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Słowo od Redakcji

Servabo legem Tuam in toto corde meo. Skierowane do Boga słowa psalmisty 
posłużyły do zatytułowania niniejszej Księgi Pamiątkowej dedykowanej Pro-
fesorowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Dyrektorowi 
Instytutu Prawa Kanonicznego – Księdzu Józefowi Krzywdzie CM z okazji 
70. rocznicy urodzin. Jubileuszowej publikacji został nadany taki tytuł nie 
bez powodu. Psalm 119, z którego pochodzą te słowa1, to wdzięczna i rado-
sna pochwała prawa Bożego – skierowanego do człowieka objawionego słowa 
Bożego. Słowo to dane w charakterze przykazań, pouczeń, wskazówek, rad, 
zachęt i propozycji wymaga „odpowiedzi w postaci ufnego posłuszeństwa 
i wielkodusznej miłości. Cały ten Psalm przenika miłość do Słowa Bożego, 
wysławia on jego piękno, zbawczą moc, zdolność do dawania radości i życia. 
Prawo Boże nie jest bowiem ciężkim jarzmem niewoli, ale darem łaski, który 
wyzwala i wiedzie do szczęścia”2. Tak rozumianemu prawu Bożemu z odda-
niem służy jako kapłan, naukowiec i dydaktyk nasz Czcigodny Jubilat – to On 
właśnie podjął ostateczną decyzję dotyczącą tytułu niniejszej Księgi.

Całym swym sercem będę zachowywał Twoje prawo. Wypływające z serca 
i niejako włożone w usta Księdza Profesora Józefa Krzywdy słowa psalmisty 
najlepiej wyrażają istotę życia i posługi kapłana, jego pracy jako kanonisty, 
wykładowcy, formatora, dyrektora instytutu. Umiłowanie Bożego prawa, pra-
gnienie poznania go umysłem i poświęcenie się mu niepodzielnym sercem 
w służbie Bogu i człowiekowi, zaangażowanie na rzecz przyszłości wyrażające 
się poprzez działalność teraźniejszą – to charakterystyczne znamiona osobo-
wości Księdza Profesora. Czyż mogłoby być inaczej, skoro:

Prawo Boże, przedmiot gorącej miłości Psalmisty i każdego wierzącego, jest źró-
dłem życia. Pragnienie, by  je zrozumieć, przestrzegać go, podporządkować mu 

1 Zob. Ps 119, 34: „Da mihi intellectum, et servabo legem tuam et custodiam illam in toto 
corde meo”.

2 Benedykt XVI, Alfabet Bożego Prawa (Psalm 119). Audiencja generalna, 9 XI 2011, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_09112011.html (9.06.2013).
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cały własny byt, cechuje człowieka sprawiedliwego i wiernego Panu, rozmyślające-
go nad nim „dniem i nocą”3.

Pozostając świadkiem życia Czcigodnego Jubilata, nie sposób nie odnieść 
do niego jeszcze innych słów Benedykta XVI:

Prawo Boże, będące centrum egzystencji, wymaga, by  się go  słuchało sercem, 
a słuchanie to ma oznaczać posłuszeństwo – nie służalcze, lecz synowskie, ufne, 
świadome. Słuchanie Słowa jest indywidualnym spotkaniem z Panem życia, spo-
tkaniem, które musi się przekładać na konkretne wybory i stać się drogą i naśla-
dowaniem4.

Wyraźnie ukazane w przytoczonym na początku księgi życiorysie Księdza 
Profesora Krzywdy świadectwo życia, jak również dorobek naukowy i dy-
daktyczny, to znane nam owoce jego poświęcenia się całym sercem prawu 
Bożemu. Nie można również pominąć starań Duchownego podejmowanych 
w kraju i za granicą, aby Instytut Prawa Kanonicznego został przekształcony 
w samodzielny wydział. O tym, jaki jest człowiek, mówi nie tylko on sam 
i jego dzieło. Dowodzą tego także ludzie, z którymi się zetknął – dla Księdza 
Profesora wyrażają oni swój szczery szacunek poprzez listy gratulacyjne oraz 
liczne artykuły naukowe. Oddając więc do rąk Czytelników niniejszą publi-
kację, składamy zarazem podziękowania wszystkim zaangażowanym w jej 
powstanie. Do Księdza Profesora Józefa Krzywdy kierujemy zaś słowa pełne 
uznania i wdzięczności od tych, którzy doświadczyli z jego strony pomocy 
i życzliwości, a także rady i wsparcia.

W imieniu własnym oraz Dostojnego Jubilata wyrażamy podziękowanie 
Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Fundacji 
im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo 
za finansowe wsparcie umożliwiające wydanie tej Księgi.

Redakcja

3 Tamże.
4 Tamże.
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Watykan, 12 grudnia 2012

Przewielebny Księże Profesorze,
Przyłączając się do świętowania siedemdziesiątej rocznicy urodzin 

Księdza Profesora, przesyłam serdeczne gratulacje oraz życzenia.
Czas aktywności naukowej Księdza Profesora obejmuje nie tylko 

pracę dydaktyczną w zakresie prawa wyznaniowego i małżeńskiego, 
ale także działalność na rzecz rozwoju Instytutu Prawa Kanoniczne-
go na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła  II  w Krakowie. Szczerze gratuluję naukowych osiągnięć, twórczej 
pracy akademickiej oraz zaangażowania w działalność stowarzyszeń 
i organizacji kanonistów polskich.

Ciesząc się sukcesami Księdza Profesora, życzę światła i mocy Ducha 
Świętego na kolejne lata działalności naukowej. Niech przeżywany jubi-
leusz będzie inspiracją do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw.

Przesyłam pozdrowienia, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię,

Zenon kardynał Grocholewski 
prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej



Kraków, 2 stycznia 2013

Wielce Czcigodny Księże Profesorze,
Z szacunkiem i uznaniem staję pośród Gratulantów, którzy Księgą 

Pamiątkową dedykowaną Księdzu Profesorowi pragną uczcić Jego sa-
mego i Jego naukowe dokonania w roku siedemdziesiątych urodzin.

Ksiądz Profesor, kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Win-
centego à Paulo, swoją działalnością naukową na niwie kanonistyki wpi-
suje się w piękną tradycję nauczania prawa kanonicznego, jaką może 
szczycić się Zgromadzenie Misji i prowadzony przez nie Instytut Teolo-
giczny w Krakowie na Stradomiu. Dość wspomnieć o powstałym w tym 
środowisku opracowaniu autorstwa ks. Franciszka Bączkowicza CM, 
gruntownie uzupełnionym przez ks. Józefa Barona CM i ks. Władysła-
wa Stawinogę CM, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, 
na którym kształciło się wiele pokoleń polskich kapłanów. Ksiądz Pro-
fesor chlubnie staje pośród swoich wielkich poprzedników, kultywując 
naukę prawa kanonicznego stosownie do charyzmatu swojego zgroma-
dzenia założonego przez św. Wincentego ad cleri disciplinam.

Wdzięczny jestem Księdzu Profesorowi za wieloletnią owocną pracę 
dydaktyczną i naukową, za pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Prawa 
Kanonicznego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II  w Krakowie oraz za  wytrwałe starania zmierzające 
do przekształcenia Instytutu w Wydział Prawa Kanonicznego. Do mo-
ich serdecznych życzeń obfitości łask Bożych i głębokich natchnień Du-
cha Świętego dla Księdza Profesora dołączam także gorące pragnienie 
rychłego spełnienia się tych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności oraz pasterskim błogosławień-
stwem,

Stanisław kardynał Dziwisz
arcybiskup metropolita krakowski



Przemyśl, 23 marca 2013

Czcigodny Księże Profesorze,
Jest dobrym obyczajem, sięgającym korzeniami Prawa Mojżeszowego 

(por. Kpł 25, 8–12), uroczyste przeżywanie jubileuszy i rocznic. Jest to bo-
wiem czas dziękczynienia i radości w obliczu Pana, Dawcy wszelkich da-
rów (por. Pwt 16, 11).

Słusznie nawiązuje do  tej tradycji naukowe środowisko Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie, zamierzając zauważyć 
i uczcić 70-lecie urodzin wielce zasłużonego kapłana, wychowawcy, 
uczonego.

Dom rodzinny, środowiska szkolne, a następnie zakonna wspólno-
ta pomogły ukształtować w osobowości Księdza Jubilata takie ludzkie 
cechy jak skromność, prostota, wrażliwość, życzliwe traktowanie ludzi 
oraz ich problemów, gotowość do pomocy i umiejętność współpracy.

Święcenia kapłańskie przyjęte z rąk sługi Bożego bpa Jana Pietraszki 
ujawniły gorliwość apostolską wikariusza, duszpasterza akademickiego, 
wreszcie misjonarza na Madagaskarze.

Wierność zakonnemu charyzmatowi sprawiła, że zakon zlecał Księdzu 
Jubilatowi bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie formacji zakonnej 
i apostolskiej.

Wyjątkowe bogactwo otrzymanych talentów i pracowitości okazał 
jednak Ksiądz Profesor na polu pracy naukowej, dydaktycznej i organi-
zacyjnej. Ujawniła się tu naukowa rzetelność, bogaty dorobek, dyspozy-
cyjność wobec potrzeb Kościoła czy wreszcie sprawność organizacyjna 
w służbie Uniwersytetu Papieskiego jako prodziekana Wydziału Teolo-
gicznego oraz dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego.

Dziękuję Księdzu Profesorowi za  lata pracy na  wielu polach Ko-
ścioła, za piękne życie kapłańskie oraz za pracę uznanego i cenionego 
naukowca. Dziękuję także za  życzliwą i owocną współpracę Wydziału 
Teologicznego, kierowanego przez Księdza Profesora, z Wyższym Semi-
narium Duchownym w Przemyślu.



Z okazji przeżywanego jubileuszu życzę Księdzu Profesorowi do-
świadczenia radości z owoców Jego pracy oraz przekonania o dalszej 
użyteczności dla spraw Królestwa Bożego i z serca błogosławię.

Józef Michalik
arcybiskup metropolita przemyski

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski



Gdańsk, 12 kwietnia 2013

Drogi Księże Profesorze!
Zbiegły się nasze życiowe drogi. Połączyło nas powołanie misjonarskie, 

ale także kanonistyka, której znaczenie tak wielokrotnie ukazywał bł. Jan 
Paweł II, zwłaszcza gdy dawał Kościołowi w dniu 25 stycznia 1983 roku 
nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Twoja miłość do Kościoła wyraziła 
się również w tym, że jego prawo zawsze dostrzegałeś i dostrzegasz, jako 
stojące u fundamentów Kościoła. Tak mocno to potwierdził papież Pa-
weł VI w swym przemówieniu do członków Papieskiej Komisji do Opra-
cowania Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu 27 maja 1977 r. Papież 
mówił: „Życie kościelne nie może istnieć bez porządku prawnego, ponie-
waż Kościół – społeczność ustanowiona przez Chrystusa, duchowa, lecz 
widzialna, budowana przez słowo i sakrament, której celem jest niesienie 
ludzkości zbawienia – potrzebuje tego świętego prawa”.

Ucieszyłem się opinią Twojego Mistrza ks. prof. Mariana Żurawskie-
go, mego przyjaciela i kolegi z czasów uniwersyteckich studiów na Wy-
dziale Prawa Kanonicznego KUL, który będąc dziekanem Wydziału 
Prawa ATK, poinformował mnie jako Wizytatora Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy, iż w dniu 2 lipca 1984 nie tylko zda-
łeś z wynikiem bardzo dobrym egzamin z prawa, ale zachęcał mnie, 
by skierować Cię na kurs doktorancki. Trzy lata później mogłem cieszyć 
się uzyskaniem przez Ciebie doktoratu na tymże wydziale.

Twoja praca naukowa nie przeszkodziła Ci, by podjąć ważne zadania 
formacyjne w stosunku do młodzieży kleryckiej naszego Zgromadzenia. 
Mimo tych ważnych zadań wychowawczych w pełni rozumiałem troskę 
uczelni, byś mógł podjąć w szerszym zakresie obowiązki dydaktyczne, 
by w ten sposób rozpocząć prace nad przygotowaniem się do przewodu 
habilitacyjnego.

Z okazji Twoich siedemdziesiątych urodzin nie mogę pominąć jesz-
cze jednego aspektu Twej bogatej osobowości o charterze ściśle misyj-
nym, mimo przecież naukowego nurtu Twoich zainteresowań i prac.



Dziś, kiedy o tym myślę, pragnę Ci podziękować za Twą misjonarską 
pasję, która wyraziła się w gotowości wyjazdu na Madagaskar, by wzmoc-
nić kadrę profesorską Seminarium Duchownego w Antananarywie. Taka 
była prośba miejscowego biskupa. Jak pamiętasz, miałem pewne opory 
co do tego, bo wydawało mi się, że powinieneś kontynuować w swojej 
uczelni pracę naukową. Zaskoczeniem dla mnie było to, że ks. prof. 
M. Żurowski rozumiał Twoje misyjno-naukowe pragnienie. O dziwo, 
popierał Twoją prośbę. Uległem więc Twojemu zapałowi misyjnemu. 
Przez Paryż, gdzie udoskonaliłeś swoją znajomość języka francuskiego, 
wyjechałeś na tę szczególną wyspę, by przekazywać wiedzę kanoniczną 
tamtejszym alumnom. Czyż nie była to również Twoja dalsza, kapłańska, 
misjonarska i naukowa fascynacja? Musisz przyznać, że Boża Opatrzność 
sprzyjała Ci w sposób szczególny. Po powrocie do Europy mogłeś jeszcze 
przez rok (1984) kontynuować studium języka francuskiego w Paryżu, 
a następnie wrócić do kraju, tym razem do Krakowa. Przeprowadziłeś 
przewód habilitacyjny i w pełni zaangażowałeś się w zgłębianie kanoni-
styki, tym razem w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W roku Twego powrotu do Europy Ojciec Święty Jan Paweł II pole-
cił mi podjąć obowiązki biskupa gdańskiego (31 grudnia 1984). Jednak 
śledziłem nadal Twój naukowy rozwój, ciesząc się Twoimi sukcesami. 
Twoja praca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie do-
datkowo związała Cię z papieżem, który i dla Ciebie był zawsze źródłem 
inspiracji, by coraz ściślej wiązać się z Chrystusem i Jego Kościołem.

Drogi Księże Profesorze!
Dzień Twoich siedemdziesiątych urodzin jest dla mnie okazją, by Ci 

podziękować za Twoją więź ze Zgromadzeniem Misji, za Twoją pra-
cę w dziedzinie kanonistyki i życzyć Ci, byś kochając swoją Ojczyznę, 
o której tak wzruszająco pisałeś do mnie w okresie stanu wojennego 
z Madagaskaru, mógł nadal poprzez swą pracę naukową i ściśle dusz-
pasterską włączać się w Nową Ewangelizację, od której tak bardzo zależy 
także cywilizacyjny kształt Europy, a w niej również naszej Ojczyzny.

Z wyrazami braterskiej czci,

abp Tadeusz Gocłowski



Zielona Góra, 1 marca 2013

Przewielebny Księże Profesorze Józefie!
W tym roku Ksiądz Profesor obchodzi rocznicę 70-lecia urodzin. Tak 

doniosła rocznica jest okazją do spojrzenia wstecz i swoistego oglądu 
z perspektywy czasu na dorobek duchowy, duszpasterski, naukowy, pe-
dagogiczny i inne dziedziny pracy kapłańskiej, w które wola Boża przez 
przełożonych kierowała Drogiego Księdza Profesora Józefa.

Jako członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego 
à  Paulo i konfrater nieco starszy wiekiem i święceniami raduję się 
z Drogim Księdzem Józefem świętowaniem siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin. Prace duszpasterskie na placówkach misjonarskich w Polsce, 
praca wychowawcza duchowieństwa na placówce misyjnej na Madaga-
skarze, studia we Francji, praca naukowa i pedagogiczna w Instytucie 
Teologicznym Księży Misjonarzy i od 1997 w Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie – to 44 lata niezwykłej, radosnej, pełnej od-
dania i entuzjazmu służby Bogu w Kościele świętym, w polskiej pro-
wincji Zgromadzenia i wreszcie w Kościele lokalnym w Krakowie. 
Otaczają dzisiaj Księdza Profesora współbracia Zgromadzenia, ale 
przede wszystkim grono profesorów i wykładowców Instytutu Prawa 
Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie 
i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów. Wspól-
nie dziękujemy za  wierność łasce powołania, za  owocne korzystanie 
z konsekracji święceń, a przede wszystkim za rozwój intelektualny i du-
chowy, który umożliwił nie tylko uzyskiwanie kolejnych stopni nauko-
wych, ale także dar przekazywania prawdy objawionej ujętej w prawo 
Boże stanowiące drogowskaz i pomoc w kroczeniu drogą Chrystusową 
w Kościele świętym.

Z serca gratuluję dorobku naukowego, obfitych owoców pracy pe-
dagogicznej i duszpasterskiej. Wraz z wyrazami gratulacji i współrado-
wania się rocznicowym świętem przesyłam braterskie życzenia dalszej 
owocnej pracy naukowej, a szczególnie dzielenia się przebogatym 



doświadczeniem w pracy duszpasterskiej, wychowawczej, naukowej 
i pisarskiej. Niech Bóg obdarza zdrowiem, radością i entuzjazmem 
w dawaniu świadectwa wierności Najwyższemu Kapłanowi i Jego Ko-
ściołowi oraz charyzmatowi wincentyńskiemu.

Z serdecznym pozdrowieniem i zapewnieniem o pamięci w modlitwie

bp Paweł Socha CM



Kraków, 5 sierpnia 2013

Czcigodny Księże Profesorze!
Jubileusz 70. urodzin Księdza Profesora jest wspaniałą okazją do zło-

żenia gratulacji i wyrażenia wdzięczności w imieniu całej wspólnoty 
akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie 
za  dotychczasową pracę naukowo-dydaktyczną. Z tej okazji została 
wydana niniejsza księga pamiątkowa, będąca równocześnie wyrazem 
radości, że  dane nam jest wciąż wspólnie pracować dla dobra naszej 
uczelni.

Całe swoje kapłańskie życie Czcigodny Ksiądz Profesor poświę-
cił ewangelicznemu zadaniu nauczania: jako misjonarz, duszpasterz 
akademicki oraz wychowawca kleryków, wyróżniając się na każdym 
polu. Zasługi Czcigodnego Jubilata w rozwoju badań z zakresu prawa 
kanonicznego oraz w tworzeniu i rozwijaniu współpracy Uniwersy-
tetu Papieskiego z innymi ośrodkami naukowymi, także zagranicz-
nymi, m.in. z Pázmány Péter w Budapeszcie, są nieocenione. Należy 
także podkreślić wielkie zaangażowanie w kształceniu studentów, 
dla których Ksiądz Profesor był nie tylko nauczycielem, ale i wy-
chowawcą.

Na najwyższe uznanie zasługuje nie tylko działalność naukowo- 
-dydaktyczna Czcigodnego Jubilata, ale także działania na  rzecz roz-
woju naszej uczelni. Ksiądz Profesor znacząco przyczynił się do  tego 
jako prodziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie, dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Instytutu 
Katechetycznego oraz jako dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego, 
które stanowisko piastuje po dziś dzień.

W imieniu naszej Almae Matris serdecznie gratuluję Księdzu Profeso-
rowi wszystkich sukcesów i zasług w dziedzinie prawa kanonicznego. 
Pragnę także podziękować za dotychczasową działalność oraz wszyst-
kie starania i wysiłki włożone w tworzenie Wydziału Prawa Kano-
nicznego. Życzę Czcigodnemu Jubilatowi dużo sił i zdrowia, aby nie 



ustawał w gorliwości bycia naukowcem i wiernym synem Kościoła. 
Jestem przekonany, że  dotychczasowa wiedza i doświadczenie długo 
jeszcze będą wykorzystywane dla dobra naszej uczelni, Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy i Kościoła.

Życzę wiele błogosławieństwa Bożego ad multos annos, Czcigodny Ju-
bilacie!

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
rektor



Kraków, 7 grudnia 2012

Wielce Czcigodny Księże Profesorze,
Eklezjologia Soboru Watykańskiego II zawarta w Konstytucji dogma-

tycznej o Kościele Lumen Gentium (nr 8) łączy w jedno wymiar hierar-
chicznej społeczności i mistycznego Ciała Chrystusa, stając się podstawą 
duszpasterskiego charakteru prawa kanonicznego. Ścisłe powiązanie 
wymiaru prawnego i duszpasterskiego w Kościele pielgrzymującym 
pochodzi z ich wspólnego celu, jakim jest zbawienie dusz. Nieprzypad-
kowo ostatni 1752 kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego przypomina 
zasadę sformułowaną przez Iwona z Chartres, w myśl której zbawienie 
dusz powinno być w Kościele zawsze najwyższym prawem: Salus anima-
rum in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

Błogosławiony Jan Paweł II w promulgującej nowy Kodeks Konstytu-
cji apostolskiej Sacrae disciplinae leges z 1983 roku stwierdził, że jego celem 
„nie jest bynajmniej zastąpienie w życiu Kościoła lub wiernych wiary, 
łaski, charyzmatów, a zwłaszcza miłości. Przeciwnie, w Kodeksie chodzi 
raczej o to, aby rodził taki porządek społeczności kościelnej, który – 
przyznając główne miejsce miłości, łasce i charyzmatom – jednocześnie 
ułatwiałby ich uporządkowany postęp w życiu czy to w społeczności ko-
ścielnej, czy to poszczególnych ludzi, którzy do niej należą”.

Czas przygotowania do kapłaństwa przypadł w życiu Księdza Pro-
fesora na okres intensywnego aggiornamento Kościoła przez wcielanie 
w życie postanowień Vaticanum Secundum, również w aspekcie odnowy 
ius canonicum. Całemu posłannictwu kapłańskiemu Księdza Profesora, 
od rozlicznych zadań w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, przez pra-
cę parafialną i misyjną na Madagaskarze, aż po działalność naukowo-
-dydaktyczną w naszej uczelni przyświecała i przyświeca zasada salus 
animarum suprema lex. Wymownym tego znakiem jest fakt, że jubileusz 
Księdza Profesora zbiega się w Kościele z Rokiem Wiary, w którym ob-
chodzimy nie tylko 50 lat od rozpoczęcia Soboru i 20 lat od publikacji 



Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale też 30 lat od ogłoszenia Kodeksu 
Prawa Kanonicznego.

Ksiądz Profesor jak mało kto potrafi w swej działalności, szczególnie 
naukowej, łączyć to, co dawne, z tym, co nowe i zespalać wierność trady-
cji z otwarciem na rozwój ustawodawstwa kościelnego dzięki zachowy-
waniu Prawa Pana w swoim sercu. Przez tę pamiątkową księgę Servabo 
legem Tuam in toto corde meo Wydział Teologiczny pragnie wyrazić swo-
ją wdzięczność za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną 
i za ofiarne spełnianie różnych odpowiedzialnych funkcji na wydziale 
i w uczelni. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za kompetentne kierowanie 
Instytutem Prawa Kanonicznego i redagowanie „Annales Canonici”.

Czcigodny Księże Jubilacie, w imieniu całego Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mam zaszczyt 
wyrazić gratulacje, podziękowania i życzenia, by świadectwo pięknego 
człowieczeństwa, głębokiego życia chrześcijańskiego i ofiarnego kapłań-
stwa, do którego Ksiądz Profesor dojrzewał w tak bliskiej naszemu sercu 
korzkiewskiej parafii, służyło dalszemu budowaniu wspólnoty Kościoła 
i zbawieniu dusz.

ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII
dziekan Wydziału Teologicznego



Lublin, 30 listopada 2012

Czcigodny Księże Profesorze, Dostojny Jubilacie!
Z okazji przypadającego w kwietniu 2013 roku jubileuszu 70-lecia 

urodzin Księdza Profesora, chciałbym dołączyć do  grona osób, któ-
re przesyłają najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. W imieniu całej 
społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 
własnym pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla naukowo-badawczej 
działalności Księdza Profesora. Z wdzięcznością i satysfakcją myślimy 
o interesujących wykładach, seminariach i sesjach naukowych, pod-
czas których Ksiądz Profesor dzielił się także doświadczeniem wiary, 
szczególnie w jej wymiarze misyjnym. Naszą myślą ogarniamy rów-
nież trud kierowania Instytutem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zatroskanie o należyty poziom 
prowadzonych w nim badań naukowych, a także inspirowanie wszel-
kich twórczych inicjatyw badawczych. Wyrazem tego zaangażowania 
pozostają liczne publikacje Księdza Profesora, z których mogą ko-
rzystać nie tylko pracownicy i studenci, ale wszyscy zainteresowani. 
W mozaice jubileuszowych znaków dostrzegamy również ofiarną pracę 
dydaktyczną Czcigodnego Jubilata, której wymiernym owocem są na-
pisane pod kierunkiem Księdza Profesora liczne prace magisterskie 
i wypromowani doktorzy.

Wieloletnia współpraca Księdza Profesora z Instytutem Prawa Kano-
nicznego KUL stanowi szczególny powód do wspólnego świętowania 
tego jubileuszu. W imieniu całej wspólnoty naszej Alma Mater składam 
najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy wdzięczności za  to wszystko, 
co stało się także naszym udziałem. Gratulując dotychczasowych osią-
gnięć, serdecznie życzę Księdzu Profesorowi, by dalsze lata owocowały 
nowymi sukcesami naukowymi, by upływały w zdrowiu i zawsze były 
naznaczone darem ludzkiej życzliwości. Obfite błogosławieństwo Boże, 
pogoda ducha i autentyczna radość czerpana z dobrze spełnianej misji 



kapłana i naukowca niech towarzyszą Księdzu Profesorowi w życiu 
wspólnotowym i osobistym.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II



Kraków, 10 maja 2013

Czcigodny Księże Profesorze, 
Drogi Konfratrze,
W tym roku mija 70. rocznica urodzin Księdza Profesora. Z tej oka-

zji współpracownicy z Instytutu Prawa Kanonicznego UPJP  II  oraz 
przyjaciele wydali księgę jubileuszową. Jest to  wyraz uszanowania 
i zarazem podziękowania za lata pracy naukowo-dydaktycznej. W ob-
chodach jubileuszu uczestniczy również Polska Prowincja Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy, której jesteś członkiem. To  dla nas zaszczyt, 
że nasz konfrater wpisuje się trwale w dzieje polskiej nauki w zakre-
sie prawa kanonicznego. Świadczą o tym niezliczone pozycje nauko-
we ogłoszone drukiem, wykształcenie tak licznych rzesz studentów, 
promocje magistrów, doktorów oraz recenzje prac habilitacyjnych. 
Do  sukcesów Księdza Profesora należy zaliczyć również utworzenie 
Instytutu Prawa Kanonicznego oraz powołanie do  życia czasopisma 
naukowego „Annales Canonici”. Od wielu lat wykłada również Ksiądz 
Profesor prawo kanoniczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjo-
narzy w Krakowie.

Przed paroma laty poprosił Ksiądz władze naszej prowincji o wyjazd 
na  misje na  Madagaskar. Trudna a zarazem wdzięczna praca wśród 
Malgaszów wyryła trwały ślad na Twojej osobie. Chętnie wspominasz 
spędzone tam lata, kiedy możesz, wracasz tam nie tylko myślami, a tym 
samym dajesz świadectwo prawdziwego ducha misyjnego młodszym 
konfratrom. Tamta praca przyczyniła się niewątpliwie do bardziej uni-
wersalnego spojrzenia na wyzwania, przed jakimi stoi Kościół i współ-
czesna myśl teologiczna.

Księże Profesorze, w imieniu konfratrów Polskiej Prowincji Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy pragnę pogratulować jubileuszu, jak również 
podziękować za ponad czterdziestoczteroletnią pracę jako kapłan Zgro-
madzenia, a także jako wychowawca kleryków, misjonarz, wykładowca 
i profesor prawa kanonicznego. Życzę, aby nadchodzące lata przyniosły 



Księdzu Profesorowi wiele radości, zadowolenia z osiągnięć studentów 
oraz dalszych sukcesów na polu naukowym. O to się modlimy, polecając 
osobę Drogiego Jubilata wstawiennictwu św. Józefa i św. Wincentego 
à Paulo.

ks. Kryspin Banko CM 
wizytator Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo



Łódź, 12 lutego 2013

Wielce Czcigodny Księże Profesorze,
Jubileusz jest dziękczynieniem za czas, który z Bożą pomocą okazał 

się szczególnym błogosławieństwem.
W tym szczególnym czasie jubileuszu Księdza Profesora łączę się du-

chowo z Dostojnym Jubilatem, przekazując wyrazy szacunku, uznania 
i najserdeczniejsze życzenia.

Jubileusz 70-lecia urodzin Księdza Profesora to nie tylko piękna okrą-
gła data, ale przede wszystkim ogrom pracy i dobra, jakie niosą ze sobą 
lata kapłańskiej posługi i pracy naukowo-dydaktycznej.

Gratuluję tak wymownego jubileuszu i przyłączam się do najpięk-
niejszych życzeń, jakie w tym dniu będą Księdzu Profesorowi składane. 
Dołączam do grona osób życzliwych i bliskich, zwłaszcza do pokoleń 
studentów i wychowanków. 

Mam szczególny tytuł do tego, by gratulować Dostojnemu Jubilatowi 
pięknego wieku i osiągnięć naukowych. Osobiście jako pierwszy dok-
torant Księdza Profesora dziękuję za doświadczenie i rzetelną wiedzę 
naukową, a także za motywację do dalszych działań naukowych.

Okres ten wspominam z sentymentem i z podziwem spoglądam 
na naukowy dorobek Księdza Profesora, który jest owocem jego rzetel-
nej i wytrwałej pracy.

Prosząc Boga o obfite błogosławieństwo dla Dostojnego Jubilata, 
życzę Księdzu Profesorowi dalszych sił twórczych, zdrowia i aby Jezus 
Chrystus umacniał Księdza Profesora oraz prowadził na  wszystkich 
drogach kapłańskiego powołania.

Z wyrazami szacunku w imieniu własnym i byłych studentów Insty-
tutu Prawa Kanonicznego

dr Michał Jóźwik





Biogram

i dorobek naukowy
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Ksiądz Józef Krzywda CM. Sylwetka i dzieło

Działo się to Roku Pańskiego 2013, dwunastego dnia w kwietniu, kiedy to sie-
demdziesiąty rok życia przywitał Dostojnego Jubilata uśmiechem wiosennego 
słońca, radosnym śpiewem ptaków i bukietami serdecznych życzeń. Poranne 
dziękczynienie skierowane do Dawcy Życia podczas mszy świętej o godz. 7.00 
w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła na Stradomiu stało 
się okazją, by uczcić Jubilata życzliwą modlitwą konfratrów i kleryków, wszak 
urodziny obchodził ktoś im bliski: dla jednych nauczyciel i mistrz, dla drugich 
współbrat i kolega. Uroczysty obiad we wspólnocie obfitował w życzenia, po-
śród których znalazło się i takie: „aby mimo naukowego dorobku Jubilat nie 
zważał na wiek i nie ustawał w pracy”. Urodzinowy dzień wypełniły spotka-
nia, telefoniczne rozmowy i wykłady dla sióstr w Międzyzakonnym Wyższym 
Instytucie Katechetycznym w Krakowie, jakich Jubilat nie odwołał, choć ob-
chodził przecież tak okrągłą rocznicę. Świętowanie trwało do późnych godzin, 
skłaniając do przywołania minionych wydarzeń, miłych wspomnień, wyraże-
nia nieodpartego zdumienia i refleksji, że czas tak szybko umyka… Sam Jubilat 
ujął to najtrafniej, stwierdzając, że „wiara nie sprzeciwia się nauce, bo wierzę 
i wiem, ale wiedza sprzeciwia się wierze, bo wiem, że mam siedemdziesiąt lat 
i w to nie wierzę”. Niech zatem przemówią fakty dotyczące osoby i dzieł Jubilata.

Przyjście na świat
Urodził się w czasie, kiedy zawierucha wojenna bez znieczulenia i z natężo-

ną siłą targała polską ziemią. Od zachodu ojczyznę zajęła Rzesza Niemiecka, 
wschód bezlitośnie opanował agresor rosyjski, wysiedlając z tych terenów Po-
laków, którzy przeżyli inwazję. Gdy dnia 12 kwietnia 1943 roku Józef Krzywda 
przyszedł na świat, najbliżsi na chwilę zapomnieli o trudnych czasach podwój-
nej okupacji. Przesłoniło ją wydarzenie pozwalające cieszyć się pierworodnym 
synem, pierwszym z siedmiorga dzieci w małżeństwie Rozalii i Stanisława. 
Miejscem urodzenia była Górna Wieś położona w powiecie olkuskim. Począt-
ki tej miejscowości sięgają XV wieku, natomiast samodzielną osadą stała się 
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po przeprowadzeniu uwłaszczenia w 1864 roku i reform rolnych w XX wieku. 
Mieszkańcy Górnej Wsi należeli niegdyś do parafii pw. Narodzenia Świętego 
Jana Chrzciciela w Korzkwi, obecnie jednak wioska ta znajduje się w grani-
cach województwa i powiatu małopolskiego oraz gminy Michałowice i po-
siada własną parafię (wyodrębnioną z terenu poprzedniej) pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej. Kościół parafialny zaś powstaje w Woli Zachariaszowskiej.

Rodzice Księdza Józefa prowadzili średniorolne gospodarstwo stanowiące 
jedyne źródło utrzymania rodziny. Pośród wielu radosnych chwil, jakich za-
znał przyszły Duchowny wśród swoich bliskich, nie zabrakło też smutnych 
wydarzeń, do których należała śmierć dwóch jego młodszych sióstr, a następ-
nie ojca, zmarłego niespodziewanie w wieku pięćdziesięciu lat w 1968 roku. 
Warto zauważyć, że był to człowiek srogo doświadczony przez wojnę, na jej 
początku dostał się bowiem we Lwowie do niewoli niemieckiej i tylko z tej 
racji, że pozostawał jedynym żywicielem rodziny, nie wywieziono go w głąb 
Rzeszy Niemieckiej. Po  uwolnieniu pieszo wrócił ze  Lwowa do  Krakowa. 
Zmarł w okresie, gdy Ksiądz Józef był diakonem. Natomiast do dziś żyje mat-
ka i pięcioro rodzeństwa.

Edukacja, formacja, służba wojskowa
W wieku 7 lat Józef rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Owczarach, 

opuścił jednak tę placówkę, gdy z programu nauczania usunięto lekcje reli-
gii. Edukację kontynuował w szkole podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, 
którą ukończył w  1957 roku. Jeszcze tego samego roku postanowił wstą-
pić do niższego seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Zwracając się 
o przyjęcie w jego poczet, wyznawał: „Od wczesnych lat upodobałem sobie 
służbę Bogu w kapłaństwie”1. Kiedy kończył jedenastą klasę wspomnianego 
seminarium, skierował 15 czerwca 1961 roku prośbę o przyjęcie do semina-
rium internum (odpowiednik nowicjatu), w której stwierdzał: „nadal trwam 
w postanowieniu poświęcenia się pracy kapłańskiej misjonarskiej”. Dwa dni 
wcześniej otrzymał dyplom ukończenia Niższego Seminarium Duchownego 
Księży Misjonarzy, które uwieńczył złożonym wobec powołanej przez księdza 
wizytatora Komisji Egzaminacyjnej egzaminem dojrzałości, uprawniającym 
go do podjęcia studiów filozoficzno-teologicznych w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy. Następnie zdał państwowy egzamin dojrzałości w I Li-
ceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Spośród przedmiotów 

1 Ten i  pozostałe cytowane teksty zostały zaczerpnięte z  pism i  korespondencji, które 
znajdują się w sekretariacie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.
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nieobjętych maturą odznaczał się bardzo dobrą sprawnością fizyczną oraz 
talentem muzycznym.

Niezmiennemu upodobaniu Krzywdy w służbie Bożej i jego ugruntowa-
nemu postanowieniu poświęcenia się posłudze kapłańskiej w Zgromadzeniu 
Księży Misjonarzy odpowiadało przekonanie ze strony władz zgromadzenia 
o zdatności, spełnianiu stawianych wymagań oraz posiadaniu odpowiednich 
przymiotów przez kleryka. Dlatego też 24 grudnia 1963 roku zostaje on do-
puszczony do złożenia ślubów czasowych. Kolejnym etapem formacji było 
włączenie do stanu duchownego poprzez przyjęcie tonsury, co dokonało się 
13 października 1964 roku. Kilka dni wcześniej, w swojej prośbie z 4 paździer-
nika o dopuszczenie go do tego obrzędu napisał: „Pragnę dojść do kapłaństwa, 
bym mógł pracować w Zgromadzeniu dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich”.

Przygotowanie do kapłaństwa zostaje jednakże przerwane poborem do służ-
by wojskowej. Wraz z innymi klerykami Krzywdę wcielono do zasadniczej 
służby wojskowej. Najpierw był skierowany do formacji saperów w Kazuniu 
Nowym pod Modlinem, a po przysiędze został przeniesiony do marynarki 
wojennej w Gdańsku. Pobyt w wojsku, hartując zarówno ciało, jak i ducha, 
jeszcze bardziej utwierdził go w powołaniu. Pomimo wielu prób indoktrynacji 
i zabiegów oficerów politycznych, zmierzających do odwiedzenia Krzywdy 
od myśli o kapłaństwie, co stanowiło częstą i powszechną praktykę ówcze-
snych władz wobec kleryków, po dwóch latach służby w wojsku wraca on do 
seminarium.

Dnia 18 marca 1967 roku przyjmuje w kościele OO. Paulinów na Skałce 
z  rąk ks. bpa Juliana Groblickiego niższe święcenia ostiariatu i  lektoratu, 
a 24 czerwca tego roku od owego duchownego otrzymuje niższe święcenia 
egzorcystatu i akolitatu w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia Świętego 
Pawła na Stradomiu. Za każdym razem w swoich prośbach o dopuszczenie 
do tych święceń, odpowiednio z 25 lutego i 13 czerwca 1967 roku, Krzywda za-
akcentował: „Do święceń pragnę przystąpić zupełnie dobrowolnie, świadomy 
obowiązków, jakie z nich wynikają”, oraz: „Oświadczam, że znam obowiązki 
wynikające ze święceń. Nadto zaznaczam, że do święceń przystępuję bez ja-
kiegokolwiek przymusu i po uprzednim zasięgnięciu rady mego spowiednika”. 
W kolejnym roku, 7 października 1968 roku, z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego 
przyjął święcenia diakonatu w kościele seminaryjnym. Pragnienie poświęce-
nia się na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi poprzez kapłańską i misjonarską 
posługę spełniło się 24 maja 1969 roku, kiedy to w kościele seminaryjnym 
pw. Nawrócenia Świętego Pawła wraz z siedmioma konfratrami kursowymi 
otrzymał za sprawą ks. bpa Jana Pietraszki święcenia kapłańskie.
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Posługa duszpasterska i studia specjalistyczne
Pierwszą placówką duszpasterską i miejscem realizacji kapłańskiej służby 

w duchu świętego Wincentego à Paulo była dla ks. Józefa parafia pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Żmigrodzie, położonym około 60 km od Wrocławia. Na-
leżało do niej kilka kościołów filialnych, niektóre z nich oddalone były od sie-
dziby parafialnej o kilkanaście kilometrów, dlatego też posługa duszpasterska 
Księdza Józefa, sprawowanie wówczas przez niego funkcji wikarego i kateche-
ty – nie ograniczała się jedynie do żmigrodziańskiego kościoła. Korzystając 
z dostępnych środków lokomocji, a wtedy należał do nich przede wszystkim 
motocykl, niezależnie od pogody i czasami w trudnych warunkach tereno-
wych, docierał do odległych filii, aby zabezpieczyć życie sakramentalne i du-
chowe tym, którzy traktowali swego duszpasterza jak własnego proboszcza. 
Były to pierwsze dwa lata (1969–1971) zdobywania duszpasterskiego i kapłań-
skiego doświadczenia, z roku na rok procentującego zyskiwaniem coraz więk-
szego zaufania ze strony przełożonych. Wyrazem uznania dla zasług Księdza 
Krzywdy stało się przeniesienie go do eksponowanej parafii misjonarskiej 
pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Tam też podjął on studia z zakresu prawa 
kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej, a zarazem zaangażował się 
w miarę możliwości w posługę duszpasterską.

Oprócz pogłębiania doświadczenia kapłańskiego i duszpasterskiego pię-
cioletni pobyt Księdza Józefa w Warszawie zaowocował przede wszystkim 
poprzez spełnienie oczekiwań przełożonych w zakresie studiów specjalistycz-
nych. W piśmie z 2 lipca 1974 roku, wystosowanym do ówczesnego wizytatora 
ks. Tadeusza Gocłowskiego, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Akade-
mii Teologii Katolickiej ks. prof. Marian Żurowski wskazywał: „Z prawdziwą 
radością donoszę, że w dniu dzisiejszym ks. Józef Krzywda zdał egzamin ma-
gisterski i uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego z wynikiem bardzo 
dobrym. Uważam, byłoby korzystne, aby zapisał się na kurs doktorancki”. Od-
powiedź przełożonych była pozytywna, zgromadzenie bowiem pragnęło, aby 
Ksiądz Józef zdobył stopień doktora. Oczekiwania te Duchowny spełnił 5 maja 
1977 roku – na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jednak niecały rok 
wcześniej nastąpiła zmiana placówki.

Posługa formacyjna, dydaktyczna i praca naukowa
Specjalistyczne studia i wzbogacone doświadczenie duszpasterskie Księdza 

Krzywdy wolą przełożonych miały być wykorzystane w formacji kleryków. 
Wyrażone w  dekrecie z  28 sierpnia 1976 roku przez wizytatora ks.  Tade-
usza Gocłowskiego z  jednej strony pewność, że  jego praca doktorska jest 
już na  ukończeniu, z  drugiej zaś  – przekonanie, że  nowe obowiązki nie 
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przeszkodzą mu w terminowym ukończeniu studiów kanonicznych, pozwo-
liły na skierowanie Księdza Józefa do pracy w domu Stradomskim w Krako-
wie oraz podjęcie przez niego wykładów z prawa kanonicznego w Instytucie 
Teologicznym Księży Misjonarzy, nadto obowiązków wicedyrektora kleryków 
i prefekta kościoła. Cel stanowiła formacja, dlatego wizytator we wspomnia-
nym dokumencie wyraźnie podkreślił: „Wszystkie te zajęcia, choć wydają się 
wielokierunkowe, to jednak skupiają się wokół jednej sprawy, a mianowicie 
formacji naszych kleryków”. Na potwierdzenie zamiarów przełożonych wobec 
młodego Księdza nie trzeba było długo czekać. W dniu 12 lutego 1977 roku 
otrzymuje on z rąk wizytatora nominację na dyrektora kleryków Polskiej Pro-
wincji Księży Misjonarzy. Nie bez znaczenia dla oceny jego osoby pozostaje 
następujące uzasadnienie tej nominacji:

Przyszłość Polskiej Prowincji i  jej kształt apostolski zależeć będą od  dzieła for-
macji, które dziś podejmujemy w  stosunku do  naszej młodzieży misjonarskiej. 
Tym kierując się, podjąłem decyzję, za zgodą Rady Prowincjalnej, o mianowaniu 
Księdza Profesora bezpośrednim wychowawcą naszych kleryków. Kilkuletnie do-
świadczenie duszpasterskie zdobyte w  pracy parafialnej, odbyte studia specjali-
styczne, a ostatnio półroczny bezpośredni kontakt z problemami wychowawczymi 
w naszym środowisku seminaryjnym, dają rękojmię, że Ks. Dyrektor w pełni wy-
wiąże się ze swych nowych obowiązków.

Jest oczywiste, że dzieło przyszłości powierza się tylko tym, którzy są najbar-
dziej odpowiedzialni i zdatni do jego kontynuacji. O tym, że powyższy wybór 
był trafny świadczą ustne opinie ówczesnych wychowanków, a dziś doświad-
czonych już kapłanów, duszpasterzy i misjonarzy: „ks. Krzywda był bardzo 
dobrym dyrektorem”; „nie był długo dyrektorem, a zapisał się bardzo dobrze 
w naszej pamięci”; „można o nim powiedzieć tylko to, co dobre”; „był z nami 
i dla nas, dbał o nas jak ojciec”. Ksiądz wizytator nie mylił się, będąc pewnym 
ukończenia studiów doktoranckich przez Księdza Józefa. Dnia 5 maja 1977 
roku otrzymuje on podpisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego 
Kanclerza Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaświadczenie o obro-
nieniu przez Księdza Krzywdę w dniu 26 kwietnia 1977 roku pracy doktorskiej 
nt. Ewolucja wymogów potrzebnych do udzielenia dyspens od przeszkody różnej 
religii i odmiennego wyznania w świetle prawodawstwa posoborowego.

Wartość naukowa tej dysertacji oraz wysoka ocena naukowych możliwości 
jej Autora, jak również potrzeby kadrowe Wydziału Prawa Kanonicznego Aka-
demii Teologii Katolickiej sprawiły, że w dniu 15 lipca 1977 roku, niespełna dwa 
miesiące po uzyskaniu stopnia doktora, ówczesny dziekan tegoż wydziału ks. 
prof. Remigiusz Sobański zwrócił się do wizytatora z prośbą o wyrażenie zgody 
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na zatrudnienie nowo mianowanego Doktora na Wydziale Prawa Kanoniczne-
go w charakterze adiunkta. Wizytator miał nieco inne plany wobec utalentowa-
nego Księdza, po rozmowie przeprowadzonej z dziekanem w trakcie spotkania 
w Warszawie (o czym wizytator wspomina w piśmie z dnia 4 sierpnia 1977 roku) 
wprawdzie wyraził zgodę na to zatrudnienie, ale zastrzegł też, że Ksiądz Krzyw-
da ma nadal pełnić swoje dotychczasowe obowiązki w Krakowie i w związku 
z tym do Warszawy będzie wyjeżdżał jedynie raz w miesiącu. Mimo tak posta-
wionych warunków na wzmiankowanej odpowiedzi ksiądz wizytator umieścił 
odręczną notatkę: „Pro memoria – w dniu 19 IX 77 dzwonił do mnie ks. Dziekan 
R. Sobański i ustaliliśmy, że ks. Krzywda będzie dojeżdżał do Warszawy na ATK 
[Akademię Teologii Katolickiej] co dwa tygodnie jako adiunkt (24 IX 77)”.

Usilne zabiegi ze strony władz Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii 
Teologii Katolickiej o pełne zaangażowanie Księdza Józefa w pracę naukową 
i dydaktyczną na uczelni przyczyniły się do podjęcia decyzji o przeniesieniu 
go do misjonarskiego domu przy parafii Św. Krzyża w Warszawie. W związku 
z tym został on zwolniony z obowiązków dyrektora kleryków przez księdza 
wizytatora Gocłowskiego w dekrecie z 22 czerwca 1979 roku, który wyraził 
jednocześnie podziękowanie za  „wysiłki wychowawcze, jakie podejmował 
w stosunku do naszych kleryków”, i dodał, że: „Młodzież nasza ocenia to już 
obecnie, a oceni jeszcze bardziej po latach, kiedy przyszli kapłani będą wra-
cać wspomnieniem do swych przeżyć seminaryjnych”. Postanowienie to było 
również odpowiedzią na prośbę samego Księdza Krzywdy i w zamyśle miało 
ułatwić mu kontakt z Akademią Teologii Katolickiej i przyspieszyć przewód 
habilitacyjny. W tamtym czasie, w miarę możliwości, włączał się on w posługę 
kapłańską w parafii, a także regularnie przyjeżdżał do Krakowa, gdzie w Insty-
tucie Teologicznym prowadził wykłady z prawa kanonicznego.

Praca dydaktyczna, misyjna i formacyjna
Okres pobytu w Warszawie stanowił spełnienie oczekiwań uczelni i Księ-

dza Krzywdy wobec jego naukowego rozwoju. Tak korzystna dla obu stron 
sytuacja „niespodziewanie” jednak zmieniła się po upływie dwóch lat. Zbież-
ność okoliczności, uznawana przez Księdza Józefa za opatrznościową, spra-
wiła, że jego pragnienie wyjazdu na misje bardzo szybko nabierało realnych 
kształtów. W świętokrzyskim domu odwiedził go misjonarz z Madagaskaru, 
ks. Hubert Sinka, który usłyszawszy od niego o gotowości wyjazdu na misje, 
niezwłocznie poinformował o tym wizytatora Prowincji Malgaskiej oraz tam-
tejszego biskupa. Ten ostatni zwrócił się w tej sprawie do polskiego wizytato-
ra, traktując przeniesienie Księdza Krzywdy na Madagaskar za przesądzone. 
Sam zainteresowany w liście do wizytatora z 31 marca 1980 roku, nawiązując 
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do niechętnego nastawienia wizytatora do jego pomysłu, stwierdził: „nie mam 
nic innego na wytłumaczenie tylko to, że taki już od dawna żywię zamiar, a po-
czątki tej sprawy były naprawdę «niewinne» i nie w pełni przewidziane. Potem 
jednak przekonałem się, że tak widocznie miało być i stało się”. Należy zazna-
czyć, że plany Duchownego nie leżały też w interesie warszawskiej uczelni, któ-
ra od dawna zabiegała o to, by był jej wykładowcą. Dlatego za radą prodziekana 
ks. Ferdynanda Pasternaka Księdzu Krzywdzie udzielono urlopu z możliwo-
ścią ewentualnego przedłużenia jego okresu trwania, nie zaś wypowiedzenia, 
o czym w przywołanym wyżej liście do wizytatora mówił przyszły misjonarz.

Wyjazd na  Madagaskar poprzedził udział w  kursie przygotowawczym 
w Niepokalanowie dla księży i sióstr wyjeżdżających na misje, który odbył się 
w dniach 26–31 maja 1980 roku, oraz roczny pobyt w Paryżu przeznaczony 
na naukę języka francuskiego, a także dopełnienie niezbędnych formalności. 
Zanim Ksiądz Krzywda rozpoczął działalność misyjną nastąpiła ważna wy-
miana listów pomiędzy odpowiedzialnym za misje asystentem generalnym 
zgromadzenia ks. Florianem Kapuściakiem a  malgaskim biskupem Jean-
-Guy'em Rakotomdravahatra. Ten drugi chciał skierować Księdza do zwy-
czajnej czy też szeroko rozumianej posługi misyjnej, jednak asystent generalny 
w  liście z dnia 29 lipca 1980 roku wyraźnie określił oczekiwana zgromadzenia 
w tej kwestii. Oceniając pracę Księdza Józefa w Polsce jako bardzo potrzebną 
i użyteczną dla prowincji i Kościoła, zaznaczył, że będąc specjalistą w zakresie 
prawa kanonicznego, powinien on uczyć w seminarium. W rezultacie został 
wykładowcą prawa kanonicznego w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tananariwie, a ponadto zlecono mu również inne obowiązki, jak: posługę 
dyrektora kleryków, ekonoma i proboszcza.

Misyjna wyspa przyjęła go życzliwością konfratrów, kleryków i radością 
wiernych, czemu odpowiadało dobre samopoczucie Księdza Krzywdy, który 
w liście z 1 września 1981 roku pisał do wizytatora: „Dzięki Bogu, dotarłem 
tutaj szczęśliwie i muszę powiedzieć, że duchowo czuję się dobrze, także zdro-
wie mi służy, nie mogę się skarżyć na klimat, raczej na razie odpowiada mi”. 
Nie był jednak pewien, czy ten list dotarł do wizytatora, dlatego w kolejnej 
wiadomości z 1 października 1981 roku ponowił swoje wrażenia:

Jestem tu  już jakiś czas, tzn. drugi miesiąc od momentu wylądowania na miej-
scu. Muszę powiedzieć szczerze, że czuję się dobrze pod każdym względem, także 
psychicznie. Ufam, że  jeśli Pan Bóg pozwolił mi  tu dotrzeć, pozwoli i pozostać 
i pracować wedle swojej woli, o co Go proszę.

Znaczny dystans dzielący go od ojczystego kraju nie osłabił wszakże zainte-
resowania Księdza jego sprawami. Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego 
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napisał w dniu 2 grudnia 1981 roku do wizytatora i konfratrów domu pro-
wincjalnego: „Niech Dobry Bóg ochroni naszą Ojczyznę od nieszczęść, które 
jej nieustannie grożą. Ja modlę się gorąco za Was i wierzę, że te ostatnie do-
świadczenia przyniosą odrodzenie naszej umęczonej Ojczyźnie”. Ze względu 
na konieczność pogłębienia znajomości języka francuskiego w zakresie ter-
minologii prawnej udaje się w 1984 roku do Paryża, gdzie jako wolny słuchacz 
podejmuje w Instytucie Katolickim roczny kurs z dziedziny prawa kanonicz-
nego (resyklarz).

Praca dydaktyczna, naukowa i posługa duszpasterska
Z Paryża Ksiądz Krzywda nie wraca już na misje, lecz na podstawie dekretu 

z 11 września 1985 roku zostaje skierowany do domu przy parafii Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes w Krakowie i podejmuje wykłady z prawa kanonicz-
nego w tamtejszym Instytucie Teologicznym, włączając się też w pracę dusz-
pasterską. To ostatnie zajęcie, realizowane w duszpasterstwie akademickim, 
do dziś pozostaje we wspomnieniach Księdza niezwykle cennym doświad-
czeniem kapłańskim i bardzo owocnym trzyletnim okresem. W 1988 roku, 
kontynuując wykłady w instytucie, zostaje przeniesiony do domu zgromadze-
nia przy ul. Strzelnica w Krakowie. W nowym miejscu zamieszkania nie jest 
już zatrudniony regularną posługą duszpasterską, dzięki czemu ma większe 
możliwości poświęcenia się działalności dydaktycznej i naukowej.

Po trzech latach ponownie pracuje w  poprzedniej parafii, angażuje się 
w służbę duszpasterską i zwłaszcza w prowadzenie wykładów. W 1997 roku, 
gdy zaczyna wykładać prawo kanoniczne w Papieskiej Akademii Teologicznej, 
zostaje wyłączony z duszpasterstwa parafialnego i skierowany do misjonar-
skiego domu na Stradomiu. Rok później, 19 lutego 1998 roku Rada Wydziału 
Teologicznego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk teologicz-
nych. Ta sama Rada 26 maja 2000 roku wybrała go prodziekanem Wydziału 
Teologicznego, oddając mu tę funkcję na okres trzech lat. Trzeba zauważyć, 
że ten czas intensywnego rozwoju Księdza na polu nauki wiązał się również 
z jego przystąpieniem w 2001 roku do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 
a w następnym roku – do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów. 
Doceniając zasługi i kompetencje wybitnego Uczonego i Duchownego, kard. 
Franciszek Macharski powierza mu 18 czerwca 2001 roku posadę dyrektora 
Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie. Na tym 
stanowisku pracuje do 13 września 2004 roku. Uchwałą Senatu Papieskiej Aka-
demii Teologicznej zostaje mu powierzone z dniem 1 października 2001 roku 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat. W dniu 30 listo-
pada 2004 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego przyznaje Księdzu 
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Krzywdzie tytuł profesora, a 5 kwietnia następnego roku mianuje go dyrekto-
rem Instytutu Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. Warto 
także odnotować, że od 2007 roku Ksiądz Profesor pełni funkcję przewod-
niczącego Senackiej Komisji Prawnej. Zwieńczeniem jego naukowej i peda-
gogicznej pracy było nadanie mu 10 lutego 2010 roku przez kard. Stanisława 
Dziwisza, Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, tytułu 
naukowego profesora nauk teologicznych. Natomiast w dniu 18 października 
2011 roku z rąk Biskupa Polowego Józefa Guzdka otrzymał w Warszawie Me-
dal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki przyznany za spełnioną w latach 
1964–1966 służbę wojskową. I wreszcie 30 listopada 2011 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Księdza Krzywdę 
srebrnym medalem za długoletnią służbę.

„Po prostu jestem Józef Krzywda”
Swojego zaangażowania w życie Kościoła, zgromadzenia i ojczyzny Ksiądz 

Józef nigdy nie ukrywa. Ma własne zdanie i odwagę, by je wypowiadać, bez 
względu na to, czy zyskują one poparcie czy też nie. Podczas konwentu do-
mowego (odpowiednik kapituły) obradującego w 2009 roku Krakowie, zwa-
żywszy na zadania przyszłego konwentu generalnego, który miał odbyć się 
w 2010 roku w Paryżu, w sposób zdecydowany i zarazem emocjonalny opo-
wiedział się za przyznaniem większej pomocy ubogim, zwłaszcza siostrom 
klauzurowym, a także poszkodowanym w owym czasie przez błotne lawiny 
w chińskich wioskach. Prosząc o zrozumienie dla swych postulatów, mówił: 
„po prostu jestem Józef Krzywda”, tym samym wskazywał na wagę zachowania 
wierności wobec własnego punktu widzenia. Nie zawsze jest popularne bycie 
szczerym, zwłaszcza w obecnym świecie często trzeba wykazać się niemałą 
siłą ducha, aby wypowiadać sądy otwarcie. Autentyzm jednak zawsze pozosta-
je niezwykle wartościowy niezależnie od tego, co lansuje się w danym czasie. 
Takiego właśnie Księdza Józefa cenią ci, którzy uważają się za jego przyjaciół: 
konfratrzy ze zgromadzenia, księża i profesorowie. Chciałoby się powiedzieć, 
że człowiek to wydarzenie, byt przygodny – rodzi się, jest i znika. Ale trzeba 
również przyjąć, że człowiek to dar dla siebie i dla innych; ktoś, kto po sobie 
coś pozostawia i kto trwa we wspomnieniach ludzi oraz w wiecznej pamięci 
Boga. Każdy jest taki, jaki jest, rodzi się po to, aby żyć i wypełnić sens ist-
nienia dla niego przeznaczony, który odkrywa dzień po dniu, rok po roku. 
Przywołane na wstępie niniejszych rozważań stwierdzenie Dostojnego Jubi-
lata i w tym kontekście okazuje się celne, jak mówił: „wiara nie sprzeciwia się 
nauce, bo wierzę i wiem, ale wiedza sprzeciwia się wierze, bo wiem, że mam 
siedemdziesiąt lat i w to nie wierzę” – miarą człowieka bowiem nie jest wiek, 
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ale nieustająca młodość ducha, z czym z pewnością zgadza się jego mama, 
która kończy w tym roku 97 lat!

Jubilat w datach
Data urodzenia:    12 kwietnia 1943 roku w Górnej Wsi
Dzień powołania:    7 listopada 1961 roku
Święcenia ostiariatu i lektoratu:  18 marca 1967 roku
Święcenia egzorcystatu i i akolitatu:  24 czerwca 1968 roku
Śluby:     17 marca 1969 roku
Święcenia diakonatu:    7 października 1968 roku, 
      szafarz: bp Julian Groblicki
Święcenia kapłańskie:   24 maja 1969 roku, 
      szafarz: bp Jan Pietraszko

1969–1971 Żmigród, wikary
1971–1976 Warszawa, student, duszpasterz
1976–1979 Kraków Stradom, dyrektor kleryków, wykładowca
1979–1980 Warszawa św. Krzyż, adiunkt przy Katedrze Prawa Kanonicz-

nego (1977–1980), duszpasterz
1980–1984 Madagaskar, Prowincja Malgaska, dyrektor kleryków misjo-

narskich, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Tananariwie, proboszcz

1984–1985  Paryż, student Instytutu Katolickiego
1985–1988 Kraków, parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, wykła-

dowca Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, duszpa-
sterz akademicki

1988–1993 Kraków Strzelnica, wykładowca w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy

1993–1997 Kraków, parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, wykła-
dowca Instytutu Teologii Księży Misjonarzy, duszpasterz

1997 – Kraków Stradom, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II i w Instytucie Teologii Księży Misjonarzy, 1999 – 
członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 2002 – członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów, prodziekan 
Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej 
(2000–2003), dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Insty-
tutu Katechetycznego (2001–2004), dyrektor Instytutu Prawa 
Kanonicznego (od 2005), przewodniczący Senackiej Komisji 
Prawnej (od 2007)
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Publikacje naukowe  
Księdza Profesora Józefa Krzywdy CM

Książki
1. Funkcja i  znaczenie misji kanonicznej w  strukturze władzy kościelnej 

w świetle Vaticanum II. Studium teologiczno-prawne, Kraków 1996, s. 240.
2. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/2: Księga II. Lud Boży, 

cz. 3: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego (ka-
non 573–709), Poznań 2006, s. 7–144.

3. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające za-
dania Kościoła: kanony wstępne 834–839, cz 1: Sakramenty – kanon 840–848, 
tyt. 1: Chrzest – kanon 849–878; tyt. 2: Sakrament Bierzmowania – kanon 879–
896, Poznań 2010, s. 13–83.

4. Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, 
Kraków 2008, s. 320.

Opracowania i redakcje
1. Normy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1995.
2. Sakramentalność małżeństwa, Kraków 2002.
3. „Annales Canonici”, R. I–VIII, Kraków 2005–2012.

Artykuły
1. Ewolucja wymogów stawianych katolikowi w  małżeństwie mieszanym 

w świetle norm i kodeksu prawa posoborowego, „Prawo Kanoniczne”, R. XXIII, 
1980, nr 1–2, s. 185–199.

2. Les problèmes Essentials autor des fonctions de la mission canonique dans 
la structure du pouvoir ecclesial à la lumière du Vatican II, „Analecta Craco-
viensia”, 1998–1999, t. 30–31, s. 233–248.

3. La famille – l’Eglise familiale en tant que postulat et conséquence de l’allian-
ce matrimoniale, „Folia Theologica”, 1999, vol. 10, s. 67–80.

4. Obowiązek wspólnej troski wiernych o stan małżeński i rodziny według 
wymogów kanonu 1063 KPK, „Ius Matrymoniale”, 1999, t. 4, s. 139–151.
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5. Ewolucja istotnych zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych, „Sło-
wo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, 1999, nr 10/11 (35/36), s. 6–8, 10.

6. Teologiczno-prawny wymiar zasady „In quibus et ex quibus” według na-
uki Soboru Watykańskiego II oraz kanonu 368 KPK, „Analecta Cracoviensia”, 
2000, t. 32, s. 447–458.

7. Ewolucja zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych w świetle wy-
mogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego, [w:] Małżeństwa 
mieszane, red. Z. J. Kijas, Kraków 2000, s. 73–79.

8. Postulat radykalnych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia małżeń-
stwa, „Ius Matrymoniale”, 2001, t. 6, s. 33–34.

9. Szczególna rola podstawowych struktur – wspólnot Kościoła w ramach Jego 
zbawczej misji, „Sosnowskie Studia Teologiczne”, 2001, t. 5, s. 151–163.

10. La richiesta del principio di sussidiarietà nell’ambito della realizzazione 
della missione della Chiesa (abbozzo del problema), „Folia Theologica”, 2001, 
vol. 12, s. 15–25.

11. Sakramentalność przymierza małżeńskiego w świetle nowego prawa, [w:] 
Sakramentalność małżeństwa, red. Z. J. Kijas, J. Krzywda, Kraków 2002, s. 37–52.

12. Znaczenie i funkcja rzeczywistości „communio” w ramach misji Kościoła, 
„Polonia Sacra”, R. VI, 2002, nr 11 (55), s. 151–164.

13. Refleksje nad relacjami między Magisterium Kościoła a teologią, „Biule-
tyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, 2002, nr 15, s. 42–50.

14. Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego?, „Ius Matrymoniale”, 
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Zachowywanie prawa  
przejawem miłości Boga i bliźniego  

w Starym i Nowym Testamencie

W potocznym rozumieniu często przestrzeganiu prawa Bożego przeciwsta-
wia się praktykowanie miłości wobec każdego człowieka. Wielu uważa je bo-
wiem za skostniały system nakazów i zakazów ograniczający ludzką wolność 
i  podporządkowujący jednostkę jakiemuś systemowi władzy cywilnej lub 
kościelnej. Ludzkie prawo jest ułomne, ale zawsze powinno być interpreta-
cją Bożego prawa, które szanuje niezbywalną godność każdej istoty ludzkiej 
i wskazuje jej drogę do pełni życia i rozwoju.

Od pierwszych wieków istnienia Kościoła powtarza się wskazywanie 
na różnice między wymaganiami stawianymi religijnym ludziom w Starym 
i Nowym Testamencie, między surowym Bogiem i Sędzią a pełnym miłości 
Odkupicielem. Wydaje się, że takie ujęcia wynikają z niezrozumienia jedno-
ści całego Bożego Objawienia, które już na pierwszym etapie bardzo moc-
no podkreśla znaczenie miłości Stwórcy do człowieka. Odpowiedzią na nią 
ma być miłość człowieka do Boga, przejawiająca się w wypełnianiu Jego woli 
i przykazań, które On nadał ludziom, by ich życie było sprawiedliwe, godne 
i piękne. Dlatego nie można rozdzielać prawa i miłości, trzeba traktować prze-
strzeganie prawa jako wyraz miłości wobec Boga (pragnącego, by ludzie żyli 
według pewnego porządku) oraz innych ludzi. Prawo to określa, jak w stosun-
ku do nich postępować sprawiedliwie, bez czego zaś nie może być prawdziwej 
miłości.

Z okazji jubileuszu Profesora Prawa Kanonicznego zastanowimy się nad 
związkiem prawa i miłości w Starym i Nowym Testamencie, ponieważ Boże 
Objawienie stoi u podstaw także kościelnego prawodawstwa, które nie stano-
wi jedynie systemu ludzkich sformułowań, lecz jest zastosowaniem Bożego 
prawa miłości do konkretnych sytuacji w życiu Kościoła oraz indywidualnych 
osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 27).
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Przestrzeganie prawa wyrazem miłości Boga  
w Starym Testamencie
W  Księdze Powtórzonego Prawa zachowywanie przykazań jest wielo-

krotnie traktowane jako wyraz miłości człowieka do  Boga, wdzięczności 
za Jego wielkie dary. Można powiedzieć, że „miłować Boga” i „zachowywać 
przykazania” to  wyrażenia synonimiczne, stosowane obok siebie zgodnie 
z  semickim sposobem wyrażania się, jakim jest paralelizm synonimiczny, 
tj. zestawianie podobnych sformułowań w  celu zaakcentowania znaczenia 
prezentowanej historii. Podobnie i  u  nas stara zasada pedagogiczna głosi: 
„repetitio est mater studiorum”. Trzeba jednak zauważyć, że w natchnionych 
tekstach ów paralelizm nie sprowadza się tylko do prostego powtarzania, ale 
kolejne wyrażenia wzbogacają treść poprzednich, przyczyniając się do coraz 
lepszego rozumienia tego, co  jest głoszone. Inny sposób przekazu  – pa-
ralelizm antytetyczny  – poprzez łączenie przeciwstawnych wyrażeń, np. 
pokazywanie zła wynikającego z  lekceważenia dobra, również uwydatnia 
sens nauki.

Po pierwszym przykazaniu Dekalogu jako jego uzasadnienie podane 
są słowa Boga: „Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia – tych, którzy 
Mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie 
miłują (yb;h]aol. – l•`öhábaj) i przestrzegają moich przykazań (wt’wOc.mi yrEm.vol.W – 
ûl•`šömrê micwötäw)” (Pwt 5,  9n). Zazdrosna miłość Stwórcy oczekuje 
na wzajemność – antropopatyczne wyrażenie wskazuje na wyłączność miło-
ści Boga do człowieka i Jego pragnienie wzbudzenia podobnej miłości, która 
ma  się objawiać poprzez przestrzeganie Boskich przykazań. Zapewnienie, 
że Boże błogosławieństwo jako nagroda za wierną miłość obejmuje tysięczne 
pokolenie było niezwykle sugestywne zwłaszcza dla ludzi mocno przeży-
wających swą przynależność do  zbiorowości, jaką jest rodzina. Natomiast 
stwierdzenie mówiące o karze za odrzucenie rozciągającej się tylko na trzy 
lub cztery pokolenia z  jednej strony przekonuje o  wadze zaangażowania 
człowieka, z drugiej – zwraca uwagę na wielokrotną przewagę Bożej dobroci 
nad sprawiedliwą pomstą1.

1 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – 
ekskursy, Pismo Święte Starego Testamentu, t. 2, cz. 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 134n. Trzy lub 
cztery pokolenia to potomkowie, których człowiek może jeszcze doczekać i widzieć ich życie, 
zatem kara nie tyle dotyczyłaby przyszłych pokoleń, ile dotykałaby bezpośrednio grzesznika 
oglądającego nieszczęście swej rodziny jako następstwo jego grzechu. Por. D. L. Christensen, 
Deuteronomy 1 – 11, World Biblical Commentary, t. 6A, Waco, Texas 1991, s. 111n; M. Weinfeld, 
Deuteronomy 1 – 11, The Anchor Bible 5 [dalej: AB] 5, New York–London–Toronto–Sydney–
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Mojżesz, eksponując znaczenie Bożego wybrania i wynikające z niego obo-
wiązki, mówi do Izraelitów: „Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bo-
giem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia 
względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw” (Pwt 7, 9). Powinni oni 
uznać, że Bóg jest wierny, zachowuje przymierze, darzy łaską tych, którzy 
są Mu wierni, a karze lekceważących Go, o czym czytamy w następnym wer-
secie przywołanej Księgi. Nasze rozważania koncentrują się wokół przeświad-
czenia o tym, że ważne jest przede wszystkim strzeżenie praw nadanych przez 
Boga jako wyraz miłości i wdzięczności wobec Niego2.

Podobną konstatację przedstawił Mojżesz w wypowiedzi, w której przyka-
zanie miłości zostaje sformułowane szerzej, przez wyliczenie tego, co w czło-
wieku najistotniejsze, a co powinno całkowicie zwracać się ku Bogu: „A teraz, 
Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga 
swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu 
twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego 
praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra” (Pwt 10, 12n). „Bać się Pana”, 
„chodzić Jego drogami” to kolejne bliskoznaczne wyrażenia wobec sformuło-
wań: „miłować Go”, „wypełniać przykazania”, „strzec poleceń”3.

Również w dalszej części Księgi Powtórzonego Prawa wódz Izraela wzywa 
do miłowania Boga poprzez wypełnianie Jego woli zapisanej w prawach, po-
leceniach i nakazach, podążanie drogami Pana, trzymanie się Go. W nagrodę 
za to postępowanie zesłany zostanie deszcz zapewniający urodzaj plonów oraz 
wypędzone będą narody, które dotychczas zamieszkiwały ziemię Kanaan:

Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń 
i nakazów po wszystkie dni (Pwt 11, 1).

Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga 
waszego, i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześle On deszcz na waszą zie-

Auckland 1991, s. 293–300; R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, Studia Pedagogiczne, 
Kraków 2001, s. 266n.

2 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa…, dz. cyt., s. 151; S. Wypych, Pięcioksiąg, Wpro-
wadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 1, Warszawa 1987, s. 182; D. L. Christensen, 
Deuteronomy 1 – 11, dz. cyt., s. 159n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1 – 11, dz. cyt., s. 369–371; R. Ja-
snos, Teologia prawa…, dz. cyt., s. 247–249. 

3 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa…, dz. cyt., s. 164n; D. L. Christensen, Deutero-
nomy 1 – 11, dz. cyt., s. 205n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1 – 11, dz. cyt., s. 435; R. Jasnos, Teologia 
prawa…, dz. cyt., s. 249–251; taż, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienni-
czej starożytnego Bliskiego Wschodu, Humanitas. Studia Kulturoznawcze, Kraków 2011, s. 265.
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mię we właściwym czasie, jesienny, jak i wiosenny, a wy zbierzecie wasze zboże, 
moszcz i oliwę (Pwt 11, 13n).

Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję 
wypełniać – miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg 
i Jego się trzymając – wypędzi Pan wszystkie te narody przed wami i usunie naro-
dy większe i mocniejsze od was (Pwt 11, 22n)4.

Polecając wyznaczenie miast ucieczki, Mojżesz mówi o zwiększeniu ich 
liczby, jeżeli Izrael rozszerzy swoje terytorium w następstwie wierności Bogu: 
„Jeśli będziesz strzegł pilnie całego tego prawa, której ja ci dzisiaj przedkła-
dam, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami po wszystkie dni, wte-
dy dodasz jeszcze do tych miast dalsze trzy miasta” (Pwt 19, 9)5.

Wódz Izraela ukazuje rodakom właściwą drogę postępowania, prowadzącą 
do otrzymania Bożego błogosławieństwa: „Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, 
Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i na-
kazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, 
który idziesz posiąść” (Pwt 30, 16)6.

Jozue po dokonaniu podboju znacznej części Kanaanu powiedział do przedsta-
wicieli pokoleń zajordańskich wracających na swoje ziemie: „Troszczcie się tylko 
pilnie o  to, żebyście spełniali przykazania i prawo, które nakazał wam Mojżesz, 
sługa Pana: miłować Pana, Boga waszego, postępować zawsze Jego drogami, za-
chowywać Jego przykazania, przylgnąć do Niego i służyć Mu całym waszym ser-
cem i całą duszą” (Joz 22, 5).

W ostatnim przemówieniu do ludu, stanowiącym jego testament, następca 
Mojżesza apelował także: „Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Pana, 
Boga waszego” (Joz 23, 11)7.

4 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa…, dz. cyt., s. 151; D. L. Christensen, Deutero-
nomy 1 – 11, dz. cyt., s. 159n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1 – 11, dz. cyt., s. 369–371; R. Jasnos, 
Teologia prawa…, dz. cyt., s. 252–257.

5 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa…, dz. cyt., s. 210; R. Jasnos, Teologia prawa…, 
dz. cyt., s. 270–272.

6 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa…, dz. cyt., s. 265n; R. Jasnos, Teologia prawa…, 
dz. cyt., s. 261–265.

7 Por. S. Gacek, Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Tar-
nów 1993, s. 343n, 354; T. C. Butler, Joshua, World Biblical Commentary, t. 7, Waco, Texas 1983, 
s. 244n, 256; R. G. Boling, G. E. Wright, Joshua, AB 6, Garden City, New York 1982, s. 509n, 524n.
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Podobne przesłanie zawiera Księga Nehemiasza. Na jej początku główny 
bohater zwraca się do Boga: „Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, 
który zachowujesz przymierze i łaskę dla tych, którzy Cię miłują i zachowują 
Twoje przykazania” (Ne 1, 5), potwierdzając więc, że miłowanie Boga przeja-
wia się przez zachowywanie Jego przykazań8.

Starszy Tobiasz, kierując do  syna i  całej rodziny ostatnie napomnienie, 
mówi przed śmiercią:

I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nie-
prawość znikną z  całej ziemi. A  teraz, dzieci, przekazuję wam: Służcie Bogu 
w prawdzie i czyńcie to, co jest miłe przed Jego obliczem. Dzieciom waszym niech 
będzie nakazane wykonywanie sprawiedliwości i [dawanie] jałmużny. Niech pa-
miętają o Bogu i wielbią imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i całą swą mocą 
(Tb 14, 7–9)9.

Najdłuższy w Psałterzu Psalm 119 jest dziękczynieniem, jakie pobożny Izra-
elita składa Bogu za Jego prawo – wielki skarb wierzących, wyraz woli Bożej 
i Jego łaskawości dla wybranego ludu (por. np. wersy 14.111.162). Na oznaczenie 
prawa autor używa ośmiu bliskoznacznych wyrażeń, z których przynajmniej 
jedno występuje w każdym ze 176 wersetów, oprócz 122, prawdopodobnie ska-
żonego. Przytoczymy wersety mówiące wprost o miłości autora do woli Bożej 
zawartej w Jego prawie i przykazaniach:

I będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję.
Wznoszę ręce moje
ku Twym przykazaniom,
które kocham,
i rozważać będę Twoje ustawy. […]

8 Por. H. Langkammer, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz – ekskursy, Pismo Święte Starego Testamentu, t. 5, cz. 2, Poznań–Warszawa 1971, 
s.  234–2372; J.  M. Myers, Ezra. Nehemiah, AB  14, Garden City, New York 1965, s.  128–131; 
M. S. Wróbel, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, t. 11, Częstochowa 2010, s. 165–168.

9 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo 
Święte Starego Testamentu, t. 6, cz. 1, Poznań 1963, s. 100; C. A. Moore, Tobit, AB 40A, New 
York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1996, s. 190, 237; M. Wojciechowski, Księga To-
biasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, t.  12, Częstochowa 2005, s. 94, 107, 109, 111, 
120, 122.
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Jakże miłuję Prawo Twoje:
przez cały dzień nad nim rozmyślam. […]
Nienawidzę ludzi chwiejnych,
a Prawo Twoje miłuję. […]
Jak żużel oceniasz wszystkich występnych w kraju,
dlatego miłuję Twoje napomnienia. […]
Przeto miłuję Twoje przykazania
bardziej niż złoto, niż złoto najczystsze. […]
W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa
i sługa Twój ją miłuje. […]
Patrz, miłuję Twoje postanowienia;
Panie, w Twojej łaskawości zapewnij mi życie! […]
Nienawidzę kłamstwa i wstręt mam do niego,
a Prawo Twoje miłuję. […]
Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje. […]
Pragnę Twojej pomocy, o Panie,
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą 
(Ps 119, 47n.97.113.119.127.140.159.163.167.174)10.

Przytoczone teksty pokazują, jak ściśle przestrzeganie prawa, stanowiącego 
wyraz woli Boga, już w Pierwszym Przymierzu łączy się z miłością do Niego 
oraz do innych ludzi.

Jezus głosi nową sprawiedliwość  
– pełnienie woli Ojca
Wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus, przyniósł pełnię Objawienia stop-

niowo przygotowywaną w  dziejach Izraela. Głosi On  nową, doskonałą 

10 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – eks-
kursy, Pismo Święte Starego Testamentu, t.  7, cz. 2, Poznań 1990, s.  503–514. Komentatorzy 
zwracają uwagę na  paralelę „słowo  – tchnienie (duch)”: rb"d" – dābār, hr"m.ai ´imrāh  – por. 
Hi 15, 13; Ps 33, 6; 147, 18; Iz 34, 16. Inne synonimy Bożego prawa: hr"At tôrāh, hw"c.mi micwäh, jp"v.mi  
mišpät, { ~ydiWQPi  Piqqûdîm, tWd[E `ēdût, qxo ihöq, l. mn. {~yQixu Huqqîm – por. Ps 2, 7; 105, 10. Spora 
część (114 wierszy) tego psalmu zachowała się w tekstach odkrytych w Qumran – por. M. Da-
hood, Psalms III (101–150), AB 17A, Garden City, New York 1984, s. 172n; G. Ravasi, Il Libro dei 
Salmi. Commento e attualizzazione, Lettura pastorale della Bibbia, t. 3, Bologna 1988, s. 433–
499, zwłaszcza s. 470, 481, 485–488, 491, 495–498. Na temat różnych określeń prawa w Księdze 
Powtórzonego Prawa zob. R. Jasnos, Teologia prawa…, dz. cyt., s. 37–87.
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sprawiedliwość, którą jest pełnienie woli Ojca. Jednak ten nowy etap nie 
przekreśla tego, co było uprzednio. Jezus w Kazaniu na Górze, zaraz po Bło-
gosławieństwach, zwraca uwagę na związek swej nauki z dotychczasowym 
Objawieniem i wynikającymi z niego zobowiązaniami:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i  ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 
spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, 
i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wy-
pełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powia-
dam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 5, 17–20).

Prawo zachowuje zatem swoją wartość, lecz należy je rozumieć i realizo-
wać inaczej niż powszechnie szanowani wówczas nauczyciele religijni pośród 
faryzeuszów11.

Wyjaśniając kolejne przykazania, Jezus wskazuje na ich najgłębszą treść 
i właściwy sposób ich wypełniania (Mt 5, 21–42)12. Podsumowuje swą naukę 
w słowach:

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyja-
ciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście się stali synami Ojca 

11 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, Pismo Święte Starego Testamentu, t.  3, cz. 1,  Poznań–Warszawa 1979, s.  130–133; 
A.  Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp, przekład z  orygi-
nału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 1, cz. 1, Częstochowa 2005, 
s.  213–217; J.  Gnilka, Das Matthäusevangelium, I,  Herders Teologischer Kommentar zum  
Neuen Testament [dalej: HTKNT] I, 1, Freiburg–Basel–Wien 1986, s. 142–149; H. D. Betz, The 
Sermon on the Mount. A Commentary on the Sermon on the Mount including the Sermon on the 
Plain (Matthew 5, 3 – 7, 27 and Luke 6, 20–49), Hermeneia, Minneapolis 1995, s. 173–197 oraz 
T. M. Dąbek, „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni 
się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 18), [w:] „Pan moim światłem” (Ps 27, 1). Księga pa-
miątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, 
Warszawa 2000, s. 148–158. Szerzej o faryzeuszach zob. W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy 
w dziele Łukaszowym (Łk–Dz). Studium literacko-teologiczne, Lublin 2000; tenże, Faryzeusze. 
Historia – Ewangelie, Jak Rozumieć Pismo Święte, t. 13, Lublin 2002.

12 Por. H. Ordon, „Powiedziano przodkom… a ja wam powiadam” (Mt 5, 21–48). Antytezy 
„Kazania na górze”, „Roczniki Teologiczne”, t. 51, 2004, z. 1, s. 79–92.
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waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szcze-
gólnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 43–48).

Jest to wezwanie do naśladowania doskonałości Boga Ojca, troszczącego 
się o całe stworzenie, o wszystkich ludzi, niezależnie od ich moralnego po- 
ziomu.

Paralelny do powyższego tekstu zapis znajdujący się w Ewangelii św. Łu-
kasza, w Kazaniu na Równinie, brzmi: „Wy natomiast miłujcie waszych nie-
przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. 
A wasza nagroda będzie wielka i bę dziecie synami Najwyższego; ponieważ 
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 35–36) – zatem doskonałość Ojca to Jego miło-
sierdzie. Podobnie uczy Syracydes:

Miłosierdzie człowieka – nad jego bliźnim,
a miłosierdzie Pana – nad całą ludzkością (Syr 18, 13)13.

Jezus bardzo mocno piętnuje niewłaściwe, formalistyczne podejście do prawa:

„Uchyliliście przykazanie Boże, a  trzymacie się ludzkiej tradycji, <dokonujecie 
obmywania dzbanków i  kubków. I  wiele innych podobnych rzeczy czynicie>”. 
9 I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję za-
chować. 10 Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją», oraz: «Kto 
złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie». 11 A wy mówicie: «Jeśli kto powie 
ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym w ofierze] jest to, co miało 

13 Por. J.  Homerski, Ewangelia według św. Mateusza…, dz. cyt., s.  141–143; A.  Paciorek, 
Ewangelia według świętego Mateusza…, dz. cyt., s. 249–255; J. Gnilka, Das Matthäusevange-
lium, dz. cyt., s. 189–196; H. D. Betz, The Sermon on the Mount…, dz. cyt., s. 301–328, 604–614; 
F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pi-
smo Święte Nowego Testamentu, t. 3, cz. 3, Poznań–Warszawa 1974, s. 159–161; H. Schürmann, 
Das Lukasevangelium, I, HTKNT III, 1, Freiburg–Basel–Wien 1969, s. 354–360; F. Mickiewicz, 
Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 3, cz. 1, Częstochowa 2011, s. 351–356; P. W. Ske-
han, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, AB 39, New York 1987, s. 286; O. Schilling, Das 
Buch Jesus Sirach, HB VII/2, Freiburg 1956, s. 83n.
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być ode mnie wsparciem dla ciebie» – 12 to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla 
ojca ani dla matki. 13 I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którąście 
[sobie] przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie” (Mk 7, 8–13; 
por. Mt 15, 3–9).

Sens powyższych słów jest klarowny: nie można przyjmować faryzejskiej 
interpretacji przepisów zwalniającej ze  świadczenia pomocy rodzicom, 
jeśli ktoś zadeklarował, że  złoży na  ofiarę przeznaczone dla nich rzeczy. 
Taka deklaracja nie zobowiązywała do  natychmiastowego przekazania 
obiecanego daru ani do  przeznaczenia innych przedmiotów na  potrzeby 
bliskich14.

Jezus uczy też, że wszystkie przykazania streszczają się w jednym podwój-
nym przykazaniu miłowania Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie sa-
mego (Mk 12, 28–34 par.)15. Zachowywanie przykazań jako podstawowego 
przejawu miłości do Niego i do Boga wyraźnie głosi ponadto w Ewangelii św. 
Jana, w mowie pożegnalnej po Ostatniej Wieczerzy:

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię 
mu siebie. 22 Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się 
masz objawić, a nie światu?”. 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go  i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje 
słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca” (J 14, 21–24). 

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będzie cie trwać w miłości mojej, 
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 10)16.

14 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. 3, cz. 2, Poznań–Warszawa 1977, s. 192n; R. Pesch, 
Das Markusevangelium, I, HTKNT II, 1, Freiburg–Basel–Wien 1977, wyd. 2, s. 372–377.

15 Por. S. Wronka, Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22, 34–40 i par.)?, „Zeszyty Na-
ukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich”, R. VIII, 2011, nr 8, s. 375–393.

16 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, HTKNT IV.3, Freiburg–Basel–
Wien 1976, s. 91–94, 117; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z orygi-
nału – komentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. 4, Poznań–Warszawa 1975, s. 318–320, 
326; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13 – 21. Wstęp, przekład z oryginału, 
komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 4, cz. 2, Częstochowa 2010, s. 102n, 
117n; H. van den Bussche, Jean. Commentaire de l’Évangile spirituel, Bruges 1967, s. 413–416, 
426n; R. E. Brown, The Gospel according to John XIII – XXI. Introduction, Translation, and No-
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Przestrzeganie przykazań jest niebudzącym wątpliwości znakiem, że czyjaś 
miłość wobec Boga jest prawdziwa jak miłość Jezusa do Ojca.

Pełnienie woli Bożej jako przejaw miłości
Sam Jezus ciągle dawał przykład miłości Ojca, pełniąc Jego wolę:

Dlatego miłuje (avgapa/|) Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 
18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz (evntolh.n) otrzymałem od mojego Ojca (J 10, 17–18).

Ojciec miłuje Syna, bo zachowuje Jego nakazy. Można w tym obrazie dostrzec 
miłość Prawodawcy i miłość Zachowującego prawo – dialog, w którym odpowie-
dzią na miłość jest czyn miłości – posłuszeństwo wobec Miłującego17.

W Ewangelii św. Jana Jezus wielokrotnie mówi o swej więzi z Bogiem, przejawia-
jącej się przez pełnienie Jego woli, świadczące o prawdziwej miłości wobec Ojca:

Syn nie może niczego czynić sam z  siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. 
Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni (J 5, 19).

Mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wy-
pełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał (J 5, 36).

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wiecz-
ne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 
Ojciec (J 6, 27).

[…] z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie 
posłał (J 6, 38).

tes, AB 29A, Garden City, New York 1970, s. 646–648, 681; B. Kl’uska, Uczeń ikoną Chrystusa. 
Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13, 31 – 16, 33, Studia Biblica Lublinensia, 
t. 3, Lublin 2007, s. 191–195, 249n.

17 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, HTKNT IV.2, Freiburg–Basel–
Wien 1977, wyd. 2,  s. 378–380; L.  Stachowiak, Ewangelia według św. Jana…, dz. cyt., s.  265; 
S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1 – 12. Wstęp, przekład z oryginału, komen-
tarz, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 4, cz. 1, Częstochowa 2010, s. 764; H. van 
den Bussche, Jean. Commentaire de  l’Évangile spirituel, dz. cyt., s.  226–230, 236n, 252, 259n, 
273n, 314–319, 335–338; R. E. Brown, The Gospel according to John I – XII. Introduction, Transla-
tion, and Notes, AB 29, Garden City, New York 1966, s. 218, 227, 267, 273, 292, 316, 351, 357, 364, 
406–412, 492n.
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Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 
będzie żył przeze Mnie (J 6, 57).

Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał (J 7, 16).

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic 
sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. 29 A Ten, który 
Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo  Ja zawsze czynię to, 
co się Jemu podoba (J 8, 28–29).

Ja bowiem od Boga wyszedłem i przy chodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz 
On Mnie posłał (J 8, 42).

Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wie-
rzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam 
je. Idą one za Mną, 28 a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie 
ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt 
nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10, 25–30).

[…] czemu wy  [o  Tym], którego Ojciec poświęcił i  posłał na  świat, mówicie: 
„Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? 37 Jeżeli nie dokonu-
ję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście 
Mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest 
we Mnie, a Ja w Ojcu (J 10, 36–38).

Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, 
co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przyka zanie Jego (evntolh. auvtou/) jest 
życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział (J 12, 49–50)18.

Przykazanie nowe (evntolh.n kainh.n) daję wam, abyście się wzajemnie miłowali 
(i[na avgapa/th avllh,louj), tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali (13, 34–35).

18 Por. R.  Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, dz. cyt., s.  47–51, 73, 95n, 
129–131, 173n, 185, 256n, 285n, 384–387, 391–393, 528–530; L. Stachowiak, Ewangelia według św. 
Jana…, dz. cyt., s. 197, 200n, 212, 215, 220, 227, 242, 245, 267–269, 297; S. Mędala, Ewangelia 
według świętego Jana rozdziały 1 – 12…, dz. cyt., s. 516n, 533, 583n, 591, 603n, 643, 690n, 703n, 
778n, 782, 890; H. van den Bussche, Jean. Commentaire de l’Évangile spirituel, dz. cyt., s. 413–
416, 426n; R. E. Brown, The Gospel according to John XIII – XXI…, dz. cyt., s. 751–754. 
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Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam doko-
nuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie (J 14, 10–11).

To jest moje przykazanie (h̀ evntolh.n h̀ evmh.), abyście się wzajemnie miłowali ( i[na  
avgapa/th avllh,louj), tak jak Ja  was umiłowałem. 13 Nikt nie ma  większej mi-
łości od  tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za  przyjaciół swoich. 14 Wy  jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co  wam przyka zuję. 15 Już was nie na-
zywam sługami, bo  sługa nie wie, co  czyni jego pan, ale nazwałem was przy-
jaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co  usłyszałem od  Ojca mego. 
16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja  was wybrałem i  przeznaczyłem was na  to, 
abyście szli i  owoc przynosili, i  by owoc wasz trwał  – aby Ojciec dał wam 
[wszystko], o  cokolwiek Go  poprosicie w  imię moje. 17 To  wam przykazuję  
(evnte,llomai), abyście się wzajemnie miłowali (i[na avgapa/th avllh,louj) (J 15, 12–17).

Wszystko, co  ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że  z  mojego weźmie 
i wam objawi (J 16, 15).

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi da-
łeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem 
u Ciebie pierwej, zanim świat powstał (J 17, 4–5).

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My sta-
nowili jedno (J 17, 11).

Nie tylko za  nimi proszę, ale i  za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 
we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby 
i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, 
którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno (stanowi-
my). 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby 
także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę 
moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17, 20–24)19.

19 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, dz. cyt., s. 59–61, 79n, 123–128, 
155n, 196–198, 205n, 216–224; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana…, dz. cyt., s. 308n, 314, 
327n, 342–344, 346–348; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13 – 21…, dz. cyt., 
s. 82n, 98, 118–120, 152n, 155,161–164; H. van den Bussche, Jean. Commentaire de l’Évangile spiritu-
el, dz. cyt., s. 391n, 401n, 426–428, 450n, 454n, 458–461; R. E. Brown, The Gospel according to John 
XIII – XXI…, dz. cyt., s. 612–614, 632n, 681–684, 716n, 753n, 763n, 774–780; B. Kl’uska, Uczeń 



75

Zachowywanie prawa przejawem miłości Boga i bliźniego…

Jedność Jezusa z Ojcem jest wzorem dla Jego uczniów. Jeśli będą starali 
się ją naśladować przez zachowywanie Bożych przykazań i wzajemną mi-
łość – otrzymają największą nagrodę – stałe przebywanie ze Stwórcą. Będzie 
to najdoskonalsze wypełnienie zapowiedzi Starego Testamentu, który mówił 
o Bożym błogosławieństwie przez tysiączne pokolenia, rozumianym na ogół 
jako doczesna pomyślność, dla tych, którzy Go miłują i zachowują Jego prawa.

Bardzo wiele o związku miłości Boga i bliźniego z przestrzeganiem przyka-
zań pisze także w swoim Pierwszym Liście św. Jan:

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
4 Kto mówi: „Znam Go”,
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
5 Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
7 Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście.
8 A jednak piszę wam o nowym przykazaniu,
które prawdziwe jest w Nim i w nas,
ponieważ ciemności ustępują,
a jaśnieje już prawdziwa światłość.
9 Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
11 Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności

ikoną Chrystusa…, dz. cyt., s. 148–151, 179–181, 252–260, 321n; F. Gryglewicz, Życie chrześcijańskie 
w ujęciu św. Jana Ewangelisty, Attende Lectioni, t. 10, Katowice 1984, s. 154–169.
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i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd idzie,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy (1 J 2, 3–11).

Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła:
kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata. […]

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci,
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. […]

Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą! […]

a o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania (evntola.j auvtou/ throu/men)
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie (evntolh.) zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie (avgapw/men avllh,louj) tak,
jak nam nakazał (e;dwken evntolh.n).
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał (1 J 3, 10.14.18.22–24).

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. […]

My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
20 Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawi dził, jest kłamcą,
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albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.
21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
aby ten, kto miłuje Boga,
miłował też i brata swego (1 J 4, 11–12.19–21).

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,
z Boga się narodził;
i każdy miłujący Tego, który dał życie,
miłuje również tego,
kto życie od Niego otrzymał.
2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże (avgapw/men ta. te,kna tou/ qeou/),
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania (evntola,j auvtou poiw/men),
3 albowiem miłość względem Boga
polega na spełnianiu Jego przykazań,
a przykazania Jego nie są ciężkie (1 J 5, 1–3).

Również w Drugim Liście przypomina wzajemną miłość stanowiącą Boże 
przykazanie:

A teraz proszę cię, Pani,
abyśmy się wzajemnie miłowali (i[na avgapw/men avllh,louj).
A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania (evntolh.n),
lecz to, które mieliśmy od początku.
6 Miłość zaś polega na tym,
abyśmy postępowali według Jego przykazań.
Jest to przykazanie,
o jakim słyszeliście od początku,
że według niego macie postępować (2 J 5–6)20.

20 Por. R. Schnackenburg, Die Johannesbriefe, HTKNT XIII, 3, Freiburg–Basel–Wien 1965, 
wyd. 3, s. 101–105, 110–121, 192–195, 197, 201, 205–109, 240n, 249–253, 311n; F. Gryglewicz, Li-
sty Katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu, 
t. 11, Poznań 1959, s. 361–369, 394n, 397, 399–404, 411n, 416–419, 447; R. E. Brown, The Epistles 
of John. A New Translation with Introduction, Notes, and Commentary, AB 30, Garden City, 
New York 1983, s. 248–292, 416n, 440n, 445–447, 451–453, 460–466, 480–484, 519–521, 532–541, 
553–556, 562–567, 665–668, 683–685; T.  Herrmann, Miłość braterska w  Pierwszym Liście św. 
Jana, [w:] Studia z biblistyki, red. J. Łach, t. 3, Warszawa 1983, s. 208–345; J. Chmiel, Lumière 
et charité d’après La Première Épître de Saint Jean, Studia Ecclesiastica, t. 10, Biblica 2, Disser-
tationes 9, Rome 1971, s. 17, 117, 120–155. 
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Obok przytoczonych tu licznie wspaniałych fragmentów, ukazujących więź 
miłości i zachowywanie przykazań jako wyrazu Bożej woli i Jego prawa, trze-
ba wspomnieć także o  tym, że  święty Paweł wiele razy (przede wszystkim 
w Listach do Rzymian i do Galatów) przeciwstawiał dawny porządek zba-
wienia określany jako „Prawo” nowemu, w którym działa łaska Boża stano-
wiąca odpowiedź Boga na wiarę człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa: „nie 
jesteście poddani Prawu, lecz łasce” (Rz 6, 14; por. np. Rz 2, 12 – 3, 31; 4, 13–25; 
5, 12–21; 7, 1 – 8, 1321; 10, 4; Ga 3, 2–25; Ef 2, 15 – 3, 19; 4, 4n; 5, 1–6; Flp 3, 9–11; 
Tt 3, 9; Hbr 10, 1–10). Jednak tak rozumiane prawo u świętego Pawła to nie tyle 
Boże wymagania, ile faryzejska interpretacja Starego Testamentu, związana 
z mnożeniem zewnętrznych zwyczajów, które miały swoją wartość jako prze-
jaw wiary i więzi Izraela z Bogiem. Natomiast kiedy Chrystus przyniósł pełnię 
Bożej prawdy i nowe prawo miłości, należy w wierze przyjąć Jego dary i żyć 
nowym życiem w Duchu Świętym, którego owocami są różne formy miłości 
bliźniego (por. Ga 5, 22n) – to jest właściwym wypełnieniem Bożego prawa22. 
Święty Paweł przypomina też nauczanie Chrystusa w odniesieniu do miłości 
bliźniego jako doskonałej realizacji prawa:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje dru-
giego, wypełnił Prawo. 9 Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj”, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego!”. 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto mi-
łość (avga,ph) jest doskonałym wypełnieniem Prawa (plh,rwma ou=n no,mou) (Rz 13, 
8–10).

Bo całe Prawo (pa/j no,moj) wypełnia się (peplh,rwtai) w  tym jednym nakazie: 
„Będziesz miłował (avgaph,seij) bliźniego swego jak siebie samego” (Ga 5, 14)23.

21  Por. mój artykuł – T. M. Dąbek, Prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, 
wyzwoliło nas spod prawa grzechu i śmierci (por. Rz 8, 2), „Analecta Cracoviensia”, R. XXVI, 
1994, s. 173–191 – w którym przede wszystkim rozważałem nowość Jezusowego Prawa i jego 
ukierunkowanie na konkretną miłość do drugiego człowieka.

22 Szerzej o przygotowawczej roli Prawa jako nauki Starego Testamentu pisałem w artyku-
le: T. M. Dąbek, „Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi” 
(Ga 3, 24), [w:] Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118, 14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi 
Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Studia, t. 15, red. S. Hałas, P. Włodyga, Kraków 
2006, s. 43–54. 

23 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo 
Święte Nowego Testamentu, t.  6, cz. 1,  Poznań–Warszawa 1978, s.  254–256; H.  Schlier, Der 
Römerbrief, HTKNT VI, Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 394–396; E. Szymanek, List do Gala-
tów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. 6, cz. 2,  
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Podsumowanie
Prawo nadane przez Boga stanowi wyraz Jego miłości do człowieka, sfor-

mułowanie zasad prowadzących do pełni życia i rozwoju istoty stworzonej 
na obraz i podobieństwo Boże, ale osłabionej przez upadek pierwszych ludzi. 
Dlatego wielkim nieporozumieniem jest, jeśli traktuje się je jako narzucony 
z zewnątrz system nakazów i zakazów ograniczających wolność jednostki, 
niszczących spontaniczność, swobodę, autentyczny stosunek wobec innych 
ludzi. Natchnione teksty wielokrotnie ukazują zachowywanie przykazań jako 
przejaw i dowód miłości Boga do człowieka, dobrą odpowiedź na nieskoń-
czoną miłość Stwórcy i Zbawcy.

Prawo Boże regulujące odniesienia do drugiego człowieka streszcza się 
w przykazaniu miłości. Tym też powinno się kierować wszelkie ludzkie pra-
wodawstwo. Jako katolicy szanujemy prawo Kościoła, które zawiera wypra-
cowane w ciągu wieków i stale uaktualniane zasady pomagające wprowadzać 
w życie miłość Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Jesteśmy 
wdzięczni znawcom prawa kanonicznego, którzy pomagają nam je lepiej ro-
zumieć i mądrze stosować.

Poznań–Warszawa 1978, s. 109n; F. Mussner, Der Galaterbrief, HTKNT IX, Freiburg–Basel–
Wien 1977, wyd. 3, s. 369–373.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rola Radia Wolna Europa  
w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości  

w latach 1950–1989

W latach 30. XX wieku świat polityki zrozumiał, jak wielką siłę propagan-
dową, służącą do indoktrynacji społeczeństwa, stanowi radio.

Lenin nazwał kiedyś radio gazetą, która dociera wszędzie i do wszystkich, nie zna 
granic, nie potrzebuje druku ani papieru. Ponieważ zawsze głosił, że idee są groź-
niejsze niż kule, był więc pierwszym strategiem, który ocenił właściwie znaczenie 
radia jako broni w wojnie ideologicznej1.

Nic więc dziwnego, że  po zakończeniu II  wojny światowej środowiska 
polonijne na zachodzie Europy, wsparte finansowo przez rządy niektórych 
państw, postanowiły wykorzystać tę właśnie drogę do walki z komunizmem, 
by uświadamiać, formować odpowiednie poglądy i postawy u mieszkańców 
Polski pozostających pod wpływem sowieckiego reżimu. Powojenne inicjaty-
wy propagandowe zaowocowały utworzeniem Radia Paryż, pełnego inicjaty-
wy Radia Madryt, które nadawało codziennie półgodzinną audycję, do Polski 
słało też swe serwisy Deutsche Welle2. Stronnictwo Narodowe na emigracji 
z wydzierżawionego przez rząd RP na obczyźnie statku „Maria”, pływające-
go po Morzu Śródziemnym, nadawało audycje w języku polskim. Przedsię-
wzięcie to nie przyniosło dużych sukcesów; zdołano zrealizować tylko cztery 
programy.

Mimo szerokich planów i  powołanych zespołów redakcyjnych, ra-
diostacje nie mogły się odpowiednio rozwijać, z  powodu  – jak zwykle 
w podobnych przypadkach – braku funduszy. Jednak potężny strumień ame-
rykańskich dolarów (Stany Zjednoczone zaangażowały się mocno w walkę 

1 J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków 2005, s. 11.
2 Por. M. Bogdan, Radio Madryt 1949–1955, Warszawa 2011, s. 47–97.
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z komunizmem w ramach doktryny „wyzwalania”) przyczynił się do powsta-
nia nowego, prężnego, nowocześnie wyposażonego ośrodka propagandowej 
radiofonii3.

Radio Wolna Europa [dalej: RWE] utworzono w  1949 roku w  Nowym 
Jorku jako medialne ramię „Narodowego Komitetu na  Rzecz Wolnej Eu-
ropy”, którego zadaniem było wspieranie emigracyjnych elit politycznych 
z  Europy Wschodniej. Pierwszy program został wyemitowany na  falach 
krótkich do Czechosłowacji (Radio Swoboda) 1 czerwca 1950 roku. Audycje 
nadawano 10 godzin dziennie. Natomiast rozgłośnia polska RWE rozpoczęła 
swoją misję 3 maja 1952 roku, o  godzinie 11.00. Polscy słuchacze usłyszeli 
wówczas słowa: „Mówi Radio Wolna Europa − Głos Wolnej Polski”. Pierw-
szego dnia przemawiali przez radio m.in. gen. Władysław Anders, Tomasz 
Arciszewski, Edward Raczyński i Stanisław Mikołajczyk. Od tego momentu 
aż do czerwca 1994 roku sekcja polska RWE była dla Polaków alternatyw-
nym źródłem informacji na  temat wydarzeń krajowych i  zagranicznych 
wobec rozgłośni aparatu władzy. Wśród personelu RWE od początku zna-
lazły się wybitne osobowości: dziennikarze, analitycy, politolodzy i  inni 
współpracownicy. Powtarzane w  odstępach godzinnych serwisy najnow-
szych wiadomości uzupełniały, a często weryfikowały, propagandę krajową. 
Radio to szybko nawiązało kontakty ze  słuchaczami dzięki tzw. „Skrzynce 
radiowej” – programowi, w którym odpowiadano na nadesłane listy. Dużym 
powodzeniem cieszyły się cykle literackie: Kwadrans poetycki, Literatura 
Polski niepodległej, Głos wolnych pisarzy, Na czerwonym indeksie oraz słu-
chowiska. Duże grono słuchaczy skupiały też przy odbiornikach programy 
o  tematyce historycznej: Czasy i  ludzie oraz Z  dziejów porozbiorowych. 
W  latach 80. szczególną popularność zyskały audycje wymazujące „białe 
plamy” z najnowszych dziejów Polski. Ogromne powodzenie miały ponadto 
programy kulturalne z udziałem barda „Solidarności”, Jacka Kaczmarskiego. 
Jednak zdecydowanie największy sukces odniosły serwisy informacyjne 
i przeglądy prasy „drugiego obiegu”. Społeczeństwo dowiadywało się z nich 
o  sprawach, o  których milczały reżimowe środki przekazu oraz programy 
szkolne. Oprócz wymienionych tu audycji RWE nadawało również progra-
my muzyczne, religijne, sportowe, a nawet prognozę pogody. W ten sposób 
posiadało ono pełną ofertę programową trafiającą do odbioców z różnych 

3 Por. T. Wolsza, Z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w roli głównej. Uwagi na temat pracy 
Pawła Machcewicza „Monachijska menażeria”, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXVI, 2009, nr 1, 
s. 164; Tenże, Polityka informacyjna władz RP na obczyźnie w latach 1945–1954, [w:] Z dziejów 
polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, 
Gorzów Wielkopolski 2002, s. 10.
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grup społecznych i szerokiego przedziału wiekowego. Organem prasowym 
RWE był miesięcznik „Na Antenie”.

W  1954 roku istniały 24 stacje, które nadawały 430 godzin tygodniowo, 
w tym Rozgłośnia Polska 17 godzin i 37 minut dziennie. W polskiej sekcji 
pracowało 120 osób, zaś w  całym RWE − liczba ich przekraczała 1 tys. 
Przez ponad 40  lat zgromadzono pokaźną ilość skryptów audycji, taśm 
i  innych dokumentów, stanowiących skarbnicę wiedzy o  przeszłości, jak 
również o samej Rozgłośni. Gdy zdecydowano o zaprzestaniu jej działalno-
ści, władze amerykańskie wybrały Hoover Institution on War, Revolution 
and Peace jako miejsce przechowywania oryginalnych materiałów RWE, 
natomiast kopie przekazano do  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 
w Warszawie4.

Powstanie Rozgłośni
Radiowe audycje, wykorzystane jako sposób przełamywania żelaznej kur-

tyny odcinającej Polskę od świata zachodniego, tworzą fasycnującą historię. 
Rozgłośnia Polska RWE została założona w 1952 roku w Monachium. Dy-
rektorami polskiej sekcji byli: Jan Nowak-Jeziorański (1952–1976)5, Zygmunt 
Michałowski (1976–1982)6, Zdzisław Najder (1982–1987)7, Marek Łatyński 

4 Por. 50  lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej, red. 
D. Nałęcz, Warszawa 2003, s. 5–6.

5 Jan Nowak-Jeziorański (właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański), pseud. „Janek”, „Jan Zych” 
(1914–2005)  – polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i  żołnierz Armii Krajowej 
(AK) kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Dyrektor Rozgłośni Polskiej 
RWE. Po rezygnacji ze stanowiska – konsultant US National Security Council za prezydentur: 
Jimmy’ego Cartera, Ronalda Reagana, George’a Busha, Billa Clintona. Kawaler Orderu Orła 
Białego. Por. J. Kurski, Jan Nowak-Jeziorański, Warszawa 2005, s. 54; Tu rozgłośnia Radia Wol-
na Europa, red. A. Dusza, K. Dobrecki, Konin 1995, s. 8

6 Zygmunt Antoni Franciszek Michałowski (1918–2010)  – dziennikarz, publicysta, ko-
mentator. Studiował na  UJ i  Uniwersytecie w  Oxfordzie. Po  wybuchu II  wojny światowej 
w październiku 1939 roku przedostał się do Francji. Tam został wcielony do Polskich Sił Zbroj-
nych. Po klęsce Francji ewakuowany do Anglii. Pełnił funkcje attaché poselstwa RP w Brukseli 
(XII 1944 – VII 1945). Mieszkał w Brukseli i Paryżu (1945–1950), następnie w Australii (1950–
1954). W 1954 roku wrócił do Europy, gdzie został korespondentem RWE, a później dyrekto-
rem Rozgłośni. DSF, Pożegnaliśmy Zygmunta Michałowskiego, „Dziennik Polski”, 17.07.2010; 
http://maciejmorawski.blox.pl/ 2010/07/ZYGMUNT-MICHALOWSKI-NIE-ZYJE-1918-2010.
html (19. 11.2012).

7 Zdzisław Marian Najder (ur. 1930)  – opozycjonista w  czasach PRL. Światowej sławy 
autorytet w  dziedzinie twórczości Josepha Conrada, autor jego biografii (Z. Najder, Joseph 
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(1987–1989)8, Piotr Mroczyk (1989–1994)9. Kierownictwu, dzięki odpowied-
niemu przygotowaniu i rozeznaniu sytuacji politycznej, udało się skompleto-
wać zespół odpowiednich fachowców10.

Na początku lat 50. przebywało na zachodzie wielu wykształconych ludzi, 
posiadających bogate doświadczenie publicystyczne. Byli to przedstawiciele 
prasy emigracyjnej, m.in. dziennikarze z polskiej sekcji BBC oraz uciekinie-
rzy z kraju. Za nimi dotarli do Niemiec agenci UB, którzy już wcześniej in-
wigilowali wytypowane osoby w Polsce11. Wielu pracowników RWE bardzo 
emocjonalnie zaangażowało się w walkę o niepodległą Polskę, a przy tym 
Rozgłośnia – co miało w owym czasie niebagatelne znaczenie – stała się też 
dla nich źródłem dobrych zarobków12.

Stacja w Monachium powstała z połączenia RWE i Radia Swoboda. Po-
czątkowo − w okresie 1950–1952 − audycje w języku polskim (najpierw półgo-
dzinne, później godzinne) nagrywano w Nowym Jorku na Manhattanie, skąd 
wysyłano je drogą lotniczą do Niemiec i nadawano z anteny we Frankfurcie 
nad Menem. Wybierając Niemcy jako miejsce emisji, oparto się na amerykań-
skich doświadczeniach. Wcześniej bowiem z dużym powodzeniem wykorzy-
stywał swoją radiostację gen. Lucius Clay dla przełamania blokady Berlina13. 
Z czasem nagrywanie programów przeniesiono do Monachium. Zdarzały 
się wówczas spektakularne akty walki z reżimem komunistycznym w kraju. 

Conrad: A Chronicle, New Brunswick–Cambridge 1983; polskie wydanie: Życie Conrada-Ko-
rzeniowskiego, Warszawa 1980), były dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE. Więcej na ten temat 
zob. Zdzisław Najder, http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Zdzislaw-Najder/ (19.11. 2012).

 8 Marek Łatyński (1930–2003) – dziennikarz, publicysta, komentator, dyplomata. Jeden 
z dyrektorów RWE. Pracował w Polskim Radiu jako redaktor, a następnie szef redakcji angiel-
skiej. W 1967 roku wyjechał z Polski. Poprzez Zbigniewa Brzezińskiego nawiązał kontakt z Ja-
nem Nowakiem-Jeziorańskim. Wieloletni dziennikarz RWE. Po odwołaniu Najdera z funkcji 
dyrektora RWE objął szefostwo Rozgłośni. Por. Marek Łatyński, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Marek_Łatyński (19.11.2012).

  9 Piotr Mroczyk (1947–2007) – działacz opozycji, dziennikarz; w 1980 roku przewodni-
czący Solidarności ds. Radia i TV, internowany i zmuszony do emigracji. Przebywał najpierw 
w Anglii, a potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymał pracę w „Głosie Ameryki”. Póź-
niej objął szefostwo RWE jako ostatni dyrektor Rozgłośni. Por. Piotr Mroczyk, http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Piotr_Mroczyk (19.11.2012).

10 Por. A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945–2001, Kraków 2001, s. 112.
11 Por. T. Wolsza, Z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w roli głównej…, dz. cyt., s. 163.
12 Por. 50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s. 17; T. Wolsza, Dylematy 

Polaków na uchodźstwie w ujęciu władz RP na obczyźnie, [w:] Polska w Europie i świecie w XX 
stuleciu, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 382.

13 Por. P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, s. 58n.
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Na teren Polski wysyłano np. balony wypełnione propagandowymi ulotkami, 
które zwiastowały narodowi wolność14:

Polacy − dmie świeży wiatr. Nowe nadzieje się rodzą. Przyjaciele wolności z in-
nych krajów znaleźli nowy sposób trafiania do Was. Wiemy, że pragniecie wol-
ności. Miliony mężczyzn i  kobiet przesyła Wam przyjazne pozdrowienia wraz 
z  powiewem tego wolnego wiatru, który zwykle dmie z  zachodu na  wschód. 
Ciemiężca zaprowadził niewolę w Waszym dumnym kraju. Starał się on oddzielić 
Was całkowicie od  Waszych przyjaciół żyjących w  wolnym świecie. Usiłowania 
te  jednak zawiodły. Drogą radiową jesteśmy z  Wami w  codziennym kontakcie. 
Obecnie tą nową drogą wyciągamy do Was rękę. Nie ma na świecie miejsca tak 
odległego, gdzie można by było ukryć prawdę. Nie ma bariery tak silnej, przez 
którą nie przedostałby się głos wolności. Wasi ciemiężcy nie są w stanie zatrzymać 
wiatru, jak nie są w stanie ujarzmić Waszych serc. Wolność znów zapanuje na ca-
łym świecie15.

Na odwrocie ulotek widniały dane o częstotliwości wszystkich rozgłośni 
nadających po polsku, w tym RWE.

Zatem po dwóch latach tzw. okresu nowojorskiego zdecydowano o powsta-
niu rozgłośni Radio Free Europe w Monachium. RWE rozpoczęło realizację 
audycji w językach: polskim, węgierskim, słowackim, czeskim, rumuńskim, 
bułgarskim, litewskim, łotewskim i estońskim, oraz − jako Radio Swoboda − 
w innych językach, w większości narodów włączonych do ZSRR16. Jak pamię-
tamy, Polacy usłyszeli pierwszą audycję 3 maja 1952 roku o godzinie 11.00 – nie 
trudno się domyśleć, że data rozpoczęcia emisji nie była przypadkowa17. Pro-

14 Warto zaznaczyć, że do podobnych akcji dochodziło również i później.
15 J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Wspomnienia: 1948–1956, Kraków 1991, s. 182–185.
16 Radio Swoboda nadawało audycje w  językach: albańskim, arabskim, awarskim, azer-

skim, baszkirskim, białoruskim, czeczeńskim, adygejskim, dari, gruzińskim, kazachskim, kir-
giskim, krymskotatarskim, macedońskim, ormiańskim, paszto, perskim (jako Radio Farda), 
rosyjskim, serbskim, tadżyckim, tatarskim, turkmeńskim, ukraińskim, uzbeckim. Por. Wokół 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały konferencji naukowej, red. W.  Stępniak, 
Warszawa 2002.

17 O godz. 11.00 3 maja 1952 roku rozległ się po raz pierwszy sygnał radiostacji, a potem 
zapowiedź spikera: „Mówi Radio Wolna Europa – Głos Wolnej Polski. Uwaga! Uwaga! W dniu 
święta narodowego, w rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja słyszą państwo inauguracyjny pro-
gram radiostacji, która będzie przemawiać codziennie do rodaków w kraju. Za chwilę odbę-
dzie się uroczyste otwarcie nowej stacji! Uwaga! Uwaga! Głos nasz docierać będzie od dnia 
dzisiejszego na nowych wzmocnionych antenach. Uwaga! Uwaga! Mówią Polacy do Polaków”. 
Tu rozgłośnia Radia Wolna Europa, dz. cyt., s. 30.
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gramu tego wysłuchało jednak zapewne niewielu odbiorców z kraju, ponie-
waż nie zostały jeszcze wtedy odpowiednio rozpowszechnione informacje 
o rozgłośni, jej programie, częstotliwości i godzinach nadawania. Poza tym 
radioodbiorniki posiadała ograniczona liczba osób. Wiele wsi pozbawionych 
było energii elektrycznej, a aparaty na baterie i ogniwa należały do rzadkości. 
Produkcja radioodbiorników w Polsce po II wojnie światowej ruszyła dopiero 
w 1947 roku18. Stopniowo jednak, drogą „szeptanej propagandy”, wzmacnianej 
jeszcze przez krytykę mediów państwowych, RWE zyskiwała na popularności 
i wkrótce stała się głównym antykomunistycznym ośrodkiem wiadomości, 
wypierając z pozycji lidera londyńską BBC. Miarę wzmagającego się powo-
dzenia Rozgłośni stanowiło coraz częstsze publiczne powoływanie się na jej 
serwis podczas wiejskich zebrań, masówek organizowanych w fabrykach czy 
wzmiankowanie o niej w Polskim Radiu. Oczywiście, celem owych doniesień 
było robienie „czarnego PR” Stacji. Pomimo tych zabiegów upowszechnia-
ła się swoista „reklama” RWE dzięki mieszkańcom wsi, którzy organizowali 
kilkuosobowe grupy słuchających wspólnie tego radia i dyskutowali na te-
mat usłyszanych wiadomości, a  w  miastach niektórzy posuwali się nawet 
do „transmisji” audycji przez zakładowe radiowęzły. Kilka takich faktów od-
notowały służby bezpieczeństwa w 1953 roku. Władze zdawały sobie sprawę 
z zagrożenia ze strony monachijskiej radiostacji, toteż w tymże samym roku 
w lutym, minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz19 wezwał 
funkcjonariuszy podległego mu aparatu do większej aktywności represyjnej 
wobec uczestników i propagatorów „wrogiej imperialistycznej propagandy 
głoszonej przez tzw. „Wolną Europę”20. Do dziś nie ustalono, ilu ludzi trafi-

18 „Pionier”  – to  nazwa pierwszej powojennej konstrukcji polskiego odbiornika. Przed 
powstaniem tego typu urządzenia produkowane były: „Aga” na  licencji szwedzkiej oraz 
„Orion” na licencji węgierskiej. Konstrukcję „Pioniera” opracował zespół Wilhelma Rotkiewi-
cza z Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych w Dzierżoniowie (PFOR). Fabryka często 
zmieniała nazwę, ostatecznie określona została mianem „Dior”. „Pionier” do produkcji seryj-
nej wszedł w 1948 roku; produkowany był przez prawie 20 lat. Por. Kącik Pioniera polskiego, 
http://www.oldradio.pl/index.php?page_id=3 (19.11.2012).

19 Stanisław Radkiewicz (1903–1987) – generał dywizji bezpieczeństwa publicznego, dzia-
łacz komunistyczny, członek KPP, PZPR, Kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego 
(1944), minister bezpieczeństwa publicznego (1945–1946), członek Państwowej Komisji Bez-
pieczeństwa (od 1946), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji, organizator 
terroru stalinowskiego. Wyjątkowy sadysta. Jego pomysłem było pozwolenie na przesłuchi-
wanie więźnia przez 40 godzin. Por. A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945–
2001, dz. cyt., s. 96; R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa 
w Polsce 1944–1990, Kraków 2007.

20 Por. 50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s. 18.
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ło do więzień za słuchanie i rozpropagowywanie treści audycji RWE. Warto 
zauważyć, że np. wielu z tych, których złapano podczas próby przekroczenia 
„zielonej granicy”, powód swojej ucieczki wskazywało w stałym słuchaniu 
audycji i za to też byli osadzani w więzieniach PRL. Zarządzenie Radkiewicza 
o ściganiu przez UB słuchaczy monachijskiej rozgłośni władze komunistyczne 
uchyliły w Polsce w czerwcu 1956 roku21.

Działalność i misja RWE
Powołanie do życia Rozgłośni nie nastąpiło jednak bez przeszkód22. Rodacy 

byli podzieleni, zarówno w kraju, jak i za granicą. W Polsce obok „ideowych” 
komunistów egzystowali zwykli koniunkturaliści; część społeczeństwa zdecy-
dowanie niechętnie, wręcz wrogo opowiadała się w stosunku do narzucone-
go systemu władzy, większość − jak się wydaje − stanowili obywatele bierni, 
którzy skapitulowali wobec „władzy ludowej”. Emigracja pozostawała nieufna 
wobec Zachodu − Wielkiej Brytanii i Francji − oraz Stanów Zjednoczonych. 
Źródłem niepewności był zwłaszcza pojałtański porządek i poczucie zdrady. 
Polacy na obczyźnie uświadomili sobie, że nie mają żadnego wpływu na roz-
wój sytuacji w kraju oraz że ich polityczny lobbing na Zachodzie jest zbyt słaby 
i nieskuteczny. Inny problem stanowiło rozbicie Polonii na trzy obozy: 1) ośro-
dek władz RP na uchodźstwie; 2) Rada Polityczna − blok opozycyjny wobec 
prezydenta na  uchodźstwie; 3)  Polski Narodowy Komitet Demokratyczny 
Stanisława Mikołajczyka. W tych okolicznościach pozycja RWE wydawała 
się niejednoznaczna. Polacy zadawali sobie pytania: komu służyć będzie Roz-
głośnia Polska w Monachium? Jaki będzie jej program? W jaki sposób może 
pomóc Polsce w odzyskaniu niepodległości? Spory zatem dotyczyły sposobów 
wyzwolenia się spod reżimu i kształtu wolnego państwa polskiego23.

RWE za główny cel stawiało przełamanie monopolu komunistycznych 
władz w Europie Wschodniej w zakresie informacji oraz ograniczenie cen-
zury państwowej i demaskowanie PRL-owskich kłamstw i szerzenia własnej 
propagandy. Pełniło ono zatem rolę ośrodka opozycyjnego. Nie pretendowało 
wszak do roli wodza, który miałby poprowadzić społeczeństwo do kolejne-
go powstania, ani nie dawało wskazań taktycznych. Zadaniem Radia było 

21 Tamże.
22 Por. J. Rawicz, Wolna Europa – od strony kulis, „Trybuna Ludu”, 1954, nr 294, s. 4 oraz 

nr 299, s. 4.
23 Por. R. Habielski, Obawy i wątpliwości. Emigracja wobec inauguracji RWE, [w:] 50 lat 

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s.  64–74; T.  Wolsza, Dylematy Polaków 
na uchodźctwie…, dz. cyt. 
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natomiast wskazać Polakom niejako „trzecią drogę” − pomiędzy kapitulacją 
a zrywem powstańczym − drogę obywatelskiego oporu. RWE starało się wy-
chowywać społeczeństwo polskie w duchu poszanowania praw człowieka, 
uświadamiając mu potrzebę stałego, stopniowego poszerzania marginesu 
wolności. Do totalitarnego systemu reglamentacji i deformacji wiadomości 
na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne wprowadzano nową jakość: 
pluralizm źródeł informacji oraz swobodę wypowiedzi24. Radio występowało 
przeciw indoktrynacji i manipulacji opinii publicznej. Głos „Wolnej Europy” 
stanowił dla Polaków w kraju, odciętych od dostępu do rzetelnych środków 
przekazu wiadomości, alternatywne medium. Zadanie pracowników RWE 
polegało nie tylko na informowaniu, lecz także na „miękkim” wpływaniu 
na bieg wydarzeń w Polsce.

Tak sformułowane zamierzenia nie były łatwe do zrealizowania. Polska 
pogrążała się w mrokach stalinowskiego totalitaryzmu i nic nie wskazywało 
na zmianę sytuacji. Więzienia UB wypełniali więźniowie polityczni, odbywa-
ły się kapturowe sądy, pokazowe procesy i nocne egzekucje. Społeczeństwo 
zostało skutecznie sterroryzowane, zastraszone i zatomizowane. Umysły oby-
wateli poddawano ustawicznej indoktrynacji, w rezultacie czego zmanipulo-
wana część inteligencji, robotników i młodzieży wyrażała poparcie dla nowej 
władzy na licznych wiecach i demonstracjach.

W tym trudnym czasie − w pewnym stopniu za sprawą RWE − wybuchł 
Poznański Październik, a później kolejne zrywy niepodległości: młodzieży 
akademickiej w 1968 roku i robotników w roku 1970 i 1976, „msza wolności” 
na placu Zwycięstwa w Warszawie (1979), wreszcie powstanie „Solidarności” 
(1980). Okazało się, że żadna kurtyna, nawet ze stali i betonu, nie była w stanie 
zagrodzić drogi do prawdziwej, suwerennej Polski. Odzyskanie niepodległości 
zostało dokonane bez wojskowego przewrotu czy wojny domowej − w oparciu 
o zasadę non violence. RWE prowadziło tę walkę w czterech ścianach polskich 
domów, w sercach i umysłach rodaków25.

Dzięki Rozgłośni słuchacze mieli dostęp do obrazu rzeczywistości − tej we-
wnętrznej i zewnętrznej − ukazanego z dwóch perspektyw. Mogli poddawać 
te wizje analizie i wybierać spośród nich bardziej prawdopodobną i bliższą ich 
marzeniom i tęsknotom. W pewnym sensie RWE w tamtych latach stanowiło 
namiastkę opozycji i zalążek wolnych mediów w Polsce. To była jego misja 
i główna rola26.

24 Por. J. Semelin, Wolność w eterze, dz. cyt., s. 35n; J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali. 
Wojna w eterze – wspomnienia 1956–1976, Londyn 1988, s. 50n.

25 Por. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Odnowa, Londyn 1986, s. 64–66.
26 Tenże, Wojna w eterze. Wspomnienia…, dz. cyt., s. 266.
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Prawdziwie masową publiczność RWE zdobyło w 1954 roku, kiedy to na 
antenie pojawił się cykl audycji Za kulisami bezpieki i partii, z udziałem wy-
soko postawionego funkcjonariusza UB, pułkownika Józefa Światło27. Świat 
zachodni dowiedział się wtedy o potwornościach i demoralizacji systemu 
komunistycznego. Zrozumiano również, że  nadzieje na  rychły upadek tej 
nieludzkiej ideologii są przedwczesne i proces jej osłabiania należy rozłożyć 
w czasie, cierpliwie działając w tym kierunku. Problemu komunizmu nie mo-
gła rozwiązać wojna nuklearna, przeciwnie − potrzebny był spokój oraz stała 
i wytrwała pomoc Polakom, by stworzyć im stosunkowo godne warunki życia 
w ówczesnych warunkach28.

Wykorzystanie funkcjonariusza UB, wspominanego Światły, było dla władz 
w Polsce poważnym ciosem, toteż nie dziwi, że od samego początku nadawa-
nia audycji starały się one zdyskredytować „wyznania” pułkownika. Trzeba 
dodać, że jego rewelacje niekiedy mijały się z prawdą, mimo to stały się wiel-
kim aktem oskarżenia wobec systemu komunistycznego. Doniesień Światły 
o kulisach aparatu terroru i życiu elit rządzących w PRL-u słuchała niemal cała 
Polska z zapartym tchem, a partyjni notable zapewne z przerażeniem – były 
one wszak wprost porażające. Ich psychologiczną siłę wzmocniła dodatkowo 
przeprowadzona na początku 1955 roku operacja „Spotlight”, w ramach której 
wysłano nad Polskę setki balonów z broszurami podającymi skrócony zapis 
audycji z udziałem pracownika UB. W drugim etapie operacji tą samą drogą 
dostał się na terytorium polskie: Folwark zwierzęcy George’a Orwella, „taj-
ny referat” Nikity Chruszczowa potępiający stalinizm, oraz ilustrowany opis 
krwawych wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu. Pomimo groźby kary 
więzienia za przechowywanie tych druków, tylko nieliczni obywatele zdecy-
dowali się na oddanie ich do UB – nie pomogła nawet zachęta finansowa (UB 
płacił 20 zł za każdy egzemplarz)29. Nie ulega wątpliwości, że RWE odnotowało 
niebywały sukces, przyczyniając się do przełamania w społeczeństwie polskim 

27 Józef Światło (Izaak Fleischfarb albo Lichtstein) (1915–1994) – wysoki funkcjonariusz 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. wicedyrektor Departamentu X. Obawiając 
się czystek po  aresztowaniu Berii w  1953 roku, uciekł na  Zachód podczas podróży służbo-
wej do Berlina Wschodniego. Stamtąd przedostał się do Berlina Zachodniego w tym samym 
1953 roku i następnie podjął współpracę z RWE. Por. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. 
Wspomnienia…, dz. cyt., s.  154–155, 160–161; Z.  Błażyński, Mówi Józef Światło. Za  kulisami 
bezpieki i partii 1940–1955, Warszawa 2003; A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 
1945–2001, dz. cyt., s. 211–212.

28 Por. 50  lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s.  15–16; Aparat bezpie-
czeństwa w Polsce w latach 1953–1954, red. A. Zawadzka, Warszawa 2004, s. 20–24, 401–406, 
431–439.

29 Por. J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali…, dz. cyt., t. 2, s. 76.
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bariery strachu. Tak więc w perspektywie symbolicznej znaczenie Radia szyb-
ko wykroczyło poza funkcję dostarczania nieocenzurowanych wiadomości. 
Toteż już w pierwszej połowie lat 50. wielu uciekinierów z kraju kierowało się 
do Monachium w poszukiwaniu swego miejsca w wolnym świecie. Audycje 
RWE budziły w społeczeństwie polskim tęsknotę za wolnością i zachęcały 
do  podjęcia prób jej odzyskania. Nawiasem mówiąc, niektórzy rozumieli 
to dosłownie i uciekali z kraju na Zachód. Poza tym wciąż jednak niewielu 
rodaków wierzyło, że prowadzone przez RWE i inne zachodnie radiostacje30 
działania, obok wielu innych czynników, przyniosą w końcu niepodległość. 
Historia Polski i innych narodów pokazała wszakże, raz jeszcze, że pragnienie 
wolności potrafi skruszyć tyranie i mury31.

Formy przeciwdziałania − zagłuszanie RWE
Aparat władzy, obok „czarnej propagandy” jako głównej broni w zwalcza-

niu RWE, zagłuszał jego audycje32, przez co skutecznie uniemożliwiał czę-
ści społeczeństwa dostęp do wolnego słowa. Były to działania konsekwentne 
i długotrwałe. Nieprzypadkowo podczas wydarzeń poznańskich i bydgoskich 
(1956) demonstranci zaatakowali siedzibę UB w Poznaniu. Cel ataku stano-
wiło zdobycie i zniszczenie urządzeń zagłuszających RWE znajdujących się 
w ośrodku przy ul. Dąbrowskiego. Wkrótce demonstranci zdewastowali ko-
lejny nadajnik na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy33.

Władze komunistyczne obawiały się społecznych następstw „imperialistycz-
nej propagandy”. Najdotkliwszą bronią w ich ręku okazało się wspomniane już 
zagłuszanie audycji RWE na falach krótkich i średnich. Na początku osiągano 
to przy pomocy stosunkowo prymitywnych nadajników o ograniczonej mocy 
i zasięgu. Umieszczano je w głównych miastach Polski, co sprawiało, że siła ich 
„rażenia” była znikoma. Jednak w związku z emisją wyznań Światły nastąpiło 
nasilenie tej akcji. Zagłuszanie zawieszono na krótko, po Październiku 1956, 

30 Por. P.  Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z  Radiem Wolna Europa 1950–
1989, Warszawa 2007, s. 422.

31 Por. J. Kaczmarek, Mury, album P. Gintrowskiego, J. Kaczmarskiego i Z. Łapińskiego, 
Warszawa 1981.

32 W czasach PRL-u sporą popularnością cieszył się dowcip: „Co robią patrolujący ulicę 
milicjanci na widok pijaka leżącego na chodniku i mamroczącego: «Tu mówi Radio Wolna 
Europa, Tu mówi Radio Wolna Europa…»? Kładą się obok i zaczynają go zagłuszać: «Bzz… 
Bzz…»”. 

33 Po zniszczeniu zagłuszarki zagłuszanie nie ustało, działał bowiem nadajnik w Puszczy-
kowie. Por. J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali…, dz. cyt., t. 2, s. 118–120.
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by już w latach 60. wznowić je przy pomocy profesjonalnych, skutecznych 
urządzeń technicznych, a w latach 70. doprowadzić tę praktykę do perfekcji. 
Służył temu wybudowany ogromny system stacji zagłuszających, rozlokowa-
nych we wszystkich krajach bloku sowieckiego, dzięki którym nie były sły-
szalne już nie tylko audycje w języku polskim, ale również w innych językach 
nadawanych przez RWE i Radio Swoboda. W większości zagłuszarki emito-
wały charakterystyczne buczenie albo sygnały modulacyjne34, bądź nadawały 
muzykę pop. Często stacje znajdujące się w danym kraju zagłuszały audycje 
u swego sąsiada. I tak np. ZSRR uniemożliwiał odbieranie audycji RWE nada-
wanych na Polskę, za co nasz kraj płacił Związkowi Radzieckiemu 2 mln rubli 
rocznie. Akcja zagłuszania miała na celu pozbawienie dostępu do informacji 
przede wszystkim mieszkańców dużych miast.

W Polsce operacja zagłuszania rozgłośni zachodnich trwała od 1951 roku 
i  realizowano ją  za pomocą tzw. „szmitówek”, urządzeń skonstruowanych 
przez inżyniera Szmidta. Za kwotę 118 mln zł zbudowano 260 nadajników 
o łącznej mocy 1700 kW35. Zagłuszanie stacji zachodnich stało się w tamtych 
czasach swoistym symbolem stalinizmu.

Liczba nadajników do zagłuszania RWE w latach 1951–1955

Data Liczba nadajników Łączna moc nadajników

Grudzień 1951 9 62 kW

Sierpień 1953 29 355 kW

Wrzesień 1955 249 1766 kW

Źródło: P. Machcewicz, Walka z Radiem Wolna Europa, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec 
emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005, s. 15–16.

Oficjalnie zagłuszanie podlegało resortowi łączności: Sekcji Specjalnej Cen-
tralnego Zarządu Radiostacji, w rzeczywistości jednak ośrodki zajmujące się 
tym procederem podlegały Departamentowi Łączności Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego. Działaniem nadajników kierowali funkcjonariusze UB. 
Wyselekcjonowani operatorzy nasłuchu radiowego informowali dyżurnego 
obsługującego zagłuszarkę i „zdalnie” sterowali jego czynnościami, gdy „fala 

34 Sygnały modulacyjne – powstałe w wyniku odtwarzania taśm radiowych wstecz z do-
mieszką różnego rodzaju warkotów i  sygnałów identyfikacyjnych nadajników nadawanych 
alfabetem Morse’a. 

35 Por. 50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s. 19.
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uciekała”. Wręcz kuriozalne było to, że nasłuchujący nie mieli prawa słuchać 
audycji RWE (takie uprawnienia mieli jedynie ubecy). Dlatego władze często 
wykorzystywały do nasłuchu obcokrajowców, najczęściej greckich komuni-
stów, którzy słabo rozumieli język polski i nie mieli kontaktu ze środowiskiem 
polskim. Urząd Bezpieczeństwa nie ufał cywilnym pracownikom polskim. 
I nic dziwnego; wszak np. w okresie społecznego przełomu (1956) pracownicy 
krakowskiej zagłuszarki dołączyli się do protestu i postulatów Października 
1956, by władze zaprzestały zagłuszania RWE, wezwały też nadzorujących inne 
nadajniki do zaprzestania pracy. Nastąpił krótki okres ciszy związany z osten-
tacyjnym zlikwidowaniem przez władze najbardziej rzucających się w oczy za-
głuszarek36. Ale urządzania te zamilkły tylko na chwilę, aby rozpocząć na nowo, 
przy pomocy coraz to nowocześniejszej aparatury, jeszcze skuteczniejsze za-
głuszanie. Zirytowanemu społeczeństwu tłumaczono, że zakłócenia pochodzą 
z innego źródła, spoza terytorium kraju, co częściowo zgadzało się z prawdą 
(akcję zagłuszania RWE na terenie Polski prowadziły ośrodki z ZSRR). Ame-
rykańskie służby radiogoniometryczne zidentyfikowały 10 zagranicznych 
punktów zagłuszających audycje nadawane z Zachodu do Polski37. Współpra-
cowały z nimi polskie zagłuszarki zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim 
i w Tychowie k. Stargardu Szczecińskiego. Ten ostatni w ramach wymiany 
aż do 1984 roku obsługiwał terytorium Kazachstanu i Azji Środkowej. „Brat-
nia pomoc” nie mogła jednak rozwiązać problemu definitywnie, gdyż nie była 
w stanie zagłuszać fal średnich, co wymagało zainstalowania zagłuszarek w bli-
skiej odległości38. Wspomagano zagłuszanie fal krótkich poprzez zakładanie 
własnych zagłuszarek (m.in. na budynku Ministerstwa Komunikacji w War-
szawie), a także wykorzystywano w tym celu nadajnik Polskiego Radia39 oraz 
nadajniki „rezerwowe”, utrzymywane w gotowości „bojowej”, złożone w pod-

36 Władze komunistyczne podały, że zagłuszarki zostały oddane i przystosowane do pracy 
w komunikacji (52 nadajniki) i nadawania programów Polskiego Radia (11 nadajników). Była 
to informacja w dużej części kłamliwa, gdyż te prymitywne aparaty nie mogły służyć celom 
komunikacyjnym ani radiowym, wytwarzały jedynie warkot. 

37 Były to  nadajniki znajdujące się w  ZSRR, w  Symferopolu, Mohylewie, Kiszyniowie, 
Mińsku, Witebsku, Czerniachowsku, Wilnie, Kownie i Mukaczewie oraz w Czechosłowacji − 
w Žilinie.

38 Były to średniofalowe stacje dużej mocy usytuowane m.in. w Woli Rasztowskiej w po-
wiecie wołomińskim i w Tychowie (powiat piotrkowski), a także rozrzucone po kraju niewiel-
kie nadajniki NRS1+1 produkcji polskiej, instalowane w dużych miastach oraz w górach (np. 
na Gubałówce i w Zakopanem). Por. P. Macewicz, „Monachijska menażeria”…, dz. cyt., s. 26–28.

39 Służył temu IV Program Polskiego Radia nadający na falach krótkich; zagłuszał on au-
dycje RWE, emitując w tej samej częstotliwości muzykę rozrywkową. Por. Relacja: o. Zdzisław 
Gogola, Kraków 24.11.2011.
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ziemnych bunkrach w Wiązowni k. Warszawy, Toruniu, Poznaniu i we Wrocła-
wiu. Te ostatnie powstały już po odsunięciu Władysława Gomułki od władzy. 
Krótko po objęciu stanowiska I sekretarza PZPR przez Edwarda Gierka jesz-
cze bardziej nasiliła się akcja zagłuszania programu RWE z terytorium Polski 
z nadajników rozmieszczonych m.in. w okolicach Kamienia Pomorskiego, 
Żagania, Nowej Rudy, Strzelina i Niemodlina. PRL-owski system zagłuszania 
pracował pełną mocą w czasie stanu wojennego (1981–1983), kiedy to jego dzia-
łalność osiągnęła swoje apogeum. Zmierzano do tego, by skutecznie odciąć 
społeczeństwo polskie od wszelkiej informacji. Jednak w związku z powstawa-
niem nowych rozgłośni (Radio France Internationale, Radio Canada), w tym 
także rodzimej rozgłośni − Radio Solidarność − oraz multiplikacji częstotliwo-
ści40 przez RWE, nie zdołano zagłuszyć wszystkich stacji41. Pod koniec lat 80. 
władze komunistyczne dały za wygraną i z dniem 1 stycznia 1988 roku zrezy-
gnowały z zakłócania audycji RWE, BBC, Głosu Ameryki i innych zachodnich 
radiostacji. Nie jest całkowicie pewne, czy była to niezależna decyzja władz 
PRL-owskich czy też konsultowano ją z Michaiłem Gorbaczowem i innymi 
przywódcami Układu Warszawskiego. Osobny rozdział w historii walki władz 
PRL-u z RWE stanowiły próby dyskredytowania Radia poprzez podsuwanie 
mu fałszywych informacji oraz działań agenturalnych42.

Część konfliktów w samej Rozgłośni inspirowały ośrodki komunistycz-
ne PRL-u. Najbardziej znanym działaniem dywersyjnym było umieszczenie 
w RWE Andrzeja Czechowicza43, który po siedmiu latach pracy w Stacji wrócił 
do kraju, „demaskując” jej działalność.

40 Niektóre częstotliwości UKF nie poddawały się zakłóceniom (13m i  16m). W  kraju 
można było bez problemu kupić sprzęt radiowy przystosowany do odbioru tych częstotliwo-
ści, jak np. łotewskie odbiorniki VEF Spidola. Por. Спидола (приёмник), http://ru.wikipedia.
org/wiki/Спидола_(приёмник) (12.06.2013); A.  Paczkowski, Jedni słuchali, inni zagłuszali, 
„Rzeczpospolita”, 9–10 V 1992; J. Hajdasz, Szczekaczka, czyli Polska Rozgłośnia Radia Wolna 
Europa, Poznań 2006, s. 230–236.

41 Zob. K. Rutecki, System zagłuszania polskich rozgłośni radiowych w PRL, [w:] Przełom 
po  przełomie. Bydgoskie wydarzenia roku 1956. Sympozjum naukowe 10  listopada 2006, red. 
A. Paczoska-Hauke, Bydgoszcz 2006.

42 W ciągu 40 lat działalności RWE w zaciszu reżimowych urzędów (UB, SB) wyproduko-
wano ogromne ilości „fałszywek”, tj. odgórnie kreowanych obrazów rzeczywistości. Propagan-
da reżimowa, fałszowanie wyborów (słynne „3 x TAK”), polityczne matactwa i antykościelna 
nagonka były chlebem powszednim, którym karmiono polskie społeczeństwo. Ich rolą była 
totalna dezinformacja i  indoktrynacja. Por. A. Perth-Grabowska, Fałszywki PRL, [w:] 50  lat 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa…, dz. cyt., s. 75–81. 

43 Andrzej Czechowicz (ur. 1937) – agent wywiadu w PRL zatrudniony w Biurze Studiów 
i Analiz RWE, emerytowany podpułkownik SB. W marcu 1971 roku powrót kapitana Czecho-
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Próba oceny
Analiza znaczenia RWE dla budzenia świadomości społecznej napotyka 

dzisiaj na pewne problemy, brakuje bowiem jakichkolwiek wiarygodnych ba-
dań na ten temat z czasów PRL. Nie oznacza to jednak, że jest ona niemożliwa. 
Istnieje wiele pośrednich źródeł, które pozwalają w pewnym zakresie odtwo-
rzyć rolę, jaką spełniła Rozgłośnia w najnowszych dziejach Polski.

Dzisiaj do słuchania „Wolnej Europy” przyznają się wszyscy, począwszy 
od dawnych opozycjonistów, a skończywszy na działaczach PZPR-u. Nawet ci, 
którzy w czasach „Polski Ludowej” byli dziećmi, wspominają swoich rodziców, 
pochylonych nad radioodbiornikiem i słuchających audycji z Monachium. 
Niewątpliwie do „najwierniejszych słuchaczy” RWE należeli wydelegowani 
pracownicy MSW i aparatu partyjnego. Ich zadaniem było dokładne spisy-
wanie treści audycji. Stenogramy audycji sporządzała również Polska Agencja 
Prasowa i Polskie Radio. Do końca lat 60. najważniejsze osoby w państwie 
otrzymywały „Biuletyny Specjalne”, zawierające m.in. wyciągi z najważniej-
szych programów Rozgłośni. Z czasem dostęp do informacji „specjalnych” 
upowszechnił się i w latach 70. analizę treści audycji RWE dostarczano ko-
mitetom wojewódzkim PZPR-u. Po kryzysie w okresie 1980–1981 stały się 
one jednym z głównych elementów systemu informacji wewnątrzpartyjnej. 
Niezależnie od tego funkcjonowały dwie instytucje partyjne, które dokony-
wały setki analiz audycji radiowych „Wolnej Europy”. Były to: Instytut Ba-
dania Współczesnych Problemów Kapitalizmu oraz Instytut Podstawowych 
Problemów Marksizmu-Leninizmu. Przedmiot ich zainteresowania stanowiły 
takie zagadnienia, jak m.in.: wpływ RWE na młodzież, reakcja na wydarze-
nia w kraju, ewolucja linii programowej RWE. Można zatem, bez większego 
ryzyka, postawić tezę, że osoby najlepiej zapoznane z programem Radiostacji 
i skutkami jej oddziaływania rekrutowały się z kręgu wysoko postawionych 
działaczy politycznych oraz analityków ideologicznych.

Próba określenia liczby słuchaczy RWE nie jest łatwym zadaniem. Wydaje 
się, że szacunki samej Rozgłośni z  lat 80. (50 proc.) są przesadzone. Bliżej 
stanu faktycznego − jak można sądzić – były obliczenia wykonane przez Ośro-
dek Badań Opinii Publicznej (podległy jeszcze władzom PRL-u) z tego sa-
mego okresu, które wskazywały, że RWE słuchało 10–24 proc. społeczeństwa 
polskiego. Biorąc pod uwagę ilość przechwytywanych w latach 70. przesyłek 
z Polski do RWE (około 20 tys.) oraz przyjmując, że dwa razy tyle trafiało 
do Monachium (przy założeniu, że listy pisał 1 proc. słuchaczy), to ostrożne 
szacunki wskazywałyby na 10–15 proc. dorosłych słuchaczy RWE w Polsce. 

wicza do Polski komentowały wszystkie polskie media. Zob. J. Hajdasz, Szczekaczka…, dz. cyt., 
s. 237–240.
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Wynik ten koreluje z analizami OBOP-u z lat 80. Zapewne podobny odse-
tek odbiorców rozgłośni wystąpił w latach 60. Należy przy tym nadmienić, 
że w pewnych okresach – np. wówczas, gdy z Radiem współpracował Świa-
tło – słuchanie RWE znacznie wzrastało, obejmując niemal wszystkich Pola-
ków. Stacja konsolidowała też polskie społeczeństwo w momentach kryzysów 
społeczno-politycznych w kraju. Mniejsze natomiast zainteresowanie polskich 
słuchaczy wzbudzały przesilenia polityczne na świecie44.

„Wolna Europa” starała się za wszelką cenę dotrzeć do przeciętnego miesz-
kańca Polski. Od samego początku próbowała przeciwdziałać zagłuszaniu, 
m.in. poprzez wspomniane już mnożenie częstotliwości, przez wielokrotne po-
wtarzanie swoich audycji oraz instruowanie, jak należy budować własne ante-
ny kierunkowe, które pozwalały na lepszą jakość odbioru. Mimo to większość 
słuchaczy skazana była na „nadsłuchiwanie” audycji pośród trzasków, pisków 
i buczenia, co często powodowało wypaczanie sensu wypowiedzi i tworzenie 
wręcz fantastycznych wiadomości. Trudności w odbiorze nie zniechęcały Po-
laków do słuchania audycji RWE, a komunistyczna propaganda, wyszydza-
jąca Rozgłośnię i usiłująca zniechęcić do niej publiczność, przynosiła wręcz 
odwrotny skutek − przymnażała radiu z Monachium słuchaczy. Posądzano 
Radio Freies Europa45 o „niemiecki rewizjonizm”, „amerykański imperializm” 
i „światowy militaryzm”. Oczerniano nie tylko Rozgłośnię, lecz również jej 
poszczególnych pracowników i dyrektorów, przedstawiając ich jako zdrajców, 
oszustów i degeneratów. Prowadzono wobec niektórych z nich kampanie dez-
informacyjne i zarzucano im współpracę z Gestapo (m.in. Janowi Nowakowi-
-Jeziorańskiemu). Rządowa propaganda nie trafiała jednak do przekonania 
Polaków, którzy złaknieni wolnego słowa i niepodległej ojczyzny, tym chętniej 
słuchali audycji RWE, niejako zachęceni przez reżimowe władze.

Zakończenie
Trudno przecenić rolę, jaką RWE odegrało w tworzeniu najnowszej histo-

rii Polski. Dla setek tysięcy rodaków radio monachijskie stało się źródłem 
„zakazanych” informacji, wolności i nadziei. Niewątpliwie budziło świado-
mość przynależności do niezawisłego państwa i dumnego narodu polskiego. 

44 Przykładowo wydarzenia takie jak kryzys kubański (1962), wojna sześciodniowa (1967) 
czy inwazja wojsk Układu Warszawskiego na  Czechosłowację (1968) zgromadziły przy od-
biornikach mniej słuchaczy niż wypadki poznańskego Czerwca 1956, tzw. „Czarny czwartek”, 
grudniowe wydarzenia 1970, Sierpień 1980 czy stan wojenny (1981–1983).

45 Specjalnie RWE nigdy nie posługiwało się niemiecką nazwą, lecz występowało zawsze 
jako Radio Wolna Europa (lub z ang. Radio Free Europe).
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Stanowiło jeden z ważnych czynników, który miał swój udział w „rozmięk-
czaniu” systemu totalitarnego, co ostatecznie doprowadziło do pierwszego 
wyłomu we „wspólnocie” krajów bloku wschodniego. Niedługo potem runął 
symbol podzielonej Europy − mur berliński (1989). Misja RWE w Europie 
dobiegła końca46.

Istotny cel RWE realizował się poprzez inspirowanie do przemian politycz-
nych w Polsce47. Zapewne bez tej Rozgłośni najnowsze dzieje Polski zapisa-
łyby się inaczej: przypuszczalnie nie doszłoby do kolejnych zrywów w latach 
1956–1980, proces odzyskania niepodległości byłby znaczniej dłuższy. W du-
żej mierze więc dzięki działalności RWE to właśnie Polska stała się liderem 
wolności w bloku wschodnim i jako pierwsza utorowała drogę od systemu 
komunistycznego do demokracji i pełnej suwerenności.

46 Sekcja polska RWE zaprzestała nadawania audycji w 1994 roku, nie oznaczało to jed-
nak końca istnienia RWE. Od 1995 roku siedziba Radio Free Europe/Radio Liberty mieści się 
w Pradze (od 2009 roku w nowo powstałym budynku w dzielnicy Hagibor). Obecnie nadaje 
w 28 językach do 21 krajów, w  tym do Rosji, krajów byłego ZSRR, Iranu, Afganistanu, Pa-
kistanu i  Iraku. Zob. E.  J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i  Stosunków Międzynarodowych, 
Warszawa 1982, s. 449; Radio Free Europe/Radio Liberty, http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_
Free_Europe/Radio_Liberty (21.11.2012). 

47 Por. A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945–2001, dz. cyt., s. 112.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Przymierze jako model religii  
i źródło prawa Izraela

Rozważania niniejsze sięgają do  historycznych początków Izraela, aby 
w nich odszukać podstawy, na których powstawały zręby narodu izraelskiego, 
a także sformułowane zostało prawo, jakie pozwoliło nie tylko na ukonstytu-
owanie się tej wspólnoty, ale i obronę jej tożsamości. W naszych poszukiwa-
niach niezbędna będzie relacja Biblii. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, 
że  prezentuje ona religijną interpretację dziejów, roztaczającą przed nami 
wspaniałą i genialnie skonstruowaną panoramę historii zbawienia. Przy tym 
wszakże, zwłaszcza w odniesieniu do początkowych wydarzeń historycznych, 
zapis ten nie spełnia metodologicznych wymogów współcześnie rozumianej 
historii1. W związku z powyższym nie jest możliwe odtworzenie całościowego 
obrazu historii, możemy jednak ustalić tok najważniejszych faktów prowadzą-
cych do powstania Izraela i to będzie zadaniem, jakie stawiamy sobie w tym 
artykule.

Za punkt początkowy przyjmujemy wyjście, a  raczej ucieczkę Semitów, 
którzy w Egipcie skazani byli na eksterminację, stanowiąc „element” niebez-
pieczny, zwłaszcza gdyby doszło do inwazji z Lewantu. Chcąc się pozbyć tej 
niewygodnej mniejszości, Egipcjanie pragnęli wykorzystać jej siłę fizyczną 
i poprzez wyczerpującą pracę spowodować wyniszczenie biologiczne.

W tej niezwykle trudnej dla prześladowanych sytuacji Egipt dotknięty zo-
stał serią nadzwyczajnych kataklizmów,które przyczyniły się do rozprzężenia 
organizmu państwowego, dając niewolnikom okazję do ucieczki. Dziś mo-
żemy ten znamienny zbieg okoliczności wytłumaczyć wpływem potężnego 
wybuchu wulkanu na Morzu Egejskim, jaki opisują badania z zakresu geologii 

1 Dla jasności warto zaznaczyć, że relacja biblijna jest tekstem o niezwykłym znaczeniu 
dla człowieka religijnego w jego poznawaniu Boga, nie można jednak traktować jej jako pod-
ręcznika historii i dlatego historyczne badania nie muszą wiernie odpowiadać danym uzyski-
wanym z  lektury Biblii. W zakresie swojego pola badawczego będą jednak dla nas ważnym 
poznaniem. 
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historycznej i archeologii, wskazując na połowę XV wieku przed Chrystusem 
jako na datę tego wydarzenia. Dalekosiężne skutki owej katastrofy zdezor-
ganizowały życie w Egipcie2. Były one więc dotkliwe podobnie jak w obec-
nych czasach, wszak, np. w wyniku wybuchu wulkanu na  Islandii w 2010 
roku na kilka dni zawieszono komunikację lotniczą w dużej części Europy. 
Natomiast wspomniana erupcja na Morzu Egejskim była o wiele potężniejsza.

Niewolnikom zbiegłym z Egiptu Mojżesz3 wyjaśnił, że wszystko, co prze-
żyli, zostało zesłane przez Boga, który w ten sposób ujął się za nimi i przyszedł 
im z pomocą. Z taką świadomością uciskany lud ruszył w drogę, zaś Mojżesz 
został ich przewodnikiem.

Tak rozpoczął się długi proces formowania przyszłego narodu izraelskie-
go, któremu świadkowie wydarzeń przekazali odwołujący się do nich mit za-
łożycielski – z czasem stał się on kanwą biblijnego opowiadania o plagach 
egipskich. To opowiadanie w kontekście wyników badań naukowych, które 
odkryły i zlokalizowały w czasie wybuch egejskiego wulkanu, pozwalają nam 
spod biblijnej interpretacji wydobyć początek historii, której kolejne etapy 
doprowadzą do powstania Izraela.

Jej początek wiąże się z pewną grupą uciekinierów z Egiptu (obciążonych 
bagażem wspomnień niewoli i traumy wywołanej kataklizmami), mogących 
się skierować tylko w jednym kierunku: na wschód, do kraju Madianitów, 
leżącego na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej po drugiej stronie czerwo-
nomorskiej zatoki Akaba. Jednakże ten górzysty teren, nazywany Półwyspem 
Synajskim, nie stanowił odpowiedniego schronienia dla zbiegów, gdyż prze-
chodziły przez niego liczne ekspedycje egipskie mające na celu utrzymanie 
ludów Lewantu w zależności od kraju faraonów. Na potrzeby tych wypraw 
zbudowano wzdłuż całego półwyspu szereg placówek wojskowych obsadzo-
nych przez egipskie załogi. Dlatego też uciekinierzy pod wodzą Mojżesza udali 
się do bezpiecznego rejonu, jaki w tradycji izraelskiej zostanie nazwany górą 

2 Por. T.  Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 2004, s.  92–94; M.  Łukaszewicz, 
Co  nowego w  starożytności?, Warszawa 1976, s.  87–93; T.  Łopuszko, Największy kataklizm 
w dziejach ludzkości, Lublin 1996, passim.

3 Nie ulega wątpliwości, że tak centralna w biblijnej interpretacji postać, jaką jest Moj-
żesz, a  także jego wręcz podstawowa rola, są  faktami historycznymi, choć w  tym wypadku 
oddzielenie Mojżesza-historii od Mojżesza-wiary, jak przedstawiony jest on w Biblii, nie jest 
łatwym zadaniem i w tym miejscu nie będziemy się nim zajmować. Natomiast tam, gdzie ślady 
działalności tej postaci wydają się z historycznego punktu widzenia niepodważalne, będziemy 
się do niej odwoływać. Podstawą takiego ujęcia jest zasada przyczynowości. Pewne fakty mu-
szą mieć swoją przyczynę i najprościej jest ich zaistnienie przypisać konkretnej postaci, której 
pamięć została wyraźnie zaznaczona w przekazie biblijnym.
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Synaj. Miejsce to nie jest tożsame z  tak identyfikowaną od czasów świętej 
Heleny (IV wiek po Chrystusie) górą, usytuowaną na tzw. Półwyspie Synaj-
skim – celem pielgrzymek do dnia dzisiejszego. Choć jest ona pod względem 
historycznym nieautentyczna, to dzięki wielowiekowemu już kultowi stała się 
sferą sakralną. Natomiast pielgrzymowanie do Arabii Saudyjskiej, gdzie znaj-
duje się właściwa góra Synaj (Dżabal al-Lauz), z uwagi na obecne warunki 
polityczne i religijne panujące w tym kraju jest niemożliwe.

Na wspomnainym terenie przybysze pozostali z pewnością przez dłuższy 
czas do momentu, gdy sytuacja polityczno-militarna uległa zmianie i podróż 
do Kanaanu stała się możliwa. Był to okres bardzo ważny dla przekształcenia 
grupy zbiegłych niewolników w zorganizowaną społeczność, którą możemy 
określić jako proto-Izraelitów – zalążek późniejszego narodu, formującego 
się jeszcze długo po tym, jak uciekinierzy dotarli do Kanaanu. Przesłankami 
tego procesu rodzenia się narodu będą wartości religijno-społeczne, wypraco-
wane w czasie owego – nazwijmy go tradycyjnym określeniem – wydarzenia 
synajskiego, które dokonało się gdzieś w górach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej.

Organizatorem Izraelitów był Mojżesz – człowiek powołany przez Boga 
jako interpretator znaków czasu, przejawiających się poprzez katastroficzne 
wydarzenia w Egipcie, oraz jako organizator, który z grupy uciekinierów stwo-
rzył społeczność posiadającą bardzo konkretne podstawy religijne i prawno-
-organizacyjne.

Kluczem do ufundowania tych podstaw stała się instytucja przymierza, za-
stosowana przez Mojżesza dla ujęcia stosunku Boga i organizowanego ludu. 
W ramach tej instytucji, znanej w starożytności od II tysiąclecia przed Chry-
stusem, wypracowano zręby religii Izraela i całego porządku prawnego kieru-
jącego życiem indywidualnym, społecznym i politycznym.

Przymierze w starożytności było instytucją regulującą liczne stosunki mię-
dzyludzkie, od jednostkowych aż do układów wiążących wielkie organizmy 
państwowe. Hebrajski termin stosowany na określenie tego typu umów – be-
rit – ma niepewną etymologię, co jest niemałym problemem dla specjalistów 
w tej dziedzinie. Natomiast liczne odkrycia archeologiczne ukazały nam isto-
tę tego rodzaju układów, powszechnie występujących w II tysiącleciu przed 
Chrystusem4, ale w dalszym rozwoju cywilizacji zatraciły one swój właściwy 
kształt. W związku z tym współczesne znaczenie przymierza bardzo różni się 

4 Na temat przymierzy Starożytnego Bliskiego Wschodu dużo światła rzuciło odkrycie 
zabytków pisemnych Hetytów, które informują nas o licznie zawieranych układach tego rodza-
ju przez ów niezwykle ważny i interesujący lud, zamieszkujący Anatolię i wywierający wpływ 
polityczny także poza tą krainą.
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od jego rozumienia z okresu starożytności. Jaskrawym przykładem przemiany 
tych znaczeń może być choćby przymierze polsko-radzieckie.

Przymierze określało wielorakie koneksje społeczne między jednostkami, 
rodami, szczepami, plemionami i państwami. Były to związki ustanowione 
w bardzo różnych relacjach, bowiem przymierze zawierały:

– osoby prywatne;
– jednostki jako reprezentanci państw;
– jednostki z grupami;
– grupy społeczne między sobą.
Również małżeństwo traktowano jako przymierze.
Umowa taka miała swoją oprawę, którą przede wszystkim wyrażał bogaty 

rytuał5. Jest to zagadnienie bardzo interesujące, dla toku jednak naszych roz-
ważań niekonieczne i dlatego je pominiemy, zwracając w pierwszym kolejno-
ści uwagę na dwie cechy charakteryzujące przymierze, jakie we współczesnej 
pragmatyce układów czy umów nie występują.

Pierwszą z wymienionych właściwości była nierozerwalność przymierza. 
Można było je pogwałcić, nie zachowując jego warunków, ale wykluczano 
ewentualność rozwiązania go, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której już 
nie obowiązywałoby.

Druga interesująca nas cecha dotyczyła przymierzy niewymagających rów-
ności stron. Takie układy często zawierali potężni kontrahenci z partnerami 
od nich nawet dużo słabszymi, dzięki czemu ci pierwsi mieli prawo narzu-
cić swoje żądania, zaś druga strona, nie tak wpływowa, musiała się zgodzić 
na nie albo też im sprzeciwić. Natomiast nie istniała możliwość negocjowania 
warunków, jak to dziś powszechnie się praktykuje. Jeżeli słabszy kontrahent 
przyjął stawiane wymagania, przymierze było ustanowione, w przeciwnym 
razie jego odmowa mogła spowodować skutki tragiczne. Gdy umowę zawie-
rano, ten, kto dominował, proponował opiekę przed samym sobą, ale w przy-
padku jej odrzucenia stawał się niepohamowanym mścicielem.

Kiedy Mojżesz organizował grupę zbiegów z Egiptu, nawiązał do panu-
jących ówcześnie zwyczajów, a  przede wszystkim przymierze, dotyczące 
ludzkich układów, przeniósł w dziedzinę religii i uczynił modelem religii usta-
nawianej przez siebie dla formowanej społeczności, co okazało się zabiegiem 
wybitnie genialnym.

Przymierze przejęte ze stosunków międzyludzkich mogło bowiem stano-
wić doskonały model religii szczególnie ze względu na dwie wspominane 
już cechy. Jak wskazaliśmy, było ono układem nierozerwalnym, raz zawarte 

5 Por. A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Attedne Lectioni, t. 11, Katowice 1985, 
passim.
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obowiązywało zawsze, wykluczając możliwość legalnego rozwiązania go. Zda-
rzało się, że przymierza nie zachowano, jednak taka sytuacja zawsze łączyła 
się z nieporządkiem moralnym i pogwałceniem umowy. Wynikało to z wią-
żącej mocy religii. Owo znamię przymierza zapewniało religii bezwzględną 
trwałość.

Druga cecha – jak to już wyżej zaznaczyliśmy – czyli zawieranie przymie-
rza przez nierównych kontrahentów, pozwalało potężniejszemu partnerowi 
odgórnie narzucić swoje warunki słabszemu, które ten ostatni przyjmował – 
i wówczas ustanawiano umowę – bądź też je odrzucał, odstępując od układu. 
Negocjowanie czy poszukwanie kompromisów było wykluczone. Dzięki temu 
Mojżesz, z Bożego natchnienia ujmujący religię Izraela na sposób przymie-
rza, mógł przekazać w imieniu Boga prawo, a naród, jeżeli chciał przystąpić 
do tej umowy, musiał zaakceptować ją bezdyskusyjnie. Bóg przez wyprowa-
dzenie Izraelitów z Egiptu i znaki towarzyszące ich ucieczce, być może wspar-
te niezwykłymi zjawiskami występującymi w czasie działalności związanej 
z ustanowieniem przez Mojżesza religii, dostatecznie wykazał swoją potęgę, 
w rezultacie czego Izraelici z trwogą prosili, aby do nich nie mówił bezpośred-
nio, ale przez Mojżesza (Wj 20, 18n)6, do którego rzekli: „Uczynimy wszystko, 
co Pan nakazał” (Wj 19, 8). Doskonale wiedzieli, kto w tym układzie ma więk-
szą moc i jakie to niesie konsekwencje.

Formalnie zatem biorąc, prawo przymierza zostało w religii Izraela narzu-
cone przez Boga, jednak w rzeczywistości ukazanej w Biblii i czytanej jako ca-
łość Izraelici, zawierając przymierze z Bogiem, spotykali się z przewyższającą 
jakąkolwiek równość odpłaty Jego miłością i na tej podstawie zobowiązani 
byli do moralnej doskonałości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Jah-
we Bóg wasz” (Kpł 19, 2)7. Prawo stanowiło wyraz mądrości i miłości Boga. 
To przekonanie podkreślać będą przede wszystkim Księgi Mądrościowe Sta-
rego Testamentu.

Tak więc przymierze stało się modelem religii Izraela i pozostaje nim na-
dal w odniesieniu do ujęcia religii prezentowanego w Nowym Testamencie. 
Pojęcie jej wymaga uprzedniego rozpoznania istoty instytucji przymierza, 
które – jak powiedzieliśmy – dla współczesnego człowieka często jest nie-
zrozumiałym reliktem przeszłości, zjawiskiem nieaktualnym poza dziedzi-
ną religijną Izraela i chrześcijaństwa. Ten model jednak okazuje się bardzo 

6 Por. Wj 20, 18–19: „Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc 
górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my 
będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!”.

7 Por. A. Jankowski, Ku zbawieniu przez „ekonomię” Starego Prawa, [w:] Drogi zbawienia. 
Od Biblii do Soboru, Studia Instituti Thomistici, t. 4, red. B. Przybylski, Poznań 1970, s. 108n.
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przydatny, a przede wszystkim już od nauczania Mojżesza stanowi podstawę 
uznawania jedynego Boga, jakiego proto-Izraelici spotkali w wydarzeniach 
swojej historii, co na zawsze nadało religii Izraela charakter historyczny, od-
różniający ją od innych wierzeń odczytujących Boga w zjawiskach przyrody. 
Zawarli oni przymierze ze Stwórcą, które można porównać do związku mał-
żeńskiego, ze swej natury implikującego wyłączność. Chociaż inne ludy miały 
swoich bogów, to dla Izraela liczył się tylko jeden Bóg, tak jak dla małżonki 
istnieje, ze wszystkich innych, jeden mężczyzna jako mąż. Dlatego zwłaszcza 
u proroków w okresie przed deportacją babilońską, kiedy nie uświadamia-
no sobie jeszcze, że Bóg Izraela jest absolutnie jedyny, i dopuszczano realną 
obecność różnych bogów, uciekanie się do nich określano jako cudzołóstwo.

W oparciu o przedstawioną za pomocą modelu przymierza religię Mojżesz 
regulował całe życie proto-Izraelitów na podstawie prawa wynikającego z wa-
runków tej umowy. Opis biblijny umieszcza to prawo w ramach wydarzenia 
synajskiego i rozwija w różnych miejscach Pięcioksięgu. Jest to całość, której 
zalążki dostrzegamy właśnie w działalności Mojżesza; następnie ewoluowały 
one w ciągu kolejnych etapów tworzenia się tej księgi biblijnej, ostatecznie 
zredagowanej w V wieku przed Chrystusem, a zatem jej proces powstawania, 
przedredakcyjny i redakcyjny, trwał około tysiąca lat.

Jak początek prawa został związany z zawarciem przymierza między ludem 
a Bogiem, tak całe prawo Izraela nawiązywało do przymierza i było trak-
towane jako zbiór warunków jego ustanowienia, a tym samym odnoszono 
je bezpośrednio do Boga jako Prawodawcy.

Prawo więc, nazwane Mojżeszowym, swoje źródło czerpie z przymierza 
jako modelu religii i w całości przypisane zostało Mojżeszowi – temu, który 
dzięki natchnieniu otrzymanemu od Boga uformował religię, a jej konsekwen-
cją jest prawo normujące nie tylko problemy liturgiczne, ale całe życie Izra-
ela, na mocy opisanego przymierza całkowicie związanego z Bogiem. I taka 
ukazuje się wizja biblijna, dla której w naszych rozważaniach staraliśmy się 
odtworzyć historyczny kontekst odnaleziony nie tyle na podstawie biblijnej 
interpretacji, co w odwołaniu do współczesnej metodologii historii.

Sądzimy, że przedstawiona tu rekonstrukcja nie jest odwróceniem się od Bi-
blii, ale próbą zobaczenia jej pouczeń w szerszej perspektywie. Okazuje się, 
że nie przeczy ona orędziu biblijnemu, lecz je uzupełnia. Spotkanie z Bogiem, 
przymierze i prawo może także stać się przedmiotem historii we współcze-
snym jej rozumieniu, a biblijna interpretacja pozostaje niewzruszoną pod-
stawą religijnego patrzenia. Między nauką a religią nie ma bowiem żadnej 
sprzeczności, doskonale mogą się dopełniać. Oby to stało się jak najprędzej 
podstawą naszej cywilizacji.
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Misje ad gentes i inter gentes  
jako owoce ewangelizacji  

prowadzonej przez Kościół katolicki

Kościół ze swej natury jest misyjny – jest to prawda, jaką przekazuje myśl 
Soboru Watykańskiego II, jak również nauczanie papieży, zwłaszcza bł. Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Normuje tę kwestię ponadto Kodeks Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku1. Benedykt XVI w orędziu misyjnym pisze: „Kościół 
staje się «komunią» w Eucharystii, w której Chrystus, obecny pod postacia-
mi chleba i wina, poprzez ofiarę miłości buduje Kościół jako swoje ciało, za-
prowadzając jedność między nami i Trójjedynym Bogiem oraz między nami 
samymi (por. 1 Kor 10, 16n)”2. Dobra Nowina jest niesiona przez wieki do od-
ległych zakątków świata, by ukazać objawioną wolę Boga skierowaną w darze 
zbawienia do wszystkich ludzi dobrej woli pośród kultur i narodów. Kościół 
nie może milczeć, ale ma głosić „Orędzie Zbawienia” każdemu bez wyjątku. 
Od swego początku to czynił i dziś także niesie światło Ewangelii, by uświęcać 
współczesne kultury i języki, nie niszcząc ich istoty. We wszelkich działaniach, 
podejmowanych przez posłanych zwiastunów Ewangelii, towarzyszy asysten-
cja Ducha Świętego, który jest sprawcą tej posługi i jej wypełnieniem. Misje 
katolickie mają długą historię i  swój rozwój udokumentowany nawet mę-
czeńską śmiercią ich wielu realizatorów. Natura misyjna Kościoła zasadza się 
na Boskim posłaniu – Ojciec posyła Syna, Syn daje Apostołom i Pierwotnemu 
Kościołowi moc Ducha Świętego. Duch Święty dziś jest kontekstualizatorem 
treści Ewangelii w kulturach, czyli dzieła misji ewangelizacyjnej pośród świa-

1 Codex Iuris Canonici. Autoritate Joannis Pauli PP. II  promulgatus. Kodeks prawa ka-
nonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej: 
KPK], kan. 781–792.

2 Benedykt XVI, „Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”, Orę-
dzie na Światowy Dzień Misyjny, Watykan, dnia 6 lutego 2010, [w:] Apele i orędzia na Światowy 
Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, Studia i Materiały Misjologiczne, t. 17, Gniezno 
2010, s. 363–365.
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ta i ludzi3. Kościół jawi się jako wspólnota nadbudowana na obrazie Trójcy 
Świętej, z jednej strony jest communio, a z drugiej missio, tzn. jest posłaną 
wspólnotą, by czynić uczniów Chrystusa w świecie (RMs nr 1). Wynika z tego, 
że wspólnota eklezjalna wypełnia swoją służbę wobec świata i kultur z in-
spiracji życia i egzystencji Trójjedynego Boga jako źródła miłości4. Artykuł 
niniejszy stanowi kolejną próbę pogłębienia rozumienia misji w świetle do-
kumentów Kościoła, Kodeksu Prawa Kanonicznego i literatury przedmiotu. 
Zestawia ze sobą termin ad gentes z pojęciem dziś wypracowywanym inter 
gentes, znanym na kontynencie azjatyckim i w Ameryce Łacińskiej.

Misje ad gentes
Celem misji zawsze było i  jest nadal budowanie Kościoła, przepowiada-

nie słowa i pobudzanie słuchających do przyjęcia wiary. W dalszym etapie 
ma miejsce kształtowanie wspólnoty kościelnej, zakorzenianie wiary, wcie-
lanie Ewangelii w głąb kultury, obsadzanie biskupa, ukonstytuowanie ludu 
Bożego przez życie sakramentalne. Według dekretu soborowego misjami 
ad gentes są szczególne inicjatywy, poprzez jakie posłani przez Kościół głosi-
ciele Ewangelii, idąc na cały świat, wykonują zadanie przepowiadania Ewan-
gelii i wszczepiania samego Kościoła w narody lub grupy jeszcze niewierzące 
w Chrystusa5. Są to misje prowadzone w szerokim kontekście świata i skie-
rowane – „do narodów” i to wszystkich narodów, zwłaszcza tych, które jak 
dotąd nie przyjęły Ewangelii Jezusa. Papież Benedykt XVI pisze w Orędziu 
na Światowy dzień misyjny:

Misją Kościoła jest zatem głoszenie wszystkim ludziom zbawienia, którego Bóg 
dokonał za pośrednictwem swego wcielonego Syna. Konieczne jest zatem odno-
wienie zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która jest zaczynem wolności i po-
stępu, braterstwa, jedności i  pokoju (por. DM  nr 8). […] Cały Kościół dopóty 

3 Por. S. Kasprzak, Podstawy kanoniczne działalności misyjnej Kościoła zawarte w Piśmie 
Świętym, [w:] Biblia a misje, red. L. Fąs, Pieniężno 2010, s. 318–321; S. Kasprzak, Ewangelizacja 
kultur przez inkulturację, „Nurt SVD. Kwartalnik Misjologiczno-Religioznawczy”, R. XXXVIII, 
2004, nr 4 (108), s. 75–109 [dalej: NSVD]

4 L. Fąs, Obraz misji w różnorodności eklezjologicznej, NSVD, R. XXXIX, 2005, nr 3 (111), 
s. 62–63.

5 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”, nr 6, [dalej: 
DM]; por. S. Kasprzak, „Ius commissio missionis” i „ius mandatum”. XIX-wieczne prawo mi-
syjne, [w:] Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, red. P. A. Sokołowski, Pieniężno 2008, 
s. 103–121.
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winien angażować się w missio ad gentes, dopóki zbawcza władza Chrystusa nie 
urzeczywistni się w pełni: „Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było 
Mu poddane” (Hbr 2, 8)6.

Bóg zbawia poprzez dobra duchowe Kościoła założonego przez Chrystusa 
Zbawiciela. Dobra te stanowią słowo Boże odczytywane każdego dnia i udzie-
lane znaki sakramentalne jako środki zbawcze, inspirujące świadome życie 
w Opatrzności Boga – to skarb wspólnoty wiary, jaką stale tworzy Kościół.

Wydaje się, że bardzo istotny motyw misji wskazać można tak w wierze, jak 
i w dynamiczności oraz samoświadomości Kościoła do dzielenia się z naroda-
mi i kulturami świata charyzmatami, otrzymanymi od Chrystusa już w Wie-
czerniku7. Jest to posłanie takie samo, jakie otrzymał Chrystus od Ojca. Tym 
poleceniem Bóg wzywa uczniów Chrystusa, aby szli i przepowiadali „Dobrą 
Nowinę” o zbawieniu. Misje jako posłannictwo Kościoła, także we współcze-
sności, zawsze będą missio Dei8. Misja według myśli Chrystusa to świadectwo 
życia, to ogołocenie, to służba i ofiara z siebie9. Powszechny prawodawca ko-
ścielny stanowi, na czym ma polegać inkulturacja misjonarzy: „misjonarze 
przez świadectwo życia i  słowa powinni nawiązać dialog z niewierzącymi 
w Chrystusa, ażeby w sposób przystosowany do ich mentalności i kultury, 
otworzyć im drogi, na których mogliby poznać orędzie ewangeliczne”10. Pra-
wodawca wskazuje jasno, że potrzebny jest dialog z wyznawcami innych reli-
gii, jak i z tymi, którzy żyją bez religii lub wedle swoich wierzeń plemiennych. 
Misjonarze poprzez postawę otwartości mają przekazywać prawdy wiary 
katolickiej drogą dostosowaną do mentalności i kultury adresatów. Tej no-
wej i obcej kultury misjonarz musi się uczyć od adresatów przepowiadania. 
Ewangelię trzeba ukazywać w jej treści najgłębszej i zrealizowanej przez sa-
mego Chrystusa, który wzywa uczniów, aby zanieśli Jego orędzie zbawienia 

 6 Benedykt XVI, „I w jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21, 24), Orędzie na Światowy 
Dzień Misyjny, Watykan, dnia 29 czerwca 2009, [w:] Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyj-
ny…, dz. cyt., s. 359–362.

 7 Por. S. Kasprzak, Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej Kościoła „Ad ge-
netes”, [w:] Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, Rok Wiary 2012–2013, red. A. Kaczor, 
Lublin 2012, s. 113–128.

 8 K. Müller, Misje według myśli Jezusa, przeł. B. Wodecki, NSVD, z. 48, 1990, nr 1, s. 4–5.
 9 Tamże, s. 6–24; por. J. M. Goiburu Lopetegui, Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 

1991, s. 34–48.
10 KPK, kan. 787, § 1; por. S. Kasprzak, Elementy misji ewangelizacyjnej Kościoła powszech-

nego. Studium teologiczno-kanoniczne, Lublin 2006, s. 162–164; tenże, Ewangelizacja kultur…, 
dz. cyt., s. 75–109; W. Kluj, Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa 2008, 
s. 166–180.

Misje ad gentes i inter gentes…
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do wszystkich narodów aż po krańce świata. Ten dialog musi zaistnieć nie 
tylko w najdalszych zakątkach globu, ale również w Europie. O to zabiegał 
w swej trosce pasterskiej bł. Jan Paweł II:

Umacnianie jedności w  łonie kontynentu europejskiego pobudza chrześcijan 
do  współpracy w  procesie integracji i  pojednania poprzez dialog teologiczny, 
duchowy, etyczny i  społeczny. Istotnie, „czyż możemy pozwolić, aby w Europie 
dążącej do jedności politycznej właśnie Kościół Chrystusa stał się czynnikiem po-
działu i  niezgody? Czyż nie byłoby to  największym może zgorszeniem naszych 
czasów?”11.

Według Jana Pawła II Kościół zawsze jest znakiem jedności i przynosi pokój 
z mocy Ducha Świętego.

Misje inter gentes
Takiego określenia misji inter gentes nie spotykamy jeszcze w dokumentach 

Kościoła, ale jest to częste zjawisko we wspólnotach misyjnych. Dziś można 
powiedzieć, że stanowi ono swoisty owoc długotrwałej działalności, jaka była 
realizowana, np. w Indonezji, Indiach, czy Ameryce Łacińskiej. Wszystkie 
dzieci Kościoła mają za zadanie wspierać misje zagraniczne prowadzone przez 
Kościół katolicki, zanosząc do Boga wzmożoną modlitwę w świadomości by-
cia członkiem wspólnoty wiary i przez pomoc materialną12. Misje inter gentes 
to termin techniczny, przyjęty dla określenia pewnego procesu, jaki dokonał 
się i wciąż dokonuje w krajach, gdzie chrześcijaństwo dotarło i wydało owoce 
wiary i powołań misyjnych. Znaczy to, że owe kraje wysyłają już własnych 
misjonarzy. Wspomnieliśmy tu Indonezję, Indie, Brazylię czy kraje kontynen-
tu afrykańskiego, choć nie z takim natężeniem, jak to się działo w Indonezji. 
Misji inter gentes nie można jeszcze uznać za  jakiś regularny wymiar tego 
rodzaju posługi, a jedynie za określenie i charakterystykę wydarzeń dokonują-
cych się we wspomnianych krajach misyjnych. Ten wymiar misji przenosi się 
z kraju do kraju, dlatego określa się tę działalność jako inter gentes – „między 
narodami”. Świadectwo misjonarza i Kościoła, który go posyła, rodzą wiarę 
pierwszych małych wspólnot podstawowych. Zanim powstanie taka jednost-
ka w obrębie Kościoła partykularnego (diecezji), najpierw powstają wspólnoty 

11 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje w Ko-
ściele jako źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa”, 28.06.2003, 116, „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.), R. XXIV, 2003, nr 7–8, s. 37.

12 S. Kasprzak, Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej…, dz. cyt., s. 113–128.
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podstawowe na danym terenie13. Tak też stało się w Indonezji, do której po II 
wojnie światowej wyjechało ponad 20 Werbistów z Polski, a wielu z nich pra-
cuje tam jeszcze do dziś. Wychowali oni niemałą liczbę młodych indonezyj-
skich Werbistów i sióstr zakonnych, ci zaś jako kapłani i siostry zakonne udali 
się do  innych krajów, aby nieść światło wiary i Ewangelii. To  jest klasycz-
ny przykład owoców misji inter gentes. Temu zagadnieniu należy poświęcać 
więcej uwagi w piśmiennictwie. Ewangelizować oznacza: odróżniać wartości 
kulturowe możliwe do zaakceptowania i przyjęcia jako ubogacające, oczysz-
czone i udoskonalone przez moc Eucharystii i Chrystusa obecnego w Eu-
charystii w czasie sprawowania tajemnicy Paschy. Skutecznie zaś prowadzić 
ewangelizację nowymi metodami to dosięgać samej duszy kultur i odpowia-
dać na najwznioślejsze pragnienia poszczególnych ludów, przyczyniając się 
do ich wzrostu, który sięga wyżyn wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej14.

Kościół kontynuuje dzieło misyjne  
zgodnie z wolą Chrystusa
Kodeks Jana Pawła II z 1983 roku podaje dyspozycję: „Ponieważ cały kościół 

jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji winno być uznane za fun-
damentalny obowiązek Ludu Bożego, stąd wszyscy wierni, świadomi swojej 
odpowiedzialności, winni wnosić swój udział w dzieło misyjne”15. Kościół jest 
nie tylko podmiotem misji, jej mecenasem, instytucją, która z woli Chrystusa 
Pana wysyła misjonarzy na inne kontynenty, ale staje się ciągle na nowo celem 
i efektem tejże działalności, ponieważ przez aktywność misyjno-ewangeliza-
cyjną powstają nowe wspólnoty eklezjalne, autentycznie rodzime i lokalne, 
wyposażone w strukturę hierarchiczną z biskupem na czele16. Powstają w ten 
sposób okrzepłe wspólnoty wiary i rozwoju. Biskup ma do pomocy prezbite-
rów rodzimych, a także kapłanów misjonarzy, którzy przybyli, aby wspierać 
w usamodzielnianiu się danego Kościoła partykularnego i lokalnego. Kościół 
przez ewangelizację wytrwale realizuje plan Stwórcy, a więc działa w wymiarze 

13 W. Kluj, Teologiczne podstawy misji…, dz. cyt., s. 92–101.
14 Por. P. Poupard, Teologia ewangelizacji kultur, przeł. L. Balter, [w:] Nowa ewangelizacja, 

red. L. Balter, Kolekcja Communio, t. 8, Poznań 1993, s. 155; S. Kasprzak, Eucharystia źródłem 
i szczytem dzieła ewangelizacji, [w:] Eucharystia „fons vitae” – współczesne problemy prawne, 
red. S. Tymosz, Lublin 2006, s. 113–143.

15 KPK, kan. 781.
16 Zob. A. Kurek, Katolicka koncepcja misji w okresie posoborowym [referat], „Biuletyn Mi-

sjologiczno-Religioznawczy”, XI Sympozjum Misjologiczne, Warszawa ATK 10–13 maja 1981, 
CT 52 (1982), fasc. 4, s. 134–135.

Misje ad gentes i inter gentes…



108

ks. Sylwester Kasprzak

ducha ludzkiego, kiedy służy, udzielając sakramentów świętych. Również 
czuwa nad rozwojem integralnym danego miejsca świata poprzez konkretne 
prace materialne, opiekę zdrowotną, wysiłek poprawy bytu ludzkiego, przez 
budowanie kościołów, kaplic, leprozoriów, szkół czy uniwersytetów. Prakty-
ka misyjna, podejmowana przez Kościół współczesny dzięki działaniom mi-
sjonarzy, jest ściśle związana z naturą człowieka i jej dążeniami. To właśnie 
misjonarze niejednokrotnie wypełniają także role społeczne, stają się opieku-
nami sierot, dzieci, chorych i opuszczonych, wykwalifikowanymi lekarzami, 
nauczycielami zawodu czy języków, a przede wszystkim są kapłanami przez 
całą dobę. Prowadzą oni różnego rodzaju apostolaty, szkoły, warsztaty nauki 
zawodów, leprozoria, domy samotnych matek, chorych na trąd czy zarażo-
nych wirusem HIV, chorych na AIDS. Osoby świeckie także bardzo gorliwie 
włączają się do dzieła misyjnego poprzez własną pracę i życie na niwie mi-
syjnej, czasem na stałe lub w ramach określonej umowy. Można tu mówić 
o obecności Kościoła w wielu płaszczyznach życia, a szczególnie w dziedzinie 
edukacyjnej, społeczno-gospodarczej, w sferze służby i opieki zdrowotnej, 
budowlanej (zwłaszcza w tworzeniu studni i budynków sakralnych)17. Inte-
gralną częścią ewangelizacji jest pomoc w rozwoju społeczno-gospodarczym, 
dlatego kapłani i zakonnicy, pracujący na misjach, podejmują aktywność bu-
dowania Królestwa Bożego poprzez posługę duchowo-moralną, służąc jed-
nocześnie pomocą materialną, społeczną, angażując się na wielu obszarach 
życia codziennego i społecznego18. Zbawienie, jakie niesie Kościół do kultur 
i narodów, stanowi zasadniczy cel ewangelizacji i dzieła misyjnego współcze-
śnie, ale zarazem zakłada ono pełny rozwój człowieka19. Jest wiele narodów 
pozbawionych koniecznych warunków, by zapewnić ludności normalny, pod-
stawowy byt, zwłaszcza dla dzieci i młodych ludzi, którzy mają z tego powodu 
niezwykle utrudniony właściwy start życiowy. Dzieje się tak w wielu krajach 
Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Wsparcie wzrostu narodów w  wymiarze  
kulturowo-społecznym to także misja Kościoła. Działalność misyjna ad gentes, 

17 Por. J. Ozdowski, Rozwój integralny w świetle „Ad gentes” i „Evangelii nuntiandi”, „Ze-
szyty Misjologiczne Akademii Teologii Katolickiej”, t. 4, 1982, s. 185–200; S. Kasprzak, Orga-
nizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego, Lublin 1999, 
s. 100–102.

18 Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, [w:] Misje po Soborze Watykań-
skim II, Płock 1981, s. 257–291; tenże, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współcze-
snym „Evangelii nuntiandi” [dalej: EN], 22: „nie ma ewangelizacji bez przepowiadania Słowa 
i świadectwa chrześcijańskiego”.

19 Por. T.  Kornecki, Promocja kultury przez media w  nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 
2008, s. 15–89.
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zamykająca w swej treści prawdę o integralnym rozwoju człowieka i ludzkości, 
staje się dziś pojęciem, które właściwie wyraża posłannictwo Kościoła w dobie 
współczesnej20. Kościół nie może milczeć wobec krzywd ludzkich. II Polski 
Synod Plenarny w swym dokumencie podaje: „Kościół czerpie podstawowe 
zasady ewangelizacji z Objawienia. Doczesny wymiar misji ewangelizacyjnej 
sprawia jednak, że historia zbawienia łączy się z ludzką historią”21. W innym 
miejscu uczy, że „mianem ewangelizacji określamy uobecnianie przez Kościół 
w czasie i przestrzeni, mocą Ducha Świętego, Dobrej Nowiny o zbawieniu, 
która stała się faktem w Jezusie Chrystusie”22. Misje katolickie wspomagają 
rozwój elementarny wielu ludzi i kultur w świecie.

Kto jest odpowiedzialny za głoszenie Dobrej Nowiny 
współczesnemu światu
Przepowiadanie misyjne wartości Ewangelii i możliwości zbawienia, dla 

tych, którzy uwierzą, jest wiernym przekazywaniem orędzia otrzymanego 
od Chrystusa Zbawiciela, strzeżonego pilnie przez Kościół. Chrystus krwią 
swoją oczyścił z grzechu upadłą naturę ludzką, nadał nowy wymiar życiu 
chrześcijanina i wskazał drogę do zbawienia. Na tej wierności względem Orę-
dzia Chrystusowego, jakiemu służymy z wiarą, a także wobec ludzi, zasadza 
się istota ewangelizacji (EV nr 4)23.

Sobór Watykański II wskazuje:

Duch Święty, który przez zarodki słowa i  przepowiadanie Ewangelii przyzywa 
wszystkich ludzi do Chrystusa i wzbudza w sercach posłuszeństwo wobec wiary, 
gdy wierzących w Chrystusa w źródle chrzcielnym rodzi do nowego życia, zbie-
ra ich w jeden Lud Boży, który jest „wybranym plemieniem, królewskim kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9)24.

Jan Paweł II mówił w swej katechezie, że „misja Kościoła nie rodzi się […] 
na ziemi, ale pochodzi z niebios, od Ducha Świętego, niejako dzięki przenika-
jącemu ją uniwersalizmowi miłości trynitarnej. Jest to tajemnica trynitarna, 

20 S. Kasprzak, Organizacja działalności misyjnej…, dz. cyt., s. 105.
21 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, nr 16, s. 15.
22 Tamże, nr 17, s. 15.
23 J. Lopez-Gay, Trynitarny, chrystologiczny i pneumatologiczny wymiar misji, [w:] Elemen-

ty teologii misyjnej, przeł. A. Bronk, Pieniężno 1987, s. 68–76.
24 DM, 15; por. P. Schineller, A handbook on inculturation, Mahwah, New York 1990, s. 47, 

65–68.
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która poprzez tajemnicę odkupienia i dzięki działaniu Ducha Świętego prze-
kazuje znamię uniwersalizmu Kościołowi”25.

Trzeba podkreślić jednoznacznie, że  na mocy przyjętych sakramentów 
chrztu świętego i bierzmowania wszyscy wierni mają wspólną i indywidu-
alną odpowiedzialność za wzrost dzieła misyjnego Kościoła. Powołani są do 
świadectwa chrześcijańskiego, żyjąc w wierze i okazywaniu miłości potrze-
bującym. Cała hierarchia Kościoła: biskup Rzymu26, biskupi jako Kolegium 
razem z Piotrem, i jako osobni biskupi w swoich Kościołach partykularnych, 
prezbiterzy (którzy są niejako z urzędu włączeni w odpowiedzialność Kościoła 
za wszelkie aktywności misyjne), a także zakonnicy, zakonnice i osoby świec-
kie, w odpowiedni sposób współtworzą to dzieło zgodnie z ich własną pozycją 
we wspólnocie eklezjalnej27. Błogosławiony Jan Paweł II nauczał w encyklice 
misyjnej Redemptoris missio, że nasze czasy dają dziedzinie misyjnej Kościoła 
nowe warunki oddziaływania na świat i człowieka. Kościół dziś ewangelizuje 
świat nadal, mimo ludzkiego zagubienia w materializmie i konsumpcji, czyni 
to w sytuacji nowej, gdzie upadają ideologie i systemy polityczne, gdzie świat 
otwiera swoje granice, by przez to mogła kształtować się wspólnota światowa 
narodów z możliwością wzajemnych kontaktów28.

Nowy kontekst misji
Właściwym kontekstem prowadzenia działalności misyjnej we współcze-

snym Kościele są kultury i narody w świecie. Ale zakres misji ad gentes ciągle 
rozszerza się. Dziś Ewangelia, kierowana do różnych kultur, ma spowodować 
ich otwarcie się, by mogło nastąpić wcielenie pierwiastków ewangelicznych 
w głąb kultury w celu jej uświęcenia i przygotowania na odpowiedź wiary. 
Ten proces przenikania Ewangelii do kultury nazywamy inkulturacją lub kon-
tekstualizacją  – stanowi on  „zamierzoną przez Boga” relację między wiarą 

25 Jan Paweł II, Katecheza podczas audiencji generalnej z dnia 5 kwietnia 1995, „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.), R. XVI, 1995, nr 7, s. 50.

26 Por. S. Kasprzak, Rola Stolicy Apostolskiej w posłannictwie misyjnym Kościoła, „Roczniki 
Nauk Prawnych”, t. IX, 1999, z. 2, s. 125–128.

27 Zob. S.  Kasprzak, Zadania misyjne wszystkich wiernych w  Kościele partykularnym, 
NSVD, R. XXXIX, 2005, nr 3 (111), s. 87–24; tenże, Podstawy kanoniczne działalności misyj-
nej…, dz. cyt., s. 331.

28 Por. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris misio”, 
3; S. Kasprzak, „Misje” w projektach kodeksowych i w Kodeksie Jana Pawła II, „Prawo – Admi-
nistracja – Kościół”, 2001, nr 2/3 (6/7), s. 108–109; zob. tenże, Podstawy kanoniczne działalności 
misyjnej…, dz. cyt., s. 313.
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a kulturą, relację między tekstem i kontekstem, zarówno gdy mówimy o teo-
rii, jak i o działaniu. Głównym kontekstualizatorem jest Duch Święty, który 
sprawia, że Kościół żyje, ewangelizuje i uświęca świat. Trzeba nam wiedzieć, 
że kultura znajduje się przede wszystkim w sercu i umyśle każdego człowieka, 
w sercach i umysłach członków wszelkich grup społecznych; to całokształt za-
chowań upowszechnianych w danym społeczeństwie, które wszelako można 
też przejmować z innych kręgów kulturowych29. Przyzwyczailiśmy się do mi-
sji tradycyjnych, czyli ad gentes, ale obecnie zauważa się nowy kontekst misji, 
gdyż z  terenu misyjnego, wysyłani są  misjonarze np. z  Indii czy Indonezji 
do innych krajów, także europejskich, jak Niemcy czy Polska (przykładowo 
Indonezja wysłała podczas 30 lat pracy misyjnej około 700 sióstr zakonnych 
i  500 kapłanów misjonarzy). Taki rodzaj posłania misyjnego możemy na-
zwać inter gentes. Odbiorcami Dobrej Nowiny są wszyscy ci, którzy jeszcze 
nie przyjęli chrztu świętego, a posłanych wyznacza Kościół, czyli prawowita 
władza kościelna30.

Misje a ewangelizacja i nowa ewangelizacja
Dzisiejszą ewangelizację wobec kultur i narodów świata w szerokim sensie 

należy rozumieć jako odnowę ludzkości, dawane świadectwo, otwarte prze-
powiadanie słowa Bożego, przylgnięcie duchowe do Boga i Ewangelii, wejście 
we  wspólnotę, uświęcanie kultur, przyjęcie znaków i  wszelkiego rodzaju 
dzieła apostolskie31. Trzeba na nowo odkrywać, co jest istotą Ewangelii, czego 
uczą dokumenty Soboru Watykańskiego II, przepisy kanoniczne Kościoła, 
współczesna literatura na  temat misji, ewangelizacji, nowej ewangelizacji 
czy też wiedzy o  kulturach i  narodach w  świecie. Misje nadal są  aktualne, 
ale przybierają formy ewangelizacji, a z polecenia papieża Kościół poświęca 
wysiłki nowej ewangelizacji, która w nowych formach, choć tę samą Ewan-
gelię, z jeszcze większym entuzjazmem ma głosić współczesnym wyznawcom 
Chrystusa, by umocnić wiarę i ożywić ducha kościoła jako wspólnoty wiary32. 

29 Por. L.  Luzbetak, Inkulturacja: wiara powinna stawać się kulturą [wykład  – 
II  część wykładu Perspektywy antropologii misyjnej, tekst polski wygłoszony na  KUL-u   
23.10.1998]; tenże, Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, przeł. S. Tokar-
ski, Warszawa 1998, s. 83–98.

30 W. Kowalak, Misja – posłannictwo, misje (wg DM, EN, RMis), NSVD, R. XXXI, 1997, nr 3 
(78), s. 40–41; zob. S. Kasprzak, Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej…, dz. 
cyt., s. 113–128.

31 EN, 24.
32 Zob. S. Kasprzak, Podstawy kanoniczne działalności misyjnej…, dz. cyt., s. 311–332.
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Biskupi zgromadzeni na  synodzie w  Rzymie, którzy obradowali na  temat 
nowej ewangelizacji, uznali, że staje się ona obecnie naglącym zagadnieniem 
duszpasterstwa w  ogóle i  pracy apostolskiej w  świecie. Kościół pozostaje 
misyjny ze swej natury, a dzieło przepowiadania Ewangelii i świadectwa da-
wanego Chrystusowi jest obowiązkiem każdej osoby ochrzczonej w Kościele 
katolickim. Pisał o tym papież Benedykt XVI we wspomnianym już Orędziu 
na Światowy Dzień Misyjny:

[…] Wiara dojrzała, pozwalająca po synowsku zawierzyć całkowicie Bogu, kar-
miona modlitwą, rozważaniem słowa Bożego oraz zgłębianiem prawd wiary, 
stanowi warunek krzewienia nowego humanizmu, zakorzenionego w  ewangelii 
Jezusa […]. W społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej 
niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć umiejęt-
ność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując wielkie 
ideały zmieniające historię, a także – bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych 
lęków – winni starać się uczynić z naszej planety dom wszystkich narodów. […] 
Misyjny zapał był zawsze znakiem żywotności naszych Kościołów (por. RMs 
nr 20), a ich współpraca jest szczególnym świadectwem jedności, braterstwa i so-
lidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia33.

Podsumowanie
Misje Kościoła przynoszą wiele dobra, zwłaszcza w  tych środowiskach, 

gdzie powstają świątynie, kaplice, domy opieki, szkoły, różnego rodzaju apo-
stolaty, szkolenia katechistów i liderów, a przede wszystkim celebrowana jest 
Eucharystia jako fundament jedności wyznawanej wiary i „komunii Kościoła” 
wraz z biskupem Rzymu i wszystkimi ochrzczonymi. Misjami kieruje Ko-
ściół, biskup rzymski i Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów – ta ostatnia 
zawiaduje wszystkimi placówkami misyjnymi, a także otacza opieką misjona-
rzy na całym świecie i Kościoły partykularne34. Kościół ewangelizuje narody 
i kultury, ewangelizacja zaś uświęca kulturę i człowieka.

Kontekstualizacja to  ewangelizowanie kultur świata, przenikanie ducha 
Ewangelii do głębi i wewnętrznej logiki kultury, nie niszcząc jednak jej elemen-
tów konstytutywnych. To swoistego rodzaju inkulturacja, czyli długofalowy 

33 Benedykt XVI, „Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”…, dz. 
cyt., s. 363–365; zob. S. Kasprzak, Elementy misji ewangelizacyjnej…, dz. cyt., s. 50–77.

34 Zob. J. Dyduch, Prawny aspekt misyjnej działalności Ludu Bożego, „Analecta Cracovien-
sia”, 1987, t. 19, s. 409–424.
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proces działania Ewangelii na kulturę, i odpowiedź tej ostatniej przez wyra-
żone w niej elementy chrześcijańskie, ukazane w swoistej szacie. Warto pod-
kreślić, że nowa ewangelizacja jest kierowana do: 1) misji ad gentes; 2) ludzi 
żywo i z pełnym zaangażowaniem wyznających swoją wiarę katolicką; 3) tych, 
którzy osłabli w  wierze, a  także do  tworzących „młody Kościół”35. Papież 
w orędziu misyjnym zachęca wszystkich wiernych Kościoła powszechnego 
do uczestnictwa w dziele misyjnym, jak mówi „zadanie misyjne nadal jest 
absolutnym priorytetem dla wszystkich ochrzczonych, powołanych do tego, 
by byli sługami i Apostołami Jezusa Chrystusa na początku tego tysiąclecia”36. 
Ewangelia jest ciągle pełna dynamizmu i uniwersalizmu zbawczego, dlatego 
nie można jej nie głosić. Jako dzieci Kościoła, na mocy chrztu i bierzmowa-
nia, jesteśmy wezwani do świadectwa wiary, którą wyznajemy w codziennym 
życiu.

35 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Missio”, nr 33–38, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 406–415.

36 Benedykt XVI, „Nowi ludzie dla nowego świata”, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, Wa-
tykan, dnia 11 maja 2008, [w:] Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny…, dz. cyt., s. 355–358.
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Wpatrzeni w chwałę Pana  
upodobniamy się do Jego obrazu (por. 2 Kor 3, 18)

Święty Paweł podczas swojej posługi ewangelizacyjnej spotykał się z różny-
mi sytuacjami. Głosząc zbawienie w Jezusie Chrystusie, chrzcił nawróconych, 
zakładał wspólnoty, formował ewangelizatorów, katechizował. Niejednokrot-
nie cierpiał i był prześladowany. Doświadczał zdrady ze strony tych, których 
zrodził do wiary.

W niniejszym opracowaniu stawiamy pytanie o to, jak apostoł odnosił się 
do sytuacji konfliktowej we wspólnocie, szczególnie do odrzucenia jego auto-
rytetu apostolskiego przez Koryntian. Powyższy kontekst stanowi cenne tło 
dla odczytania wersetu 3, 18 z Drugiego Listu do Koryntian, w którym Paweł 
ukazuje perspektywę powołania chrześcijańskiego, jakim jest proces upodab-
nia się do Chrystusa i udział w chwale Boga.

Kontekst i struktura
Drugi List do Koryntian, wskazujący chrześcijanom drogę kontemplacji 

chwały Bożej, przez którą Duch Pański zbliża nas do Jezusa, posiada zaska-
kujący kontekst. Święty Paweł ewangelizował Korynt1 od końca 50 do połowy 
52 roku (Dz 18, 1–8) podczas tzw. drugiej podróży misyjnej i założył w tym 

1 Por. M.  Ernst, Korynt, [w:] Nowy Leksykon Biblijny, red. F.  Koger, R.  Egger-Wenzel, 
M. Ernst, red. wyd. pol. H. Witczyk, Kielce 2011, s. 362–363. Korynt – miasto w Grecji, zało-
żone około 1000 roku przed Chrystusem. Słynne obok świątyni Afrodyty na górze miejskiej, 
na  Akrokoryncie, były m.in. odbywające się całe dwa lata igrzyska istmijskie. W  146 roku 
przed Chrystusem Rzymianie zniszczyli całkowicie Korynt; dopiero w 44 roku przed Chrystu-
sem miasto to zostało na nowo założone jako kolonia rzymska, a w 27 roku przed Chrystusem 
uczyniono z niego stolicę senatorskiej prowincji Achaja. Wówczas doszło do nowego gospo-
darczego rozkwitu miasta. Korynt przyciągał imigrantów z  wielu krajów, wśród nich także 
Żydów (Dz 18, 4). Swoją ojczyznę znalazły tutaj najróżniejsze religie i kultury. Przysłowiowe 
stały się atrakcje i niemoralność tego miasta. 
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mieście wspólnotę chrześcijańską. Zgodnie ze  swym sposobem działania 
w wielkich centrach chciał zaszczepić wiarę w Chrystusa w tym słynnym, bar-
dzo ludnym porcie, skąd promieniowałaby ona na całą Achaję (2 Kor 1, 1.9.2). 
Struktura socjologiczna tamtejszej wspólnoty i uduchowiony klimat Koryntu 
sprzyjały jednakże powstawaniu napięć pomiędzy poszczególnymi grupami 
wewnątrz niej i doprowadziły do poważnego kryzysu między nią a Pawłem. 
Jego listy do Koryntian przedstawiają relacje z nawróconymi i głębię więzi 
apostoła z Chrystusem, posiadają ponadto wartości doktrynalne.

Interesujący nas Drugi List do Koryntian został napisany w 55 roku2, kie-
dy stosunki Pawła z założoną przez niego wspólnotą były już nadszarpnięte 
z powodu działań w Koryncie przeciwników apostoła, pochodzących z Pa-
lestyny, tzw. judaizujących. W mieście tym nawiązali oni kontakty z ludźmi 
„duchowymi”, którzy już wcześniej przysporzyli Pawłowi wiele problemów. 
Sytuację skomplikował fakt, że Kościół w Koryncie, dokonując wyboru mię-
dzy Pawłem a jego rywalami, przejawiał skłonność do przyjmowania kryte-
riów, za pomocą których ówcześni poganie zwykli osądzać postacie ze świata 
religii3. Od Pawła oczekiwali dowodu na  to, że  rzeczywiście mówi w  imie-
niu i  z polecenia Chrystusa. Drugi List do Koryntian pokazuje usiłowania 
świętego, by odnieść się do zaistniałego we wspólnocie korynckiej konfliktu. 
W swoich kontratakach podkreślał, że Chrystus przemawia także przez niego, 
natomiast jego przeciwnicy mają inną Ewangelię i interpretują Prawo dosłow-
nie. Paweł podejmuje więc bardzo ważną kwestię dotyczącą jego autorytetu 
apostolskiego.

Aby dobrze zrozumieć interesujący nas werset (2 Kor 3, 18) trzeba odnieść 
się do kontekstu całego Listu. Przyjmuje się, że Drugi List do Koryntian zawie-
ra dwa pisma Pawła, oznaczone symbolami A i B. Rozdziały 10 – 13 nie mogą 
stanowić kontynuacji rozdziałów 1 – 9, bo jest niemożliwe, aby apostoł tak 
raptownie przeszedł od tonu pojednania (1 – 9) do pełnej gniewu dezaprobaty 
i ironicznego samousprawiedliwienia (10 – 13). List ten można zatem podzielić 
w następujący sposób4:

2 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 
t. 7, Częstochowa 2009, s. 51.

3 Por. J. Murphy-O’Connor, Drugi List do Koryntian, [w:] Katolicki Komentarz Biblijny, 
red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. J. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 
2001, s. 1349.

4 Por. J. Murphy-O’Connor, Drugi List do Koryntian, dz. cyt., s. 1348, 1350. Spotykamy też 
inną strukturę 2 Kor: 1, 1–11: Wstęp; 1, 12–7.16: Pojednanie ze wspólnotą – samoobrona Pawła; 
8, 1– 9, 15: Kolekta dla Jerozolimy; 10, 1 – 13, 13: Rozprawa z przeciwnikami; 13, 11–13: Zakoń-
czenie. Por. M. Ernst, Listy do Koryntian, [w:] Nowy Leksykon Biblijny, dz. cyt., s. 439.
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Wstęp: Pozdrowienie i błogosławieństwo (1, 1–11)
List A
Cz. 1: Odwołanie podróży do Koryntu (1, 12 – 2, 13)
Cz. 2: Prawdziwe apostolstwo (2, 14 – 6, 10)
Cz. 3: Relacje z Koryntianami (6, 11 – 7, 16)
Cz. 4: Zbiórka na rzecz Jerozolimy (8, 1 – 9, 15)
List B
Cz. 1: Wezwanie do całkowitego posłuszeństwa (10, 1–18)
Cz. 2: Paweł przemawia jak szaleniec (11, 1 – 12, 13)
Cz. 3: Ostrzeżenie jako przygotowanie do wizyty Pawła (12, 14 – 13, 10)
Podsumowanie: Ostatnie słowa i pozdrowienie (13, 11–13)
Części A  i  B Listu odpowiadają etapom rozwoju sytuacji w  Koryncie. 

W pierwszej z nich można znaleźć tylko pośrednie nawiązania do opozycji 
przeciwko Pawłowi, która w pełni ukazuje się w Liście B. Obrona własnego 
apostołowania, podjęta w piśmie B (2 Kor 10–13), natchnęła Pawła do napisa-
nia o wielkości posługi apostolskiej (2 Kor 2, 12–6.10). Określenie kontekstu 
i struktury tekstu służy odczytaniu zdania z 2 Kor 3, 18, należącego do Listu 
A, cz. 2: „Prawdziwe apostolstwo” (2, 14 – 6, 10). Część ta ma rozbudowaną 
strukturę wewnętrzną, którą tworzą następujące tematy: 1. apostolstwo: teoria 
i praktyka (2, 14 – 3, 6); 2. posługiwanie: stare i nowe (3, 7 – 4, 6); 3. posługi-
wanie a śmiertelność (4, 7 – 5, 10).

Apostoł zaczyna swój wywód podziękowaniem Bogu za wszystko, czego 
doznał. Posługuje się tu różnymi obrazami: triumfu, zaczerpniętego z dziedzi-
ny wojennej – Bóg w „Chrystusie pozwala nam zawsze zwyciężać” (2, 14)5 – 
oraz woni jako symbolu siły ducha i nadprzyrodzonego poznania: „jesteśmy 
miłą Bogu wonnością Chrystusa” (2, 15). Następnie odnosi się do  swoich 
przeciwników, którzy jego zdaniem wybrali służbę Bożą dla osobistego zy-
sku i  wskazywali ludziom fałszywe wartości, lecz on, wyznaczony przez 
Boga, przemawiał jak Chrystus (12, 19; 13, 3; 15, 18). Ci zaś oskarżali Pawła 
o to, że polecał sam siebie, co istotnie czynił, by odróżnić się od wędrownych 

5 Rzymscy zwycięzcy prowadzili swoich jeńców w „triumfalnych pochodach”. Rzymski 
senat zwykle ogłaszał publiczne dziękczynienie przed rozpoczęciem takiej procesji  – było 
to więc wielkie święto dla zwycięzców, a jednocześnie wielkie upokorzenie dla zwyciężonych. 
Chrystus odniósł zwycięstwo i teraz wiedzie ludzi wierzących w Niego jako swoje sługi. Pa-
weł wykorzystuje obraz chrześcijan jako jeńców wziętych do niewoli przez Chrystusa (por. 
1 Kor 4, 9; Ef 4, 8). Dla Apostoła obraz chrześcijan, jako ludzi wziętych do niewoli przez Chry-
stusa, jest powodem do chwały, on sam zaś, będąc jeńcem wojennym, zanosi dziękczynienie 
Bogu. Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. 
wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 380.
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kaznodziejów (1 Tes 2, 1–12). Apostoł uważał, że samo istnienie wspólnoty 
gwarantuje autentyczność jego posługiwania (1 Kor 9, 2). Poświadczał po-
nadto, że to sam Bóg udziela mu mocy (4, 7) do wypełnienia powierzonej 
misji. Paweł mówił o różnicach pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem, 
odpowiadając opozycjonistom, którzy wykorzystywali temat Nowego Przy-
mierza, by podkreślić znaczenie Prawa (Jr 31, 33). Głosił ożywiające działanie 
Ducha w Nowym Przymierzu i objaśniał sposób działania Starego Przymierza 
(„litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia” 2 Kor 3, 6; por. Rz 7, 10). Przekony-
wał, że Chrystus (1 Kor 15, 45) obdarza ludzkość nowym życiem (2 Kor 2, 16). 
Następnie Paweł wskazuje na przejściowy charakter chwały jaśniejącej na ob-
liczu Mojżesza (Wj 34, 30) i w ten sposób akcentuje przemijanie Starego Przy-
mierza (2 Kor 3, 7)6. Ukazuje „posługiwanie sprawiedliwości” jako „obfitujące 
w chwałę” (2 Kor 3, 9) i przesycone Duchem, dlatego umożliwiające ludzkości 
właściwą relację z Bogiem (2 Kor 5, 21). Paweł przypominał o Mojżeszu, „który 
zakrywał sobie twarz” (Wj 34, 33–35), gdyż wiedział, że jego posługa ma cha-
rakter przejściowy. Niedostrzegający zaś zakrytej twarzy Mojżesza – w opinii 
apostoła – sami byli ślepi i „stępiały ich umysły” (2 Kor 3, 14; por. Iz 6, 9–10; 
Pwt 29, 3; Rz 11, 7). Jedynie związek z Chrystusem wyzwala z więzów Starego 
Przymierza. Rozpoczyna się to od „zwrócenia się do Pana”, tj. przez nawróce-
nie do Boga objawionego w Chrystusie (2 Kor 3, 16; 4, 6; por. 1 Tes 1, 9). W blo-
ku A, cz. 2., ukazującym urząd apostolski, Paweł wskazuje na fundamentalną 
rolę niezachwianej ufności Bogu (2 Kor 3, 1–18). Przylgnięcie do Niego, a nie 
do Prawa, daje zbawienie. Wywód swój Paweł kończy stwierdzeniem doty-
czącym istoty powołania chrześcijańskiego, jakie wiąże się z kontemplacją 
chwały Boga, poprzez którą Duch Boży czyni nas podobnymi do Syna Boże-
go. Werset 18 z omawianego Listu święty rozpoczyna od słów: „my wszyscy”, 
oznaczającego ogół wierzących, tych, którzy „zwrócili się do Pana” (w. 16). 
Dalej podkreśla, że „my” w odróżnieniu od Mojżesza mamy twarz odsłonię-
tą: „z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską” (w. 18). W Nim 
odnajdujemy pełnię objawienia Boga, ponieważ Chrystus jest obrazem i od-
biciem Jego chwały (1 Kor 11, 7). Wierzący, wpatrując się w Pana, napełniają 
się chwałą Boga. Jest to chwała Jezusa Chrystusa, ponieważ „chwała Boga jest 
na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4, 6). Wierzący odzwierciedlają ponadto chwałę 
Bożą w sposób stały, a nie tylko przemijający (2 Kor 3, 13). „Za sprawą Ducha 
Pańskiego” dokonuje się przemiana wierzących. Chrześcijanin staje się coraz 
doskonalszym obrazem Boga w Chrystusie.

6 Por. J. Murphy-O’Connor, Drugi List do Koryntian, [w:] Katolicki Komentarz Biblijny, 
dz. cyt., s. 1353.
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Tematy teologiczne
Widzieć Boga czystym sercem
Czasownik katoptri,zw, zastosowany przez świętego Pawła w  analizo-

wanym fragmencie, ma  dwa możliwe znaczenia: „oglądać (jak w  lustrze) 
chwałę Pana”7 oraz „odzwierciedlać sobą chwałę Pana”8. Niektórzy egzege-
ci uważają, że argumenty natury językowej przemawiają przeciw przyjęciu 
pierwszego znaczenia tego wyrazu użytego w 2 Kor 3, 189. Biblia Tysiąclecia 
(wydanie V) przyjmuje tłumaczenie: „wpatrujemy się w jasność Pańską jakby 
w zwierciadle” oraz dopuszcza inne objaśnienie: „odbijamy w sobie”. W Biblii 
Poznańskiej przyjęto natomiast: „oglądamy jak w zwierciadle chwałę Pana”10. 
Najnowszy przekład biblijny wskazuje: „odzwierciedlamy w naszej odkrytej 
twarzy chwałę Pana”11. Pomimo różnic, sens tych tłumaczeń jest zbliżony. Każ-
de z nich wskazuje, że chrześcijanin przez łaskę chrztu świętego otrzymuje coś 
z majestatu i blasku samego Boga. Chwałę tę, zdaniem Pawła, można dostrzec 
na obliczach chrześcijan.

Odczytywanie słowa Bożego poprzez pryzmat Żywej Tradycji Kościoła po-
maga w jego interpretacji. Teodoret z Cyru komentuje myśl świętego Pawła, 
przedstawioną w 2 Kor 3, 18, w następujący sposób:

Wtedy tylko sam Mojżesz miał udział w chwale, tutaj zaś wszyscy, którzy wierzą. 
Mojżesz nosił zasłonę ze względu na słabość Żydów, my jednak, którzy głosimy 
naukę wierzącym, nie potrzebujemy zasłony, lecz z odsłoniętym obliczem wpa-
trujemy się w  chwałę Pańską, ponieważ nie przeszkadza nam zaćma niewiary. 
Niemało stąd czerpiemy blasku chwały: to  zaś jest znamienne dla tych, którzy 
są  czystego serca. Jak bowiem niezmącona woda odbija wzrok patrzących oraz 

  7 Święty Paweł korzysta z metafory „widzenia w zwierciadle”, gdy podejmuje temat po-
znania (1 Kor 13, 12). Jest to motyw pochodzący ze starożytnej literatury grecko-helleńskiej 
(Platon, Tim. 71b; 72c; Plutarch, Mor. 781f: Is. Os. 384a; Seneka, Nat. 1, 5, 1; 1, 15, 7; Filon, Abr. 
153; Decal. 105; Leg. 3, 101). „Widzenie w zwierciadle” jest jednak etapem poprzedzającym wi-
dzenie „twarzą w twarz”. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy: „Teraz widzimy jakby 
w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12). Dla Pawła prawdzi-
we poznanie jest związane z miłością: „Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez 
Boga” (1 Kor 8, 3). „Uznany” w sensie biblijnym – tzn. kochany przez Boga (por. Oz 2, 22). Por. 
M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian…, dz. cyt., s. 436.

 8 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, Warszawa 1997, s. 2722. 
 9 Por. J. Murphy-O’Connor, Drugi List do Koryntian, dz. cyt., s. 1354.
10 Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, red. M. Pe-

ter, M. Wolniewicz, Poznań 2004. 
 11 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 

z komentarzem, Częstochowa 2008.
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krąg słońca i nieboskłon, tak samo czyste serce jest jak gdyby odbiciem i zwier-
ciadłem Bożej chwały. Tak też powiedział Pan: „Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Sens dalszych słów apostoła jest taki: 
„Przemieniamy się z chwały Ducha Bożego w naszą chwałę, to znaczy z niej czer-
piemy”; dodał bowiem: „jakby za sprawą Ducha Pańskiego”. Z tych słów wynika, 
że wcześniej Ducha nazwał Panem (2 Kor 3, 17)12.

Święty Cyryl Jerozolimski w  katechezie mistagogicznej zachęca nowo 
ochrzczonych: „z odsłoniętym obliczem, czyli z czystym sercem wpatruj się 
w chwałę Pańską, którą oglądasz jakby w zwierciadle, i postępuj z chwały 
do chwały, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu przystoi cześć, moc 
i chwała na wszystkie wieki! Amen”13.

Przytoczone komentarze wczesnochrześcijańskie wskazują na czystość ser-
ca jako na istotny warunek „oglądania”, „widzenia”, „wpatrywania się w Boga”. 
Powyższy kierunek interpretacji oparty jest na jedności Biblii i obietnicy Jezu-
sa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). 
Błogosławieństwo to wskazuje na serce jako na ośrodek ludzkiego chcenia, 
myślenia i odczuwania. Czystość ta polega na pragnieniu i życiu w prawości, 
szczerości, nie tylko w działaniu zewnętrznym, ale także w nastawieniu we-
wnętrznym. Działanie odpowiada wewnętrznym wyborom. Ludzie „czystego 
serca” to ci, w których nie ma fałszu ani złości, szukający dobra i usiłujący być 
uczciwymi wobec Boga i bliźnich14. Są to osoby „przejrzyste”. W Pierwszym 
Liście do Tymoteusza „czyste serce” jest zestawione paralelnie z „dobrym su-
mieniem” (1, 5)15. W ten sposób odczytują to wyrażenie święci. Np. święta 
Aniela Merici zachęca do troski o to, by „zachowywać serce czyste i sumienie 
wolne od wszelkiej złej myśli, cienia zazdrości, nieżyczliwości, jakiejkolwiek 

12 Teodoret z Cyru, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, tłum. S. Kalinkowski, Źródła 
Myśli Teologicznej, t. 9, Kraków 1998, s. 126–127.

13 Por. Św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza mistagogiczna 22, 4, 1.3–6. 9, LG t. 2, s. 491.
14 W Biblii greckiej wyrażenie „ludzie czystego serca” pojawia się tylko jeden raz 

w Ps 24, 4 (LXX). Według słów tego psalmu czystość serca stanowi warunek dopusz-
czenia do  liturgii świątynnej. Czystość ta  polega na  prawości, szczerości, nie tylko 
w działaniu zewnętrznym, ale także w nastawieniu wewnętrznym. Prosząc o stworzenie 
„czystego serca” (51, 12), psalmista modli się o usunięcie wszelkiej przewrotności w za-
miarach i pragnieniach. Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 
14–28, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. 1, Częstochowa 2008, s. 200.

15 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28. Nowy Komen-
tarz Biblijny. Nowy Testament, t. 7, Częstochowa 2008, s. 200.
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niezgody, podejrzeń czy innych złych pragnień lub chęci”16. Doświadczenie 
skomentowane przez świętą Anielę akcentuje potrzebę zachowania wrażliwo-
ści sumienia w ocenie poruszeń duchowych, czujności wobec pojawiających 
się myśli i pragnień, ale też wrażliwości na drugiego człowieka, by w niczym 
nie był przez nas nieuszanowany.

Na temat oglądania Boga istnieją w Biblii dwa kierunki myślowe. Jeden mówi 
o niemożliwości fizycznego oglądania Boga (np. Wj 3, 6; 19, 21; 33, 20; J 1, 18; 1 
Tm 6, 15–16). Drugi wskazuje, że duchowe i wewnętrzne oglądanie Boga jest 
celem ludzi błogosławionych (Ps 11, 7; 17, 15; Hi 19, 26). Oglądać oblicze Stwórcy 
oznacza doświadczać Jego bliskości podczas służby Bożej. Nowy Testament 
tylko Jezusowi przyznaje zdolność widzenia Boga (J 1, 18) 17. Wierzącym, którzy 
są „czystego serca”, zostaje zastrzeżona ta zdolność jako dar eschatologiczny. 
Jednak trzeba zauważyć, że w życiu ziemskim chrześcijanie uczestniczą w wi-
dzeniu Boga poprzez kontemplację oblicza Syna Bożego, a także poprzez dzieła 
miłości wobec ludzi ubogich, potrzebujących, w których jest On obecny.

Być przemienionym
Święty Paweł w 2 Liście do Koryntian głosi dzieło przemiany, jakiej dokonu-

je w wierzących Duch Pana. Użyty w tym miejscu czasownik metamorfo,omai 
oznacza „być przemienionym”, „dawać się zmienić”, „zmienić się”18. W No-
wym Testamencie występuje on tylko cztery razy: dwukrotnie w stosunku 
do Jezusa oraz dwukrotnie wobec chrześcijan. Mateusz i Marek odnoszą go do 
Jezusa, kiedy opisują, jak „został przemieniony” (grec. metemorfw,qh) wobec 
uczniów (Mt 17, 2; Mk 9, 2). W opisie przemienienia Jezusa czasownik ten 
ma znaczenie fizycznej zmiany wyglądu, natomiast w Rz 12, 2 oraz 2 Kor 3, 18 
znaczenie metamorfozy duchowej.

W wydarzeniu, opisanym przez Ewangelistów, mowa jest o tym, że Jezus 
„został przemieniony wobec nich”. Użycie czasownika metemorfw,qh (Mt 17, 2; 
Mk 9, 2) w formie passivum divinum wskazuje na interwencję Boga, dzięki 
której Jezus „został przemieniony”, a nie: „przemienił się”, objawiając w so-
bie Bożą chwałę19. W relacji o przemienieniu czasownik metemorfw,qh wyraża 

16 Por. Św. Aniela Merici, Pisma. Reguła. Rady. Testament, tłum. U.  Borkowska, Lublin 
1992, s. 7–8.

17 Por. K. Pauritsch, Widzieć, [w:] Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, 
Warszawa 1994, kol. 1395.

18 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 391.
19 Por. S. Haręzga, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii we-

dług św. Marka, Lublin 2007, s. 218; także: J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle ewangelii synop-
tycznych, Opole 2000, s. 80. 
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transcendentny, nadprzyrodzony charakter tego zjawiska. Mateusz zaznacza 
zmianę oblicza i szat Jezusa: „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło” (Mt 17, 2; por. Łk 9, 29)20. Uczniowie zobaczyli Pana 
takim, jakim Go dotąd nie widzieli.

Światło i słońce wskazują na teofanię, tj. na objawienie się Boga na obliczu 
Jezusa. Blask Jego oblicza odzwierciedla Jego bóstwo21. Być może ewangelista 
posługuje się wspomnianym czasownikiem metemorfw,qh w znaczeniu para-
lelnym do określenia odnoszącego się do Mojżesza na górze Synaj (Wj 34, 
29.30.35: „wygląd jego twarzy stał się chwalebny”). Twarz Mojżesza, zstępują-
cego z góry Synaj, odbijała blask chwały Boga i wywoływała lęk (por. Wj 34, 
29–35; 2 Kor 3,  7–18), podobnie jak twarz Jezusa w  czasie przemienienia 
(Mt 17, 2; Łk 9, 29). Mamy tutaj odniesienie do Chrystusa w przyszłej chwale 
zmartwychwstania. Słońce i światło stanowią w Biblii symbol boskiej chwały 
(Ps 104, 2; Dn 10, 6; Ap 1, 16), analogicznie ciemność jest znakiem oddale-
nia do Boga22. Przemienienie dotyczy ludzkiego ciała Jezusa, którego jasność 
rozświetliła szaty. W ten sposób Chrystus okazał się zewnętrznie tym, kim 
był wewnętrznie. Zauważmy, że nadzwyczajny blask szat istot niebieskich lub 
zmartwychwstałych sprawiedliwych jest znanym motywem tradycji biblijnej 
(zob. Dn 7, 9: Syn Człowieczy; Mk 16, 5: odzienie anioła; Ap 3, 4–5; 7, 9: białe 
szaty świętych). Tak jak Jahwe, który „światłem okrywa się jak płaszczem” 
(Ps 104, 2), należący do Niego będą świecić podobnie jak On sam. Przemie-
nienie ma sens ze względu na uczniów, dzięki temu mogą oni oglądać Jezusa 
już za życia ziemskiego, co definitywnie, w sensie eschatologicznym, stanie się 
na skutek zmartwychwstania. Podczas przemienienia bowiem uczniowie mają 
wizję chwały, jakiej Chrystus dostąpi na skutek powstania z martwych. Jezus 
jest dla nich przewodnikiem w tej drodze, to On otwiera im drogę do zbawie-
nia i  do niego prowadzi. Podobnie jak On w przyszłości będą świecić sprawie-
dliwi w Królestwie Ojca (13, 43; por. Dn 12, 3: „Sprawiedliwi jaśnieć będą jak 
słońce w królestwie Ojca swego”)23. W Dziejach Apostolskich święty Łukasz 

20 Por. M. Kokot, Myśl teologiczna przedsynoptycznych i synoptycznych przekazów o prze-
mienieniu Pańskim, „Seminare”, 1979, t.  4, s.  19–20; P.  Kasiłowski, Przemienienie Jezusa 
(Mk 9, 2–9), „Studia Bobolanum”, R. 2, 2002, nr 1, s. 31–32.

21 Por. J. Kudasiewicz, Przemienienie Pańskie. Nabożeństwo słowa Bożego z ikoną, [w:] Kontem-
placja Oblicza Chrystusa i ewangelizacja, Duc in Altum, t. 1, red. A. E. Klich, Kraków 2003, s. 215. 

22 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, 
s. 35–36, 217–219. Wypowiedzi o słońcu i świetle często pojawiają się w literaturze apokalip-
tycznej. Z tego powodu wypowiedź w w. 2 stanowi nawiązanie do języka i motywów Księgi 
Daniela („ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, będą świecić, jak gwiazdy na wieki i na 
zawsze” (por. Dn 12, 3).

23 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14 – 28, dz. cyt., s. 163. 
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opowiada o męczeństwie Szczepana, które poprzedziło oglądanie Boga. Człon-
kowie Sanhedrynu widzieli bowiem przemienienie Szczepana, który oglądał 
chwałę Boga. Autor Dziejów Apostolskich pisze: „Wszyscy, którzy zasiadali 
w Sanhedrynie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną 
do twarzy anioła” (6, 15), i dalej: „A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo 
i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej” (7, 55–56).

W Liście do Rzymian święty Paweł używa czasownika metamorfo,omai, tj. 
„dać się przemienić” w paraklezie dotyczącej prawdziwej służby Bożej. Należy 
zauważyć, że Paweł zachęca chrześcijan do niej, powołując się na miłosierdzie 
Boga: „proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże” (Rz 12, 1). Święty Tomasz 
z Akwinu wyjaśnia, że Paweł pragnął uświadomić adresatom, że zwraca się 
do nich „przez miłosierdzie”, dzięki któremu mogą zostać zbawieni. „Z mi-
łosierdzia swego zbawił nas” (Tt 3, 5)24. Ich służba zatem ma być wyrazem 
wdzięczności Bogu za ten dar, jego przyjęcie zaś polega na całkowitym zawie-
rzeniu swego „ja” Bożej opiece i oddaniu się Bogu w ofierze. Przy czym ofiara 
„żywa” to taka, która jest spełniona świadomie, dobrowolnie, jako dziękczy-
nienie za miłosierdzie Boże. Dalej Paweł wskazuje na konieczność radykalnej 
zmiany dotychczasowego myślenia i, używając czasownika metamorfo,omai,  
prosi adresatów, aby „dali się przemienić” (Rz 12, 2). Chodzi o odmianę we-
wnętrzną, dogłębną, jakiej źródłem jest Duch Chrystusa, a  jej wynikiem 
ma być odnowa człowieka, jego istoty. Skutkiem tej metamorfozy jest powsta-
nie „nowego człowieka” – jak pisze Paweł – żyjącego w Chrystusie25. W prze-
kazach tego apostoła występuje idea starości, będąca synonimem grzechu, oraz 
idea nowości jako moralnego dobra i odrodzenia (Kol 3, 10; Ef 4, 23; Tt 3, 5). 
Odnawiany w ten sposób i wsparty Duchem Chrystusa duch ludzki ma moż-
liwość w pełni zrozumieć, na czym polega i w czym przejawia się wola Boża.

Również w Drugim Liście do Koryntian czasownik metamorfo,omai ma zna-
czenie: „dać się przemienić”, „dać się zmienić”. Podstawę myśli Pawła sta-
nowi fakt, iż Mojżesz odbijał Bożą chwałę, a wspólnota Nowego Przymierza 
odzwierciedla tę  chwałę jeszcze wyraźniej niż to  mógł uczynić Mojżesz 
(Wj 33, 20). Chrześcijanie zatem zostali przemienieni, by przez Ducha od-
bijać Bożą chwałę26. To przeobrażenie wierzących dokonuje się stopniowo, 
coraz bardziej się uwidaczniając. Człowiek przechodzi z  jednej światłości 
w następną i w ten sposób coraz bardziej upodabniany jest do Chrystusa. 

24 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987, s. 188.
25 Por. H. Langkammer, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. List do Rzymian. Tłu-

maczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1999, s. 155–156. 
26 Por. C.  S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do  Nowego Testamentu, dz. cyt., 

s. 382. 
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Autorem tego procesu jest Duch Pański. Święty Paweł w  Drugim Liście 
do Koryntian zauważa, że chrześcijanie wpatrują się w „chwałę Pana” (grec.  
th.n do,xan kuri,ou), a także przemieniani są „z chwały w chwałę” (grec. do,xhj 
eivj do,xan). Znaczenie słowa do,xa przesuwa się od „chwały” ku „dawaniu chwa-
ły” (1 Kor 2, 7). W miarę, jak wierzący stają się podobni do Chrystusa, mogą 
w coraz większym stopniu oddawać należną Bogu chwałę.

Chrystus Obrazem Boga
Zbawienie jest procesem, którego cel stanowi upodobnienie do Chrystu-

sa. Prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa coraz bardziej ujawnia się w życiu 
chrześcijan. Święty Paweł w swej teologii wskazuje na pierwszeństwo Chrystu-
sa, który jest: „obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każde-
go stworzenia” (Kol 1, 15). Stwierdzenie to występuje w hymnie Kol 1, 15–2027. 
Zawiera on dwa tytuły chrystologiczne: „Obraz Boga niewidzialnego” oraz 
„Pierworodny wobec każdego stworzenia”. Gdy Paweł określa Chrystusa przy 
pomocy greckiego rzeczownika eivkw,n („obraz”, „podobizna”, „wizerunek”)28, 
podkreśla, że jest On widzialnym obrazem Boga. Choć „obrazem Boga” przez 
podobieństwo do Adama jest w naturalny sposób każdy mężczyzna (1 Kor 11, 7), 
to jednak w szczególności określenie takie odnosi się do nowego Adama – Chry-
stusa. Wyrażenie „obraz Boga”, stosowane wobec Niego, dotyczy przede wszyst-
kim Jego boskości29. Paweł w Liście do Kolosan (1, 15–20) w formie dyptyku 
przedstawia pierwszeństwo Chrystusa w porządku stworzenia (w. 15–17) i Od-
kupienia (w. 18–20)30. Dzięki dziełu Odkupienia dokonuje się nowe stworzenie.

W liście tym święty Paweł (3, 10) wyjaśnia, że chrześcijanin nazwany jest 
„nowym człowiekiem”, „który wciąż się odnawia” „według obrazu Tego, który 
go stworzył”. Również w Liście do Rzymian stwierdza: „albowiem tych, któ-
rych przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu 
Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29). Bóg, 
który stworzył wszystko przez Chrystusa (por. J 1, 3), odnowił swoje dzieło 
zniekształcone przez grzech, stwarzając je na nowo w Chrystusie. Człowiek, 
jako niewolnik grzechu oraz swoich pożądliwości, stał się „starym człowie-
kiem”, który musiał umrzeć (por. Rz 6, 6; Ef 4, 22). „Nowy człowiek”, stworzony 

27 Por. B.  Adamczewski, List do  Filemona. List do  Kolosan, Nowy Komentarz Biblijny. 
Nowy Testament, t. 12, Częstochowa 2006, s. 189. 

28 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 1501.
29 Por. Słownik Teologii św. Pawła, red. H. F. Hawthorne, R. P. Martin, D. G. Reid, red. wyd. 

pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 538. 
30 Por. H.  Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz 

Chrystusa, Katowice 1976, s. 41–66.
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na nowo w Chrystusie (por. Ef 2, 15), będąc obrazem Boga (por. Rz 8, 29), od-
najduje pierwotną prawość i dochodzi do prawdziwego poznania moralnego 
(Kol 1, 9). W Drugim Liście do Koryntian święty Paweł z mocą podkreśla: 
„jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). 
Aby przywrócić upadłej ludzkości blask obrazu Bożego, zaciemnionego przez 
grzech (por. Rdz 1, 26), Bóg czyni to, wyciskając na niej obraz swojego Syna, 
dzięki któremu ustanawia „nowego człowieka”. W Liście do Kolosan czytamy, 
że ochrzczeni „zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przy-
oblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na ob-
raz Tego, który go stworzył” (Kol 3, 10). Apostoł Narodów za pomocą motywu 
ubierania, który wykorzystuje w  ściśle chrystologicznym sensie, wyjaśnia 
chrześcijanom misterium chrztu jako ubranie chrześcijan w Chrystusa (por. 
Ga 3, 27; Rz 13, 14). Wierni mają poddać całe swe życie, we wszystkich jego wy-
miarach, potędze i słowu człowieczeństwa, ukazanemu przez Jezusa. Stąd też 
nasuwa się wniosek, że nowe stworzenie jest upodobnieniem do Chrystusa.

To Chrystus przywraca ochrzczonemu prawo do chwały, które ten utracił 
na skutek grzechu (por. Rz 3, 23). Jezus Chrystus jest nazwany ikoną („obra-
zem”) Ojca (2 Kor 4, 4). Wpatrywanie się w oblicze Chrystusa, w Jego jasność, 
upodabnia do Niego (2 Kor 3, 18)31. Ta chwała, którą ma w sposób sobie wła-
ściwy Chrystus jako Obraz Boga (2 Kor 4, 4), przenika chrześcijanina coraz 
bardziej (2 Kor 3, 18) aż do dnia, w którym samo jego ciało zostanie nią przy-
odziane na obraz człowieka „niebieskiego” (1 Kor 15, 49).

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że Paweł wspólno-
tę koryncką – skłóconą i pogrążoną w pretensjach – zachęca do spojrzenia 
na Chrystusa i na siebie w nowy sposób. Choć święty podejmuje dyskusję 
i stara się odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty, jednak nie poprzestaje na lo-
gicznym wyjaśnieniu swoich argumentów, lecz rozszerza horyzont problemo-
wy. To, co koncentruje uwagę Apostoła Narodów wiąże się z przekonaniem, 
że nawrócenie ku Chrystusowi połączone jest ściśle z Bożym darem zbawienia 
udzielonym nam z miłosierdzia. Chrześcijanin zaproszony jest do wpatrywa-
nia się w chwałę Pana, gdyż Jego Duch przemienia nas i upodobnia do obrazu 
Boga. Otwieranie się na ten proces wymaga od człowieka dbałości o zacho-
wanie czystego serca, wolnego od cienia nieżyczliwości wobec braci. Dzieło 
zbawienia, którego Bóg dokonał w Chrystusie raz na zawsze, dokonuje się 
w nas stopniowo, by ostatecznie zostać dopełnione w wiecznym oglądaniu 
Go „twarzą w twarz”.

31 Por. E. J. Jezierska, Chrystologia, [w:] Teologia Nowego Testamentu, t. 3: Listy Pawłowe, 
katolickie i List do Hebrajczyków, Wrocław 2008, s. 80.
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Czy Dom Prosper Guéranger był rubrycystą?

Przy pierwszym i pobieżnym skojarzeniu na postawione w tytule tego ar-
tykułu pytanie można by odpowiedzieć twierdząco. Liturgia bowiem w erze, 
w której przyszło mu żyć, została sprowadzona do samych przepisów, obrzę-
dów i rubryk1. Jak to wyraża Theodor Klauser2 była to „era rubrycystyki”3. 
Samo życie duchowe pozbawiono wówczas swoich właściwych źródeł i ode-
rwano od wyrazu liturgicznego4. Do zagadnienia liturgii podchodzono tylko 
pod kątem przepisów prawnych i takie też jej pojęcie powszechnie panowało 
we Francji. Jego – Guérangera5 – definicja liturgii jest zatem również typowa 
dla współczesnej mu epoki. Odpowiadając jednak na to pytanie, trzeba zazna-
czyć, że w swoich publikacjach ukazuje on ją w dwojaki sposób: w wymiarach 
statycznym i dynamicznym.

W pierwszym ujęciu rozumie liturgię jako „zbiór symboli, śpiewów i czyn-
ności, przy pomocy których Kościół wyraża i objawia religijny kult względem 
Boga”6. Zwracając jednak uwagę na „znaczenie zewnętrznej strony liturgii, 
podkreślał on  równocześnie ścisły z  nią związek i  postawy wewnętrznej, 
która winna jej towarzyszyć”7. Jak zapisuje w swoim Institutions Liturgiques: 
„aby miłymi były Bogu nasze hołdy zewnętrzne, muszą wypływać «z ducha 
i prawdy», nie mogą być tylko pustym, zewnętrznym wyrazem”8. Mimo że żył 

1 Por. Rubryka, [w:] Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1319–1320.
2 Na jego temat zob.: Klauser Theodor, [w:] Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 642–643.
3 T. Klauser, Petite historie de la liturgie occidentale, Paris 1956, s. 86. 
4 Tamże.
5 Zob. informacje o życiu i działalności Dom Prospera Guérangera w: G. M. Oury, Dom 

Guéranger. Moine au coeur de l’Église, Solesmes 2000; hasło encyklopedyczne w: A. Nocent, 
Guéranger, Prosper-Louis-Pascal, OSB, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t.  4, Freiburg 
1960, kol. 1263–1264; por. S. Koperek, Guéranger Prosper, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, red. 
J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 378–379.

6 P. Guéranger, Institutions Liturgiques, t. 1, Paris 1840, s. 1.
7 S. Koperek, Teologia roku liturgicznego według Prospera Guérangera, Kraków 1984, s. 60.
8 P. Guéranger, Institutions Liturgiques, t. 4, Paris 1885, wyd. 2, s. 286.
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on w epoce rubrycystyki, to jego pojmowanie liturgii zostanie powtórzone 
w ujęciu liturgii po Vaticanum II. W Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanc-
tum Concilium” możemy bowiem przeczytać: „Słusznie przeto uważa się 
liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez 
znaki widzialne wyraża się, i w sposób właściwy poszczególnym znakom urze-
czywistnia uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest 
Głowa ze  swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny”9. Z kolei 
w wymiarze dynamicznym liturgii opat z Solesmes wskazuje na to, że geneza 
liturgii leży w Trójcy Świętej, w odwiecznej wzajemnej miłości Bożych Osób, 
z których jedna przyjęła ludzkie ciało dla realizacji zbawczego planu. Idąc 
dalej tym tokiem myśli, podkreśla, że całe życie Jezusa stanowiło jedną wielką 
liturgię, której szczytem była ofiara krzyżowa łącząca niebo i ziemię10.

Ten odnowiciel opactwa benedyktyńskiego w Solesmes całe swoje życie po-
święcił na przywrócenie we Francji liturgii rzymskiej. Bardzo wytrwale i kon-
sekwentnie podejmował krytykę wszystkich ówczesnych ksiąg liturgicznych: 
brewiarzy, mszałów, rytuałów, które wydawali poszczególni biskupi dla swych 
diecezji bez jakiejkolwiek aprobaty Rzymu11. Wykazywał w nich wiele błędów, 
przede wszystkim tendencje jansenistyczne12. Tę liturgię neogallikańską nazy-
wał Guéranger „erą nieładu”, wyrosłą z „rewolucji liturgicznej”13.

Będąc wiernym rubrykom, przepisom, prawu kościelnemu tamtej epoki, 
nigdy nie przetłumaczył kanonu mszalnego. W  swoim L’Anne Liturgiques 
podaje jedynie jego wspaniałe parafrazy, ukazując całą głębię i  sens treści 
wyrażonych w tej części mszy świętej. Miał też własne zdanie na temat spra-
wowania liturgii w językach ojczystych. Nie uważał, że sam przekład liturgii 
na języki narodowe przyczyni się do odmiany życia, pogłębienia religijności 
i duchowości, przeciwnie – twierdził, że może to doprowadzić do spospolito-
wania14. Trzeba jednak powiedzieć, że ta troska dotycząca przepisów wynikała 
z jego miłości i wierności wobec Kościoła.

Dzieło Dom Guérangera i  jego opinie trzeba bowiem odczytywać w kontekście 
historii Kościoła francuskiego, czasów jemu współczesnych. Wtedy zrozumiemy 

 9 Sobór Watykański II, Konstytucja o  liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” [dalej: 
KL], 4 XII 1963, 7.

10 Por. S. Koperek, Teologia roku liturgicznego…, dz. cyt., s. 61–63.
11 Por. tamże, s. 22–24.
12 Por. J. Walkusz, Jansenizm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, 

kol. 989–994.
13 S. Koperek, Teologia roku liturgicznego…, dz. cyt., s. 23;
14 P. Guéranger, Institutions Liturgiques, t. 3, Paris 1883, wyd. 2, s. 210.
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jego gorliwość o wierność liturgii rzymskiej, o  jedność, o czystość doktrynalną. 
Widział on bowiem doskonale, jak bardzo ujemne skutki miało owo „zamieszanie 
liturgiczne” dla Kościoła we Francji. On właśnie doskonale je dostrzegał, zdawał 
sobie sprawę z konsekwencji takiego stanu rzeczy i chciał temu zaradzić. Jego pu-
blikacje i cała działalność były mocno osadzone w kontekście czasów, wydarzeń 
i pracy apostolskiej15.

Mówiąc o rubrycystycznej stronie działalności Dom Prospera, nie wol-
no nie zauważyć i nie podkreślić tego, że poza „zasłoną” rubryk, przepisów 
i obrzędów, dostrzegał on całą głębię liturgii, jej teologię i związek z życiem 
chrześcijańskim, co oddał także w swoim dynamicznym ujęciu liturgii16. Moc-
no podkreślał, że liturgia jest „pierwszorzędnym instrumentem, którym Ko-
ściół przekazuje zarówno prawdy dogmatyczne, jak i moralne”17. Nauczał też, 
że liturgia stanowi „wyraz wiary Kościoła” i jest ona najbardziej uroczystym 
i powszechnym sposobem nauczania tych prawd wiary18. Wskazując na gene-
zę liturgii w życiu miłością Osób Trójcy Świętej, uwyraźnia, że przez ten sam 
fakt staje się ona także dla ludzi szkołą modlitwy, świętości i kontemplacji19. 
Dom Prosper w swoich analizach teologii liturgii podkreśla ponadto: „skoro 
liturgia ma swą genezę, przyczynę wzorczą w tajemnicy życia Trójcy Świętej, 
w tej odwiecznej jedności Osób, to i liturgia – będąca przedłużeniem litur-
gii Wcielonego Słowa – winna być znakiem jedności”20. Ten aspekt Guéran-
gerskiej myśli ukazuje więc dobitnie powód, dla którego tak wytrwale dążył 
on do ujednolicenia liturgii we Francji według rytu rzymskiego.

Spoglądając na powyżej wymienione argumenty, i w ich duchu, podaje rów-
nież cechy samego liturga. Określa, czym powinien się on charakteryzować 
jako ten, który sprawuje i posługuje przy świętych czynnościach. Mówi zatem, 
że liturgia powinna stanowić centrum życia kapłańskiego21, być przestrzenią 
i materią do ciągłego jej zgłębiania, medytacji i refleksji22. Winna wreszcie 
stanowić pokarm dla pobożności kapłańskiej23, a sam kapłan ma przyjmować 
wobec niej postawę sługi, rozdzielającego i uprzystępniającego jej bogactwo 

15 S. Koperek, Teologia roku liturgicznego…, dz. cyt., s. 26.
16 Por. tamże, s. 61–66.
17 P. Guéranger, Institutions Liturgiques, t. 4, dz. cyt., s. 399.
18 Por. tamże, s. 634.
19 Por. S. Koperek, Teologia roku liturgicznego…, dz. cyt., s. 65–66.
20 Tamże, s. 66.
21 Por. P. Guéranger, L’Eglise ou la societé de la louange divine, Tours 1910, s. 25.
22 Por. tamże.
23 Por. tamże.
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innym24. Opat z Solesmes konstatuje wreszcie, że do sprawowania liturgii po-
trzebny jest zwyczajny, codzienny, ludzki entuzjazm25. W celebracjach Bożych 
misteriów wyrażonych w liturgii mszalnej czy też brewiarzowej – nauczał – 
nie można być oziębłym. Myśl tę oddał w takim oto pytaniu: „Jakże można 
być zimnym, opiewając tak cudowne sprawy?”26.

Wielką zasługą Dom Guérangera było ukazanie liturgii jako źródła życia 
chrześcijańskiego, modlitwy, kontemplacji, świętości. Nic więc dziwnego, 
że Solesmes stało się ośrodkiem odnowy życia chrześcijańskiego. To  tutaj 
m.in. pierwsi zmartwychwstańcy odprawiali swoje rekolekcje przed rozpo-
częciem życia wspólnego w latach 1835–1836. Tutaj przyjeżdżali dla własnej 
odnowy duchowej, skupienia, wyciszenia i refleksji. W miejscu tym szukali 
również rad i wsparcia przy tworzeniu początków nowego zgromadzenia, jak 
i dla spisania reguł zakonnych27. Duchowość liturgiczna Dom Prospera miała 
swoje odbicie w pierwszych konstytucjach zmartwychwstańczych, co stano-
wiło ewenement ówczesnego Kościoła, gdyż żadne inne zgromadzenie z tej 
epoki nie miało dotąd w swoim prawodawstwie całych rozdziałów i paragra-
fów poświęconych celebracji i duchowości liturgicznej, sakramentalnej czy też 
kaznodziejskiej28. Tak więc liturgia zarówno zachodnia, jak i wschodnia, stała 
się jednym z elementów charyzmatu i misji zmartwychwstańczej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o pierwszych prawnych kodyfikacjach 
liturgicznych w prawodawstwie zakonnym zmartwychwstańców. Znamienne 
jest to, czego uczył Guéranger (a co wyraził dobitnie w swoich głównych dzie-
łach: Rok liturgiczny i Instytucje liturgiczne), gdy przekonywał, że całe życie Je-
zusa Chrystusa było jedną wielką liturgią, obecnie kontynuowaną w niebie29, 
a liturgia jest uobecnieniem i „streszczeniem” zbawczych dzieł Jezusa Chry-
stusa w jedności Trójcy Osób30. Taki sposób ukazania tematu odbił się echem 
w zapisach Reguły z  1842 roku, mówiących o uświęcaniu innych oraz o szerze-

24 Por. S. Koperek, Teologia roku liturgicznego…, dz. cyt., s. 69.
25 Por. tamże.
26 L. Soltner, Dom Guéranger et Solesmes, Solesmes 1974, s. 81.
27 Por. L.  Soltner, Les amitiés polonaises de  Saint-Pierre de  Solesmes, „Lettre aux amis 

de Solesmes”, 1979, vol. 2, s. 15–31.
28 Na temat wpływu myśli Dom Guérangera na duchowość liturgiczną pierwszych zmar-

twychwstańców zobacz szczegółowe opracowanie w:  Z. Skóra, Zmartwychwstańcy w  nurcie 
ruchu liturgicznego w latach 1836–1891, Kraków 2012.

29 Por. S. Koperek, Teologia roku liturgicznego według P. Guérangera OSB, [w:] tenże, Hymn 
chwały. Liturgia w życiu Kościoła (wybór artykułów), Kraków 2009, s. 64.

30 Por. P. Guéranger, L’Année Liturgique. Le Carême, Paris 1875, s. 230; tenże, L’Année Li-
turgique. Le Temps Après La Pentacote, t. 1, Paris 1885, s. 6; tenże, L’Année Liturgique. Le Temps 
De Noël, t. 1, Paris 1871, s. 290.
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niu Królestwa Bożego w duszach braci. Traktuje o tym paragraf XXIX, gdzie 
czytamy: „[…] w ogóle jednak powiedzieć wypada, że życie P. N. J. Chrystusa 
ma nam być wzorem najdoskonalszym postępowania naszego, w którego roz-
pamiętywaniu z pilnością ćwiczyć się mamy”31. Zaś w ostatnim paragrafie tej 
Reguły znajduje się swoiste upomnienie, wskazówka i przestroga:

ta głoska reguły nic ważyć nie będzie, jeżeli Duch św., który prawdziwą i żyjącą 
regułą naszą być powinien, wśród nas nie będzie przemieszkiwał, nas ożywiał, 
nauczał, prowadził. Jego więc ze  wszystkiemi Jego darami ciągłemi a  gorącemi 
modły wśród nas przywołujmy, On niech będzie nauczycielem naszym codzien-
nym, który nas we wszelką prawdę wprowadzi i okaże wszelkie dobro, da wreszcie 
chcenie i dokonanie. Na który to koniec kapłani społeczności dwakroć na tydzień 
ofiarę Mszy św. sprawiać mają, aby to uczynił Ojciec Wszechmogący przez J. Chr. 
Syna swego P. N., w którym bądźmy jedno na wieki. Amen32.

Kolejną istotną regułą była spisana właśnie w Solesmes przez sługę Bożego, 
o. Piotra Semenenkę CR († 1886)33, Reguła z  1850 roku. „Reguła ta na dłu-
go zaważy w zakresie duchowości i w zasadach życia zmartwychwstańców, 
a przejawy i duch reformy liturgicznej Guérangera są w niej bardzo mocno 
widoczne, m.in. w głębokim i częstym odniesieniu się do Pisma Świętego, 
a także w tym, iż bardzo wiele miejsca poświęca ona liturgii”34. Najważniej-
szym zapisem tych konstytucji, odnoszącym się do kwestii liturgicznych, jest 
rozdział VI (z części II Reguły), mówiący o posłudze kaznodziejskiej35, oraz 
rozdział VII (z części II), zatytułowany O Służbie Bożej i o Rozdawaniu Sakra-
mentów. „Zapisy te ukazują, iż liturgia – sakramenty, nie były dla zmartwych-
wstańców tylko pobożną praktyką i  swoistym ćwiczeniem duchowym, ale 
że był to przeogromny skarb, którego należało strzec i którym trzeba było żyć 
oraz dzielić się, aby Królestwo Boże i odnowa duchowa, religijna, liturgiczna, 
postępowała naprzód”36.

31 Reguła Pierwotna (1942), § XXIX; tekst polski całej Reguły w: P. Smolikowski, Historya 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego podług źródeł rękopiśmiennych, t. 3, Kraków 1895, 
s. 12–19.

32 Reguła Pierwotna, § XXXIII.
33 Na jego temat zobacz szczegółowe opracowanie: L.  Kwiatkowski, La  vita di  P. Pietro 

Semenenko, C.R., Roma 1953.
34 Z. Skóra, Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego…, dz. cyt., s. 184.
35 Por. Reguła z 1850, §§ 188–199; tekst polski w: P. Smolikowski, Historya Zgromadzenia 

Zmartwychwstania Pańskiego…, dz. cyt., s. 342–417.
36 Z. Skóra, Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego…, dz. cyt., s. 185.
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Dla przykładu warto przywołać kilka fragmentów tych zapisów prawodaw-
czych. I tak oto możemy przeczytać w poszczególnych paragrafach: „Sprawu-
jąc tedy tak wielkie tajemnice, kapłani nasi ciągle na to pamiętać mają, że to 
jest dzieło Boże: spełniać je przeto będą jako słudzy Boży i zastępcy Chrystusa, 
z największem przejęciem się, ze świętem namaszczeniem, z godnością i po-
wagą: a jako odpowiedzialni za zbawienia bliźnich, ze wszelką pilnością i czuj-
nością”37. Dalej pierwsi zmartwychwstańcy w duchu guérangerskim głoszą:

Nareszcie, Najświętszy Sakrament Ciała i  Krwi Pańskiej, środek i  dopełnienie 
wszystkich tajemnic Bożych, w  którym Dawca łaski sam przebywa, będzie też 
przedmiotem szczególnej czci braci, do sprawowania tej tajemnicy i do służenia 
jej powołanych. Chodzić przeto koło niej będą z taką wiarą, z taką czcią, z taką po-
bożnością: iżby wszystkim widocznem było, kogo swoją wiarą w tym Sakramencie 
widzą, komu się kłaniają, komu służą38. 

Wierność rubrykom oddaje też zapis kolejnego paragrafu: „Jak ceremonie 
innych Sakramentów w ogólności, tak w szczególności ceremonie Mszy św., 
i wszelkie inne do służby N. Sakramentu należące, ściśle podług rubryk Ko-
ścioła Rzymskiego odprawiane być mają”39.

Dość ciekawy jest także ustęp odnoszący się do wystroju świątyni jako miej-
sca celebracji liturgicznej:

Zgromadzenie ubóstwa swego do  kościołów nie rozciąga; lecz według możno-
ści swojej, o ozdobę domów Bożych starać się pragnie; mając w sercu co mówi 
Psalmista: „Panie umiłowałem ochędóstwo domu twego, i  miejsce mieszkania 
chwały twojej” (Ps 25, 8). W opatrywaniu wszakże ozdoby kościelnej, złego sma-
ku będzie się strzegło. Myśl religijna przede wszystkiem, i umiejętne jej wyraże-
nie w budownictwie, malarstwie, rzeźbiarstwie, ma chwalić Boga; a lud pociągać 
do nabożeństwa, i do zamiłowania się w sprawcy wszelkiej piękności40.

Powyższe zapisy Reguły z  1850 roku ukazują swoiste zamiłowanie zmar-
twychwstańców do liturgii, do poprawnego i wiernego celebrowania sakra-
mentów w duchu rzymskim, wiernym nauczaniu całego Magisterium Kościoła 
i kolejnych następców świętego Piotra. Widać tu  troskę o wyeliminowanie 
naleciałości epoki, czyli wpływów oświecenia odwróconego od Boga, a także 

37 Reguła z 1850, § 202.
38 Tamże, § 210.
39 Tamże, § 213.
40 Tamże, § 215.
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jansenizmu i gallikanizmu. W zapisach tych zostaje podkreślona mistagogia, 
szeroko rozumiany pietyzm, szacunek, prawdziwa i gorąca pobożność oraz 
wierność wezwaniu Chrystusa skierowanemu do  jego uczniów. Wyraża się 
także zabieganie o godną i szlachetną piękność, wzniosłość, powagę celebracji 
liturgicznych oraz całego wystroju i wyposażenia świątyni41.

„Patrząc na dziewiętnastowieczne zmartwychwstańcze Reguły, a szcze-
gólnie na te z roku 1850 […], widać jak zapisy na temat praktyk pobożnych 
i liturgii stanowią źródło, sens, cel, przestrzeń i kwintesencję ich życia oraz 
posługi”42. Mocno w nich zostaje zaakcentowane nauczanie Tridentinum, które 
tak wiernie chciał również wprowadzić w życie Guéranger, zwłaszcza to od-
noszące się do komunii świętej43 i Eucharystii w ogólności. Kończąc ten wątek 
poświęcony zmartwychwstańcom w zakresie tematyki pism opata z Solesmes, 
Dom Prospera, można powiedzieć, że cała przywoływana zmartwychwstańcza 
działalność liturgiczna i prawodawstwo zmierzało do głoszenia chwały Bożej, 
przywrócenia Bogu Jego właściwego miejsca w pobożności współczesnego 
świata, a poprzez to do ukazania ówczesnemu człowiekowi jego niezwykłej 
godności, niepowtarzalności i piękna w oczach Bożych44. Trafnie wyraził to o. 
Paweł Smolikowski († 1926) w słowach: „Celem Boga w stworzeniu jest Jego 
chwała, bo wszystko, co Pan Bóg robi, chwali Go. Celem człowieka jest chwała 
Boga, bo człowiek musi chwalić Boga. Ale Pan Bóg tej chwały nie potrzebuje; 
chce jej dla nas; z miłości tedy dla nas stawia sobie za cel chwałę swoją. I my tak-
że chcemy z miłości dla Boga szukać chwały Boga”45. Myśli te pięknie i trafnie 
oddają ideę, jaką głosił w odniesieniu do liturgii Dom Prosper.

Powracając do postaci Dom Prospera, trzeba zauważyć, iż poprzez swoje 
przeciwstawianie się liturgiom gallikańskim, dążył on do jedności Kościoła 
i wyrażał swoją wierność względem tradycji. Był tym, który dostrzegał do-
niosłość i pierwszeństwo liturgii w sferze modlitwy, podkreślając że liturgia 
stanowi źródło życia duchowego46. Jej wierne celebrowanie w ciągu całego 
rocznego cyklu jest drogą do świętości tak dla samego liturga, jak i dla uczest-
niczących wiernych, a  zarazem staje się hymnem wyśpiewanym na  cześć 

41 Por. Z. Skóra, Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego…, dz. cyt., s. 186.
42 Tamże, s. 193.
43 „Święty Sobór życzyłby wprawdzie sobie, by podczas każdej mszy obecni wierni przyj-

mowali Eucharystię nie tylko duchowym uczuciem, lecz także w sposób sakramentalny, ażeby 
dostąpić obfitszych owoców tej najświętszej ofiary […]”. Zob. Sobór Trydencki, Nauka o naj-
świętszej ofierze Mszy Świętej, 17 IX 1562, tekst polski w: Breviarium fidei, 456.

44 Por. Z. Skóra, Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego…, dz. cyt., s. 195.
45 P. Smolikowski, Wykład Konstytucji, Kraków 1996, s. 19.
46 Por. Guéranger Prosper Louis Pascal, [w:] Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 504.
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Trójcy Świętej47. Czy Guéranger był zatem rubrycystą? Odpowiedź twierdzą-
ca, nacechowana pejoratywnie (zgodnie z obecnym rozumieniem tego po-
jęcia), byłaby dla tego duchownego z pewnością krzywdząca. Należy raczej 
uznać, że był on rozsądnym konserwatystą, który jednak zdawał sobie sprawę, 
że w  liturgii były i nadal mogą pojawiać się pewne reformy, zmiany, może 
dokonywać się pewna ewolucja obrzędu, ale domagał się jednocześnie tego, 
by miały one charakter właśnie ewolucyjny, czyli tkwiły i wyrastały z praw-
dziwej Tradycji Stolicy Apostolskiej48. Takie podejście wpisuje Guérangera 
w cały nurt tendencji zmierzających do przybliżenia liturgii ludowi i stawia 
go jako „ojca” rodzącego się ruchu liturgicznego49. Stosowanie się do rubryk 
było zaś dla niego gwarancją ocalenia tego, co najcenniejsze przed spłyce-
niem i wyjałowieniem duchowym. Pozostanie wiernym prawu liturgicznemu, 
wyrażonemu w rubrykach, stanie się w jego ujęciu warunkiem zachowania 
prawowierności i ciągłości tradycji. Jak to wyraził w swoim Institutions Litur-
giques: „jeśli samowola będzie rządzić w dziedzinie liturgii, to  społeczność 
Kościoła przestanie być Ciałem, a stanie się jakimś monstrum”50.

Reasumując trzeba powiedzieć, że dla samego Dom Guérangera liturgia 
była autentycznym źródłem jego świętości, doskonałym potwierdzeniem 
tego jest trwający proces jego beatyfikacji. Gdyby dziś żył, z pewnością był-
by wierny wszystkim przepisom, prawu liturgicznemu zawartemu w KL, jak 
i w dokumentach posoborowych. Ale zapewne też cieszyłby się, że oto w tych 
pismach Kościoła może podziwiać całą głębię teologii i  duchowości litur-
gicznej.

47 Por. S. Koperek, Teologiczno-pastoralna wizja roku liturgicznego w ujęciu Prospera Gu-
érangera, [w:] Misterium Chrystusa w  roku liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana 
Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z  okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich 
i 50-lecia pracy naukowej, red. J. Nowak, Poznań 2012, s. 63–80.

48 Por. S. Koperek, Dom Prosper Guéranger – opat z Solesmes, inspirator współczesnej odno-
wy liturgicznej, [w:] tenże, Hymn chwały…, dz. cyt., s. 48.

49 W zakresie genezy ruchu liturgicznego zobacz całościowe opracowanie: Z. Skóra, Ruch 
liturgiczny – geneza i istota, [w:] In Christo Redivivo. Zmartwychwstańcy zmartwychwstańcowi. 
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Stefanowi Koperkowi CR z okazji 75. rocznicy 
urodzin i 50. rocznicy święceń kapłańskich, red. K. Wójtowicz, Kraków 2013 [pozycja w druku].

50 P. Guéranger, Institutions Liturgiques, t. 3, dz. cyt., s. 498.
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Przyczyny współczesnego odejścia  
od moralności chrześcijańskiej  

– krótka refleksja

Od niedawna jesteśmy świadkami prawdziwej ofensywy medialnej w pro-
mowaniu nowych zachowań dotyczących rodziny, a raczej konkurencyjnych 
dla niej, w postaci tzw. małżeństw homoseksualnych oraz związków partner-
skich. Wygląda to tak, jakby mainstreamowe media w Polsce podjęły zadanie 
nadrobienia „zaległości” w dziedzinie obyczajowej, jakie ma nasz kraj z po-
wodu długiego przebywania w „obozie” socjalistycznym i rozwijania się poza 
Unią Europejską, gdzie pewne idee dotyczące człowieka dawno już zyskały 
sobie prawo obywatelstwa. Chodzi jednak o  idee, których w żaden sposób 
nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską, pojmowaną nie tyle jako zbiór in-
telektualnych przekonań, co jako pewien sposób życia i rozwiązywania ludz-
kich egzystencjalnych problemów. Tym można także tłumaczyć zmasowany 
atak na Kościół katolicki, a zwłaszcza na jego pasterzy, z którym mamy do 
czynienia dziś w Polsce. Atak ten jest jak najbardziej zrozumiały w kontek-
ście słów Chrystusa, które zapisał św. Mateusz Ewangelista: „Uderzę pasterza 
a rozproszą się owce stada” (Mt 26, 31). Ludzie uprzedzeni do swych paste-
rzy i  pozbawieni duchowego kierownictwa, szczególnie w  sferze, w  której 
rozeznanie właściwej drogi wymaga zaawansowanej wiedzy o  charakterze 
etycznym i  antropologicznym, zaczynają przypominać bezbronne owce1. 
Ludzie dysponujący mediami, które są potężnym środkiem oddziaływania, 

1 Istnieje przekonanie, zręcznie podsycane przez media, że każdy właściwie, ze wzglę-
du na dokonywanie na co dzień wyborów moralnych, jest specjalistą w dziedzinie moralnej 
i może być w niej ekspertem, wydając sądy o tym, co moralnie dobre albo dopuszczalne, jeśli 
nie dla wszystkich, to przynajmniej w jego wypadku. Przykładem takiej indoktrynacji są poja-
wiające się w mediach relacje z miniwywiadów przeprowadzanych na ulicach naszych miast, 
w trakcie których dziennikarz pyta przypadkowe osoby, czy ich zdaniem zapłodnienie in vitro 
albo eutanazja, albo właśnie związki partnerskie powinny być dozwolone. Przypomina to do 
złudzenia sytuację, w której fakt latania samolotem miałby być legitymacją do ich konstruowa-



136

ks. Tomasz Kraj

mogą się pochwalić pewnymi osiągnięciami. Jednym z  ich przejawów jest 
odstępstwo wielu chrześcijan od wiary oraz kontestacja i rezygnacja z drogi 
życiowej ukazywanej przez Magisterium Kościoła. Zmagania, które mają 
miejsce w przestrzeni publicznej, każą zapytać, dlaczego takie sytuacje zda-
rzają się właśnie w  społecznościach o  kulturze określanej jako zachodnia, 
która korzeniami swymi sięga chrześcijaństwa.

Skąd wzięły się nowe idee moralne?
Przyglądając się tej rewolucji obyczajowej, nie sposób nie zauważyć fak-

tu, iż nie mamy tu do czynienia z propozycjami ze strony islamu (coraz po-
wszechniejszego w krajach europejskich) czy religii Dalekiego Wschodu. Coś 
szczególnego musiało się stać w ciągu dziejów, że właśnie na gruncie chrześci-
jańskim wyrósł zarówno ateizm (co nie jest doświadczeniem innych religii), 
jak i propozycje moralne stojące w całkowitej opozycji do moralnego naucza-
nia Kościoła. Wydaje się, że bardzo celnym wytłumaczeniem obecnego stanu 
rzeczy są obserwacje dokonane przez Livia Melinę, profesora teologii moral-
nej, etyki i bioetyki z Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną w Rzymie2. Wyjaśnienie to koresponduje z przesłaniem moralnym 
Ewangelii i opisem ludzkiego postępowania moralnego, jakiego dostarcza ety-
ka chrześcijańska.

Zdaniem Meliny przełomowym momentem w  zrozumieniu współcze-
snych propozycji moralnych jest okres reformacji i  następującej po niej 
kontrreformacji. Wystąpienie Marcina Lutra dało początek wojnom religij-
nym w  Europie. Wojny te toczone z  powodu różnic w  wyznawanej religii 
chrześcijańskiej (katolickiej lub protestanckiej) były powodem rozlewu krwi, 
krzywdy, cierpienia i licznych ofiar3. Oblicza się, że liczba tych, którzy stracili 
życie w owych konfliktach toczonych w Europie do 1648 roku4 sięga 15 mln, 

nia, tak jakby pasażer tylko dlatego, że lata samolotem, miałby znać wszystkie uwarunkowania 
lotów i być ekspertem lotniczym. 

2 L. Melina, Morale –  tra crisi e  rinnovamento, Milano 1993; tenże, Corso di bioetica. 
Il Vangelo della vita, Casale Monferrato 1996.

3 Ludzie ginęli jednak nie tylko z powodu działań wojennych. Wielu straciło życie w wy-
niku zniszczeń, nędzy i  chorób. Należy też zaznaczyć, iż w przypadku wielu wojen kwestie 
religijne były nie tyle powodem, ile pretekstem do podjęcia działań militarnych. Tak więc wy-
znawana wiara nie była powodem sporu, a była nim chęć panowania nad innymi czy pozyska-
nia nowych zdobyczy, a jej skutki szły „na konto” religii. 

4 Jest to rok, w którym został zawarty pokój westfalski, kończący wojnę trzydziestolet-
nią.
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czyli równa jest liczbie ofiar śmiertelnych z czasu I wojny światowej. Dlatego 
myślący ludzie tamtego okresu patrząc na to, co działo się w imię tego, jak na-
leży wierzyć w Chrystusa, wysuwali postulat mówiący, że skoro przekonania 
religijne są powodem zła i nienawiści, to należy je pominąć, a przynajmniej 
ich nie eksponować. Należy natomiast skupić się na praktyce cnót chrześci-
jańskich i życiu według tych wskazań moralnych, o których mówi Ewangelia. 
Innymi słowy, ważna jest nie tyle ortodoksja, co ortopraksja. Dobre czyny 
i dobre życie, do których zachęca Ewangelia, miałyby od tej pory być głów-
nym przedmiotem zainteresowania chrześcijanina. Ważne stały się dobre 
czyny, bo do nich zachęca także rozum ludzki (są one postulatem ludzkie-
go rozumu), zaś na plan dalszy zeszły rozważania doktrynalne: to, jak ktoś 
wierzy w Chrystusa, kim On był i jakim widział swój Kościół. W ten sposób 
moralność, którą chrześcijanie do tej pory znali z  kart Ewangelii, stała się 
w  praktyce głównym, jeśli nie jedynym przedmiotem ich zainteresowania. 
Człowieka należało oceniać nie według tego, w co wierzy, ale jak żyje.

Takie pojmowanie życia chrześcijańskiego niesie jednak ze sobą pewne 
konsekwencje, które choć nie narzucają się w  sposób nieunikniony, to 
jednak z  czasem zaczęły coraz wyraźniej dawać o  sobie znać. Oto została 
podjęta próba realizacji wskazań płynących z  Ewangelii, ale nie jako in-
tegralna część przyjętej i  przeżywanej wiary, lecz jako postulat rozumu 
ludzkiego i  owoc wyłącznie ludzkich zamierzeń i  usiłowań. Przez pewien 
czas wydawało się, że wszystko funkcjonuje normalnie, jak we wcześniej-
szej praktyce życia chrześcijańskiego. Po pewnym czasie jednak dla wielu 
ludzi wymagania moralne płynące z  Ewangelii stawały się coraz trudniej-
sze do wypełnienia i  coraz bardziej uciążliwe. Pojawiło się przekonanie, 
iż być może stanowią one jakiś ideał moralny, który jednak w  praktyce 
codziennego życia nie jest możliwy do zrealizowania; po prostu nie da się 
według niego żyć, bo jest to zbyt trudne. Jednocześnie wymagania te, bio-
rąc pod uwagę ludzką grzeszność i ułomność, stały się jakimś nieznośnym 
wyrzutem dla człowieka, który nie był w  stanie im sprostać. Obserwacje 
te doprowadziły wielu ludzi do wniosku, że skoro nie da się żyć według 
takich wysokich wymagań, to dla zapewniania człowiekowi wewnętrznego 
pokoju należy wymagania moralne dopasować do rzeczywistych ludzkich 
możliwości. Nie można bowiem stawiać nikomu wymagań niemożliwych 
do spełnienia. Powinny one być na miarę człowieka  – dostosowane do 
jego rzeczywistych możliwości. Dzisiejsza dyskusja mająca za przedmiot 
kwestie związane z małżeństwem w pewnym sensie skazuje nas na wybór 
tej właśnie dziedziny ludzkich wyborów moralnych, by na jej przykładzie 
prześledzić, jak dokonywało się owo dostosowywanie wymagań moralnych 
do tzw. realnych ludzkich możliwości.
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Nie jest tajemnicą, że w wielu religiach protestanckich zrezygnowano z nie-
rozerwalności małżeństwa i zgodzono się na powtórne związki5. Skoro wy-
trwanie w wierności i jedności małżeńskiej aż do śmierci przekracza w bardzo 
wielu wypadkach możliwości człowieka, to należy prawo moralne regulujące 
więź małżeńską dostosować do tych ludzkich możliwości – czyli zgodzić się na 
rozwód. Trudno jednak człowiekowi, który doświadczył dobra życia małżeń-
skiego, żyć samemu, zwłaszcza w sytuacji, w której spotkał inną osobę, która 
go kocha i pragnie z nim spędzić resztę życia. Powtórne związki powinny być 
więc dozwolone, bo one lepiej oddają realne potrzeby i możliwości człowieka. 
Skoro jednak można rozwiązać jedno małżeństwo, ponieważ pożycie nie ukła-
da się właściwie, to dlaczego nie można z tego samego powodu rozwiązać 
powtórnego związku, tym bardziej, jeśli uwzględni się „realne” możliwości 
człowieka? Jeśli potem taki dwukrotnie rozwiedziony małżonek spotka trzecią 
osobę, z którą wreszcie ułożyłby sobie życie, to czemu miałoby się mu zabra-
niać zawarcia związku małżeńskiego po raz trzeci? A jeśli i za trzecim razem 
się nie uda, to dlaczego…?

Wydaje się, że w ten sposób mielibyśmy „rozwiązany” problem wierności 
małżeńskiej. Z czasem jednak zaczyna się pojawiać pytanie, dlaczego dwoje 
kochających się ludzi w ogóle musi się łączyć jakimś węzłem małżeńskim, sko-
ro związek ten może się i tak rozpaść? Dlaczego nie pozwolić dwojgu ludziom 
żyć razem i rozejść się „bezboleśnie”, kiedy oboje zechcą? Przecież oni twier-
dzą, że dla miłości i bycia razem ze sobą, nie potrzebują żadnego „papierka”. 
Co więcej, ich zdaniem miłość wymaga raczej pewnej spontaniczności niż 
formalności. Należałoby się więc zgodzić, by żyli ze sobą, ile chcą  i rozeszli 
się bez zobowiązań też kiedy chcą. W ten sposób powstały tzw. związki nie-
formalne (bez formalizowania ich w urzędzie). Wszystko dlatego, że takie są 
„realne” możliwości tych ludzi i nie można im stawiać wymagań moralnych, 
którym oni, jak twierdzą, nie mogą sprostać. Niestety, życie nie jest takie pro-
ste i okazuje się, że bycie razem mężczyzny i kobiety prowadzi często do po-
jawienia się potomstwa, któremu należałoby zapewnić odpowiednie warunki 
życiowe i wychowanie, co rodzi pewne stałe zobowiązania (wszak po rozejściu 
się partnerów dziecko nie zniknie), które po rozstaniu też trzeba wypełniać, 
bo w grę wchodzi dobro młodego obywatela. Nawet w sytuacji, gdy  nie ma 
potomstwa, istnieje coś takiego, jak wspólnota dorobku, który należałoby 
sprawiedliwie podzielić. Ludzka ułomność tymczasem nie gwarantuje takiego 
sprawiedliwego podziału. Pojawia się więc postulat jakiegoś sformalizowania 
związków nieformalnych; pozostaje jednak pytanie, według jakiego wzorca?

5 Zob. D. Miazek, Co Kościoły mówią o rozwodach?, http://www.chn.kz.pl/index.php/tek-
sty/item/co-koscioly-mowia-o-rozwodach (30.03.2013).
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Wraz z małżeństwem jako równie ważne pojawia  się zagadnienie pożycia 
seksualnego. Chociaż wiele prądów moralnych stoi dziś na stanowisku, iż jest 
to sprawa czysto prywatna małżonków (partnerów), trudno się jednak z nim 
zgodzić z racji konsekwencji tegoż pożycia. Jego owocem jest często nowe 
ludzkie życie, o kształcie którego decyduje w dużej mierze prawo, zadając 
kłam roszczeniu do zupełnej prywatności i dowolności w tej dziedzinie. Owo 
roszczenie stać ma na straży domniemanego prawa do nadania własnemu ży-
ciu seksualnemu kształtu zgodnego z własnym indywidualnym zamierzeniem, 
które jakoś odzwierciedlałoby osobiste i „realne” możliwości człowieka w tej 
dziedzinie.

Także dzisiejsze postulaty, by uznać pożycie homoseksualne za równoważ-
ną alternatywę dla małżeństwa heteroseksualnego, mają swoją historię, któ-
ra polegała na stopniowym odchodzeniu od prawa Bożego w tej dziedzinie, 
połączonego z przekonaniem, że tego wymagają „rzeczywiste” ludzkie moż-
liwości. Luke Gormally zauważa, że pierwszy i najbardziej znaczący wyłom 
w chrześcijańskiej etyce seksualnej wiąże się z negacją generatywnego wy-
miaru aktu małżeńskiego6. Oznacza to, że akt małżeński nie musi być otwarty 
na nowe życie. Jego celem byłoby zatem jedynie zjednoczenie małżeńskie. 
Akt  seksualny byłby więc uprzywilejowaną albo szczególną formą jedno-
czenia się małżonków jako dwojga kochających się ludzi. Zjednoczenie takie 
mogłoby być zamknięte na dar nowego życia, jeśli małżonkowie nie plano-
waliby poczęcia dziecka. Innymi słowy, akt małżeński dopuszczałby w takich 
sytuacjach stosowanie antykoncepcji. Jej stosowanie byłoby usprawiedliwio-
ne chęcią bycia razem na sposób małżeński z jednej strony, a z drugiej zbyt 
wielką trudnością związaną ze stosowaniem się do reguł okresowej wstrze-
mięźliwości. W ten sposób postulat dostosowywania wymogów moralnych 
do „rzeczywistych” ludzkich możliwości dopuszczałby możliwość aktów an-
tykoncepcyjnych pomiędzy małżonkami, czyniąc zeń szczególną formę zjed-
noczenia dwojga kochających się ludzi. Skoro jednak akt seksualny nie musi 
mieć wymiaru prokreacyjnego (może być zamknięty na nowe życie), a jedynie 
wymiar jednoczący, to co stoi na przeszkodzie, by w taki sposób nie mogli 
się zjednoczyć mężczyzna i kobieta, którzy nie są małżeństwem a bardzo się 
kochają i pragną owego wzajemnego zjednoczenia, które ich zdaniem i we-
dług ich „realnych” możliwości najpełniej wyraża ich miłość? Odpowiedź na 
to pytanie wydaje się oczywista, zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt, że łączące 
tych dwoje uczucie jest tak silne, iż nie mogą oni sobie z nim poradzić (wszak 
„serce nie sługa”). Dlatego nikt się już dzisiaj nie oburza, gdy sztuka czy film 

6 L. Gormally, Contraception and catholic sexual ethics, http://www.linacre.org/contra.
html (30.03.2013).
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przedstawiają jako zjawisko zupełnie normalne związki przed- i pozamałżeń-
skie. Zachowanie czystości zostało uznane za niemożliwe do spełnienia.

Jeśli jednak na sposób małżeński może się zjednoczyć dwoje ludzi niebę-
dących małżonkami, to co stoi na przeszkodzie, by w taki sam sposób mogło 
się zjednoczyć dwóch mężczyzn albo dwie kobiety, zwłaszcza jeśli uwzględni 
się ich emocjonalne możliwości lub skłonności, z którymi przyszli na świat? 
Jeśli przystać na taką możliwość, to niebawem pojawi się kolejne pytanie: co 
stoi na przeszkodzie, jeśli w taki sposób chcieliby się zjednoczyć kochający 
się dziecko i dorosły…?

Opisywany tu upadek chrześcijańskiej moralności małżeńskiej we współ-
czesnym świecie zachodnim i tam, gdzie wzorzec ten jest przyjmowany, nie 
stanowi jedynej albo jakiejś wyjątkowej dziedziny życia, w której obserwuje-
my takie prawidłowości. Również ekonomia, a szczególnie przeżywany kry-
zys finansowy, pokazuje, co się może stać, gdy w miejsce cnoty uczciwości 
i sprawiedliwości wejdzie ludzka słabość, w tym przypadku chciwość, którą 
nie tylko się usprawiedliwia, ale wręcz gloryfikuje i uważa za osiągnięcie i po-
wód do dumy7.

Mając przed oczyma owo odejście od norm moralnych wskazywanych 
przez Kościół, można zadać pytanie, gdzie został popełniony błąd i jaka jest 
droga wyjścia z tego kryzysu.

Gdzie tkwi błąd?
Problem ten, który dotyka dziś wielu chrześcijan, którzy nie widzą, w jaki 

sposób można realizować wysokie wymagania moralne, poruszał już św. Pa-
weł w Liście do Rzymian. W rozdziale 7 zwraca on uwagę na to, co się dzieje, 
gdy mamy do czynienia z prawem, które przypomina o zobowiązaniu, a nie 
daje siły, by to zobowiązanie spełnić:

przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest 
pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj! […] Jestem bowiem świadom, 
że we mnie, to jest w  moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi 
chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. […] W członkach zaś moich spostrzegam 
prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę 
pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! 
Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu 
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! (Rz 7, 8.18.24–25). 

7 Tę logikę można znaleźć w nagrodzonym Oskarem filmie Wall Street z 1987 roku (reż. 
O. Stone). 
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Apostoł Narodów odsyła nas do Chrystusa, który przypomina nam o praw-
dzie fundamentalnej dla naszej wiary i dla naszego zaangażowania w nią, 
w tym także dla wypełnienia nakazów moralnych: „Ja jestem krzewem win-
nym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Słowa te oznaczają, że wszelkie działania chrześcijanina muszą się opierać 
na Chrystusie i że chrześcijanin z bliskości z Nim winien czerpać siły do wier-
ności, także zobowiązaniom moralnym. Innymi słowy, nie da się wypełnić 
nakazów płynących z Ewangelii tylko i wyłącznie o ludzkich siłach, „odsta-
wiwszy” Chrystusa gdzieś na bok. Tym mniej można to uczynić w oparciu 
o samą tylko wiedzę o tym, co jest moralnie dobre lub złe. Ponowne odkrycie, 
iż sama wiedza o dobru nie wystarcza do jego realizacji, stoi u początków 
odnowy etyki cnoty we współczesnej debacie etycznej8. Jest w niej nawiąza-
nie do obserwacji poczynionych w starożytności i średniowieczu: ani wiedza 
o dobru9, ani nawet dobra wola nie wystarczą do realizacji dobra. Potrzebna 
jest jeszcze cnota, czyli wypracowana umiejętność podążania za poznanym 
dobrem. Umiejętność ta zresztą daje także zdolność rozpoznania dobra, tj. 
tego, co dla człowieka jest prawdziwym dobrem i co winien on wybrać i re-
alizować. Istnieją więc trzy podstawowe czynniki moralnie poprawnych wy-
borów i  ich realizacji, czyli moralnie poprawnego, dobrego życia. Są nimi: 
znajomość nakazów moralnych, a więc i dobra, na straży którego one stoją, 
dobra wola i cnota. Czynniki te można rozpoznać przy pomocy naturalnego 
rozumu, nie dysponując łaską wiary.

Refleksja nad ludzkim postępowaniem moralnym pokazuje, że elementy 
te pozostają ze sobą w ścisłej zależności. Dobre wybory, zwłaszcza powta-
rzane, są podstawowym „budulcem” cnoty; ta z kolei pomaga rozeznać do-
bro szczególnie tam, gdzie o takie rozeznanie trudno (na przykład w sytuacji 
z moralnego punktu widzenia zupełnie nowej, z jaką mieliśmy do czynienia, 
gdy decydowano się na wprowadzenie metody zapłodnienia in vitro), a także 
niesie ze sobą łatwość w realizowaniu poznanego dobra moralnego.

Powstaje jednak pytanie, czy owe trzy elementy moralnie poprawnego po-
stępowania to już wszystko, co wpływa na moralne wybory człowieka i ich 
realizację. Czy naturalny rozum jest w stanie powiedzieć wszystko o moral-
nym postępowaniu człowieka? Jeśli odpowiedź byłaby pozytywna, to na czym 
polegałaby specyfika moralności chrześcijańskiej? Pytania te otwierają zagad-
nienie tejże specyfiki, a jednocześnie ukazują, jak wiele elementów pominięto 

8 Najbardziej znaną postacią w tej debacie jest Alasdair MacIntyre. 
9 O tym, że znajomość dobra wystarczy do jego realizacji, przekonany był Sokrates. Jed-

nakże jego następcy, Platon, a zwłaszcza Arystoteles zauważyli, że potrzeba czegoś więcej.
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w etyce nowożytnej, w „nowożytnym projekcie etycznym” i dlaczego projekt 
ten od początku był skazany na niepowodzenie. Obserwacja ta jest tym waż-
niejsza, iż projekt taki bywa stosunkowo często podejmowany w życiu wielu 
wyznawców Chrystusa, którzy chcą realizować Jego wskazania moralne, ale 
bez Niego, bez kontaktu z Nim, bez modlitwy, bez mszy świętej i bez sakra-
mentów świętych.

Ewangelia a moralność chrześcijańska
Zagadnienie moralności chrześcijańskiej wiąże się bardzo ściśle z pojęciem 

Nowego Prawa (prawo ewangeliczne, Lex nova). Prawo to było zapowiadane 
w czasach Starego Testamentu jako odpowiedź na zatwardziałość serc synów 
Izraela. „Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela 
«i z domem judzkim» nowe przymierze. […] Umieszczę swe prawo w głębi 
ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi naro-
dem” (Jr 31, 31.33). Prawo to będzie wpisane w serce ludzi Nowego Przymierza. 
Przymierze to zostało zawarte przez krew Chrystusa. Nieco więcej o Nowym 
Prawie mówi prorok Ezechiel: „dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę 
do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 
Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów 
i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali” (Ez 36, 26–27). Jest to 
więc nie tylko prawo, które ma charakter duchowy, ale także prawo, w któ-
rym Duch Święty odgrywa bardzo ważną rolę. To On dokonuje przemiany 
ludzkiego serca, oczyszcza je i uzdalnia do spełniania wymogów tegoż Pra-
wa, czyli właśnie owych wymogów moralnych, o których mówi Ewangelia. 
Dysponując Bożą mocą, Duch Święty udziela człowiekowi nadprzyrodzonych 
zdolności (czyli innych niż zwyczajne, naturalne, ludzkie jedynie), by wy-
pełnić zobowiązania właściwe chrześcijaninowi jako uczestnikowi Nowego 
Przymierza. Jeśli chrześcijanin otwiera się na działanie Ducha Świętego, na 
Jego wewnętrzną inspirację, to staje się zdolny pokonać grzech i realizować 
wskazania, które Chrystus zostawił swoim uczniom. Tę prawdę przypomina 
św. Paweł we wspominanym już Liście do Rzymian:

Teraz jednak dla tych, którzy są w  Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. 
Albowiem prawo Ducha, który daje życie w  Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię 
spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ 
ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele 
podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok 
potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępu-
jemy nie według ciała, ale według Ducha (Rz 8, 1–4). 
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O potrzebie otwarcia na Ducha Świętego, na Jego działanie w naszych ser-
cach mówi także sam Chrystus: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszyst-
ko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).

Św. Tomasz z Akwinu, odwołując się do nauki ojców Kościoła, stwierdza, że 
Nowe Prawo, Prawo Ducha, to z jednej strony sama obecność Ducha Świętego 
w nas10, a z drugiej Jego łaska, czyli to, co Duch Święty sprawia w nas. A co 
sprawia? 

Duch Święty, który mieszka w umyśle, nie tylko poucza o powinnościach, oświe-
cając umysł w sprawach tego, co należy czynić, ale również wpływa na postawę 
człowieka, aby postępował słusznie. […] Po wtóre, p r a w o D u c h a może ozna-
czać dzieło własne Ducha Świętego, czyli wiarę działającą przez miłość. Poucza 
ona od wewnątrz o tym, co należy czynić11. 

Nie oznacza to jednak, że Prawo Ducha czyni w chrześcijańskim postępo-
waniu zbędnymi elementy „materialne”, które do tego prawa podprowadzają 
i nań otwierając, umożliwiają jego działanie w nas. Jak zauważa  Servais Théo-
dore Pinckaers:

wśród elementów drugich (ale nie drugorzędnych) przyporządkowanych działa-
niu Ducha Świętego poprzez wiarę i miłość św. Tomasz stawia najpierw Pismo, 
które znajduje wypełnienie w Ewangelii, następnie sakramenty, które nam przeka-
zują łaskę Chrystusa. Można by tu umieścić wszystko, co w Kościele jest instytu-
cjonalne i widzialne. Są to ukształtowane przez Ducha Świętego narzędzia mające 
służyć dziełu łaski, usprawiedliwienia i uświęcenia, jakiego pragnie dokonać12.

Jaka jest więc specyfika Nowego Prawa, Prawa Ewangelicznego, o którym 
nauczał Chrystus? Czym różni się ono od wskazań moralnych proponowa-
nych przez ludzi?

Można by to wyrazić następująco: zasadą nowego Prawa, a stąd także i moralności 
chrześcijańskiej, nie jest ewangelia rozumiana jako tekst lub zewnętrzne słowo, 

10 „Czymże są prawa Boże – przez samego Boga w sercach wypisane, jeśli nie obecnością 
Ducha Świętego?” – św. Tomasz, I–II, q. 106, a. 1, cyt. za: S. Th. Pinckaers, Źródła moralności 
chrześcijańskiej, przeł. A. Kuryś, Poznań 1994, s. 173.

11 Św. Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Rzymian, cyt. za: S. Th. Pinckaers, Źródła moral-
ności…, dz. cyt., s. 173–174.

12 S. Th. Pinckaers, Źródła moralności…, dz. cyt., s. 174.
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porównywalna z materialnym przedmiotem, ale zasada życia, Boże tchnienie, któ-
re to ciało ożywia, a bez którego byłoby ono tylko martwym kawałkiem materii. 
Należy jednak od razu dodać, że ciało, jakie tworzą księgi Ewangelii, jest nam 
niezbędnie potrzebne, abyśmy mogli otrzymać tchnienie Ducha; sam Duch je 
ukształtował i dokładnie przystosował do swego działania: Duch nie może ożywić 
ciała doktryny, które nie byłoby zgodne z Ewangeliami13. 

Jest to zarazem odpowiedź na postulaty tzw. postępowych katolików, którzy 
chcą realizować swe chrześcijańskie życie i powołanie, nie licząc się z treścią 
przekazu zawartego w Objawieniu (Piśmie Świętym i Tradycji).

Wnioski
Podstawowym błędem „nowożytnego projektu etycznego” była próba 

realizacji wskazań moralnych zawartych w Ewangelii z pominięciem Boga 
i wielorakich łask, które od Niego otrzymujemy, byśmy według tych wskazań 
mogli żyć. Była to próba naśladowania Chrystusa bez Jego pomocy; jedynie 
jako wymóg ludzkiego rozumu. Stosunkowo szybko okazało się, że jest to nie-
możliwe. Gdyby było możliwe, to oznaczałoby ni mniej, ni więcej, że człowiek 
może się zbawić o własnych siłach, bez pomocy Boga. Całe jednak przesłanie 
Pisma Świętego i Tradycji mówi nam, że jest to niemożliwe. Życie to potwier-
dziło, bo do tego samego wniosku doszli chrześcijanie, którzy zaczęli realizo-
wać „nowożytny projekt etyczny”. Jednakże ta konstatacja nie zaowocowała 
powrotem do Chrystusa. Zostało wybrane inne rozwiązanie, polegające na 
rezygnacji z wymogów moralnych Nowego Prawa i zastąpieniu ich innymi, 
bardziej odpowiadającymi tzw. rzeczywistym ludzkim możliwościom. Jedno-
cześnie, ze względu na niechęć wobec filozofii średniowiecznej, zrezygnowano 
nawet z osiągnięć etyki starożytnej, które filozofia średniowieczna przekazała 
czasom nowożytnym14. Chodzi tu przede wszystkim o klasyczną, arystotele-
sowską etykę cnoty.

„Nowożytny projekt etyczny”, który się nie sprawdził, a zwłaszcza jego po-
kłosie w postaci liberalizmu w etyce, ma niestety również dziś wielu zwolenni-
ków. Część z nich dysponuje środkami masowego przekazu, dzięki czemu ów 
projekt wciąż wykazuje pewną „żywotność”. Jest to jednak projekt skazany na 
niepowodzenie, ponieważ człowiek nie może osiągnąć spełnienia, nie licząc 
się ze swym Stwórcą i z prawami, które On dla człowieka ustanowił.

13 Tamże, s. 175.
14 O niechęci filozofów nowożytnych wobec filozofii średniowiecznej zob. J. Pieper, Living 

the truth, San Francisco 1989.
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Problem ten jest ważny (i należy o nim mówić i pisać), ponieważ pewna 
część wyznawców Chrystusa wchodzi na drogę realizacji „nowożytnego pro-
jektu etycznego”, czyli próbuje realizować nakazy moralne zawarte w Ewan-
gelii, ale bez pomocy Boga. To są często ci, którzy nie potrzebują mszy świętej 
niedzielnej, nie potrzebują Komunii Świętej i spowiedzi; to jest ta młodzież 
która nie potrzebuje sakramentu bierzmowania, bo po co im Duch Święty 
i Jego dary; to ci chrześcijańscy rodzice, którzy nie potrzebują chrztu świętego 
dla swoich dzieci, bo są niechętni niezrozumiałej chrześcijańskiej tradycji. 
Konsekwencje są nietrudne do przewidzenia: część tych ludzi, przeżywając 
nawrócenie wraca do Chrystusa, do bliskości z Nim, a część, niestety, wybie-
ra rozwiązania liberalne, rezygnując z wierności Bogu. Spośród takich ludzi 
rekrutują się często świeccy, którzy domagają się „reform” w Kościele.

Obserwacja zmieniających się postaw wobec chrześcijańskich wymagań 
moralnych skłania do szukania powodu zachodzących zmian, tam zwłasz-
cza, gdzie zmiany prowadzą do odrzucenia chrześcijańskiego etosu. Wiele 
można się nauczyć z takich obserwacji. Od mądrości jednak ludzkiej zależy, 
czy obserwacje te zostaną wykorzystane z pożytkiem dla człowieka, czy też 
przeciwnie, nie będąc uwzględnionymi, nie staną się ratunkiem w jego mo-
ralnym upadku.
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Eucharystia ogniskową porządku zbawczego1  

według adhortacji Sacramentum Caritatis

Słowo wprowadzenia
Adhortacja Sacramentum caritatis jest pierwszym tego typu dokumentem, 

konkretnie adhortacją2, w dotychczasowym, dwuletnim, pontyfikacie papieża 
Benedykta XVI. Została ona podpisana przez niego w dniu 22 lutego 2007 
roku, a publicznie ogłoszona w dniu 13 marca tegoż roku. Tekst jej składa 
się z 97 punktów stanowiących podsumowanie obrad XI Zwykłego Synodu 
Biskupów, zwołanego jeszcze przez Jana Pawła II, który odbył się jednak już 
za pontyfikatu Benedykta XVI w dniach 2–23 października 2005 roku.

Wspomniana adhortacja, zgodnie ze swoją naturą podkreśloną w nazwie, 
nie jest dokumentem doktrynalnym w sensie ścisłym, to znaczy nie orzeka 
i nie przekazuje żadnych nowych prawd wiary, lecz jako pismo duszpaster-
skie zachęca wiernych do poważnego i gorliwego traktowania tych wskazań 
kościelnej nauki, które mają w Kościele swój dogmatyczny status, określając 
istotne momenty życia religijnego wiernych. Omawiana tutaj adhortacja bierze 
pod uwagę dogmatyczną naukę Kościoła o Eucharystii, ustaloną przez sobory 
powszechne z przeszłości, szczególnie przez Sobór Trydencki, nie wnosząc 
do niej żadnych dodatków, lecz jedynie wydobywając z niej wnioski przydat-
ne – lub wręcz nieodzowne – dla sprawowanego w Kościele kultu, a także dla 
całego religijnego życia wiernych. Zgodnie z logiką założonego dowodzenia 
tekst adhortacji podzielony został na trzy części: I Eucharystia – tajemnicą 
wiary; II Eucharystia – tajemnicą celebracji; III Eucharystia – tajemnicą życia. 

1 Przez porządek zbawczy można i należy rozumieć zespół prawd wiary katolickiej oraz 
układ środków i sposobów przekazywania ludziom łaski. Konkretnie chodzi o prawdy wiary, 
w które trzeba wierzyć – a które ogniskują się w temacie Eucharystii – i o sakramenty, pozo-
stające w ścisłym związku z Eucharystią, poprzez jakie jest podtrzymywane życie nadprzyro-
dzone.

2 Poprzednik Benedykta XVI, Jan Paweł II, przygotował kilkanaście adhortacji, wydawa-
nych zwykle po skończonym synodzie biskupów. 
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Specjalny cel duszpasterski, przyświecający wydawanemu dokumentowi, oj-
ciec święty wypowiada w słowach:

Świadomi ogromnego dziedzictwa doktrynalnego i dyscyplinarnego, jakie w ciągu 
wieków nagromadziło się wokół tego Sakramentu, uwzględniając też głos Ojców 
synodalnych, usiłujemy w sposób szczególny tak przekonująco przemówić, ażeby 
lud chrześcijański dobrze uchwycił związek, jaki zachodzi między eucharystyczną 
tajemnicą wiary, akcją liturgiczną i nowym duchowym kultem, który to związek 
wywodzi się z eucharystii jako sakramentu miłości3.

Z przytoczonej wypowiedzi wynika, że ogłaszany dokument nie zmierza 
do przekazywania nowych prawd wiary, a jedynie do przybliżenia sensu tych, 
w które obfituje kościelna nauka wiary i którymi żyje kościelna praktyka.

W wywiadzie Sławomira Jagodzińskiego z księdzem biskupem Zygmun-
tem Zimowskim, do czego okazją stała się druga rocznica wyboru papieża 
Benedykta XVI na stolicę Piotrową, prowadzący zauważa, że obecny ojciec 
święty skupia swoją uwagę przede wszystkim na zagadnieniu miłości. Świad-
czą o tym wydawane i firmowane przez niego dokumenty, takie jak encyklika 
Deus Caritas est, adhortacja Sacramentum caritatis i inne, a to skłania do po-
stawienia pytania: czemu ten temat jest tak ważny dla ojca świętego? W odpo-
wiedzi biskup zaznacza, że jest on ważny nie tylko dla ojca świętego, ale także 
dla Boga i dla każdego człowieka. Tylko w miłości, nastawionej na Prawdę, 
pisaną przez duże „P”, czyli na Jezusa Chrystusa, człowiek może odnaleźć wła-
sną autentyczną wielkość i dotrzeć do swojego ostatecznego celu4. Powyższa 
okolicznościowa wypowiedź może nam posłużyć za bezpośrednie wprowa-
dzenie w problematykę obecnego przedłożenia, w którym skupiamy się wokół 
Sakramentu Miłości, określanym w adhortacji jako Eucharystia.

3 Zamieszczone w  tekście tłumaczenie, dokonane z  oryginału łacińskiego, jest mojego 
autorstwa. Zrezygnowałem z opublikowanego tekstu polskiego, ponieważ dostrzegłem w nim 
odstępstwa od oryginału. Po pierwsze tekst polski nie zachowuje papieskiego plurale w przy-
taczanej wypowiedzi, a po wtóre zmienia sens tej wypowiedzi, kiedy głosi, że papież poleca 
ludowi chrześcijańskiemu pogłębiać więź istniejącą między poszczególnymi poziomami rze-
czywistości eucharystycznej. Nie wiadomo, jak ten lud miałby pogłębiać coś, co od niego nie 
zależy, skoro wiemy, że ta więź – lub ten związek – należy do porządku ustanowionego przez 
Boga. Lud może tylko i powinien ten związek wszechstronnie poznać i w tym zabiegu ma mu 
służyć pomocą dokument papieski. To  poznawanie jest przez papieża zalecone, co  wynika 
wyraźnie z  tekstu łacińskiego, a  co w  tłumaczeniu francuskim wypowiedziane jest słowem 
approfondir – „zgłębiać”.

4 Por. Ujrzałem proroka [wywiad z ks. bpem Z. Zimowskim], „Nasz Dziennik”, 19.04.2007, 
nr 92 (2805), s. 8. 
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Wspomniałem wyżej, że adhortacja, o jakiej tu mówimy, dzieli się na trzy 
części. Pierwsza z nich – jak sądzę najważniejsza – poświęcona jest Eucha-
rystii jako tajemnicy wiary, w którą należy z całą mocą wierzyć (Mysterium 
credendum). Ta część stanie się zasadniczym przedmiotem niniejszego przed-
łożenia, a do dwóch części następnych (celebracja Eucharystii i  jej wpływ 
na życie chrześcijańskie) będą tylko krótkie odniesienia. Część pierwsza to par 
excellence teologiczna, podpadająca przez samą swoją materię uwadze teologa 
dogmatyka, podczas gdy dwie pozostałe powinny w pierwszym rzędzie zain-
teresować liturgistę i pastoralistę.

Eucharystia – tajemnicą przyjmowaną w wierze
Słowami „Oto wielka tajemnica wiary” obwieszcza celebrans cud przemia-

ny chleba w ciało Pana i wina w Jego krew, wyrażając w ten sposób swoje 
własne i ludu Bożego zdumienie nad dziełem łaskawej mocy Bożej. Przeobra-
żenie to jest tajemnicą w podwójnym sensie: najpierw w tym, że przekracza 
zwyczajne ludzkie rozumienie, a po wtóre w tym, że stanowi przejaw łaska-
wego działania Boga w naszym świecie. Sam fakt przeistoczenia jest tajem-
nicą wiary, ogłaszaną przez kapłana, ale ten okrzyk liturgii przekracza zakres 
zaistniałego faktu i obwieszcza, że Eucharystia stanowi streszczenie i pod-
sumowanie całej naszej wiary. Należy przez to rozumieć, że Jezus Chrystus, 
obecny w Eucharystii w swoim ciele i w swojej krwi, jest osobowym centrum 
porządku zbawczego, w Nim zbiegają się i na Nim bazują wszystkie prawdy 
świętej katolickiej wiary. Sprawując Eucharystię, Kościół owe prawdy przy-
wołuje i nimi żyje.

Eucharystia owocem miłości Boga Trójjedynego
Pierwszym przedmiotem eucharystycznej wiary jest – jak głosi adhorta-

cja5 – sama tajemnica Boga, a dokładniej tajemnica Jego trynitarnej miłości. 
O tej miłości mówi Jezus w dialogu z Nikodemem w słowach: „Bóg tak umiło-
wał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Jezus Chrystus, zgodnie z tymi 
słowami, to odwieczny Syn Boży, dany nam przez Ojca w postaci chleba, który 
zapewnia życie wieczne (J 6, 32). Chlebem, ofiarowanym nam do spożywania, 
jest ciało Jezusa, wydane na życie świata, czyli życie samej Trójcy Świętej, 
do udziału w którym mamy przystęp przez Eucharystię. Z tego wysnuwamy 

5 W prezentacji treści zawartych w tym dokumencie opieram się na: Benedykt XVI, Po-
synodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Kraków 2007. Materiał, którym zaj-
muję się bezpośrednio, znajduje się na s. 10–50. Na wskazanych stronicach adhortacja traktuje 
o Eucharystii jako o Tajemnicy Wiary, w którą należy wierzyć, po uprzednim jej zrozumieniu. 
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wniosek, że Eucharystia swoje głębokie zakorzenienie ma w bezinteresownej 
miłości Boga Ojca. Jest ona nie do pomyślenia bez tego ojcowskiego funda-
mentu. Ostateczne jej zakotwiczenie zawiera się w decyzji Ojca, wywodzącej 
się z Jego przedziwnej miłości, okazywanej ludzkiemu światu.

Odwieczny Syn, dany nam z miłości przez Ojca, spełnia zlecone mu dzieło 
w ramach tajemnicy paschalnej, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Za-
nim doszło do wypełnienia tej misji w aspekcie wydarzeniowym, faktyczno-
-historycznym, Jezus w Wieczerniku, ustanawiając Eucharystię, antycypuje 
w niej i włącza w nią intencjonalnie ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwych-
wstania, objawiając w  ten sposób zamiar przekazania ich całej ludzkości 
i  wszystkim jej pokoleniom. W  nakazie „Czyńcie to  na moją pamiątkę” 
(Łk 22, 19) poleca Kościołowi powtarzać gest z Wieczernika po to, by zbawcza 
tajemnica paschalna była sakramentalnie uobecniana wobec wszelkich naro-
dów. Wydarzeń z Golgoty – a także z poranka wielkanocnego – powtórzyć się 
nie da, bo były to zdarzenia jednorazowe i takimi pozostaną na zawsze, ale 
możliwe jest ponowienie sytuacji mającej miejsce w Wieczerniku i tego Jezus 
wyraźnie się domaga. W powtarzanym rycie wieczernikowym uobecnia się 
dla nas ofiara krzyża i triumf zmartwychwstania w sposób podobny do tego, 
w jaki były one antycypowane w przeddzień Wielkiego Piątku i następującej 
po nim Niedzieli Zmartwychwstania. W odzwierciedlanej przez Eucharystię 
tajemnicy paschalnej Jezus udostępnia nam wejście w Jego „godzinę”, czyli 
włączenie się w Jego ofiarę i jej zwycięskie skutki. Otrzymujemy Syna Bożego, 
to znaczy wcielony Logos, ale nie w ujęciu statycznym, lecz w dynamizmie 
Jego poświęcenia się i doniosłych rezultatów tego czynu.

Z tego, co zostało powiedziane powyżej, wynika, że Eucharystia dla swo-
jego uzasadnienia potrzebuje odwołania się do ścisłych związków zależności 
od Boga Ojca i od Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Zespalają ją też mocne więzi 
z Duchem Świętym. O tych powiązaniach adhortacja mówi szeroko i głębo-
ko. Duch Święty, Paraklet, pierwszy dar dla wierzących, pojawiający się nad 
wodami już u zarania świata (por. Rdz 1, 2), jest obecny w całej egzystencji 
Słowa Wcielonego: Jezus Chrystus począł się z Dziewicy Maryi za sprawą Du-
cha Świętego (Mt 1, 18); Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy na Jezusa 
nad Jordanem, gdy Ten rozpoczyna swoją publiczną misję (Mt 3, 16); w tym-
że samym Duchu Jezus działa, przemawia i doznaje radości (por. Łk 10, 21); 
w Duchu Świętym może ofiarować samego siebie (Hbr 9, 14). Po zmartwych-
wstaniu Jezus, nosząc na sobie znaki swojej męki, jest władny tchnąć na apo-
stołów Ducha Świętego, przekazując im w ten sposób pełnienie dalej (Jezusa) 
misji (J 20, 22). W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępuje na aposto-
łów zebranych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, pobudzając ich 
do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom. Co więcej – wskazuje tekst 
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papieski – to mocą Ducha Świętego sam Chrystus pozostaje obecny w swoim 
Kościele i w nim działa, począwszy od ożywiającego centrum Kościoła, jakim 
jest Eucharystia.

Z  tego punktu widzenia można pojąć decydującą rolę Ducha Świętego 
w celebracji eucharystycznej, a w szczególności w przeistoczeniu. O tej funkcji 
mówią ojcowie Kościoła. Cyryl Jerozolimski stwierdza wprost, że wzywamy 
Boga miłosiernego, żeby zesłał Ducha Świętego na dary ofiarne, aby przemie-
nił chleb w ciało Chrystusa, a wino w Jego krew. Prawdzie tej, głoszonej przez 
ojców, zawdzięcza swoje istnienie epikleza eucharystyczna, dopełniana przez 
epiklezę eklezjalną. Duch Święty nie tylko przemienia chleb w ciało Pana, ale 
cały lud wszczepia w to ciało, sprawiając, że Kościół staje się ciałem Chry-
stusa. Dodam, że do XIII wieku Kościół był nazywany prawdziwym ciałem 
Chrystusa (Verum Corpus Christi), a określenie „Mistyczne Ciało” odnoszono 
do Eucharystii. Dopiero w XIII wieku nastąpiło przestawienie tych określeń 
w takiej formie, w jakiej trwają do dzisiaj.

Eucharystia i Kościół
Jezus Chrystus mocą Eucharystii włącza wiernych w swoją „godzinę” – 

o czym była wzmianka wyżej – to znaczy, że wiąże Kościół ze sobą i ze swoją 
zbawczą ofiarą. W ramach tej ofiary Kościół został zrodzony na krzyżu jako 
Oblubienica Chrystusa i  Jego Ciało. A  skoro zbawcza ofiara uobecnia się 
w Eucharystii, to w Eucharystii wolno nam widzieć sprawczą zasadę Kościoła. 
Wpływ Eucharystii na powstanie Kościoła ujawnia nie tylko chronologiczną, 
ale także ontologiczną uprzedniość miłości Jezusa, o czym świadczą słowa 
Pisma: „On pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19).

W związku z powyższym można uznać, że Eucharystia konstytuuje byt 
i działanie Kościoła, sprawiając, że Kościół jest Ciałem Chrystusa. Ale żywot-
ne związki tych dwóch rzeczywistości przejawiają się nie tylko w taki sposób. 
Jest znaczące, że drugi kanon mszalny, wzywając Parakleta, formułuje przez 
to modlitwę o jedność Kościoła: „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich 
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Słowa te dowodzą, że Eucharystia 
stoi u podstaw kościelnej wspólnoty. Jedność kościelnej komunii objawia się 
konkretnie w akcji eucharystycznej, która jednoczy Kościoły partykularne, 
w których żyje i z których też wyrasta Kościół powszechny. O mszy świętej 
mówi teologia, że  jest każdorazowo plenarnym zgromadzeniem Kościoła, 
bo w niej staje się obecny Jezus Chrystus, Głowa Ciała Kościoła, zawierający 
w sobie wszystkie członki. W każdej ważnie sprawowanej Eucharystii jest cały 
Kościół, co posiada kapitalne znaczenie dla wszelkich poczynań ekumenicz-
nych, odnoszących się głównie do kościołów siostrzanych, za jakie uchodzą 
Kościoły katolickie i prawosławne.
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Eucharystia i sakramenty
Sobór Watykański II przypomniał, że wszystkie sprawowane w Kościele 

posługi – z sakramentami włącznie – wiążą się z Eucharystią i ku niej zmie-
rzają. Dzieje się tak, ponieważ w Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe 
Kościoła, to znaczy sam Jezus Chrystus, nasz Chleb żywy, który przez swoje 
chwalebnie zmartwychwstałe Ciało daje życie ludziom, zapraszając ich, żeby 
siebie włączali w puls tego Ciała. Kościół ma siedem sakramentów, poprzez ja-
kie życiodajna łaska Chrystusa spływa na wiernych. W tym miejscu adhortacji 
ojciec święty chce wskazać na pewne elementy, które pozwalają uwydatnić 
związki wszystkich sakramentów z tajemnicą Eucharystii.

Na pierwszym miejscu trzeba uwzględnić wzajemne konotacje istnieją-
ce między sakramentami chrześcijańskiej inicjacji. Nie ulega wątpliwości, 
że  punktem odniesienia na  drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia jest 
możliwość przystąpienia do Eucharystii. W związku z tym pojawiło się przed 
ojcami synodu pytanie, czy w naszych wspólnotach rozpoznaje się w sposób 
zadawalający więź między chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią. Chrzest 
i bierzmowanie podprowadzają pod Eucharystię – przygotowują wiernego 
na jej przyjęcie. W tym miejscu pojawiła się kwestia porządku sakramentów 
wtajemniczenia. Wiadomo, że w tej konkretnej sprawie istnieją odmienne 
tradycje w Kościołach Wschodu i Zachodu. W tych pierwszych (prawosław-
nych) sakramenty te są udzielane dzieciom w takim porządku: chrzest, bierz-
mowanie i Eucharystia. U nas rzecz wygląda nieco inaczej. Różnice te nie 
są natury dogmatycznej, lecz mają charakter duszpasterski. Ojciec święty nie 
wyklucza możliwości przemyślenia tej sprawy w naszym Kościele tak, aby 
służyć pomocą chrześcijaninowi w dojrzewaniu do poważnego i  godnego 
traktowania Eucharystii jako fundamentu nadprzyrodzonej nadziei. Przy 
zagadnieniu sakramentów wtajemniczenia nie wolno przeoczyć roli rodziny 
chrześcijańskiej, w ramach której rozwija się cały ten proces i od jej posta-
wy zależy w znacznym stopniu jego owocność. Zwłaszcza pierwsza Komunia 
Święta winna być dowartościowana jako wydarzenie zasadnicze dla całego 
życia religijnego człowieka.

Przechodząc od tematu sakramentów chrześcijańskiej inicjacji do sakra-
mentu pojednania i pokuty, papież zauważa, że ojcowie synodalni potwier-
dzili fakt, iż miłość Eucharystii wiedzie do coraz głębszego doceniania tego 
sakramentu. Wiele elementów wskazuje na to, że droga do Eucharystii winna 
być znaczona pokutą. Jest to konieczne szczególnie dzisiaj, gdy niknie po-
czucie grzechu, w następstwie czego człowiek zbyt łatwo rozgrzesza siebie 
i dosyć beztrosko zbliża się do Eucharystii. Równocześnie przeocza on fakt, 
że każdy grzech jest nie tylko jego osobistym złem, ale i raną zadaną wspól-
nocie Kościoła. W pokutnym nawróceniu dokonuje się zabliźnienie tej rany 
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i przywrócenie pełnej komunii kościelnej, której ukoronowanie stanowi przy-
stąpienie do Eucharystii.

Przechodząc od zasad do praktyki, adhortacja za synodem przypomina, 
że  zadaniem pasterskim biskupa jest promowanie form wychowawczych, 
wiodących do nawrócenia, które rodzą się z Eucharystii, oraz propagowa-
nie wśród wiernych praktyki częstej spowiedzi. Kapłani zaś winni z zapałem 
oddawać się sprawowaniu sakramentu pojednania, a widocznym znakiem 
i miejscem tej posługi winny być konfesjonały. Papież z całą mocą wzywa 
pasterzy, ażeby uważnie czuwali nad celebracją tego sakramentu, ogranicza-
jąc praktykę rozgrzeszenia ogólnego wyłącznie do przypadków przewidzia-
nych w prawie, ponieważ zwyczajną formą tego sakramentu jest i pozostaje 
spowiedź indywidualna6. W każdej diecezji powinien być nadto powołany 
specjalny penitencjarz. W końcu dla unaocznienia związku między pokutą 
a Eucharystią może służyć pomocą zrównoważona i pogłębiona praktyka od-
pustów, przez które otrzymuje się darowanie kary doczesnej za grzechy zgła-
dzone już w odniesieniu do winy. Jakby dopełnieniem wypowiedzi o związku 
sakramentu pokuty z Eucharystią jest to, co adhortacja mówi o podobnym 
powiązaniu sakramentu namaszczenia chorych z Najświętszym Sakramen-
tem. Sakrament namaszczenia pomaga choremu zespalać cierpienia z ofiarą 
Chrystusa, uobecnianą w Eucharystii, a w sytuacji żegnania się ze światem 
każe widzieć w Eucharystii zadatek życia wiecznego.

Natomiast związek sakramentu święceń z Eucharystią wypowiedziany jest 
wyraźnie w słowach Pana „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Jezus 
wraz z ustanowieniem Eucharystii powołał kapłanów do  jej sprawowania. 
Łączność między święceniami i Eucharystią jest najbardziej widoczna pod-
czas mszy świętej, której przewodniczy biskup lub prezbiter in persona Christi 
Capitis. Ojciec święty przypomina, że według stałej nauki Kościoła święcenia 
prezbiteratu (kapłańskie) są koniecznym warunkiem dla ważnego celebrowa-
nia Eucharystii. W posłudze wyświęconego ministra jest bowiem obecny sam 
Chrystus, jako Głowa swojego Ciała, Pasterz trzody, Arcykapłan odkupieńczej 
ofiary. Wyświęcony minister odzwierciedla z jednej strony Chrystusa, Głowę 
ludu Bożego, a z drugiej strony reprezentuje modlący się Kościół, który ze-
spala swoje hołdy z hołdami okazywanymi Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Ka-
płan jest sługą tej przedziwnej, dokonującej się akcji – i tylko sługą – dlatego 
powinien unikać prezentowania na pierwszym miejscu siebie i swoich racji.

Adhortacja zaświadcza, że  ojcowie synodalni zechcieli podkreślić, 
że  kapłaństwo służebne domaga się  – mocą święceń  – upodobnienia się 

6 Względnie dokładne dane o  sposobach sprawowania sakramentu pokuty w  Kościele 
katolickim zawarte są w: Codex Iuris Canonici (1983), kan. 960–964. 
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do Chrystusa. Za ważny sposób osiągnięcia tego zbliżenia do Syna Bożego 
uznano kapłański celibat. Nawet przy poszanowaniu szczególnych tradycji 
wschodnich w tym względzie synod ma obowiązek potwierdzić doniosły sens 
celibatu kapłańskiego, który stanowi trudne do ocenienia bogactwo Kościoła, 
a co znajduje swoje potwierdzenie również we wschodniej praktyce wybiera-
nia biskupów spośród tych, co zachowują celibat. Po przytoczeniu racji, prze-
mawiających na rzecz celibatu, ojciec święty wypowiada swoje autorytatywne 
zdanie w tej sprawie słowami:

Nawiązując do  wielkiej tradycji kościelnej, do  Soboru Watykańskiego II  oraz 
do papieży, mych poprzedników, potwierdzam piękno oraz znaczenie życia ka-
płańskiego przeżytego w celibacie jako wyraźny znak całkowitego i wyłącznego 
oddania Chrystusowi, Kościołowi oraz Królestwu Bożemu i dlatego potwierdzam 
obowiązywanie celibatu dla tradycji łacińskiej7.

Uwadze członków synodu nie umknął też problem braku kapłanów w nie-
których Kościołach lokalnych. Zjawisko to pojawia się zarówno na terenach 
od  niedawna poddanych ewangelizacji, jak i  w  krajach o  wielowiekowej 
tradycji chrześcijańskiej. Synod zaleca niektóre sposoby zaradzenia takim 
sytuacjom. Uznaje za nieodpowiednie – a wręcz wyklucza taką praktykę – 
obniżanie wymagań stawianych kandydatom do kapłaństwa. Warunki, jakie 
przyszli kapłani mają spełniać, muszą być wysokie, bo wysokie są zadania 
posługi kapłańskiej. W całej tej sprawie należy nadzieję złożyć w Panu, któ-
ry na pewno zadba – sobie dostępnymi sposobami – o powołanie zdatnych 
i godnych ministrów do liturgicznej posługi w Kościele.

Eucharystia, jako sakrament miłości oblubieńczej Chrystusa względem Ko-
ścioła, pozostaje w bliskim związku z sakramentem małżeńskim, w którym 
doznaje uwznioślenia oblubieńcza miłość mężczyzny do kobiety. W teologii 
Pawłowej miłość małżeńska jest znakiem sakramentalnym miłości Chrystusa 
do swego Kościoła. W świetle tej relacji, zachodzącej między małżeństwem 
i Eucharystią, adhortacja chce rozważyć pewne istotne problemy duszpaster-
skie. I tak, ponieważ Chrystusa łączy nierozerwalna i jedyna więź z Kościo-
łem, to zgodnie z tym prawzorem mężczyzna winien być złączony w sposób 
definitywny tylko z jedną kobietą – i na odwrót ona tylko z jednym mężczyzną 

7 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, dz. cyt., 
s. 36. Tekst polski wyraża osobiste decyzje papieża, podejmowane w sprawie celibatu, w liczbie 
pojedynczej, podczas gdy tekst łaciński wypowiada je w sposób bardziej uroczysty przez plura-
le maiestaticum (inculcamus, confirmamus). Słowa papieskie są jasne i mocne, stąd rozwiać się 
muszą wszelkie oczekiwania niektórych na rychłą zmianę w dziedzinie kapłańskiego celibatu. 
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(por. Rdz 2, 24; Mt 19, 5). Z tego wynika, że monogamia, jako istotny przy-
miot małżeństwa chrześcijańskiego, musi być ściśle zachowana także przez 
chrześcijan wywodzących się z kręgów kulturowych tolerujących poligamię.

Małżeństwo zawarte w Kościele jest nierozerwalne na całe życie, na wzór 
nierozerwalnej miłości Chrystusa do Kościoła. Nie może dziwić, że synod 
poświęcił wiele uwagi bolesnym sytuacjom, w których znalazło się wielu wier-
nych, gdy po zawarciu sakramentu małżeństwa rozwiedli się i zawarli nowy 
związek. Zjawisko to stanowi plagę dzisiejszych czasów, jaka nie omija też 
środowisk katolickich. Synod potwierdził praktykę Kościoła niedopuszcza-
nia ludzi rozwiedzionych i powtórnie życiowo złączonych do sakramentów, 
ponieważ swoim stanem i sytuacją sprzeciwiają się tej jednej miłości, jaka 
istnieje między Chrystusem i Kościołem, a urzeczywistnia się w Eucharystii. 
Ludzi tych nie należy jednak od Kościoła odstręczać, ani wyłączać z jego re-
ligijnego życia, nawet jeśli nie mogą oni korzystać z sakramentów. Przypadki 
zaś poważnych wątpliwości w odniesieniu do ważności zawartego małżeństwa 
w Kościele winny być gruntownie rozpatrywane przez sądy kościelne. W sy-
tuacjach prawnie nieodwołalnych – kiedy nie ma możliwości, by stwierdzić 
nieważność małżeństwa i kiedy zarazem istniejący nowy związek jest nieod-
wracalny – Kościół zachęca tych wiernych do przeżywania swego związku 
zgodnie z prawem Bożym, na wzór przyjaznego rodzeństwa, co pozwoli im na 
przystępowanie do stołu eucharystycznego.

Eucharystia wobec eschatologii
Jeśli prawdą jest, że wszystkie sakramenty prowadzą wiernych do zmar-

twychwstałego Chrystusa, to jest również prawdą, że w Eucharystii umożliwia 
się im antycypujące kosztowanie eschatologicznego spełnienia, ku któremu 
każdy człowiek i całe stworzenie zmierza. Cel człowieka to szczęście wieczne. 
Nie znajdzie się go nigdzie poza Jezusem Chrystusem, zwycięzcą zła i śmierci, 
obecnym w sposób szczególny w Eucharystii. Poprzez Nią można włączyć się 
w pełnię życia Zmartwychwstałego, bo takim jest nasz Zbawiciel. Uczta eucha-
rystyczna stanowi dla nas rzeczywistą zapowiedź ostatecznej uczty, głoszonej 
najpierw przez proroków (Iz 25, 6–9) i opisanej w Nowym Testamencie jako 
„Gody Baranka” (Ap 19, 7–9), którą celebruje się w radości świętych obcowania.

Celebrując świętą Eucharystię, doznaje wzmocnienia wiara ludu Bożego 
w Chrystusa zmartwychwstałego, gwarantującego nasze zmartwychwstanie, 
i ożywia się nadzieja na spotkanie twarzą w twarz z tymi, którzy przed nami 
odeszli ze znakiem wiary i zażywają teraz pokoju. W tym kontekście ojciec 
święty przypomina – czyni to wspólnie z ojcami synodu – o obowiązku mo-
dlitw za zmarłych, zwłaszcza o ofiarowaniu w ich intencji mszy świętych.
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Wywody o doktrynalnych związkach Eucharystii z innymi prawdami po-
rządku zbawczego adhortacja zamyka przywołaniem postaci i roli Najświęt-
szej Maryi Panny. W Niej rozbłysła potężnym blaskiem skuteczność zbawienia 
dokonanego przez Jezusa Chrystusa, ofiarowanego ludzkości w Eucharystii, 
a ujawnionego już w Niej chwałą Wniebowzięcia. Maryja z Nazaretu, jako 
ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem wskazującym, jak każdy z  nas 
powinien przyjmować dar, który Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii. 
Pokazuje też ku czemu ten dar, odpowiednio przyjęty, jest zdolny człowieka 
doprowadzić. Maryję dowiódł do chwały Wniebowzięcia.

Końcowe dopowiedzenie
Nie dziwi nas przeto, że przy tak wysokiej pozycji, przyznanej Euchary-

stii w całym porządku zbawczym, adhortacja kładzie wielki nacisk na piękne 
i godne jej liturgiczne sprawowanie. Nie pomija też – a przeciwnie mocno 
je uwydatnia – oddziaływania Eucharystii na życie religijne wszystkich wier-
nych. Postulaty stawiane tak celebrowaniu8, jak i  godnemu przeżywaniu 
Eucharystii9, znalazły się w dwóch następnych partiach tego papieskiego do-
kumentu. Dokładniejsze ich omówienie winno stać się przedmiotem najpierw 
pracy liturgistów – w części dotyczącej świętej eucharystycznej liturgii – a na-
stępnie pastoralistów – w części odnoszącej się do życia religijnego członków 
ludu Bożego. Teolog dogmatyk zainteresowany jest przede wszystkim samą 
pozycją Eucharystii w porządku zbawczym, tematem o tyle niesłychanie waż-
nym, że przysługuje Jej rola centrum ogniskującego cały porządek zbawczy. 
Wyłącznie temu zagadnieniu poświęcono powyższe zwięzłe opracowanie.

8 Z postulatami liturgicznymi można się zapoznać w adhoratcji Sacramentum caritatis, 
nr 34–69. 

9 O Eucharystii jako tajemnicy życia religijnego w adhortacji Sacramentum caritatis trak-
tują numery 70–93.
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Religia czy wiara?  
Postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera

Wyzwania teologii
Właściwą rzeczą dla teologa jest systematyczne i cierpliwe podejmowa-

nie zagadnień, jakie wynikają z prób wypowiedzenia judeochrześcijańskiego 
Objawienia językiem współczesnym. Chrześcijaństwo, które doświadczyło 
dramatu I i II wojny światowej, doznaje nieustannie konfrontacji z wieloma 
nowymi wyzwaniami, jakie wiążą się po części z uwikłaniem w zło świata. 
Zwłaszcza na gruncie europejskim nasilające się procesy globalizacji, seku-
laryzacji czy wspomniane już potworne zmaganie się z totalitaryzmem ko-
munistycznym i  faszystowskim, domagają się wciąż wielu analiz i nowych 
przemyśleń zbawczego orędzia Jezusa z Nazaretu. Bo jest prawdą, że w trak-
cie tych wszystkich tragicznych doświadczeń, z jednej strony wielu chrześci-
jan wykazało się heroicznym świadectwem przynależności do Pana Jezusa, 
a z drugiej nie brakowało także i tych, którzy nie zdali egzaminu. Tym wy-
zwaniom nie sprostały jeszcze w większym stopniu i same Kościoły chrze-
ścijańskie. Pojawiła się teza o rozdzieleniu wiary od religii. Na pytanie o jej 
zasadność spróbujemy dać odpowiedź w poniższej refleksji.

Do tego kontekstu rozważań, gdzie świat jawi się jako scena dramatu 
ludzkiego zbawienia, gdzie trwa odwieczne zmaganie dobra ze złem, można 
przywołać perykopę o chwaście w pszenicy (por. Łk 13, 24–30). Ta biblijna 
przypowieść nie jest łatwa do egzegezy, zwłaszcza, że każdy z nas widzi się 
najpierw jako owa pszenica, między którą Szatan zasiewa ziarna chwastu. 
Domagamy się rychłej sprawiedliwości. Ta parabola, w której Jezus porów-
nuje królestwo Niebieskie do ziarna obsianego dobrym, pszenicznym ziar-
nem, sprzeciwia się ludzkiemu poczuciu sprawiedliwości, gdyż nasza logika 
nie ma wiele wspólnego z Bożym działaniem, a miłosierdzie rezerwujemy 
wyłącznie dla siebie. Nie jesteśmy zainteresowani odsuwaniem w czasie ja-
kiegokolwiek sądu.

Jednym z postulatów, jakie wynikają z piśmiennictwa protestanckich teo-
logów Karla Bartha (1886–1968) czy Dietricha Bonhoeffera (1906–1945), było 
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dążenie do rozdzielenia wiary i religii. Czy słusznie? Przyjrzyjmy się zatem 
bliżej tej kwestii, poddając z pozycji teologiczno-fundamentalnych najpierw 
analizie pojęcie religii, a następnie wiary, aby ostatecznie wyciągnąć wnioski 
w odniesieniu do preferencji bądź wiary, bądź religii i ewentualnych korzyści 
dla współczesnego chrześcijanina wynikających z jego konfrontacji z otacza-
jącym go światem pogańskim.

Czym jest religia?
Jak rozumieć religię? To rzeczywistość między człowiekiem a transcenden-

cją, związek człowieka z Bogiem, na który składają się prawdy wiary (doktry-
na), zasady postępowania (moralność) oraz kult i organizacja. Z pewnością 
religia tak rozumiana jest pojęciem szerszym niż wiara, gdyż obejmuje zagad-
nienia i funkcje, jakie wypływają już z natury samej religii.

Wydaje się, że nie należy utożsamiać pojęć religii i wiary. Dla klasyków 
różnica pomiędzy tymi dwoma terminami była oczywista. Tomasz z Akwinu 
określał religię jako akt słusznej sprawiedliwości, do którego zobowiązany jest 
człowiek jako stworzenie wobec swojego Stwórcy. Aktami religijności są wszel-
kie postacie kultu, tak zbiorowego, jak i osobistego, kiedy człowiek wysławia 
Boga. Z kolei wiarę należy postrzegać przede wszystkim jako przyjęcie Obja-
wienia, ufne zawierzenie temu, co Bóg powiedział o sobie. Człowiek wierzący 
jest człowiekiem religijnym, gdyż czci Boga, ale człowiek religijny nie musi być 
koniecznie osobą wierzącą – jak trafnie zwraca uwagę Jan Andrzej Kłoczowski.

Tertulian mylił się, gdy mówił, że człowiek jest z natury chrześcijaninem. 
Poprawniej jest stwierdzić, że osoba ludzka ex naturae jest religijna. Chrześci-
jaństwo nie stanowi bowiem tylko religii, lecz coś znacznie więcej. Chrześci-
jaństwo to nie konsekwencja naturalnej religijności, ale afirmacja i przyjęcie 
Objawienia i Objawiającego, co winno znaleźć swoje uwieńczenie w osobi-
stym spotkaniu człowieka z Chrystusem. Istota myśli wypowiedzianej przez 
Tertuliana jest jednak ważna, gdyż odsłaniała „ścieżkę” wiodącą do wiary. 
Była nią „naturalna religia”, wynikająca z bycia człowiekiem. To z natury ludz-
kiej wypływał nakaz dla Babilończyków, Egipcjan czy Rzymian, aby oddawać 
cześć bogom swoich ojców. Mircea Eliade wykazał, że dzieje religii wskazują 
na wiele hierofanii, poprzez które człowiek poszukiwał możliwości kontaktu 
z sacrum czy z jakąś formą boskości1.

Religia jest faktem. Człowiek nie może zatem nie być religijny; to przy-
należy do jego naturalnego i całościowego rozwoju. W sensie historycznym 

1 Zob. J. A. Kłoczowski, Czy wiara to religia?, „Znak”, 2010, nr 665. 
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i geograficznym istnienie religii uznają wszyscy ludzie, także niereligijni i ate-
iści. W wydarzeniu religijnym mówimy o podmiocie (człowiek) i przedmiocie 
(Bóg). Naturalnie, mówiąc o podmiocie, nie idzie o rzeczowe ujęcie osobowej 
rzeczywistości transcendentnej, lecz o odróżnienie jej od człowieka. Osoba 
ludzka, doświadczając własnej ograniczoności i zależności od innych bytów, 
otwiera się na Boga, czyni Go przedmiotem swojej religijnej wiary2. Religia nie 
sprowadza się jedynie do czystego aktu wiary, ale spełnia także jeszcze inne 
funkcje. Marian Rusecki przypisuje jej pięć zasadniczych funkcji, tj. zbawczą, 
antropotwórczą, socjotwórczą, kulturotwórczą oraz apologetyczną3.

Wydaje się, że przeakcentowanie tych funkcji oraz nadmierne podkreślenie 
struktury religii (treść prawd wiary, życie moralne, kult i organizacja) czę-
sto prowadzą do wynaturzeń w jej łonie. Religia traci wówczas z oczu swoje 
podstawowe zadanie, a mianowicie łączenie człowieka z Bogiem. Z  jednej 
strony zbawienie człowieka domaga się wspólnotowego przeżywania wiary4, 
a z drugiej instytucjonalizacja religii osłabia i niszczy osobowy i dialogowy 
charakter spotkania jednostkowego człowieka z Bogiem. Jak wiara domaga 
się kościelności, tak religia potrzebuje ciągłej i krytycznej refleksji.

Jak rozumieć wiarę?
Czym jest wiara? Mimo trudności w jej określeniu, co wynika zarówno 

z przedmiotowego czy też podmiotowego ujęcia, wolno stwierdzić, że  jest 
to osobowa relacja człowieka do Boga lub bóstwa. W teologii chrześcijańskiej 
w akcie wiary wyróżnia się następujące wymiary: personalistyczny, teologal-
ny, chrystocentryczny, pneumatologiczny, soteryjny i eklezjalny5. W naszym 
przedłożeniu, ze względu na przejrzystość oraz charakter prezentacji, odnie-
siemy się tylko do perspektywy personalistycznej i eklezjologicznej.

Czy chrześcijaństwo jest religią? Nie spieszmy się ze zbyt pochopną i na 
pozór oczywistą odpowiedzią. Sprecyzujmy nasze pytanie. Czy chrześcijań-
stwo jest tylko religią? W sensie ścisłym jedyną religią jest judaizm. Nato-
miast chrześcijaństwo nie jest tylko religią. Wiara w Jezusa jako Mesjasza jest 
czymś więcej niż tylko prawdą wiary, etycznym postępowaniem i kultem. 
Boski Mistrz z Nazaretu powie o sobie samym: „Ja jestem drogą i prawdą, 

2 Por. M. Rusecki, Religia, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki et al., 
Lublin 2002, s. 1016.

3 Por. tamże, s. 1020.
4 Na temat kościelności wiary i jej kościelnej interpretacji pisałem więcej w: Bosko-ludzka 

wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, s. 54.
5 Por. J. Mastej, Wiara, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, dz. cyt., s. 1323–1328.
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i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 1). 
W pismach ojców Kościoła znajdziemy określenie, że chrześcijaństwo to od-
wieczne Słowo (Logos), które stało się ciałem i zamieszkało między nami. „Na 
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga” (J 1, 1–2). Wiara w Chrystusa nie jest jakąś intelektualną 
koncepcją, nie jest jakąś formą emocjonalnego spirytualizmu czy ezoteryzmu, 
lecz nade wszystko życiem powiązanym z wcielonym Synem Bożym, który 
dla odkupienia wszystkiego i wszystkich stał się człowiekiem, nie przestając 
być Bogiem. Chrześcijaństwo ogniskuje się zatem w osobie Jezusa Chrystusa, 
zmartwychwstałego Pana, który jest obecny i żywotnie połączony ze wspól-
notą wierzących w Niego6.

Dla pierwszych wyznawców ich wiara w Jezusa jako Zbawiciela będzie nade 
wszystko drogą, Jego naśladowaniem. Życie chrześcijanina to droga do pełnej, 
osobowej komunii z Bogiem. Błogosławiony Jan Paweł II uczył, że

życie chrześcijańskie jest uczestnictwem w tajemnicy paschalnej, jest drogą krzyża 
i zmartwychwstania. Drogą krzyża, ponieważ nasza egzystencja stale poddawana jest 
oczyszczeniu, które prowadzi do przezwyciężenia starego świata naznaczonego grze-
chem. Drogą zmartwychwstania, ponieważ wskrzeszając Chrystusa, Ojciec pokonał 
grzech i  dlatego w  człowieku wierzącym „sąd krzyża” staje się „sprawiedliwością 
Bożą”, to znaczy triumfem Jego Prawdy i Jego Miłości nad przewrotnością świata7.

Nie wolno zatem instytucjonalizować żywego doświadczenia wiary w Je-
zusa i  redukować go do religii. W rozmowie z Samarytanką Jezus wyzna, 
że zarówno od żydowskiej świątyni w Jerozolimie na górze Synaj, jak i od 
samarytańskiej świątyni na górze Garizim, ważniejsza jest cześć oddawana 
Ojcu Niebieskiemu w Duchu i prawdzie. „Nadchodzi jednak godzina, na-
wet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, 
by Jego czciciele oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4, 23–24). Po-
trzeba zatem nowej pobożności. Jednak nie tyle idzie tu o nową formę po-
bożności religijnej, co pobożności chrześcijańskiej jako osobowego – choć 
we wspólnocie – doświadczenia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Jego Krzyża 
i Zmartwychwstania.

6 Por. A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Kraków 2012, 
s. 202–201.

7 Por. Jan Paweł II, Życie chrześcijańskie jako droga do pełnej komunii z Bogiem. Prze-
mówienie na  audiencji generalnej 11  sierpnia 1999 r., „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 
11 (1999).
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W adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI z determinacją 
napisze, iż „wiara chrześcijańska nie jest «religią Księgi»: chrześcijaństwo jest 
«religią słowa Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielo-
nego i żywego»”8.

Uprawiać religię czy wyznawać wiarę?
Teologia katolicka, nawołując do demitologizacji chrześcijaństwa, wcale 

bynajmniej nie pragnie bezkrytycznego powielania postulatów Rudolfa Bult-
manna, Karla Bartha czy Gerharda Ebelinga czy nawet Paula Ricoeura. O wie-
le bardziej jest zainteresowana głoszeniem Ewangelii jako podjętej przez Boga 
inicjatywy spotkania człowieka w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa religia nie 
polega na wierze w Boga pochodzącej od człowieka, lecz na wierze w Boga 
pochodzącej od Boga. Skutkiem katolickiej demitologizacji ma być wyznanie, 
że to Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. To Bóg szuka człowieka. Dzięki 
wszechogarniającej łasce może zatem dojść do interpersonalnego wydarzenia, 
jakim będzie komunia człowieka ze Zbawicielem9.

Słynny jest przyczynek Bartha do zagadnienia między wiarą a religią, który 
przedstawił zwłaszcza w swoim komentarzu do Listu świętego Pawła do Rzy-
mian. Problem wiary i religii kalwiński teolog rozpatruje w świetle przyję-
tych przez siebie filozoficznych podstaw, odwołując się nie tylko do poglądów 
Martina Lutra czy Jana Kalwina, ale także Ludwiga Feuerbacha i Friedricha 
Nietzschego10. Zrywając z protestanckim liberalizmem, teolog z Bazylei prze-
ciwstawił wiarę religii i jednocześnie chrystocentryzm antropomorfizmowi. 
Jako twórca teologii dialektycznej wykazywał wyższość wiary nad religią. 
W swojej „dogmatyce w zarysie” wyraźnie zaakcentuje rozumienie wiary jako 
spotkania, jako pewnego wydarzenia (das Ereignis). W wierze chrześcijańskiej 
idzie o spotkanie. „To spotkanie z Bogiem jest spotkaniem ze słowem łaski, 
które wypowiedział On w Jezusie Chrystusie”11. Naturalnie to spotkanie sta-
nowi według Bartha dar. „Jest to spotkanie, w którym ludzie zyskują wolność 
słyszenia słowa Bożego”12. Właściwie przeżywana wiara chrześcijańska uwal-
nia człowieka od religii, od bożków, jakich wznosili i czcili ludzie starożytnych 
i nowych czasów. W wierze – rozumianej nie tylko jako ufność, lecz poznanie 

 8 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum 
Domini”, 30 IX 2010, nr 7.

 9 Por. A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła…, dz. cyt., s. 206.
10 Por. J. Gaja, Koncepcja wiary w „Römerbrief ” Karla Bartha, Kraków 2009, s. 192.
11 K. Barth, Dogmatyka w zarysie, przeł. I. Nowicka, Warszawa 1994, s. 13–14.
12 Tamże, s. 15.
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i wyzwanie – idzie o prawdziwe życie w jego całkowitej pełni, a nie jedynie 
o jakiś szczególny religijny zakres, zauważa kalwiński teolog13.

Kiedy chrześcijaństwo staje się religią, to nie sprawdza się wobec wyzwań, 
jakie niesie ze  sobą świat. Ani jednostkowy wierzący, ani cała społeczność 
kościelna nie znajduje w sobie tyle żywotności, aby być wyraźnym i skutecz-
nym świadkiem sprzeciwu wobec panoszącego się zła. Kiedy wiara chrze-
ścijańska przybiera formę jedynie religii, to  akceptuje wszelki kompromis 
z  każdą ideologią. Za  swoją konformistyczną postawę chrześcijanie płacą 
nazbyt wielką cenę. Sam Jezus ostrzegał: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci swój smak, czymże ją  posolić? Na  nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt 5, 13). Napięcie między 
charyzmatem a  urzędem jest czymś niezbywalnym. Jest ono wewnętrzną 
dynamiką, którą niesie ze  sobą skomplikowana relacja misterium Kościoła 
i jego instytucjonalności14.

Barth odwołuje się do  postawy Kościoła ewangelickiego w  Niemczech 
w 1933 roku i jego ówczesnego politycznego świadectwa. Kościół ewangelicki 
nie wyrzekł wówczas „nie” wobec narodowego socjalizmu i sprzeciw ten nie 
wyszedł ani od najbardziej znaczących duchownych tego Kościoła, ani też 
od prominentnych jego postaci.

Wyznanie społeczności chrześcijańskiej w  tej postaci wówczas posłyszeć się nie 
dało. Pomyślcie państwo – konstatuje kalwiński teolog – co by się wydarzyło, gdy-
by tamtymi czasy Kościół ewangelicki wypowiedział swoje kościelne wyznanie 
w postaci doczesnej postawy politycznej! Nie był do tego zdolny i skutki widzimy 
wokoło jak na dłoni. I  jako drugi przykład: nawet dziś trafia się poważne, żywe 
chrześcijaństwo. Pewien jestem, iż bieg wydarzeń w wielu zbudził głód i pragnie-
nie Bożego słowa i że nastała wielka godzina dla Kościoła15.

Szwajcarski teolog konkluduje, że Kościół ewangelicki, jeśli i teraz zachowa 
się podobnie jak w czasach Trzeciej Rzeszy, czyli ugodowo i konformistycznie, 
będzie skazany na niepłodność.

Podejmując refleksję nad zagadnieniem wiary i religii w chrześcijaństwie, 
kard. Joseph Ratzinger przywoływał stanowisko Bartha. Uważał, że  miał 
on rację jedynie w tym znaczeniu, że chrześcijaństwu grozi stale pewne wy-
paczenie i może ono ulec zniekształceniu. Ratzinger pisał:

13 Tamże, s. 19.
14 Por. A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła…, dz. cyt., s. 189–200.
15 Tamże, s. 31.
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religia chrześcijanina może ulec chorobie i stać się przesądem: konkretna religia, 
w której wiara jest głęboko przeżywana musi być nieustannie oczyszczana na ba-
zie prawdy, tej prawdy, która z jednej strony ukazuje się w wierze, a z drugiej stro-
ny, ujawnia się na nowo poprzez dialog, pozwalając nam uznać swoją tajemnicę 
i nieskończoność16.

Kontynuując swoją myśl, Ratzinger stwierdzał:

religia zawiera w sobie drogocenną perłę prawdy, ale zawsze ukrywa ją i stoi przed 
nią nieustanne niebezpieczeństwo, że straci ze swojego pola widzenia swoją istotę. 
Religię może dotknąć choroba i może stać się czymś destrukcyjnym. Może i po-
winna prowadzić nas do prawdy, ale może także ludzi oddzielić od prawdy […]. 
Stosunkowo łatwo może nam przyjść krytykowanie religii innych, ale musimy być 
gotowi na przyjęcie krytyki nas samych i naszej własnej religii17.

Trzeba wyznać, że Barth prezentuje dość negatywną wizję religii. Według 
niego jest ona wytworem człowieka, pragnącego się zbawić bez Boga. Tak ro-
zumianej religii przeciwstawia on zdecydowanie wiarę. Dla niego wiara i jej 
sprawiedliwość jest czymś jej właściwym, nowym, innym wobec całej rzeczywi-
stości religii. Na pytanie, czy religia może być pewnym założeniem i uwarunko-
waniem pozytywnej relacji człowieka do Boga, Barth odpowiada negatywnie. 
Jakkolwiek o religii nie należy mówić jedynie tylko negatywnie, to zaznacza jej 
prawny i jurydyczny charakter (Religion als Gesetz). Wiara ma się do religii tak, 
jak Ewangelia do prawa (Gesetz)18. Dlatego należy dążyć do usunięcia religii, 
aby idące jedynie od Boga usprawiedliwienie mogło ogarnąć grzesznika (Recht-
fertigung des Sünders). To stanowi bowiem centralną ideę Biblii, która została 
najpełniej wytłumaczona przez Pawła w jego Liście do Rzymian19.

Szerzej swoje stanowisko odnośnie do relacji wiary i religii Barth przed-
stawia w Kirchliche Dogmatik w rozdziale zatytułowanym Objawienie Boże 
jako zniesienie religii (Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion). Pisze: 
„Religia jest niewiarą, religia jest par excellence dziełem człowieka bez Boga”. 
Religia to permanentna próba – wyzna autor Kościelnej dogmatyki – samo-
usprawiedliwienia się człowieka. Jedynie przez Bożą łaskę, jaka udzielana jest 
w Objawieniu („die in der Offenbarung vermittelte Gnade”), człowiek może 

16 Por. J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 
2004, s. 111.

17 Por. tamże, s. 110.
18 Por. E. Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers, Gütersloh 2005, s. 328–334.
19 Por. A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2011, s. 31–103.
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doświadczać usprawiedliwienia i wiary. Bez łaski człowiek popada w religię, 
która jest formą samousprawiedliwienia. Religia to akt samousprawiedliwie-
nia i pewności siebie wobec Boga („Die Religion ist ein Akt von Selbstrecht-
fertigung und Selbstbehauptung Gott gegenüber”). Natomiast Objawienie 
przynosi spotkanie z Bogiem (luterańskie coram Deo), w którym człowiek 
doświadcza w wierze nowej orientacji. Barth podnosi zdecydowany protest 
przeciwko podporządkowywaniu Objawienia religii. To  Objawienie jest 
czymś nadrzędnym i pierwotnym. Podobny błąd stanowi przyporządkowy-
wanie Boga człowiekowi20.

W swoich ostatnich wykładach, jakie prowadził Barth już po oficjalnym za-
kończeniu działalności akademickiej w semestrze zimowym 1961/1962, a które 
następnie zostały ogłoszone drukiem pod tytułem Einführung in die evange-
lische Theologie, wyliczał cztery podstawowe wyznaczniki dla pracy teologa. 
Mówi on o modlitwie (Gebet), o nieustannym uczeniu się (Studium), o służbie 
(Dienst) oraz o miłości (die Liebe). Barth chce ustrzec wiarę tak przed funda-
mentalizmem, jak i liberalizmem. Stąd wobec teologów jawi się poważne wy-
zwanie właściwej interpretacji Objawienia. Teologia musi stwarzać przestrzeń 
dla wiary i bronić jej przed religią21.

Podobną afirmację pojęcia Objawienia spotykamy w tekstach Bonhoeffera. 
W swojej koncepcji „bezreligijnego chrześcijaństwa”, inspirując się niejed-
nokrotnie ideami Bartha, ukazuje nadrzędną rolę Objawienia. Nie wolno – 
jak to czyni idealizm i transcendentalizm – utożsamiać Objawienia z religią. 
Dla niemieckiego luteranina – podejmującego krytykę religii, podobnie jak 
Barth, ale inaczej niż on  ją rozumiejącego – religia jest historycznie uwa-
runkowaną i przejściową formą ekspresji Objawienia22. To dziejowo zmienny 
fenomen i zewnętrzna szata chrześcijańskiej wiary. Chrześcijaństwo jest naj-
lepszą postacią religii. Bonhoeffer, wskazując na ujęcia religii Karla Heima, 
Paula Althausa i Paula Tillicha, polemizuje z trzema jej głównymi cechami, 
jakie ci badacze akcentują. Według niego takie jej cechy, jak metafizyczność, 
wewnętrzność oraz cząstkowość (Metaphisik, Innerlichkeit, Partialität), do-
prowadzają jedynie do  hipotezy Boga23. Ostatecznie kreują Jego fałszywy 
obraz. Jest to Bóg religii, a nie Bóg wiary. Dlatego nasz stosunek do Boga 
nie ma być religijny, gdyż czcilibyśmy Boga, będącego wytworem naszego 

20 Por. K. Barth, Kirchliche Dogmatik, t. 1, cz. 2, Zürich 1938, s. 316–338.
21 Por. tenże, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1985, wyd. 3, s. 173–224.
22 Por. E. Feil, Die Theologie…, dz. cyt., s. 351.
23 Bonhoeffer wylicza jeszcze dodatkowo cztery inne cechy religii, a  mianowicie: Deus 

ex machina, Privileg, Vormundschaft, Entbehrlichkeit.
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myślenia24. To nie religia czyni nas przed Bogiem dobrymi, lecz jedynie Bóg 
nas usprawiedliwia.

Bóg w  ujęciu Bonhoeffera jest jedynie w  Chrystusie. Dlatego w  swojej 
książce Widerstand und Ergebung wiara stanowi dla niego przede wszystkim 
naśladowanie Jezusa; jest egzystencją dla innych. Jezusowa zasada „Für die-
-andere-Dasein“ („być dla innych“) to oś jego chrystologii. Bonheofferowi 
idzie o to, że Chrystus nie jest przedmiotem religii, ale czymś absolutnie in-
nym: rzeczywistym Panem świata (der Herr der Welt). Jezus jest dla niego nie 
homo religiosus, lecz człowiekiem, który w słabości, w cierpieniu i w krzyżu, 
żył dla innych25.

Podsumowanie
Dzisiejsi chrześcijanie i  ich Kościoły przeżywają trzy ogromne kryzysy. 

Według teologów katolickich Johanna Baptista Metza i Kurta Kocha można 
je wyrazić w trzech krótkich sloganach: „Jezus tak, Kościół nie”, „Jezus tak, 
Chrystus nie” oraz „religia tak, Bóg osobowy nie”26.

Przyjrzyjmy się bliżej tym głównym tendencjom kryzysowym chrześci-
jaństwa, jak je opisuje Koch, aktualny prefekt Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan. Pierwsza z nich pojawiła się w latach 60. ubiegłego wieku i od-
nosi się przede wszystkim do instytucjonalności chrześcijańskiej wiary. Mając 
charakter eklezjalny, kryzys ten najczęściej artykułuje się w sloganie „Jezus 
tak, Kościół nie”. Upraszczając, wolno stwierdzić, że taka postawa jest dość 
niespójna i wręcz nielogiczna. O Jezusie niewiele byśmy wiedzieli, ani tym 
bardziej nie mieli do Niego niezafałszowanego przystępu, gdyby nie Kościół. 
To właśnie wspólnota wierzących jest dla nas obiektywizacją naszej wiary 
i pewności zbawienia. Dzięki kościelności nie popadamy w subiektywizację, 
trwając w apostolskim przekazie wiary. To przecież nauczanie Kościoła pro-
wadzi nas do pełni wiary w Jezusa jako Zbawiciela. Hasło „Jezus tak, Kościół 
nie” wynikło jednak z  jeszcze bardziej głębszego zafałszowania, które było 
wynikiem kryzysu wiary w Chrystusa, co wyrażano przez hasło: „Jezus tak, 
Chrystus nie”. U jego podłoża znalazł się spór o relacje między Jezusem histo-
rycznym a Chrystusem wiary. Przedstawiciele myślenia „Jezus tak, Chrystus 
nie” afirmują historyczność osoby Jezusa jako pobożnego Żyda z Nazaretu, 

24 Por. D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 
Gütersloh 1951, wyd. 16, s. 204–212.

25 Por. tamże.
26 Por. K. Koch, Tempo di interiorità. Per una Chiesa che vive il mistero, Brescia 2011, s. 103–

105.
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a odrzucają Jego boskość, nie uznają w Nim Mesjasza. Dla zwolenników tej 
koncepcji Chrystus to twór popaschalnej gminy pierwszych chrześcijan. Nad-
mierna akceptacja ludzkich przymiotów i walorów Jezusa jest z jednej stro-
ny ich szczerym poszukiwaniem paradygmatu człowieczeństwa, a z drugiej 
nieuczciwą selektywnością i wybiórczością treści Objawienia. Dlatego repre-
zentanci tego drugiego błędu nie przyjmują Zmartwychwstania w sile Ducha 
Świętego. Nie są członkami Kościoła, ani nie karmią się zbawczymi mocami, 
jakie płyną z sakramentów, gdyż nie posiadają osobowej wiary w Jezusa jako 
Chrystusa. Apostoł Paweł uczy, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz 
zbawiony (por. Rz 10, 9). A zatem jeżeli człowiek nie uwierzy, że Bóg wskrzesił 
Jezusa z martwych, który dziś żyje we wspólnocie wierzących, odbiera sobie 
możliwość zbawienia. Dlatego ci, którzy wierzą w Boga, a nawet uznają Jezusa 
za swojego Pana, lecz nie wierzą w Jego zmartwychwstanie, nie należą do gro-
na zbawionych. Z tymi dwoma formami kryzysu w chrześcijaństwie łączy się 
ostatnia, a mianowicie „religia tak, Bóg osobowy nie”, stanowiąca najbardziej 
współczesną postać odchodzenia od Boga. Jest to podważenie już biblijnej 
wiary w Boga. To hasło wypływa z atmosfery zakwestionowania istnienia 
i działania Boga w historii człowieka i świata. Tak oto kryzys eklezjologiczny 
przeszedł w chrystologiczny, aby ostatecznie przyjąć postać teologicznego.

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie o przyczyny tego trójpo-
staciowego kryzysu. Z pewnością należałoby tu wskazać na wiele czynników 
zewnętrznych. Ale nie wolno pominąć i elementów, jakie wyszyły z łona same-
go chrześcijaństwa. Transponując analizę judaizmu do chrześcijaństwa, od-
wołajmy się do stwierdzenia żydowskiego filozofa Abrahama Joshua Heschla. 
Przed laty zanotował on interesujące stwierdzenie: „Zwykło obwiniać się na-
ukę i antyreligijną filozofię za upadek religii we współczesnym społeczeństwie. 
Znacznie uczciwiej byłoby obciążenie samej religii za jej klęski. Religia upadła 
nie dlatego, że została odrzucona, ale dlatego iż straciła znaczenie i stała się 
mętna i mdła i zaczęła być postrzegana jako źródło zniewolenia”27. Następnie 
Heschel wyliczał powody tego stanu rzeczy: „Kiedy miejsce wiary zajmuje 
wyznanie, miejsce pobożności  – dyscyplina, a  miłości  – przyzwyczajenie; 
kiedy ze względu na miniony splendor lekceważy się obecny kryzys; wiara 
z żywego źródła zmienia się w klejnot rodowy; religia zaczyna przemawiać 
w imię autorytetu, a nie w imię współczucia – wówczas jej przesłanie staje się 
niezrozumiałe”28.

27 Zob. J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Kraków 2001, s. 264.
28 Tamże.
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Postulaty Bartha i Bonhoeffera, odrzucające religię a afirmujące akt wiary, 
z jednej strony trzeba przyjąć z uznaniem i widzieć ich inspirujący wkład, 
a z drugiej trudno zaakceptować je całkowicie bezkrytycznie i nie dostrzec 
w nich pewnych braków. Na pewno należy podjąć wraz z nimi odpowiedzial-
ną krytykę religii i zagrożenia, jakie niesie ze sobą jej nadmierna instytucjo-
nalizacja. Jednakże nie sposób przystać na ową przesadną indywidualizację 
i subiektywizację wiary, jaka wynika z ich postulatów.

Wydaje się, że szansą na wyjście z kryzysu jest odzyskanie i rozwój osobo-
wej więzi z Jezusem jako Chrystusem. 11 października 2012 roku, w 50. rocz-
nicę otwarcia II Soboru Watykańskiego, Benedykt XVI ogłosił „Rok Wiary” 
dla Kościoła katolickiego. W Liście apostolskim Porta Fidei ojciec święty na-
pisał: „«Rok wiary» jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia 
do Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwych-
wstania Bóg objawił pełnię miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia 
i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5, 31)”29. Może 
właśnie to być stosowny czas, aby poddać rewizji swoją wiarę, a następnie 
ją należycie pogłębić, tak eklezjalnie, jak i chrystocentrycznie, tak społecznie, 
jak i personalnie. Potwierdzając te dwa aspekty, Benedykt XVI w swoim motu 
proprio uczy:

wiara oznacza zaangażowanie i  publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie 
może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją na to, żeby być 
z  Panem, aby z  Nim żyć. To  „bycie z  Nim” wprowadza do  zrozumienia powo-
dów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wy-
maga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu 
Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głosze-
nia jej bez lęku każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji 
i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym30.

29 Benedykt XVI, List apostolski Porta Fidei, Watykan 2011, nr 6.
30 Tamże, nr 10.
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Przesłanie nadziei  
w Świętokrzyskich Kazaniach Radiowych  

w latach stanu wojennego

Dostojny Jubilat, Ksiądz Profesor Józef Krzywda CM, któremu poświęca-
my niniejszą księgę pamiątkową, jest kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo. Tej kongregacji zakonnej współczesna polska homi-
letyka zawdzięcza dzieło ze wszech miar godne uwagi. Są to Świętokrzyskie 
Kazania Radiowe [dalej: ŚKR]. Głoszone w Bazylice Świętego Krzyża w War-
szawie, redagowane i wydawane drukiem w kolejnych tomach, stanowią bez-
cenny materiał do pracy naukowej w wielu obszarach teologii, współczesnego 
języka polskiego i szeroko pojętej kultury. W niniejszym artykule, po kilku 
uwagach wstępnych, przybliżone zostanie przesłanie nadziei, jaką niosły ŚKR 
w latach stanu wojennego.

Czas entuzjazmu  
i rozbudzonych wielkich nadziei społecznych
Na mocy pamiętnych umów z sierpnia 1980 roku Polskie Radio w Pro-

gramie I  zaczęło w każdą niedzielę o godzinie 9.00 nadawać mszę świętą 
z  misjonarskiego kościoła Świętego Krzyża w  Warszawie1. Atmosferę tej 
pierwszej transmisji dobrze oddaje ks. Stefan Gwiazdowski, należący od po-
czątku do Kościelnej Redakcji Mszy Świętej Radiowej:

To był piękny słoneczny dzień, 21 września 1980 roku. Miałem wrażenie, że cała 
Warszawa nagle ożyła. O godzinie 9.00 pootwierano okna i słychać było tylko na-
szą transmisję. Ludzie przekazywali sobie tę  sensacyjną wiadomość – po 31 la-
tach mamy znowu swoją Mszę w radiu. W 1949 roku jeszcze odbiorniki radiowe 

1 Por. K. Panuś, Kazania radiowe, [w:] tenże, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele ka-
tolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce od Oświecenia do XX wieku, Kraków 2001, s. 415.
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nie były tak rozpowszechnione i grono wiernych radiosłuchaczy było małe. Teraz 
miało być inaczej. Nareszcie przełamano milczenie2.

W ten czas entuzjazmu i rozbudzonych wielkich nadziei społecznych wpi-
sywało się słowo Boże, głoszone z radiowej ambony, wokół której gromadzi-
ła się niewyobrażalna rzesza 16 mln słuchaczy3. Transmisje mszy świętych 
były adresowane przede wszystkim do licznej społeczności chorych i cierpią-
cych. To oni też stali się inicjatorami niezwykle ciekawej serii wydawniczej. 
W listach pisanych do Kościelnej Redakcji Transmisji Mszy Świętych, czasami 
„na kartkach wyrwanych ze szkolnego zeszytu, czy wręcz rozprostowanej to-
rebce po kaszy”4, słuchacze ci prosili o publikację głoszonych w radiu tekstów 
kazań, aby można było do nich ponownie wracać. Redaktor transmisji mszy, 
ks. Alojzy Henel CM, przekazał inicjatywę chorych Instytutowi Wydawnicze-
mu Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Tak zrodziła się cenna 
seria współczesnych tekstów homiletycznych, wydawanych jako Świętokrzy-
skie Kazania Radiowe. W 2013 roku ukaże się 25, a więc w pewnym sensie 
jubileuszowy, tom tych kazań5. Korzystają z nich nie tylko chorzy. W oparciu 
o zamieszczone tam teksty opracowywane są prace magisterskie i doktorskie 
oraz podejmowana jest analiza przemian zachodzących we współczesnym 
kaznodziejstwie polskim6.

2 O Mszy radiowej mówią księża – redaktorzy, [w:] Świętokrzyskie Kazania Radiowe [dalej: 
ŚKR], t. 18, red. M. Białkowski, Kraków 2006, s. 28. 

3 Tamże, s. 30. Po 1989 roku ta liczba zmalała. W atmosferze odzyskanej wolności pojawi-
ło się bowiem wielu innych nadawców radiowych, którzy także rozpoczęli regularne transmi-
sje mszy świętych. Dzieło to podjęła również telewizja. Jednakże – jak podkreśla J. Jachimczak 
(Od redakcji, [w:] ŚKR, t. 6, red. J. Jachimczak, Kraków 1991, s. 6) – sondaż przeprowadzony 
przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w 1992 roku dowiódł, że każdej niedzieli słuchało 
mszy świętej radiowej transmitowanej z warszawskiej świątyni około 5,5 mln ludzi.

4 J. Dukała, Od Wydawcy, [w:] ŚKR, t. 1, Kraków 1983, s. 6.
5 Oprócz serii dokumentującej wszystkie kazania radiowe pojawiły się wydania obejmu-

jące dorobek poszczególnych kaznodziejów. Taki charakter mają np. dwa tomy kazań pt. „Ko-
chani moi!”. Świętokrzyskie Kazania Radiowe (t. 1: Warszawa 1992; t. 2: Warszawa 1995) biskupa 
Józefa Zawitkowskiego.

6 Zob. m.in. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996; 
taż, Dokąd zmierza dzisiejsze kaznodziejstwo?, „Materiały Homiletyczne”, 1997, nr 165, s. 13–21; 
W. Ostafiński, O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie Świętokrzyskich Kazań Radio-
wych, „Analecta Cracoviensia”, R. XXXV, 2003, s. 207–219; tenże, O sposobach obrazowania 
w Świętokrzyskich Kazaniach Radiowych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”’, R. LVII, 2004, nr 4, 
s. 261–276; tenże, Właściwości stylistyczne Świętokrzyskich Kazań Radiowych, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny”, R. LIX, 2006, nr 1, s. 25–46.
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Radiowe kazania wnoszą w  Polskę i  w  świat dynamizm ewangeliczny. 
Od pierwszej mszy świętej radiowej, odprawionej – jak to już wspomniano – 
21 września 1980 roku przez biskupa Jerzego Modzelewskiego, powstała jakaś 
nowa, gigantyczna parafia7. Uczestnicy tych celebracji nie znają się nawzajem, 
a jednak tworzą prawdziwą wspólnotę eucharystyczną. Oddaleni od ołtarza 
obłożną chorobą, starością, przymusową izolacją od społeczeństwa, dzięki tej 
transmisji mogą odczuć wielkość sprawowanego misterium8. Kazania radiowe 
towarzyszą wszystkim doniosłym przemianom społecznym w Polsce, których 
tak wiele było w ciągu minionych 33 lat. Szczególną rolę odegrały one w czasie 
stanu wojennego.

Transmisje radiowych mszy świętych  
w stanie wojennym
Jak wiadomo, stan wojenny został wprowadzony 13  grudnia 1981 roku 

na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwałę tę podjęła 
Rada Państwa na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, pozakon-
stytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie jednak nadrzędnego 
wobec konstytucyjnych władz państwowych. Stan wojenny został zawieszony 
31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego spowodowało przerwę w realizacji 
ustaleń zawartych w porozumieniach sierpniowych. W okresie od 13 grud-
nia 1981 roku do 17 stycznia 1982 roku transmisja radiowej mszy świętej nie 
odbyła się sześciokrotnie. W  kościelnej redakcji przesiadywał natomiast 
wszechwładny komisarz w mundurze. W „geście dobrej woli” pozwolono ła-
skawie na przeprowadzenie transmisji mszy świętej w Boże Narodzenie 1981 
roku. Homilia z tej uroczystości, wygłoszona przez ks. Jerzego Chowańczaka, 
ma wymowny tytuł: Zdziwiony lud9.

O ile w pierwszym roku transmisji prace Kościelnej Redakcji Transmisji 
Mszy Świętych utrudniał Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk, który pilnował, aby nie było powiedziane nic, co byłoby niewygodne dla 
komunistycznego reżimu, o tyle w miesiącach stanu wojennego ta czujność 
została dodatkowo wzmożona. Każde więc słowo celebransa, poza tekstami 

7 Jak zauważa Leon Łochowski (zob. Wstęp, [w:] ŚKR, t. 11, red. M. Kozłowski, Kraków 
2000, s. 8): „wielu ludzi, z którymi rozmawiam i wielu ludzi piszących do Redakcji Mszy Świę-
tej Radiowej, twierdzi, iż zanim pójdą do kościoła w niedzielę, lubią wcześniej wysłuchać mszy 
radiowej, a szczególnie kazania”.

8 Por. J. Jachimczak, Od redakcji, [w:] ŚKR, t. 5, red. J. Jachimczak, Kraków 1991, s. 5.
9 Por. ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 204–206.
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z ksiąg liturgicznych, musiało być napisane, sprawdzone przez cenzurę i pa-
rafowane przez Sekretariat Episkopatu.

Zakazane pieśni
Ingerencja cenzury w transmisje mszy świętych radiowych była tak wielka, 

że trzeba było również przedstawiać do zatwierdzenia śpiewane podczas nich 
pieśni. Cenzura nie dopuszczała bowiem kilku z nich10.

Zakazaną pieśnią był w pierwszej kolejności, utrzymany w podniosłej to-
nacji, hymn narodowy Boże, coś Polskę. Paradoksalnie, ta pieśń patriotyczno- 
-religijna została napisana w 1816 roku przez Alojzego Felińskiego na cześć 
cara rosyjskiego i króla polskiego Aleksandra I. Była wzorowana na angiel-
skim hymnie God save the King11. Jednakże ta „polska marsylianka” przeszła 
szybko daleko idącą ewolucję, łącząc się z nurtem niepodległościowym i me-
sjańskim. Dlatego też w chwilach prześladowań i zagrożeń drugą część refrenu 
„Ojczyznę, wolność pobłogosław Panie!” zmieniano na: „Ojczyznę, wolność 
racz nam wrócić, Panie!”. Tak też powszechnie czyniono w stanie wojennym. 
Stąd też wynikał zakaz śpiewania tego hymnu.

Władza komunistyczna, prowadząca zakrojoną na  szeroką skalę ateiza-
cję społeczeństwa, nie przepadała również za pieśnią My chcemy Boga, gdyż 
druga jej zwrotka brzmiała: „My chcemy Boga w książce, w szkole”, co było 
w jawnej sprzeczności z prowadzoną polityką.

Natomiast za swoiste curiosum należy uznać zakaz śpiewania jednej z naj-
bardziej znanych kolęd Dzisiaj w Betlejem, gdyż w refrenie znajdowały się 
słowa: „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi”.

Zabronione przez cenzurę było również śpiewanie podczas radiowej mszy 
pieśni Idźmy tulmy się jak dziatki. Pierwsza zwrotka zawiera następujące słowa:

Idźmy tulmy się jak dziatki
Do Serca Maryi Matki,
Czy nas nęka życia trud
Czy to winy czerni brud,
Idźmy idźmy ufnym krokiem,
Rzewnym sercem, łzawym okiem,
To Serce zna dzieci głos,
Odwróci bolesny cios.

10 Zob. J. Zawitkowski, Wstęp, [w:] ŚKR, t. 7, red. M. Kozłowski, Kraków 1995, s. 8.
11 Por. J. Stręciwilk, Boże, coś Polskę, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, 

R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 864–865.
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Słowa te – zdaniem cenzorów – niosły nadzieję dla internowanych i ich 
rodzin i dostarczały wzruszenia12.

Do rangi symbolu urasta wreszcie zakaz śpiewania niepozornej pieśni przy-
godnej Pójdź do Jezusa, tylko dlatego, że w refrenie pojawiały się słowa:

Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!
Przemień o Jezu, smutny ten czas
O Jezu, pociesz nas!

No cóż, w myśl upowszechnianej propagandy państwowej stan wojenny był 
„czasem ocalenia narodowego”, a nie „smutnym czasem”. Zastanawia jednak, 
jak dalece władza ludowa, dysponująca tyloma środkami przymusu, bała się 
czegoś tak niepozornego jak słowa pieśni kościelnej.

O niewiarygodnej bezczelności cenzury świadczy próba ingerencji w tekst 
Ewangelii. Tak o tym opowiada ks. Józef Jachimczak CM, w latach 1984–1993 
proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie:

Razu pewnego cenzor zgłosił swój sprzeciw wobec użycia w tekście kazania cytatu 
z Ewangelii: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i  ciało może zatracić w  piekle” (Mt 10, 28). 
Cenzor sugerował, aby te słowa wykreślić lub jakoś inaczej powiedzieć. Obawiał, 
się że  po śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, te  słowa mogą wywołać ferment 
w  społeczeństwie. Odpowiedziałem mu, że  nie mogę zmienić słów Ewangelii, 
a na wykreślenie ich kategorycznie się nie zgadzam. Ostatecznie wypowiedziałem 
je podczas Mszy świętej, tylko radiowcy ten fragment wyciszyli i Polska ich nie 
usłyszała13.

Nadzieja w Chrystusie: „To światło nie gaśnie!”
Słowo Boże głoszone w radiowych homiliach stanu wojennego niosło na-

dzieję, krzepiło siły, wzruszało. Odnotowują to dwa pierwsze tomy ŚKR z tego 
czasu. Autorzy homilii byli świadomi, że ręka cenzorska skreśli każdy wyraz, 
który by wprost mówił o ciężko doświadczonym narodzie, o cierpieniach in-
ternowanych i  ich rodzin, o uwięzionych, o zniewoleniu, o braku elemen-
tarnych środków do życia, czego wyrazem były kartki na  tak podstawowe 
produkty żywnościowe, jak mięso czy cukier. Dlatego też starali się wskazać 

12 Por. O Mszy radiowej mówią…, dz. cyt., s. 27.
13 Tamże, s. 27.
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źródła nadziei14. Wyjaśniając teksty liturgii słowa, przemycali ważne wska-
zówki, jak przeżyć ten czas nienawiści. Rozważając skomplikowane sytuacje 
życia Jezusa, kierowali przesłanie na trudne dziś. Wiedząc, że nie ma szans 
zatwierdzenia zdanie, że w Polsce stanu wojennego są łamane prawa człowie-
ka, zauważali, że „w różnych częściach świata te właśnie prawa, są brutalnie 
łamane”15. Dla radiowych słuchaczy było jasne, że do tych „różnych części 
świata” należy niestety także nasz kraj.

Dobrze oddaje tę prawdę homilia z pierwszej mszy świętej, którą pozwolo-
no transmitować w stanie wojennym, a więc z uroczystości Bożego Narodze-
nia 1981 roku. „Po blisko 2 tysiącach lat stajemy przed stajenką betlejemską 
w zadumie” – mówił ks. Chowańczak.

Mimo upływu wieków, dobrze wiemy, co to niedostatek, ubóstwo. Nie jest nam 
obcy lęk i  niepewność jutra. Znamy dobrze ciężar codzienności. Wiemy, co  to 
ból i cierpienie, poniżenie ludzkiej godności… Tak jak obecni w Betlejem, tam-
ci sprzed wieków świadkowie wydarzeń  – jesteśmy zdumieni prawdą, że  On 
Zbawiciel, stał się we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu (Hbr 4, 15)16.

Wejście Jezusa Chrystusa w  rodzinę ludzką i  Jego obecność z  nami 
we wszystkich okolicznościach życia to pierwszy nośnik nadziei, jaką pod-
kreślano w kazaniach radiowych stanu wojennego. Tytułowy Zdziwiony lud 
zaskoczony jest, że wszechmocny Bóg przyjmuje ludzką nędzę i niedostatek, 
wchodzi w szare życie ludzkie. Trzeba Go więc odkryć i złączyć się z Nim. 
„Bóg podjął twoją niedolę, aby ciebie dźwignąć”17.

W  trudnych dniach stanu wojennego kaznodzieje radiowi byli świado-
mi cierpień wielu niewinnych ludzi. „Zwracamy się do was, najmilsi bracia 
i siostry – mówił ks. Wiesław Kądziela – którzy cierpicie, uginacie się pod 
ciężarem choroby, osamotnienia”18. Chcąc im przyjść z pomocą, podkreślali, 
jak ks. Henel CM, że trzeba cierpieć, ale w Nim, tzn. z Chrystusem, być osa-
motnionym, a może nawet uwięzionym, ale zawsze z Nim. Tak było z pierw-

14 Jeden z nich, ks. Jerzy Chowańczak, podkreśla (zob. ŚKR, t. 3, Kraków 1987, s. 6), że wy-
głaszając homilie w warszawskim kościele św. Krzyża, stara się pamiętać nie tylko o stojących 
przed ołtarzem uczestnikach mszy świętej. „Mam przed oczyma wyobraźni tych wszystkich, 
którym cierpienie nie pozwala na uczestnictwo we Mszy Świętej w kościele. Wiem, jak wiele 
znaczy dla nich kontakt ze słowem Bożym przez radio”.

15 J. Chowańczak, Przykazania – wezwaniem do życia, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 232.
16 Tenże, Zdziwiony lud, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 205.
17 ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 206.
18 W. Kądziela, Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 273.
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szymi uczniami. „W najtrudniejszych dniach prześladowań i doświadczeń ani 
na moment nie będą sami – On jest z nimi”19. Syn Boży bowiem doświadczył 
w pełni ludzkiej niedoli. Posłany – jak przypomina ks. Stefan Gwiazdowski – 
„by ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom głosił wolność” (Łk 4, 18)20, sam 
doświadczył ubóstwa i losu uwięzionego.

Życie ludzkie jest pełne bolesnych chwil – podkreślano. Cierpienie bywa 
niekiedy niewyobrażalne. Nie jest łatwo znaleźć wówczas słowa pocieszenia. 
Naszą nadzieją we wszystkich, nawet najsmutniejszych momentach jest Jezus 
Chrystus – podkreślał Józef Majkowski SJ. „Nie tylko w Quo vadis Sienkie-
wicza przy zarysowanym znaku ryby, po grecku Ichthis, wyznaczającym swą 
nazwą pierwsze litery zdania: «Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel», ktoś wy-
powiedział szeptem: «I moja nadzieja w Chrystusie», ale również życie wszyst-
kich autentycznych chrześcijan można ująć w te same słowa. «To światło nie 
gaśnie!»”21 Dlatego też Jezus Chrystus, Światłość świata, sprawia, że się nie 
załamujemy.

Zwyciężać miłością!
Kolejnym nośnikiem nadziei, kierowanym do cierpiącego narodu, było 

przypomnienie życia świętych i wielkich bohaterów narodowych. Dochodzili 
oni per aspera ad astra, przez trudności do celu.

Bp Bohdan Bejze przywołał postać ojca Maksymiliana Kolbego, który 
właśnie podczas trwania stanu wojennego, 10 października 1982 roku, zo-
stał kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. W obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu „narzucaną celowo nienawiść ojciec Kolbe zwyciężył miłością, 
która była w nim mocniejsza od śmierci”22. Wskazując na tę wyjątkową postać, 
kaznodzieja podkreślał, że trzeba chronić się od nienawiści, która tak łatwo 
się narzuca, gdy doświadcza się zła i cierpienia ze strony prześladowców re-
prezentujących komunistyczny reżim. Tylko miłość rozwija człowieka. Trzeba 
zatem na te dni zmagania uczynić ojca Maksymiliana Kolbego „przewodni-
kiem na drodze jednoczącej z Chrystusem”23 i zwyciężać miłością24. Na przy-

19 A. Henel, Czego szukacie?, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 208.
20 S. Gwiazdowski, Chrystus i grzesznik, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 223.
21 J. Majkowski, Nasz współudział w Golgocie w świetle Przemienienia, [w:] ŚKR, t. 2, Kra-

ków 1985, s. 62–63.
22 B. Bejze, Przewodnik na drodze jednoczącej z Chrystusem, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 227.
23 Tamże, s. 226–229.
24 Warto w tym kontekście przypomnieć podobne zawołanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki: 

„Zło dobrem zwyciężaj!”.
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kładzie nowego świętego widać, jak złudne jest zwycięstwo zła, jak krótki 
triumf nienawiści25.

„Nasz czas – podkreśla w innym kazaniu – jest naznaczony ojcem Mak-
symilianem Kolbe”26. Nowy święty został nam dany jako szczególny znak 
naszego czasu.

On bowiem – zauważa Klemens Śliwiński OFMConv – w piekle Oświęcimia do-
słyszał głos skrzywdzonego brata i wobec szalejącej tam przemocy, pełen godno-
ści, pierwszy powiedział – nie! Jest więc znakiem dla wszystkich, a szczególnie dla 
nas, byśmy z naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego czy narodowego, 
wykluczyli wszelki rodzaj przemocy, niesprawiedliwości i krzywdy27.

O takich sprawiedliwych, którzy przenikają polską ziemię Ewangelią, mó-
wił 24  lipca 1983 roku, a więc tuż po zniesieniu stanu wojennego, ks. Wie-
sław Kądziela. Miał na myśli żniwiarzy. „Nie zapomnę tych sprzed lat, którzy 
biorąc do ręki kosę i  idąc w pole, pamiętali zawsze o modlitwie, wiedząc, 
skąd płynie siła. Nie zapomnę tych spracowanych ludzi, którzy z szacunkiem 
i  skupieniem brali do ust chleb, kęs po kęsie, tak, że człowiek się zastana-
wiał, czy to jest jeszcze spożywanie chleba, czy już modlitwa. I nie wiem, czy 
to był jeszcze kawałek Polski, czy już ziemia przesiąknięta Ewangelią”28. Tylko 
Bóg zna liczbę tych sprawiedliwych. Jednakże nie może ich nam zabraknąć. 
Bo tylko dzięki nim będzie ocalone wszystko, co Polskę stanowi. „Polskę silną 
Bogiem, potężną modlitwą, która bierze swój początek w Chrystusie i rośnie 
wraz z krzyżem. To jest nasze prawdziwe odrodzenie”29 – mówił kaznodzie-
ja radiowy w dwa dni po narzuconym przez komunistyczne władze święcie 
Odrodzenia Polski.

Zwyciężanie miłością domaga się przebaczenia. Dlatego słynny „liryk 
współczesnej ambony”30, bp  Józef Zawitkowski, apelował o  umiejętność 
przebaczenia w imię Chrystusa. Tak uczynił Glaukos w przytoczonej przez 
niego sienkiewiczowskiej powieści Quo vadis i Jurand z Krzyżaków. Apelując 
o przebaczenie, pod koniec trwania stanu wojennego Zawitkowski stwierdzał: 

25 Por. A. Henel, Kanonizacja, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 316.
26 B. Bejze, Przed kanonizacją bł. Maksymiliana, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 290.
27 K. Śliwiński, Przed kanonizacją bł. Maksymiliana Kolbego, [w:] ŚKR, t.  1, dz. cyt., 

s. 314.
28 W. Kądziela, Modlitwa – nasza moc, [w:] ŚKR, t. 2, dz. cyt., s. 128.
29 Tamże. 
30 J. Miodek, Liryk współczesnej ambony, [w:] J. Zawitkowski, „Kochani moi!”. Świętokrzy-

skie kazania radiowe, Warszawa 1992, s. 5.
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„Rozejrzyj się: a grzechu jeszcze tyle; a nienawiści tak wiele; a w sercach tyle 
chęci zemsty – tam nie ma Kościoła”31.

„Z tych ziaren wyrośnie światło”
Kolejną postacią stawianą za wzór w kazaniach radiowych stanu wojennego 

stał się Romuald Traugutt (1826–1864). Ostatni przywódca powstania stycz-
niowego, uważany za symbol poświęcenia i męczeństwa dla ojczyzny, był oso-
bą głęboko religijną. Czekając na egzekucję, pisał z więzienia w liście do żony:

Brakuje mi was, brakuje, aż do boleści serca. Myślę o was w każdej chwili. Ale 
samotność? Moja samotność jest jednak inna. W mojej celi jestem z Jezusem. Nie 
wiem, czy rozumiecie, jak wiele można wycierpieć, gdy uczestniczy się w  Jego, 
Jezusowym bólu, dla zgładzenia grzechów własnego narodu, dla odkupienia. Mieć 
nadzieję, że rany moje są zaczynem zmartwychwstania mojej ojczyzny. Z tych zia-
ren wyrośnie światło32.

Przytaczając ten przejmujący fragment listu, ks. Henel podkreślał w swym 
kazaniu, że należy mieć zawsze „poczucie obecności Boga”33. Jedną z trudnych 
umiejętności życia jest „po prostu umieć cierpieć”, zwłaszcza gdy spadnie ono 
nagle, bez ostrzeżeń, bez pukania34.

Bogurodzica – dana ku obronie naszego narodu
Szczególnym znakiem nadziei dla cierpiącego narodu w stanie wojennym 

była Bogurodzica. Od początku chrześcijaństwa Matkę Pana wiązano ściśle 
z polską ziemią. Pośród stanu wojennego, w 1982 roku, przypadał jubileusz 
600-lecia jej obecności w cudownym wizerunku jasnogórskim. Z tej też racji 
kaznodzieje radiowi, kierując wzrok ku Maryi, przypominali o jej bliskości 
i opiece. W najbardziej kunsztowny sposób uczynił to wspomniany już wyżej 
bp Józef Zawitkowski. W kazaniu Znaku szukasz?, mającym formę rozmowy 
prowadzonej podczs spaceru ze świętym Tomaszem po Warszawie35, wskazy-

31 J. Zawitkowski, Gdzie zaczyna się Ewangelia? [w:] ŚKR, t. 2, dz. cyt., s. 123.
32 Traugutt, Dokumenty  – listy  – wspomnienia  – wypisy, oprac. J.  Jarzębowski, Londyn 

1970, s. 407.
33 A. Henel, Czego szukacie?, dz. cyt., s. 209.
34 Zob. tenże, Zaproszenie na osobność, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 231.
35 Zob. J. Zawitkowski, Znaku szukasz?, [w:] ŚKR, t. 1, dz. cyt., s. 244: „Tomaszu z dzisiej-

szej Ewangelii, znaku szukasz? Chodź więc dziś z nami przez Warszawę – szczęśliwy patronie 
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wał, że ta, która „złoto ma od królów, perły od rycerzy, w którą wierzy nawet 
taki, który w nic nie wierzy” (J. Lechoń), obecna jest w tak wielu miejscach 
stolicy. W kazaniu skomponowanym z cytatów literackich zwraca się do świę-
tego Tomasza i mówi:

Zobacz  – Panna Maryja z  najstarszej warszawskiej świątyni, Pani Łaskawa, 
Patronka Stolicy, dawna nauczycielka ze  szkoły pijarów i  jezuitów. Zobacz  – 
Czarna Cudzoziemka z  Krakowskiego Przedmieścia, „co broni Warszawy no-
cami”. Pocieszeń pełna na  Piwnej, Loretańska z  tamtej strony Wisły, Zwycięska 
na Kamionku i w Rembertowie, co chowa w sercu tajemnice. Pani Szkaplerzna 
na Lesznie, Pani Zwycięska króla Sobieskiego w seminaryjnym kościele i Hetmanka 
Żółkiewskiego u Dominikanów na Służewie, Tęskniąca w Powsinie, Różańcowa 
u Dominikanów na Freta, Pieta z Żytniej i z Reduty na Woli, Matka Boska AK, 
z  biało-czerwoną opaską, Sanitariuszka i  Łączniczka Powstańców Warszawy, 
Matka Boska w żałobie z Palmir i z Powązek. Nie wyliczę ich wszystkich36.

W religijność polską wpisuje się głęboko pobożność maryjna. Świadomość, 
że Maryja jest ze swym cierpiącym narodem niosła pociechę i otuchę. Ka-
znodzieje apelowali więc, by mieć „dziecięcą ufność do Niepokalanej Bogu-
rodzicy”37.

Jest z nami ojciec święty!
Kolejnym znakiem nadziei był w dniach stanu wojennego ojciec święty 

Jan Paweł II. W tych miesiącach, po dramatycznym zamachu na jego życie 
13 maja 1981 roku, przemawiał on do świata, ale zwłaszcza do swego narodu 
nie tylko słowem, ale przykładem własnego cierpienia. Kaznodzieje radiowi 
często przywoływali jego myśl. W kazaniu bożonarodzeniowym ks. Chowań-
czak cytował słowa pierwszej papieskiej encykliki Redemptor hominis. Jan Pa-
weł II podkreśla w niej niezwykłą wartość, jaką „musi mieć w oczach Boga 
Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela. Sko-
ro Bóg Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby on, człowiek, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (Redemptor Hominis, 10)38.

niedowiarków. Zobacz znak nowy – «Niewiasta obleczona w słońce, a na głowie Jej korona 
z gwiazd dwunastu»” (Ap 12, 1).

36 Tamże, s. 245–246.
37 B. Bejze, Przed kanonizacją bł. Maksymiliana, dz. cyt., s. 291.
38 J. Chowańczak, Zdziwiony lud, dz. cyt., s. 206.
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* * *
Powyższe rozważania dowodzą, że kazania radiowe odegrały w stanie wo-

jennym ogromną rolę w budzeniu nadziei u milionów Polaków. Były ważnym 
odniesieniem religijnym i moralnym. Niosły one przesłanie mówiące, że po-
mimo wszelkich zagrożeń jest z nami Chrystus, którego światło nigdy nie ga-
śnie; są wielcy święci i bohaterowie narodowi uczący, że należy zło zwyciężać 
miłością. Swemu cierpiącemu narodowi niosła pociechę i otuchę Bogurodzica 
oraz Jan Paweł II, papież-Polak, cudownie ocalony z zamachu na swoje życie.
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Więcej nas łączy niż dzieli…  
O roli liturgii w dialogu Kościołów  

katolickiego i prawosławnego

Wspólne źródło i korzenie
Wspólnym źródłem liturgii, która w  wielu Kościołach chrześcijańskich 

prezentuje się w wielkiej różnorodności tradycji i obrządków, jest sam Jezus 
Chrystus i Jego paschalne misterium zbawienia. To jedyne misterium wcieliło 
się na przeciągu wieków w różne kultury i odpowiednie im języki, aby dotrzeć 
do każdego i objąć swym zbawczym działaniem wszystkich ludzi.

Wspólne korzenie różnych obrządków i  rodzin liturgicznych wyrastają 
ze środowiska judeochrześcijańskiego pierwszych trzech wieków chrześci-
jaństwa1. Bardzo silny był wpływ zwyczajów synagogi na rodzącą się liturgię 
pierwszych chrześcijan2. Sprawowany w tym czasie kult miał eschatologicz-
ny charakter, przeniknięty był duchem wiary w Paruzję, wiary objawianej 
i  wzmacnianej świadectwem męczenników. W  środowiskach judeochrze-
ścijańskich zanoszono do Boga tradycyjne modlitwy poranne i wieczorne 
(legittimae orationes), przeżywano oficjalne święta Paschy i Pięćdziesiątni-
cy. Regularnie i wszędzie celebrowano fractio panis na pamiątkę Pana, czyli 
Eucharystię jako streszczenie wszystkich wydarzeń życia Chrystusa, pod-
sumowanych w Jego śmierci i zmartwychwstaniu3. Aż po dziś dzień obrzęd 
Eucharystii, celebrowany w  różnych tradycjach liturgicznych, łączy jego 
uczestników z jedynym zbawczym wydarzeniem Paschy4.

1 Zob. M. Metzger, Storia della liturgia. Le grandi tappe, Milano 1996, s. 50–68.
2 Zob. A. Schmemann, Wwedenie w liturgiczeskoje bogosłowie, [w:] Liturgiczeskoje bogo-

słowie otca Aleksandra Szmemana, Sankt Petersburg 2006, s. 49–67.
3 Por. M. Arranz, Planimetria sacramentale del Rito bizantino: liturgia e spiritualità, [w:] 

Liturgia e spiritualità nell’Oriente Cristiano. In  dialogo con Miguel Arranz, red. C.  Giraudo, 
Milano 1997, s. 16.

4 Zob. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teologiche sull’eucaretsia a partire 
dalla „lex orandi”, Brescia–Roma 1989, s. 112–117, 563–564, 606–616.
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Drugi okres historii liturgii, zgodnie z  teorią Aleksandra Schmemanna 
wspólny dla różnych tradycji, rozpoczyna się wraz z reformą, która obejmie 
liturgię w IV wieku5. Ważną motywacją zmian w ówczesnej liturgii było za-
pewnienie formacji nowym rzeszom wyznawców, ochrzczonych bez należyte-
go przygotowania (dawny katechumenat został mocno zredukowany). Temu 
celowi służył podniosły i okazały kult w wielkich bazylikach. Wpływ na litur-
gię miały zarówno protokolarne formy senatu rzymskiego, jak i wybujały ce-
remoniał dworu cesarskiego, który po przeniesieniu się do Konstantynopola, 
ulegał coraz większej orientalizacji.

Następnie w tzw. „złotym okresie liturgii” wielkie centra kościelne i kultu-
rowe – jakie stanowiły na początku Antiochia i Aleksandria, a później Rzym 
i Konstantynopol – różnicują się, formując odrębne rodziny liturgiczne. Dwa 
spośród wielu obrządków należących do tych rodzin wysuwają się na pierwsze 
miejsce: obrządek łaciński na Zachodzie i obrządek bizantyjski na Wscho-
dzie. Ryty te określają odpowiednio dwie wielkie tradycje liturgiczne dwóch 
najważniejszych Kościołów chrześcijańskich – katolickiego i prawosławnego. 
Rzeczywiście obrządek bizantyjski w swoich różnych formach językowych 
(i narodowych) jest jedyną liturgią wszystkich prawosławnych na świecie, na-
zwany z tej racji obrządkiem „ekumenicznym”6.

Tradycja bizantyjska, czyli prawosławna
Chrześcijanie obrządku bizantyjskiego są najbardziej nam bliscy spośród 

wszystkich chrześcijan wschodnich. Ze  swej strony Bizantyjczycy  – pra-
wosławni tradycji bizantyjskiej  – określają się jako „Rzymianie”. Nazwy 
„Bizancjum”, „bizantyjski” pojawiły się na Zachodzie i to dopiero w epoce Od-
rodzenia. Sami Bizantyjczycy uważali się po prostu za Rzymian: „My jesteśmy 
prawdziwymi Rzymianami”, mówili. Byli przekonani, że są pełnoprawnymi 
spadkobiercami rzymskiej tradycji i sukcesji. Istotnie w 325 roku imperium 
rzymskie przeniosło swoją stolicę do Bizancjum – Konstantynopola, gdzie 
przetrwało aż do 1453 roku. Dlatego tam właśnie, według Bizantyjczyków, 
została zachowana prawowita sukcesja Rzymu7.

Prezentując się jako kontynuator rzymskiego Zachodu, Bizancjum było 
także centrum oddziaływania na cały chrześcijański Wschód. Istnieje wiele 

5 Zob. A. Schmemann, Wwedenie w liturgiczeskoje bogosłowie, dz. cyt. s. 79–87.
6 Zob. P. Nowakowski, Synteza bizantyjska – o liturgii Kościoła Prawosławnego i Grecko- 

katolickiego, [w:] Misterium Christi, t.  4: Sakramenty i  sakramentalia, red. W.  Świerzawski, 
A. Sielepin, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 357–358.

7 Zob. Liturgia e spiritualità nell’Oriente Cristiano…, dz. cyt., s. 273.
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tradycji wschodnich związanych z tym ośrodkiem, pochodzących z „drugiego 
Rzymu”, które później poszły jednak swoją własną drogą w wyniku skompli-
kowanych rozbieżności kościelnych i politycznych.

Po Soborze w Nicei (325) Bizancjum traci arian, uwalniających się spod 
wpływu chrześcijańskiego imperium, ponieważ nie chcą przyznać Chrystu-
sowi tytułu boskości. Podobnie po Soborze Efeskim (431) od bizantyjskie-
go Kościoła prawosławnego odłączają się wspólnoty w Persji, tzw. Kościoły 
nestoriańskie, które porzucając grekę, wracają do swego lokalnego języka – 
syriackiego. Wreszcie w wyniku Soboru chalcedońskiego (451) poza władzą 
Bizancjum znajdują się chrześcijanie syryjscy z Antiochii (jakobici) i Kop-
towie (Egipt), dwie bardzo ważne gałęzie starożytnego chrześcijaństwa8. 
Na początku VII wieku Maronici z Libanu posługują się umiarkowaną wersją 
monoteletyzmu, aby uzasadnić swoje oddalenie od Kościoła bizantyjskiego9. 
Odtąd ci wszyscy chrześcijanie, określani jako wschodni, są bardziej „wschod-
ni” niż Bizantyjczycy, którzy pozostają „Rzymianami” – po grecku Romaioi, 
a po arabsku Rumi10. Od Bizancjum odchodzą także Gruzini i Ormianie – 
co istotne, ich literaturę ze względu na tłumaczenia z greckiego określa się 
biblioteką Bizancjum. Dzięki ormiańskim i gruzińskim przekładom znamy 
dziś treść wielu starożytnych tekstów bizantyjskich, których oryginały zagi-
nęły. Później, od IX wieku w kulturową orbitę Bizancjum wchodzi świat sło-
wiański11.

Takimi są właśnie prawosławni tradycji bizantyskiej, z którymi my, katoli-
cy, jesteśmy wezwani do dialogu. Wbrew wyrazistym zewnętrznym różnicom 
obrządków i  obrzędów, tym, co  nas bardziej łączy niż dzieli, jest właśnie 
liturgia.

Liturgia – punktem wyjścia dialogu ekumenicznego
Dopiero wraz z wzrostem napięcia między Rzymem i Konstantynopolem 

pewne kwestie obrzędowe, odmienności między naszymi liturgiami, stawały 
się punktami niezgody i tematami polemik. Te różnice liturgiczne mnożyły się 
(niejednokrotnie były dopiero wymyślane i wprowadzane!) po ostatecznym 

 8 Por. R. G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, przeł. K. Bielawski, D. Mion-
skowska, Bydgoszcz 1998, s. 25–49.

 9 Zob. I. H. Dalmais, Liturgie d’Orient, Paris 2009, s. 18.
10 Zob. V. Poggi, „Rum” dalla Prima alla Secondo Roma, [w:] Diritto e religione. Da Roma 

a Costantinopoli a Mosca, red. M. P. Baccar, Roma 1994, s. 227–239.
11 Por. Liturgia e spiritualità nell’Oriente Cristiano…, dz. cyt., s. 275.
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rozdzieleniu się obydwu Kościołów w połowie XI wieku12. W chrześcijaństwie 
pierwszych wieków zachowywano zawsze tolerancję względem różnych zwy-
czajów liturgicznych lokalnych Kościołów i te rozbieżności nie były powodem 
zakłócenia jedności w wierze. Dlatego mając wspólne korzenie apostolskiej 
tradycji pierwszych wieków, akceptując dogmatyczne orzeczenia wszystkich 
soborów pierwszego millenium, liturgie Kościoła zachodniego (katolickiego) 
i Kościoła prawosławnego (wschodniego) są bardzo do siebie zbliżone, mimo 
że wyrażają te same prawdy w różny sposób.

Rzymianie Zachodu mają więc w sferze liturgii wiele wspólnego z Rzy-
mianami Wschodu, np. podział kalendarza (miesiące, okresy liturgiczne), 
język (ściśle: dwa języki) i nawet więcej – zgadzają się odnośnie do  liczby 
sakramentów, przyjmując średniowieczne septenarium. Pozostali wschodni 
chrześcijanie, jak np. kopci, jakobici, mają swoje własne, odrębne kalendarze, 
a chaldejczycy (nestorianie) nie określają dokładnie liczby sakramentów13. 
Z Bizantyjczykami mamy także wspólne dwa antyczne języki liturgiczne: grec-
ki i łacinę. Pierwszy z nich używany był bardzo długo w Kościele zachodnim 
na równi z łaciną (w wielkanocnej liturgii papieskiej aż do XIV wieku), pod-
czas gdy w Konstantynopolu łacina stanowiła język prawa i polityki (Justynian 
zredagował swój słynny kodeks po łacinie)14.

Po Soborze Watykańskim II obydwa Kościoły – katolicki i prawosławny – 
anulowały historyczne, wzajemne ekskomuniki. Był to prawdziwy milowy 
krok w dialogu ekumenicznym i zbliżeniu do siebie naszych tradycji litur-
gicznych. W  ten sposób uznaliśmy sukcesję apostolską duchownych pra-
wosławnych i  ważność sakramentów przez nich celebrowanych15. Liturgia 
wschodnia przekazuje wiernym łaskę zbawienia, co zostało oficjalnie uznane 
przez Kościół rzymskokatolicki. W wielu wypadkach dopuszczalna już jest 
interkomunia i jesteśmy na drodze ku wspólnej celebracji Eucharystii…

12 Na temat różnic obrzędowych między liturgiami Kościoła katolickiego i prawosławne-
go pisze szerzej w swojej pracy greckokatolicki badacz Jurij Awwakumow, zwłaszcza w części 
pierwszej zatytułowanej Wyzwanie Kościołów Wschodnich. Spory i polemika wokół spraw ob-
rzędowych. Zob. J. Awwakumow, Wytoki unijnego bogosłowija. Problema cerkownoj jednost-
ki w obradowych dyskusjach miż Rimom i Konstantynopolem w XI–XIII stolitjach, Lviv 2011, 
s. 15–210.

13 Por. M. Arranz, Planimetria sacramentale del Rito bizantino…, dz. cyt., s. 30–31.
14 Zob. Liturgia e spiritualità nell’Oriente Cristiano…, dz. cyt., s. 274.
15 Konsekwencją tego są konkretne postanowienia Rady ds. Jedności Chrześcijan z 1993 

roku zezwalające katolikom na udział w sakramentach sprawowanych w Kościele prawosław-
nym. Zob. Pontificio Consilio per la Promozione dell’Unità dei cristiani, Direttorio per l’appli-
cazione dei principia e delle norme sull’ecumenismo, Bologna 1993, s. 56–58.
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Jeszcze jedna kwestia łączy nas z prawosławnymi: sama postawa i trakto-
wanie liturgii w obydwu Kościołach, co według piszącego te słowa ma nie-
bagatelne znaczenie dla ekumenizmu. Dwa wielkie Kościoły zachowują dwa 
odmienne obrządki, ale zajmują one bardzo podobną postawę względem 
liturgii, wręcz taką samą! Jest nią nadzwyczajna, podstawowa i niezastąpio-
na rola liturgii w życiu każdego z naszych Kościołów. Zgadzamy się, że to 
poprzez liturgię (sakramenty) Chrystus obdarza wiernych łaską zbawienia. 
Wyznajemy dynamiczną obecność Chrystusa w  liturgii, który mocą Du-
cha Świętego kontynuuje swoje dzieło uświęcenia człowieka i uwielbienia 
Ojca16.

Oto wspólny fundament, który nas naprawdę jednoczy, mimo wielu róż-
nic w obrzędach i ich rozumieniu. Stąd, tj. z liturgii, może wyjść (i już wy-
szedł) ekumeniczny dialog między Kościołami katolickim i prawosławnym. 
Liturgia, choć odprawiana inaczej, już jednoczy w  szczególny sposób dwa 
Kościoły o apostolskich korzeniach – Kościół Wschodu i Kościół Zachodu. 
Liturgia to także bardzo ważny środek w dialogu ekumenicznym, ponieważ 
prowadzi ona do  swego głównego Autora i  Aktora, którym jest sam Jezus 
Chrystus.

Aby lepiej i skuteczniej wypełnić swoją ekumeniczną rolę, liturgia, a właści-
wie obydwie liturgie (wschodnia i zachodnia) powinny stać się przedmiotem 
pogłębionego studium w  perspektywie porównawczej17. Oznacza to  m.in.,  
że liturgia jednego Kościoła musi być lepiej znana w drugim, bratnim Kościele 
i odwrotnie. Taka wiedza pozwoli nam dostrzec wzajemny wpływ obu tra-
dycji na siebie, który, mimo podziału między Kościołami, nigdy nie ustawał. 
Dogłębne poznanie się pozwoli nam także dziś ubogacać się nadal i zbliżać 
do siebie.

16 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, 4 XII 
1963, 7, 10.

17 Twórcą porównawczej metody badania liturgii był w pierwszej połowie XX wieku An-
ton Baumstark. Do dziś jego metoda nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana przez badaczy, 
zwłaszcza na  linii porównań liturgii zachodniej ze  wschodnimi i  w  dużej mierze pozostaje 
wciąż aktualnym postulatem. Więcej na temat tzw. praw metody Baumstarka zob. R. Taft, An-
ton Baumstark’s comparative liturgie revisted, [w:] Comparative Liturgy fifty years after Anton 
Baumstark (1872–1948), red. R. Taft, G. Winkler, OCA 265, Roma 2001, s. 192–232; a także P. de 
Clerck, Les lois de Baumstark, l’evolution de la liturgie et ses reformes, [w:] Comparative Liturgy 
fifty years after…, dz. cyt., s. 233–249.
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Wzajemne oddziaływanie na siebie  
liturgii wschodniej i zachodniej
Na przestrzeni dziejów Kościoły wschodni i zachodni próbowały nieraz 

narzucić jeden drugiemu swoje własne rozwiązania i  zwyczaje. Jest także 
prawdą, że bardzo często naśladowały one swoje ryty w sposób zupełnie na-
turalny. Miało to miejsce szczególnie na terytoriach przygranicznych zamiesz-
kiwanych przez prawosławnych i katolików (np. Polska wschodnia, Białoruś, 
Ukraina zachodnia, południowe Włochy).

Wpływy wschodnie na liturgię obrządku łacińskiego są bardzo liczne. Oto 
niektóre przykłady. Większość naszych zachodnich świąt chrystologicznych 
i maryjnych jest pochodzenia wschodniego, głównie bizantyjskiego. Wystarczy 
prześledzić kolejność i datacje świąt maryjnych w ciągu roku, aby zauważyć, 
że ich układ odpowiada porządkowi wyznaczonemu przez liturgiczny kalen-
darz bizantyjski. Bizantyjski rok liturgiczny zaczyna się 1 września i zaraz po-
tem świętuje się Narodzenie Matki Bożej (8 września), następnie rozwija całe 
życie Maryi i Jej Syna, aby zakończyć się świętem Wniebowzięcia (Zaśnięcia) 
NMP w dniu 15 sierpnia, który jest ostatnim miesiącem prawosławnego roku 
liturgicznego…18. Wiele świąt łacińskich przyjęło różne obrzędy, pochodzące 
ze Wschodu, jak np. procesja z palmami w niedzielę inaugurującą obchody 
Wielkiego Tygodnia. Egzemplifikację wpływów bizantyjskich stanowią też 
liczne śpiewy i hymny, włączone na stałe do naszej liturgii: Kyrie, Gloria, Świę-
ty Boże (Trishagion), a nawet Agnus Dei… Wymiana między Wschodem i Za-
chodem odbywała się także w drugim kierunku. Już w V wieku przeniesiono 
z Rzymu i wprowadzono do wschodniego kalendarza liturgicznego święta Bo-
żego Narodzenia w dniu 25 grudnia, które wcześniej celebrowano na Wscho-
dzie razem z Epifanią w dniu 6 stycznia (tę tradycję zachowali Ormianie). 
Zachodnie oddziaływanie na chrześcijański Wschód nie ustał po rozłamie 
między Kościołami. Jego najbardziej znaczącym owocem jest liczba siedmiu 
sakramentów, którą Bizantyjczycy zaakceptowali jako rezultat unii zaplano-
wanej przez Sobór Florencki (1439). Tradycja bizantyjska, zawarta w księgach 
liturgicznych, trzymała się jednakże zmiennej i większej liczby sakramentów – 
czynności sakramentalnych, jak zresztą przedscholastyczna tradycja łacińska.

Liturgia bizantyjska zachowała lepiej od łacińskiej starożytny sposób spra-
wowania sakramentów. Stałe już od VII wieku są wschodnie obrzędy inicjacji 
chrześcijańskiej. Zawierają one wyraźne elementy dawnego katechumena-
tu: chrzest, bierzmowanie (włączone w rytuał chrzcielny) i komunię, której 
udziela się zaraz po chrzcie (także niemowlętom). Po sakramentach inicjacji 

18 Zob. M. Donadeo, L’anno liturgico bizantino, Brescia 1991, s. 40–79.
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wymieniamy, zgodnie z klasyfikacją prof. Miguela Arranza, sakramenty insty-
tucji – ustanowienia, tj. sakrament małżeństwa i kapłaństwa. Trzecia katego-
ria to sakramenty odrodzenia (uzdrowienia): sakrament pokuty i sakrament 
chorych. Starożytny bizantyjski euchologion zawiera pierwsze, ogólne zarysy 
obrzędów sakramentalnych, natomiast bardziej szczegółowe rytuały poszcze-
gólnych sakramentów zostaną opracowane później19.

Wpływ zachodniej teologii scholastycznej na ryty określonych sakramen-
tów obrządku bizantyjskiego możemy zaobserwować u Słowian wschodnich 
podczas reformy liturgicznej, zrealizowanej przez metropolitę kijowskiego 
Piotra Mohyłę w połowie XVII wieku (słynny Trebnik Mohyły – rytuał z 1646 
roku), która objęła także Cerkiew Moskiewską20. W trakcie Eucharystii rozpo-
częto praktykę głośnego wypowiadania słów ustanowienia przez celebransów, 
do sakramentu pokuty wprowadzono zachodnią formułę rozgrzeszenia (nie 
istnieje do dziś u Greków!), do sakramentu małżeństwa – małżeńskie ślubo-
wanie. Inne liczne wpływy zachodnie przejawiają się u ukraińskich grekoka-
tolików po Unii Brzeskiej (1596). W tym wypadku mówi się o tzw. latynizacji 
obrządku wschodniego. Proces ten nie zawsze był wynikiem przymusu i nie 
zawsze też był zjawiskiem negatywnym21. Wierni zamieszkujący na obszarze 
polsko-ukraińskiego pogranicza kopiowali i adoptowali różne pobożnościo-
we praktyki swoich sąsiadów (takie jak Różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje 
i procesje eucharystyczne).

Badania liturgii w kluczu porównawczym (liturgie comparée), zapoczątko-
wane przez prof. Antona Baumstarka, zaczynają rozwijać się w wielu centrach 
uniwersyteckich Europy (Papieski Instytut Wschodni i Instytut „Anselmia-
num” w  Rzymie, Instytut Teologii Prawosławnej Św. Sergiusza w  Paryżu, 
Instytut Liturgiczny UPJP II w Krakowie). Badania komparatystyczne są bar-
dzo ważnym krokiem na drodze do jedności Kościołów odmiennych tradycji 
liturgicznych. W pewien sposób już widzimy owoce takiego rozwoju refleksji 
naukowej dotyczącej liturgii: w naszym katolickim otwarciu na chrześcijań-
ski Wschód. Takimi rezultatami są bez wątpienia zmiany w liturgii obrządku 
łacińskiego, przeprowadzone w wyniku reformy Soboru Watykańskiego II, 
opartej także na przykładach z rytu bizantyjskiego.

19 Por. M. Arranz, Planimetria sacramentale del Rito bizantino…, dz. cyt., s. 31–53.
20 Zob. szerzej: P. Nowakowski, Metropolita kijowski Piotr Mohyła i jego reforma liturgicz-

na, [w:] Pokazanie Cerkwi prawdziwej. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego 
w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004, s. 85–102.

21 Temu tematowi poświęcona jest moja książka: P. Nowakowski, Problematyka liturgiczna 
w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596–1720), Kraków 2004.
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Czego nauczyliśmy się od liturgii wschodniej?
Zmiany w liturgii obrządku łacińskiego po reformie soborowej zawdzięcza-

my powrotowi do źródeł chrześcijaństwa pierwszych wieków, tj. do wspólnego 
dziedzictwa wszystkich Kościołów. Dlatego razem z tym powrotem ad fontes 
mogliśmy nauczyć się wiele od Kościoła prawosławnego, który poprzez wieki 
zachował niektóre starożytne zwyczaje liturgiczne lepiej od nas. Postaramy się 
wymienić niektóre z nich. Na pierwszym miejscu wiążą się one z Eucharystią. 
Po Soborze wreszcie rozszerzyliśmy rozumienie tego najświętszego sakra-
mentu, stanowiącego nie tylko pamiątkę ofiary i męki Chrystusa, ale również 
misterium paschalne w całej swojej pełni, anamnezę całego dzieła zbawczego 
naszego Pana22. Bizantyjczycy mieli zawsze silne wyczucie paschalnego charak-
teru Bożej Liturgii. To właśnie nie pozwalało im celebrować Eucharystii pod-
czas Wielkiego Postu z wyjątkiem sobót i niedziel (Eucharystia bowiem łamie 
post). Oprócz tego Komunię rozdzielano wiernym we środy i piątki podczas 
tzw. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów23. Koncelebrowanie Eucharystii, 
przywrócone czy też wprowadzone przez reformę soborową, było zawsze prak-
tykowane w Kościołach wschodnich. Dzięki nim możemy zgłębić znaczenie 
koncelebry i nauczyć się sposobów koncelebrowania, naśladując np. pewne to-
warzyszące jej gesty 24. Po Soborze otworzyliśmy się na bogactwo eucharystycz-
nych anafor, które na Wschodzie zawsze występowały w różnorodnej wielości. 
Z jednej tylko tradycji antiocheńskiej wyrosło ponad 60 anafor25. Dla poso-
borowego mszału rzymskiego stworzyliśmy nowe modlitwy eucharystyczne, 
inspirując się także tradycją bizantyjską (zob. IV Modlitwa Eucharystyczna). 
Doświadczenie chrześcijan wschodnich na tym polu pomogło Kościołowi 
łacińskiemu zrewidować wszystkie części anafory i przywrócić odpowiednie 
miejsce i znaczenie epiklezie. Posoborowa liturgia otworzyła w ten sposób dys-
kusję na temat eucharystycznej przemiany. Modlitwy eucharystyczne zawsze 
posiadały epiklezę. Historia starożytnych anafor wykazuje nawet, że epikleza 
jest starsza od opowiadania o ustanowieniu (zob. chaldejska anafora Addai 
i Mari). Jesteśmy dziś zgodni z tradycją wschodnią, że epikleza niezbędna jest 

22 Por. A. Schmemann, Eucharystia. Misterium Królestwa, przeł. A. Turczyński, Białystok 
1997, s. 148–165.

23 Por. tenże, Wielki Post, przeł. A. Kempki, Białystok 1990, s. 28–35.
24 Robert Taft spróbował zebrać w  swoim artykule doświadczenia koncelebry w  trady-

cjach Kościołów wschodnich różnych obrządków. R. Taft, Ex Oriente Lux? Some Reflections 
on Eucharistic Concelebration, „Worship”, 1980, nr 54, s. 308–325.

25 Na temat anafor wschodnich więcej: P. Nowakowski, Anafory – modlitwy eucharystycz-
ne Kościołów wschodnich, [w:] Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje–teologia–
liturgia, red. H. J. Sobeczko, Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 80, Opole 2005, s. 7–23.
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dla spełnienia Eucharystii i bez działania Ducha Świętego nie można skutecz-
nie wypowiedzieć słów ustanowienia. W tym kontekście lex orandi, trydenckie 
nauczanie o Eucharystii, jest zrozumiałe w nowym, bogatszym świetle26. Inny 
problem związany z Eucharystią i zarazem rozwiązany przez Sobór Watykań-
ski II to Komunia Święta pod dwiema postaciami: dziś w niektórych sytuacjach 
taką Komunię mogą otrzymać wszyscy uczestnicy mszy świętej. Ta praktyka 
ma wielkie znaczenie dla katolików żyjących w krajach, gdzie przeważają pra-
wosławni – mogą oni przystępować do Komunii tak samo, jak ci, którzy ni-
gdy nie oddzielili Komunii chleba od Komunii kielicha Pańskiego, rozumiejąc 
dosłownie słowa Chrystusa „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ten 
ma życie wieczne”. Ważną nowością naszej reformy była participatio attuosa 
wiernych w liturgii, wyrażająca się m.in. przez różne funkcje liturgiczne po-
wierzane świeckim. Wierni zostali dopuszczeni do wykonywania czytań biblij-
nych i śpiewania psalmów, a nawet do pomocy przy komunii świętej. Tradycja 
bizantyjska zachowała te funkcje przez całe wieki: zawsze błogosławiono wy-
branych parafian na funkcje lektora, psalmisty i akolity. Podobnie utrzymywał 
się stały diakonat, u nas przywrócony dopiero po Soborze.

Jak już zaznaczyliśmy wyżej, sakramenty inicjacji chrześcijańskiej – chrzest, 
bierzmowanie, Eucharystia – udzielane są w Kościele prawosławnym razem 
i w takiej kolejności. Owa praktyka inicjacji wciąż dzieli nasze tradycje, cho-
ciaż po Soborze poszukuje się sposobów przywrócenia starożytnej dyscypli-
ny w tym względzie. Wróciła ona w pełni w przypadku sakramentu chrztu 
udzielanego dorosłym według nowego Ordo Initiationis Adultorum. Poza tym 
podejmuje się próby powrotu do starych obrzędów chrzcielnych: w rubrykach 
nowego rytuału na pierwszym miejscu znalazł się chrzest przez zanurzenie. 
Z inicjatywy Pawła VI w nowych obrzędach bierzmowania wprowadzono dla 
tego sakramentu starożytną formułę wschodnią: Pieczęć daru Ducha Świętego 
(Sphragis doreas Pneumatos ‘aghiou).

Odnowa sakramentu chorych oznaczała również zbliżenie się do tradycji 
wschodniej, która nigdy nie przekształciła go w „ostatnie namaszczenia”, jak 
stało się to na Zachodzie. Obrządek bizantyjski zachował także zwyczaj zbio-
rowego namaszczania olejem chorych wszystkich wiernych obecnych na litur-
gii w Wielką Środę.

Czego prawosławni mogą nauczyć się od nas?
Musimy zaznaczyć na początku, że dialog ekumeniczny z prawosławnymi 

nie jest łatwy i przebiega pośród wielu trudności. Nie postępuje też tak szybko, 

26 Zob. Liturgia e spiritualità nell’Oriente Cristiano…, dz. cyt., s. 306.
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jak wydawało się na początku. Powstaje pytanie: czy ta potrzeba dialogu i zbli-
żenia odczuwana jest tak samo przez obydwie strony? Katolicy odbyli nowy So-
bór, podczas którego wypowiedzieli swoje mea culpa i wyciągnęli rękę do braci 
zwanych „dołączonymi”. Ci jednak nie mieli podobnego soboru i nie prze-
żyli jeszcze doświadczenia analogicznego do naszego27. Dzisiaj Grecy, a także 
i może w większym stopniu Rosjanie, obawiają się silnej ekspansji Kościoła 
katolickiego na ich ziemiach (definiując tę działalność jako prozelityzm).

Mimo wspomnianych wyżej problemów w katolicko-prawosławnym dia-
logu ekumenicznym, wśród prawosławnych (szczególnie obrządku bizantyj-
sko-słowiańskiego) można dostrzec żywe zainteresowanie Zachodem. Wielu 
duchownych i świeckich, którym nie jest obojętny los i współczesny stan ich 
Kościołów, z uwagą obserwuje naszą reformę liturgii i przyjęte przez nią roz-
wiązania. Odważniejsi zaczynają je naśladować w swoich parafiach. Wielu 
stwierdza, że zmiany w liturgii bizantyjskiej są niezbędne, by uczynić ją bar-
dziej zrozumiałą i bliższą dzisiejszemu człowiekowi.

Wystarczy przykład z liturgii eucharystycznej. Wierni prawosławni są wciąż 
trzymani z  dala od  Komunii Świętej na  podstawie ostrzeżenia zawartego 
w Pawłowym anaxios („niegodność”). Nikt nie zbliży się do Stołu Pańskiego 
bez wyraźnego zezwolenia własnego spowiednika. Częstotliwość zaś spowie-
dzi jest bardzo niska. Wierni zdają sobie sprawę z wielkości eucharystycz-
nego misterium, ale ich udział w liturgii pozostaje pasywny: nie włączają się 
w śpiew hymnów, nie zawsze dla nich zrozumiałych, nie mówiąc już o więk-
szości modlitw kapłańskich, których nawet nie słyszą (są odmawiane przez 
celebransów tajnie – po cichu).

Tutaj znowu liturgia może nas zbliżyć do siebie. My, którzy przeżyliśmy 
i wprowadziliśmy w życie reformę liturgii, mamy wiele doświadczeń, którymi 
możemy się podzielić z naszymi wschodnimi braćmi. Bardziej otwarci i ak-
tywniejsi na tym polu wymiany wiedzy są bez wątpienia grekokatolicy. Ich 
duszpasterstwo liturgiczne jest nowoczesne i lepiej rozwinięte w porównaniu 
z Kościołem prawosławnym.

Wspólna liturgia  
– punkt dojścia dialogu ekumenicznego
Mamy nadzieję, że lepsze poznanie się i zbliżenie między Kościołami ka-

tolickim i prawosławnym doprowadzi nas kiedyś do wspólnej celebracji Eu-
charystii (intercelebratio). Według opinii obydwu Kościołów powinna ona 

27 Tamże, s. 275–276.
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oznaczać jednak pełną wspólnotę eklezjalną między nami. Do takiej jedności 
droga jest jednak jeszcze daleka…

Mimo tego wierni naszych dwóch Kościołów już spotykają się razem 
na liturgii. Wynika stąd problem interkomunii, któremu w tej publikacji po-
święcamy tylko kilka uwag, odsyłając czytelnika do szerszego opracowania28. 
Interkomunia widziana jest inaczej przez katolików i prawosławnych.

Kościół katolicki zezwala swoim wiernym, uczestniczącym w liturgii pra-
wosławnej, na  przyjmowanie Komunii (i  innych sakramentów) i  pragnie 
dać im tę samą możliwość (gościnność eucharystyczna) 29. Lokalne Kościoły 
prawosławne różnie wypowiadają się na ten temat, ale przeważa wśród nich 
postawa bardziej konserwatywna, która nie zezwala na  Komunię euchary-
styczną poza własnym Kościołem. Znajdujemy także opinię, że zezwolenie 
na Komunię prawosławnego w Kościele katolickim to sprawa bardzo indy-
widualna i  zależy od  zgody wyrażonej przez własnego spowiednika (ojca 
duchowego).

Nie będzie dziwić nas tak ostre stanowisko Kościołów wschodnich 
w sprawie interkomunii i innych sakramentów, gdy poznamy lepiej sytuację 
eklezjalną prawosławnych, niekiedy bardzo złożoną, jak np. na  Ukrainie. 
W kraju tym bowiem mamy do czynienia z trzema oddzielnymi jurysdyk-
cjami prawosławnymi: Ukraińską Cerkwią Prawosławną uznającą jurys-
dykcję Patriarchatu Moskiewskiego, Cerkwią Patriarchatu Kijowskiego oraz 
Ukraińską Cerkwią Autokefalia. Wszystkie te  Kościoły współzawodniczą 
między sobą o wpływy i o wiernych. Cerkiew, pozostająca w Patriarchacie 
Moskiewskim, nie uznaje kanoniczności dwóch pozostałych, niezależnych 
Cerkwi ukraińskich i zabrania swoim wiernym udziału w liturgii przez nie 
sprawowanej. Ponadto na  Ukrainie działają dwa Kościoły katolickie: ob-
rządku łacińskiego i obrządku bizantyjskiego (grekokatolicy). Zwykle bywa 
tak, że prości wierni prawosławni nie rozdzielają kanoniczno-liturgicznych 
poglądów swoich pasterzy i w wielu przypadkach nie wiedzą w ogóle, do ja-
kiego konkretnie Kościoła przynależą. „Jesteśmy prawosławnymi chrześci-
janami”, mówią. Na  zachodniej Ukrainie, gdzie przeważają grekokatolicy, 

28 Szerzej na ten temat zob. P. Nowakowski, Kościół rzymskokatolicki w poszukiwaniu inter-
komunii z Kościołami odmiennych tradycji liturgicznych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, R. LX, 
2007, nr 2, s. 97–114.

29 Dyrektorium ekumeniczne Rady ds. Jedności Chrześcijan z  1993 roku reguluje spra-
wę dopuszczania wiernych prawosławnych do sakramentów w naszym Kościele i korzystania 
przez katolików z posługi sakramentalnej u prawosławnych. Pontificio Consilio per la Promo-
zione dell’Unità dei cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principia…, dz. cyt., s. 56–58.
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bardzo często zdarza się, że uczestniczą oni w liturgii prawosławnych i od-
wrotnie. Codzienne życie wyprzedza oficjalne porozumienia i skraca drogę 
ku jedności…30.

Co my możemy zrobić w tej sytuacji?  
(podsumowanie i wnioski praktyczne)
Zdając sobie sprawę ze wszystkich trudności obecnych w ekumeniczno- 

-liturgicznym dialogu między naszymi Kościołami, nie możemy zatrzymać się 
w dziele wzajemnego zbliżenia i poznania. Powrót do źródeł, podjęty przez 
rzymskokatolicką reformę liturgiczną, zbliżył nas do wspólnego dziedzictwa 
pierwszych wieków i równocześnie do obrządku wschodniego. Mamy świa-
domość różnic istniejących między nami, odmienności te muszą być jeszcze 
badane i studiowane w celu lepszego ich zrozumienia. Zrozumieć to znaczy 
zaakceptować drugiego, pojąć inny sposób wyrażania wiary, poznać odrębną 
„mentalność liturgiczną”. Oto właściwa droga w kierunku przyszłej jedności, 
która nie oznacza wymazania wszystkich różnic, jakie mogą przecież wzajem-
nie nas ubogacać, zamiast dzielić.

Czego jeszcze możemy nauczyć się od Bizantyjczyków? Wielu rzeczy: od-
kryć ich duchowość liturgiczną (tzn. duchowość opartą całkowice na litur-
gii), głębokie odczucie misterium, wiarę w skuteczność obrzędów, niezwykłe 
piękno liturgii…

Oczekując na godzinę liturgicznej jedności i wspólnej z prawosławnymi 
Eucharystii, mamy przecież już możliwość pełnego udziału i koncelebrowa-
nia liturgii z naszymi braćmi grekokatolikami! Warto skorzystać z tej okazji, 
ponieważ liturgię poznaje się najlepiej, sprawując ją. Metropolita lwowski ob-
rządku wschodniego, Andrzej Szeptycki, w tym kontekście lubił powtarzać, 
że potrzebny nam jest najpierw ekumenizm katolicki. Wzajemne poznanie 
i spotkanie między katolikami rzymskimi i grekokatolikami może poprzedzić 
i ułatwić owocne spotkanie z prawosławnymi. Rola grekokatolików w dialogu 
ekumenicznym oczekuje na nowe odkrycie i dowartościowanie.

30 Taka sytuacja rodzi jednak wiele problemów teologicznych i  praktycznych. Dlate-
go pierwszy na  Ukrainie Kongres Teologów Greckokatolickich, który odbył się we  Lwowie 
w styczniu 2007 roku, poświęcony był problematyce interkomunii. Materiały z tego kongresu 
zatytułowanego Wspólnota eucharystyczna  – wyzwanie tradycji i  współczesności dla Cerkwi 
ukraińskich zostały opublikowane w 70 tomie czasopisma Ukraińskiego Naukowego Towarzy-
stwa Teologicznego. Zob. „Bohoslovia”, vol. 70, Lviv 2006–2007.
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Wiara w uchwałach  
II Polskiego Synodu Plenarnego

Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił „Rok Wiary” listem apostolskim Porta 
fidei, który ma na celu pogłębienie fundamentu naszej wiary, opartej na oso-
bistym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ten dar wiary należy 
na nowo odkryć, rozwijać i dawać o nim żywe świadectwo w codziennym 
życiu1. Do papieskich zaleceń nawiązują także uchwały II Polskiego Synodu 
Plenarnego (Dalej: II PSP), jaki odbył się w  latach 1991–1999 i został pro-
mulgowany w 2001 roku przez kard. Józefa Glempa prymasa Polski. Uchwały 
tego synodu zawierają 14 dokumentów, które obejmują swoją treścią wszystkie 
dziedziny życia religijnego Kościoła w Polsce. W statutach synodalnych zo-
stały określone konkretne zadania do realizacji w parafii, wyjaśniające pewne 
zagadnienia związane z życiem duszpasterskim, wykorzystując uchwały Sobo-
ru Watykańskiego II, Katechizm Kościoła Katolickiego i nauczanie Jana Paw-
ła II, zgodnie z hasłem synodalnym „Z nauką soborową w nowe tysiąclecie”. 
Synod w sposób szczególny zwrócił uwagę na kwestie związane z codziennie 
wyznawaną wiarą.

Podstawy teologiczne
Synod Plenarny odwoływał się wielokrotnie do przykładów z Pisma Świę-

tego, wskazując na wzorce do naśladowania zapisane na jego kartach. Wiara 

1 Zapowiedziany „Rok Wiary” rozpoczął się 11 października 2012 roku, w 50. rocznicę 
otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, i  zakończył się 24  listopada 2013 roku. W  Nocie 
Kongregacji Nauki Wiary na „Rok Wiary” z 7 stycznia 2012 roku odnotowano, że „Rozpo-
częcie «Roku Wiary» zbiega się z  pełnym wdzięczności upamiętnieniem dwóch wielkich 
wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: 50. rocznicą otwarcia Soboru 
Watykańskiego II, który zwołał błogosławiony Jan XXIII (11.10.1962), i 20. rocznicą ogłoszenia 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi przez błogosławionego Jana Paw-
ła II (11.10.1992)”.
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to źródło życia religijnego, a jej przykładem w Starym Testamencie jest Abra-
ham, który doskonale wypełnił Boży plan zbawienia (Rdz 12, 1n). Abraham 
uwierzył Panu Bogu i całe życie powierzył Bożej obietnicy, stając się „ojcem 
wszystkich wierzących”. W ten sposób stanowi on symbol człowieka żyjącego 
głęboką wiarą. Wiara w Boga Trójjedynego pełniła rolę podstawową w ży-
ciu proroków i mędrców. W historii narodu wybranego zdarzały się jednak 
różne kryzysy i  jego wiara wystawiana była na  wiele prób i  doświadczeń. 
W Nowym Testamencie należało przyjąć nauczanie i wiarę w Syna Bożego. 
Chrystus kształtował wiarę u  swoich uczniów przez różne cuda i  naucza-
nie o królestwie Bożym. W Nowym Testamencie wierzyć to przyjąć naukę 
Chrystusa, głosić ją  i według niej żyć. Wiara jest Bożym darem, potrzebna 
jest do  usprawiedliwienia (Gal 2,  16; Rz  3, 28), przyczynia się do  jedności 
Kościoła, a  jej wyznawanie powinno prowadzić ludzi do  zbawienia. Wy-
znawana wiara powinna utorować nienaganne życie, a  jej ostateczny cel 
to oglądanie Boga2.

Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując się na Stary Testament, defi-
niuje pojęcie aktu wiary w następujący sposób:

Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do  Boga; równocześnie 
i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg 
objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do  Boga i  uznanie prawdy, któ-
rą On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc 
słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, 
co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu3.

Wiara jest więc łaską, aktem ludzkim; powinna być rozumna i stanowić 
dobrowolną odpowiedź człowieka na wezwanie Boże jako konieczna do zba-
wienia. Wiara chrześcijanina łączy się z wiarą w Syna Bożego. Katechizm 
stanowi, że

Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, 
który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wie-
rzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak 
nikt nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien 

2 Por. Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1985, s.  1025–
1034.

3 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 150 [dalej: KKK]. Katechizm powołał 
się na następujące teksty ze Starego Testamentu: Jr 17, 5–6; Ps 40, 5; 146, 3–4.
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ją przekazywać innym. Nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia in-
nym o naszej wierze. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wie-
rzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez 
moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych4.

Wiara stanowi zatem dar, który należy przekazywać innym. Synod, posiłku-
jąc się dokumentami Kościoła, głosi o konieczności przyjęcia wiary i dawania 
jej żywego świadectwa. W poszczególnych dokumentach synodalnych zawar-
ta jest nauka o katolickiej wierze.

Nauka synodalna o wierze
Synod Plenarny w dokumencie zatytułowanym Potrzeba i zadania nowej 

ewangelizacji na  przełomie II  i  III Tysiąclecia Chrześcijaństwa stwierdził, 
że  przedmiotem wyznawania wiary jest Kościół. Odnowa wiary nastąpi-
ła na  Soborze Watykańskim II, gdzie postanowiono ją  na nowo odkryć 
w Kościele. Synod w nawiązaniu do wyznawanej wiary – „wierzę w święty 
Kościół powszechny” – określił podstawowe wymiary Kościoła, tj. wymiar 
Matki, sakramentu, komunii, mistycznego Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. 
Na tych obszarach, idąc za nauczaniem soborowym, prawodawca doszukuje 
się właściwej eklezjologii i podmiotowości zrozumienia kościelnego wymiaru 
chrześcijaństwa. Synod zawarł w statutach nauczanie soborowe i papieskie, 
szczególnie Jana Pawła II5, zachęcając do manifestacji własnej wiary na róż-
nych płaszczyznach życia zawodowego, społecznego i rodzinnego.

W dokumencie Kościół wobec rzeczywistości politycznej wzywa wiernych 
do angażowania się w życie publiczne, aby pomnażać dobro wspólne i torować 
drogę do głoszenia Ewangelii. Synod uczy, że wiara nie zastępuje kompetencji 
osób publicznych, ale je wzmacnia tak, aby polityk mógł lepiej służyć dobru 
wspólnemu we właściwy sposób. W statutach stwierdzono wyraźnie, że każdy 
świecki polityk prowadzący działalność społeczną podejmuje różne decyzje 

4 KKK, nr 166.
5 Synod w  uchwałach bardzo wyraźnie podkreślił eklezjalność i  podmiotowość pod-

stawowych wymiarów Kościoła, bez świadomości których nie można zrozumieć kościelnej 
płaszczyzny chrześcijaństwa i podmiotowości wspólnoty Ludu Bożego; por. II Polski Synod 
Plenarny (1991–1999), Poznań 2001 [dalej: II PSP], st. 3, s. 10–11; Sobór Watykański II, Konsty-
tucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – De-
krety – Deklaracje (tekst polski, nowe wydanie), Poznań 2002, nr 1, 9; Jan Paweł II, Przekroczyć 
próg nadziei, Lublin 1994, s. 134. 
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na własną odpowiedzialność6. Synod podkreślił obowiązek głoszenia swojego 
światopoglądu dla dobra wspólnego.

Synod w oparciu o Sobór Watykański II i nauczanie Jana Pawła II uczy, 
że wiara przyczynia się do podniesienia poziomu kultury w takich środowi-
skach, jak uniwersytety, szkoły, ośrodki badań naukowych, wszystkie środowi-
ska twórczości artystycznej, technicznej i humanistycznej. Uchwały synodalne 
wyraźnie wskazują, że wiara powinna mieć twórczy wpływ na chrześcijańską 
kulturę7. Winna ona kształtować twórczość pisarską, kompozytorską, malar-
ską i działalność architekturalną. W statutach podkreślono, kierując się na-
uczaniem Jana Pawła II, że „wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie 
w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie”8. Synod 
akcentuje udział wiary w tworzeniu kultury, a także w jej twórczym oddzia-
ływaniu na różne środowiska.

W  statutach synod odniósł się także do  obecności polskich katolików 
na kontynencie europejskim, głosząc, że

Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twór-
czej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez Opatrzność. To, czym Polska może 
i powinna usłużyć Europie, jest w zasadzie identyczne z zadaniem odbudowywa-
nia wspólnoty ducha, opartej na wierności Ewangelii, we własnym domu. Nasz 
naród, który tak bardzo wycierpiał w przeszło ści, a szczególnie w okresie II wojny 
światowej, ma wiele do zaofiarowania Euro pie, przede wszystkim swoją chrześci-
jańską tradycję i bogate współczesne doświad czenia religijne9.

6 II PSP, st. 15, s. 88; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym „Gaudium et spes”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje…, dz. cyt., nr 76. 

7 Szerzej na  temat statutów synodalnych o  kulturze zob. S.  Tymosz, Promocja kultury 
w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, [w:] Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa 
z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszy-
na, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 581–602.

8 II PSP, st. 17, s. 105. Synod powołał się na nauczanie papieża Jana Pawła II podczas be-
atyfikacji: „Beaty fikując Fra Angelico, Ojciec Święty tak scharakteryzował jego życie: «Urze-
czywistnił on […] organiczny i podstawowy związek pomiędzy chrześcijaństwem a kulturą, 
po między człowiekiem i Ewangelią. W nim wiara stała się kulturą, a kultura przeżywa ną wia-
rą. Łączył piękno dzieł z pięknem duszy»”.

9 II PSP, st. 58, s. 115. Papież Jan Paweł II określił konkretne zadania katolików w jednoczą-
cej się Europie w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 28.04.2003. W tym 
dokumencie papież napisał: „[…] Kościół ma do zaoferowania Europie najcenniejsze dobro, 
jakiego nikt inny nie może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie 
zawodzi; jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, która 
dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację […]” (nr 18).
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Statuty mówią o określonych zadaniach stawianych katolikom, którzy mu-
szą dać autentyczne świadectwo swojej wiary, szczególnie innym mieszkań-
com krajów europejskich. Prawodawca wskazał, że tradycja polskiej wiary 
i kultury powinna wnieść własne dziedzictwo w dorobek całej kultury euro-
pejskiej, wraz z doświadczeniem własnej głębokiej wiary10. Synod stwierdził, 
że  wartościowa kultura przepełniona wiarą stanowi przyszłość Kościoła11. 
W  uchwałach synodalnych przywołano także przykłady wiernych, którzy 
podzielili się darem wiary z innymi, dając własny dowód chrześcijańskiego 
życia. W dokumencie Misyjny adwent nowego tysiąclecia prawodawca syno-
dalny apeluje do wiernych, aby potwierdzili własnym życiem głęboką wiarę 
w Chrystusa jako jedynego Zbawiciela człowieka, wiarę, którą otrzymaliśmy 
jako dar od Boga bez żadnych zasług (Rz 1, 16). Przykładem bezinteresownej 
wiary chrześcijańskiej są męczennicy – przyjmując Chrystusa potwierdzili, 
że Chrystus jest Synem Bożym, że przez śmierć i zmartwychwstanie zwycię-
żył grzech, jednając ludzi z Bogiem. Synod zaznaczył, że wiara przekazywana 
umacnia się, a przez jej głoszenie dojrzewa cała wspólnota chrześcijańska12.

Statuty synodalne stawiają także określone zadania katolikom świeckim. 
Synod naucza w dokumencie pt. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świec-
kich, że każdy członek Kościoła powinien w swoim życiu kierować się wiarą. 
Ustawodawca przestrzega przed podwójnym życiem, z wewnętrznym światem 
własnych wartości, na zewnątrz zaś według odmiennych wzorców świeckich. 

10 Prawodawca synodalny wskazał konkretne zadania, które Kościół w Polsce powinien 
podjąć: „Kościół w Polsce staje zatem wobec wielkich dziejowych zadań, do których speł nienia 
jest mu potrzebna misyjna świeżość i apostolski zapał. Trzeba znaleźć w so bie tyle siły, by nasz 
naród mógł skutecznie oprzeć się tym tendencjom współczesnej cywilizacji, które proponują 
odejście od wartości duchowych na rzecz nieograniczo nej konsumpcji czy też porzucenie tra-
dycyjnych wartości religijnych i moralnych dla kultury laickiej i etycznego relatywizmu. Pol-
ska kultura chrześcijańska, etos religijny i narodowy są cennym rezerwuarem energii, których 
Europa dziś potrzebuje, by  za pewnić w  swych granicach integralny rozwój osoby ludzkiej. 
W tej dziedzinie zespa lają się wysiłki Kościoła powszechnego i wszystkich Kościołów lokal-
nych Europy. Każdy winien wnieść w to wielkie dzieło swój dorobek kultury, swoją tradycję, 
do świadczenie, wiarę i gorliwość apostolską”. Por. II PSP, st. 58, s. 115.

11 Zob. II PSP, st. 58, s. 114–115.
12 „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!” – w tych słowach Jan Paweł II przypomi-

na starą prawdę, że misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i dojrzałość chrześcijańską, 
wnoszą w życie chrześcijan promienie żarliwości i entuzjazmu, uczą dialogu i otwartości eku-
menicznej. Dynamizm misyjny stwarza wymianę pomiędzy Kościołami i prowadzi ku światu 
zewnętrznemu, wywierając pozytywny wpływ na ży cie Kościoła i dojrzałość poszczególnych 
wierzących. Zob. II PSP, st. 10, s. 128. Synodalna nauka została zapożyczona z nauczania Jana 
Pawła II – Redemptoris missio, nr 2, 34.
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Wiara powinna obejmować wszystkie dziedziny życia osób świeckich, ponie-
waż objawiona miłość Chrystusa skierowana jest na chwałę Ojca i na służ-
bę bliźniego. Prawodawca zauważa: „Każde działanie, każda sytuacja, każda 
konkretna forma zaangażowania – np. kompetencje zawodowe i solidarność 
w miejscu pracy; miłość, oddanie, udział w wychowaniu dzieci w rodzinie; 
służba społeczna i polityczna; obrona prawdy w kulturze – to wszystko jest 
opatrznościową okazją do ustawicznego ćwiczenia się w wierze, na dziei i mi-
łości”13. W tym samym dokumencie stwierdza się, że rozłam między życiem 
codziennym a wyznawaną wiarą stanowi w Polsce, podobnie jak w innych 
krajach, nie tylko europejskich, problem osób świeckich. W opinii synodu 
zbyt mała jest świadomość obowiązku przekazywania wiary, która pozostaje 
martwą, jeśli nie dzielimy się nią z innymi. Ze swej natury powinna ona urze-
czywistniać się w życiu codziennym rodziny czy w pracy zawodowej, win-
na przekładać się na codzienne życie społeczne. Wiara ma rodzić konkretne 
uczynki potwierdzające przynależność do społeczności kościelnej14. W ten 
sposób obfite owoce wiary promieniować będą na zewnątrz. Uchwały syno-
dalne bardzo mocno podkreślają obowiązek codziennego życia wiarą.

Synod wezwał świeckich do uczestnictwa w życiu Kościoła. W statutach 
podkreślono, że wszyscy wierni, którzy są dziećmi Kościoła powinni głęboką 
wiarą i życiem dawać temu świadectwo. Powinni także konsekwentnie wypeł-
niać obowiązek posłuszeństwa Kościołowi i jego pasterzom. Synod wezwał 
do pogłębiania miłości do Kościoła i jego pasterzy poprzez permanentną for-
mację eklezjalną. Synod powtórzył za Janem Pawłem II, że „wiara w Chrystu-
sa łączy się ściśle z uczestnictwem w Kościele i posłuszeństwem następcom 
apostołów. Ojciec święty podkreślił też, że wiara katolików musi zmierzyć się 
z trudnością wynikającą z tego, że Kościół jest święty, a jednocześnie składa 
się z grzeszników. Nie może to stano wić przeszkody w akceptacji Kościoła 
i w uznawaniu jego nauczania”15. W dalszym nauczaniu synodalnym stwier-

13 II PSP, st. 7, s. 145.
14 Zob. II PSP, st. 26, s. 152. Papież w liście apostolskim Porta fidei na rozpoczęcie „Roku 

Wiary” zaznaczył: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wy-
znawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też 
dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eu-
charystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źró-
dłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi 
wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien 
na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się 
nad samym aktem wiary” (nr 9).

15 „Katolicy winni być świadomi, że wiara w Chrystusa łączy się ściśle z uczestnictwem 
w  Kościele i  posłuszeństwem następcom apostołów. Ojciec Święty podkreślił też, że  wiara 
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dzono, że należy prowadzić katechizację, zwrócić uwagę na współpracę osób 
świeckich i duchownych, troszczyć się o rozwój ruchów religijnych oraz za-
dbać o dojrzałą odpowiedzialność materialną za Kościół16.

Formacja eklezjalna
Synod Plenarny w statutach zaapelował o stałą formację eklezjalną. To we-

zwanie do  wiernych staje się usilną zachętą do  pogłębienia wiary w  nad-
przyrodzony sens znaków liturgicznych. Świadectwo życia jest znakiem dla 
przyszłych powołań kapłańskich i zakonnych. W statutach stwierdzono, że

Integralna formacja świeckich katolików powinna uwzględniać: formację du-
chową, doktrynalną, kulturalną i  pogłębianie znajomości nauki społecznej 
Kościoła. Formacja ta  winna też uświadamiać katolikom potrzebę rozwijania 
ludzkich umiejęt ności takich, jak kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny i oby-
watelski oraz cnót od noszących się do  życia społecznego: uczciwości, poczucia 
sprawiedliwości, szczero ści, uprzejmości i siły ducha17.

Stąd dla lepszego ożywienia ducha wiary należy ożywić liturgiczną służbę 
ołtarza, ruchy oazowe oraz inne grupy modlitewne znajdujące się we wspól-
notach parafialnych18.

Nauczanie synodalne stwierdza, że człowiek wierzący powinien kierować 
się głęboką wiarą w swoim życiu. Synod zwrócił się do kapłanów ze wska-
zaniem, aby Eucharystia stanowiła centralne miejsce w ich praktykach reli-
gijnych, i zalecił im częstą adorację Najświętszego Sakramentu, odmawianie 
brewiarza, poprawne celebracje sakramentów świętych. Statuty wymieniają 
także nadużycia, które ustawodawca piętnuje, m.in. brak skupienia, pośpiech 
i niedbalstwo, osłabiające wzrost wiary. W przytoczonym cytacie z Dyrek-
torium o posłudze i życiu kapłanów stwierdzono, że „niedostateczna uwaga 
zwrócona na aspekty symboliczne liturgii, a jeszcze bar dziej niedbalstwo i po-
śpiech, powierzchowność i nieporządek, […] osłabiają jej wpływ na wzrost 
wiary. Kto nie troszczy się o poprawną celebrację, ukazuje braki swojej wiary 

katolików musi zmierzyć się z trudnością wynikającą z tego, że Kościół jest święty, a jedno-
cześnie składa się z  grzeszników. Nie może to  stano wić przeszkody w  akceptacji Kościoła 
i w uznawaniu jego nauczania”. Zob. II PSP, st. 39, s. 154.

16 Por. II PSP, st. 39, s. 154.
17 II PSP, st. 52, s. 156, Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam 

actuositatem”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje…, dz. cyt., nr 59.
18 Por. II PSP, st. 52, s. 173.
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i nie wychowuje innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierw-
szą ważną katechezę o Najświętszej Ofierze”19.

W dokumencie synodalnym Świętość. Dar i zadanie Synod wydzielił od-
dzielny paragraf pt. Świadectwo wiary. Dotyczy on kilku ważnych kwestii 
związanych z wiarą. Ustawodawca zwrócił uwagę na zanik, pod wpływem 
silnych nurtów sekularyzmu, świadomości wyższych wartości w Polsce, szcze-
gólnie zapotrzebowania na  świętość. Pojawiający się trend nieliczenia się 
z koniecznością odwoływania się do Boga pochodzi z laickiego traktowania 
religii jako sprawy prywatnej, z metodologii nauk matematyczno-przyrodni-
czych oraz niewłaściwego rozumienia tolerancji i nurtów relatywistycznych 
odnoszących się do spraw etycznych. Wymienione zjawiska wprowadzają, 
jak twierdzi synod, kreowanie w społeczeństwie, mediach i polityce rzeczy-
wistości bez prawa Bożego20. Synod zauważa, że istnieje mała świadomość 
powołania do świętości i apostolstwa. Te dwa wymiary ściśle się ze sobą łączą 
i powinny zajmować stałe miejsce w życiu chrześcijańskim. Dojrzała świado-
mość wiernych powinna odzwierciedlać się w czynach i słowach, czyli w da-
waniu świadectwa wiary we wszystkich aspektach życia. Zdaniem synodu, 
duża rozbieżność między wyznawaną wiarą a codziennym życiem stanowi 
przeszkodę w dążeniu do świętości. Przyczyną takiego zachowania są braki 
w pogłębionej postawie religijnej, gdy wiara dotyczy tylko wydzielonej sfery 
życia, pojmowanej tradycyjnie i ograniczającej się do odmawiania znanych 
formułek modlitewnych, uczęszczania na niedzielne msze święte, najczęściej 
przy okazji przyjmowania sakramentów świętych czy innych uroczystości ko-
ścielnych. Synod zwrócił uwagę na brak głębokiej wiary w życiu zawodowym, 
politycznym, a nawet rodzinnym. Oddzielenie dwóch płaszczyzn, prywatnej 
i zawodowej, w sprawach wiary osłabia autentyczną postawę religijną. Synod 
wypowiada się krytycznie o tzw. wierze prywatnej i uczy, że wiara powinna 
uobecniać się we wszystkich sferach codziennego życia. Należy więc podej-
mować ten problem w kazaniach, homiliach, katechezach21. Synod wyraźnie 

19 II PSP, st. 69, s. 177, Kongregacja do spraw duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i ży-
ciu kapłanów, nr 49.

20 Por. II PSP, st. 33, s. 241.
21 Por. II PSP, st. 33–35, s. 241–242. „Rozdwojenie, o którym mowa, sięga znacznie głębiej 

niż propagowana zarówno w latach reżimu komunistycznego, jak i obecnie, tzw. prywatność 
wiary, choć ma ono z nią niewątpliwy związek. W każdym razie błędem byłoby upatrywać 
przyczyny tego rozdwojenia jedynie w oddziaływaniu ideologii wrogich Kościołowi. W sa-
mym bowiem duszpasterstwie zbyt słabo ukazuje się, że wiara winna przenikać wszystkie sfery 
życia ludzkiego. Rzadko np. głosi się homilie, kazania, w których kaznodzieja podejmował-
by trud rozwiązywania codziennych problemów, z jakimi borykają się słuchacze w życiu ro-
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zaapelował, aby wiara odnajdowała swoje miejsce we wszystkich sferach życia 
prywatnego i publicznego.

W oddzielnym dokumencie Duszpasterstwo polskie za granicą synod uka-
zuje dojrzałe świadectwa wiary wiernych podczas prześladowań, różnych 
szykan i prób ateizacji. W takich warunkach wiara przetrwała w ukryciu, 
a także poprzez działania bohaterskich wyznawców i męczenników. Synod 
podkreślił, że dzięki kapłanom, rodzinom, ukrywającym się zgromadzeniom 
żeńskim zachowano przywiązanie do Kościoła i żywą wiarę. Np. nawet bez 
dostępu do kapłana i sakramentów świętych katolickie matki udzielały chrztu 
świętego. W ten sposób utrzymywano wiarę, przekazując najwyższe wartości 
chrześcijańskie następnym pokoleniom22.

Maryja wzorem wiary
Synod, odwołując się do encykliki ojca świętego Jana Pawła II Redemptor 

Mater, wskazał na Maryję jako na przewodniczkę na drodze wiary. Jej wia-
ra jest skoncentrowana na zrodzeniu i wychowaniu Syna Bożego i stanowi 
przykład macierzyńskiej miłości. Ta tajemnica stoi u źródeł zrozumienia i od-
czytywania wszystkich tajemnic maryjnych, które są ukierunkowane chry-
stologicznie. Wspomniane zwrócenie się Maryi ku Chrystusowi jest istotą Jej 
posłannictwa, które w Chrystusie odnajduje wszelkie przywileje, łaski i sta-
je się właściwym sensem kościelnej posługi maryjnej. Zjednoczenie Maryi 
z Chrystusem, jej macierzyństwo, wiara i miłość ukazują Jej bliskość z Chry-
stusem, jak również z Kościołem. Świadectwo Maryi jest niedoścignionym 
wzorem wiary w dziele odkupienia23. Synod Plenarny, wskazując na nauczanie 
Jana Pawła II, na cykl jego katechez oraz encyklikę Redemptor Mater, zawierza 
Kościół w Polsce i dzieło nowej ewangelizacji Matce Bożej24.

dzinnym i zawodowym”. Synod powołał się na Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie 
współczesnym „Gaudium et spes”, nr 43.

22 Por. II PSP, st. 18–19, s. 256. „Pomimo zamknięcia ogromnej większości świątyń i dra-
stycznych ograniczeń życia religijnego, dzięki nielicznym ofiarnym kapłanom, ukrytym 
żeńskim zgromadzeniom i  ludziom świeckim, głównie kobietom w  katolickich rodzinach, 
wspólnoty polskie zachowały żywą wiarę i przywiązanie do Kościoła. Napotykano ludzi, któ-
rzy ochrzczeni z  wody i  uformowani duchowo przez matkę, utrzymywali wiarę, nie mając 
przez lata dostępu do księdza i do sakramentów świętych”.

23 II PSP, st. 3, s. 264, st. 9, s. 266; por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor Mater” o błogo-
sławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, [w:] Encykliki Ojca świętego Jana 
Pawła II, Kraków 2005 nr 6, 44; KK, nr 63, KKK, nr 509.

24 Zob. II PSP, st. 2, s. 264.
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Synod zawarł w statutach cały wywód na temat wiary Matki Bożej, która jest 
ukierunkowana na słuchanie i naśladowanie Syna Bożego. Nauka synodalna, 
idąc za wskazaniami soborowymi, akcentuje szczególne powiązanie Matki Bo-
żej z Kościołem25. Prawodawca podkreślił w statutach ważną rolę Maryi jako 
przewodniczki na drodze głębokiej wiary i posłuszeństwa26. Maryja własnym 
przykładem zachęca do wierności i pełnienia woli Bożej. Jako pierwsza wy-
pełniła plan Bożej Opatrzności i stała się wzorem dla wszystkich chrześcijan 
na różnych płaszczyznach życia ludzkiego. Wiara i miłość Maryi zachęca do re-
alizowania służby Bogu i bliźniemu. Maryja i jej posłuszeństwo wierze zosta-
ło zrealizowane od chwili zwiastowania aż po krzyż. Ten przykład powinien 
prezentować wiernym także drogę do posłuszeństwa w wierze, zwłaszcza przy 
zachowywaniu Bożych przykazań27. Prawodawca synodalny w końcowym do-
kumencie zawarł naukę o stosunku wiernych do prywatnych objawień i wiary 
w te zjawiska. Synod głosi, że nie mogą być one sprzeczne z Urzędem Nauczy-
cielskim Kościoła, ani poprawiać Objawienia czy przekraczać nauki Kościoła. 
Statuty synodalne dobitnie nawiązują do soborowego i katechizmowego na-
uczania28.

25 Synod stwierdził, że „Sobór Watykański II wskazuje na szczególne powiązanie Maryi 
Dziewicy z Kościołem: «Boża Rodzicielka jest […] pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, 
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy bowiem Kościoła, który sam 
także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała 
najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki». Kościół, zabiegając 
o chwałę swego Odkupiciela, chce być coraz bardziej «podobny do swego Pierwowzoru, po-
stępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc 
jej posłusznym»”. Por. II PSP, st. 10, s. 266–267. 

26 Prawodawca podkreślił znaczenie posłuszeństwa maryjnego jako przykładu do pogłę-
bienia własnej wiary w następujących słowach: „Szczególnie heroiczny wymiar miało posłu-
szeństwo wiary, które Maryja okazała wobec niezbadanych wyroków Boga, stojąc wiernie u stóp 
krzyża. Posłuszeństwo i wiara Maryi, trwającej do końca pod Krzyżem, stały się przeciwwagą 
nieposłuszeństwa i niewiary, zawartych w grzechu pierwszych ludzi”. Zob. II PSP, st. 19, s. 268–
269; Jan Paweł II, Encyklika Redemptorem Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu 
pielgrzymującego Kościoła, [w:] Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, nr 19. 

27 Por. II PSP, st. 16–23, s. 268–269.
28 Synod odwołał się także w  swoim twierdzeniu do  nauki Katechizmu, twierdząc, że 

„zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać 
i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie skierowane do Ko-
ścioła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia czy 
poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Duszpasterze winni zatem wy-
kazać się roztropnością w każdym przypadku zwiększonego zainteresowania wiernych nad-
zwyczajnymi wydarzeniami, zwłaszcza w organizowaniu pielgrzymek do miejsc tzw. objawień, 
nieuznanych autorytetem Kościoła. Wiernych, często powodowanych wyłącznie pragnieniem 
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Zakończenie
Promulgowane uchwały II PSP w 2001 roku regulują całokształt kościelnego 

prawa partykularnego, w tym również odnoszą się do kwestii wyznawanej wia-
ry. Synod odwołał się do przykładów z Pisma Świętego, ukazując wiarę Abra-
hama i Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Postacie 
te odgrywają wiodącą rolę w nauczaniu synodalnym o wierze. Ponadto w sta-
tutach przytoczono fragmenty ewangeliczne z nauczania Chrystusa o wierze.

Uchwały synodalne, wskazując naukę Magisterium Kościoła o  wierze, 
mówią, że wiara jest osobowym i dobrowolnym przyjęciem całej objawionej 
Bożej prawdy, jest łaską i darem Bożym. Wiara powinna być rozumną od-
powiedzią człowieka na Boże wezwanie. Uchwały synodalne zawierają więc 
postulat do odważnego składania świadectwa przynależności do Chrystusa 
w życiu rodzinnym, zawodowym, politycznym i społecznym. Według synodu 
wiara przyczynia się do rozwoju życia społecznego i kulturowego, wzbogaca-
jąc je własnymi wartościami.

Synod postawił katolikom także szczegółowe zadania, aby na kontynencie 
europejskim dawali żywe świadectwo wiary wszystkim jego mieszkańcom. 
Ukazano przy tym w uchwałach współczesne zagrożenia dla wiary, wynikające 
z prowadzenia podwójnego życia, o czym była mowa wyżej. Zwrócono uwagę 
także na małą świadomość obowiązku przekazywania wiary i codziennego 
życia w wierze. Jako wyjście z określonego kryzysu synod wskazał na potrzebę 
stałej formacji eklezjalnej, która łączy się z formacją duchową, intelektual-
ną, wraz z pogłębioną nauką społeczną Kościoła. W uchwałach synodalnych 
zaapelowano o formację integralną, obejmującą wszystkie płaszczyzny życia 
człowieka. Najdoskonalszy przykład wiary wierni powinni odnajdywać w ży-
ciu Abrahama i Najświętszej Maryi Panny, przewodniczki na drodze wiary 
i miłości, a także w służbie Panu Bogu i bliźniemu. Statuty II PSP współbrz-
mią z nauką Kongregacji Nauki Wiary, która podsumowała swoje wyjaśnienia 
w następujący sposób:

Każda inicjatywa podjęta w ramach „Roku Wiary” chce wspierać radosne odkry-
cie i odnowione świadectwo wiary. Zaproponowane tu wskazania mają na celu 
pobudzenie wszystkich członków Kościoła do zaangażowania się, ażeby ten Rok 
stał się owocną okazją do dzielenia się tym, co dla chrześcijanina jest najdroższe: 
Chrystusem Jezusem, Odkupicielem człowieka, Królem Wszechświata, „który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

sensacji, nie należy pozbawiać opieki duszpasterskiej. Kapłani nie powinni jednak swoim au-
torytetem urzędowych przedstawicieli Kościoła potwierdzać nadprzyrodzoności widzeń”. Zob. 
II PSP, st. 71, s. 278; KKK, nr 66–67.





Rozprawy i artykuły
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Słowo Boże i życie konsekrowane

Owocem obrad XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bi-
skupów poświęconego słowu Bożemu jest opublikowana 30 września 2010 
roku adhortacja apostolska O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum 
Domini”1. Adhortacja, mając charakter pastoralny, odkrywa znaczenie i rolę 
w życiu Kościoła słowa Bożego, będącego źródłem jego nieustannej odnowy. 
Dwuletni okres przygotowania tego dokumentu, świadczy – jak podkreślano 
w komentarzach – o wielkiej randze zagadnienia, tj. słowa Bożego, jego gło-
szenia i recepcji w życiu wiernych chrześcijan2.

Druga część omawianego dokumentu Verbum in Ecclesia dotyczy roli sło-
wa Bożego w życiu Kościoła oraz poszczególnych grup wiernych chrześcijan. 
Odwołując się do nauki Soboru Watykańskiego II o powszechnym powoła-
niu wszystkich wiernych do świętości3, każdego zgodnie z własnym stanem 
życia, synod w pogłębianiu więzi ze słowem Bożym widzi skuteczny środek 
do  realizacji tego powołania. „Odnośnie do  życia konsekrowanego Synod 
przypomniał przede wszystkim, że «rodzi się ono ze słuchania słowa Bożego 
i przyjmuje Ewangelię jako swoją normę życia»”4.

Słowo Boże w regułach zakonnych
Życie konsekrowane, znajdujące swój fundament w przykładzie życia Jezusa 

Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego woli Ojca, będąc „żywą egzegezą 

1 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościo-
ła „Verbum Domini” [dalej: VD], 30 IX 2012. 

2 Por. „Verbum Domini” zawiera cenne wskazania, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-
-swiat/z-zycia-kosciola/art,3680,verbum-domini-zawiera-cenne-wskazania.htm (10.01.2011).

3 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 21 XI 
1964, 39–42.

4 VD 83. 
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słowa Bożego”5, zrodziło się przy współudziale ludzi, którzy pod działaniem 
Ducha Świętego, poprzez słowo Boże, rozpoznali wolę Boga. Żywieni słowem 
Bożym i postępując według niego, otrzymali dar uzdalniający ich do tworzenia 
poszczególnych instytutów zakonnych. Stąd też życie zakonne staje się niejako 
żywą egzegezą słowa Bożego. Z bogactwa słowa Bożego „wziął początek każdy 
charyzmat, a każda Reguła chce być tego wyrazem”6. Dzieło, podjęte przez 
założycieli i założycielki, stanowi odbicie misterium Chrystusa i Jego słowa.

Lektura Ewangelii, a następnie Nowego i Starego Testamentu, była zawsze wiel-
kim natchnieniem, stanowiła pierwszą regułę życia. Uczniowskie chodzenie 
za Nauczycielem, naśladujące Chrystusa i życie w sposób szczególny Jego słowa-
mi, pojawiało się stopniowo pod natchnieniem Ducha Świętego, jako Ewangelia 
ujawniająca się w czasie i przestrzeni, jako Majestatyczny Chrystus uwidoczniony 
w Kościele przez charyzmaty swoich świętych7.

Właściwy sens życia konsekrowanego można odnaleźć jedynie w Ewan-
gelii, ściślej mówiąc w przykładzie życia i słowie Chrystusa, które są praw-
dziwym sercem Ewangelii i centrum duchowości każdego życia religijnego. 
Autentyczne odrodzenie życia zakonnego może przyjść tylko przez odszuka-
nie w Chrystusie i w Jego słowie najgłębszej istoty każdego charyzmatu8. Życie 
zakonne swoje źródło odnajduje w Jezusie Chrystusie. Rady ewangeliczne, 
dotyczące poświęcenia Bogu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako ugrun-
towane w słowach i przykładach Pana, ukazane w słowie Bożym w Ewangelii, 
stają się podstawową i naczelną zasadą życia osób konsekrowanych, o czym 
przypomniał Dekret Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis. Radykalne 
naśladowanie Chrystusa, sequela Christi, realizowane zgodnie z charyzmatem 
każdego instytutu i szczegółowo określone prawem własnym, winno animo-
wać wszystkie dziedziny życia i posługi zakonników9. Kontynuując w czasie 

5 Benedykt XVI, Homilia na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2 II 2008, „Acta Apo-
stolicae Sedis”, 2008, vol. 100, 133; por. P. Martinelli, Vita consacrata esegesi vivente della Parola 
di Dio, [w:] I consacrati esegesi vivente della Parola, red. J. M. Alday, Milano 2009, s. 41–71. 

6 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, In-
strukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego 
w trzecim tysiącleciu „Ripartire da cisto” [dalej: RNCH], 24. 

7 Synod Biskupów, IX Zgromadzenie Zwyczajne, Życie zakonne i jego posłannictwo w Ko-
ściele i świecie. Instrumentum laboris, Watykan 1994, s. 52. 

8 Por. Á. Pardilla, La vita religiosa negli insegnamenti di Benedetto XVI, „Commentarium 
pro religiosis et missionaris”, 2010, vol. 91, fasc. 3–4, s. 249. 

9 Por. E. Gambari, Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II, Roma 1970, s. 55–58. 
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dzieło podjęte przez założycieli, każda osoba żyjąca radami ewangelicznymi 
wezwana jest do tego, aby „wziąć do ręki słowo Boże”10.

Do słowa Bożego jako pierwszego źródła wszelkiej duchowości chrześcijań-
skiej11 odwołują reguły zakonne oraz konstytucje poszczególnych instytutów. 
Jako podstawowe zbiory przepisów, które normują życie zakonne, wielokrot-
nie czynią one odniesienia do  słów zapisanych w Ewangelii, rozważanych 
indywidualnie i wspólnotowo, jak i do Liturgii godzin, która jest modlitwą 
żywym słowem Bożym.

Święty Augustyn, kładąc w swej Regule mocny nacisk na życie wspólnoto-
we, do słowa Bożego odwołuje się przede wszystkim z racji modlitwy. Podczas 
modlenia się psalmami i hymnami bracia winni mieć to w sercu, co wymawia-
ją ustami. Natomiast w części O poście i posiłku wybitny teolog napomina, aby 
„nie tylko same usta brały pokarm, ale i uszy posilały się słowem Bożym”12.

Święty Benedykt, mówiąc o Bożej obecności podkreśla, że doświadczamy jej 
przede wszystkim wówczas, gdy uczestniczymy w służbie Bożej. Słowo Boże 
stoi w centrum całego Opus Dei sprawowanego w ciągu dnia. Bóg obecny jest 
w słowie pisanym, jak i wypowiadanym publicznie podczas celebracji liturgicz-
nej13. W 73 numerze swojej Reguły Benedykt odsyła do słów Starego i Nowego 
Testamentu jako do „najsłuszniejszych zasad życia ludzkiego”14. Poświęcając 
zaś bardzo wiele uwagi oficjum, święty z Nursji przypomina mnichom, że mo-
dlitwa poszczególnymi jego godzinami jest oddawaniem chwały Stwórcy15.

Święty Franciszek w Regule zatwierdzonej w 1223 roku pisze, że życie braci 
mniejszych polega na  zachowywaniu świętej Ewangelii. Identyczne stwier-
dzenie podaje święta Klara, która podstawową zasadę życia dla sióstr widzi 
w  zachowywaniu Ewangelii: „Oto jest reguła życia zakonu sióstr ubogich, 
założonego przez świętego Franciszka: zachowywać świętą Ewangelię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w  posłuszeństwie, bez własności i  w  czy-
stości”16.

10 RNCH 24. 
11 Por. VC 94; Á. Pardilla, La vita religiosa negli insegnamenti di Benedetto XVI, dz. cyt., 

s. 273. 
12 Reguła św. Augustyna, 3–4, [w:] Reguła, Konstytucje i  Dyrektorium Zakonu Świętego 

Pawła Pierwszego Pustelnika, Jasna Góra 2005, s. 10. 
13 Por. M.  Chojnacki, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i  Eucharystia według 

Świętego Bernarda z Clairvaux, Tyniec 2011, s. 84–85. 
14 Św. Benedykt z Nursji, Reguła, Tyniec–Kraków 1994, s. 263. 
15 Tamże, 16, s. 111; M. Casey, D. Tomlins, Introducing Benedict’s Rule, Verlag Erzabtei St. 

Ottilien 2006, s. 109–114. 
16 Św. Klara, Reguła 1, [w:] Pisma św. Franciszka i św. Klary, Warszawa 1992, s. 160. 
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Odnowione po Soborze Watykańskim II konstytucje zakonne, jako żywa 
„księga życia”17, wielokrotnie odwołując się do  słowa Bożego, stają się in-
terpretacją, egzegezą charyzmatyczną Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, 
daną dla konkretnej rzeczywistości życia konsekrowanego. Stąd też wyzna-
czają one zakonnikom drogę prowadzącą do wiernego naśladowania Jezusa 
Chrystusa18.

Życie słowem Bożym  
obowiązkiem osób konsekrowanych
Naśladowanie Jezusa Chrystusa zakłada Jego poznanie, które dokonuje się 

poprzez lekturę Pisma Świętego. Nieznajomość Pisma Świętego jest, zgodnie 
ze słowami świętego Hieronima, nieznajomością Chrystusa. Konstytucja do-
gmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” wzywa wszystkich wiernych, 
„a zwłaszcza członków wspólnot zakonnych, aby przez częste czytanie pism 
Bożych osiągnęli «najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa» (Flp 3, 8)”19. 
To „wzniosłe poznanie Jezusa Chrystusa” dokonuje się poprzez codzienne 
słuchanie i rozważanie słowa Bożego20.

Życie Bożym słowem jest obowiązkiem wszystkich osób konsekrowanych. 
Swoistego znaczenia nabiera Ono zwłaszcza w okresie formacji zakonnej oraz 
w zgromadzeniach kontemplacyjnych. Troska o życie słowem Bożym w szcze-
gólny sposób została zlecona przełożonym zakonnym.

Obowiązek wszystkich osób konsekrowanych
Fundamentalnym obowiązkiem z zakresu życia duchowego członków in-

stytutów życia konsekrowanego jest czytanie i  rozważanie Pisma Świętego. 
Dlatego też prawodawca kodeksowy w kan. 663 pośród praktyk mających 
na celu troskę o stały rozwój kontemplatywnego i modlitewnego wymiaru 

17 J. A. Gómez, Costituzioni, [w:] Dizionario teologico della vita consacrata, red. A. A. Ro-
driguez, J. M. Canal Casas, Milano 1994, s. 542. 

18 Por. A.  S. Wodka, Fonti bibliche nelle Costituzioni rinnovate, [w:] I  consacrati esegesi 
vivente della Parola, dz. cyt., s. 136–138. 

19 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o  objawieniu Bożym „Dei Verbum”, 
18 XI 1965, 25. 

20 Por. Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia za-
konnego „Perfectae caritatis”, 28 X 1965, 6; Paweł VI, „Motu proprio”. Normy i przepisy wy-
konawcze do  Dekretów Soboru Watykańskiego II  „Ecclesiae Sanctae” II, 16 §  1;  Kongregacja 
Zakonów i Instytutów Świeckich, Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego „Dimensio contem-
plativa” II B, 8. 
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życia zakonnego wylicza lekturę Pisma Świętego: „Powinni czytać Pismo 
Święte i odprawiać rozmyślanie według przepisów własnego prawa, sprawo-
wać godnie liturgię godzin, z zachowaniem w odniesieniu do duchownych 
obowiązku, o  którym w  kan. 276 § 2,  n. 3,  jak również praktykować inne 
pobożne ćwiczenia”. Codex Iuris Canonici z 1917 roku w kan. 595 § 1 oraz 610 
§ 1 i  3 określających pobożne praktyki zakonników nie wymieniał lektury 
Pisma Świętego. Rewizja prawodawstwa przeprowadzona po Soborze Wa-
tykańskim II przyczyniła się do rozszerzenia kodeksu tego rodzaju praktyk 
o cztery nowe: adorację Najświętszego Sakramentu, lekturę Pisma Świętego, 
liturgię godzin oraz nawrócenie21.

Nałożony przez prawodawcę obowiązek czytania Pisma Świętego nie może 
ograniczać się do zwykłej lektury Bożego słowa, o czym świadczy użyte sformu-
łowanie: „lectioni sacrae Scripture […] vacent”. Zawiera ono bowiem w sobie 
przekonanie o wolności od jakiegokolwiek obowiązku, zajęcia zewnętrznego, 
które uniemożliwiałoby całkowite poświęcenie się i wskazuje jednocześnie 
na zachowanie stałe, ciągłe, trwałe, które czyni z Bożego słowa stały punkt od-
niesienia dla całego życia zakonnika22. Zgodnie z wielowiekową tradycją taką 
specjalną formą lektury Pisma Świętego, uważaną za element konstytutywny 
życia monastycznego, co przypomina Verbum Domini, jest lectio divina. Jest 
ono lekturą, medytacją i pogłębieniem, kontemplacją i modlitwą. „Dzięki niej 
słowo Boże zostaje przeniesione w życie i rzuca na nie światło mądrości, która 
jest darem Ducha”23. Przedmiotem lectio divina mają być „teksty ewangelicz-
ne i inne pisma nowotestamentowe, które ukazują słowa i czyny Chrystusa 
i Maryi Panny oraz apostolica vivendi forma”24. Uważne czytanie i medytacja 
słowa Bożego winna być czyniona w świetle Magisterium Kościoła, w oparciu 

21 Por. J. Beyer, Verso un nuovo Diritto degli Istituti di vita consacrata, Milano 1976, s. 82–
84; D. Andrés, Le forme di vita consacrata. Commento teologico-giuridico al codice di diritto 
canonico, Roma 2005, s. 448. 

22 Por. V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 2010, s. 494–495; D. Andrés, 
Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 454; J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników 
i historyków, Kraków 2005, s. 975. 

23 VC 94. Por. M. Ballano de Léon, Lectio divina, [w:] Dizionario teologico della vita con-
sacrata, dz. cyt., s. 891–902; G. I. Gargano, Fondatori e fondatrici all’incontro con la Parola, 
[w:] I consacrtai esegesi vivente della Parola, dz. cyt., s. 85–107. „Konieczne jest zwłaszcza, aby 
słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktual-
ną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia 
pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie”. Zob. Jan Paweł II, List apostolski do biskupów, 
duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 „Nuovo Millennio 
Ineunte”, 39.

24 VC 94. 
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o aktualne osiągnięcia teologii i duchowości. W tym celu „Synod zaleca, aby 
we wspólnotach życia konsekrowanego nigdy nie zabrakło solidnej formacji 
do pełnego wiary czytania Biblii”25.

Obowiązek lektury Pisma Świętego rozciąga się tak na  poszczególnych 
zakonników, jak i  na całe wspólnoty. Zgromadzenie zakonne bowiem, 
aby stawało się wspólnotą braterską w  Chrystusie, potrzebuje nieustan-
nego karmienia się słowem Bożym. Adhortacja Vita consecrata podkreśla 
wartość wspólnotowego rozważania Biblii. Przyczynia się ono do budowa-
nia jedności, do  dzielenia się bogactwem zaczerpniętym ze  słowa Bożego, 
a  to prowadzi w  konsekwencji do  postępu w  życiu duchowym członków 
instytutów zakonnych26. Wspólnotowe rozważanie Bożego słowa, czynio-
ne w  formie lectio divina  – rozmyślania kontemplatywnego, jak stwierdza 
IX Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, przyczyniło się do ponow-
nego odkrycia charyzmatu i  jego wdrożenia w obecne życie oraz do więk-
szego uświadomienia centralnego miejsca bycia uczniami i  apostołami  
Chrystusa27.

Obowiązek w okresie formacji
Życie słowem Bożym wyjątkowego znaczenia nabiera w  okresie forma-

cji zakonnej. Dlatego też zwłaszcza czas formacji początkowej, począwszy 
od  nowicjatu, powinien wnosić „solidną pedagogię wiary, karmioną Sło-
wem Bożym, życiem liturgicznym i sakramentalnym, formacją do modlitwy 
osobistej i  umartwienia, rzetelną pobożność do  Maryi Dziewicy”28. Także 
w  trakcie formacji stałej zakonników należy zwrócić uwagę na  codzienne 
pogłębianie życia Bożym słowem, które uzdalnia dany instytut zakonny 
do trwalszego życia charyzmatem oraz przyczynia się do wierniejszego speł-
niania wszystkich obowiązków wynikających z życia modlitewnego29.

Formacja zakonna, prowadzona na  różnych etapach życia zakonnego 
i  przy pomocy różnorodnych metod i  środków, winna zawsze zmierzać 
do  uczynienia z  Chrystusa centrum życia, do  odnajdywania Go  w  Bożym 

25 VD 83. Dimensio contempaltiva w numerze 8 żąda, aby słowo Boże było przyjmowane 
„nie tylko w swym obiektywnym bogactwie, ale także w konkretach historii, którą przeżywa-
my, i w świetle magisterium Kościoła”. 

26 Por. VC 94; RNCH 24.
27 Por. Synod Biskupów, IX  Zgromadzenie Zwyczajne, Życie zakonne i  jego posłannic-

two…, dz. cyt., s. 26. 
28 Instrumentum, 106. 
29 Por. B. Szewczul, Zadania osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Ple-

narnego (1991–1999), „Prawo Kanoniczne”, R. XLVI, 2003, nr 3–4, s. 61. 
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słowie, na modlitwie, a najpełniej w Eucharystii30. Wszystkie działania po-
dejmowane w okresie formacji winny być oparte na słowie Bożym i zmierzać 
do kształtowania ludzkiej dojrzałości, pogłębiania życia duchowego, wzmac-
niania więzów braterskich, coraz głębszego życia charyzmatem instytutu. 
Pełna formacja zakonna „wymaga od  wszystkich prymatu życia w  Duchu 
jako znamienia udziału we wspólnocie kościelnej. Prymat ten każe traktować 
jako sprawy uprzywilejowane: słuchanie Słowa, wewnętrzną modlitwę, świa-
dome postępowanie w  charakterze członka całego Ciała, troskę o  jedność, 
wierne pełnienie swego posłannictwa, oddawanie siebie na  posługę oraz 
korną postawę pokuty”31.

Obowiązek przełożonych
Kościół w swoim nauczaniu obowiązek życia słowem Bożym i napełniania 

nim innych zleca w szczególny sposób przełożonym zakonnym. W pierwszym 
rzędzie pełniący posługę władzy powinni okazać posłuszeństwo słowu Bożemu 
oraz szukać żywego i trwałego kontaktu ze słowem Bożym. Instrukcja Posługa 
władzy i posłuszeństwo zachęca przełożonych do zażyłości ze słowem Bożym, 
do przylgnięcia do Niego, tak aby stało się podstawowym kryterium każdego 
podejmowanego czynu. Pełnienie funkcji przełożonego połączone jest z ży-
ciem ślubem posłuszeństwa, który jest synowskim przylgnięciem „do Słowa, 
przez które Bóg objawia i udziela siebie samego i poprzez które codziennie 
odnawia swoje przymierze miłości. Z tego Słowa wytryska życie, które każde-
go dnia przekazuje się na nowo”32. „Władza, aby móc wspierać życie duchowe, 
winna jako pierwsza pielęgnować je w sobie poprzez codzienną, modlitewną 
zażyłość ze słowem Bożym, z Regułą i z innymi przepisami życia, w postawie 
gotowości do słuchania innych osób i do odczytywania znaków czasu”33.

Prawodawca kodeksowy, wymieniając w kan. 619 obowiązki o charakterze 
ascetyczno-duszpasterskim przełożonych zakonnych, na pierwszym miejscu 

30 Por. tenże, Nowe wyzwania wobec życia konsekrowanego ukazane w instrukcji „Rozpo-
cząć na nowo od Chrystusa”, „Prawo Kanoniczne”, R. XLVIII, 2005, nr 1–2, s. 103. 

31 Kongregacja Zakonów i  Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów, Wytyczne 
dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele „Mutuae relationes”, 
4; por. G. Roggia, Pedagogia della Parola e percorsi formativi, [w:] I consacrati esegesi vivente 
della Parola, dz. cyt., s. 162. 

32 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo Faciem tuam, Domine, requiram” [dalej: PWiP], 7. 

33 Tamże, 13a; por. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, Instrukcja „Życie braterskie we  wspólnocie Congregavit nos in  unum Christi 
amor”, 48. 
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mówi o częstym karmieniu podwładnych słowem Bożym. Ma więc to być 
czynność ciągła, systematyczna, czyniona wobec całej wspólnoty bezpośred-
nio przez samego przełożonego lub też przy pomocy innych wykwalifikowa-
nych osób. Szczegółowe regulacje w tej materii podaje prawo partykularne 
każdego instytutu.

Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo, wskazując na niektóre priory-
tety w służbie władzy, obliguje przełożonych do troski o codzienny kontakt 
„ze Słowem, które ma moc budować (por. Dz 20, 32) poszczególne osoby 
i wspólnotę oraz wskazywać drogi posłannictwa”34. Chodzi o osobiste zaan-
gażowanie przełożonego, jak i zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty 
czasu na codzienny kontakt ze słowem Bożym. Obowiązek życia i karmienia 
Nim innych spoczywa na wszystkich przełożonych, najbardziej zaś na prze-
łożonych lokalnych, którzy mają bezpośredni i stały kontakt z powierzonymi 
ich pieczy zakonnikami.

Obowiązek zgromadzeń kontemplacyjnych
Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini szczególną więź ze  słowem 

Bożym widzi w  zgromadzeniach kontemplacyjnych, które „ze względu 
na swój specyficzny charyzmat poświęcają w ciągu dnia wiele czasu naśla-
dowaniu Matki Bożej, która rozważała pilnie słowa i  czyny swojego Syna 
(por. Łk 2, 19.51), oraz Marii z Betanii, która siedząc u stóp Pana, słuchała 
Jego słowa (por. Łk 10, 39)”35. Życie kontemplacyjne, oparte na całkowitym 
zjednoczeniu z  Bogiem, milczeniu, słuchaniu i  rozważaniu słowa Bożego, 
oddzieleniu od świata, jest wyraźnym znakiem Królestwa Bożego. W myśl 
kan. 674 członkowie instytutów kontemplacyjnych poprzez właściwy sobie 
sposób życia przynoszą Ludowi Bożemu obfite owoce świętości, uczestniczą 
w apostolskim posłannictwie Kościoła, ukazując nadrzędność spraw Bożych 
w życiu człowieka i dając świadectwo najwyższego powołania polegającego 
na nieustannym przebywaniu z Panem36.

Udział osób konsekrowanych w posłudze słowa Bożego
Słowo Boże, które jest codziennym pokarmem dla życia osób konse-

krowanych, stanowi natchnienie do  twórczych inspiracji apostolskich, 

34 PWiP 13b. 
35 VD 83. Jan Paweł II w 10 numerze Listu apostolskiego „Orientale lumen” stwierdza: „Mo-

nastycyzm objawia w sposób szczególny, że życie osadzone jest między dwoma biegunami: 
Słowem Bożym i Eucharystią”.

36 Por. VC 7. 



215

Słowo Boże…

do  odczytywania znaków czasu, do  odkrywania i  podejmowania wyzwań 
współczesności37. Dlatego też zakonnicy, napełnieni Bożym słowem, są we-
zwani do dzielenia się Nim z innymi osobami.

Adhortacja apostolska Verbum Domini, doceniając dotychczasowy wkład 
życia konsekrowanego w  dzieło głoszenia słowa Bożego i  kaznodziejstwa 
w missio ad gentes, podkreśla ich zdolność adaptacji do nowych warunków 
ewangelizacji oraz do podejmowania nowych wyzwań, by coraz skuteczniej 
głosić Dobrą Nowinę38.

„Osoby konsekrowane, karmione Słowem, stają się ludźmi nowymi, wol-
nymi, ewangelicznymi, a  przez to  autentycznymi sługami Słowa w  dziele 
ewangelizacji”39. Na mocy swej konsekracji zakonnicy w szczególny sposób 
są świadkami Ewangelii, a samo życie zakonne jest znamienitym środkiem 
do skutecznego ewangelizowania40.

Osoby konsekrowane, jak i wszyscy wierni, od momentu chrztu stają się 
uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chry-
stusa. Udział osób zakonnych w  prorockiej misji Kościoła złączony jest 
z obowiązkiem i wrodzonym prawem Kościoła do przepowiadania Ewangelii 
wszystkim narodom41.

Konsekracja poprzez profesję rad ewangelicznych zyskuje nowy i szcze-
gólny tytuł do budowania Kościoła i uzasadnia swoiste uczestnictwo osób 
konsekrowanych w apostolacie42. Cała działalność apostolska, prowadzona 
przez instytuty życia konsekrowanego, musi pozostawać w ścisłym związku 
ze słowem Bożym. Uległość i wierność Mu potwierdza kontemplacyjny cha-
rakter życia zakonnego, co pozwala skutecznie wyrażać Je w apostolstwie43.

Zgodnie z dyspozycją kan. 758 członkowie instytutów życia konsekrowane-
go mogą być wezwani przez biskupa jako pomoc w przepowiadaniu Ewange-
lii44, a działania przez nich pełnione w dziedzinie ewangelizacji, katechezy oraz 

37 Por. VC 94; RNCH 24; A. J. Nowak, Duchowość osób konsekrowanych, [w:] Vita conse-
crata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1999, s. 187. 

38 Por. VD 94; RNCH 24. 
39 RNCH 24.
40 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii 

nuntiandi”, 69. 
41 Por. kan. 747 § 1. 
42 Por. J.  Śliwa, Apostolat instytutów życia konsekrowanego, „Prawo Kanoniczne”, 

R. XXXVI, 1993, nr 1–2, s. 49. 
43 Por. G.  Bartoszewski, Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego, „Prawo Kanoniczne”, 

R. XXIV, 1981, nr 1–2, s. 127. 
44 Por. P. Urso, Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi, [w:] Gruppo italiano 

docenti di diritto canonico (a cura di), La funzione di insegnare della Chiesa, Milano 2001, s. 28. 
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życia parafialnego muszą pozostawać w pełnej komunii i zależności od bisku-
pa diecezjalnego.

Udział osób konsekrowanych w zadaniu nauczycielskim Kościoła, w tym 
w posłudze słowa Bożego, może przybierać różne formy i uzależniony jest 
on od natury, charakteru i celu danego instytutu. Dokonuje się głównie poprzez 
kaznodziejskie przepowiadanie słowa Bożego oraz nauczanie katechetyczne.

Głoszenie słowa Bożego ma miejsce przede wszystkim w czasie liturgii, 
gdyż jest ona, jak mówi Verbum Domini, uprzywilejowaną przestrzenią słowa 
Bożego. „Sprawowanie liturgii staje się ciągłym, pełnym i skutecznym głosze-
niem słowa Bożego”45. Wypowiadanie i słuchanie słowa Bożego ma miejsce 
w trakcie sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii oraz w liturgii 
godzin.

Według normy kan.  765 na  przepowiadanie słowa Bożego zakonnicy 
w swoich kościołach lub kaplicach potrzebują zgody przełożonego, określone-
go w konstytucjach. Szczególne miejsce wśród różnych form głoszenia zajmu-
je homilia, którą zgodnie z kan. 767 § 1 prezentuje kapłan lub diakon. Stąd też 
osoby konsekrowane niebędące duchownymi nie mogą głosić homilii podczas 
mszy świętej. Rezerwacja homilii dla duchownych nie wyklucza możliwości 
innych wystąpień osób konsekrowanych w trakcie liturgii eucharystycznej. 
Dopuszczalne są komentarze i świadectwa, zwłaszcza podczas liturgii eucha-
rystycznych sprawowanych ze szczególnych okazji46. Inne, różne od homilii 
formy przepowiadania słowa Bożego, jak rekolekcje, misje, kazania, konferen-
cje czy prelekcje, które nie są złączone z Eucharystią, mogą być podejmowane 
przez odpowiednio przygotowane osoby zakonne47.

Kolejną formą przepowiadania słowa Bożego jest nauczanie katechetyczne. 
Udział osób konsekrowanych w katechetycznej działalności Kościoła ma bo-
gatą historię. Wiele rodzin zakonnych z woli swych założycieli uczestniczy 
w tej misji. Konsekracja zakonna, według Jana Pawła II, powinna uczynić 
zakonników jeszcze ochotniejszymi do posługi Kościołowi w dziedzinie ka-
techizacji48.

Działalność katechetyczna stanowi ważną sferę duszpasterstwa Kościoła, 
dającą możliwość mądrego odkrywania na nowo centralnego miejsca słowa 

45 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, 24. 
46 Por. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w mi-

nisterialnej posłudze kapłanów „Ecclesiae de mysterio”, art. 3 § 2; A. Domaszk, Udział braci za-
konnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła, „Prawo Kanoniczne”, R. L, 2007, nr 1–2, s. 85–87. 

47 Por. A. Domaszk, Udział braci zakonnych…, dz. cyt., s. 91. 
48 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tra-

dendae”, 65. 
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Bożego. Z tego też względu powinna ona w swoich różnych formach i  fa-
zach zawsze towarzyszyć ludowi Bożemu49. Prawodawca w kan. 774 § 1 troskę 
o katechezę łączy z zaangażowaniem wszystkich członków Kościoła w części 
każdemu właściwej. Członkowie instytutów życia konsekrowanego oraz sto-
warzyszeń życia apostolskiego mają wspomagać proboszcza w prowadzeniu 
nauczania katechetycznego50. Jednakże posługa katechetyczna prowadzona 
przez zakonników nie może ograniczać się tylko do parafii. W myśl kan. 778 
„Przełożeni zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego winni zatroszczyć 
się o to, ażeby w ich kościołach, szkołach lub w innych zakładach, w jakikol-
wiek sposób im powierzonych, pilnie prowadzono katechizację”. Powyższy 
obowiązek dotyczy tak przełożonych lokalnych, jak i przełożonych wyższych. 
Ci pierwsi bezpośrednio zobligowani są do organizowania katechez w pod-
ległych sobie domach, natomiast drudzy wypełniają ten obowiązek poprzez 
wydawanie rozporządzeń i dyrektyw dotyczących tej materii oraz przez prze-
prowadzanie należytych kontroli51. Zadanie organizowania katechez przez 
osoby konsekrowane wiąże się jednocześnie z obowiązkiem właściwego przy-
gotowania zakonników do nauczania katechetycznego.

Zakończenie
Życie konsekrowane, zakorzenione w przykładzie życia Jezusa Chrystu-

sa ukazanego na kartach Ewangelii, z Bożego słowa czerpie siłę i inspirację 
do pełnienia swej misji w Kościele. Zakonnicy, powołani przez słowo Boże, 
aby żyć dla Niego, muszą zawsze na pierwszym miejscu stawiać życie ducho-
we. Kontemplacja oblicza Chrystusa powinna czerpać inspirację ze studium 
Pisma Świętego, które w całości przeniknięte jest Jego tajemnicą. Słuchanie 
i rozważanie słowa Bożego ma być żywym spotkaniem, kształtującym życie 
poszczególnych zakonników, całej wspólnoty i  dającym jednocześnie siłę 
do gorliwego apostolatu.

49 Por. VD 74. 
50 Por. kan. 776 § 1. 
51 Por. A. G. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Roma 

2001, s. 96. 
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Wolność nauki we współczesnej Polsce

I
Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie o prawne gra-

nice wolności nauki we współczesnej Polsce.
Pozostawiając na boku niewątpliwie istotne teoretyczne rozważania od-

nośnie do charakteru prawnego pojęcia „wolność nauki”1, należy stwierdzić, 
że zasadne jest zaliczenie tej wolności do „praw człowieka”, jednego z fun-
damentalnych praw chronionych na całym świecie2. Przekonuje o tym m.in. 
umieszczenie tej „wolności” w Paktach Praw Człowieka, a konkretnie w art. 
19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych, postulu-
jącego m.in. „prawo do wolności wyrażania poglądów”, obejmujące „wolność 
badań, otrzymywania i udzielania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, 
bez względu na granice, ustnie, pisemnie lub drukiem, w formie artystycznej 
lub wszelkimi innymi środkami według własnego wyboru”. Przepis ten zwy-
kło się przywoływać, analizując kwestię „wolności słowa”, jednakże posiada 
on szerszy kontekst, nie tylko medialny, ale również związany z różnorod-
nymi formami ludzkich wypowiedzi i ich komunikowania innym. Odnosząc 
się również do art. 19 ust. 1 tegoż Paktu, w myśl którego „każdy ma prawo 

1 Zwraca uwagę np. rozróżnienie pomiędzy „wolnościami” a „prawami obywatelskimi” 
podnoszone przez niektórych konstytucjonalistów, zob. I. Dobosz, Tajemnica korespondencji 
jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Kraków 1989, s. 48 i cytowana tamże 
literatura. Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 450n. Problematyka wol-
ności nauki jest wciąż niezadowalająco szeroko rozważana w polskiej literaturze, por. J. Sob-
czak, Wolność badań naukowych. Standardy europejskie i rzeczywistość polska, „Roczniki Nauk 
Społecznych KUL”, 2008, t. 36, z.  1: Politologia. W większym stopniu zainteresowanie budzi 
prawo do nauki, por. J. Mikosz, Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. 
R. Wieruszewski, Wrocław et al. 1991, s. 979n; abp S. Gądecki, Wolność człowieka nauki, Homi-
lia 27 II 2012, www.archpoznan.pl (2.03.2013).

2 Por. A. Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw 
Człowieka, Warszawa 1976, s. 18.
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do nieskrępowanych przekonań”, dostrzegamy uzasadnienie dla objęcia ochro-
ną także poglądów, w tym oczywiście również poglądów naukowych.

Oprócz omówionego aspektu „wolności nauki”, mającego jakby osobisty 
charakter, dotyczący ludzi nauki3, można mówić o „wolności nauki” w aspek-
cie szerszym, zbiorowym, odwołującym się do nauczania w szkołach wyższych 
i innych placówkach oświatowych, wolności której zasadnicze zręby zostały 
zapisane w art. 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecz-
nych i Kulturalnych4. Przepis ten uznaje „prawo każdego do nauki”, a „na-
uczanie” – jak głosi – „powinno być skierowane na pełny rozwój osobowości 
ludzkiej i poczucia jego godności oraz powinno wzmacniać poszanowanie 
praw człowieka i podstawowych swobód”. Zgodnie z tą regulacją „naucza-
nie powinno umożliwić wszystkim osobom aktywny udział w życiu wolnego 
społeczeństwa, popierać porozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszyst-
kimi narodami oraz między wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub 
religijnymi oraz wspierać działalność organizacji Narodów Zjednoczonych 
na rzecz utrzymania pokoju”. O ile zatem wolność nauki w aspekcie osobi-
stym jest nieskrępowana co do zasady (może być poddana jednakże pewnym 
ograniczeniom, o których mówi art. 19 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw 
Cywilnych i Politycznych)5, o tyle wolność nauczania ma służyć określonym 

3 Abp Stanisław Gądecki głosi: „pierwszą i podstawową wolnością pracownika nauki – 
jako osoby – jest jego wola wewnętrzna, czyli wolność woli, albo wolna wola, która dotyczy 
natury samego człowieczeństwa. Jest ona dana człowiekowi nauki – […] razem z jego czło-
wieczeństwem. Oznacza ona nie tylko zdolność wybierania między konkretnymi możliwo-
ściami, ale również twórczość, stwarzanie rzeczy nowych, czasami trudnych do wyobrażenia 
i przewidzenia”. Cyt. za: Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, nieszpory z okazji święta Katedry 
Św. Piotra 27.02.12, www.archpoznan.pl/content/view/2310/109 (2.03.2013).

4 Por. J. Mikosz, Prawo do nauki…, dz. cyt., s. 984n. Pakty Praw Człowieka z 16 XII 1966 
roku ratyfikowane i publikowane przez Polskę w załączniku do Dziennika Ustaw z 1977 roku 
Nr 38, poz. 167 (MPPOiP), poz. 169 (MPPGSiK).

5 Art. 19 Paktu Praw Cywilnych i Politycznych głosi:
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobo-

dę poszukiwania, otrzymywania i  rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez 
względu na  granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w  postaci dzieła sztuki bądź 
w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą spe-
cjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym 
ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są nie-
zbędne w celu:

a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
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przesłankom ideologicznym, kształtowaniu przyjaznych kontaktów między-
ludzkich i pokojowemu współistnieniu ludów i narodów. Pełne urzeczywist-
nienie „prawa do nauki” jest uzależnione, jak wynika z dalszych postanowień 
art. 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych, od obowiązkowego i bezpłatnego wykształcenia podstawowego, 
powszechnie osiągalnego wykształcenia średniego, jednakowo dostępnego dla 
wszystkich na podstawie zdolności wykształcenia wyższego. W art. 13 Kar-
ty Praw Podstawowych UE znajdują się podobne zapisy. Przepis ten głosi: 
„Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka 
jest szanowana”.

Z kolei art. 14 wskazuje:
1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i usta-

wicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiąz-

kowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowa-

niem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania 
i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficz-
nymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regu-
lującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa6.

II
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej7 zapewnia każdemu „wolność ba-

dań naukowych oraz ogłaszania ich wyników”, a także „wolność nauczania” 
(art. 73). Jest to zatem realizacja osobistego aspektu „wolności nauki” dotyczą-
cego nie tylko naukowców, osób „uprawiających” naukę w sposób zawodowy, 
ale wszystkich ludzi podejmujących badania naukowe, ogłaszających i uprzy-
stępniających w drodze nauczania ich rezultaty. Wśród przepisów Konstytucji, 
które stanowić mogą gwarancję dla prawidłowego funkcjonowania ludzi na-
uki w społeczeństwie, można jeszcze wymienić: „wolność i ochronę tajemnicy 
komunikowania się” (art. 49), „wolność słowa, wolność pozyskiwania i roz-
powszechniania informacji” (art. 54 ust. 1), a nawet „wolność wyboru i wy-
konywania zawodu” (art. 65). Aspekt zbiorowy „wolności nauki” gwarantuje 

b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego, albo zdrowia lub mo-
ralności publicznej.

6 Por. Dz. U.U.E. z 30 III 2010, 2010/C/83/02.
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2 IV  1997 roku, Dz. U.  1997, Nr  78, poz. 483 

ze zm.
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art. 70, przewidując w ust. 1, że „każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku 
życia jest obowiązkowa […]”. „Nauka w szkołach publicznych jest bezpłat-
na. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez 
publiczne szkoły wyższe za odpłatnością” (ust. 2). Prawo zakładania szkół 
każdego typu, tak publicznych, jak i niepublicznych, posiadają obywatele i in-
stytucje, a warunki ich działalności, finansowania i kontrolowania, określa 
stosowna ustawa (art. 3). Nałożono w ust. 4 na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, 
stworzenia i wspierania systemów indywidualnej pomocy finansowej i orga-
nizacyjnej dla uczniów i studentów, na warunkach określonych w odpowied-
nich ustawach (ust. 4). Dla prawidłowego funkcjonowania szkół wyższych 
została w art. 70 ust. 5 zastrzeżona ich autonomia (choć odesłanie co do jej 
zasad do ustawy oznacza, że autonomia ta nie jest pełna). Autonomia uni-
wersytetów oznacza bowiem stanowienie rozległych uprawnień statutowych 
o charakterze samorządowym. Może ona mieć charakter instytucjonalny, dy-
daktyczno-naukowy lub finansowy. Ze względu na poziom autonomii można 
mówić o różnych modelach, od tzw. modelu Humboldta, w którym państwo 
nie ingeruje w wewnętrzne sprawy uniwersytetu, po model Napoleona, prze-
widującego sprawowanie przez państwo pełnej kontroli nad uczelniami8.

Omawiane wcześniej przepisy znajdują się w rozdziale II Konstytucji mó-
wiącym o  Wolnościach, prawach i  obowiązkach człowieka i  obywatela. Art. 
70 i 73 znajdują się w podrozdziale dotyczącym Wolności i praw ekonomicz-
nych, socjalnych i kulturalnych. Bez względu jednak na charakter przyjętych 
praw i ich systematykę do wszystkich spośród nich stosuje się zasady ogólne, 
wyjaśnione na wstępie do rozdziału. Wśród tych zasad fundamentalne zna-
czenie ma  art. 30, który źródeł wolności i  praw upatruje w  „przyrodzonej 
i niezbywalnej godności człowieka”. Stąd też nie dziwi treść art. 39 mówią-
cego, że  „nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w  tym 
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. Zapis ten stanowi jedno 
z explicite wymienionych ograniczeń badań naukowych, a odnieść go moż-
na także do  istot poczętych, przy założeniu uznawania ich podmiotowości 
prawnej.

Niemniej istotne znaczenie posiada art. 31 Konstytucji. Przewiduje on, że:
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie 

wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w  zakresie korzystania z  konstytucyjnych wolności 

i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 

8 Por. Autonomia uniwersytetów, pl.wikipedia.org/wiki/Autonomia uniwersytetów (2.03.2013).
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w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-
go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Przepis ten oznacza, że wolność nauki, tak w aspekcie osobistym (wolność 
prowadzenia badań, ogłaszania ich wyników, wolność nauczania na uczel-
niach), jak i  w  aspekcie zbiorowym (autonomia uczelni), może być ogra-
niczona. Muszą być jednakże spełnione jednocześnie trzy warunki takiego 
obostrzenia.

Po pierwsze, ograniczenia muszą wynikać z wyraźnego przepisu ustawy 
(a zatem nie rozporządzenia, zarządzenia czy jakiegoś aktu niższego rzędu). 
Całkowicie niedopuszczalne jest więc zawężanie wolności nauki w drodze za-
rządzeń władz uczelni (np. rektorów) czy nawet uchwał ciał kolegialnych (se-
natów, rad wydziałów itp.), chyba że ich treść odpowiada określonym zapisom 
ustawowym i stanowi wyłącznie dokładne ich powtórzenie. Również nie wol-
no instruować naukowców i narzucać im określonych treści badań czy spo-
sobów interpretacji wykładanych przedmiotów zarówno przez wspomniane 
organy, jak i instytucje sprawujące nadzór nad uczelniami. Niedawne, bulwer-
sujące środowisko naukowe stanowisko Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Barbary Kudryckiej umieszczone na oficjalnej stronie Ministerstwa pt. 
Sumienie i sumienność naukowca9 jest zatem wyłącznie prywatnym poglądem 
urzędnika i w żadnym razie nie powinno być analizowane jako jakiekolwiek 
źródło prawa10. Powołanie się w tym tekście na przyszły Kodeks Etyki Pracow-
nika Naukowego nie ma żadnego znaczenia, gdyż postanowienia wspomnia-
nego kodeksu nie mogą wprowadzać ograniczeń wolności nauki czy wolności 
wypowiedzi, których nie przewiduje ustawa. A jeżeliby nawet takowe wpro-
wadziły, będą one jako sprzeczne z prawem nieobwiązujące nikogo. Zgodnie 
bowiem z art. 4 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym „uczelnie kierują się 
zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej”, 
a „pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie 
badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu 
edukacji i nauki” (art. 4 ust. 3).

 9 http://nauka.gov.pl/zdaniem-ministra/sumiennosc-i-sumienie-naukowca.html 
(22.02.2013).

10 Wypowiedź ta spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem w mediach, por. m.in. P. Gaj-
kowska, Ministerstwo propagandy, „Nasz Dziennik”, 4 II 2013, nr 29, s. 5. W tej sprawie środo-
wisko naukowe wystosowało list otwarty, sygnowany przez ponad 500 naukowców, poparty 
też przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu: List 
otwarty do  Minister Barbary Kurdyckiej, http://naszeblogi.pl/36351-list-otwarty-do-minister-
-barbary-kudryckiej (12.08.2013); ako.poznan.pl.
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Po drugie, nawet istniejące obostrzenia ustawowe muszą spełniać warunek 
„niezbędności w demokratycznym społeczeństwie”. Orzecznictwo Trybunału 
w Strasburgu11 wielokrotnie pokazało, jaką wagę przywiązuje się do tej prze-
słanki po to, by nie ucierpiała istota tego prawa.

Po trzecie, wprowadzane ograniczenia ustawowe dotyczą tylko niektórych 
treści, explicite wymienionych. Niedopuszczalne jest poszerzenie tego katalo-
gu i wprowadzenie ograniczeń innego rodzaju, np. z uwagi na interesy okre-
ślonych grup politycznych bądź społecznych.

III
W  świetle powyższych uwag należałoby sądzić, że  uczelnie w  Polsce 

są w pełni autonomiczne, zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyż-
szym, „we wszystkich obszarach swojego działania”, jednakże, jak dodano: „na 
zasadach określonych w ustawie”. Aby zatem odpowiedzieć na pytanie o auto-
nomię uczelni, trzeba prześledzić, jakie możliwości kontrolowania i nadzoro-
wania uczelni, a także ingerowania w jej struktury, organizację i działalność 
daje wspomniane ustawodawstwo.

Warto najpierw przyjrzeć się istniejącym w ustawodawstwie polskim ogra-
niczeniom prawnym i pozaprawnym wolności nauki.

W odniesieniu do wolności nauki w sensie osobistym nie można wskazać 
żadnych zastrzeżeń prawnych w zakresie podejmowanych badań w tekstach 
ustaw dotyczących działalności naukowej. Nie posiada takich zapisów ani 
ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym12, ani też ustawa 
z 25 kwietnia 1997 roku o PAN-ie13, czy ustawa z 30 kwietnia 2010 roku o in-
stytutach badawczych14.

Niewątpliwie jednak cały obecny system finansowania badań naukowych 
nie pozwala, zwłaszcza w dziedzinach empirycznych, na swobodne podejmo-
wanie jakichkolwiek tematów badawczych, wymagających niejednokrotnie 
dużych funduszy. Wydaje się, że poprzedni system, gdy uczelnie dyspono-
wały pieniędzmi także na badania naukowe, był dużo bardziej sprawiedliwy 
i zgodny z zasadą autonomii uczelni. Ta bowiem lepiej orientuje się, jakie 

11 Por. I. C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, Kraków 2002; Ochrona praw człowieka w Polsce po  1989 roku na  tle standardów 
międzynarodowych, red. J. A. Rybczyńska, A. Demczuk, Lublin 2012.

12 Por. ustawa z 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., 
poz. 572 z późn. zm.

13 Por. ustawa o PAN z 25 IV 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 469).
14 Por. ustawa z 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych, Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618.
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są możliwości i potrzeby badawcze niż rozmaite gremia zewnętrzne, na któ-
rych funkcjonowanie i wyposażenie przeznacza się sporą ilość pieniędzy, które 
wszak mogłyby być skierowane bezpośrednio na badania. Niskie uposażenie 
polskich pracowników naukowych w porównaniu również z  ich kolegami 
z innych krajów europejskich nie pozwala im ani prowadzić badań na własny 
koszt, ani też konkurować skutecznie z cudzoziemcami. Brak stypendiów dla 
doktorantów albo ich nieduża wysokość, brak gwarancji sfinansowania tzw. 
grantów promotorskich – to czynniki paraliżujące rozwój polskiej nauki.

Jeśli idzie natomiast o wolność ogłaszania wyników badań, to wprawdzie 
nie istnieją przepisy zabraniające publikowania ich, mimo to nie sposób nie 
zauważyć, że sprawowana przez ministerstwo i współpracujące z nim struk-
tury15 nadmierna kontrola w tym zakresie powoduje, że naukowiec nie może 
wybrać swobodnie wydawnictwa, z którym chce współpracować, ale jest zmu-
szany do drukowania artykułów tylko w wąskiej grupie czasopism, np. z tzw. 
listy filadelfijskiej16, lepiej ocenianych przez ministerstwo.

Samo wykładanie na uczelniach jest obecnie wolne, jedyne ograniczenia 
prawne wynikają z  konieczności przestrzegania przewidzianych prawem 
karnym (a obowiązujących wszystkich) ograniczeń w zakresie swobody wy-
powiedzi. Zmiana jednak mechanizmów zatrudniania, także profesorów 
i samodzielnych pracowników, z poprzedniego statusu mianowania na za-
trudnienie na podstawie umowy okresowej, powoduje, że uczelnia bądź sama, 
bądź pośrednio przymuszona do tego przez ministerstwo, może nie przedłu-
żyć umowy z tym pracownikiem naukowym, który wykłada niezgodnie z tzw. 
polityczną poprawnością.

Jeśli mamy do czynienia z tak różnymi możliwościami realnego ograni-
czania wolności nauki w aspekcie osobistym, to w o wiele większym stopniu 
ingerencje administracyjne dotykają uczelni w zakresie jej spraw organizacyj-
nych i finansowych. Można śmiało stwierdzić, że obecnie autonomia uczel-
ni sprowadza się tylko do art. 227 ust. 3 zabraniającego wkroczenia policji 
na teren uczelni bez akceptacji rektora. Natomiast rektor uczelni może zostać 

15 Rada Nauki (dawny KBN), Polska Komisja Akredytacyjna (dawna Państwowa Komisja 
Akredytacyjna), Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

16 Lista filadelfijska to wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficz-
nych bazach danych, tworzonych przez ISI w Filadelfii. Liczba punktów za publikację w cza-
sopiśmie naukowym z  tej listy jest najwyższa i  ma wpływ na  kategorię naukową jednostki 
naukowej oraz na  przyznawane środki na  działalność statutową. Nazwa „lista filadelfijska” 
jest nawą potoczną, w  powszechnym użyciu w  środowisku naukowym. Jej oficjalna nazwa 
to  Thomson Scientific Master Journal List. Zob. http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=no-
de/678 (12.09.2013).
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odwołany nie tylko poprzez senat uczelni w trybie art. 38 ust. 1 (na wniosek 
ministra), ale także zgodnie z art. 38 ust. 5, przez samego ministra w razie 
rażącego naruszenia prawa.

Minister posiada możliwość stwierdzenia nieważności uchwały uczelni lub 
decyzji organu uczelni (art. 36), a nawet możliwość likwidacji tejże uczelni. 
Zgodnie z art. 33 sprawuje on nadzór nad zgodnością działalności uczelni 
z przepisami prawa, statutem, treścią udzielonego pozwolenia na tworzenie 
uczelni niepublicznych i prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

Może też żądać od władz uczelni wszelkiego rodzaju informacji. Aż trudno 
uwierzyć, że w czasach „Solidarności” rozważano całkowite zniesienie urzędu 
ministra nauki jako zbędnej instytucji w deklarowanym systemie autonomii 
uczelni.

Na zakończenie pragnę dodać, że powyższych rozważań nie można w pełni 
odnosić do działających na  terenie Polski uczelni katolickich, w tym Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podlegają one bowiem nie 
prawu o szkolnictwie wyższym, a szczególnemu reżimowi prawnemu wyni-
kającemu przede wszystkim z Konkordatu między Stolicą Apostolską i RP 
z 28 lipca 1993 roku17 oraz umowy między rządem RP a Konferencją Episkopa-
tu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych… z 29 lipca 1999 roku18, 
do których nawiązuje ustawa z 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Ko-
ścioła katolickiego w RP19. Toteż kwestia wolności nauki i nauczania w tego 
typu uczelni musi być rozpatrywana w sposób nawiązujący przede wszystkim 
do dokumentów Kościoła i statutów poszczególnych uczelni. Omówianie ich 
jednakże wymagałoby szerszej analizy, na którą nie pozwalają szczupłe ramy 
niniejszego artykułu.

17 Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
18 Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 727.
19 Dz. U. Nr 29, poz. 154.
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Celibat kapłański  
w prawodawstwie  

średniowiecznych soborów powszechnych

Celibat kapłański, obecny i zalecany w I tysiącleciu chrześcijaństwa1, pod 
koniec XI  wieku został na  nowo podjęty i  sformułowany jako niezbędny 
element reformy gregoriańskiej. Kiedy Kościół był zagrożony przez niko-
laizm i  symonię, papież Grzegorz VII widział drogę odnowy w prawie ce-
libatu duchownych, jaka miała odtąd obowiązywać wszystkich kapłanów2. 
Od  ogłoszonej z  mocą reformy należało przejść do  jej realizacji w  całym 
Kościele łacińskim. W tym celu wielką pomocą było prawodawstwo syno-
dalne. Ważną rolę odgrywały synody partykularne, zwoływane dla okre-
ślonej diecezji lub prowincji kościelnej3, jednak największym autorytetem 
cieszyły się kanony i  konstytucje synodów generalnych, czyli soborów po-
wszechnych. Dlatego warto przeanalizować normy prawne sformułowane 
na  tych soborach w  średniowieczu i  u  progu Europy nowożytnej4. W  ten 
sposób będzie można dostrzec rozwój prawa i  doktryny dotyczących celi-

1 Por. A. M. Stickler, Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici, Va-
ticano 1994, s. 14–28, 37–45. Zob. także C. Conchini, Origini apostoliche del celibato sacerdotale, 
Roma 2011.

2 Por. A. M. Stickler, L’évolution de la discipline du célibat dans l’Église en Occident de la 
fin de l’âge patristique au Concile du Trente, [w:] Sacerdoce er célibat. Études historiques et théo-
logiques, ed. J. Coppens, Gembloux–Louvain 1971, s. 394–403. Na tych stronach autor ukazuje 
główne założenia oraz argumenty zwolenników reformy gregoriańskiej w  sprawie celibatu. 
W celu bardziej syntetycznego ujęcia zob. także J. Gaudemet, Storia del diritto canonico. Eccle-
sia et Civitas, Milano 1998, s. 338 oraz A. M. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 29–30.

3 Por. A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., s. 404–405; J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., 
s. 337–339. 

4 W niniejszym artykule teksty soborowe – zarówno sformułowania cytowane w orygi-
nale, jak i fragmenty tłumaczone – będą cytowane za czterotomowym wydaniem pod nazwą 
Dokumenty Soborów Powszechnych [dalej: DSP z numerem tomu], red. A. Baron, H. Pietras, 
Kraków 2002–2005. 
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batu kapłańskiego, jego coraz głębszego przyjęcia5, ale także różnych dróg 
kanonicznych odpowiedzi na  problemy z  jego przestrzeganiem6. Rezultaty 
tej skromnej analizy zostaną podzielone chronologicznie. W pierwszej czę-
ści zostaną omówione kanony dwóch pierwszych soborów laterańskich, 
według których zostają ustalone niepodważalne podstawy prawne celibatu 
kapłańskiego. Następnie przeanalizujemy postanowienia kolejnych soborów 
laterańskich, próbujących wyeliminować nadużycia w tej dziedzinie. Wresz-
cie w  ostatniej części będą przytoczone odpowiednie normy pozostałych 
soborów powszechnych średniowiecza. Takie ujęcie tematu nie wyczerpu-
je wymiaru historycznego i  prawnego zagadnienia, jednak może stanowić 
ważny przyczynek do dzisiejszej debaty nad wagą prawa celibatu dla życia  
Kościoła.

Kanony pierwszych soborów laterańskich  
(1123–1139)
Postanowienia I Soboru Laterańskiego (1123) dotyczące kapłańskiego ce-

libatu są owocem rozpoczętej kilkadziesiąt lat wcześniej reformy gregoriań-
skiej7. Utrzymując się w jej nurcie, kanon 7 Soboru brzmi:

Całkowicie zakazujemy (penitus interdicimus) prezbiterom, diakonom czy sub-
diakonom pożycia z  konkubinami i  żonami (concubinarum et  uxorum contu-
bernia) oraz wspólnego zamieszkiwania z  innymi kobietami, z wyjątkiem tych, 
z którymi – jedynie ze względu na konieczność – pozwolił im mieszkać Sobór 
Nicejski, a są to matki, ciotki ze strony ojca i matki oraz inne takie osoby, z powo-
du których nie może powstać żadne uzasadnione podejrzenie (nulla iuste valeat 
suspicio oriri)8.

W powyższym tekście jest charakterystyczne odwołanie się do I soboru po-
wszechnego w Nicei. Wydaje się, że w ten sposób ojcowie I Soboru Laterań-
skiego chcieli podkreślić, że ich decyzja jest zgodna z tradycyjną dyscypliną 

5 Por. E. Schillebeeckx, Il celibato del ministero ecclesiastico, Roma 1968, s. 77: „La legge 
canonica del celibato viene, in tal modo, interiorizzata: c’è un legame interiore tra sacerdozio 
e celibato”.

6 W  sprawie działań samego ojca świętego por. A.  M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., 
s. 407–408. Zob. także analizę sytuacji w poszczególnych krajach H. C. Lea, Storia del Celibato 
Ecclesiastico nella Chiesa Cristiana, t. 1, Mendrisio 1911, s. 278–370. 

7 Zob. Sobór Laterański I, Wprowadzenie, [w:] DSP 2, s. 117–118. 
8 Sobór Laterański I, kan. 7, [w:] DSP 2, s. 122–123.
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Kościoła powszechnego9. Jednocześnie można dostrzec zdecydowany zakaz 
pożycia z  kobietami, wprowadzony przez słowa penitus interdicimus. Jed-
noznaczne podkreślenie obowiązku celibatu jest także widoczne poprzez 
zrównanie zamieszkania z konkubinami i żonami (concubinarum et uxorum 
contubernia) jako równie niedopuszczalnej postawy. Podobną logikę odnaj-
dujemy w kanonie 21 tego samego Soboru10:

Prezbiterom, diakonom, subdiakonom i mnichom bezwzględnie zakazujemy (pe-
nitus interdicimus) posiadania konkubin oraz zawierania związków małżeńskich 
(concubinas habere seu matrimonia contrahere). Wydajemuy decyzję (iudicamus), 
zgodnie z postanowieniami świętych kanonów (iuxta sacrorum canonum diffini-
tionem), że kontrakty małżeńskie zawarte przez tego rodzaju osoby mają być roz-
wiązane (disiungi), oni zaś powinni być poddani pokucie11.

Także powyższa formuła prawa celibatu powołuje się na poprzednie święte 
kanony. Warto równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że mówi się tu o roz-
wiązaniu (disiungi) kontraktu małżeńskiego. Sens prawny tego ostatniego 
sformułowania nie jest do końca jasny12, prawdopodobnie oznacza separację 
złączoną z pokutą13.

Sobór Laterański II (1139) podejmuje jeszcze bardziej zdecydowane środ-
ki kanoniczne. Sprawy celibatu kapłańskiego dotyczą dwie normy prawne. 
Pierwsza z nich znajduje się w kanonie 6, który brzmi:

Postanawiamy także, że gdyby posiadający święcenia subdiakonatu i wyższe pojęli 
żony lub mieli konkubiny, mają zostać pozbawieni urzędu oraz beneficjum (officio 
atque beneficio careant). Skoro powinni być – w rzeczywistości i z nazwy – świą-

 9 Choć warto zauważyć, że kanon 7 Soboru Laterańskiego I doprecyzowuje pokrewień-
stwo ciotek i  w  przeciwieństwie do  kanonu 3 Soboru Nicejskiego nie wymienia sióstr, być 
może z uwagi na możliwe podszywanie się konkubin pod osobę siostry. Zob. Sobór Nicej-
ski I, kan. 3, [w:] DSP 1, s. 28–29. 

10 Jean Gaudemet twierdzi, że kanon 21 został być może dodany później do tekstów sobo-
ru, jednak sam wymienia kilka wcześniejszych synodów lokalnych, jak Reims i Rouen z roku 
1119, które formułują analogiczne normy. Por. J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., s.  339. Warto 
także zaznaczyć, że kanon ten miał poważny wpływ na dalszy rozwój prawodawstwa z uwagi 
na to, że został przytoczony przez Dekret Gracjana, zob. DSP 2, s. 133, przyp. 59. 

11 Sobór Laterański I, kan. 21, [w:] DSP 2, s. 132–133. 
12 Por. DSP 2, s. 133, przyp. 58. 
13 Por. A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., s. 406. Autor uważa, że dopiero później świę-

cenia wyższe zostaną uznane za przeszkodę unieważaniającą małżeństwo, a więc Sobór Late-
rański I nie deklaruje jeszcze nieważności takiego rozwiązania. 
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tynią Boga, naczyniem Pana oraz sanktuarium Ducha Świętego, to niegodną jest 
rzeczą, by byli niewolnikami małżeńskiego łoża i rozwiązłości (indignum est eos 
cubilibus et immunditiis deservire)14. 

Warto zauważyć, że w wyżej cytowanym tekście wskazano na poważną kon-
sekwencję posiadania żon lub konkubin, jaką jest pozbawienie urzędu oraz 
beneficjum15. Jednocześnie pierwszy raz można dostrzec próbę uzasadnienia teo-
logicznego poprzez opisanie wyświęconych szafarzy jako świątyń Boga. Na koń-
cu znowu mamy zestawienie małżeńskiego łoża i rozwiązłości – dla kapłanów 
stan życia małżeńskiego jest traktowany na równi z życiem w nieczystości.

Kolejny kanon rozwija tę myśl, wprowadzając radykalny skutek prawny 
małżeństwa duchownych:

Podążając śladami naszych poprzedników, papieży rzymskich, Grzegorza VII, 
Urbana i  Paschalisa, polecamy, aby nikt nie słuchał mszy celebrowanej przez 
tych [kapłanów] o  których wie, że  żyją z  żoną lub konkubiną. Aby zaś prawo 
wstrzemięźliwości i czystości podobającej się Panu rozpowszechniło się i umoc-
niło wśród świętych szeregów ludzi Kościoła, postanawiamy, że  jeśli znaleźliby 
się biskupi, prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, kanonicy regularni i mnisi, a także 
bracia zakonni po złożonych ślubach, którzy, łamiąc swoje święte postanowienia 
(sanctum transgrediens propositum), odważyliby się połączyć z żonami, zobowią-
zani są się od nich rozdzielić. Uważamy bowiem, że tego rodzaju związek, zawarty 
wbrew prawu kościelnemu, nie jest małżeństwem (matrimonium non esse cense-
mus). Natomiast osoby rozdzielone, niech ze swej strony czynią pokutę odpowied-
nią do tak wielkiego wykroczenia16.

Na początku występuje wezwanie wiernych do nieuczestniczenia w Euchary-
stii celebrowanej przez księży żyjących w konkubinacie. Ci, którzy łamią święte 
postanowienia i łączą się z żonami, są zobowiązani do rozstania się z nimi i do 
czynienia pokuty, o czym mówiły już kanony wcześniejszego Soboru. Jednak 
wyżej wymieniony kanon dodaje ważny powód takiej decyzji dyscyplinarnej: 
ów związek (w łacińskim oryginale jest mowa po prostu o copulatio) nie jest 
ważnym małżeństwem (matrimonium non esse censemus)17. W ten sposób 

14 Sobór Laterański II, kan. 6, [w:] DSP 2, s. 144–145.
15 Por. J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., s. 339.
16 Sobór Laterański II, kan. 7, [w:] DSP 2, s. 144–147.
17 Por. A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., s. 406. Autor przypomina, że pierwszy raz 

taka deklaracja miała miejsce na synodzie w Pizie w 1135 roku, w którym uczestniczyło wielu 
prałatów z całej Europy.
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Sobór Laterański II wyraźnie deklaruje, że małżeństwa duchownych zawarte 
po święceniach są nie tylko niegodziwe i podlegające karom kościelnym, ale 
także nieważne. Taka decyzja, wprowadzająca wyższe święcenia oraz śluby 
zakonne jako przeszkodę unieważniającą małżeństwo18, ma wielką wagę dla 
późniejszego rozwoju prawa celibatu. Jean Gaudemet pisze, że „w porządku 
prawodawstwa, jeśli nie w praktyce, reforma gregoriańska doszła tu do swojego 
końca”19.

Postanowienia następnych soborów lateraneńskich 
(1179–1215)
Kanony i konstytucje dwóch kolejnych soborów koncentrowały się przede 

wszystkim na wyeliminowaniu nadużyć przeciwnych przyjętemu stanowi ży-
cia. Ojcowie Soboru Laterańskiego III zauważają, że:

Duchowni, którzy otrzymali święcenia, a  przez niewstrzemięźliwość trzymają 
w swoich domach na stałe panienki (mulierculas), albo je pozostawią i zaczną żyć 
przykładnie, albo zostaną pozbawieni urzędu i beneficjum kościelnego. Ktokolwiek 
nadal będzie żył w takiej niewstrzemięźliwości, która niezgodna jest z naturą (quae 
contra naturam est), z powodu której „nadchodzi gniew Boży na buntowników” 
oraz pięć miast zniszczył ogniem, a  zostanie to  odkryte, jeśli jest duchownym, 
zostanie wyłączony ze stanu duchownego albo zmuszony do pobytu w klasztorze 
w celu odbycia pokuty […]. Jeżeli jakiś duchowny ośmieli się, bez oczywistego i ko-
niecznego powodu, odwiedzać klasztory żeńskie, otrzyma zakaz od biskupa, a jeśli 
i wówczas tego nie zaprzestanie, pozbawiony zostanie beneficjum kościelnego20.

W przytoczonym tekście mamy do czynienia z trzema rodzajami nadużyć, 
które Sobór decyduje się zwalczyć. Pierwszym jest wspólne zamieszkanie 
z utrzymankami w młodym wieku, wobec którego należy zastosować wymie-
rzaną już przez poprzedni sobór karę utraty urzędu i beneficjum. Drugim 
wykroczeniem jest współżycie homoseksualne, opisane za pomocą mocnych 
obrazów i sformułowań zaczerpniętych z Biblii, od Księgi Rodzaju po listy 
świętego Pawła (por. Rdz 19, 24–25; Rz 1, 26; Ef 5, 6). Kara za takie postępo-
wanie przeciwne naturze jest poważniejsza niż za zwykły konkubinat, może 
być nią wykluczenie ze stanu duchownego lub zesłanie do klasztoru w celu 

18 Por. tamże, s. 406: „Ainsi fut proclamé comme un obstacle invalidant le marriage aussi 
bien l’ordo que le votum”. 

19 J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., s. 339; por. też A. M. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 30.
20 Sobór Laterański III, kan. 11, [w:] DSP 2, s. 184–187. 
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odbycia pokuty. W końcu także odwiedzanie klasztorów żeńskich bez przy-
czyny jest okazją do grzechu i nadużyciem dyscypliny kościelnej, za którą du-
chowny może zostać pozbawiony dochodów.

Sobór Laterański IV, który zgodnie z intencją papieża Innocentego III miał 
dokonać głębokiej reformy Kościoła21, w konstytucji 14 przypomina jeden 
z warunków prawdziwej reformy:

Aby zreformować na  lepsze obyczaje i  postępowanie duchownych, niech wszy-
scy starają się żyć powściągliwie i  czysto (continenter et  caste); zwłaszcza osoby 
po święceniach niech wystrzegają się każdego występku żądzy, szczególnie tego, 
za który „przychodzi gniew Boży” z nieba „na synów niewiernych”, aby w obliczu 
Boga Wszechmogącego mogli posługiwać z czystym sercem i ciałem (puro cor-
de ac mundo corpore valeant ministrare). Aby łatwość uzyskania przebaczenia nie 
zachęcała do grzechu, postanawiamy, że pochwyceni na grzechu niewstrzemięź-
liwości, zależy od tego, czy ich grzech był mniejszy czy większy, zostaną ukarani 
zgodnie z przepisami kanonicznymi. Nakazujemy przestrzegać ich skrupulatnie 
i surowo (efficacius et districtius), aby tych, których bojaźń Boża nie powstrzymuje 
od zła, odwodziła od grzechu przynajmniej kara doczesna22.

Można zauważyć, że Sobór stawia na pierwszym planie wymiar pozytyw-
ny wierności prawu kapłańskiego celibatu, którego celem jest służba Bogu 
w czystości ducha i ciała. Jednak soborowy prawodawca jest też realistą, zna 
on słabość ludzkiej natury i wie, że człowiekowi może nie wystarczyć głęboka 
motywacja ewangeliczna, ale czasem przed grzechem powstrzyma go lęk przed 
karą doczesną. Dlatego następuje podkreślenie faktu nadejścia gniewu Boże-
go, jaki sprowadza życie grzeszne duchownych, a Wincenty Hiszpan dodaje 
w swoim komentarzu, że w wyniku takich przestępstw następują trzęsienia 
ziemi i głód23. Czasem wszakże jedyną sankcją ziemską jest kara kanoniczna 
i prawodawca nakazuje przestrzegać wcześniej ustalonych norm prawa, sfor-
mułowanych m.in. przez Sobór Laterański III, ale także przez wcześniejszych 

21 Zob. Innocenty III, List apostolski „Vineam Domini Sabaoth”, 19 IV 1213, 2: „Wzywamy 
świadectwa Tego, który jest wiernym świadkiem w niebie, że wśród wszelkich pragnień na-
szego serca o dwa szczególnie zabiegamy w tym wieku: abyśmy zdołali rzeczywiście odzyskać 
Ziemię Świętą oraz skutecznie zreformować Kościół powszechny (ac reformationem univer-
salis Ecclesiae valeamus cum effectu)” (DSP 2, s. 214–215).

22 Sobór Laterański IV, konst. 14,1, [w:] DSP 2, s. 250–253.
23 Por. Vincentus Hispanus, Apparatus ad const. 14: „Propter talia delicta fames et terre-

motus fiunt”, [w:] Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossato-
rum, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 [dalej: CCQL], s. 309.
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prawodawców, cytowanych w dekrecie Gracjana. To stosowanie przepisów 
kanonicznych ma być bardziej skuteczne i bardziej zdecydowane, jak ukazują 
końcówki stosowanych przysłówków (efficacius et districtius). W dalszej czę-
ści konstytucji zostają wyznaczone dodatkowe kary, także dla przełożonych, 
którzy wspieraliby podwładnych w ich występkach:

Jeżeli ktoś z tego powodu suspendowany, odważy się celebrować Boże obrzędy, 
nie tylko zostanie pozbawiony beneficjów kościelnych, ale za  podwójną winę 
na zawsze zostanie złożony [z urzędu] (pro hac duplici culpa perpetuo depona-
tur). Przełożeni (Praelati), którzy odważyliby się wspierać takich w ich niepra-
wości, szczególnie za pieniądze lub inne doczesne korzyści, podlegają tej samej 
karze24.

Jeśli do przestępstwa przeciw prawu kapłańskiego celibatu dojdzie jesz-
cze lekceważenie wymierzonej suspensy, następuje pozbawienie winowajcy 
nie tylko beneficjów kościelnych, ale także na zawsze urzędu kapłańskiego25. 
Ważnym i nowym elementem dyscypliny kościelnej jest zagrożenie prała-
tom podobną karą, jaką wymierza się przestępcom, jeśli wspieraliby win-
nych takich nadużyć, zwłaszcza za  korzyści materialne26. Podsumowując, 
Innocenty III i ojcowie Soboru Laterańskiego nie widzą potrzeby zaostrzenia 
prawa materialnego w dziedzinie dyscypliny celibatu27, jednak chcą bardziej 

24 Sobór Laterański IV, konst. 14, 2, [w:] DSP 2, s. 252–253. 
25 Prawdopodobnie tak należy rozumieć to perpetuo deponatur. Por. Damasius, Apparatus 

ad const. 14: „supra de cleric. excom. ministr. per totum” (CCQL, s. 426). O takiej interpretacji 
świadczyłby też kontekst: odprawienie mszy świętej mimo suspensy. 

26 Warto zacytować także jedno z pierwszych streszczeń konstytucji lateraneńskiej, tzw. 
Casus Fuldenses, 14: „Et si epicopi foverint eos, maxime obtemptu pecunie, simili pene subia-
ceant” (CCQL, s. 486).

27 Co więcej, ostatnia część kanonu 14 wydaje się zawierać akceptację żonatego kleru w nie-
których regionach, zezwalając na używanie przez tych kapłanów praw małżeńskich. Zob. Sobór 
Laterański IV, konst. 14, 3, [w:] DSP 2, s. 252–253. W przypisie 99 redaktorzy wydania DSP su-
gerują, że ten ostatni fragment kanonu wskazuje na istnienie żonatego kleru w Kościele łaciń-
skim. Jednak już dla współczesnych wzmianka o kapłanach, którzy legitimo matrimonio possint 
uti, dotyczyła przede wszystkim duchownych wschodnich, por. Vincentus Hispanus, Apparatus 
ad const. 14: „ut clerici orientales qui possunt uti matrimonio quod contraxerunt in minoribus 
ordinibus constituti” (CCQL, s. 309); Damasius, Apparatus ad const. 14: „in orientali ecclesia” 
(CCQL, s. 426). Skądinąd Sobór Laterański IV  jest świadomy istnienia duchownych innych 
obrządków i omawia ich relację z Kościołem rzymskim w innych konstytucjach, zob. Sobór 
Laterański IV, konst. 4, [w:] DSP 2, s. 234–237; tenże, konst. 9, [w:] DSP 2, s. 244–245.
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konsekwentnego jego stosowania28. Warto dodać, że zarówno Kanon 11 So-
boru Laterańskiego III, jak i konstytucja 14 Soboru Laterańskiego IV, zostały 
włączone do Liber Extra29 i w ten sposób stały się częścią podstawowego ka-
nonistycznego prawodawstwa, zawartego w tej kolekcji kanonicznej30.

Prawodawstwo soborowe od Lyonu do Bazylei  
(1274–1435)
W okresie 300 lat, które dzielą zakończenie Soboru Laterańskiego IV (1215) 

od zamknięcia Soboru Laterańskiego V (1517), sprawa celibatu zajmuje pro-
porcjonalnie mniej miejsca niż w pierwszych czterech soborach, jakie odby-
wały się na Lateranie.

II Sobór Lioński ogłosił konstytucję XVI, która dotyczy powtórnego mał-
żeństwa duchownych31:

Kładąc kres starożytnemu sporowi wyjaśniamy wątpliwość przez ogłoszenie ni-
niejszej deklaracji oraz orzekamy (declaramus), że dwukrotnie żonaci pozbawie-
ni są wszelkich przywilejów duchownych i podlegają karom wymierzonym przez 
sądy świeckie bez względu na  jakiekolwiek zwyczaje przeciwne (consuetudine 
contraria non obstante). Zabraniamy im też, pod karą anatemy, noszenia tonsury 
i stroju duchownego32.

Powyższa deklaracja przedstawia prawdopodobnie interpretację polecenia 
z listu do Tymoteusza, aby „biskup był mężem jednej żony” (1 Tm 3, 2). Powyż-
szy przepis surowo zabrania zawierania duchownym powtórnego małżeństwa 
po śmierci żony33. Warto zwrócić uwagę, że Sobór Lioński miał na celu zawarcie 

28 Według drugiego streszczenia konstytucji laterańskiej, zwanej Casus parisensis, 14: „Ut 
clericorum. Continenter vivere debent clerici. Et si excesserint, prout minus vel magis exces-
serint, puniantur, et si propter hoc suspensi celebraverint, deponantur” (CCQL, s. 468). Por. 
również Damasius, Apparatus ad const. 14: „et talibus criminis irretiti remanent, etiam post 
actam penitentiam, indigni officio ecclesiastico […]. Non enim tollitur legalis infamia per 
penitentiam nisi restituatur in integrum […]. Et secundum legem capite punitur hoc crimen” 
(CCQL, s. 426). 

29 Por. X, 3,1,8; X, 3,1,13; X. 5, 31,4. Zob. także A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., s. 409.
30 Na temat doktryny dekretalistów o celibacie zob. A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., 

s. 424–426.
31 Pierwszy Sobór Lioński (1245) nie mówi nic na temat celibatu kapłańskiego. 
32 Sobór Lioński II, konst. 16, [w:] DSP 2, s. 434–435.
33 Por. DSP 2, s. 434, przyp. 30; A. M. Stickler, L’évolution…, dz. cyt., s. 413.
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unii z Grekami, której zresztą formalnie dokonał34, powyższy kanon ma więc 
zastosowanie do obu obrządków. W każdym razie Sobór postanawia, że du-
chowni żonaci drugi raz zostają pozbawieni wszelkich przywilejów właściwych 
ich stanowi35, a także zewnętrznych oznak przynależności do niego. 

Kolejny Sobór Powszechny, w Vienne (1311–1312), mówi o urzędach zabro-
nionych klerykom oraz o sankcjach, jakie przewiduje za ich podejmowanie 
wbrew prawu:

Jeżeli upominani w ten sposób nie zaprzestaną lub kiedykolwiek wrócą do tych za-
jęć, to żonaci tracą całkowicie przywileje duchownego, nieżonaci zaś tracą je w za-
kresie korzystania z dóbr (coniugati omnino, non coniugati vero in rebus), a gdy 
nadal będą postępować jakoby byli ludźmi świeckimi (incedant ut  laici), tracą 
przez to samo przywileje duchownego na tak długo, jak będą trwać w błędach36.

Jest tu mowa o duchownych żonatych, co nie znaczy, że używają oni praw 
małżeńskich37. Niewątpliwie prawodawca przewiduje dotkliwsze sankcje 
dla tych, którzy żyjąc w małżeństwie są bardziej narażeni na postępowanie 
ut laici, niż dla duchownych samotnych podejmujących podobne niestosow-
ne czynności. Warto zauważyć, że również postanowienia soborów w Lyonie 
i w Vienne weszły do podstawowych kolekcji praw Kościoła i są cytowane 
odpowiednio przez Liber Sextus38 oraz Clementinae39.

Dopiero po ponad 100 latach, w dokumentach z Bazylei, na Soborze Po-
wszechnym powraca temat związany z celibatem40. Chodzi o Decretum de con-
cubinariis, uroczyście uchwalony w 1435 roku na XX sesji tego Soboru:

Święty generalny synod Bazylejski, w Duchu Świętym prawomocnie zgromadzo-
ny, reprezentujący Kościół powszechny, na wieczną rzeczy pamiątkę […].

34 Por. Sobór Lioński II (1274), Wprowadzenie, [w:] DSP 2, s. 397. 
35 Por. DSP 2, s. 435 przyp. 31. 
36 Sobór w Vienne, dekret 8, [w:] DSP 2, s. 544–545.
37 Zob. A. M. Stickler, Il celibato…, dz. cyt. s. 7–8. Na tych dwóch stronach autor wyjaśnia 

średniowieczną koncepcję wstrzemięźliwości duchownych, która wyrażała się nie tylko przez 
wykluczenie zawarcia małżeństwa po święceniach, ale także poprzez wyrzeczenie się korzysta-
nia z praw małżeńskich w małżeństwie zawartym przed święceniami. 

38 Por. Liber Sextus I, 12; zob. DSP 2, s. 435, przyp. 32.
39 Por. Clementinae III, 1, cap. 1; zob. DSP 2, s. 545, przyp. 33.
40 Według Alphonsa M. Sticklera Sobór w Konstancji dyskutował nad tym zagadnieniem, 

jednak pozostał przy dwóch wstępnych projektach por. A. M. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., 
s. 428.



236

ks. Jan Dohnalik

Każdy duchowny, wszelkiego stanu, rangi, zakonu, godności, także biskupiej lub 
innej, który po poznaniu tej konstytucji (czego się spodziewamy), przez dwa mie-
siące po jej ogłoszeniu w kościołach katedralnych (to zaś winni uczynić wszyscy 
biskupi ordynariusze), gdy dowie się o  jej ogłoszeniu i będzie pozostawał w pu-
blicznym konkubinacie, wtedy ipso facto zostanie zawieszony w  prawie przyj-
mowania korzyści ze  wszystkich swoich beneficjów na  okres trzech miesięcy, 
a przełożeni przekażą te dochody do majątku kościelnego albo przeznaczą na ja-
kieś oczywiste potrzeby Kościoła. Gdy ktoś po raz pierwszy okaże się winnym kon-
kubinatu, niezwłocznie będzie upomniany przez swego przełożonego, aby w ciągu 
jak najkrótszego czasu oddalił konkubinę. Jeśli jej nie oddali, albo oddaloną czy 
też jakąś inną otwarcie przyjmie, święty synod poleca, aby został on całkowicie 
pozbawiony wszystkich swoich beneficjów. Podobnie wszyscy jawni konkubinata-
riusze, aż nie dostaną przebaczenia od swych przełożonych po odesłaniu konku-
biny i wyraźnej poprawie życia, nie będą zdolni do przyjmowania jakichkolwiek 
dóbr, godności, beneficjów ani urzędów. Ci  zaś, którzy po  przebaczeniu znów 
powrócą do wymiotu takiego publicznego konkubinatu, będą zgoła pozbawieni 
nadziei na uwolnienie od wspomnianej niezdolności. […] Przez jawnych należy 
tu rozumieć nie tylko tych, których konkubinat stwierdzono mocą wyroku albo 
wyznania, ale przez oczywistość rzeczy, której nie można ukryć za pomocą żadnej 
wymówki. Notorycznym zaś jest ten, który utrzymuje niewiastę podejrzaną o brak 
umiarkowania i zniesławioną, a upomniany przez swego przełożonego skutecznie 
jej nie oddali41.

Już pierwsze zdanie dokumentu wprowadza bardzo uroczysty ton, który 
podkreśla wagę nauczania soborowego. Warto zauważyć determinację ojców 
soborowych, którzy chcą rzeczywiście przeciwdziałać grzechom konkubina-
tu. Wyraża się to w nakazie ogłoszenia konstytucji soborowej w kościołach 
katedralnych, a także w konkretnych sankcjach, od upomnienia aż do utraty 
beneficjum i urzędu. Kary na mają być wymierzane stopniowo, o ile winny 
przestępstwa trwa w uporze. Prawodawca soborowy doprecyzowuje takie po-
jęcia, jak jawność przestępstwa oraz jego notoryczność. Zostaje także podkre-
ślona odpowiedzialność przełożonych:

Gdyby natomiast ci, do których należy naprawianie tego rodzaju zła, zaniedbali 
ukarania wyżej wymienionych przestępców, wtedy ich przełożeni zastosują od-
powiednie kary zarówno wobec nich za zaniedbanie, jak i wobec tamtych za kon-
kubinat […]. Dostojnicy będą się starać wszelkimi sposobami, aby konkubiny lub 

41 Sobór w Bazylei–Ferrarze–Florencji–Rzymie (1431–1445), Sesja XX. „Decretum de con-
cubinariis”, [w:] DSP 3, s. 350–355.
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niewiasty podejrzane o  to przestępstwo trzymać z  dala od  swoich poddanych, 
również z  mocą ramienia władzy świeckiej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie po-
zwolą też, aby dzieci zrodzone z konkubinatu mieszkały wraz ze swymi ojcami42.

W ten sposób ojcowie soborowi nakładają na kościelnych przełożonych 
obowiązek czujności i podjęcia konkretnych starań w celu zachowywania pra-
wa celibatu. Jest to o tyle ważne, że według tego samego dokumentu do łama-
nia celibatu dołączała się nieraz symonia przełożonych, którzy taki stan rzeczy 
tolerowali z powodu korzyści materialnych43. Sobór wskazuje na konieczność 
jednoznacznego działania na rzecz zachowania celibatu, nie wykluczając na-
wet odwołania się w pewnych sytuacjach do władzy świeckiej. Jest to zna-
kiem determinacji ojców soborowych w omawianej sprawie, ale wskazuje 
także na trudności z zachowaniem dyscypliny kanonicznej44. Prawo Soboru 
w Bazylei pozostaje więc punktem odniesienia, jednak na jego konsekwetne 
stosowanie będzie trzeba poczekać do czasu reformy katolickiej45.

Zakończenie
Po zapoznaniu się z historią prawodawstwa średniowiecznych soborów po-

wszechnych dotyczącego celibatu kapłańskiego można zaobserwować rozwój 
tego prawa, a także troskę o jego przestrzeganie. Należy podkreślić, że pomi-
mo wszelkich trudności jakie ludzka słabość stawiała na drodze wierności ce-
libatowi, ojcowie soborowi średniowiecza jednoznacznie go nakazują i bronią.

Pierwsze dwa Sobory lateraneńskie są  owocem reformy gregoriańskiej. 
W dziedzinie małżeńskiego prawa kościelnego na II Soborze Laterańskim 
następuje fundamentalna decyzja o uznaniu małżeństwa duchownego za nie-
ważne46. Kolejne dwa sobory przeprowadzone na Lateranie zwracają uwagę 

42 Tamże, s. 352–355.
43 Por. tamże, s. 355: „Ponieważ w niektórych krajach niektórzy posiadający jurysdykcję 

kościelną nie powstydzili się przyjmować korzyści finansowej od pozostających w konkubina-
cie, tolerując ich pozostawianie w brudzie tej nieczystości, [sobór] poleca pod karą wiecznego 
potępienia, aby odtąd nie tolerowali ani nie ukrywali w żaden sposób takiego postępowania, 
ani na mocy umowy, ani układu, ani pod wpływem nadziei na jakąkolwiek korzyść”.

44 Według Gaudemeta interwencje władzy świeckiej też okazały się nieskuteczne dla za-
pewnienia przestrzegania celibatu. Zob. J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., s. 559.

45 Sobór Laterański V nie mówi nic na temat kapłańskiego celibatu. 
46 Warto zwrócić uwagę, że przeszkoda święceń, która ma źródło w tym postanowieniu 

Soboru Laterańskiego II, jest obecna także w dzisiejszym prawie kanonicznym. Por. kan. 1087 
KPK. 



238

ks. Jan Dohnalik

na wyeliminowanie nadużyć w tej dziedzinie. Od strony wpływu na prawo 
kościelne nie do przecenienia jest fakt włączenia tych przepisów do Liber 
Extra Grzegorza IX, która aż do opublikowania Kodeksu Prawa Kanonicznego 
w 1917 roku stanowiła jedno z podstawowych źródeł prawa kanonicznego. Ko-
lejne sobory średniowiecza próbowały odnowić dyscyplinę w tej dziedzinie, 
jednak wpływ tych postanowień na praktykę życia był ograniczony47.

Trzeba było dopiero postanowień Soboru Trydenckiego, żeby prawo celiba-
tu mogło zakorzenić się głębiej w życiu Kościoła. Stało się to możliwe nie tylko 
dzięki przypomnieniu doktryny celibatu w jednym z kanonów o sakramencie 
małżeństwa48 i odnowieniu sankcji dla duchownych konkubinariuszy49. Naj-
ważniejsze okazało się ustanowienie seminariów, które pozwoliły wychować 
do zachowania celibatu dziesiątki pokoleń kandydatów do kapłaństwa50. Se-
minaria duchowne jako miejsce formacji do przyjęcia daru i zobowiązania 
celibatu51 istnieją do dzisiaj. Także dzisiaj dyscyplina celibatu jest mocno za-
korzeniona w prawie kościelnym52 i utrzymywana bez istotnych zmian przez 
kolejnych papieży53.

47 Zob. J. Gaudemet, Storia…, dz. cyt., s. 559.
48 Por. Sobór Trydencki, Sesja XXIV, kan. 9 o sakramencie małżeństwa, [w:] DSP 4, s. 718–

719.
49 Por. tenże, Sesja XXV, Dekret o reformie ogólnej, rozdział 14, [w:] DSP 4, s. 834–837.
50 Por. tenże, Sesja XXIII, Dekret o reformie, kan.  18, [w:] DSP 4, s. 704–713. Zob. także 

N. Tanner, Conciles et synodes, Paris 2000, s. 107–110.
51 Ten wymiar celibatu jako daru od Boga jest obecny już w doktrynie trydenckiej por. 

Sobór Trydencki, Sesja XXIV, kan. 9 o sakramencie małżeństwa: „Bóg nie odmówi tego [daru] 
szczerze proszącym, ani nie pozwoli kusić nas ponad to, co możemy znieść” (DSP 4, s. 719).

52 Por. kan. 277 KPK. 
53 Tak będzie prawdopodobnie również za pontyfikatu papieża Franciszka, który w 2010 

roku wypowiedział się w następujący sposób: „W obecnej chwili popieram to, co powiedział 
Benedykt XVI: celibat zostanie utrzymany. Jestem przekonany, że to słuszna decyzja”. (F. Am-
brogetti, S. Rubin, Jezuita. Papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio, przeł. A. Fijał-
kowska-Żydok, Kraków 2013, s. 108).
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Obrona praw ludzkich drogą do pokoju

Wśród powtarzanych dzisiaj haseł z różnych trybun i areopagów najczęst-
sze dotyczą człowieka i jego praw. Mimo to we współczesnym świecie bolesną 
rzeczywistością jest nagminne poniżanie człowieka i gwałcenie przypisanych 
mu praw. Taka sytuacja często wynika z fałszywego pojęcia godności czło-
wieka i fałszywego pojęcia jego praw, a także stąd, że zło usiłuje się usprawie-
dliwiać i nazywać dobrem oraz wprost przeciwnie. Również zachowaniom 
nienormalnym i wynaturzonym usiłuje się nadać uprzywilejowaną pozycję.

W tej sytuacji bardzo potrzebne było Orędzie ojca świętego Benedykta XVI 
na Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2013 [dalej: Orędzie 2013], którego wio-
dąca idea sięga do Ewangelii: „Błogosławieni pokój czyniący” (por. Mt 5, 9). 
Na kanwie przywołanego orędzia warto rozważyć znaczenie oraz rolę gło-
szenia i przestrzegania praw ludzkich, właściwie pojętych, dla budowania 
i umacniania pokoju.

Pokój darem Bożym i dziełem człowieka
Naucza Sobór Watykański II: „Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie 

da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił […], lecz 
słusznie i właściwie nazywa się dziełem sprawiedliwości (Iz 32, 7)”1. Pokój 
jest darem ofiarowanym ludziom przez Jezusa Chrystusa. Już Jego przyjście 
na świat, narodzenie w Betlejem, ogłosiło światu pokój: „Chwała Bogu na wy-
sokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 13). Z kolei na-
uczanie Jezusa zawiera się nie tylko w słowach, lecz także w treści przepojonej 
ideą pokoju. Wyrazem tego jest choćby ogłoszona w Kazaniu na Górze kon-
stytucja Jezusowego Królestwa z ośmioma błogosławieństwami, a w szczegól-
ności: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie współcze snym 
„Gaudium et spes” [dalej: KDK], 7 XII 1965, 78.
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Bożymi” (Mt 5, 9). Stało się ono, jak już zaznaczyliśmy, hasłem przewodnim 
Orędzia 2013.

Stąd słusznie papież Benedykt XVI wskazuje: „Jezusowe błogosławieństwo 
mówi, że pokój jest darem mesjańskim i jednocześnie dziełem ludzkim. Pokój 
zakłada bowiem humanizm otwarty na transcendencję. Jest owocem wzajem-
nego daru, obopólnego ubogacenia, dzięki darowi, który pochodzi od Boga 
i pozwala żyć z innymi i dla innych”2. Pokój jako dar Boży jest łaską i stano-
wi integralną część Bożego planu w odniesieniu do człowieka3. Naucza dalej 
Benedykt XVI: „Pokój obejmuje całą osobę ludzką i zakłada zaangażowanie 
całego człowieka. Jest to pokój z Bogiem przez życie zgodne z Jego wolą”4. 
Wydaje się więc, że każda ideologia, która pomija Boga, która Go nie uznaje, 
a tym bardziej z Nim walczy, nie jest w stanie wypracować właściwej idei po-
koju, a w konsekwencji zaprezentować i budować prawdziwy i trwały pokój.

Zagrożeniem dla szerzenia pokoju jest negowanie pełnej prawdy o człowie-
ku, o jego zdolności do poznania prawdy i dobra, a ostatecznie możliwości po-
znania Boga. W tej sytuacji „bez prawdy o człowieku, wpisanej przez Stwórcę 
w jego serce, wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości 
traci swoją podstawę”5. W rezultacie budowanie pokoju bez przywołanych 
wartości jest bardzo utrudnione, o ile wręcz niemożliwe. Zatem pokój, jak 
naucza błogosławiony Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, należy budować 
na zasadach prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości6.

Pokój stanowi dzieło sprawiedliwości i ma charakter dynamiczny, tzn. nie 
jest darem danym raz na zawsze, ale wymaga ciągłej troski i zabiegania o nie-
go. Głosi Vaticanum II: „Jest owocem porządku zaszczepionego społeczeństwu 
ludzkiemu przez jego Boskiego Założyciela, nad którego realizacją pracować 
mają ludzie spragnieni wciąż doskonalszej sprawiedliwości”7. Tak więc bu-
dowanie pokoju to ustawiczna troska o sprawiedliwość w życiu osobistym 
i społecznym. W działaniu na rzecz sprawiedliwości nie wolno zapominać, 
że prawdziwy postęp polega na wielorakim rozwoju, w tym również na roz-
woju świadomości moralnej, która inspiruje ludzi do gorliwego podejmowa-

2 Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 roku „Błogosła-
wieni pokój czyniący”, „Niedziela” (edycja diecezji świdnickiej), R. 55, 2012, nr 52, s. 7–12 (nr 2).

3 Por. tamże.
4 Tamże (nr 3).
5 Tamże.
6 Por. Jan XXIII, Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, 

sprawiedliwości, miłości i wolności „Pacem in terris”, 11 IV 1963; „Acta Apostolicae Sedis”, 1963, 
vol. 55, s. 265–266.

7 KDK 78.
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nia obowiązków społecznych i otwarciu ku Bogu i bliźnim. Taka działalność 
społeczna, wprowadzająca prawdziwy postęp, ma opierać się na prymacie 
ducha nad materią, zasad etycznych nad techniką8.

O takim ładzie społecznym ma prawo i obowiązek nauczać Kościół: „Ko-
ściołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, 
również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny 
o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa 
osoby ludzkiej i zbawienie człowieka” (kan. 747 § 2 KPK). Urząd Nauczycielski 
Kościoła podejmuje to zadanie zarówno w wielkich encyklikach społecznych, 
jak i innych dokumentach, a także w przemówieniach papieży. Szczególną try-
bunę dla tej problematyki stanowią orędzia papieży na Światowe Dni Pokoju. 
Czyni to także Benedykt XVI w wielokrotnie przywoływanym Orędziu 2013: 
„Zaprowadzenie pokoju jest uzależnione głównie od uznania, że w Bogu je-
steśmy jedną rodziną ludzką. Kształtuje się ona, jak nauczała encyklika Pacem 
in terris, przez relacje międzyosobowe i instytucje, wspierane i ożywiane przez 
wspólnotowe «my», zakładające ład moralny, wewnętrzny i zewnętrzny, w któ-
rym szczerze, zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, uznawane są wzajemne 
prawa i obowiązki”9.

Istotny warunek wprowadzenia trwałego pokoju zasadza się więc na przy-
jęciu prawdy o  tym, że  ludzkość stanowi jedną rodzinę, której Ojcem jest 
Bóg. To On jest sprawcą przez swego Syna Jezusa Chrystusa jedności rodzaju 
ludzkiego, a elementem scalającym ludzkość staje się miłość, w szczególności 
miłość społeczna. Ona przyczynia się do poszanowania innych ludzi i naro-
dów, poszanowania ich godności oraz krzewienia powszechnego braterstwa. 
Pisze o tym Vaticanum II: „W ten sposób pokój jest także owocem miłości, 
która wykracza ponad to, co zdolna jest osiągnąć sprawiedliwość”10. Poprzez 
sprawiedliwość społeczną nie można rozwiązać wszystkich problemów spo-
łecznych, potrzebna do tego jest także miłość społeczna. Sprawiedliwość i mi-
łość społeczna wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Razem mogą stworzyć 
podstawę do budowania ładu społecznego i trwałego pokoju11. O znaczeniu 
miłości dla pokoju naucza Benedykt XVI:

Pokój jest ładem ożywianym i dopełnianym przez miłość, która każe odczuwać 
potrzeby innych jak swoje własne, dzielić się z nimi swoimi dobrami i starać się 

 8 Por. J.  Dyduch, Obowiązki i  prawa wiernych świeckich w  prawodawstwie soborowym, 
Kraków 1985, s. 198.

 9 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 3).
10 KDK 78.
11 Por. J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 53–54.
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o to, aby coraz bardziej rozszerzała się w świecie komunia wartości duchowych. 
Jest to ład realizowany w wolności, w sposób odpowiadający godności osób, które 
z racji swej rozumnej natury biorą odpowiedzialność za swe czyny12.

Wolność religijna ma istotne znaczenie dla budowania trwałego pokoju. 
Na tę sprawę papież Benedykt XVI zwrócił już uwagę w Orędziu na Świa-
towy Dzień Pokoju 2011, którego przewodnią ideą było hasło: „Wolność reli-
gijna drogą do pokoju”13. Papież podkreśla mocno, że wolność religijna jest 
zakorzeniona w godności osoby ludzkiej, którą człowiek otrzymał od Boga 
Stwórcy. Nie ma prawdziwego pokoju bez poszanowania godności człowieka 
i wypływającej z niej jego fundamentalnych praw, w tym zajmującego wśród 
nich wiodące miejsce prawa do wolności religijnej14.

Do tej idei nawiązuje Benedykt XVI w Orędziu 2013:

Jednym z praw człowieka o znaczeniu podstawowym, także dla pokojowego życia 
ludów, jest prawo jednostek i wspólnot do wolności religijnej. W  tym momen-
cie dziejowym staje się coraz ważniejsze, aby prawo to było promowane nie tylko 
z negatywnego punktu widzenia, jako wolność od – np. zobowiązań i przymu-
su w zakresie wyboru własnej religii – ale także z pozytywnego punktu widzenia 
w  jego różnorodnych aspektach, jako wolność do: np. do  dawania świadectwa 
o swojej religii […]15.

Wolność religijna jest współcześnie zagrożona przez agresywny ateizm, 
który dla działań antyreligijnych, a zwłaszcza antychrześcijańskich, domaga 
się uprzywilejowanej pozycji, naruszając podstawowe prawo do wyznawania 
wiary w wymiarze wspólnotowym. Charakteryzuje się on brakiem tolerancji 
religijnej, a nawet próbami atakowania chrześcijan i to także w krajach o daw-
nej tradycji chrześcijańskiej16. Wyrazem tych działań jest walka o usuwanie 
krzyża z przestrzeni publicznej, świadkami czego jesteśmy w rożnych krajach 
Europy, a także w Polsce.

12 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 3).
13 Tenże, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2011 roku „Wolność religijna 

drogą do pokoju”, „L’Osservatore Romano”, 2011, nr 32 (329), s. 4–11.
14  Szerzej na ten temat por. J. Dyduch, Wolność religijna warunkiem pokoju, „Analecta Cra-

coviensia”, R. XLIII, 2011, s. 379–389.
15 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
16 Por. tamże (nr 4).
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Obrona życia, małżeństwa i rodziny
Wolność religijna we współczesnym świecie posiada tak fundamentalne 

znaczenie dla człowieka i jego praw, że charyzmatyczny papież, błogosławiony 
Jan Paweł II, postawił następującą tezę: „Wolność religijna, niezbywalny wy-
móg godności każdego człowieka, leży u podstaw wszystkich praw ludzkich… 
Cywilne i społeczne prawo do wolności religijnej, dotykając najgłębszej sfery 
duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawo-
wych praw”17. Wśród tych innych praw szczególną pozycję zajmuje prawo 
do życia. Przywołajmy Vaticanum II: „Albowiem Bóg, Pan życia, powierzył 
ludziom szczytne zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypeł-
nione w sposób godny człowieka. Życie zatem należy chronić z największą 
troską od samego poczęcia; aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestęp-
stwami”18. Zatem życie ludzkie powinno podlegać bezwzględnej ochronie 
od samego poczęcia, bez żadnego wyjątku.

Życie ludzkie, od pierwszego momentu jego zaistnienia, przez cały bieg, 
aż do czasu naturalnej śmierci, jest wielkim darem Boga Stwórcy, powierzo-
nym człowiekowi. Dar ten ma szczególny charakter i wartość, gdyż Bóg stwa-
rzając człowieka wycisnął na nim swój obraz i podobieństwo. Stąd początki 
człowieka nie sięgają ani jego własnej działalności jednostkowej, ani zbio-
rowej, lecz daru Boga Stworzyciela19. Dlatego człowiek nie jest właścicielem 
i panem swojego życia ani życia innych. W pełni wartość i godność życia 
ludzkiego jawi się w powołaniu człowieka do uczestnictwa w życiu samego 
Boga. Taką „Ewangelię życia” głosi światu Jezus Chrystus20. Jan Paweł II we 
wspomnianej encyklice Evangelium vitae, nawiązując do nauczania Vatica-
num II, potępia wszystkie przestępstwa przeciw życiu: „Wszystko, co godzi 
w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzenie pło-
du, eutanazja i dobrowolne samobójstwa; wszystko cokolwiek narusza całość 
osoby ludzkiej […] wszystko, co ubliża godności osoby ludzkiej […], wszyst-
kie te  i  tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym […] i  są jak 
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”21.

17 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifidelis laici”, 30 XII 1988, 39.

18 KDK 51.
19 Por. J. Dyduch, Obrona godności ludzkiej w instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia 

ludzkiego, „Nofiticationes”, 1987, nr 125, s. 202–203.
20 Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae”, 

25 III 1995, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. S. Małysiak, t. 2, Kraków 1996, 2.
21 Tamże, 3; KDK 27.
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Zamachy na życie ludzkie, przestępstwa przeciw życiu w każdej postaci 
są poważnym zagrożeniem dla pokoju, zaś warunkiem budowania pokoju 
jest obrona życia na każdym jego etapie. Mówił o tym Benedykt XVI: „Drogą 
do osiągnięcia wspólnego dobra i pokoju jest przede wszystkim poszanowanie 
ludzkiego życia, pojmowanego w jego różnorodnych aspektach od poczęcia, 
poprzez rozwój, aż do naturalnego kresu”22. Z kolei papież potępia aborcję, 
nazywając ją morderstwem bezbronnych istot ludzkich:

Ci, którzy nie doceniają w  wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia 
i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie zda-
ją sobie sprawy, że  w  ten sposób opowiadają się za  dążeniem do  pokoju iluzo-
rycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a  tym 
bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi 
do szczęścia czy pokoju23.

Podobnie Benedykt XVI potępia eutanazję, która w fałszywy i złudny sposób, 
chce rzekomo bronić człowieka przed starością i cierpieniem, a w rzeczywisto-
ści jest zabójstwem niewinnego człowieka, dlatego nic jej nie może usprawiedli-
wić24. Jeśli aborcja lub eutanazja zostałyby usankcjonowane ustawodawstwem 
państwowym, to nie zmieni to faktu, że nadal pozostają one złem, a takie usta-
wy nie mają mocy obowiązującej. Nie można zmusić nikogo do ich przestrzega-
nia, a każdy może w tej sytuacji korzystać z zasady sprzeciwu sumienia. Naucza 
Benedykt XVI: „Z tego względu ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także 
respektowanie przez normy prawa i wymiar sprawiedliwości prawa do korzy-
stania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządo-
wych, które zagrażają godności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja”25.

Każde poczęte życie ludzkie, niezależnie od sytuacji, w jakiej to następuje, 
należy bronić i nie wolno go niszczyć. Trzeba jednak dodać, że każdy czło-
wiek ma prawo przyjść na świat w rodzinie, a jej podstawowym zadaniem 
jest służba życiu. Wskazywał na tę kwestię Jan Paweł II: „Tak więc podstawo-
wym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów 
pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy, przekazywania poprzez rodzenie – 
obrazu Bożego z  człowieka na  człowieka”26. Służba życiu nie kończy się 

22 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
23 Tamże.
24 Por. tamże.
25 Tamże.
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o  zadaniach rodziny chrześcijańskiej w  świecie 

współczesnym Familiaris consortio, 22 XI 1981, 28.
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na przekazaniu życia przez rodziców, ale sięga o wiele dalej, bowiem życie jest 
początkiem całego procesu wychowawczego. Ten zaś stanowi niezbywalne 
prawo i obowiązek rodziców, a jego podstawą i motorem powinna być miłość 
rodzicielska, która kieruje i prowadzi całokształt wychowania27. Postanawia 
KPK: „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i zarazem prawo 
wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek i prawo 
do brania takich środków i instytucji, przy pomocy których uwzględniając 
miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbać o katolickie wychowanie swoich 
dzieci” (kan. 793 § 1). Obowiązek ten jest tak istotny, że prawodawca mówi 
o nim jeszcze w kanonie 226 i 1136 KPK.

Podstawą rodziny jest małżeństwo, stanowiące związek mężczyzny i kobie-
ty: „Trzeba uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa, jako związ-
ku między mężczyzną a kobietą wobec prób zrównania jej w obliczu prawa 
z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej 
i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter 
i niezastąpioną rolę społeczną”28. Wszelkie próby zrównania związków, takich 
jak mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą, z małżeństwem, będąc 
nawet usankcjonowane prawodawstwem państwowym, godzą w naturalną 
strukturę małżeństwa, burzą ład społeczny, wprowadzają zamęt i zagrażają 
budowaniu pokoju.

Zasada stwierdzająca, że  małżeństwo to  wyłącznie związek mężczyzny 
i kobiety, to zasada prawa naturalnego, wpisanego w samą naturę człowieka, 
a więc możliwa do rozpoznania rozumem, stąd wspólna dla wszystkich ludzi, 
niezależnie od głoszonych poglądów i wyznawanej religii. Dlatego powin-
na być uznana i promowana przez wszystkich, którzy kierują się rozumem 
i rozsądkiem. Taką myśl upowszechnia Kościół katolicki, uważając, że nie 
ma ona charakteru wyznaniowego, znajduje oddźwięk wśród niektórych in-
nych wyznań religijnych, ale spotyka się także z niewybredną agresją ze strony 
środowisk propagujących w sposób agresywny związki jednopłciowe i doma-
gając się traktowania ich na równi z małżeństwem. Mimo to, stając w obronie 
prawa naturalnego, Kościół nadal zamierza bronić jego zasad: „Działalność 
ta jest tym bardziej konieczna, im bardziej owe zasady są negowane lub błęd-
nie rozumiane, ponieważ znieważa to prawdę o osobie ludzkiej, w poważny 
sposób rani sprawiedliwość i pokój”29. Trzeba dodać, że Kościół nie tylko głosi 
i broni naturalnej struktury małżeństwa, lecz także podkreśla nadprzyrodzo-

27 Por. B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, [w:] Teologia 
małżeństwa i rodziny, t. 1, red. K. Majdański, Warszawa 1980, s. 175.

28 Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 4).
29 Tamże.
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ny wymiar małżeństwa zawieranego przez ochrzczonych. Jest ono bowiem 
sakramentalnym przymierzem, znakiem i źródłem szczególnej łaski Bożej 
i związkiem nierozerwalnym.

Ten nadprzyrodzony charakter małżeństwa rozciąga się na całą rodzinę 
i rzutuje na jej zadania wychowawcze: „W szczególności w rodzinie chrze-
ścijańskiej istnieje zalążek projektu wychowania osób według miary Bożej 
miłości”30. Każda rodzina, zarówno ta ukształtowana w oparciu o zasady pra-
wa naturalnego, jak tym bardziej ta uświęcona także przez sakrament mał-
żeństwa, tworzy niezastąpione środowisko społeczne w procesie budowania 
kultury pokoju. Jest ona szkołą budowniczych pokoju: „W rodzinie rodzą się 
i wzrastają ludzie pokój czyniący, przyszli krzewiciele kultury życia i miło-
ści”31. Ponadto każda rodzina to podstawowa komórka społeczna, od której 
zależy byt wielkich wspólnot: „Nikt nie może ignorować ani lekceważyć decy-
dującej roli rodziny, podstawowej komórki społeczeństwa z punktu widzenia 
demograficznego, etycznego, pedagogicznego, ekonomicznego i polityczne-
go”32. Rodzina winna być otoczona wszechstronną opieką i troską, zwłaszcza 
ze strony państwa i Kościoła, aby swoje zadania, w tym wychowanie do poko-
ju, móc prowadzić owocnie i skutecznie. W to działanie mają się włączyć także 
wspólnoty religijne, wspólnoty i organizacje polityczne, instytucje kultury, 
a przede wszystkim szkoły i uczelnie33.

Troska o rozwój społeczno-gospodarczy
Trwałe budowanie pokoju domaga się rozwoju społeczno-gospodarczego, 

toteż należy popierać postęp techniczny, wynalazczość, przedsiębiorczość, 
wdrażać odpowiednie metody produkcji i inspirować rzetelne wysiłki pracu-
jących w szeroko pojętej sferze produkcji. Podstawowym celem tego rozwoju 
jest służba człowiekowi, z uwzględnieniem jego potrzeb materialnych, du-
chowych, intelektualnych, moralnych i religijnych34. Vaticanum II odniósł się 
do tego zagadnienia następująco: „Dlatego działalność gospodarcza, zgodna 
z właściwymi jej metodami i prawami, w granicach porządku moralnego, win-
na być prowadzona w ten sposób, aby realizowany był zamysł Boga dotyczący 
człowieka”35. Działalność nastawiona na rozwój gospodarczy ma uwzględniać 

30 Tamże (nr 6).
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Por. tamże.
34 Por. KDK 64.
35 Tamże.



247

Obrona praw ludzkich…

plan Boży wobec człowieka i zasady moralne. Muszą one być dokładnie pozna-
ne, a następnie realizowane36. Wśród norm etycznych, mających priorytetowy 
charakter w konstytuowaniu przestrzeni społeczno-gospodarczej, jest zasada 
głosząca podstawową równość wszystkich ludzi. Naucza Sobór Watykański II: 
„Ponieważ wszyscy ludzie obdarzeni rozumną duszą i stworzeni na obraz 
Boga, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie, i odkupieni przez Chrystu-
sa korzystają z tego samego powołania i przeznaczenia Bożego, powinna być 
uznawana podstawowa równość wszystkich”37. Wyposażenie w rozumną duszę 
każdego człowieka, jego stworzenie i powołanie przez Boga stanowią podstawę 
równości wszystkich ludzi. Nie wyklucza to jednak wielorakich różnorodności 
i różnic, jakie wśród nich istnieją. Równość i różnorodność to dwie rzeczywi-
stości wzajemnie się uzupełniające, a nie wykluczające.

Szczególnie ważna dla kształtowania życia społeczno-gospodarczego jest 
zasada solidarności. Mówił o tym Jan Paweł II: „Na tak rozumianą współza-
leżność właściwą odpowiedzią jako postawa moralna i społeczna, jako cno-
ta – jest solidarność […] jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz 
dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy 
naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”38. Praktykowanie solidarności win-
no dokonywać się zarówno wewnątrz wielkich społeczności, np. państw, jak 
i w stosunkach międzynarodowych. Konsekwencją takiej postawy jest soli-
darność w sprawie dóbr doczesnych, które mają być przeznaczone dla wszyst-
kich39. Zasada solidarności ustawia właściwie relacje między ludźmi, ludami 
i narodami:

Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie jako na-
rzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczna można tanim kosztem 
wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny odrzucić, ale jako „podobnego 
nam”, jako „pomoc” (por. Rdz 2, 18.20), czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem 
„uczty życia”, na którą Bóg zaprasza jednakowo wszystkich ludzi40.

Taka solidarność jest drogą do pokoju i równocześnie umożliwia rozwój41.

36 Por. Cz. Strzeszewski, Chrześcijanin świecki w życiu społecznym i gospodarczym, „Com-
munio”, R. I, 1981, nr 6, s. 47–48.

37 KDK 29.
38 Jan Paweł II, Encyklika (z okazji 20. rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”) „Sollici-

tudo rei socialis”, 30 XII 1987, 38.
39 Por. tamże, 39.
40 Tamże.
41 Por. tamże. 
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Do tej myśli nawiązuje Benedykt XVI w  Orędziu 2013. Stwierdza tam, 
że aktualny kryzys finansowy i gospodarczy wynika z nieprzestrzegania za-
sad solidarności i równości. Został spowodowany postawami indywiduali-
stycznymi i egoistycznymi, pogonią za maksymalizacją zysku i konsumpcji, 
pogłębianiem się nierówności i niesprawiedliwości społecznej, traktowaniem 
człowieka jako narzędzia dla realizowania nieuzasadnionego gromadzenia 
dóbr materialnych42. Taka sytuacja jest poważnym zagrożeniem dla pokoju. 
Remedium na nią stanowi inna wizja rozwoju społeczno-gospodarczego, jak 
wskazał Benedykt XVI: „W wielu kręgach uważa się, że potrzebujemy no-
wego modelu rozwoju, a także nowego spojrzenia na gospodarkę. Zarówno 
rozwój integralny, solidarny i zrównoważony, jak i dobro wspólne wymagają 
właściwej skali dóbr – wartości, które można uporządkować, mając Boga jako 
ostateczne odniesienie”43.

Mówiąc o nowym modelu życia społeczno-gospodarczego, należy podkre-
ślić potrzebę odnowy spojrzenia na całokształt zagadnienia pracy ludzkiej. 
Obowiązek i prawo do pracy jest współcześnie zagrożone przez rozpanoszony 
liberalizm etyczny i gospodarczy, przez odrzucenie wartości etycznej pracy, 
zasady, że praca jest dziełem człowieka, a także poprzez apoteozę wolnego 
rynku i związanych z nim mechanizmów ekonomicznych i finansowych44. 
Trzeba przywrócić godność pracy ludzkiej jako dziełu człowieka, regulowa-
nego nie tylko zasadami ekonomicznymi, ale przede wszystkim normami 
etycznymi: „Wstępnym warunkiem osiągnięcia tego ambitnego celu jest przy-
wrócenie poszanowania pracy, opartego na zasadach etycznych i wartościach 
duchowych, które umocnią jej pojmowanie jako podstawowego dobra dla 
osoby, rodziny i społeczeństwa. Z dobrem tym wiążą się obowiązek i prawo, 
wymagające odważnej i nowej polityki pracy dla wszystkich”45. Celem no-
wej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego jest możliwość dostępu do pracy 
dla wszystkich osób, które są do niej zdolne. W tym kontekście bezrobocie 
należy uznać za zło, a w większym wymiarze za klęskę społeczną. Właściwa 
polityka pracy ma znaczenienie fundamentalne: „Jest to sprawa posiadania 
pracy, czyli innymi słowami – sprawa odpowiedniego zatrudnienia wszyst-
kich uzdolnionych do tego podmiotów”46. Z pracą wiąże się cały kompleks 
praw i obowiązków, jak np. uczciwe i kompetentne jej wykonywanie, spra-

42 Por. Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 5).
43 Tamże.
44 Por. tamże (nr 4).
45 Tamże.
46 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki „Rerum nova-

rum”) „Laborem exercens”, 14 IX 1981, 18.
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wiedliwa zapłata, zabezpieczenie zdrowotne i socjalne, tworzenie związków 
zawodowych47. Praca ma zabezpieczać i ugruntowywać godność człowieka, 
być szkołą człowieczeństwa służącą umacnianiu wartości humanistycznych48. 
Odnowa i wdrażanie właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
nowej polityki pracy, jest zarazem drogą budowania pokoju.

Zakończenie
Benedykt XVI kończy Orędzie 2013 następująco: „[…] życzę, aby wszyscy 

mogli być czyniącymi pokój i budowniczymi pokoju, ażeby miasto człowieka 
wzrastało w braterskiej zgodzie, w pomyślności i pokoju”49. „Miasto człowie-
ka”, dom człowieka, cały człowieczy świat potrzebuje pokoju. Pokój w świecie 
nie może być mglistą ideą, lecz z każdym dniem ma coraz bardziej stawać się 
rzeczywistością, najpierw w poszczególnych jednostkach, potem w małych 
wspólnotach, następnie coraz szerzej, wśród narodów i państw, aż wreszcie 
w wymiarze ogólnoświatowym. Drogą prowadzącą do takiego pokoju jest po-
szanowanie godności człowieka i wypływających z niej praw.

47 Por. tamże, 19, 20.
48 Por. J. Schotte, Prawa człowieka w encyklice „Laborem exercens”, „L’Osservatore Roma-

no” (wyd. pol.), R. II, 1981, nr 9, s. 9.
49 Por. Benedykt XVI, Orędzie… „Błogosławieni pokój czyniący”, dz. cyt. (nr 7).
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Pozbawienie przywileju (kan. 84 KPK)

W ostatnim kanonie zamieszczonym w rozdziale IV tytułu IV Księgi I Ko-
deksu Prawa Kanonicznego1 z 1983 roku poświęconemu przywilejom uwaga 
prawodawcy koncentruje się na kwestii pozbawienia przywileju. W regulacji 
tej bowiem postanowił on: „Kto nadużywa władzy udzielonej przywilejem, 
zasługuje na pozbawienie samego przywileju. Stąd też ordynariusz po bezsku-
tecznym upomnieniu posiadacza przywileju, który poważnie go nadużywa, 
powinien pozbawić go przywileju, którego sam udzielił, a jeśli przywilej został 
przyznany przez Stolicę Apostolską, ordynariusz ma obowiązek powiadomie-
nia jej o tym”.

W myśl doktryny przytoczona dyspozycja znajduje umocowanie w jed-
nym z klasycznych pryncypiów występujących w Dekrecie Gracjana, zgodnie 
którym „Zasługuje na utratę przywileju, kto nadużywa przyznanego sobie 
uprawnienia”2.

Komentatorzy analizujący treść kan. 84 KPK wymieniają następujące wa-
runki określone w tej regulacji, które wypełnione łącznie, w konsekwencji 
prowadzą do pozbawienia przywileju: 1) nadużycie władzy, 2) upomnienie 
uprzywilejowanego, 3) decyzja autorytetu kompetentnego3.

Nadużycie władzy
Zgodnie z kan. 84 KPK pozbawienie przywileju nie nastąpiłoby, jeśli nie mia-

łoby miejsca nadużycie (abusus) władzy udzielonej przywilejem. Według Edu-
arda Regatilla, nadużycie jest niczym innym, jak złym użyciem (abusus est malus 
usus)4. Opierając się na tej definicji, należałoby więc stwierdzić, że w analizowa-
nej normie idzie zatem o złe użycie władzy. Kanności komentujący kan. 84 KPK 

1 Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK[.
2 Zob. c. 63, C. XI, q. 3: „Privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate”.
3 Por. J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 299.
4 Por. E. Regatillo, Institutiones iuris canonici, Santander 1961, s. 133.
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wyliczają następujące powody takiego stanu rzeczy: 1) przekroczenie prawa, 
czyli bezprawie (per excessum) – w tej hipotezie idzie o działania podjęte wbrew 
intencji udzielającego przywileju, polegające na bezprawnym rozszerzeniu jego 
zakresu; 2) popełnienie grzechu (ad liberius delinquendum); 3) działanie prze-
ciwne celowi udzielonego przywileju (contra finem sui privilegii)5.

Pogłębiając ten wątek, trzeba dodać, że w tym wypadku mowa tu nie o każ-
dym nadużyciu władzy, ale o ciężkim jej nadużyciu. Przyjęte twierdzenie wy-
nika z normatywnego zwrotu „poważne nadużycie” występującego w drugim 
zdaniu analizowanej regulacji. Stąd też nie ma wątpliwości w odniesieniu 
do tego, że następstwa, o których traktuje kan. 84 KPK, powoduje jedynie nad-
użycie poważne6. Teodor I. Jimenéz Urresti określił tego typu postawę mianem 
niegodziwego kanonicznie (canonicamente illicito) korzystania z przywileju7.

Na marginesie należy dodać, że  w  zapisie kan.  84  KPK w  porównaniu 
do kan. 78 KPK z 1917 roku zaszły nieznaczne, aczkolwiek istotne zmiany8. 
Otóż w ostatniej z wymienionych regulacji kategoria „poważnego nadużycia 
przywileju” wystąpiła w drugiej części dyspozycji, a więc odnosiła się ona 
jedynie do przywilejów przyznanych przez Stolicę Apostolską. Obecnie na-
tomiast zwrot ten znajduje się w pierwszej części kan. 84 KPK. Zatem nie 
ma wątpliwości, że ciężkość nadużycia dotyczy zarówno przywilejów wyda-
nych przez autorytety niższego stopnia jurysdykcyjnego, jak i przywilejów 
udzielonych przez Stolicę Apostolską.

Według kanonistów, ciężkość nadużycia może być tak przedmiotowa, jak 
i podmiotowa9, a więc może mieć ona zarówno charakter obiektywny, jak 
i subiektywny10; może ona bowiem wypływać z natury podjętego aktu, a także 
z uwarunkowań osobowych, czasowych i miejscowych11.

 5 Por. A. van Hove, De privilegiis, de dispensationibus, cz. 1, t. 5, Mecheliniae–Rome 1939, 
s. 284; E. Regatillo, Institutiones…, dz. cyt., s. 133; J. García Martín, Le norme generali…, dz. 
cyt., s. 299; J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komen-
tarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 148; V. De Paolis, A. D’Auria, Le nor-
me generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008, s. 239.

 6 Por. J.  García Martín, Le  norme generali…, dz. cyt., s.  299, J.  Krukowski, Komentarz 
do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 147.

 7 Por. T. I. Jimenéz Urresti, Comentario al can. 83 CIC, [w:] Código de Derecho Canónico. 
Edición bilingüe comentada, red. L. de Echeveria, Madrid 1985, s. 69.

 8 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, [w:] Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Ca-
nonici, red. K. Lüdicke, t. 1, Essen 1985, ad. 84, nr 8.

 9 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 299.
10 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 147.
11 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 84, nr 3.
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Z zapisu kan. 84 KPK wynika, że sprawa nadużycia pozostaje w ścisłym 
związku z kwestią władzy. Komentatorzy rozważający ten problem podkreśla-
ją, że w dyspozycji tego kanonu nie idzie o władzę rządzenia, ale o nadużycie 
uprawnień subiektywnych, w jakie ktoś został wyposażony na skutek udzielo-
nego przywileju12. Paul M. Roca, analizując ten problem z aspektu językowego, 
zauważyła, że w języku hiszpańskim termin abusar („nadużycie”) aplikuje się 
w odniesieniu do uprawnień; z kolei nadużycie władzy określa się za pomocą 
wyrażenia desviación de poder13.

W doktrynie podkreśla się, że nadużycie samo w sobie nie pozbawia jeszcze 
przywileju, lecz może stać się przyczyną jego pozbawienia14. W analizowa-
nym kanonie wyznaczono pewien tryb postępowania. Otóż uprzywilejowany, 
który nadużywa swojej władzy, winien zostać ukarany upomnieniem.

Upomnienie uprzywilejowanego
Jak już wspomniano, samo nadużycie władzy nie prowadzi jeszcze do po-

zbawienia przywileju. Innymi słowy, skutek, o którym mowa w kan. 84 KPK, 
nie następuje na mocy samego prawa15; nadużywanie władzy udzielonej przy-
wilejem stanowi jednak podstawę do upomnienia16. Ustawodawca bowiem 
w  analizowanej regulacji podkreśla, że  odebrać przywilej można dopiero 
po uprzednim bezskutecznym upomnieniu przez ordynariusza. Rozwiązanie 
to – jak trafnie zauważył H. Socha – związane jest z przekonaniem, że pozba-
wienie udzielonych łask w radykalny sposób zmieni status uprzywilejowane-
go. Stąd też z woli prawodawcy powinien on poznać stanowisko ordynariusza 
w kwestii poważnego naruszania posiadanej władzy. Osąd ten ma więc dopo-
móc mu zmienić swoją postawę17.

12 Por. tamże, ad. 84, nr 2.
13 Por. P. M. Roca, Comentario al can. 84 CIC, [w:] Comentario exegético al Código de De-

recho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, Pamplona 1996, s. 670: „El 
ternor literal del canon habla de potestad. El empleo simultàneo de abuso y potestad no deja 
de resultar chocante, por cuanto el tèrmino abuso suele aplicarse al los derechos, mientres que 
para situaciòn anàloga en le caso de la potestad se habla màs bien de desviación de poder”.

14 Por. J.  García Martín, Le  norme generali…, dz. cyt., s.  299; V.  De Paolis, A.  D’Auria, 
Le norme generali…, dz. cyt., s. 239.

15 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 239.
16 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
17 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 84, nr 6: „Da der Privilegienwiderruf die 

objektive Rechtsstellung der Begünstigen negativ verändert muβ ihm die Mahnung vorausge-
hen, das miβbräuchliche Verhalten innerhalb einer angemessenen First aufzugeben”.
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Zdaniem kanonistów upomnienie, o którym traktuje kan. 84 KPK, powin-
no być kanoniczne18. Oznacza to, że winno mieć ono charakter formalny19, 
a więc powinno zostać dokonane na piśmie lub w obecności świadków, a także 
wiązać się z zapowiedzią utraty przywileju w przypadku, gdyby nie zaszła po-
prawa po stronie uprzywilejowanego20. Pio V. Pinto wskazuje, że ordynariusz 
zanim podejmie negatywną decyzję w konkretnym przypadku powinien użyć 
tego instrumentu przynajmniej dwa razy21.

W tym kontekście rodzi się jeszcze pytanie o kompetencje ordynariusza 
w określonej sytuacji. Należałoby więc zapytać: który ordynariusz jest kom-
petentny do udzielenia upomnienia? Wyjaśniając tę kwestię, Józef Krukowski 
skonstatował:

O tym, który ordynariusz jest kompetentny do upomnienia z tego powodu, de-
cyduje pochodzenie przywileju. Jeżeli przywilej został udzielony przez Stolicę 
Apostolską, to  kompetentny jest ordynariusz własny osoby uprzywilejowanej. 
Jeśli przywilej był udzielony przez ordynariusza, to kompetentny jest ordynariusz, 
który go  udzielił. […] Jeśli chodzi o  nadużycie przywilejów przez zakonników 
w rozumieniu kan. 683 § 3, kompetentny jest wyższy przełożony zakonny bądź 
ordynariusz miejsca gdy chodzi o zakonników instytutów laickich22.

Wracając do przerwanego wątku, należy zauważyć, że upomnienie, o któ-
rym mówi prawodawca w kan. 84 KPK, może wywołać różne następstwa. Jego 
zasadniczym celem nie jest dążenie do pozbawienia przywileju, ale doprowa-
dzenie do zamiany postępowania uprzywilejowanego. Jeśliby zatem osiągnię-
to pożądany skutek, to jest rzeczą zrozumiałą, że uprzywilejowany mógłby 
nadal korzystać z władzy udzielonej przywilejem. Jeżeli natomiast ordynariusz 
spotkałby się z oporem uprzywilejowanego, to wówczas przywilej powinien 
zostać odebrany. W kanonicznym porządku prawnym utrata przywileju wiąże 
się z interwencją kompetentnej władzy.

18 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
19 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 299–300.
20 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
21 Por. P. V. Pinto, De normis generalibus, [w:] Commento al Codice di Diritto Canonico, 

red. P. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 54.
22 J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
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Decyzja kompetentnej władzy
Jak już wykazano, nadużycie uprawnień wynikających z udzielonego przy-

wileju samo w sobie nie skutkuje jeszcze pozbawieniem przywileju na mocy 
samego prawa23. Bezskuteczność kanonicznego upomnienia powinna dopro-
wadzić jednak w konkretnym przypadku do interwencji kompetentnej władzy 
zmierzającej do pozbawienia przywileju. Według kanonistów, uprawniony 
do pozbawienia jest ten, który udzielił przywileju24. A zatem przywileje nada-
ne przez ordynariuszy niższego stopnia jurysdykcyjnego winny utracić sku-
teczność na mocy decyzji ich samych, bądź ich też prawnych następców. Nie 
mogą oni natomiast pozbawić skuteczności przywilejów wydanych przez inne 
autorytety stopnia równego lub wyższego25. Z bardziej precyzyjnym ujęciem 
tej kwestii spotykamy się w kan. 1535 KKKW. W zapisie bowiem tej regulacji 
mówi się, że „[…] po bezskutecznym upomnieniu, Hierarcha powinien po-
zbawić przywileju, którego sam udzielił; jeśli zaś przywilej został przyznany 
przez władzę wyższą, tenże Hierarcha ma obowiązek powiadomić ją o tym”26.

W myśl kan. 84 KPK, jeśli przywilej zostałby udzielony przez Stolicę Apo-
stolską, to w takiej sytuacji ordynariusz powinien powiadomić ten autorytet 
o jego nadużyciu. Według komentatorów, w tej hipotezie wyłącznie Stolica 
Apostolska może pozbawić przywileju27.

W kanonicznym porządku prawnym funkcjonuje też instytucja aprobaty 
przywileju przez autorytet wyższego stopnia jurysdykcyjnego. Z aspektu sys-
tematyzacyjnego tego typu decyzja może zostać podjęta na skutek aprobaty 
ogólnej, bądź też aprobaty specyficznej. W ostatnim z wymienionych przy-
padków w następstwie tego typu decyzji przywilej przechodzi pod jurysdykcję 
władzy aprobującej. W konsekwencji więc to ona jest uprawniona do jego 
odebrania28.

Kontynuując te analizy, trzeba zauważyć, że samo pozbawienie przywileju 
nie ma jeszcze charakteru karnego29. Nadużycie władzy udzielonej przywile-
jem samo w sobie nie jest wprawdzie jeszcze przestępstwem, ale może się nim 

23 Por. F. Urrutia, De normis generalibus. Adnotaiones in Codicem: Liber I, Romae 1983, 
s. 52.

24 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
25 Por. T. I. Jimenéz Urresti, Comentario al can. 83 CIC, dz. cyt., s. 69.
26 Szerzej na temat dyspozycji tego kanonu zob. V. De Paolis, Commento al can. 1535, [w:] 

Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, dz. cyt., s. 1191.
27 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., ad. 84, nr 8; J. Krukowski, Komentarz 

do kan. 84 KPK, dz. cyt., s. 148.
28 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 239.
29 Por. H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 84, nr 4.
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stać (kan. 1331 § 2, n. 3, 1336 § 1, n. 2 KPK)30. Prawodawca bowiem w prawie 
karnym nie wyklucza możliwości nałożenia kary ekspiacyjnej wiążącej się 
z pozbawieniem przywileju (kan. 1336 § 1, n. 2 KPK)31.

Komentatorzy interpretujący kan. 84 KPK odnoszą zawarty w nim tryb po-
stępowania wyłącznie do przywilejów osobowych32. Popierając tę tezę, przy-
wołują oni normatywny zwrot „udzielonej mu przywilejem” (sibi ex privilegio 
data)33, wskazujący na ten rodzaj przywileju. W ich przekonaniu, w odniesie-
niu do innych przywilejów, którymi mogą być np. przywileje rzeczowe czy 
miejscowe, kompetentna władza powinna podjąć inne środki, aniżeli te na 
które wskazuje kan. 84 KPK34. W tym wypadku doktryna łączy interwencję 
autorytetu kościelnego z powstaniem skandalu35. Jeśli zatem osoba naduży-
wałaby przywileju rzeczowego, to kompetentna władza powinna użyć takich 
instrumentów, aby w pierwszym rzędzie zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie 
tego typu przywileju36.

Na kanwie badań związanych z pozbawieniem przywileju komentatorzy 
stawiają kolejne pytanie: czy podjęcie decyzji w każdym przypadku jest obli-
gatoryjne czy też fakultatywne? W tym kontekście w literaturze przedmiotu 
rozważa się kilka hipotez. Po pierwsze podkreśla się, że jeśli mamy do czy-
nienia z przywilejem miejscowym, to jest rzeczą zrozumiałą, że nadużycia 
nie dokonuje miejsce, lecz osoba bądź osoby korzystające z tego przywileju. 
W myśl doktryny w tym wypadku pozbawienie przywileju nie jest obligato-
ryjne. Po drugie, jeśli ktoś nadużywa przywileju, wykraczając poza granice 
udzielonych kompetencji, wówczas działa nieważnie, tym samym przywilej 
traci swą skuteczność. Po trzecie, jeżeli uprzywilejowany nadużywa przywileju 
poprzez popełnianie grzechów, powinien on zostać pozbawiony przywileju. 
Po czwarte, jeśli osoba nadużywa przywileju, działając przeciw jego celowi, 
to przywilej ustaje z natury rzeczy. Co więcej, jeśli w tym przypadku używanie 

30 Por. tamże.
31 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 239.
32 Szerzej na temat kategorii przywilejów osobowych zob. G. Dzierżon, Natura przywile-

jów osobowych i rzeczowych (kan. 78 §§ 1 – 3 KPK), „Seminare”, 2012, t. 31, s. 25–33.
33 H. Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 84, nr 12.
34 Por. tamże.
35 Por. J. García Martín, Le norme generali…., dz. cyt., s. 299.
36 Por. H.  Socha, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 84, nr  12: „Aus der Formulierung 

«sibi ex privilegio data» schlieβt die herrschende Auslegung, daβ sich 84 nur oder vor allem 
auf persönliche Privilegien bezieht. Werden dingliche Privilegien durch einzelne Personen 
miβbraucht, wird zuständige Autorität in  der Regel nich dem Widerruf verfügen, sondern 
andere Maβnahmen ergreifen, etwa den Betreffenden die Benutzung der privilegierten Sache 
oder den des begünstigen Ortes verbieten”.
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byłoby szkodliwe lub niegodziwe, wtedy aplikację winny znaleźć zasady ujęte 
w kan. 83 KPK37.

Naprawienie szkód
Nie można wykluczyć, że z nadużycia władzy, o której traktuje kan. 84 KPK, 

mogą również wyniknąć pewne szkody. W myśl kan. 128 KPK ten, kto dopro-
wadził do takiej sytuacji, jest zobowiązany do ich naprawienia38.

Zakończenie
Przywileje w kanoniczym porządku prawnym są łaską udzielaną dla pożytku 

osób (kan. 76 § 1 KPK). Z natury rzeczy stanowią one akty funkcjonujące obok 
prawa bądź przeciw prawu. Z reguły tego typu decyzje protegują dobro jed-
nostkowe. Korzystanie jednak z władzy przyznanej tym szczególnym reskryp-
tem nie może wychodzić poza zakres uzyskanych szczególnych subiektywnych 
uprawnień – innymi słowy, nie może wykraczać poza zakres uzyskanych kom-
petencji, a tym bardziej godzić w dobro wspólne. W związku z tym, pomimo 
że przywileje w systemie kanonicznym powinny cieszyć się trwałością (kan. 78 
§ 1 KPK), to jednak prawodawca, mając na uwadze kondycję człowieka w po-
rządku ekonomiczno-zbawczym, wiążącą się m.in. ze skłonnością do popeł-
nienia zła, przewidział także możliwość odwołania przywileju (kan. 84 KPK).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że taka decyzja pozostaje w ścisłym 
związku z nadużywaniem władzy przyznanej przywilejem. W myśl przyjętych 
rozwiązań, pozbawienie udzielonej łaski nie dokonuje się na mocy samego 
prawa, ale w następstwie aktu formalnego kompetentnej władzy. Podjęcie tego 
typu decyzji musi zostać jednak poprzedzone kanonicznym upomnieniem – 
według niektórych autorów powinno ono mieć miejsce przynajmniej dwa razy. 
Upomnienie, o którym mowa, ma na celu zmianę postaw uprzywilejowanego. 
Dlatego też jeśli zmieniłby on swoje postępowanie związane z korzystaniem 
z władzy przyznanej przywilejem, to w takiej sytuacji nie może dojść do po-
zbawienia przywileju. Gdyby natomiast, pomimo otrzymanego upomnienia, 
nadal uporczywie nadużywał władzy, wtedy decyzją kompetentnego autory-
tetu powinien on utracić przywilej. Z aspektu prawa administracyjnego akt 
pozbawienia winien zostać wydany dekretem poszczególnym (kan. 48 KPK).

37 Por. A. van Hove, De privilegiis…, dz. cyt., s. 286; M. Roca, Comentario al can. 84 CIC, 
dz. cyt., s. 673.

38 Por. M. Roca, Comentario al can. 84 CIC, dz. cyt., s. 673.
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Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej  
podczas wakatu stolicy biskupiej

„W  Modlitwie Eucharystycznej należy pamiętać o  wymienieniu imion 
papieża i biskupa diecezjalnego, gdyż w ten sposób podtrzymuje się bardzo 
dawną tradycję, a poza tym jest to przejaw komunii eklezjalnej. «Komunia 
kościelna zgromadzenia eucharystycznego jest komunią z własnym biskupem 
i z Papieżem»”1. W niniejszym sformułowaniu zostało podkreślone znacze-
nie modlitwy wstawienniczej za biskupa diecezjalnego i papieża podczas mszy 
świętej. Uwaga koncentruje się na  dwóch odniesieniach. Po  pierwsze jest 
to bardzo dawna tradycja, a ponadto owo wezwanie stanowi urzeczywistnie-
nie komunii eklezjalnej wspólnoty z jej własnym pasterzem oraz z pasterzem 
Kościoła katolickiego.

W  obecnym opracowaniu przedstawię w  zarysie historię włączenia 
do modlitwy eucharystycznej imienia biskupa i papieża, by następnie przejść 
do kwestii imienia biskupa wymienianego w modlitwie eucharystycznej pod-
czas wakatu stolicy biskupiej w sytuacji, w której nie został jeszcze mianowany 
nowy biskup diecezjalny oraz wówczas, gdy po nominacji nie przejął jeszcze 
urzędowo rządów w diecezji.

Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej
Najstarszym źródłem podającym tekst kanonu, który przetrwał do naszych 

czasów jako Kanon Rzymski, jest traktat świętego Ambrożego († 397) De Sa-
cramentis2. W IV wieku ukształtowała się najważniejsza część kanonu (tzw. 

1 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja „Redemptionis sacra-
mentum” o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii, tłum. 
W. Szymona, Kraków 2004, s. 56.

2 Wcześniejszym tekstem, który przekazuje tekst modlitwy eucharystycznej, jest Tradycja 
apostolska Hipolita Rzymskiego z III wieku. Por. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wta-
jemniczenia, Warszawa 1983, s. 442.
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„jądro” kanonu). Prawdopodobnie miała ona swój grecki pierwowzór używa-
ny w tym czasie w Rzymie3 i podobna była w toku myślowym do wschodnich 
anafor, tzw. klasycznych „kanonów” eucharystycznych4. Rozwinięcie kanonu, 
praktycznie do  jego współczesnej wersji, nastąpiło w okresie V–VII wiek5. 
Pierwotną i stałą jego wersję zawdzięczamy papieżowi Gelazemu I (492–496)6. 
Kolejność modlitw oraz brzmienie kanonu w formie i strukturze, który prze-
trwał do dziś w postaci nieomal identycznej, z kilkoma zmianami w porów-
naniu do  tekstu z  czasów Gelazego, zostały ukształtowane za  pontyfikatu 
Grzegorza Wielkiego (590–604)7.

Świadectwo Leona Wielkiego (Epist. 80) wskazuje, że już w jego czasach 
w trakcie Liturgii Eucharystycznej wspominano imię papieża i biskupa die-
cezjalnego („Una cum famulo tuo Papa et antistite nostro”)8. Słowo papa, jako 
tytuł czci, do VI wieku odnosiło się do każdego biskupa9. Dopiero od VI wieku 
tytuł papieża zarezerwowany był tylko dla biskupa Rzymu10. Dlatego też dla 
podkreślenia różnicy pomiędzy biskupem Rzymu a wschodnimi patriarchami 
liturgie Kościoła na Wschodzie precyzują osobę biskupa, używając sformuło-
wania „Papież Rzymski”11. Synody w Vaison z 349 roku (cap. 2) i z 529 roku (cap. 
4) nakazują wymienienie imienia papieża aktualnie zasiadającego na Stolicy 
Piotrowej12. W galijskiej tradycji liturgicznej sięgającej VI wieku wprowadzo-

 3 Za czasów papieża Damazego († 384) język łaciński zastąpił w liturgii język grecki. Po-
czątki tego procesu sięgają jednak poza obszar Rzymu. Biskup Mediolanu Ambroży wpro-
wadził na  stałe język łaciński do  liturgii. Język ten, powszechnie używany w owym okresie 
w Cesarstwie Rzymskim, stał się językiem liturgicznym. Por. W. Schenk, Udział ludu w ofierze 
mszy świętej. Zarys historyczny, [w:] Wprowadzenie do Liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, 
R. Zielasko, Poznań 1967, s. 211.

 4 Por. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego…, dz. cyt., s. 523.
 5 Por. tamże; P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kra-

ków 2009, s. 37. 
 6 Od V wieku papieże, argumentując pochodzenie kanonu od świętego Piotra apostoła, 

nalegali, by był on wszędzie przyjmowany, pozostawiając jednakże decyzji Kościołów lokal-
nych wybór innych tekstów własnych liturgii mszalnej. Por. K. Gamber, La réforme liturgique 
en question, Le Barroux 1992, s. 28.

 7 Por. P. Milcarek, Historia Mszy, dz. cyt., s. 37.
 8 Por. A.  J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, t.  5: Msza święta, Płock 

1993, s. 818.
 9 Król Franków Klodwig (466–511) używa tego sformułowania w odniesieniu do świętego Re-

migiusza, biskupa Reims. Por. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 818.
10 Por. J. D. Chalufour, Przewodnik po Mszy świętej, Dębogóra 2012, s. 138.
11 Por. tamże, s. 263.
12 Por. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 818.
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no na stałe imię biskupa do kanonu mszy świętej13. Biskup Agobard z Lyonu 
(† 840) wspomina papieża Pelagiusza (556–561), który dziwił się, że biskupi nie 
wymieniali w kanonie mszy świętej jego imienia14. Na Wschodzie w VI wieku, 
Akacjusz – biskup konstantynopolitański i Dioskorus – biskup antiocheński, 
przestali wymieniać imię papieży Feliksa II i świętego Leona15. Opuszczenie 
imienia papieża w kanonie było odczytywane jako zerwanie jedności z całym 
Kościołem.

Różnorodność propozycji imienia biskupa  
w czasie wakatu stolicy biskupiej
W ostatnim okresie w Kościele w Polsce nastąpiło kilka zmian dotyczą-

cych urzędu biskupa diecezjalnego (archidiecezje: częstochowska, katowicka, 
lubelska, łódzka; diecezje: kaliska, tarnowska, zamojsko-lubaczowska). Wraz 
z wprowadzaniem nowych biskupów diecezjalnych rodzą się czasami proble-
my wynikłe z zaistniałej sytuacji. Na diecezjalnych stronach internetowych 
pojawiały się informacje dotyczące wezwania imienia biskupa w modlitwie 
eucharystycznej w momencie wakatu stolicy biskupiej. Dla zobrazowania ta-
kiego przypadku przytoczę rozwiązania przyjęte w pewnych diecezjach, które 
pokazują skrajne i przeciwstawne dyspozycje. W pierwszej sytuacji dotyczą-
cej Diecezji Warszawsko-Praskiej jej pasterz został przeniesiony na  stolicę 
biskupią do  Archidiecezji Gdańskiej. Na  internetowej stronie diecezjalnej 
czytamy:

Imię Biskupa diecezji, który został przeniesiony na  inną stolicę, wymienia się 
w modlitwie eucharystycznej do dnia opuszczenia przez niego diecezji i objęcia 
nowej. […] Od dnia 26 kwietnia [2008 roku], aż do dnia objęcia diecezji przez 
nowego Pasterza, w modlitwie eucharystycznej nie wymieniamy imienia biskupa, 
opuszczając ten fragment modlitwy wstawienniczej za Kościół16.

Na stronie Archidiecezji Lubelskiej zamieszczono natomiast następującą 
informację: „Do dnia objęcia urzędu, tj. do dnia ingresu, czyli do 22 paź-
dziernika [2011 roku] opuszcza się ten fragment modlitwy wstawienniczej 

13 Por. Z. Wit, Liturgia Mszy świętej w Mszale świętego Piusa V, [w:] Cz. Krakowiak, B. Mi-
gut, Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI, Lublin 2009, s. 17.

14 Por. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 818.
15 Por. tamże.
16 Ks. M.  Matuszewski, Imię biskupa w  modlitwie eucharystycznej, http://dw-p.pl/1152 

(9.03.2013).
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za Kościół”17. Inne rozwiązanie zostało podane na stronie internetowej Diece-
zji Kaliskiej. Jej pasterz po przyjęciu rezygnacji z urzędu przez Benedykta XVI 
został mianowany administratorem apostolskim. W komunikacie podano: 
„W związku z powyższym do dnia Ingresu w kanonie Mszy św. wymieniamy: 
naszego biskupa Stanisława”18.

Przytoczone powyżej przykłady wskazują różne rozwiązania. W Archidie-
cezji Lubelskiej imię biskupa w przypadku wakatu jest pominięte (poprzedni 
arcybiskup zmarł wcześniej). Na stronie internetowej nie wspomina się o ad-
ministratorze apostolskim. W Diecezji Kaliskiej w modlitwie eucharystycz-
nej wzywane jest imię dotychczasowego biskupa diecezjalnego, który pełni 
urząd administratora apostolskiego. W Diecezji Warszawsko-Praskiej do dnia 
opuszczenia diecezji wzywane było imię dotychczasowego biskupa jako ad-
ministratora diecezji, a po jej opuszczeniu fragment modlitwy wstawienniczej 
za biskupa pomijano.

Rządy diecezją podczas wakatu stolicy biskupiej
W przypadku wakatu stolicy biskupiej rządy w diecezji przejmuje admi-

nistrator diecezjalny wybrany zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kano-
nicznego19. Niekoniecznie musi być nim biskup. Może nim być „wybrany 
ważnie tylko kapłan, który ukończył 35 lat i nie został już na wakującą stolicę 
wybrany, mianowany lub prezentowany”20. W przypadku przyjęcia rezygnacji 
biskupa diecezjalnego przez papieża lub przeniesienia biskupa na inną sto-
licę biskupią21 mianowany zostaje administrator apostolski, który najczęściej 
jest biskupem. Z podobną praktyką mamy do czynienia wtedy, gdy wybrany 
wcześniej administrator diecezjalny jest zobowiązany jak najszybciej powia-
domić Stolicę Apostolską o swoim wyborze22.

W sytuacji przeniesienia na inną stolicę wakat na dotychczasowej stolicy 
rozpoczyna się w momencie objęcia przez biskupa nowej diecezji23. Informa-

17 Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej, http://diecezja.lublin.pl/news,485 (9.03.2013).
18 Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 21 lipca 2012 roku…, http://www.diecezja.kalisz.pl/

images/OGLOSZENIA/2012/Ojciec_Swiety_Benedykt_XVI.pdf (9.03.2013).
19 Por. kan. 419–421, 425 Kodeksu Prawa Kanonicznego [dalej: KPK].
20 Kan. 425 § 1 KPK.
21 Tak było w przypadku arcybpa Sławoja Leszka Głodzia, który z momentem nominacji 

na stolicę biskupią w Gdańsku pełnił w dotychczasowej Diecezji Warszawsko-Praskiej urząd 
administratora diecezji (por. kan. 418 § 2 1° KPK).

22 Por. kan. 422 KPK.
23 Por. kan. 418 § 1 KPK.
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cja zawarta na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej potwierdza 
zatem, że w przypadku wakatu stolicy biskupiej, jeśli zostanie mianowany 
nowy administrator diecezjalny będący biskupem, nie wymienia się jego imie-
nia w modlitwie eucharystycznej.

Powyższe przykłady wskazują na pewną rozbieżność. W informacji podanej 
na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej stwierdzono, że do czasu ingresu no-
wego biskupa należy w modlitwie eucharystycznej wymieniać imię dotychcza-
sowego biskupa, który pełni funkcję administratora apostolskiego. Na stronie 
internetowej Archidiecezji Lubelskiej czytamy natomiast, że do czasu ingresu 
nowego biskupa ten fragment modlitwy eucharystycznej należy opuścić. Ta-
kie stanowisko zostało również potwierdzone w powiadomieniach podanych 
na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. W tym przypadku należa-
ło wymieniać imię biskupa, który nie pełnił już urzędu biskupa diecezjalnego, lecz 
administratora apostolskiego, gdyż stolica do momentu objęcia przez niego nowej 
jeszcze nie wakowała. Administrator apostolski może stać na czele diecezji, która 
nie wakuje; wówczas „ma te same obowiązki i władzę co biskup diecezjalny, z wy-
jątkiem tych spraw, które z natury rzeczy lub na mocy samego prawa są wyjęte”24.

Wakat stolicy biskupiej trwa do momentu objęcia w posiadanie diecezji 
przez nowego biskupa diecezjalnego25. W tym czasie, odwołując się do powyż-
szych przykładów, należało nie wymieniać imienia administratora diecezjal-
nego w modlitwie eucharystycznej. Różnice w podanych praktykach niestety 
nie znajdują argumentacji, ani odniesienia do  jakichkolwiek dokumentów 
prawnych czy liturgicznych.

Wobec braku jednoznacznych rozwiązań należy odwołać się do innych uza-
sadnień, które potwierdziłyby słuszność jednego z nich. Pierwszą wskazów-
kę stanowi argument historyczny. Święta Kongregacja Obrzędów wyjaśniła 
w dniu 22 sierpnia 1722 roku, że nie należy wymieniać imienia administratora 
apostolskiego w kanonie mszy świętej w sytuacji wakatu diecezji, nawet jeśli 
byłby on biskupem26. W dekrecie z 22 marca 1912 roku ta sama Kongregacja 
potwierdziła to postanowienie w odniesieniu do wikariusza apostolskiego, 
jeśliby nawet posiadał godność biskupią, wikariusza kapitulnego czy opata 
(za wyjątkiem opactwa na Monte Cassino i opactwa Nonantulańskiego w pro-
wincji Rawenna). Imię wikariusza apostolskiego może być włączone jedynie 
na mocy indultu papieskiego. O takim indulcie nie wspomina się w przypad-
ku administratora apostolskiego27.

24 Kan. 427 § 1 KPK.
25 Por. kan. 430 § 1 KPK.
26 Por. A. J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 818.
27 Por. tamże.
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W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku w kanonie 315 § 2, 1 znajdu-
jemy normę dotyczącą administratora apostolskiego wyznaczonego na czas 
określony (ad tempus). Czasowe mianowanie na to stanowisko mogło być 
dokonane tak w sytuacji sede plena, jak i sede vacante. W obu przypadkach 
bowiem przysługiwały mu prawa i obowiązki takie same, jak wikariuszo-
wi kapitulnemu, który posiadał zwyczajną jurysdykcję biskupią i zaliczano 
go do ordynariuszów miejscowych28. Jednak zakres jego władzy był mniejszy 
od władzy biskupiej. Jeśli zatem stolica biskupia miała nadal swojego pasterza, 
to jego imię było wymieniane podczas modlitwy eucharystycznej. Gdy admi-
nistrator apostolski sprawował swój urząd, niezależnie od tego, czy był lub nie 
był biskupem, jego imienia nie wzywano w kanonie mszy świętej ze względu 
na to, że nie przysługiwało to wikariuszowi kapitulnemu. Gdy stolica wako-
wała i na jej czele stał administrator apostolski w modlitwie eucharystycznej 
nie wymieniano jego imienia zgodnie z wcześniejszym dekretem Świętej Kon-
gregacji Obrzędów29.

Podstawą wezwania imienia pasterza w kanonie było objęcie w posiadanie 
rządów diecezji przez osobę nowo mianowaną na to stanowisko poprzez wrę-
czenie kapitule bulli papieskiej. Taką praktykę potwierdza Święta Kongregacja 
Obrzędów swoim pismem z 6 lutego 1892 roku. Znajdujemy w nim stwierdze-
nie, że biskup ordynariusz, który znajduje się na terenie innej diecezji, wymie-
nia swoje imię w kanonie nawet wtedy, gdy nie został jeszcze konsekrowany, 
ale wszedł już prawomocnie w posiadanie diecezji.

Za rozwiązaniem, w którym nie wzmiankuje się imienia administratora 
apostolskiego w czasie modlitwy eucharystycznej, przemawia również prak-
tyka liturgiczna tego okresu. We wprowadzeniu do mszału w Ritus servandus 
in celebratione Missae zostało stwierdzone, że w przypadku śmierci (sit vita 
functus) biskupa ordynariusza należy ominąć (praedicta verba omittuntur) 
słowa związane z jego imieniem podczas kanonu30. Mszalne postanowienie 

28 Kan. 198 KPK.
29 A. J. Nowowiejski (Wykład liturgii Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 897, przyp. 179) po-

wołuje się na opracowanie zawarte w Ephemerides liurgicae z 1924 roku, w którym czytamy: 
„Zgodnie z kanonem 315 Kodeksu prawa kan. prawdopodobnie w kanonie mszalnym wygłasza 
się imię Administratora Apostolskiego, stale pełniącego swój urząd […]”. Uwagę zwraca sfor-
mułowanie „prawdopodobnie” w odniesieniu jednak do administratora apostolskiego, który 
został mianowany in perpetuum. Wymienianie imienia administratora apostolskiego nie jest 
jednak nawet w takiej sytuacji rzeczą pewną, skoro zostało użyte sformułowanie „prawdopo-
dobnie”. Wspomniany kan. 315 § 1 stwierdza, że administratorowi apostolskiemu przysługują 
te same prawa, obowiązki, honory, co biskupowi rezydencjonalnemu. 

30 Por. Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Summorum 
Pontificum cura recognitum, Romae 1953, wyd. 6, s. 51.
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odnosi się do przypadku śmierci biskupa. Nie zostało jednak postanowione, 
że dotyczy to tylko i wyłącznie tego przypadku. W szerszym zatem kontekście 
postanowienie zawarte w Ritus uwzględnia sytuację, gdy nastąpił wakat stoli-
cy biskupiej czy to przez śmierć pasterza, czy przez jakiekolwiek inne formy 
zgodne z obowiązującym prawem. W mszale nie wspomina się nic na temat 
administratora apostolskiego, którego imię powinno być wspominane w ka-
nonie mszy świętej. W modlitwie eucharystycznej należy wspomnieć „nomen 
Patriarchae, Archiepiscopi, vel Episcopi ordinarii in propria Dioecesi”31.

Powyższe rozważania znajdują swoje uzasadnienie poprzez analogię do sy-
tuacji związanej z wakatem stolicy biskupa Rzymu. W tym czasie „kardynał 
wikariusz generalny dla diecezji rzymskiej nie przestaje wykonywać swego 
urzędu”32. Pozycję kardynała wikariusza generalnego dla diecezji rzymskiej 
podczas jej wakatu możemy traktować analogicznie do pozycji administratora 
apostolskiego z tą różnicą, że jest on mianowany przez urzędującego jeszcze 
biskupa Rzymu i pełni swoją funkcję bezpośrednio, bez jakiegokolwiek wy-
boru czy nominacji, w przypadku jej wakatu. Praktyka liturgiczna potwierdza, 
że jego imię nie jest wymieniane podczas modlitwy eucharystycznej. Posiada 
to swoje uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że w jednej osobie biskupa 
koncentruje się urząd papieski i biskupa Rzymu. Z drugiej jednak strony sil-
nie przemawia za tym to, że podstawą wymienienia imienia biskupa nie jest 
sprawowanie funkcji administratora, lecz faktyczne posiadanie przez diecezję 
własnego pasterza. Administrator apostolski nie jest pasterzem własnym die-
cezji. Gdyby podstawą umożliwiającą wezwanie imienia administratora było 
sprawowanie przez niego jedynie swojej funkcji, bez ścisłego jego związku 
z diecezją jako jej własnym pasterzem, to powinno zamieszczać się w kanonie 
również imię biskupa pomocniczego czy biskupa najstarszego promocją, gdy 
jest ich kilku, aż do momentu mianowania administratora diecezji33.

Z powyższych analiz wynika, że podstawą wymieniania imienia biskupa 
w modlitwie eucharystycznej jest fakt objęcia rządów diecezją przez powo-
łanego dla niej jej własnego pasterza. Historyczne świadectwa decyzji Sto-
licy Apostolskiej wskazują również, że imię biskupa powinno być wezwane 
także w sytuacji, gdy nominat wszedł w posiadanie rządów diecezją jeszcze 
przed swoją konsekracją biskupią. Sytuacja ta jest raczej mało prawdopodob-
na, co nie znaczy jednak, że w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach nie 

31 Tamże.
32 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o  wakacie Stolicy Apostolskiej i  wyborze biskupa 

rzymskiego „Universi Dominici gregis”, 22 II 1996 [tłum. pol.], [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 14. 

33 Por. kan. 419 KPK.
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mogłaby być możliwa. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawodawstwem 
kandydat do  biskupstwa powinien przyjąć sakrę biskupią przed objęciem 
urzędu34.

Imię biskupa diecezjalnego przed objęciem diecezji
Dodatkowa kwestia, jaką można poddać rozważaniom, dotyczy jeszcze in-

nej możliwej sytuacji. Mianowicie wtedy, gdy przyjęcie przez papieża rezygna-
cji z urzędu biskupa diecezjalnego wiąże się z jednoczesną nominacją nowego 
rządcy diecezji, który jeszcze nie dokonał jej kanonicznego objęcia i ingresu 
do niej. Taka ewentualność podobna jest w pewnym stopniu do przypadku 
analizowanego powyżej. Najczęściej ustępujący biskup diecezjalny mianowa-
ny zostaje administratorem apostolskim do momentu kanonicznego objęcia 
diecezji przez nowego jej pasterza. Zgodnie z tym, co powyżej zostało przed-
stawione, jego imię nie powinno być wymieniane podczas modlitwy eucha-
rystycznej. Czy jednak w takiej sytuacji lub każdej innej, w której w czasie 
sprawowania rządów przez administratora apostolskiego zostaje mianowany 
nowy biskup diecezjalny, nie można (czy może powinno się) wymieniać imie-
nia nowego biskupa w kanonie?

Zgodnie z normami zawartymi w Ceremoniale Episcoporum nr 1147 „od 
dnia kanonicznego objęcia diecezji przez biskupa wszyscy prezbiterzy sprawu-
jący na jej terenie Mszę świętą, także w kościołach i kaplicach przynależnych 
do wspólnot wyjętych, wymieniają imię biskupa w Modlitwie eucharystycz-
nej”35. Powyższa norma wyraźnie wskazuje, że imię nowego biskupa należy 
zawrzeć w kanonie mszy świętej od dnia kanonicznego objęcia przez niego 
diecezji. Momentem tym nie jest liturgiczna uroczystość zwana ingresem, 
podczas której odbywa się przejęcie katedry i insygniów władzy (pastorał) 
przez nowego biskupa, lecz procedura opisana w kan. 382 § 3. Zaleca się jedy-
nie, by kanoniczne objęcie diecezji zostało połączone z czynnością liturgiczną 
z udziałem duchowieństwa i ludu36. Najczęściej obie te czynności są ze sobą 
połączone. Akt kanonicznego objęcia diecezji poprzedza jednak uroczystość 
ingresu i to on decyduje o czasie rozpoczęcia sprawowania rządów nad diece-
zją przez jej nowego pasterza. Jeśli akt ten nastąpił wcześniej od ingresu, to już 
od tego momentu imię nowego biskupa powinno być wymieniane w kanonie 

34 Por. kan. 379 KPK.
35 „A die vero captae possesionis nomen Episcopi dicatur in Prece eucharistica ab omni-

bus presbyteris qui Missam celebrant in eius dioecesi, etami in ecclesis et oratoria exempto-
rum”.

36 Por. kan. 382 § 4 KPK.
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mszy świętej i nie należy z tym zwlekać aż do liturgicznej czynności połączo-
nej z ingresem37.

Dyspozycja zawarta w normie w  Caeremoniale Episcoporum mówi jed-
nocześnie o obowiązku wymienienia imienia biskupa w kanonie (dicatur – 
„należy powiedzieć, wymienić”). Jest to  norma nakazująca i  wskazująca 
na obowiązek jej przestrzegania przez wszystkich celebrujących mszę świętą 
na terenie diecezji od chwili kanonicznego jej objęcia przez nowego paste-
rza. Zasada zatem nakazuje, ale nie ma innych wskazań, które by zakazywały 
wymieniania w kanonie imienia nowo mianowanego biskupa diecezjalnego 
przed kanonicznym objęciem diecezji.

Wiekowa tradycja i aktualna praktyka wskazują na moment kanoniczne-
go objęcia diecezji, połączony lub nie z ingresem, jako na ten zobowiązują-
cy do wymienienia imienia biskupa u celebrujących Eucharystię. Tradycja 
i  praktyka nie zabraniają jednak postawienia pytania dotyczącego innego 
możliwego rozwiązania, któremu poświęcę uwagę. W dużej mierze omawiana 
i aktualnie obowiązująca norma uwarunkowana jest historycznie i związana 
z koniecznością uwierzytelnienia wobec odpowiednich gremiów diecezjal-
nych nominacji na pasterza diecezji przez biskupa, czyli z kanonicznym ob-
jęciem diecezji. Odpowiadając na pytanie dotyczące wcześniejszej od objęcia 
diecezji możliwości wymieniania imienia biskupa w kanonie, należy ukazać 
przede wszystkim to, czym jest kanoniczne objęcie diecezji i przez kogo ono 
się dokonuje.

Nominacja na  biskupa diecezji jest aktem powierzenia mu  urzędu, jest 
on  „jakimkolwiek ustanowionym na  stałe zadaniem z  postanowienia czy 
to  Bożego, czy kościelnego dla realizacji celu duchowego”38. Z  ustano-
wienia Bożego jest urząd biskupi39, „nie można ważnie otrzymać [go] bez 

37 Na wspomnianych stronach internetowych znajdujemy stwierdzenia, które mówią, 
że objęcie diecezji dokonuje się wraz z uroczystym ingresem. Strona diecezji lubelskiej po-
daje: „do dnia uroczystego objęcia urzędu, tj. do dnia ingresu”, podkreślając zatem – jak się 
wydaje – że kanoniczne objęcie diecezji nastąpi w dniu ingresu. Strona internetowa diecezji 
kaliskiej wskazuje, bez ukazania związku między kanonicznym objęciem diecezji a ingresem, 
że „imię nowego Ordynariusza wspomina się od dnia Ingresu”. Taką samą dyspozycję znajdu-
jemy na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: „Jakkolwiek nowy biskup obejmuje diecezję 
przez akt kanoniczny, który może nastąpić wcześniej niż jego ingres do kościoła katedralnego, 
to jednak za uroczystą formę objęcia diecezji uważa się ingres. Dlatego dopiero od tego dnia 
należy wymieniać imię nowego Pasterza w Modlitwie eucharystycznej”. Dwie ostatnie dyspo-
zycje stoją w sprzeczności z normą zawartą w Caeremoniale Episcoporum.

38 Kan. 145 § 1 KPK.
39 Por. kan. 375 § 1; 381 § 1 KPK.
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kanonicznego powierzenia”40. Kanoniczne powierzenie (provisio canonica) 
to proces, którego elementami, zgodnie z tradycją kanoniczną, są: a) wyzna-
czenie osoby, b) nadanie tytułu41, c) objęcie w posiadanie42. W odniesieniu 
do objęcia urzędu w posiadanie (captio possessionis) należy odróżnić: a) akt 
„formalny”, poprzez który tytulariusz rozpoczyna swoje urzędowanie oraz 
b) akt „zwykły” jako „fakt objęcia urzędu konieczny do wykonywania zwią-
zanych z nim zadań”43. Formalne objęcie urzędu nie jest składową prowizji ka-
nonicznej wymaganą do ważności, o ile prawo nie stanowi inaczej. Brak tego 
aktu uważa się jednak za formę rezygnacji z objęcia urzędu44. W przypadku 
kanonicznego objęcia urzędu przez biskupa diecezjalnego prawo nie stanowi, 
by akt ten wymagany był do ważności. Biskupowi, któremu została powierzo-
na diecezja, przysługuje „władza zwyczajna, własna i bezpośrednia”45, ale nie 
może on ingerować przed kanonicznym objęciem diecezji w wykonywanie 
powierzonego sobie urzędu46. Niektórzy z komentatorów twierdzą, że podję-
cie jakiegokolwiek aktu władzy przed kanonicznym objęciem przez biskupa 
diecezji będzie skutkowało jego nieważnością47. Inaczej uważa np. Francisco 
J. Ramos48, podkreślając, że zakaz okazywania przez biskupa aktów władzy 
nie jest obwarowany sankcją nieważności, gdyż w tym przypadku nie mamy 
do czynienia z ustawą unieważniającą lub uniezdalniającą49. Kanon wyraźnie 
nie postanawia, że akt prawny w przypadku podjęcia przez biskupa działania 
jest nieważny, ani nie czyni osoby biskupa niezdolną do dokonywania aktu 
władzy. Naruszenie zakazu podejmowania działań może powodować jego nie-
godziwość. Biskup, który otrzymał misję kanoniczną, posiada wszelkie ele-
menty potrzebne do sprawowania władzy. Samo kanoniczne objęcie diecezji 
stanowi wymóg o charakterze administracyjnym, który podkreśla i nadaje 

40 Kan. 146 KPK.
41 Kan. 147 KPK.
42 O objęciu urzędu w posiadanie wzmiankuje się w przepisach dotyczących konkretnych 

urzędów (kan. 382, 404, 527, 542 KPK).
43 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 1, ks. 1: Normy ogólne, 

Poznań 2003, s. 236.
44 Por. np. kan. 527 § 3 KPK; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, dz. cyt.
45 Kan. 381 § 1 KPK.
46 Por. kan. 382 § 1 KPK.
47 Por. L. Chiapetta, Il Codice di Diritto Canonico, Napoli 1988, s. 473–474; The Code of Ca-

non Law. A text and commentary, red. J. A. Coriden, T. J. Green, D. E. Heintschel, Mahwah, 
New York 1985, s. 326.

48 F. J. Ramos, Le diocesi nel Codice di Diritto Canonico. Studio giuridico-pastorale sulla 
organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari, Roma 1997, s. 156.

49 Por. kan. 10 KPK.
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prawną pewność całemu procesowi powierzenia urzędu, jest także formą jego 
uwiarygodnienia wobec całej diecezji. Biskup w momencie przejęcia urzędu 
i otrzymując pełnię władzy, wykonywanej od czasu kanonicznego objęcia die-
cezji, staje się jej własnym pasterzem.

Nie widzę przeszkód, by w tej sytuacji to właśnie jego imię było wymienia-
ne w modlitwie eucharystycznej. Czy modlitwa za własnego biskupa przed 
objęciem przez niego diecezji nie stanowi o związku biskupa z jego własną 
owczarnią, która go oczekuje i względem której będzie podejmował działal-
ność pasterską wykraczającą szeroko poza akty władzy rządzenia50? Czy mia-
nowanie na stolicę biskupią nie łączy się z jego modlitwą za swoją owczarnię, 
aczkolwiek obowiązek sprawowania mszy świętej wiąże się z kanonicznym 
objęciem diecezji51? Obok kwestii prawnych istnieją więzi duchowe pomiędzy 
biskupem i jego ludem. Konsekwencją powierzenia urzędu biskupa diecezjal-
nego jest „vinculum spiritualis coniugii inter Episcopum et dioecesim sive 
ecclesiam”52. Troska o dobro duchowe wiernych znajduje się na pierwszym 
miejscu wobec wymogów prawa nakazujących modlitwę za biskupa w kano-
nie mszy świętej jedynie po kanonicznym objęciu przez niego urzędu.

50 Takim symptomatycznym gestem była prośba nowo wybranego biskupa Rzymu o mo-
dlitwę i błogosławieństwo dla niego zaraz po ogłoszeniu jego wyboru na tę stolicę 13 III 2013 
roku.

51 Por. kan. 388 § 1 KPK.
52 F. M. Cappello, Summa Iuris Canonici, t. 1, Romae 1961, s. 349.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Troska kard. Aleksandra Kakowskiego  
o dobro Kościoła i ojczyzny  

w świetle listu pasterskiego z 30 maja 1936 roku 
(w 100. rocznicę objęcia rządów  

w archidiecezji warszawskiej  
i w 75. rocznicę śmierci)*

Aleksander Kakowski (1862–1938), urodzony w  Dębinach k.  Przasny-
sza (diecezja płocka), wychowanek Seminarium Metropolitalnego św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, Akademii Duchownej w Petersburgu oraz Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (w 1885 roku uzyskał tu dok-
torat). Został wyświęcony na kapłana w 1886 roku, przez 11 lat był rektorem 
wymienionego seminarium, a następnie rektorem Akademii Petersburskiej; 
od  1913 roku arcybiskup-metropolita warszawski, od  1918 roku kardynał, 
od 1925 roku prymas Królestwa Polskiego. W latach 1917–1918 był członkiem 
Rady Regencyjnej. Kard. Kakowski – wybitny duszpasterz, gorący patriota, 
mąż stanu, organizator i  ceniony kanonista1 – z okazji jubileuszu 50-lecia 
swoich święceń kapłańskich, w dniu 30 maja 1936 roku wystosował List pa-
sterski do wiernych archidiecezji warszawskiej2.

Jakkolwiek adresatami Listu są formalnie wierni archidiecezji warszawskiej, 
to jednak de facto zawarte w nim analizy i wskazania odnoszą się do ogółu 

* Artykuł ukazał się już pt. Kardynał Aleksander Kakowski i jego List pasterski z 30 maja 
1936 roku. W 100. rocznicę objęcia rządów w archidiecezji warszawskiej i w 75. rocznicę śmierci, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, 2013, t. 65, z. 1, s. 351–361.

1 Zob. J. Mandziuk, Kakowski Aleksander, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, 
kol. 346–347.

2 List pasterski J. Em. Ks. Kardynała Aleksandra Kardynała Kakowskiego do wiernych Archi-
diecezji Warszawskiej, ogłoszony z okazji 50-lecia Jego kapłaństwa [30 V 1936], [w:] Listy pasterskie 
i odezwy Kardynała Aleksandra Kakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego 1913–1938, 
red. M. Makowski, Święte Miejsce–Przasnysz 2009, s. 276–291. List pasterski… został opubliko-
wany wcześniej w „Wiadomościach Archidiecezji Warszawskiej”, R. XXVI, 1936, nr 6, s. 297–317.
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Polaków, czemu wyraz daje sam autor tego doniosłego dokumentu. Zaznacza 
bowiem na wstępie, że „w poczuciu obowiązku i ze względu na swój urząd 
święty i  wiek sędziwy” pragnie „przemówić do  społeczeństwa polskiego, 
zwłaszcza zaś do wiernych katolików”. Ujawnia jednocześnie cel swojej enun-
cjacji: jest nim „przedstawienie niektórych przyczyn nieładu, niezgody i tarć 
wewnętrznych wśród obywateli państwa polskiego i wskazanie środków i spo-
sobów, którymi moglibyśmy zło naprawić”3. Już sama data Listu arcybiskupa-
-metropolity warszawskiego i prymasa Królestwa Polskiego jednoznacznie 
świadczy, że ma on na uwadze panującą w owym czasie złożoną sytuację po-
lityczną i społeczną w kraju.

Kierując swoje, jak je nazywa „orędzie”, do społeczeństwa polskiego, kard. 
Kakowski zdaje sobie sprawę z tego, że nie zdoła poruszyć wszystkich „bolą-
czek i chorób, które trapią naród” i że nie wszyscy usłuchają jego słów; będzie 
jednak szczęśliwy, gdy znajdzie zrozumienie u „zdrowszej części społeczeń-
stwa”. Już z góry zakłada, że orędzie to nie spodoba się politykom, którzy 
będą chcieli upatrywać w poruszonych w nim sprawach „wtrącanie się Ko-
ścioła do polityki”. Takie jednak stawianie sprawy nie byłoby zgodne z prawdą, 
wszak przemawiając do wiernych pragnie „wyłożyć jedynie i wyłącznie naukę 
i zasady Kościoła katolickiego”, do czego ma prawo jako biskup. Zwraca się 
więc przede wszystkim do „ludu wiernego”, gdyż „głosiciele fałszu obałamu-
cają często lud przewrotnymi swymi zasadami”4.

List składa się z dwóch części: w pierwszej pasterz-jubilat wskazuje na ist-
niejące w kraju problemy i  ich źródła, w drugiej proponuje środki służące 
naprawie istniejącej sytuacji.

Bolączki nurtujące kraj i ich przyczyny
Główne zło obecne w kraju autor Listu upatruje „w bezbożnictwie, które 

spływa na Polskę”, a które „w ostatnich czasach zaczęło szerzyć się gwałtow-
nie w kraju”. Niewiara w Boga, stwierdza metropolita warszawski, występuje 
w różnych postaciach: ateizmu praktycznego, panteizmu, materializmu, „ży-
dowskiego antychrystianizmu”, antyklerykalizmu albo w „każdej innej posta-
ci”, co osłabia religijność wśród społeczeństwa5.

Chcąc wykazać bezzasadność wymienionych form „bezbożnictwa”, dawny 
rektor Akademii Petersburskiej ucieka się najpierw do argumentu powszech-
nej religijności: „Nigdy nie było narodu, ani państwa, pozbawionego wszelkiej 

3 List pasterski…, dz. cyt., s. 276–277.
4 Tamże, s. 277.
5 Tamże.
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religii”. Religia, niekiedy nawet fałszywa, była zawsze „ostoją i umocnieniem 
jednostek, rodzin, państw i całego rodzaju ludzkiego”. Człowiek może po-
znać Boga swoim rozumem, a następnie stosować się w życiu do praw przy-
rodzonych i objawionych, co określa religia. Historia ludzkości potwierdza, 
że jednostki, rodziny i państwa, które uznawały religię i na niej wzorowały 
swoje życie prywatne i publiczne, były zawsze zdrowe moralnie i fizycznie oraz 
szybko się rozwijały; natomiast odrzucając religię i wiarę w Boga „traciły siłę 
moralną, ulegały zabójczym chorobom, rozkładały się i ginęły”6.

Odnosząc się do rodzimej historii metropolita warszawski zauważa, że Pol-
ska, ukształtowana i umocniona na wierze chrześcijańskiej w X i XI wieku, 
także później, bo w XVI i XVII stuleciu, mimo „walk sekciarskich” zachowała 
silną wiarę i szanowała religię, stając się uznawaną w Europie potęgą. Gdy 
natomiast w XVIII wieku „wolnomyślicielstwo francuskie opanowało warstwy 
wyższe, zarówno szlacheckie, jak i mieszczańskie, a lud patrzył na gorszące 
przykłady niewiary i rozwiązłości obyczajów, Polska straciła swe siły żywotne, 
osłabła, rozprzęgła się i upadła”, dostając się pod panowanie zaborców, którzy 
„uciemiężali narodowość polską, ale i religię katolicką”. W tym prześladowa-
niu jednak „oczyścił się duch narodu” i odżyła wiara7.

Następnie arcybiskup ubolewa, że w Polsce odrodzonej „uderzyło znowu 
wielorakie bezbożnictwo w postaci mnóstwa sekt antyreligijnych, w szczegól-
ności wolnomularstwo, wolnomyślicielstwo oraz zorganizowane bezbożnictwo 
komunistyczne”. To ostatnie, „zorganizowane, ustrojowo powiązane i prze-
szczepione […] z Rosji bolszewickiej, usiłuje opanować Polskę, jak opanowało 
Meksyk i Hiszpanię”. Skutkiem bezbożnictwa jest „skażenie ducha narodo-
wego”, a więc „upadek moralności, zepsucie obyczajów, rozpusta i anarchia”8.

Przeciwko panującemu bezbożnictwu, kontynuuje dawny członek Rady 
Regencyjnej, występuje Kościół katolicki, m.in. papież Pius XI (w encyklikach 
i przemówieniach) i biskupi (w listach pasterskich). Niestety, wielu katolików, 
nawet światłych i gorliwych, niezbyt ostro dostrzega grożące niebezpieczeń-
stwa, a niektórzy kierują się zasadą mówiącą, że religia jest sprawą prywatną 
obywateli, którzy mogą w Boga wierzyć lub nie, czy też zachowywać Jego przy-
kazania lub nie. Brak też wystarczającego zrozumienia, że wiara w Boga i życie 
według zasad Chrystusa jest powinnością nie tylko poszczególnych osób, lecz 
także „główną podstawą” życia rodzin, społeczeństw i państwa. Tu i ówdzie 
religię usiłuje się zastąpić honorem ludzkim, a przysięgę na Boga osobistym 
przyrzeczeniem. Ubolewając nad tym, autor Listu nie waha się stwierdzić, 

6 Tamże, s. 278.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 279.
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że tam, gdzie brak wiary w Boga, „gdzie państwo nie opiera się silnie i niewzru-
szenie na religii, na prawie natury, na prawie Bożym, na odwiecznych zasadach 
sprawiedliwości Bożej […], tam zawiedzie wszelka sprawiedliwość ludzka”9.

Drugim przejawem „niedoli państwa polskiego” jest, zdaniem kardyna-
ła, komunizm, którego hasła trafiają do umysłów mieszkańców tak miast, 
jak i wsi. Niebezpieczne jest m.in. dążenie przez komunistów do zniesienia 
własności prywatnej. Stając w jej obronie, metropolita warszawski wyjaśnia, 
że prawo to opiera się na prawie przyrodzonym, to zaś zostało „uświęcone 
prawem Bożym, które głosi: Nie kradnij”. Własność prywatna, zapewniająca 
byt tym, którzy ją prawnie nabyli, służy nie tylko jednostkom, lecz także ogó-
łowi społeczeństwa, ma więc „poniekąd charakter publiczny”; nie wolno jej 
„gwałtem odbierać, ani bez słusznej przyczyny niszczyć”. Żadne państwo nie 
ma prawa zniesienia własności prywatnej; byłoby to przeciwne „prawu natury, 
woli Bożej, siódmemu i dziesiątemu przykazaniu Bożemu”10.

Kolejną bolączkę Polski arcybiskup Warszawy dostrzega w  „odzieraniu 
władzy zwierzchniej z  nadprzyrodzonego początku i  powagi”. Wyraża się 
to w osłabianiu i niszczeniu władzy państwowej, a przynajmniej w dążeniu 
do  pomniejszenia jej powagi i  siły, co  dokonuje się poprzez wszczynanie 
zamieszek, podnoszenie buntów czy popełnianie zbrodniczych zamachów 
na życie piastujących władzę. Tymczasem, zauważa autor Listu, Kościół kato-
licki naucza, że społeczność państwowa pochodzi z prawa natury, Bóg „wlał 
bowiem w serce człowieka potrzebę życia zbiorowego, społecznego i ustanowił 
w społeczności władzę rządzącą”. Sama więc zwierzchność i władza pochodzą 
od Boga, natomiast zdarzające się dość często nadużywanie władzy pocho-
dzi od ludzi i stanowi zło. Odwołując się do encykliki Leona XIII Immortale 
Dei (z 1885 roku)11, kardynał przypomina, że władza państwowa „pochodzi 
od władzy boskiej”. Porządek w państwie, podkreśla, może utrzymać tylko 
religia, „opierająca się na Bogu i na woli Bożej, poddająca wolę ludzką woli 
Bożej” i pouczająca, że obywatele powinni być posłuszni władzy państwowej 
nie z przymusu, lecz z dobrej woli i wewnętrznego przekonania. Nic też dziw-
nego, że Leon XIII wzywa stojących na czele państw, by ze względu na pożytek 
tych ostatnich przyznawali Kościołowi należną mu wolność12.

Kościół, wyjaśnia zasłużony pasterz, dąży do  tego, by  „pomiędzy wła-
dzą duchowną a świecką panowało porozumienie i zgoda, a w razie rozru-
chów i zbrojnych zatargów występuje jako pośrednik i nawołuje do spokoju 

 9 Tamże.
10 Tamże, s. 280.
11 „Acta Sanctae Sedis”, 1885, vol. 18, s. 161–180.
12 List pasterski…, dz. cyt., s. 281.
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i uległości, wreszcie nakazuje oddawać cesarzowi, co jest cesarskiego”13. Z dru-
giej zaś strony Kościół przypomina rządzącym, że stanowione przez nich pra-
wo nie powinno sprzeciwiać się prawu Bożemu, jak to głosi Leon XIII. Papież 
ten, nadmienia autor Listu, naucza również, że władza państwowa nie jest 
nieograniczona: od posłuszeństwa jej wymawia żądanie przez nią tego, co jest 
przeciwne prawu natury albo prawu Bożemu. Kończąc ten wątek, kard. Ka-
kowski przywołuje słowa Piotra Skargi: „Złe prawo gorsze jest, niźli tyran naj-
gorszy; bo wżdy tyran odmienić się, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje; 
ale złe prawo zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni na duszy i na ciele”14.

Inną, „smutną plagą, rozdzierającą serce Polski”, kontynuuje arcybiskup, 
jest „uporczywa i zawzięta walka warstw społecznych i partyjniactwo”. Nie-
trudno wyczuć głęboki ból wielkiego patrioty, gdy retorycznie pyta, co się sta-
ło z jednością Polaków i jednością ducha polskiego, gdy jedność ta była „mocą 
wewnętrzną”, która wyzwoliła Polskę z długotrwałej niewoli narodowej. Oto 
w Polsce wolnej, odrodzonej „nagle załamał się duch polski i zatriumfował 
duch powojenny, duch czasu” [podkr. w tekście], czytamy w Liście. Wymow-
nie brzmią i takie stwierdzenia dokumentu: „Z bólem zawołać musimy, żeśmy 
przecenili szlachetność demokracji polskiej. Zamiast demokracji prawdziwej, 
opartej na miłości i braterstwie warstw i narodów, jak ją rozumie Kościół ka-
tolicki i jak ją wysoko ceni, od początku powstania Polski zaczęła się rozwijać 
w kraju naszym demokracja fałszywa”15.

Wybuch namiętności stanowych, nienawiść klasową, prywatę, egoizm, 
chęć użycia i „wszystkie siedem grzechów głównych”, które „rozpanoszyły 
się na  ziemi polskiej” metropolita warszawski przypisuje wpływowi „bol-
szewizmu rosyjskiego”. Z  żalem dodaje, że  liberalizm, skrajny radykalizm 
i materializm, „sączące się do duszy polskiej, znieprawiają ducha polskie-
go i przenikają do najniższych warstw społeczeństwa”. Stwierdza ponadto, 
że w Polsce wyzwolonej „obniżył się duch życia politycznego, społecznego, 
rodzinnego, towarzyskiego”. Niepokoi też prymasa Królestwa Polskiego to, 
że w wolnej ojczyźnie „przycichła walka o wielkie ideały, o sprawę polską, 
o życie Polski”. Wielce niepożądanym zjawiskiem na arenie życia publiczne-
go, które dostrzega, stało się zmaganie się ze sobą – z większą niż uprzednio 
nienawiścią i zaciekłością – stronnictw politycznych, jak również zabieganie 
o „pożytki klasowe i partyjne” oraz korzyści osobiste przywódców partyjnych 
lub ich przyjaciół i stronników. Bolączką jest również, ubolewa kardynał, sze-
rzenie przez stronnictwa lewicowe haseł walki klasowej i „wyłamywania się 

13 Tamże, s. 282.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 283.
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z wszelkich więzów religii”, atakowanie wiary katolickiej, uderzanie w Kościół 
czy oskarżanie duchownych o rzekome winy i dążenia16.

Wskazując tak dramatycznie na bolączki występujące w życiu politycznym, 
społecznym i rodzinnym kraju, sędziwy jubilat stwierdza, że mimo wszystko 
nie brak ludzi, którzy z miłości do Polski kładli podwaliny pod odrodzone 
państwo, pracując dla narodu, „potępiając złego ducha czasu” i szerząc praw-
dziwa demokrację17.

Omawiana część Listu kończy się modlitewnym wezwaniem jego autora: 
„Daj Boże, aby złowrogi duch czasu przeminął co prędzej i na zawsze, a zapa-
nował w sercach naszych odwieczny duch polski i katolicki, duch żywej wiary, 
duch miłości Boga i bliźniego, duch ładu i porządku”18.

Środki służące naprawieniu zła
Dostrzegając nurtujące kraj wielorakie zło i manifestując swój wielki ból 

z tego powodu, kard. Kakowski wyraża przekonanie, że jak „niezgoda, niena-
wiści, kłótnie, spory i walki stanowe, społeczne i stronnicze” przywiodły nie-
gdyś ojczyznę do utraty wolności, przed czym ostrzegał Polaków Piotr Skarga, 
tak również te same przywary występujące u obywateli Polski odrodzonej 
mogą ponownie sprowadzić na kraj „hańbiącą niewolę”. Wiedziony więc go-
rącym pragnieniem zapobieżenia takiej sytuacji i przezwyciężenia panoszą-
cego się zła, prymas Królestwa Polskiego wskazuje środki i sposoby usunięcia 
i naprawienia tego, co tak dotkliwie obraca się na szkodę Polski, Kościoła 
katolickiego i tych, którzy te wspólnoty stanowią. „Z obowiązku pasterskiego”, 
ale i „z serca ojcowskiego”, jak to zaznacza, kieruje do społeczeństwa polskiego 
swoje „napomnienia”, gdy zarówno odwieczny „wróg zewnętrzny”, jak i „wróg 
wewnętrzny, komunizm” chce Polaków „strącić w otchłań straszliwej nędzy 
i tego spodlonego niewolnictwa”. Stwierdza jednocześnie, odwołując się po-
nownie do słów Piotra Skargi, że „tylko prawdziwy duch polski i katolicki, 
duch wiary, uratować nas może”. Przezwyciężenie wrodzonych skłonności 
do niechęci, nienawiści, swarów, kłótni i zazdrości jest możliwe, podkreśla, 
przede wszystkim poprzez pracę wewnętrzną każdego Polaka i Polki19.

Swój program naprawy panującej w kraju sytuacji, przede wszystkim walki 
ze złem, arcybiskup metropolita warszawski ujmuje w trzy punkty odnoszące 
się do następujących obszarów: rodzina, szkoła, prawo.

16 Tamże, s. 284.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 285–286.
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Gdy chodzi o rodzinę, w Liście podkreśla się, że stanowi ona „podstawę 
społeczeństwa i państwa”; to w rodzinie „szczerze religijnej” wychowuje się 
„bogobojne dzieci na zacnych synów Kościoła i Ojczyzny”. Autor tego do-
kumentu apeluje więc do rodziców zarówno o dobry przykład życia chrze-
ścijańskiego, jak i o troskę o wykorzenianie złych tendencji i kształtowanie 
cnót (zgody, miłości, czystości, pilności, ofiarności i pokory) u swoich dzieci. 
Zwraca uwagę szczególnie na wdrażanie tych ostatnich do życia w zgodzie 
i pokoju, co powinno owocować w ich życiu dorosłym20.

W parze z religijnym i moralnym wychowaniem dzieci w domu rodzinnym, 
stwierdza z kolei pasterz-jubilat, powinno iść ich wychowanie i nauczanie 
w szkole. Ta ostatnia, konstatuje, jest w państwie polskim „z zasady na ogół 
religijna”, a nauczyciele, którzy powinni być praktykującymi katolikami, mają 
dawać uczniom – „słowem i życiem” – dobry przykład postawy katolickiej. 
Szczególnego znaczenia nabiera następujące stwierdzenie Listu: „Rodzice zaś 
mają przyrodzone prawo do swych dzieci, poprzez państwo szanowane i po-
pierane; mają więc obowiązek, przez religię im na sumienie włożony, aby 
pilnie wglądali i badali, jakie zasady wpajają nauczyciele w dusze ich dzieci”. 
W przypadku wywierania przez nauczyciela „ujemnego wpływu” na dzieci, 
kontynuuje autor wymienionej enuncjacji, rodzice mają prawo i obowiązek 
wystąpienia do władz szkolnych ze skargą oraz domagania się usunięcia da-
nego zgorszenia. To, co przynosi szkodę dzieciom, dodaje, przynosi szkodę 
i państwu polskiemu21.

Formułując tak ważkie pouczenia, arcybiskup stwierdza z bólem, że nie brak 
nauczycieli, którzy „zdradzają zaufanie, jakie pokłada w nich społeczeństwo 
[…] i sącząc do dusz dziecięcych truciznę bezbożności”; sprzeniewierzają się 
w ten sposób obowiązkom wobec państwa. Apeluje jednocześnie do rodziców 
katolickich o chronienie dzieci „od zarazy zepsucia”, przypominając, że pań-
stwo obowiązane jest „zabezpieczyć dusze młodzieży od zgorszenia” i świad-
czyć wychowanie i wykształcenie, które by przynosiło obywatelom osobisty 
pożytek, „który jednocześnie jest dobrem państwa całego”22.

Odnosząc się z kolei do dziedziny prawa, dawny członek Rady Regencyj-
nej stwierdza, że w walce z szerzącym się w narodzie wszelkim złem moral-
nym ma obowiązek brać udział państwo. Tak więc powinno ono „ukrócić 
rozwydrzenie pism bezbożniczych”, które „naigrawają się z zasad wiary i ze 
wszystkiego, co jest święte dla narodu”, jak też zlikwidować wydawanie „utwo-
rów plugawych”, przeciwnych moralności. Ustawodawstwo państwowe winno 

20 Tamże, s. 286.
21 Tamże, s. 286–287.
22 Tamże, s. 287.
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także surowo karać coraz częściej pojawiające się przypadki „świętokradczego 
znieważania świętości […], trwonienia i marnowania grosza publicznego”. 
To wszystko prowadzi bowiem do komunizmu i anarchii, „w korzeniach pod-
kopując państwo”. A nad „kradzieżą dóbr pospolitych”, dodaje autor Listu, 
ubolewał już Piotr Skarga23.

Wypowiadając się na temat prawa stanowionego przez państwo, kard. Ka-
kowski zauważa, że nakazy i zakazy ustawodawcy państwowego odnoszą się 
jedynie do „zewnętrznych objawów życia obywateli”, nie docierają natomiast 
do ich życia wewnętrznego (myśli i uczuć), a więc do sumienia. Tutaj dotrzeć 
może jedynie wiara, przenikająca do „najgłębszych tajników duszy ludzkiej”, 
o czym nauczał już Piotr Skarga, gdy powiedział: „Katolicka wiara swoją na-
uką i prawdą dziwnie ludzi na dobrych odmienia i czyni ich dobrymi oby-
watelami”24.

Na kanwie wątku dotyczącego prawa, metropolita warszawski koncen-
truje następnie swoją uwagę na  kwestii konieczności i  pożytku łączności, 
porozumienia i współpracy między władzą świecką i władzą kościelną. Za-
uważa przy tym, że przywołany po raz kolejny Skarga twierdził, że „religia 
i stan duchowny w ciele Rzeczypospolitej jest, jako serce ukryte wewnętrzne, 
z którego żywot wieczny pochodzi, a rząd świecki, jako głowa, w której są do 
rządu członków wszystkich oczy, uszy i inne zmysły”. Dobro państwa wyma-
ga, podkreśla kardynał, aby Kościół zachowywał w pełni swoje prawa, jako 
niezbędne do spełniania własnych zadań. Państwo natomiast nie powinno 
w niczym utrudniać jego dobroczynnej działalności, zmierzającej do odro-
dzenia duchowego, moralnego i społecznego narodu i uleczenia go z kryzysu. 
Tym bardziej, że Kościół bardzo wspomaga państwo, mając skuteczny wpływ 
na wychowanie w rodzinach i w szkołach. Kościół jest też „najpotężniejszą 
obroną przeciw komunizmowi i przeciw wszelkiemu sekciarstwu, wszelkiej 
skrajnej demagogii, która rozbija jedność religijną […], ale w równej mierze 
zagraża państwu, rozbijając jego spoistość”. Kościół, dodaje arcybiskup War-
szawy, piętnuje także „zastarzałe wady narodowe: szowinizm, pychę rodową, 
samowolę, niekarność, niezdrowy indywidualizm, niesprawiedliwą i przesad-
ną krytykę”; uczy poza tym cnót niezbędnych do owocnej i zgodnej służby 
ojczyźnie. Swoje posłannictwo spełnia Kościół m.in. dzięki Akcji Katolickiej, 
którą należy rozwijać25.

W  zakończeniu Listu wybitny hierarcha nawołuje i  zachęca Polaków 
do chrześcijańskiej zgody, przyjaźni, pokoju i miłości, przywołując – i tym 

23 Tamże.
24 Tamże, s. 288.
25 Tamże, s. 289–290.
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razem – tekst Skargi: jego modlitwy Jeśliśmy chrześcijanie, wzywającej do zgo-
dy, jedności i miłości. Po przytoczeniu go, zwraca się do Boga słowami Modli-
twy Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa o jedność, po czym wszystkim przesyła 
pasterskie błogosławieństwo26.

* * *
Zaprezentowany List pasterski kard. Aleksandra Kakowskiego, będący jego 

orędziem do narodu polskiego, stanowi wyraz niezłomnej postawy wybitnego 
męża Kościoła, zatroskanego o jego miejsce i rolę w społeczeństwie polskim, 
a także odzwierciedlenie postawy gorącego patrioty, głęboko zaniepokojone-
go zjawiskami godzącymi w dobro Rzeczypospolitej po blisko 18 latach od od-
zyskania niepodległości. Jako biskup stolicy państwa, wielce zasłużony tak dla 
Kościoła, jak i dla ojczyzny i narodu27, czuł się w pełni uprawniony do tak 

26 Tamże, s. 291.
27 Bezgraniczne oddanie „duszpasterza najuboższych”, jak go nazywano, dla Kościoła nie 

mogło budzić najmniejszych wątpliwości, poczynając bowiem od sprawowania funkcji wika-
riusza parafialnego (po studiach w  Akademii Petersburskiej i  na Uniwersytecie Gregoriań-
skim), profesora, a następnie rektora seminarium, rektora Akademii Petersburskiej, na funkcji 
arcybiskupa metropolity warszawskiego kończąc, wykazywał się nieprzeciętną gorliwością. 
Wystarczy wspomnieć, że piastując ten ostatni urząd, okazał niezwykłą aktywność, erygując 
66 nowych parafii i 153 kaplice, inicjując budowę 60 świątyń, organizując na nowo Wydział 
Teologiczny na  Uniwersytecie Warszawskim, powołując do  życia Instytut Wyższej Kultury 
Religijnej, wznosząc Dom Katolicki „Roma” i Dom Pracy dla Najbiedniejszych na Bródnie, 
zabiegając o  realizację ślubu złożonego przez posłów Sejmu Czteroletniego, dotyczącego 
wzniesienia w Warszawie świątyni Opatrzności Bożej, promując Akcję Katolicką czy wydając 
kilkadziesiąt listów pasterskich o doniosłym znaczeniu. Niekwestionowane pozostawały też 
zasługi prymasa Królestwa Polskiego dla ojczyzny, dzięki którym stał się prawdziwym mężem 
stanu. W latach I wojny światowej niósł duchową pomoc Polakom (w swoich listach paster-
skich i odezwach), narażając się Niemcom; w latach 1917–1918, wchodząc w skład Rady Re-
gencyjnej, wziął na swoje barki współodpowiedzialność za losy Polski. Przyjmując tę funkcję, 
wyznał, że uczynił to „w duchu ofiary, z miłości do Boga i z miłości do Ojczyzny”. Podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku wykazał się niebywałą odwagą: jako jeden z nielicz-
nych dyplomatów nie opuścił Warszawy, a 13 sierpnia znalazł się wśród żołnierzy na pierwszej 
linii w okopach obronnych wokół miasta. W grudniu 1920 roku i w lutym 1921 roku wypo-
wiedział się (przed plebiscytem) za przynależnością Górnego Śląska do Polski. W kolejnych 
latach wystosował szereg listów i odezw pełnych nuty patriotycznej. Zob. A. Kania, Przemó-
wienie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 29 stycznia 2009 roku, [w:] Listy pasterskie i odezwy 
Kardynała Aleksandra Kakowskiego, dz. cyt., s. 7–8; W. Padacz, Listy pasterskie i odezwy Jego 
Eminencji Ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego, „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej”, 
R. XXVIII, 1938, nr 4, s. 164–179.
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autorytatywnego wystąpienia, noszącego jednocześnie znamiona przesłania 
prawdziwie ojcowskiego.

Struktura Listu, na którą składają się dwie wyraźnie wyodrębnione czę-
ści, obejmujące „diagnozę” panującej w kraju sytuacji zagrożeń dla Kościoła 
i państwa oraz „terapię”, a więc wskazanie stosownych środków i sposobów 
naprawy istniejącego zła, nadaje dokumentowi właściwą przejrzystość. Rów-
nież jego kunsztowny, a zarazem prosty język, niewyszukany styl i trafiający 
do umysłów i serc odbiorców sposób formułowania napomnień, przestróg 
i  wskazówek, tworzy bardzo korzystny „wizerunek” całości. Niewątpliwą 
„ozdobą” Listu są liczne cytaty z Pisma Świętego, z wyżej wymienionej ency-
kliki Leona XIII i Kazań sejmowych Skargi. Przebijający zaś – raz po raz – z po-
szczególnych akapitów Listu duch prawdziwej miłości pasterskiej wybitnego 
męża Kościoła i  męża stanu z  pewnością musiał wywoływać u  słuchaczy 
szczególne wrażenie (List był czytany w świątyniach).

List arcybiskupa metropolity warszawskiego, wystosowany do  Polaków 
w obronie Kościoła i ojczyzny, ukazujący się w określonych okolicznościach 
polityczno-społecznych, został pomyślany jako forma zwrócenia jego adresa-
tom bacznej uwagi na „ogrom niedoli”, który „gotują sobie sami ludzie nawza-
jem z powodu ułomnej swej woli”. Znamienne jest, że światły i doświadczony 
pasterz archidiecezji, redagując swoją enuncjację, zdawał sobie sprawę z tego, 
że przez niektórych polityków – w atmosferze panującego antyklerykalizmu – 
może ona być odczytana jako „wtrącanie się Kościoła do polityki”. Trafnie 
więc prostuje – powtarzające się i znacznie później – tego rodzaju nieporo-
zumienie, wyjaśniając, że wykład nauki katolickiej ma niewiele wspólnego 
z polityką28.

Analizując poszczególne tezy Listu, w szczególności głoszące konieczność 
oparcia się państwa na religii czy konieczność zatrudniania w szkołach wy-
łącznie katolików, nie należy zapominać, że dokument ten pochodzi z 1936 
roku, kiedy to  obowiązywała konstytucja kwietniowa (z  1935 roku) oraz 
zawarty przez Polskę ze Stolicą Apostolską 10  lat wcześniej konkordat (do 
uchwalenia przez Vaticanum II Deklaracji Dignitatis humanae pozostawało 
jeszcze ponad 25 lat).

Eksponując wśród nękających kraj zagrożeń szerzące się wówczas w Pol-
sce w  różnych postaciach „bezbożnictwo”, metropolita warszawski uzna-
je je za zjawisko bardzo niebezpieczne tak dla Kościoła, jak i dla państwa, 
w szczególności „bezbożnictwo zorganizowane”. Cenne jest tutaj skierowanie 
do wiernych apelu o pogłębianie wiary i stosowanie się do jej zasad w życiu 

28 Por. List pasterski…, dz. cyt., s. 276.



281

Troska kard. Aleksandra Kakowskiego…

indywidualnym i rodzinnym, a także o przeciwstawianie się rozpowszechnia-
jącemu się rozluźnieniu obyczajów.

Przestrzegając przed komunizmem, arcybiskup zdecydowanie broni prawa 
do własności prywatnej; wskazuje jednocześnie na granice, w jakich władza 
państwowa może określić sposób użytkowania tej własności. Znaczące jest 
stwierdzenie, że własność prywatna służy całej społeczności.

Znamienne jest zaliczenie przez autora Listu do „bolączek Polski” osłabia-
nia i prób niszczenia władzy państwowej, wszak jak podkreśla – z odwołaniem 
się do św. Pawła (Rz 15, 1–2) oraz w duchu nauczania Leona XIII – pochodzi 
ona od Boga, nie zaś „z woli ludu”. Przypominając o tym, kardynał – za wy-
mienionym papieżem – apeluje do władzy państwowej o uznawanie wolności 
należnej Kościołowi. Zwraca uwagę również szersze odniesienie się do kwe-
stii harmonijnego współdziałania władzy duchownej i  władzy świeckiej, 
a w szczególności uświadomienie rządzącym, że pochodzące od nich prawo 
nie powinno być sprzeczne z prawem Bożym. Kardynał przypomina, że żą-
danie przez władzę świecką czegoś, co z prawem tym jest niezgodne, „byłoby 
zbrodnią”, jak to głosił Leon XIII.

Odnośnie do czwartej „plagi Polski”, jaką metropolita Kakowski upatruje 
w „zaciętej walce warstw społecznych i partyjnictwie”, na podkreślenie za-
sługuje jego krytyczny stosunek do „fałszywej demokracji”, naznaczonej po-
działami, antagonizmem klas społecznych i egoizmem. Wielkiego patriotę 
najwyraźniej razi w nowej rzeczywistości zapomnienie o „wielkich ideałach 
i sprawie polskiej” oraz bezduszna walka stronnictw politycznych, nielicząca 
się z dobrem publicznym.

Program naprawy zła panoszącego się w kraju, zaproponowany przez wy-
bitnego męża Kościoła i męża stanu, uznać można za adekwatny w stosunku 
do ówczesnej sytuacji. Generalnie arcybiskup warszawski przyjmuje, że tylko 
„prawdziwie duch polski i katolicki, duch wiary” może uratować Polskę, a tak-
że apeluje, by dzieło poprawy każdy zaczynał od siebie.

Zaakcentowanie znaczenia rodziny, jako podstawowej komórki tak pań-
stwa, jak i Kościoła, było czymś w pełni naturalnym, podobnie jak zwrócenie 
uwagi na rolę szkoły polskiej. Znacznie więcej miejsca poświęcił metropolita 
warszawski sprawie ustawodawstwa państwowego. Apelując do władzy pań-
stwowej o stanowienie prawa, które zapobiegałoby istniejącemu złu moral-
nemu, doświadczony pasterz zauważa z całym realizmem, że samo prawo nie 
jest w stanie całkowicie zapobiec złu; potrafią to uczynić jedynie wiara i su-
mienie. Tylko wiara, ucząca „posłuszeństwa wewnętrznego”, podkreśla autor 
Listu, może utrwalić jedność zarówno Kościoła, jak i państwa. Z kolei hasło 
o roli „porozumienia” między władzą świecką i władzą kościelną potwierdza 
jego przekonanie nie tylko o możliwości, lecz i pilnej potrzebie harmonijnego 
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układania wzajemnych relacji państwa i Kościoła, skupiających – w przeważa-
jącej mierze – tych samych ludzi. Szczególnej wymowy nabiera wreszcie i to, 
że zarówno w zawartym we wstępie dokumentu motcie, jak i w zakończeniu 
tej enuncjacji, jej autor modli się o jedność.

Niewątpliwie, List kard. Kakowskiego do wiernych archidiecezji warszaw-
skiej, a w rzeczywistości kierowany do ogółu Polaków, stanowi godny uwagi 
wyraz głębokiego zatroskania tego wybitnego hierarchy i prawdziwego patrio-
ty o dobro Kościoła i ojczyzny w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej.
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Próba pogodzenia stron  
w procesie kanonicznym

W Kodeksie Prawa Kanonicznego1 oraz Instrukcji Dignitas connubii2, opi-
sywana także w doktrynie kanonicznego prawa procesowego, ma zastosowa-
nie bardzo zaskakująca w swojej prostocie, a jednocześnie bardzo interesująca 
w swojej skuteczności, instytucja prawa procesowego, którą nazywa się próbą 
pogodzenia stron, pogodzeniem stron, porozumieniem stron czy też pojed-
naniem stron3. Można, a nawet trzeba, uaktywniać ją w różnych rodzajach 
procesów, zważywszy na najwyższe dobro, które jest jej najgłębszym przesła-
niem – „in Ecclesia suprema semper lex esse debet”.

W procesie spornym
W kanonie 1446 § 2 prawodawca kościelny wprowadza następujący zapis: 

„Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem 
aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut de 
aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque 
ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad me-
diationem adhibitis”, czyli: „Sędzia, na początku sprawy, a także w każdym 
innym czasie, dostrzegając jakąkolwiek nadzieję dobrego wyniku, powinien 
zachęcić strony i dopomóc im, by szukały słusznego rozwiązania sporu przez 
wspólne porozumienie (pogodzenie, pojednanie), i wskazać odpowiednie 
do tego drogi, korzystając także z pośrednictwa poważnych osób”.

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus, „Acta Apostolicae 
Sedis” [dalej: AAS], 1983, vol. 75, II, s. 1–317.

2 Pontificium Consilium De Legum Textibus. Instructio „Dignitas connubii” servanda a tri-
bunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii (25 I 2005), 
„Communicationes”, 2005, vol. 37, s. 11–89.

3 Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 189, 
209.



284

Marta Greszata-Telusiewicz

Ale nieco wcześniej, bo  już w dyspozycji kanonu 1446 § 1, prawodawca 
przypomina o powinności chrześcijanina, aby unikał on sporów i jak najszyb-
ciej pokojowo je rozwiązywał. Z tą zachętą właśnie wiąże się tzw. pogodzenie 
stron, które od samego początku fundamentalnie związane jest z systemem 
kanonicznego prawa procesowego. Obowiązek ten, jak to można zauważyć 
w kanonie 1446 § 2, spoczywa na sędzi zarówno na początku procesu, jak też 
w każdym innym momencie jego trwania, oczywiście przed wydaniem wy-
roku. Racją podjęcia takich działań przez sędziego jest dostrzeżenie chociaż 
„cienia nadziei” na pozytywny skutek godzenia stron. Treść tejże moralnej 
powinności sędziego stanowi podejmowanie pozytywnych działań koncen-
trujących się na napominaniu stron i udzielaniu im pomocy, aby znalazły one 
jakieś dobre rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć procesu i zrezygnować 
z dochodzenia kwestii spornej w sądzie kościelnym i przed sędzią kościelnym. 
Środkiem prowadzącym do tego celu może być np. pośrednictwo poważnych 
i rozważnych osób: członków rodziny, przyjaciół, osób zaufanych lub reko-
mendowanych ze względu na ich bezstronność, dobroć i prestiż. Takie meto-
dy mogą być z powodzeniem stosowane również poprzez przeprowadzenie 
instytucji mediacji4.

Obowiązek starania się o pozasądowe pojednanie stron nie ustaje nawet 
po wniesieniu sprawy do sądu. Dlatego też sędzia w każdym momencie postę-
powania sądowego do momentu publikacji wyroku, jeśli oczywiście zaistnieje 
nadzieja pogodzenia stron, jest zobowiązany do zachęcenia stron do słusznego 
rozwiązania sporu5. Tak więc na początku każdego postępowania sędzia po-
winien próbować pogodzić strony, a w dalszych etapach procesu tylko wtedy, 
gdy dostrzega szansę pozytywnego wyniku. Do takiej koncepcji przekonuje 
troska o dobro wspólne oraz o ochronę praw każdego człowieka, ochronę jego 
prawa do wolności6. W sprawach dotyczących dobra prywatnego, sędzia po-
winien nakłonić strony, aby zakończyły spór przez zawarcie ugody lub przez 
postępowanie polubowne. W sprawach zaś dotyczących dobra publicznego 
Kościoła takie możliwości są oczywiście ograniczone7.

Z kanonu 1446 wynika obowiązek wspólny dla wszystkich wierzących, któ-
ry to obowiązek został postawiony, by służyć prawdzie jako naczelnej zasadzie 

4 Por. L. Del Amo, Komentarz do kanonu 1446, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komen-
tarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1089.

5 Por. J. Krukowski, Komentarz do kanonu 1446, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, t. 5, ks. 7: Procesy, red. J. Krukowski, Poznań 2007, s. 72–73.

6 Por. R.  Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w  służbie praw człowieka, Olsztyn 2000, 
s. 89.

7 Por. J. Krukowski, Komentarz do kanonu 1446, dz. cyt., s. 72–73.
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procesowej. Biskupi są zobowiązani do promowania pokoju i pojednania mię-
dzy wierzącymi, a wszyscy wierzący z kolei muszą podjąć starania dla triumfu 
sprawiedliwości i pokoju w ich życiu. I właśnie dlatego sędzia na początku 
sporu, jak i również w jakiejkolwiek jego fazie, musi zawsze próbować dopro-
wadzić do sprawiedliwego porozumienia. Ale przede wszystkim wtedy, kiedy 
dostrzega realną możliwość, nawet za pomocą odpowiednich osób wyposa-
żonych we wzorcowe przymioty moralne8. Z całą stanowczością trzeba jednak 
podkreślić, że działania sędziego muszą sprowadzać się do sprawiedliwego 
rozwiązania zaistniałej sytuacji spornej, sędzia nie może jednać stron kosztem 
sprawiedliwego wyroku9.

W procesie ustnym
W kanonie 1659 § 1 znajduje się następująca dyspozycja: „Si conamen con-

ciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libel-
lum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli 
apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta 
huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scrip-
tam responsionem”, co się tłumaczy w następujący sposób:

Jeśli próba pogodzenia (porozumienia, pojednania), według przepisu kan. 1446, 
§ 2, okaże się bezskuteczna, sędzia – jeżeli uważa, że skarga posiada jakąś pod-
stawę  – powinien w  ciągu trzech dni nakazać dekretem dołączonym do  samej 
skargi powodowej, aby odpis prośby był podany do wiadomości stronie pozwanej, 
po daniu jej możliwości nadesłania, w ciągu piętnastu dni, pisemnej odpowiedzi 
do kancelarii trybunału.

Z powyższego zapisu kodeksowego wynika, że w kościelnym ustnym pro-
cesie spornym prawodawca również zachęca strony do próby pogodzenia, 
czyli do pojednania się. Dopiero wtedy, gdy zdaniem sędziego okaże się ona 
bezskuteczna, może on przystąpić do procedury przyjęcia skargi powodo-
wej10. Sędzia ma więc obowiązek przeprowadzić tzw. próbę pogodzenia, czyli 
wycofania się stron z drogi sformalizowanego sądowego postępowania pro-

 8 Por. P.  V. Pinto, I  processi nel Codice di  Diritto Canonico. Commento sistematico 
al Lib. VII, Città del Vaticano 1993, s. 156–157.

 9 Por. K. Lüdicke, Der Kommentar zum Kanon 1446, [w:] Münsterischer Kommentar zum 
Codex Iuris Canonici, t. 5 (kan. 1311– 1752), Essen 1988–2005, s. 1446/2 – 1446/3.

10 Por. L. Madero, Komentarz do kanonu 1659, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komen-
tarz, dz. cyt., s. 1245.
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cesowego. Może to być odstąpienie strony powodowej od roszczenia jako akt 
miłości, może to być również zwykłe porozumienie między stronami, jak 
również ugoda lub sąd polubowny. Skuteczność tej próby w dużym stopniu 
jest uwarunkowana emocjonalnym nastawieniem strony pozwanej, co sędzia 
może rozpoznać przy składaniu skargi powodowej11.

W procesie o nieważność małżeństwa
Kanon 1676 zawiera następującą normę: „Iudex, antequam causam accep-

tet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, 
ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad co-
niugalem convictum restaurandum inducantur”. Zostało to przetłumaczone 
w następujący sposób: „Sędzia, zanim przyjmie sprawę i  ilekroć dostrzeże 
nadzieję dobrego wyniku, powinien zastosować środki pastoralne, by małżon-
kowie, jeżeli to możliwe, zostali doprowadzeni do uważnienia małżeństwa 
i do wznowienia wspólnego życia małżeńskiego”.

Zatem w przywołanym wyżej kanonie prawodawca kościelny także zachęca 
do tzw. pogodzenia stron. Kanon 1676 pozostaje w łączności z kanonem 1446 
i  wyraża intencję prawodawcy, by  w  miarę możliwości unikać wytaczania 
sporów, ale w jedynie taki sposób, by nie ucierpiało na tym zachowywanie 
sprawiedliwości w Ludzie Bożym. Stąd pojawia się nakaz wobec sędziego sto-
sowania środków duszpasterskich, które on w swoim doświadczeniu uzna 
za stosowne, w celu doprowadzenia do pojednania ze sobą stron. Oczywiście 
w tego rodzaju sprawach dotyczących dobra publicznego Kościoła, nie jest 
możliwe zastosowanie ugody lub kompromisu, dlatego tak naprawdę jedy-
nym dostępnym rozwiązaniem jest uważnienie małżeństwa oraz faktyczne 
wznowienie wspólnego życia małżeńskiego12. Papież Jan Paweł II w przemó-
wieniu do Roty Rzymskiej z 29 stycznia 2005 roku13 przypomniał o tej wła-
śnie konieczności bardzo poważnego traktowania nałożonego na  sędziego 
obowiązku podjęcia aktywnych starań o uważnienie małżeństwa i pojednanie 
małżonków. Papież zwrócił uwagę na pojawiające się niebezpieczne propozy-
cje „uznania nieważności tych małżeństw, które całkowicie się rozpadły”, przy 
zachowaniu – pod pretekstem wymogów pastoralnych – pozorów „istotnych 

11 Por. A. Dzięga, Komentarz do kanonu 1659, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, dz. cyt., s. 318–319.

12 Por. L. Madero, Komentarz do kanonu 1676, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komen-
tarz, dz. cyt., s. 1255.

13 Allocutio ad  Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, AAS, 2005, vol. 97, II, 
s. 164–166.
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cech postępowania, symulujących zaistnienie autentycznego wyroku sądowe-
go”. Papież podkreślił, że tego rodzaju praktyki stoją w sprzeczności „z naj-
bardziej elementarnymi normami i nauczaniem Magisterium Kościoła”, co   
m.in. wyczerpuje znamiona przestępstw z kanonów 1389 i 1391, 3°. Zdaniem 
Jana Pawła II „niesprawiedliwe wyroki nigdy nie są prawdziwie pastoralnym 
rozwiązaniem, a Boży osąd jego działań ma znaczenie dla wieczności”. Papież 
Benedykt XVI w przemówieniu do Roty Rzymskiej 19 stycznia 2010 roku14 
również przypomniał o powinności sędziego do podejmowania wysiłków, 
aby zaprowadzić między stronami klimat ludzkiej i chrześcijańskiej dyspo-
zycyjności, oparty na  poszukiwaniu prawdy. Papież zachęcił, by  wystrze-
gać się pseudoduszpasterskich rozwiązań, w których liczy się zaspokojenie 
subiektywnych żądań, by za wszelką cenę uzyskać orzeczenie nieważności 
małżeństwa. Dochodzenie do prawdy obiektywnej o zawartym małżeństwie 
nie sprzeciwia się miłości duszpasterskiej, gdyż bez prawdy miłość staje się 
sentymentalizmem oraz pustym, nadużywanym i wypaczonym słowem, które 
można dowolnie pojmować15.

Kościół jest zainteresowany stabilnością węzła małżeńskiego i tę wartość 
przedkłada ponad uzyskanie formalno-prawnej pewności w  odniesieniu 
do sytuacji prawnej małżeństwa, którego ważność zostaje zakwestionowana 
przez małżonków. Stąd wynika nadrzędny obowiązek wykorzystania środków 
duszpasterskich zmierzających do wznowienia wspólnego życia małżeńskie-
go i uzdrowienia jego ewentualnej nieważności. Taka powinność spoczywa 
na sędzim, co koreluje z pasterskim charakterem funkcji sędziego kościelnego. 
Zaraz po wpłynięciu skargi powodowej, sędzia powinien przede wszystkim 
ocenić, czy istnieje możliwość pogodzenia stron i ewentualnego uważnienia 
ich zgody małżeńskiej. Takie uważnienie byłoby nieużyteczne albo wręcz nie-
celowe bez pogodzenia się i ponownego zawiązania wspólnoty całego życia. 
Środki pastoralne, o  których wspomina prawodawca kościelny, powinien 
podjąć sędzia zawsze wtedy, gdy dostrzeże nadzieje dobrego wyniku, czyli 
niezależnie od etapu postępowania sądowego może to nastąpić nawet przy 
okazji ogłoszenia wyroku niestwierdzającego nieważności małżeństwa16.

Z kolei w Instrukcji procesowej dla spraw o nieważność małżeństwa Di-
gnitas connubii w artykule 65 § 1 można znaleźć następujący zapis: „Iudex, 
antequam causam acceptet et  quotiescumque spem boni exitus perspicit, 
pastoralia media adhibeat, ut  coniuges, si  fieri potest, ad  matrimonium 

14 Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, AAS, 2010, vol. 102, II, s. 110–114.
15 Por. L. Madero, Komentarz do kanonu 1676, dz. cyt., s. 1255.
16 Por. G. Erlebach, Komentarz do kanonu 1676, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, dz. cyt., s. 339–341.
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forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducan-
tur (can. 1676)”. Jego tłumaczenie jest następujące: „Sędzia, zanim przyjmie 
sprawę i  ilekroć dostrzeże nadzieję dobrego wyniku, powinien zastosować 
środki pastoralne, aby nakłonić małżonków, o ile to możliwe, do uważnienia 
małżeństwa i do wznowienia wspólnego życia małżeńskiego (kan. 1676)”.

Sędzia powinien więc zastosować odpowiednie środki pasterskiej troski 
w  celu ratowania zawartego małżeństwa zarówno przed przyjęciem skargi 
powodowej, jak też podczas trwającego już postępowania sądowego. Może 
to  zrobić osobiście lub poprzez inną osobę (duszpasterza, pracownika po-
radni prawnej lub małżeńskiej). Do zadań takiej osoby należy bliższe zapo-
znanie się ze  sprawą i  zachęcanie małżonków do  wzajemnego pogodzenia 
się, do którego może dojść poprzez ewentualne uważnienie małżeństwa, jeśli 
oczywiście jego nieważność jest pewna, a  uważnienie możliwe lub też po-
przez wznowienie wspólnego życia małżeńskiego w sytuacji, gdy małżeństwo 
jest ważne17.

Oczywiście na tej kanwie pojawia się problem, gdy taką możliwość pogo-
dzenia deklaruje tylko jedna ze stron procesowych, zaś druga absolutnie takiej 
możliwości nie dostrzega, wręcz przeciwnie – jest przekonana o nieważności 
swojego małżeństwa i tego chce dochodzić w adekwatnym procesie. Rodzi się 
pytanie, w jaki sposób w takiej sytuacji powinien procedować sędzia? Z jednej 
strony jest oczywiste, że trzeba zachęcić obie strony do wznowienia wspólne-
go życia małżeńskiego. Z drugiej jednak strony, trudno w takim przypadku 
doszukiwać się nadziei dobrego wyniku podejmowanych działań ukierun-
kowanych na pogodzenie stron. Nadziei takiej nie daje bowiem deklaracja 
pojednania wysuwana tylko przez jedną ze stron procesowych przy wyraźnym 
sprzeciwie drugiej strony. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że charakter 
obowiązku sędziego w tym względzie nosi znamiona powinności moralnej, 
by zastosować środki pastoralne. Jeśli nie przynoszą one spodziewanych efek-
tów, trzeba proces prowadzić dalej, oczywiście gdy spełnione są wszystkie wy-
mogi formalno-prawne w tym zakresie.

W procesie separacyjnym
Wreszcie w kanonie 1695 prawodawca kościelny deklaruje: „Iudex, antequ-

am causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia 
media adhibeat, ut  coniuges concilientur et  ad coniugalem convictum 

17 Por. W. Kiwior, Komentarz do artykułu 65, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Di-
gnitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 124–125.
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restaurandum inducantur”, co w języku polskim tłumaczy się: „Sędzia, za-
nim przyjmie sprawę i ilekroć dostrzega nadzieję dobrego wyniku, powinien 
zastosować środki pastoralne, by małżonkowie pogodzili się (porozumieli 
się, pojednali się) i  zostali skłonieni do  wznowienia małżeńskiego życia 
wspólnego”.

Zatem w kolejnym kanonicznym procesie małżeńskim, którym jest po-
stępowanie separacyjne, prawodawca kościelny także nalega, aby zostały za-
stosowane właściwe środki duszpasterskie mające na celu osiągnięcie zgody 
między małżonkami. Nad stosowaniem owych sposobów pastoralnych czuwa 
oczywiście sędzia; znając okoliczności sprawy, może dostrzec taką możliwość 
i nadzieję dobrego wyniku18.

Zgodnie z powszechnie przyjętą regułą obowiązującą w kanonicznym pra-
wie procesowym, należy zapobiegać powstawaniu sporów sądowych przez 
zastosowanie postępowania pojednawczego. W wypadkach, gdy dochodzi 
do zaistnienia konfliktów małżeńskich, prawodawca kościelny zaleca wyko-
rzystanie środków pastoralnych zmierzających do pogodzenia małżonków 
i wznowienia wspólnego życia małżeńskiego. Takie próby mogą być podejmo-
wane zarówno na początku postępowania o separację małżonków, jak również 
podczas jej trwania, jeżeli sędzia rozsądnie przewiduje możliwość dobrego 
zakończenia podejmowanych działań19.

Sędzia, w rzeczywistości jeszcze przed rozpoczęciem sprawy separacyjnej, 
musi rozważyć możliwość pogodzenia małżonków. A  gdy dostrzeże takie 
szanse, musi roztropnie zastosować wszystkie środki pastoralne, które mogą 
przyczynić się do pogodzenia stron, także w przypadku sprawy o separację 
czasową. Takie pojednanie zastępuje zwykłe sposoby unikania procesów, takie 
jak: transakcja, czyli ugoda czy też sąd polubowny, które są wykluczone z tego 
typu spraw należących do bonum publicum20.

Sędzia nie powinien przyjmować sprawy o separację do rozpatrzenia, nie 
przeprowadziwszy wcześniej stosownej rozmowy duszpasterskiej z  mał-
żonkami. Rozmowa taka powinna opierać się na trzech założeniach: 1) se-
paracja jest nadzwyczajnym środkiem do przywrócenia równowagi w życiu 
małżonka niewinnego i nikt nie ma obowiązku skorzystania z tego środka; 
2) orzeczona separacja może utrudniać wznowienie pożycia małżeńskiego, 
a wspólne życie małżonków daje nadzieję na przezwyciężenie i naprawienie 

18 Por. L. Madero, Komentarz do kanonu 1695, dz. cyt., s. 1271–1272.
19 Por. J. Krukowski, Komentarz do kanonu 1695, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, dz. cyt., s. 377.
20 Por. C. Tricerri, Commento ai can. 1695, [w:] Commento al Codice di Diritto Canonico, 

red. P. V. Pinto, Città del Vaticano, s. 979.
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zła; 3) wielkoduszne przebaczenie win współmałżonkowi stanowi twórczy 
i konieczny element odnowionego życia małżeńskiego21.

Wydaje się, że próba pogodzenia stron w postępowaniach separacyjnych 
ma doniosłe znaczenie, podobnie zresztą jak w każdym innym procesie. Jej ce-
lem jest zarówno ochrona trwającego węzła małżeńskiego, jak też podtrzyma-
nie szansy na wznowienie małżeńskiej wspólnoty całego życia. Ta procedura 
uprawnia np. do tego, by udać się do poradni małżeńskiej i rodzinnej, udać się 
na rozmowę z kimś odpowiednio do tego przygotowanym zarówno od strony 
akademickiej, jak i posiadającym odpowiednie przymioty moralne, a przede 
wszystkim chcącym pomagać ludziom znajdującym się w takiej potrzebie. 
Może to być duszpasterz, teolog, psycholog, pedagog, specjalista nauk o ro-
dzinie, terapeuta. Dlatego też obowiązek podjęcia próby pogodzenia stron już 
na początku postępowania separacyjnego wydaje się mieć w tych procesach 
zasadnicze znaczenie, gdyż sygnalizuje on ich kanoniczny cel i naturę. Przy-
glądając się bliżej tej instytucji procesowej, należy podkreślić istotną funkcję 
pogodzenia stron, którą jest nakłonienie małżonków do powrotu do wspól-
nego życia. Działanie to ma charakter bardziej duszpasterski niż procesowy22.

Wydaje się, że dla skutecznego pogodzenia stron w czasie postępowania 
separacyjnego w większości przypadków niezbędny jest udział psychologa, 
biegłego sądowego. O pomoc psychologa może wystąpić do sędziego jeden 
ze współmałżonków i wtedy sędziemu nie wolno odmówić jego wprowadze-
nia. Również w sytuacji, gdy żadna ze  stron nie prosi o poradę psycholo-
giczną, sędzia zauważa jednak, że takie wsparcie może być przydatne, ma on 
moralny obowiązek skierować strony do  psychologa. Wydaje się, że  jest 
to obowiązek bardziej moralny niż prawny, gdyż Kodeks Prawa Kanonicz-
nego wyraźnie tego nie nakazuje. Rola biegłego psychologa w postępowaniu 
separacyjnym różni się w sposób zasadniczy od zadania biegłego w sprawach 
o nieważność małżeństwa. Trzeba mieć na uwadze, że biegły nie prowadzi 
w tych ostatnich terapii psychologicznej, chociaż bezpośredni kontakt ze stro-
nami może ukazać wielką potrzebę tego typu pomocy. Wykracza to bowiem 
poza zwyczajne zadanie biegłego psychologa w procesie o nieważność mał-
żeństwa. Natomiast w sprawach o separację właśnie terapeutyczne wsparcie 
psychologa może być jego podstawowym zadaniem, przy czym nie należy 
wykluczać, że może pojawić się także potrzeba diagnozowania osobowości. 
Wskazuje to na specyficzny charakter postępowania separacyjnego, którym 

21 Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4: Doczesne dobra 
kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 332.

22 Por. M. Greszata, Postępowanie kanoniczne w sprawach o separację, „Prawo – Admini-
stracja – Kościół”, 2001, nr 4 (8), s. 80–81.
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jest pozytywne ukierunkowanie na ratowanie małżeństwa, tym samym jego 
paliatywny wymiar23.

Podsumowanie
Prawodawca kodeksowy zachęca sędziego do podejmowania próby pogo-

dzenia stron w procesie spornym, w procesie ustnym, w procesie o nieważność 
małżeństwa oraz w procesie separacyjnym. W każdym z tych przypadków 
chodzi o  to, aby zrezygnować z drogi postępowania sądowego, które cho-
ciaż jest najdoskonalszą metodą dochodzenia sprawiedliwości wśród wierzą-
cych, to jednak stanowi rozwiązanie ostateczne i w ten właśnie sposób trzeba 
ją traktować. Stosując środki duszpasterskie w celu pogodzenia stron, sędzia 
kościelny winien jednak pamiętać, że takie działania nie powinny być wyko-
nywane ze szkodą dla sprawiedliwości w Ludzie Bożym.

23 Por. tamże, s. 83.
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Dowód z dokumentów  
w procesie o nieważność małżeństwa  

z tytułu wykluczenia nierozerwalności małżeństwa

Zgodnie z  kan. 1539 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w  każdego rodza-
ju procesie dopuszcza się dowód z  dokumentów1. Jakkolwiek postępowa-
nie dowodowe w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia 
nierozerwalności zmierza nade wszystko do  poznania i  określenia natury 
wewnętrznego aktu woli, znanego jedynie Panu Bogu i domniemanemu sy-
mulantowi2, w  ustaleniu charakteru tego aktu mogą też pomóc stosowne 
dokumenty. Mowa tu tak o dokumentach bezpośrednich, wprost odnoszących 
się do wymienionego aktu woli, jak i o dokumentach pośrednich, tj. takich, 
których treść potwierdza inne elementy dowodowe3.

1 Zob. także Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunali-
bus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii „Dignitas connu-
bii”, 25 I 2005, art. 183 [dalej: Dignitas connubii]. Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK].

2 Por. Dec. c. Giannecchini, 10 IV 1992, RRDec., 84 (1995), s. 184; Dec. c. Huber z 26 XI 
1993, RRDec., 85 (1996), s. 243; Dec. c. Funghini, 14 XII 1994, RRDec., 86 (1997), s. 662; Dec. 
c. Giannecchini, 31 V 1996, RRDec., 88  (1999), s. 426; Dec. c. Funghini, 29  I  1997, RRDec., 
89 (2002), s. 42; Dec. c. Sable, 18 XI 1999, RRDec., 91 (2005), s. 679; Dec. c. Huber, 27 I 2000, 
RRDec., 92 (2006), s. 118; Dec. c. Defilippi, 9 II 2000, RRDec., 92 (2006), s. 144; Dec. c. Fun-
ghini, 19 I 2001, RRDec., 93 (2009), s. 65; Dec. c. Huber, 30 IV 2003, RRDec., 95 (2012), s. 243; 
Dec. c. Huber, 23 VII 2003, RRDec., 95 (2012), s. 527–528.

3 Dokumenty pośrednie mogą np. pomóc określić wiarygodność zewnętrzną domniema-
nego symulanta lub świadków, którzy przedstawiają wobec sądu jego przyznanie pozasądowe. 
Mogą one wreszcie potwierdzać bądź podważać poszczególne środki dowodowe. Tytułem 
przykładu wystarczy tu wymienić przyczynę zawarcia małżeństwa oraz przyczynę symulacji. 
Tę pierwszą mogą m.in. potwierdzać sformułowania, które zamieszczono w intercyzie mał-
żeńskiej, testamencie czy liście domniemanego symulanta z okresu przedślubnego. Na przy-
czynę symulacji mogą natomiast wskazywać m.in. zapiski w  pamiętniku stron, deklaracje, 
jakie domniemany symulant zawarł w liście napisanym w czasie niepodejrzanym, informacje 
z lokalnej prasy dotyczące jego postawy we wspomnianym okresie. 
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Celem określenia miejsca i  roli wspomnianych środków dowodowych 
w dochodzeniu do prawdy w przedmiocie ważności małżeństwa ob exclusum 
bonum sacramenti autor analizuje normy zawarte w KPK i zasady sprecy-
zowane w Instrukcji procesowej Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych Di-
gnitas connubii4. Wreszcie – pamiętając o tym, że w myśl kan. 19 KPK stały 
i powszechny sposób rozstrzygania spraw przez audytorów rotalnych stano-
wi uzupełniające źródło prawa i normę postępowania, jeśli w jakiejś sprawie 
brak wyraźnego przepisu prawa – bierze też pod uwagę treść wyroków, jakie 
po wejściu w życie KPK wydał Apostolski Trybunał Roty Rzymskiej w spra-
wach o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia dobra sakramentu.

Dokumenty w ogólności
Dokument (documentum)5, w znaczeniu etymologicznym, oznacza przed-

miot, rzecz, nośnik informacji, który coś stwierdza, oznajmia, objaśnia, po-
zwala poznać. Z zasady chodzi tu o poświadczenie jakiegoś faktu. W sensie 
ścisłym dokumentem należy określić pismo o charakterze urzędowym lub 
prywatnym, które stwierdza jakiś fakt i może być poddane stosownej ocenie 
w ramach postępowania sądowego lub pozasądowego. W sensie szerokim do-
kumentem jest każda rzecz, stanowiąca wytwór ludzki, która zawiera jakąś 
informację i może służyć jako środek dowodowy na potwierdzenie prawdy 
historycznej jakiegoś faktu lub okoliczności.

Zgodnie z dyspozycją kan. 1539 KPK, strony mają prawo przedstawić przed 
sądem tak dokumenty publiczne, jak i prywatne. Publicznymi dokumentami 
kościelnymi, jak definiuje sam prawodawca, są te sporządzone przez osobę pu-
bliczną wykonującą w Kościele swoje zadania z zachowaniem formalności, ja-
kie przepisano w prawie. Publiczne dokumenty świeckie natomiast to te, które 
według ustaw obowiązujących w poszczególnych miejscach jako takie są uzna-
wane przez prawo. Wszelkie inne dokumenty mają charakter prywatny6.

W rzeczywistości w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu wyklu-
czenia dobra sakramentu można wskazać wiele, i to zróżnicowanych w swej 

4 Por. Dignitas connubii, art. 183–192.
5 W KPK na określenie wspomnianego środka dowodowego użyto słowa documentum, 

którego źródłosłów stanowi czasownik docere, czyli: pouczać, pokazać, objaśnić, oznajmić, 
ogłosić. Termin ten, jakkolwiek jest synonimem rzeczownika instrumentum, którym oznacza-
no taki dowód w zbiorze prawa kanonicznego z 1917 roku, jawi się jako bardziej precyzyjny 
i adekwatny; trafniej ujmuje bowiem zakres znaczeniowy wymienionego środka dowodowego 
i lepiej oddaje jego procesowy charakter.

6 Zob. kan. 1540 § 1–3 KPK.
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istocie, dokumentów. Jako przykład dokumentów publicznych, mogących 
pomóc sędziemu w  określeniu, czy domniemany symulant faktycznie po-
wziął pozytywny akt woli, o jakim jest mowa w kan. 1101 § 2 KPK, należy wy-
mienić następujące: zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa 
przez kobietę, która nie ukończyła 18  lat7, dyspensa ordynariusza miejsca 
od przeszkody wieku8; zezwolenie ordynariusza miejsca w przypadku mał-
żeństwa małoletniego, jeśli zawiera je bez wiedzy rodziców albo wobec ich 
sprzeciwu9; zezwolenie ordynariusza miejsca przy małżeństwie osoby, która 
uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa, kiedy w  wyroku została 
dodana klauzula zakazująca zawarcia małżeństwa bez zgody ordynariusza 
miejsca10; rękojmia i  oświadczenie, o  których mowa w  kan. 1086 § 2,  1125 
i 1126 KPK; zezwolenie ordynariusza miejsca przy małżeństwie nupturientów, 
którzy nie chcą, aby ich zgoda małżeńska wywierała skutki przewidziane 
w prawie polskim11; zezwolenie ordynariusza miejsca przy małżeństwie za-
wieranym pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości12. Jeśli 
chodzi o  dokumenty prywatne, które mogą pomóc określić wewnętrzną 
i  pozytywną wolę domniemanego symulanta w  chwili wyrażania zgody 
małżeńskiej, należy wymienić m.in.: pamiętniki, dzienniki, notatki, listy, 
oświadczenia na piśmie, teksty opublikowane na  łamach prasy, zdjęcia, te-
stamenty. Jak podkreślono w Instrukcji procesowej Dignitas connubii, „wśród 
dokumentów prywatnych niemałe znaczenie mogą posiadać listy, które na-
rzeczeni przed zawarciem małżeństwa lub małżonkowie po  jego zawarciu, 
ale w czasie niepodejrzanym, pisali do siebie nawzajem lub do innych, pod 
warunkiem, że niezbicie wiadomo o ich autentyczności i o czasie, w jakim 
zostały napisane”13.

 7 Por. Ustawa z  dnia 25  lutego 1964 roku  – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy, art. 10 §  1,   
Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.

 8 Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa 
w  Kościele katolickim, 13  XII 1989, nr  50, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 1998, nr  1, 
s.  95–96; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa 
konkordatowego, 13 XI 1998, nr 10.

 9 Por. kan. 1071 § 1 nr 6 KPK.
10 Por. kan. 1684 § 1 KPK.
11 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa 

konkordatowego, nr 13.
12 Por. kan. 1102 § 3 KPK; Dec. c. Stankiewicz, 24 V 1984, RRDec., 76 (1989), s. 287–289; 

Dec. c. Serrano Ruiz, 28 XI 1986, RRDec., 78 (1991), s. 689–691; Dec. c. Serrano Ruiz, 16 XII 
1988, RRDec., 80 (1993), s. 756–760.

13 Zob. Dignitas connubii, art. 186 § 1.
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Przedkładanie dokumentów
Zgodnie z kan. 1527 § 1 KPK w procesie o nieważność małżeństwa z tytułu 

wykluczenia istotnego przymiotu małżeństwa mogą być przytoczone doku-
menty jakiegokolwiek rodzaju, o ile tylko wydają się pożyteczne do poznania 
sprawy (ad causam cognoscendam utiles) i są godziwe (licitae)14. O dopusz-
czeniu konkretnego dowodu z dokumentu rozstrzyga sędzia, z zachowaniem 
przepisu kan. 1527 § 2 KPK i art. 158 § 1 Instrukcji Dignitas connubii.

Jeśli chodzi o dokument wspólny dla obydwu stron, czyli taki, który do-
tyczy jednej i drugiej strony15, sędzia może postanowić, aby przedstawiono 
go w procesie16. Należy tu jednak pamiętać, że nikt nie ma obowiązku przed-
kładać dokumentów, także wspólnych, które nie mogą być ujawnione bez 
niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody według przepisu kan.  1548 § 2 nr 2 
KPK17 albo bez niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy, jaką należy zacho-
wać18. W tych ostatnich dwóch przypadkach, jeśli możliwe jest przepisanie 
choćby niewielkiej części dokumentu dotyczącej sprawy i  przedstawienie 
go  w  odpisie, bez ryzyka poniesienia wspomnianych szkód, sędzia może 
nakazać, aby został on przedłożony19.

14 Dowody niegodziwe nie mogą być przedstawione ani dopuszczone. Mowa tu zarów-
no o środkach dowodowych niegodziwych in se, czyli ze swej natury (np. pismo podrobione 
lub sporządzone pod przymusem), jak i tych, które zdobyto w sposób niezgodny z zasadami 
prawa i moralności (documenta illicitae quoad modum acquisitionis). Do tej ostatniej grupy 
mogą m.in. należeć te rzeczy, które wykradziono, sporządzono wbrew woli zainteresowanego, 
wyłudzono podstępem. Por. Dignitas connubii, art. 157 § 1.

15 Może to być m.in. testament, umowa dwustronna czy ugoda pozasądowa.
16 Por. kan. 1545 KPK; Dignitas connubii, art. 191. W razie stanowczego zaprzeczania przez 

stronę, jakoby wspomniany dokument był w jej posiadaniu, sędzia może ją przesłuchać w są-
dzie. Por. kan. 1824 § 2–3 CIC/1917.

17 Mowa tu o szkodzie, na którą byliby narażeni: strona, której sędzia nakazuje przed-
łożenie dokumentu, jej małżonek, krewni lub powinowaci. Jakkolwiek ustawodawca nie 
precyzuje, o  jaką tu  szkodę chodzi, należy rozumieć, że  wspomniany przepis dotyczy je-
dynie szkody poważnej, tak materialnej (np. niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji eko-
nomicznej strony, prawdopodobieństwo poniesienia określonych strat finansowych, ryzyko 
utraty nieruchomości), jak duchowej (utrata dobrego imienia, powstanie nieprzyjaźni lub 
nienawiści, wywołanie szykan albo prześladowania). Ocena tego niebezpieczeństwa należy 
do sędziego, podobnie jak ewentualnej odmowy przedłożenia dokumentu, którego okazania 
żądano.

18 Por. kan. 1546 § 1 KPK; Dignitas connubii, art. 192 § 1.
19 Por. kan. 1546 § 1 KPK; Dignitas connubii, art. 192 § 2.
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Dokumenty sporządzone na potwierdzenie symulacji
Jak potwierdza to praktyka Apostolskiego Trybunału Roty Rzymskiej, zda-

rza się, także w dzisiejszych czasach, kiedy „z dnia na dzień rozszerza się za-
raźliwa choroba symulacji zgody małżeńskiej”20, że kontrahenci wykluczający 
nierozerwalność małżeństwa starają się jeszcze przed zaślubinami przygoto-
wać stosowne środki dowodowe, potwierdzające dokonanie aktu woli, o jakim 
jest mowa w kan. 1101 § 2 KPK21. Sporządzając pisemne oświadczenia – bądź 
to w formie listu za pośrednictwem poczty kierowanego do przyjaciół lub 
do siebie nawzajem, bądź to w postaci dokumentu deponowanego w kance-
larii notarialnej – czynią to z zamiarem przedstawienia takich dokumentów 
w przyszłym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa22.

Jak wynika z samej natury dokumentu publicznego, pismo przygotowane 
przez stronę kontraktu małżeńskiego – czy to wysłane pocztą do osoby pry-
watnej, czy też w sposób formalny złożone w biurze notarialnym – nigdy nie 
może być uważane za dokument publiczny. Zgodnie z przepisem kan. 1540 
§ 1–3 KPK, jest ono jedynie dokumentem prywatnym23.

20 Zob. Dec. c. Ragni, 3 IV 1984, RRDec., 76 (1989), s. 228.
21 Mecenas dr  Ernest C.  Bodura z  Berlina w  rozmowie przeprowadzonej w  Płocku 

10.01.2013 roku z autorem niniejszego opracowania nt. mentalności współczesnego człowieka 
nadmienił m.in. o dwóch spotkaniach z ostatnich dni z klientkami jego kancelarii adwokackiej 
w Kłodzku. Otóż jedna z kobiet usiłowała nakłonić go do spisania jej oświadczenia na oko-
liczność zawieranego w niedalekiej przyszłości małżeństwa, tak by zapewnić sobie ewentualne 
środki obrony w razie niepowodzenia życia małżeńskiego i zaskarżenia ważności małżeństwa. 
Jak stwierdził mecenas, wyraźnie zaznaczyła, że chodzi o oświadczenie, że wyklucza wierność 
małżeńską, nierozerwalność małżeństwa oraz posiadanie potomstwa z  tego związku. Druga 
zaś klientka, zauważył adwokat, nadmieniła, że  jest przygotowana na  zaskarżenie ważności 
swojego małżeństwa. Posiada bowiem osobisty pamiętnik, w którym jeszcze przed ślubem po-
czyniła stosowne deklaracje dotyczące zawieranego małżeństwa. Zapytana przez mecenasa, czy 
nie wstydziłaby się ujawnić tak osobistych zapisków, bez chwili zastanowienia miała odpowie-
dzieć: „nie”.

22 Por. Dec. c. Sabattani, 26 IV 1963, SRRDec., 55 (1972), s. 282–283; Dec. c. De Jorio, 29 IV 
1964, SRRDec., 56 (1973), s. 316–317; Dec. c. Ewers, 25 VI 1966, SRRDec., 58 (1975), s. 442; Dec. 
c. Raad, 5 II 1981, RRDec., 73 (1987), s. 74; Dec. c. Fiore, 25 VI 1983, RRDec., 75 (1988), s. 374; 
Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1989), s. 382–383; Dec. c. Giannecchin, 20 XII 1986, 
RRDec., 78 (1991), s. 778–779; Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 86–87; Dec. 
c. Ragni, 23 VI 1987, RRDec., 79 (1992), s. 383–385; Dec. c. Stankiewicz, 19 V 1988, RRDec., 
80 (1993), s. 329; Dec. c. Bottone, 21 XI 2002, RRDec., 94 (2010), s. 665.

23 Nader stanowczo i  jasno określa naturę takiego pisma sporządzonego przez domnie-
manego symulanta F.  Bruno. Stwierdza on  m.in.: „Jak wynika z  samej natury dokumentu 
publicznego, nie można tak nazwać pisma, które nie jest sporządzone przez samego nota-
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Prywatny charakter takich dokumentów potwierdza również Instrukcja 
Dignitas connubii, przedstawiająca zasady prawne, jakie należy zachowywać 
w sądach diecezjalnych i międzydiecezjalnych w prowadzeniu spraw o nie-
ważność małżeństwa. W art. 185 § 2–3 tego aktu prawnego, wydanego przez 
Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych, wyraźnie zaznaczono:

Uwiarygodnienie dokumentu prywatnego, dokonane przez notariusza z zachowa-
niem przepisów prawa, posiada charakter publiczny, ale sam dokument pozostaje 
dokumentem prywatnym. W sprawach dotyczących nieważności małżeństwa, ja-
kiemukolwiek pismu świadomie uprzednio sporządzonemu w celu udowodnienia 
nieważności małżeństwa przyznaje się jedynie moc dowodową dokumentu pry-
watnego, nawet gdyby był złożony u publicznego notariusza.

Według zgodnej i powszechnej opinii audytorów Roty Rzymskiej, w przy-
padku zdeponowania takiej pisemnej deklaracji przeciw istocie małżeństwa 
w kancelarii notarialnej, publiczny jest jedynie historyczny fakt złożenia pi-
sma do depozytu, co realnie zostaje poświadczone w akcie sporządzonym 
przez notariusza24. Nadanie pismu charakteru publicznego w żaden sposób 
nie rozciąga się na deklarację zawartą w złożonej kopercie. Oświadczenie 
przedmałżeńskie, będące przedmiotem depozytu, pozostaje dokumentem 
prywatnym. Udział notariusza nie zmienia prywatnego nacechowania tego 
pisma. Urzędnik publiczny, w tym przypadku, nadaje jedynie wiarygodność 
temu, co wprost i w sposób zasadniczy zostało stwierdzone w dokumencie 
sporządzonym przez jego autora. Notariusz może poświadczyć zdeponowanie 
zamkniętej koperty lub futerału, ale nie ich zawartości, której zupełnie nie 
zna25. Co więcej, nawet gdyby w chwili składania do depozytu koperta lub 

riusza publicznego lub urzędnika. Zatem przygotowane wcześniej kartki, czy to  wysłane 
pocztą do osób prywatnych, czy też uroczyście oddane notariuszowi na przechowanie, nigdy 
nie mogą być uważane za  dokumenty publiczne”. Zob. Dec. c.  Bruno, 22  VI 1984, RRDec., 
76 (1989), s. 382. Nt. innej, wcześniejszej kwalifikacji takich dokumentów zob. np. Dec. c. Ra-
gni, 23 VI 1987, RRDec., 79 (1992), s. 383–384.

24 Zob. Dec. c. Sabattani, 26 IV 1963, SRRDec., 55 (1963), s. 283; Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, 
RRDec., 76 (1989), s. 382; Dec. c. Ragni, 23 VI 1987, RRDec., 79 (1992), s. 384n.

25 Notariusz nie tylko nie zna zawartości przekazanego depozytu. Może się zdarzyć, 
że nupturient oszuka go co do treści deklaracji ukrytej w kopercie. Analiza akt spraw rozpatry-
wanych przez trybunały kościelne pozwala m.in. stwierdzić przypadki, kiedy kontrahenci pod 
pozorem deponowania u notariusza testamentu holograficznego faktycznie składają deklara-
cję wskazującą na symulację zgody małżeńskiej. Por. Dec. c. Sabattani, 26 IV 1963, SRRDec.,55 
(1963), s. 283; Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1989), s. 382; Dec. c. Giannecchini, 20 XII 
1986, RRDec., 78 (1986), s. 778.
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futerał z deklaracją zostały otwarte, nie może on uwiarygodnić prawdziwości 
złożonego w nich oświadczenia26.

Ostatecznego dowodu dokonania symulacji zgody małżeńskiej nie stano-
wi również autentyczny dokument publiczny, sporządzony przez notariu-
sza bądź innego urzędnika określonego prawem, zgodnie z oświadczeniem 
złożonym wobec nich przez jednego lub obojga nupturientów. Symulacja 
jest bowiem wewnętrznym aktem woli i ani notariusz, ani jakikolwiek inny 
urzędnik publiczny nie mogą zbadać ani określić zgodności tego aktu z ze-
wnętrzną deklaracją, przedstawioną im  przez stronę lub strony kontraktu 
małżeńskiego27.

Ponieważ wspomniane przedmałżeńskie oświadczenie strony, przekazane 
zaufanym przyjaciołom lub notariuszowi publicznemu, posiada jedynie formę 
dokumentu prywatnego, według postanowienia kan. 1542 KPK, same przez się 
nie może mieć pełnej mocy dowodowej. Dokument taki, nie mając charak-
teru rozstrzygającego28, zgodnie z przepisem prawa, posiada taką samą moc 
dowodową, jak przyznanie się pozasądowe29.

Wady prawne dokumentów
Tak wspomniane wyżej pisemne oświadczenia domniemanego symulanta, 

jak wszelkie inne dokumenty prywatne, przedłożone w procesie, mogą do-
starczyć ważkich argumentów na rzecz symulacji zgody małżeńskiej. Wartość 
dowodowa owych dokumentów w poszczególnym przypadku – jak utrzymuje 
jurysprudencja rotalna – może przekroczyć znaczenie dowodu posiłkowe-
go30. Zgodnie z Instrukcją Dignitas connubii dokument prywatny przedsta-
wiony w procesie może posiadać niemałe znaczenie31.

Jednak bezwzględnie należy tu pamiętać o zasadzie mówiącej, że można 
dopuścić jako dowód w  sprawie jedynie taki dokument, który jest wolny 
od wszelkiego rodzaju braków natury prawnej. Innymi słowy, sędzia nie może 

26 Zob. Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1986), s. 778.
27 Zob. Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1984), s. 382; Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, 

RRDec., 79 (1992), s. 86–87.
28 „Documenta a contrahente ante matrimonium exarata […], per se, decretoria non sunt 

[…]”. Dec. c. Bottone, 21 XI 2002, RRDec., 94 (2010), s. 665.
29 Zob. kan. 1542 KPK.
30 Zob. Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1991), s. 779.
31 Zob. Dignitas connubii, art. 186 § 1. Zob. także: Sacra Congregatio de Sacramentis, In-

structio „Provida Mater”, art. 163n; Dec. c. Davino, 3 V 1990, RRDec., 82 (1994), s. 349; Dec. 
c. Davino, 25 VI 1993, RRDec., 85 (1996), s. 488.
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przywiązywać do dokumentu, tak publicznego, jak prywatnego, żadnej wagi, 
jeśli jest on dotknięty jakąkolwiek wadą prawną.

Wobec powyższego, aby dokument prywatny, który wskazuje na dokonanie 
symulacji zgody małżeńskiej, mógł mieć taką moc dowodową, jak przyznanie 
się pozasądowe, w myśl wyroku c. Bruno32, powinien być:

a) autentyczny, tj. sporządzony w czasie niepodejrzanym, najlepiej przed 
zaślubinami33, przez tego, o kim się stwierdza, że symulował zawarcie mał-
żeństwa34;

b) spisany w sposób wolny i świadomy, a nie na skutek przemocy czy strachu35;
c) spisany z wiedzą i świadomością, w celu przyszłego udowodnienia sy-

mulacji, nie zaś dla żartu czy lekkomyślnie, czyli bez wystarczającego prze-
myślenia36;

d) określający istotne elementy stanowiące symulację zgody małżeńskiej, tj. 
nieprzedstawiający samych tylko idei, które ktoś wyznaje czy otwarcie głosi, 

32 Zob. Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1984), s. 383. Zob. także: Dec. c. De Jorio, 
29 IV 1964, SRRDec., 56 (1973), s. 316; Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1991), 
s. 779; Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 86–87; Dec. c. Stankiewicz, 19 V 1988, 
RRDec., 80 (1993), s. 329.

33 Zob. Dignitas connubii, art. 186 § 1–2. W niektórych wyrokach rotalnych wprost żąda 
się, aby dokument przeciwny ważności małżeństwa został sporządzony przed ślubem. Zob. 
Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 86.

34 Stosownie do norm określonych w Instrukcji Dignitas connubii, „listom anonimowym 
oraz wszelkim innym dokumentom anonimowym zasadniczo nie można przyznać nawet wa-
loru poszlaki, chyba że przedstawiają fakty, które mogą być potwierdzone na podstawie innych 
źródeł” (art. 188).

35 Według prawa przyznanie się lub jakiekolwiek inne oświadczenie strony, złożone w for-
mie ustnej lub na piśmie, nie posiada żadnej mocy dowodowej, jeśli ustali się, że zostało ono 
dokonane na skutek faktycznego błędu lub wymuszone siłą bądź ciężką bojaźnią (por. kan. 1538 
KPK).

36 Oświadczenie powinno być złożone w sposób poważny, z pełną świadomością celu jego 
sporządzenia. Nie wystarczy tu deklaracja spisana w żartach, niepoprzedzona stosownym za-
stanowieniem czy przygotowana tylko po to, aby okazać uległość radzie czy nagabywaniom 
przyjaciela, który doradził sporządzenie takiego dokumentu w celu ewentualnego zaskarżenia 
ważności małżeństwa w przypadku kryzysu przyszłego życia małżeńskiego. Jak zaznaczono 
w wyroku c. Boccafola (5 III 1987), „musi w składającym deklarację istnieć wiedza i świado-
mość dotycząca jego deklaracji; cel nupturienta deklarującego odnośnie do  sporządzanego 
dokumentu nie powinien być inny niż sama symulacja” [zob. RRDec., 79 (1992), s. 86]. H. Ra-
gni wspomniane kryterium dotyczące dokumentu przeciwnego istocie małżeństwa określi 
następująco: „wymagana jest wiedza i świadomość odnośnie do tego, co się deklaruje”. Dec. 
c. Ragni, 23 VI 1987, RRDec., 79 (1992), s. 385.
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ale powzięcie pozytywnego aktu woli wykluczającego jeden lub więcej istot-
nych przymiotów małżeństwa;

e) wolny od dopisków i innych braków37;
f) przedstawiony w oryginale bądź w formie autentycznej kopii38;
g) złożony w kancelarii trybunału celem zbadania go przez sędziego, obroń-

cę węzła, stronę przeciwną i jej adwokata39.
Wszystkie wskazane wyżej kryteria powinny zostać stwierdzone, gdyż, jak 

zauważa E. Fiore, nie chodzi tutaj o dowód dowiedziony, ale o  taki, który 
dopiero trzeba udowodnić40. Ponadto konieczne jest wykazanie, że autor de-
klaracji przeciwnej istocie małżeństwa rzeczywiście chciał wykluczyć jeden 
z ważnych przymiotów małżeństwa. Innymi słowy, należy udowodnić zgod-
ność pomiędzy wewnętrznym zamiarem składającego oświadczenie a dekla-
racją zawartą w przedłożonym dokumencie41.

Dokonywanie oceny  
poszczególnych dowodów z dokumentu
W oświadczeniach prywatnych, czy to złożonych ustnie, czy to sporządzo-

nych na piśmie, zawsze istnieje niebezpieczeństwo błędu, oszustwa bądź pod-
stępu42, dlatego ustosunkowanie się do deklarowanych treści oraz określenie 

37 Jeżeli pismo wskazujące na popełnienie symulacji okaże się wytarte, poprawiane, zawie-
rające dopiski lub jest dotknięte inną wadą, zgodnie z przepisem kan. 1543 KPK, do sędziego 
należy ocena, czy i jakie znaczenie posiada ów dokument.

38 Zob. kan. 1544 KPK; Dignitas connubii, art. 190.
39 Zob. Dec. c. Ewers, 25 VI 1966, SRRDec., 58  (1975), s. 442; Dec. c. Fiore, 25 VI 1983, 

RRDec., 75 (1988), s. 374; Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1989), s. 383; Dec. c. Bruno, 
15  II 1985, RRDec., 77  (1990), s.  78n; Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78  (1991), 
s. 779; Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 86; Dec. c. Stankiewicz, 19 V 1988, 
RRDec., 80 (1993), s. 329.

40 „De his constare debet quia non agitur de  probatione probata sed probanda”. Dec. 
c. Fiore, 25 VI 1983, RRDec., 75 (1988), s. 374. Zob. także M. F. Pompedda, Il valore probativo 
delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana, „Ius Ecclesiae”, 
R. V, 1993, s. 450.

41 „Simplex existentia documenti praeconstituti non sufficit, quia demonstrare oportet 
scribentem simulationem revera illo tempore voluisse […]”. Dec. c. Raad, 5 II 1981, „Monitor 
Ecclesiasticus”, 1981, vol. 106, nr 2, s. 191.

42 Jak słusznie nadmienia A. De Jorio, pewne podejrzenie, poza przypadkiem, kiedy za-
chodzi poważna przyczyna symulacji (np. jeśli małżeństwo było zawierane pod przymusem 
albo istniały poważne wątpliwości dotyczące szczęśliwego wyniku małżeństwa), rodzi już sam 
fakt uprzedniego przygotowania dowodu na symulację zgody małżeńskiej, ponieważ należy 
domniemywać, że  strony nie odrzuciły nierozerwalności węzła, ale chciały zapewnić sobie 
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ich znaczenia prawnego nie należy do zadań łatwych. Jak podkreśla M. Gian-
necchini, wymaga to od sędziego szczególnej roztropności i wnikliwości43.

Aby odróżnić prawdę od fałszu, jak zaznaczono w wyroku c. Raad, należy 
zbadać nie tylko przedłożony w procesie dokument, ale także istniejący kon-
tekst44. Dowód wyprowadzony z pisma sporządzonego przed ślubem wymaga 
wzmocnienia i potwierdzenia przez świadectwa wiarygodnych osób, poprzez 
okoliczności poprzedzające zawarcie małżeństwa, towarzyszące mu i po nim na-
stępujące oraz przez prawdziwie ważną przyczynę symulacji zgody małżeńskiej.

Jeśli wszystkie wymienione wyżej kryteria zostaną potwierdzone, doku-
ment uzyskuje niemałe znaczenie dowodowe i  jego wartość można przy-
równać do pozasądowego przyznania się symulanta, potwierdzonego przez 
wiarygodnych świadków. Jeśli jednak nie można potwierdzić choćby jed-
nego z wyżej wymienionych warunków, a zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje 
przyczyny symulacji, zaś okoliczności świadczą przeciwko stwierdzanemu 
wykluczeniu dobra sakramentu, dokument należy uznać za nieposiadający 
znaczenia i sam przez się nie może być on uważany nawet za poważną wska-
zówkę lub pomoc w dowodzeniu45.

Wartość dowodowa dokumentu
Jak przewiduje sam ustawodawca, jeśli nie wykaże się czegoś innego 

przeciwnymi i oczywistymi argumentami, dokumenty publiczne mają moc 

środek do bezkarnego działania wbrew prawu. Zob. Dec. c. De Jorio, 29 IV 1964, SRRDec., 
56 (1973), s. 317. Zob. także Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1991), s. 779; Dec. 
c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 86–87.

43 Wyjątkowo trudna staje się ocena prywatnego dokumentu wtedy, gdy zrodzi się kwe-
stia autentyczności bądź czasu powstania deklaracji. Jeśli podejrzenie naruszenia zamkniętej 
koperty bądź futerału, w których zdeponowano oświadczenie, powstanie na podstawie wielu 
przesłanek, wówczas pytanie o ważność dokumentu staje się trudniejsze i bardziej zawikłane, 
tym bardziej że zawsze pociąga za sobą zajęcie się innymi, nieznanymi elementami. W tym 
przypadku, także wówczas, gdy nie uzyska się pewnego dowodu na naruszenie depozytu, zna-
czenie dokumentu, negatywne lub pozytywne, sędzia powinien ustalić po zbadaniu wszyst-
kich okoliczności sprawy. Zob. Dec. c. Giannecchini, 11 XII 1984, RRDec., 76 (1989), s. 613; 
Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1991), s. 778n.

44 „Ad verum a  falso discernendum opus est examinare nedum textum scriptum, sed 
et contextum existentialem, ita ut auctor credi possit tantum si  reapse graves causas et cir-
cumstantias ad id faciendu habuit […]”. Dec. c. Raad, 5 II 1981, dz. cyt, s. 191. Zob. też Dec. 
c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 87.

45 Zob. Dec. c.  Bruno, 22  VI 1984, RRDec., 76  (1989), s.  383; Dec. c.  Bruno, 15  II 1985, 
RRDec., 77 (1990), s. 79; Dec. c. Stankiewicz, 19 V 1988, RRDec., 80 (1993), s. 329.
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dowodową we wszystkim, co się w nich stwierdza wprost i zasadniczo („fidem 
faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur”)46. Inaczej 
natomiast należy oceniać moc dowodową listów i innych dokumentów pry-
watnych przeciwnych istocie małżeństwa. Te należy zawsze oceniać w relacji 
do okoliczności, a zwłaszcza czasu, w jakim zostały sporządzone47. Jak wyraź-
nie określono w Instrukcji Dignitas connubii, dokument prywatny, dopusz-
czony przez sędziego, posiada taką moc dowodową, jak przyznanie się lub 
oświadczenie pozasądowe (confessio vel declaratio extra iudicium)48.

Wprawdzie niektórzy autorzy sugerują, jakoby przyznanie się dokonane 
w formie pisemnej było bardziej godne wiary niż to, które złożono jedynie 
ustnie i w sposób spontaniczny49, trudno jednak przyznać im rację. Chociaż 
stwierdzić należy, że

dokument, co do którego autentyczności nie ma wątpliwości, zawsze pozostaje i prze-
mawia do wszystkich czytających. Co więcej, jak słusznie zauważa F. Bruno, nie na-
leży też zapominać, że przy redagowaniu dokumentów z zasady wykazuje się więcej 
ostrożności i rozwagi niż w mówieniu, a myśl piszącego oddana jest dokładniej, po-
nieważ staje się wolna od niewłaściwych interpretacji i od wszelkiego rodzaju błędu50,

to przytoczona wyżej opinia na temat znaczenia przyznania instrumental-
nego jest na wskroś fałszywa. Nie można się bowiem zgodzić ze stanowiskiem, 
że w przypadku symulacji zgody małżeńskiej wypowiedź pisemna sama przez 
się posiada większe znaczenie i więcej dowodzi niż wypowiedź ustna. Obie 
deklaracje są jedynie uzewnętrznieniem woli. Co więcej, tak przyznanie się 
dokonane na piśmie, jak i to złożone słowami, może okazać się dowodem fał-
szywym, spisanym bądź wypowiedzianym w celu oszukania sędziego, wszak – 
jak słusznie zauważa K. Boccafola – nie wszystko, co człowiek mówi lub pisze, 
jest prawdą51.

46 Zob. kan. 1541 KPK; Dignitas connubii, art. 185 § 1.
47 Por. Dignitas connubii, art. 186 § 2.
48 Zob. tamże, art. 187.
49 Według Anakleta Reiffenstuela, skoro np. człowiek przywiązuje większą uwagę do  tego, 

co pisze, niż do tego, co mówi, instrumentalne przyznanie się symulanta, czyli to złożone na pi-
śmie, posiada większą moc dowodową niż przyznanie się tegoż dokonane w formie zwykłej, tj. 
ustnie i w sposób oderwany. Zob. A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum, Freising 1700, lib. 
2, tit. 22, n. 173.

50 Zob. Dec. c. Bruno, 22 VI 1984, RRDec., 76 (1989), s. 383.
51 „Jeśli można symulować samo małżeństwo, uroczyście zawarte i zapisane w dokumen-

tach świeckich oraz publicznych kościelnych, tym bardziej mogą być symulowane pisma prze-
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Stąd zgodnie z wyraźną dyspozycją kan. 1537 KPK zarówno pozasądowe 
przyznanie się symulanta, przytoczone w sądzie, jak sporządzona przed ślu-
bem pisemna deklaracja świadcząca o popełnieniu symulacji zgody małżeń-
skiej podlegają swobodnej ocenie sędziego. Ten – po wnikliwym rozważeniu 
wszystkich okoliczności sprawy – ustala, czy i jakie znaczenie posiada, wspo-
mniane wyżej, pisemne lub przytoczone przez wiarygodnych świadków po-
zasądowe przyznanie się strony.

W  przypadku oceny opinii odosobnionych, także tych, które zawarte 
są w dokumentach prywatnych, należy pamiętać, że „jak fakty są wymow-
niejsze od słów, tak – przeciwnie – same stwierdzenia, nawet wypowiedziane 
z  całą mocą, ugruntowane jedynie na  osobistym autorytecie, nic nie zna-
czą […]”52. Zwykłe istnienie dokumentu prywatnego, nawet niedotknięte-
go żadną wadą prawną, nie wystarczy do pełnego udowodnienia symulacji. 
Jak słusznie zaznaczono w wyroku c. Raad, „jeśli można symulować samo 
małżeństwo, uroczyście zawarte i  zapisane w dokumentach świeckich oraz 
publicznych kościelnych, tym bardziej mogą być symulowane pisma prze-
ciwko istotnemu przymiotowi małżeństwa, o ile nie odpowiadają prawdziwej 
intencji autora […]”53.

Samo zwykłe istnienie sporządzonego przed ślubem dokumentu prywat-
nego, nawet niedotkniętego żadną wadą prawną, nie wystarczy do udowod-
nienia symulacji zgody małżeńskiej. Dowód wyprowadzony z przedślubnej, 
pisemnej deklaracji przeciwnej istocie małżeństwa nie posiada niepodwa-
żalnej mocy. Jak stwierdza A. Di Felice, tego rodzaju dokument, z prawnego 

ciwko istotnemu przymiotowi małżeństwa, o ile nie odpowiadają prawdziwej intencji autora. 
Innymi słowy, należy udowodnić zgodność pomiędzy wewnętrznym zamiarem piszącego 
a pismem, nie inaczej jak w przypadku symulacji ustnej. Przy symulacji wypowiedź pisem-
na sama przez się nie powinna mieć większego znaczenia i więcej dowodzić niż wypowiedź 
(ustna), ponieważ obie są uzewnętrznieniem woli, które ocenia sędzia. Nie wszystko, co osoba 
mówi lub pisze, jest prawdą. Nierzadko takie pismo stanowi fałszywy dowód, o  ile nie jest 
sporządzone w celu odzwierciedlenia prawdy, ale w celu oszukania sędziego; w tym przypadku 
piszący zachowuje się jak aktor nie przy zawieraniu małżeństwa, ale przy sporządzaniu doku-
mentu, a następnie podczas procesu o nieważność małżeństwa. Bardzo często osoby zaskarża-
jące małżeństwo «symulują symulację» wobec sędziego w celu rozwiązania węzła prawnie lub 
bezprawnie”. Zob. Dec. c. Boccafola, 5 III 1987, RRDec., 79 (1992), s. 87. Zob. też Dec. c. Stan-
kiewicz, 19 V 1988, RRDec., 80 (1993), s. 329.

52 Zob. Dec. c. Giannecchini, 10 X 1989, RRDec., 81 (1994), s. 570.
53 Dec. c.  Raad, 5 II  1981, RRDec., 73  (1987), s.  74; Dec. c.  Giannecchini, 20  XII 1986, 

RRDec., 78 (1991), s. 779.
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punktu widzenia, w pojedynkę, prawie nic nie znaczy54. Dlatego audytorzy 
Trybunału Roty Rzymskiej zgodnie orzekają, że dowód wysunięty ze sporzą-
dzonego wcześniej dokumentu prywatnego należy uzupełnić innymi elemen-
tami dowodowymi55.

Te inne, niezbędne elementy dowodzenia, które mogą potwierdzić praw-
dziwość deklaracji przeciwnej istocie małżeństwa i pozwolić sędziemu wyro-
kującemu w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia dobra 
sakramentu osiągnąć pewność moralną, o jakiej jest mowa w kan. 1608 § 1 
KPK, dobrze precyzuje V. Palestro. Stwierdza on m.in.:

Wola wykluczenia nierozerwalności wnioskowana jest przede wszystkim na pod-
stawie przyznania się symulanta, które stanowi przedmiot i początek dowodzenia, 
i może mieć moc dowodową, jaką winien ocenić sędzia uwzględniając pozostałe 
okoliczności sprawy, oraz uzyskuje moc pełnego dowodu, jeśli istnieją inne ele-
menty, które ostatecznie je wzmacniają (por. kan. 1536 § 2 KPK), a mianowicie: 
świadkowie, dokumenty lub okoliczności56.

Jest oczywiste, że sędzia wydający wyrok w sprawie o nieważność małżeń-
stwa z tytułu wykluczenia istotnego przymiotu małżeństwa powinien ustalić 
faktyczną intencję przedślubną domniemanego symulanta nie na podstawie 
słów, które ten wypowiedział lub napisał, choćby i w czasie niepodejrzanym. 
Wspomniane rozstrzygnięcie należy wydać uwzględniając to, co się faktycznie 
zdarzyło. Mowa tu mianowicie o zachowaniu się stron przed zawarciem mał-
żeństwa, w dniu zaślubin, w okresie trwania małżeństwa oraz przed samym 
sądem. Jak podkreśla bowiem I. M. Serrano Ruiz, „więcej niż same słowa 
znaczą argumenty oparte na sposobie działania osoby”57.

54 „Huiusmodi documenta ante nuptias conscripta iuridice fere nihil valent, si sola mane-
ant […]”. Dec. c. Di Felice, 9 V 1972, SRRDec., 64 (1981), s. 260.

55 Wyrażenie „inne elementy dowodowe” odnosi się tutaj do argumentów dowodowych 
dotyczących samego pisma i potwierdzających intencję wyrażoną w tym dokumencie. Takimi 
elementami, wzmacniającymi znaczenie prawne dokumentu prywatnego, mogą być m.in. ze-
znania świadków, którzy słyszeli o sporządzeniu dokumentu, zeznania notariusza, u którego 
zdeponowano dokument, potwierdzenie celu sporządzenia dokumentu oraz okoliczności. Zob. 
A. Stankiewicz, Dowód z dokumentów przy symulacji zgody małżeńskiej, „Prawo Kanoniczne”, 
R. 24, 1981, nr 1–2, s. 166–168; Dec. c. Giannecchini, 20 XII 1986, RRDec., 78 (1991), s. 779.

56 Zob. Dec. c. Palestro, 5 IV 1989, RRDec., 81 (1994), s. 238.
57 Zob. Dec. c. Serrano Ruiz, 6 XII 1988, RRDec., 80 (1993), s. 772.
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Zakończenie
Dokumenty publiczne i prywatne, wprost lub pośrednio dotyczące zawar-

cia małżeństwa i/lub wykluczenia pozytywnym aktem woli istotnego przy-
miotu małżeństwa, jeśli są  wolne od  wad prawnych, mogą przyczynić się 
do osiągnięcia pewności moralnej, o jakiej jest mowa w kan. 1608 § 1 KPK. 
Dokumenty publiczne należy oceniać zgodnie z zasadami określonymi w kan. 
1541 KPK; wszelkie inne dokumenty podlegają swobodnej ocenie sędziego.

W przypadku ewaluacji dokumentów prywatnych, sporządzonych w celu 
udowodnienia nieważności małżeństwa i wskazujących na wykluczenie do-
bra sakramentu, nie ma powodu, aby traktować je inaczej niż pozasądowe 
przyznanie się symulanta. Od wymienionej zasady trzeba jednak odstąpić, 
ilekroć zrodzi się kwestia autentyczności lub czasu powstania pisemnej de-
klaracji przeciwnej istocie małżeństwa. Zarazem należy przestrzegać reguły, 
że samo istnienie dokumentu przeciwnego woli zawarcia małżeństwa, choćby 
i sporządzonego przed zaślubinami, nie wystarczy do udowodnienia nieważ-
ności umowy małżeńskiej. Skoro można bowiem symulować zawarcie mał-
żeństwa, tym bardziej mogą być nieprawdziwe pisma przeciwko istotnemu 
przymiotowi małżeństwa. Ważne jest zatem, by wykazać zgodność pomię-
dzy wewnętrznym zamiarem autora takiego dokumentu a samym pismem. 
Co więcej, dowód taki musi być bezwzględnie umocniony i potwierdzony 
innymi środkami dowodowymi, zwłaszcza zeznaniami wiarygodnych świad-
ków, okolicznościami oraz poważnymi, dalekimi i bliskimi, przyczynami sy-
mulacji.
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Modele stanowienia prawa w Kościele  
i ich konsekwencje dla wykładni prawa

Stanowienie prawa w systemie prawa kościelnego
Jurysprudencja  – także jurysprudencja kanoniczna  – zna kilka metod 

tworzenia prawa, czyli sposobów powoływania do istnienia normy prawnej. 
Należą do nich m.in. recepcja prawa utworzonego egzogenicznie, czyli poza 
wspólnotą, która je przyjmuje, legalizacja zwyczaju obowiązującego we wspól-
nocie, umowa między podmiotami, autentyczna interpretacja prawa oraz sta-
nowienie prawa1.

Ten ostatni z wymienionych sposobów tworzenia prawa, czyli jego stano-
wienie, stanowi procedurę, która we współczesnych państwach, jak i w Ko-
ściele, jest najbardziej rozpowszechniona. Polega ona na dokonaniu czynności 
konwencjonalnej przez kompetentnego ustawodawcę, czyli prawodawczy or-
gan, żądającego, aby normy prawne o określonej treści były przez adresatów 
prawa realizowane2. Powszechny wybór tej metody kreującej normy prawne 
i danie jej pierwszeństwa uzasadnia wiele czynników i przemawia za nim kilka 
argumentów. Wymienimy poniżej niektóre z nich.

Po pierwsze, prawo stanowione jest prawem mającym  – przynajmniej 
w  założeniu  – wysoką jakość legislacyjną. Rozumie się przez to  taką jego 
właściwość, polegającą na  tym, że  dzięki określonemu procesowi legislacji 
normy wprowadzane do  systemu prawnego nowym aktem normatywnym 
są niesprzeczne z tymi, które już w nim obowiązują. Jakość legislacyjna aktu 
normatywnego wyraża się także w tym, że nowe normy wyrażone są w spo-
sób poprawny z punktu widzenia techniki prawodawczej, co przede wszyst-
kim znaczy, że przepisy właściwie sformułowano pod względem językowym 

1 Zob. np. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001, s. 111–115, czy też L. Mo-
rawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009, s. 83–91; w obrębie prawa kanonicznego zob. 
P.  Kroczek, The Art of  Legislation: the Principles of  Lawgiving in  the Church, Kraków 2012, 
s. 174–175.

2 Por. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 23.
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(ale także graficznym) i  zawarto w  akcie normatywnym o  odpowiedniej 
randze.

Po drugie, prawo stanowione jest prawem, którego moc obowiązująca 
jest pewniejsza niż, przykładowo, prawa zwyczajowego. Obowiązywanie 
normy pochodzącej z prawa stanowionego powinno być precyzyjnie ujęte 
przez prawodawcę, np. poprzez określenie vacatio legis, czy przepisy in-
tertemporalne. Niekiedy w ustaleniu stanu obowiązywania normy poma-
gają reguły wnioskowania prawniczego, np. reguły lex posterior derogat 
legi priori, lex specialis derogat legi generali czy lex superior derogat legi 
inferiori 3.

Po trzecie, prawo stanowione jest powszechnie dostępne dzięki źródłom 
poznania tego prawa (fontes iuris cognoscendi), jakimi są  jego publikatory, 
zarówno te oficjalne (np. „Acta Apostolicae Sedis”, publikatory diecezjalne)4, 
jak i nieoficjalne (publikacje nieurzędowe, strony internetowe).

Proces stanowienia prawa może przybrać wiele form w Kościele5. Niniej-
szy artykuł przedstawia niektóre z nich. Celem tej prezentacji jest pokazanie 
sposobów, które mają charakter modelowy, czyli ujmują daną rzeczywistość, 
dokonując niezbędnych uproszczeń i ograniczając się do ukazania istoty zja-
wiska6.

Należy zauważyć, że dla Kościoła charakterystyczne jest to, że nie istnie-
je w  nim wyodrębniona władza ustawodawcza, w  rozumieniu Monteskiu-
szowym7. Przykładowo w  odniesieniu do  Kościoła powszechnego ustawy 
stanowi papież lub sobór powszechny, czyli te same podmioty, które pełnią 
funkcje „najwyższego nauczyciela Kościoła powszechnego” (LG8 25). Po-

3 Szerzej o  tym pisze R.  Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009, 
s. 107–109.

4 W  warunkach polskich będzie to  „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” czy 
„Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”.

5 Por. J. A. Alesandro, Particular Legislation, [w:] Code, Community, Ministry. Selected Stu-
dies for the Parish Minister Introduction the Code of Canon Law, red. E. G. Pfnausch, Washing-
ton 1992, s. 24–27 oraz National Conference of Catholic Bishops, A Manual for Bishops. Rights 
and Responsibilities of Diocesan Bishops in the Revised Code of Canon Law, Washington 1992, 
s. 29–31.

6 Por. różne definicje modelu stosowane w nauce: B. C. Buckley, C. J. Boutler, Investigating 
the Role of Representations and Expressed Models in Building Mental Models, [w:] Developing 
Models in Science Education, red. J. K. Gilbert, C. J. Boulter, Dordrecht 2000, s. 120.

7 Zob. R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 275–276.
8 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica „Lumen 

gentium” de Ecclesia, 21.11.1964, „Acta Apostolicae Sedis” [dalej: AAS], 1965, vol. 57, s. 5–75.
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dobnie jest w  Kościołach patrykularnych, bowiem na  mocy swojej władzy 
biskupi mają święte prawo i  obowiązek wobec Pana stanowienia praw dla 
swych poddanych (LG 27).

Dodatkowo wypada podkreślić, że przedstawione w niniejszym artykule 
modele nie uwzględniają znanego, a występującego w rzeczywistości i przy-
jętego w  prawoznawstwie podziału na  prawodawcę dogmatycznego (for-
malnego) i  socjologicznego (faktycznego). Zgodnie z  tym rozróżnieniem 
prawodawca w ujęciu dogmatycznym to podmiot, któremu oficjalnie przy-
pisuje się wytwór działalności prawotwórczej, bowiem ma on właśnie takie 
kompetencje, zaś prawodawca socjologiczny jest podmiotem lub grupą pod-
miotów9 realnie biorącym udział w procesie przygotowania tekstu prawnego 
i wywierającym rzeczywisty wpływ na ustalenie określonych treści normują-
cych oraz kształtu redakcyjnego aktu normatywnego10. Oczywiście zarówno 
odpowiedzialność za formę projektu, jak i kontrola nad jego przygotowywa-
niem spoczywa na prawodawcy dogmatycznym.

Taki podział, jak zaznaczono, choć w  praktyce występuje, to  nie jest 
on  sprzeczny z  kanoniczną normą stanowiącą, że  władza ustawodawcza 
winna być wykonywana w sposób przepisany prawem i nie może być ona 
ważnie delegowana, chyba że chodzi o najwyższego prawodawcę lub coś in-
nego prawo wprost zastrzega (kan. 135 § 211). Stwierdzenie bowiem, że jakaś 
osoba lub pewien organ uczestniczy w przygotowywaniu projektów ustaw 
i jest rzeczywistym twórcą tekstu ustawy, nie może byś brana pod uwagę przy 
wykładni prawa12. Dla realizacji norm prawnych nie ma znaczenia, kto był 
faktycznym autorem tekstu aktu normatywnego, lecz kto miał kompetencje 
uczynić go obowiązującym dla adresatów prawa.

 9 Mogą do tej grupy należeć członkowie Rady Kapłańskiej, biegli, doradcy, włączając tak-
że wiernych świeckich (kan. 228 § 2).

10 Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 278; 
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia…, dz. cyt., s. 29.

11 Cytowane kanony, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z Codex Iuris Canonici aucto-
ritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS, 1983, vol. 75, cz. II, s. 1–301.

12 W Kościele takim oficjalnym organem jest Papieska Rada do Spraw Tekstów Prawnych 
(Pontificium Consilium de Legum Textibus). Zgodnie z art. 156 i 157 Constitutio Apostolica „Pa-
stor Bonus” de Romana Curia, 28 VI 1988, AAS, 1988, vol. 80, s. 841–930, wydanej przez Jana 
Pawła II, dykasteria ta ma troszczyć się o  to, aby akty normatywne wydawane przez Kurię 
Rzymską były zredagowane w odpowiedniej formie prawnej i aby dekrety wydawane przez 
zespoły biskupów były poprawne pod względem prawnym. W Polsce takim organem jest Rzą-
dowe Centrum Legislacji (art. 14c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów [Dz. 
U. Nr 106, poz. 492 z późn. zm.]).
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Model wykonawczy
Model wykonawczy jest najbardziej rozpowszechnionym w praktyce sta-

nowienia prawa w Kościele. Polega on na wydaniu decyzji prawodawczych 
przez kompetentny, jednoosobowy organ prawodawczy. Jest on  jednooso-
bowo odpowiedzialny za ustanowione akty normatywne. Stanowiąc ustawę 
prawodawca agit in persona Christi.

Organem tym dla Kościoła powszechnego jest Biskup Kościoła Rzym-
skiego. Papież z racji swego urzędu posiada najwyższą, pełną, bezpośrednią 
i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze 
w sposób nieskrępowany (kan. 331). Oznacza to, że jedyną granicą tworzenia 
przez niego prawa jest prawo Boże (naturalne i stanowione) (zob. kan. 199). 
W  przeciwieństwie do  innych podmiotów ustawodawczych  działających 
według modelu wykonawczego może on delegować władzę ustawodawczą 
(kan. 135 § 2)13.

W  diecezji zadanie prawodawcy wykonawczego pełni biskup diecezjal-
ny. W ramach przysługującej mu władzy własnej, zwyczajnej i bezpośred-
niej (kan. 381) ma on kompetencje stanowienia prawa dla określonej części 
Ludu Bożego powierzonego swojej pieczy (kan. 333 § 1, kan. 391 § 1). Prawo 
powszechne wprost zabrania biskupowi delegowania swojej władzy ustawo-
dawczej (kan. 391 § 2, por. 135 § 2). Należy także zauważyć, że w przypadku 
uchwalenia aktu normatywnego przez synod diecezjalny dogmatycznym pra-
wodawcą pozostaje biskup diecezjalny (kan. 466) 14.

Oczywiście organów wykonujących władzę ustawodawczą zgodnie z pre-
zentowanym modelem może być więcej niż te dwa pokrótce omówione. Wy-
pada wymienić takich prawodawców, jak choćby prałatów terytorialnych, 
opatów terytorialnych, wikariuszy apostolskich i  prefektów apostolskich, 
którzy są zwierzchnikami wspólnot wiernych i o  jakich stanowi kan.  368. 
Zwierzchnicy ci na mocy kan. 381 § 2 są zrównani w prawie z biskupami die-
cezjalnymi.

Nie można z tego kręgu prawodawców wykluczyć także wyższych przeło-
żonych wspólnot życia konsekrowanego, które model wykonawczy stanowie-
nia prawa mają zapisany w swoich konstytucjach (zob. kan. 587 § 1). Chodzi 
tu w szczególności o wyższych przełożonych kleryckich instytutów zakonnych 

13 Zob. szerzej, np. D. Cito, Il Papa supremo Legislatore, „Quaderni di diritto ecclesiale”, 
R. XIII, 2000, nr 1, s. 32–45.

14 Zob. szerzej, np. M. Wijlens, For You I am a Bishop. With You I am a Christian, „The Ju-
rist”, R. LVI, 1996, s. 68–91; National Conference of Catholic Bishops, A Manual for Bishops…, 
dz. cyt., s. 27–36.
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na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie 
papieskim (kan. 134 § 1, kan. 586 § 1, kan. 593, kan. 596 § 1)15.

Model koncyliacyjny
Kolejny jest model koncyliacyjny  – a  ta druga pozycja należy mu  się 

z racji jego rozpowszechnienia w Kościele. Akt normatywny tworzony jest 
w tym modelu przez wieloosobowy organ prawodawczy. Każdy z podmio-
tów mających w  tym organie członkostwo posiada zasadniczo takie same 
prawa, gdy mowa o  zgłaszaniu propozycji rozwiązań legislacyjnych i  taki 
sam głos w  przypadku głosowania nad projektem aktu normatywnego. 
Zróżnicowanie w  prawach pomiędzy członkami takiego kolegium może 
dotyczyć udziału w  określonych czynnościach proceduralnych związanych 
ze stanowieniem prawa.

W  zależności od  wewnętrznych unormowań obowiązujących w  danym 
organie lub zewnętrznych regulacji narzuconych temu organowi przez usta-
wodawcę wyższego stopnia organ uczestniczący w modelu koncyliacyjnym 
podejmuje decyzje w procesie legislacyjnym określoną większością głosów. 
Przykładem zastosowania tego modelu w prawie kanonicznym jest stanowie-
nie prawa przez sobory, synody partykularne czy Konferencje Episkopatu16.

Sobór, czyli kolegium biskupów, którego głową jest papież, a uczestnikami 
biskupi, na mocy sakramentalnej konsekracji oraz hierarchicznej wspólnoty 
z głową kolegium i członkami stanowi również podmiot najwyższej i pełnej 
władzy nad całym Kościołem (kan. 336), także władzy ustawodawczej.

Natomiast działanie biskupów na synodach partykularnych, czyli syno-
dach plenarnych (kan. 439) lub synodach prowincjalnych (kan. 440), zgodnie 
z kan. 445 przewiduje także wykonywanie władzy ustawodawczej w odniesie-
niu do własnego terytorium w celu zatroszczenia się o zaspokojenie potrzeb 

15 Nota bene w eparchiach obowiązek rządzenia władzą ustawodawczą, poza oczywiście 
władzą wykonawczą i sądowniczą, należy do biskupa eparchialnego (kan. 191 § 1 Codex Cano-
num Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus [dalej: CCEO], AAS, 
1990, vol. 82, s. 1061–1363). Podobnie jak w Kościele łacińskim może on ją sprawować tylko 
osobiście (kan. 191 § 2 CCEO).

16 Warto zauważyć, że w katolickich Kościołach wschodnich ten model uchwalania prawa 
praktykują synod biskupów Kościoła patriarchalnego (kan. 110 CCEO) oraz synod biskupów 
Kościoła arcybiskupiego (kan. 152 CCEO). Ustawy uchwalone przez te ograny także wymagają 
zatwierdzenia zgodnie z kan. 150 § 2 i § 3 CCEO. Również do  tego modelu zaliczyć należy 
stanowienie prawa dla Kościoła metropolitalnego sui iuris przez Radę Hierarchów (kan. 167 § 
1 i kan. 169). Sposób zatwierdzania uchwał tego organu reguluje kan. 167 § 2.
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pasterskich Ludu Bożego. Synod może „podejmować decyzje w tym, co wyda-
je się odpowiednie dla wzrostu wiary, ukierunkowania wspólnej działalności 
pasterskiej, poprawy obyczajów, zachowania, wprowadzenia lub strzeżenia 
jednakowej dyscypliny kościelnej” (kan. 455).

Natomiast Konferencja Episkopatu sprawuje władzę ustawodawczą ogra-
niczoną normami z kan. 455 § 1: „Konferencja Episkopatu może wydawać 
dekrety ogólne jedynie w  tych sprawach, w  których przewiduje to  prawo 
powszechne, albo określa szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej, wydane 
przez nią z własnej inicjatywy lub na prośbę samej Konferencji”17.

Trzeba wreszcie zaznaczyć, że wymienione przykładowo organy stosujące 
ten model stanowienia prawa, choć są pełnoprawnymi prawodawcami, to ich 
ustawodawcze decyzje wymagają pewnej formy zatwierdzenia. Decyzje so-
boru muszą uzyskać aprobatio wydane przez papieża (kan. 338 § 1), z kolei 
uchwały synodu partykularnego czy Konferencji Episkopatu wymagają reco-
gnitio Stolicy Apostolskiej (kan. 466, kan. 455 § 2).

Model synodalny
Można powiedzieć, że model synodalny jest zbudowany na kanwie dwu 

wcześniej wymienionych modeli, a mianowicie modelu wykonawczego oraz 
modelu koncyliacyjnego. W przypadku przygotowania tekstu normatywnego 
w modelu synodalnym jest on oparty o współpracę członków organu uchwa-
łodawczego. Projekt stanowi ich wspólne dzieło.

Przy nadaniu projektowi statusu aktu normatywnego, tzn. tekstu, który za-
wiera normy mogące po wejściu w życie wiązać użytkowników prawa, podsta-
wą jest model wykonawczy. Decyzję o zamianie projektu na akt normatywny 
podejmuje jednoosobowo podmiot, jakiemu prawo przyznaje taką kompe-
tencję. Prawo kanoniczne w modelu synodalnym reguluje kilka sposobów 
jego realizacji. Można tu wymienić synod biskupów (kan. 342–348) i synod 
diecezjalny (kan. 460–468).

Zgodnie z  kan. 343 zadaniem synodu biskupów (niezależnie, czy jest 
to zebranie generalne czy specjalne) jest „rozpatrywanie przedstawionych 
mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekre-
tów, chyba że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez biskupa 
rzymskiego w głos decydujący, wówczas biskup rzymski ma prawo zatwierdzić 

17 Zob. szerzej np. T.  J. Green, The Normative Role of  Episcopal Conferences in  the 1983 
Code, [w:] Episcopal Conferences: Historical, Canonical & Theological Studies, red. T. J. Reese, 
Washington 1989, s. 139–175; J. Listl, Die Einzelkompetenzen der Bischofskonferenz, [w:] Hand-
buch des Katholischen Kirchenrechts, red. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 408–411.
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decyzje synodu”. Wynika z tego stwierdzenia, że władza ustawodawcza nie 
stanowi władzy własnej tego organu, a jest ona uzyskiwana na mocy delegacji 
biskupa Rzymu18.

Natomiast synod diecezjalny to zebranie wybranych kapłanów oraz innych 
wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diece-
zjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu (kan. 460). Choć człon-
kowie synodu swobodnie omawiają zaproponowane im tematy (kan. 465), 
to jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, 
a pozostali uczestnicy synodu posiadają tylko głos doradczy. Biskup diecezjal-
ny sam podpisuje deklaracje i dekrety synodalne – jedynie jego autorytetem 
mogą być one promulgowane (kan. 466)19.

Stanowienie prawa a wykładnia prawa
W nauce prawa, także kanonicznego, powszechnie uważa się za słuszny 

postulat, aby reguły wykładni prawa były znane stanowiącym prawo i two-
rzyły podstawę dla zasad przygotowania tekstu normatywnego20. Ten postulat 
nie dotyczy bezpośrednio modelu stanowienia prawa, bowiem chodzi w nim 
nie o sposób nadania mocy obowiązującej tekstowi ustawy, ale o wyrażenie 
myśli prawodawczej w postaci uporządkowanych w określoną formę przepi-
sów tak, aby zasady jego odczytywania (dekodowania z przepisów prawnych 
norm) były założone i uwzględnione przez piszącego tekst prawny. W prawie 
kościelnym postulat ten nabiera szczególnej mocy z tej racji, że prawodawca 
kościelny jest pierwszym jego interpretatorem (zob. kan. 16 § 1)21.

Jednakże postulat, o  którym mowa, należy rozszerzyć i  odnieść także 
do modeli stanowienia prawa. Zależy tu na tym, aby ich użycie uwzględniało 
zasady obowiązujące przy dokonywaniu wykładni. Ma to szczególne znacze-
nie w prawie kościelnym w kontekście kan. 17, który podaje normy wykładni 
prawa obowiązujące w Kościele. Zgodnie z tym kanonem ustawy kościelne 
należy rozumieć według własnego znaczenia słów, rozważanego w  tekście 

18 Por. P. Erdő, Aspetti giuridici del Sinodo dei Vescovi. Quattro decenni di sviluppo istituzio-
nale, [w:] Il Sinode dei Vescovi. 40 anni di storia 1965–2005, red. N. Eterović, Città del Vaticano 
2005, s. 46; zob. szeroko na ten temat T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele poso-
borowym (studium historyczno-prawne), Tarnów 2010.

19 Zob. szerzej T. Rozkrut, Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów 2002.
20 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 134; P. Kroczek, 

The Art of Legislation…, dz. cyt., s. 109.
21 Por. L. Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, wskazówki, przeł. K. Ku-

bis, A. Porębski, Kraków 2003, s. 151.
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i kontekście. W przypadku wątpliwości i niejasności odnośnie do treści normy 
należy uwzględnić miejsca paralelne, cel i okoliczności ustawy oraz myśl pra-
wodawcy (mens legislatoris). O ile wszystkie reguły wykładni podane w kan. 
17 mają charakter diagnostyczny, czyli że do ich zastosowania można użyć 
konkretnych narzędzi badawczych, a wyniki ich zastosowania mogą być in-
tersubiektywnie weryfikowane, to zastosowanie mens legislatoris jawi się jako 
coś, co wypada z tego zbioru obiektywnych reguł.

Myśl prawodawcy bywa określana w nauce prawa kanonicznego różnorod-
nie22. Pojmowanie myśli prawodawcy jest uzależnione od celów stawianych 
wykładni prawa i optowaniu za jej koncepcją dynamiczną, czyli taką, która 
szeroko uwzględnia – w wyniku wykładni – aktualne rozumienie przepisu 
i dopuszcza zmianę jego znaczenia, albo za koncepcją statyczną – jej cel inter-
pretacji leży w odtworzeniu intencji prawodawcy i odkryciu znaczenia, jakie 
on nadawał przepisom w chwili ich promulgowania.

Dla tej pierwszej charakterystyczne jest stanowisko, którego myśl prawo-
dawcy nie odnosi się wcale do myśli konkretnej osoby z tego powodu, że nie 
jest ona w pełni interpersonalnie komunikatywna. Nie można więc utożsa-
miać mens legislatioris z mens consultorum czy mens Patrum Commissionis23. 
Myśl prawodawcy to pewna figura oznaczająca całe prawo kanoniczne, jako 
prawo Kościoła, co wiąże się z określonym, nadrzędnym celem tego prawa 
(salus animarum) (kan. 1725), regułami tworzenia, wykładni i stosowania tego 
prawa, kanonicznych zasad i wartości, jak np. aequitas canonica, caritas, tem-
perantia, humanitas, misericordia, benignitas, bonum Ecclesiae (np. kan. 19)24.

Z kolei dla tej drugiej formy wykładni, czyli statycznej, mens legislatoris 
ma znaczenie dosłowne. Przy jej poszukiwaniu – zgodnie z myślą zwolen-
ników tej formy interpretacji – należy odwołać się do pierwotnych projek-
tów ustawy, prześledzić dyskusje poprzedzające jej uchwalenie, zapoznać się 
ze wstępem do ustawy lub wyjaśnieniami zawartymi u jej końca. Myśl pra-
wodawcy jest niemal równoznaczna z celem, jaki chce prawodawca osiągnąć 
poprzez wprowadzenie w życie wspólnoty norm prawnych25.

22 Szeroko o tym zob. P. Kroczek, Co prawodawca miał na myśli? – czyli czym jest „mens 
legislatoris” i gdzie jej szukać?, „Annales Canonici”, R. III, 2007, s. 187–198.

23 Por. L. Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele…, dz. cyt., s. 145–146.
24 Por. J. M. Huels, New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P., Beal, J. A. Cori-

den, T. J. Green, Mahwah, New York 2000, s. 75.
25 Por. T.  Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t.  1,  Olsztyn 1985, 

s. 232; tak samo pisze o tym F. Bączkowicz, Prawo Kościelne. Podręcznik dla duchowieństwa, 
t. 1, przygotował do druku i uzupełnił J. Baron i W. Stawinoga, Opole 1957, s. 209; zob. tak-
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Z powyższych rozważań wynika, że w zależności od przyjętej koncepcji 
wykładni uzależnione jest znaczenie i sposób odczytywania mens legislato-
ris przez dokonującego wykładni prawa. Jednak w każdej z wymienionych 
koncepcji wykładni mens legislatoris ma znaczenie, co wynika bezpośrednio 
z kan. 17.

Niezależnie od tego rozgraniczenia należy zauważyć, że w przypadku zasto-
sowania modelu koncyliarnego stanowienia prawa lub modelu synodalnego 
dojście do mens legistatoris jest a priori bardzo utrudnione, a nawet niemoż-
liwe z racji wielości podmiotów podejmujących decyzję mającą znaczenie 
dla brzmienia przepisów. W przypadku modelu wykonawczego zadanie jest 
prostsze, bo wiąże się z poznaniem myśli jednego człowieka26.

Wypada więc postulować, aby w przypadku stanowienia prawa w modelu 
koncyliarnym i synodalnym w ustawach umieszczać pewne wskazówki do-
tyczące rozumienia tekstu. Mogą mieć one formę podawanych już wcześniej 
w artykule źródeł poznawania mens legislatoris27.

Dodać jeszcze można, że w pełni z mens legislatoris można spotkać się w przy-
padku wszystkich modeli stanowienia prawa w interpretacji autentycznej, czyli 
wykładni dokonanej przez samego ustawodawcę lub jego następcę na urzędzie 
lub też podmiot, któremu zlecił dokonanie takiej wykładni (kan. 16 § 1).

Rekapitulacja i postulat
Wyżej zaprezentowane modele stanowienia prawa zawierają spektrum me-

tod uchwalania aktów normatywnych obecnych w Kościele. Podkreślić należy 
ich modelowy charakter. Mogą więc istnieć różne inne formy, jednak zasadni-
czo będą one wariacjami modeli przedstawionych w tym artykule.

W podsumowaniu należy raz jeszcze podnieść to, że w modelu wykonaw-
czym, który można nazwać także autorytatywnym, wyklucza się w  teorii 

że A. Petrani, O sposobie interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Roczniki Teologiczno- 
-Kanoniczne”, 1955, t. 2, s. 161–162.

26 Oczywiście ta  obserwacja nie uwzględnia podziału na  prawodawcę dogmatycznego 
i socjologicznego.

27 Tak to  przykładowo miało miejsce w  przypadku Soboru Watykańskiego II, gdzie 
do konstytucji Lumen gentium, uchwalonej przecież koncyliacyjnie, „z upoważnienia Wyż-
szego Autorytetu”, podano do wiadomości ojców soborowych „Wstępną notę wyjaśniającą” 
dotyczącą trzeciego rozdziału schematu O Kościele tejże konstytucji. Zgodnie z Wyjaśnieniem 
do Noty to właśnie „według myśli i sformułowania” Noty powinna być wyjaśniania i rozumia-
na nauka zawarta w tym rozdziale; zob. Ex actis Ss. Oecumenici Concilii Vaticani II, 16 XI 1964, 
AAS, 1965, vol. 57, s. 72–75.
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dyskusję prawodawcy z użytkownikami prawa nad koniecznością wprowa-
dzenia nowych norm do systemu prawa oraz ich treści. W drugim modelu 
koncyliacyjnym (wspólnotowym lub demokratycznym) podstawą przygo-
towania projektów aktów normatywnych i nadania im mocy obowiązującej 
jest zasada równej siły głosu każdego z członków organu. Model synodalny, 
czyli mieszany, łączy siłę procedur demokratycznych polegającą na uwzględ-
nieniu szerokiego zakresu myśli i doświadczeń podmiotów zaangażowanych 
we wspólnotę i posiadających kompetencję ustawodawczą z pewnością i po-
tencjalną szybkością działania modelu wykonawczego.

Trzeba podkreślić, że w przypadku każdego z modeli możliwe jest zastoso-
wanie zasady quod omnes tangit debet ab omnibus approbari28 (por. kan. 119 
§ 3). Może się to odbywać na poziomie konsultacji projektu lub projektów 
ustawy z  adresatami stanowionego prawa29. Ten proces może przebiegać 
na  różnych etapach stanowienia aktu normatywnego, np. w  fazie przygo-
towywania projektu lub końcowej jego ewaluacji tuż przed uchwaleniem30. 
W ostatecznym kształcie akt normatywny nie straci na jakości prawnej, a nor-
my w nim zawarte mogą być chętniej i pełniej przyjmowane przez swoich 
adresatów. Wydaje się, że prawo stanowione dialogicznie ma większą szansę 
na pełniejszą recepcję zawartych w nim norm. Oznacza to, że wpłynie budu-
jąco na życie użytkowników prawa, zgodnie z myślą prawodawcy.

28 Por. Bonifatio PP. VIII, De regule iuris, 3.03.1298, [w:] Liber sextus decretalium, [w:] Cor-
pus Iuris Canonici, editio Lipsiensi secunda post Ae. L. Richteri curas ad librorum manuscrip-
torum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Ae. Friedberg, t. 2, 
Lipsiae 1881, kol. 1122–1124; zob. Y. Congar, Quod omnes tongit ab omnibus tractari et approbari 
debet, „Revue historique de droit français et étranger”, 1958, nr 36, s. 210–259.

29 Por. P. Kroczek, The Art of Legislation…, dz. cyt., s. 179–180.
30 Powszechnie prawo kanoniczne zasadniczo nie zawiera procedury uchwalania aktów 

normatywnych, natomiast prawodawstwo proponuje kilka modeli, zob. np. L. Örsy, The Inter-
preter and His Art, „The Jurist”, R. XL, 1980, s. 29–30; R. Sobański, Komentarz do kan. 7, [w:] 
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, R. Sobański, t. 1, Poznań 2003, 
s. 55; czy szeroko P. Kroczek, The Art of Legislation…, dz. cyt., s. 176–186.
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Relacje państwo–Kościół  
w prawie Unii Europejskiej

Proces integracji europejskiej obejmuje trzy warstwy: ekonomiczną, po-
lityczną i kulturową, do której włączono poszanowanie wartości reli gijnych 
i etycznych1. W polityce Unii Europejskiej dotyczącej stosunku do re ligii jako 
zjawiska społecznego i ochrony wolności religijnej w płaszczyźnie prawnej 
wystąpił dualizm, polegający na wyróżnieniu dwóch warstw. Pierw sza z nich 
odnosi się do ochrony wolności religijnej w wymiarze indywidualnym, na-
leżnej każdemu z racji posiadanej godności osoby ludzkiej. Druga warstwa 
dotyczy zasad relacji prawnych między Unią a Kościołami oraz granic inter-
wencji Unii w dziedzinie stosunków między państwami i Kościołami w kra-
jach członkowskich na podstawie zasady subsydiarności2.

Zasada poszanowania i ochrony wolności religijnej  
w wymiarze indywidualnym
Podstawowym punktem spotkania między Unią Europejską i Kościołem 

katolickim jest uznanie istnienia i respektowania uniwersalnej wartości, jaką 
stanowi przyrodzona godność osoby ludzkiej, będąca źródłem praw i wolno-
ści należnych każdemu człowiekowi, a w szczególności wolności sumienia 
i religii w życiu prywatnym i publicznym3.

1 Por. C. Mik, Czynnik religijny i etyczny w prawie Unii Europejskiej, [w:] Kultura i prawo. 
Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w Unii Euro-
pejskiej”, Warszawa 2–4 września 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Prace Wydziału Nauk 
Prawnych, t. 17, Lublin 2003, s. 129–172. 

2 Por. J. Krukowski, Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej, [w:] tenże, Polskie prawo wy-
znaniowe, Warszawa 2008, wyd. 4, s. 276–283. 

3 Por. H. H. Klein, Prawa człowieka jako element europejskiej kultury prawnej, [w:] Kultu-
ra i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat „Podstawy jedności europejskiej”, 
Lublin 23–25 września 1998, red. J. Krukowski, O. Theisen, Prace Wydziału Nauk Prawnych, 
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Problematykę tę włączono do programu integracji, realizowanej na podsta-
wie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wol ności, uchwalonej w Rzymie w 1950 roku4. Art. 9 tej Konwencji stanowi:

1. Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obej-
muje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania 
indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub po-
glądów przez uprawianie kultu, czynności religijnych, praktykowanie i nauczanie.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań nie może podlegać innym 
ograniczeniom od tych, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne, w spo-
łeczeństwie demokratycznym, dla bezpieczeństwa publicz nego, ochrony porząd-
ku, zdrowia i moralności publicznej albo ochrony praw i wolności osób trzecich.

Zakres prawa do uzewnętrzniania przekonań religijnych w życiu publicz-
nym – w myśl art. 9 – obejmuje nauczanie i wychowanie. Związek ten został 
doprecyzowany w Pierwszym Protokole Dodatkowym do Konwencji Euro-
pejskiej z 1952 roku. Art. 2 tego Protokołu stanowi: „[…] Wykonując swoje 
funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodzi-
ców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi 
przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Konwencja nakłada więc na pań-
stwa członkowskie obowiązek respektowania prawa rodziców do nauczania 
i  wychowania religijnego dzieci w  szkołach zgodnie z  ich przekonaniami 
i  przynależnością wyznaniową. Jest to  szczególne osiągnięcie europejskiej 
kultury prawnej, realizowane w państwach członkowskich Unii w edukacji 
publicznej (z wyjątkiem Francji i Słowenii)5. Konwencja zo bowią zuje także 

t. 10, Lublin 1999, s. 157–178; J. Krukowski, Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka 
w umowach międzynarodowych, [w:] Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferen-
cji na temat „Podstawy jedności europejskiej”…, dz. cyt., s. 179–202; G. Robbers, Podstawowe 
prawa i wolności człowieka w Unii Europejskiej, [w:] Kultura i prawo. Materiały I Międzynaro-
dowej Konferencji na temat „Podstawy jedności europejskiej”…, dz. cyt., s. 237–252.

4 Zob. E. W. Böckenforde, Państwo prawa w jednoczącej się Europie, przeł. P. Kaczorow-
ski, Warszawa 2000; L. L. Christians, La condition juridique du religieux dans la construction 
d’une Europe post-nationale. Du Traite d’ Amsterdam au Projet de Constitution européene, [w:] 
Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Kru-
kowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 97–122; J. Czaja, Stolica 
Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa 2000.

5 Por. N. Doe, Religion and Public Schools in the States of the European Union – A Iuri dical 
Overview, [w:] Religion in public education. La religion dans l’éducation publicque. Actes du col-
loque Trčves 11–14 novembre 2010, red. G. Robbers, Trier 2011. 
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państwa do poszanowania wolności religijnej mniejszościowych grup etnicz-
nych i narodowościowych (art. 11).

Ważnym dokonaniem Europejskiej Konwencji jest ponadpaństwowy sys-
tem ochrony praw i wolności człowieka w skali ponadpaństwowej, rea lizowany 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Stras burgu6. Konwencja 
gwarantuje każdemu prawo do wniesienia skargi do Trybunału z powodu po-
gwałcenia należnych mu praw, w tym prawa do wolności sumie nia i religii. 
Natomiast słabsza strona Europejskiej Konwencji Praw Czło wieka to brak 
wyraźnej gwarancji ochrony wolności religijnej w wymiarze instytucjonal-
nym. W celu uzupełnienia tej luki Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, 
że z wpisanej do art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Czło wieka gwarancji 
uzewnętrzniania przekonań religijnych „wspólnie z innymi” wynika, że także 
Kościół lub stowarzyszenie o celach religijnych lub światopoglądowych może 
wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czło wieka w imieniu swoich 
członków.

Na zabezpieczenie ochrony wolności sumienia i religii zwrócono uwagę 
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej7. Art. 10 Karty gwarantuje 
każdemu człowiekowi „wolność myśli sumienia i wyznania” (ust. 1), jako pra-
wo należne każdej osobie ludzkiej, a pacyfistom „prawo do odmowy służby 
wojskowej ze względów sumienia, zgodnie z ustawami krajowymi” (ust. 2).

Ochrona wolności religijnej  
w wymiarze instytucjonalnym
Ochrona wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w prawie Unii 

Europejskiej wzbudziła kontrowersje. W pierwszej fazie integracji europej-
skiej religię potraktowano tylko jako sprawę prywatną jed no stki. Przyjęto 
bowiem założenie, że  Unia Europejska ma  być strukturą świecką, opartą 
na zasadzie neutralności wobec przekonań religijnych, światopoglą dowych 
i filozoficznych, pojmowaną tylko w aspekcie ne ga tywnym. Kierując się ta-
kim założeniem, usiłowano wszystkim pań stwom członkowskim Unii Eu-
ro  pejskiej narzucić francuski model rela cji państwo–Kościół, czyli model 

6 Zob. K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004; K. Orzeszyna, Podsta wy relacji 
między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Euro-
pejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2007.

7 Por. S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko- 
-Biała 2001, passim; G. Robbers, Religion in the Public Sphere in Europe, [w:] Ecclesia et Sta-
tus…, dz. cyt., s. 205–210. 
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państwa świeckiego w  wersji sepa racji wrogiej w  sprawie poszanowania 
i ochro ny wolności religii w ży ciu publicznym. Zasada neutralności w takim 
znaczeniu miała ozna czać ignorowanie przez organy Unii różnic, jakie istnieją 
w krajowych systemach relacji państwo–Kościół, a w konsekwencji zanegowa-
nie instytucjonalnego wymiaru religii.

Taka polityka spotkała się z krytyką ze strony Kościoła katolickiego i Ko-
ściołów protestanckich, jak również ze strony władz tych państw, w któ rych 
relacje państwo–Kościół są oparte na innych przesłankach aniżeli model fran-
cuski. Dlatego wysunięto postulaty nowelizacji traktatów Unii Europej skiej 
w celu poszanowania w nich instytucjo nalnego wymiaru wolności reli gijnej 
oraz uznania prawdy, że Kościoły stanowią integralny element tożsamości kul-
turowej narodów Europy. Takie postulaty zostały zgłoszone na Konferencję 
Amsterdamską przez Helmuta Kohla, Kanclerza RFN i przez Stolicę Apostol-
ską, a także przez Konferencję Biskupów Kościoła kato lickiego i Konferencję 
Bis ku pów Kościołów protestanckich w Niem czech8. W publicznej de ba cie 
w sprawie uznania instytucjonalnego wymiaru religii w Unii Euro perskiej, 
zainicjowanej w pracach nad zreda gowaniem Traktatu Kon stytucyjnego dla 
Europy9, wystąpiły dwa etapy. Na  pierwszym etapie przyjęto Deklarację 
o Kościołach, dołączoną do Traktatu Amsterdamskiego. Na drugim etapie 
zasady te wpisano najpierw do projektu Traktatu Konstytucjnego dla Europy 
(art. 51/I), a następnie do Traktatu Lizbońskiego (art. 17). Postanowienia wpi-
sane do Traktatu Lizbońskiego obejmują trzy podstawowe zasady określające 
stosunek Unii do Kościołów i do organizacji opartych na przekonaniach filo-
zoficznych i światopoglą dowych are ligijnych, czyli laickich.

Zasada poszanowania autonomii państw członkowskich  
Unii Europejskiej w zakresie regulacji  
statusu prawnego Kościołów
W art. 17 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego czytamy: „Unia szanuje status przy-

znany na  mocy prawa krajowego Kościołom lub wspólnotom religij nym 
w państwach członkowskich i nie narusza go”. W celu zrozumienia sensu tej 
zasady trzeba uwzględnić kontekst debaty, jaka toczyła się podczas prac nad 

8  Por. J. Krukowski, Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki, „Roczniki 
Nauk Prawnych”, 2003, t. 23, z. 1, s. 199–218; M. Weninger, Unia Europejska wobec Kościołów, 
[w:] Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność re-
ligijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, red. 
J. Krukowski, Prace Wydziału Nauk Prawnych, t. 20, Lublin 2004, s. 183–199. 

9  Por. L. L. Christians, La condition juridique du religieux dans la construction d’une Eu-
rope post-nationale…, dz. cyt., s. 97–122. 
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Traktatem Konstytucyjnym dla Europy. W pierwszej fa zie tych prac igno-
rowano istnienie Kościołów, jako podmiotów demo kratycznego społeczeń-
stwa obywatelskiego, oraz różnic między systemami relacji państwo–Kościół 
w ustawodawstwie państw europejskich. Organy unijne dążyły do narzucenia 
wszystkim państwom członkowskim jednego modelu relacji państwo–Ko-
ściół, tj. modelu państwa laickiego w wersji francuskiej. Usiłowania te stały 
w rażącej sprzeczności z rzeczywistością. Religia jest bowiem tak ściśle zwią-
zana z kulturą narodów europejskich, że nie można jej wyeliminować z życia 
publicznego10, jakkolwiek sto pień jej respektowania w systemach prawnych 
państw europejskich jest różny. W Europie istnieje pluralizm modeli relacji 
państwo–Kościół11. Obok modelu państw laickich, czyli radykalnie świeckich 
(Francja, Holandia), istnieją państwa umiarkowanie świeckie (Niemcy, Wło-
chy, państwa postkomunistyczne Europy Środkowo wschodniej) respektują-
ce obecność Kościołów w życiu publicznym. Wśród państw członkowskich 
Unii istnieją także państwa wyznaniowe (prawosławna Grecja, prote stanckie 
państwa północnoeuropejskie – Dania, Norwegia, angli kańska Wielka Bry-
tania), które uznają uprzywilejowaną pozycję jednego z Koś ciołów z racji hi-
storycznych. Wobec takiej polityki unijnej powstała silna opozycja, zwłaszcza 
w Niemczech, gdzie związki wyznaniowe zakorze nione w tradycji narodowej 
(Kościoły prostestanckie, Kościół katolicki, Gminy wyznaniowe żydowskie) 
posiadają status korporacji prawa publicz nego. Obawiano się, że realizacja 
takiej polityki w Unii Europejskiej doprowadzi do pozbawienia Kościołów 
pozycji korporacji prawa publicz nego, jaką posiadają na mocy prawa krajo-
wego. Dlatego Kanclerz RFN zgłosił do Komisji Europejskiej postulaty nowe-
lizacji Traktatu o Unii Europejskiej w celu zapewnienia Kościołom w prawie 
Unii takiej pozycji, jaką mają zapewnioną w ustawodawstwie krajowym oraz 
uznania prawdy historycznej, że Kościoły stanowią część dziedzictwa ducho-
wego narodów europejskich. Sprzeciw Francji, wspomaganej przez Holandię 
i Luksem burg, spowodował, że spełnienie tych postulatów okazało się trud-
ne. Dopiero po długiej debacie osiągnięto kompromis w formie Deklaracji 
o Kościołach, polegający na poszanowaniu w Unii Europejskiej różnych mo-
deli relacji państwo–Kościół. Na tej podstawie państwa członkowskie, które 
posiadają model państwa radykalnie świeckiego, mogą go zachować, ale nie 
powinny narzucać go innym państwom za pośrednictwem instytucji Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast państwa umiarkowanie świeckie i państwa wyznaniowe 
mogą takimi pozostać.

10 Por. G. Robbers, Religion in the Public Sphere…, dz. cyt., s. 205–210. 
11 Por. K. Orzeszyna, Podsta wy relacji między państwem a kościołami…, dz. cyt., passim.
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Należy także zauważyć, że w szeregu państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Chorwacja, Sło wacja, 
Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia) Kościół katolicki posiada status ure-
gulowany w formie dwustronnej umowy międzynaro do wej ze Stolicą Apo-
stolską, zwanej konkordatem12. Z zasady zawartej w Traktacie Liz boń skim 
wynika, że organy Unii Europejskiej nie mogą na ruszać mocy obowią zującej 
konkordatów.

Zasada zrównania z Kościołami  
organizacji świato po glądowych bezwyznaniowych  
powstałych na podstawie przekonań filozoficznych  
i areligijnych
Traktat Lizboński w art. 17 ust. 2 stanowi: „Unia szanuje na równi status 

organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy 
prawa krajowego”. To znaczy, że Unia Europejska proklamuje zasadę rów-
nouprawnienia z kościołami organizacji laickich – powstałych na podsta wie 
przekonań areligijnych czy antyreligijnych, ale pod warunkiem, że taki sta-
tus został im przyznany przez prawo krajowe. Jaka jest geneza tej zasady? 
Przyczyną tego zrównania był zainspirowany przez organizacje humanistów 
europejskich (pod taką nazwą występują przeważnie organizacje masońskie) 
sprzeciw wobec postulatu wpisania do Traktatu zasady poszanowania przez 
Unię autonomii państw w  określaniu modelu swych relacji z  Kościołami. 
Organizacje te wyraziły zgodę na przyjęcie przez Unię zasady wymienionej 
w punkcie pierwszym pod warunkiem, że zostaną zrównane z kościołami. 
Proklamacja tej zasady nie jest całkowitą nowością, ponieważ organizacje 
te miały już status zrównany z kościołami w państwach Europy zachodniej, 
jak Niemcy i Holandia.

Wpisanie powyższej zasady do  Traktatu Lizbońskiego wskazuje, że  we 
współczesnej Europie ścierają się dwa nurty kulturowe. Z jednej strony jest 
to nurt chrześcijańskiego personalizmu, ukształtowany w długim procesie 
syntezy elementów religii chrześcijańskiej z  elementami filozofii greckiej 
i prawa rzymskiego oraz przesłanek etycznych judaizmu (dekalog), który na-
dal wykazuje żywotność. Z drugiej zaś strony mamy nurt laicki, wywodzący 
się z racjonalistycznej filozofii Oświecenia, który przyczynił się do powstania 

12 Por. J. Krukowski, Dyplomacja Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, 
[w:] Servo veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu 
Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, 9–11 października 2003, red. S. Ko-
perek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 353–362; T. Pieronek, Przewodnie idee konkordatów ponty-
fikatu Jana Pawła II, [w:] Servo veritatis…, dz. cyt., s. 363–379. 
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współczesnego sekularyzmu, zmierzającego do  wyeliminowania wartości 
chrześ cijańskich z życia publicznego13, a w szczególności z ustawo dawstwa 
Unii Europejskiej.

Organizacje laickie – na mocy Traktatu Lizbońskiego – zostały więc zrów-
nane z Kościołami i innymi organizacjami religijnymi w państwach członkow-
skich Unii, w których na mocy prawa krajowego uzyskały takie zrównanie. 
Jakkolwiek ustawodawstwo polskie nie proklamuje expressis verbis zrównania 
organizacji laickich z Kościołami, to implicite są one zrównane z kościelnymi 
jako organizacje pożytku publicznego. Prowadzą różne formy działalności 
publicznej (m.in. kulturalną, oświatowo-wychowawczą, humanitarną), mają 
również taki sam dostęp do dotacji i subwencji z budżetu państwa bądź z fun-
duszy unijnych na działalność społeczną, jeżeli uzyskały status organizacji 
pożytku publicznego.

W wyniku postanowień Traktatu Lizbońskiego nastąpiło więc dowarto-
ściowanie organizacji laickich przez zrównanie ich z Kościołami. Organiza-
cje te wywierają silny wpływ na działalność legislacyjną Unii Europejskiej, 
zwłaszcza na tworzenie tzw. prawa miękkiego, za pośrednictwem którego or-
gany unijne forsują wprowadzanie do państw członkowskich nowych regula-
cji prawnych, opartych na relatywizmie etycznym, np. dotyczących zniesienia 
zakazu aborcji bądź wprowadzenia eutanazji.

Zasada partycypacji kościołów  
w społeczeństwie obywa tel skim Unii Europejskiej
Traktat Lizboński w art. 17 ust. 3 głosi: „Uznając tożsamość i szczególny 

wkład tych Kościołów i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, transpa-
rentny i regularny dialog”. Zasada ta stanowi nowość w stosunku do Deklaracji 
o Kościołach, dołączonej do Traktatu Amster damskiego. W pewnej mierze 
jest to pozytywna odpowiedź Unii Europej skiej na postulaty zgłoszone przez 
Kanclerza RFN i Stolicę Apostolską na konferencję Amsterdamską. Należy 
w niej wyróżnić dwa elementy.

Uznanie tożsamości i wkładu Kościołów  
oraz organizacji światopoglądowych areligijnych
Unia uznaje „tożsamość” Kościołów i  organizacji światopoglądowych. 

To znaczy, że Kościoły i organizacje laickie uczestniczą w obrocie prawnym 
w Unii Europejskiej jako podmioty społeczeństwa obywatel skiego, we wła-
snym imieniu i wnoszą „szczególny wkład” do rozwoju ży cia społecznego. 
Natomiast nie zostały spełnione postulaty Stolicy Apo stolskiej i Kanclerza 

13 Zob. F.  J. Mazurek, Państwo laickie czy konfesyjne – błędna alternatywa, [w:] Ecclesia 
et Status…, dz. cyt., s. 163–2004. 
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RFN, aby Unia przyjęła, że  kościoły stanowią „wyraz tożsamości państw 
człon kowskich i ich kultur” oraz „część wspólnego dziedzictwa kulturowe-
go”14. Traktat Lizboński uznaje także „ich wkład”, jakkolwiek nie wypowia-
da się w kwestii: czy jest to uznanie wkładu hi sto rycznego do „dziedzictwa 
ducho wo-religijnego i moralnego” narodów eu ropejskich; czy jest to otwarcie 
Unii na ten wkład, jaki wnoszą do rozwoju życia publicznego. Papież Bene-
dykt XVI w swej encyklice spo łecznej stwierdza:

Religia chrześcijańska oraz inne religie mogą wnieść swój wkład w rozwój tylko 
wtedy, gdy Bóg znaj duje miejsce również w sfe rze publicznej, z konkretnym od-
niesieniem do wymiaru kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a zwłaszcza 
politycz nego. Nauka społeczna Kościoła zrodziła się, aby domagać się tych upraw-
nień obywatelskich dla religii chrześcijańskiej. Negowanie prawa do pub licznego 
głoszenia włas nej wiary religijnej i do zabiegania o  to, by prawdy wiary kształ-
towały również życie publiczne, ma  negatywne konsekwencje dla prawdziwego 
rozwoju15.

Zasada dialogu Unii z Kościołami i  
organizacjami świato poglądowymi areligijnymi
Unia zobowiązuje się do prowadzenia dialogu z Kościołami i organiza cjami 

bezwyznaniowymi. Z tego wynika, że Unia na mocy Traktatu Lizboń skiego 
przyjęła zobowiązanie do  komunikowania się z  Kościołami w  celu  budo-
wania demokracji uczestniczącej. Jednocześnie należy zauważyć, że dialog ten 
ma być: „otwarty, przejrzysty i regularny”. Wymóg otwartości przede wszyst-
kim oznacza, że Kościoły, jako strony dialogu z organami Unii, będą trakto-
wane jako organizacje wyznaniowe na zasadzie partnerstwa z orga nizacjami 
bezwyznaniowymi. Wymóg przejrzystości wskazuje, że przedstawiciele Ko-
ściołów, jako uczestnicy tego dialogu, mają prawo dostępu do instytucji Unii. 
Wymóg regularności jest powtó rzeniem atrybutu, jaki winien spełniać dialog 
prowadzony przez organy Unii z jej obywatelami i przedstawicielami stowa-
rzyszeń reprezentujących spo łeczeństwo obywatelskie. Oznacza to, że odrzu-
cone zostało twierdzenie orga nizacji humanistów, że Kościoły nie mogą być 

14 S. Mückl, Religia jako składnik i  czynnik tożsamości narodowej, [w:] Kultura i prawo. 
Materiały V Międzynarodowej Konferencji na  temat „Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej 
a pluralizm religijny”, Trewir, 18–19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Prace 
Wydziału Nauk Prawnych, t. 35, Lublin 2007, s. 127–148; J. Isensee, Europejskość Unii Europej-
skiej, [w:] Kultura i  prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na  temat „Tożsamość 
kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny”…, dz. cyt., s. 149–172. 

15 Benedykt XVI, Caritas in veritate, nr 56.
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uczestnikami dialogu z orga nami Unii Europejskiej, gdyż – w ich mniema-
niu – nie są reprezentan tami społeczeństwa obywatelskiego16. Słabszą stroną 
tej gwarancji dialogu jest brak wskazania procedury, według której ma się 
on odbywać.

Powyższe zapewnienie traktatowe komunikowania się Unii z Koś ciołami 
i organizacjami bezwyznaniowymi stanowi pewne osiągnięcie pod wa runkiem, 
że dialog ten będzie realizowany dla dobra wspólnego, a nie dla interesów ide-
ologicznych organizacji bezwyznaniowych. Należy zauważyć, że dialog Unii 
z Kościołami i organizacjami bezwyznaniowymi, jak każdy dialog partnerski, 
będzie mieć sens wówczas, gdy zostanie skierowany do współ działania dla do-
bra wspólnego tych samych ludzi, którzy jednocześnie są obywatelami Unii 
i wiernymi danego Kościoła. Niestety, brak w prawie Unii wyraźnego wskaza-
nia, że celem dialogu Unii z Kościołami jest współ działanie dla „dobra człowie-
ka i dobra wspólnego”, jakie zawarto w Konstytucji RP (art. 25 ust. 3).

Należy zauważyć, że idea dialogu Kościoła katolickiego z Unią Europejską 
nie jest nowością. Stolica Apostolska w imieniu Kościoła katolickiego od sze-
regu lat prowadzi bowiem dialog za pośrednictwem swego przedstawiciela 
dyplomatycznego w randze stałego obserwatora przy Wspólnotach Europej-
skich, a obecnie przy Komisji Europejskiej. Gdy przewodniczącym Komisji 
Europejskiej był Jacque Delors, utworzono przy niej specjalną komórkę, która 
wystąpiła z inicjatywą dialogu z przedstawicielami Kościołów i innych orga-
nizacji religijnych i laickich. W celu realizacji tego zamierzenia przy Komisji 
Europejskiej powołane zostały także przedstawicielstwa: Konferencji Episko-
patów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), Konferencji Kościołów Europej-
skich, Prawosławne Biuro Łącznikowe, Konferencji Rabinów Europejskich, 
Muzuł mańskiej Rady dla Współpracy w  Europie, Federacji Humanistów 
Euro pej skich17.

Wnioski dotyczące przyszłości
Na podstawie przedstawionej wcześniej analizy zasad relacji między Unią 

a Kościołami i organizacjami bezwyznaniowymi, wpisanych do Traktatu Liz-
boń skiego, należy stwierdzić, że:

16 Por. P. Rolland, Article I–52. Statuts des églises et des organisations non confessionneles, 
[w:] Traité établissant une Constitution pour l’Europe – commentaire article por article, t. 1, red. 
L. Burgorque-Larsen, A. Levade, F. Picod, Paris 2007, s. 674–677; K. Orzeszyna, Podsta wy rela-
cji między państwem a kościołami…, dz. cyt., s. 261–266. 

17 Por. M. Weninger, Unia Europejska wobec Kościołów…, dz. cyt., s. 181–196; K. Orzeszy-
na, Podsta wy relacji między państwem a kościołami…, dz. cyt., s. 261–266. 
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1. Unia Europejska ma być neutralna wobec krajowych modeli relacji mię-
dzy państwem a Kościołami w podwójnym aspekcie. W aspekcie pozy tyw-
nym, gdy instytucje unijne, jakimi są komisje, rady i trybunały, będą szanować 
status prawny Kościołów i organizacji laickich, jaki mają za pewniony w usta-
wodawstwie krajowym państw członkowskich. W aspekcie negatywnym zaś 
organy unijne nie będą go naruszać w przyszłości. Oznacza to, że organy Unii 
Europejskiej nie powinny narzucać państwom człon kowskim jednego modelu 
tych relacji, jakoby lepszego od pozostałych.

2. Unia Europejska będzie respektować pluralizm religijny i  świato-
poglądowy współczesnego społeczeństwa. Szczególnym tego wyrazem będzie 
przestrzeganie dwóch konkurencyjnych nurtów kulturowych: nurtu chrześci-
jańskiego, którego wyrazicielami są Kościoły, i nurtu laickiego, reprezentan-
towanego przez organizacje bezwyznaniowe.

3. Unia Europejska będzie respektować specyficzny wkład, jaki Kościoły 
i organizacje laickie wnoszą do życia społecznego, nie tylko na poziomie kra-
jowym, ale również europejskim. Należy zauważyć, że jakkolwiek w tek ście 
Traktatu Unii Europejskiej brak jest wyraźnego uznania wkładu chrześci-
jaństwa do  kultury europejskiej, to  implicite zostało ono wyrażone przez 
użycie nazwy „Kościoły”, którymi są instytucje religijne o rodowodzie chrześ-
cijańskim.

4. Kościół katolicki jako wspólnota religijna nie ubiega się o to, aby być 
członkiem Unii Europejskiej, ale od blisko dwóch tysięcy lat wnosi wkład 
w rozwój kultury narodów tworzących Unię Europejską. Dlatego Stolica Apo-
stolska generalnie z aprobatą odnosi się do idei zjednoczenia Europy na pod-
stawie wspólnych wartości, ale jednocześnie postuluje poszanowanie przez 
Unię Europejską wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego narodów europej-
skich i zajmuje krytyczne stanowisko wobec polityki organów unijnych zmie-
rzających do zredukowania wolności religijnej do sfery prywatnej jedno stki18. 
Zadaniem Kościoła jest uczestnictwo w procesie integracji Europy przede 
wszystkim poprzez kształtowanie postaw wiernych, będących obywatelami 
Unii Europejskiej.

W  praktyce powstają problemy, gdy instytucje unijne podejmują kon-
fliktogenne decyzje ograniczające autonomię państw członkowskich 

18 Por. A. Nicora, Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej z punktu widzenia Stolicy 
Apostolskiej, [w:] Kultura i prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia 
i wolność religijna w Unii Europejskiej”, dz. cyt., s. 31–41; J. Życiński, Aksjologiczny fundament 
jedności Europejskiej w perspektywie adhortacji „Ecclesia in Europa”, [w:] Kultura i prawo. Ma-
teriały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w państwach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”…, dz. cyt., s. 21–30. 
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w re lacjach z Kościołami oraz redukują prawo do wolności religijnej do sfe-
ry życia prywatnego jednostki. Źródłem sporów w tej dziedzinie jest brak 
ścisłego rozgraniczenia między ochroną wolności religijnej w wymiarze in-
dywidualnym i instytucjonalnym oraz eliminacja wartości religijnych i etycz-
nych z życia publicznego19.

19 Por. L. Wiśniewski, Liberum veto w sprawie wieszania krzyży w szkole?, [w:] Etyka w me-
diach, t. 6: Media odzwierciedleniem rzeczywistości?, red. W. Machura, Poznań–Opole 2010, 
s. 13–17. 
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Sakrament święceń a wolność człowieka

Prawodawca w kan. 1026 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdza, że wy-
święcić można tylko tego, kto cieszy się należytą wolnością1. Roberto Zaval-
loni wymienia cztery podstawowe elementy każdej wolnej decyzji człowieka. 
Są to: motywacja, osąd, wybór i realizacja podjętej decyzji. Motywacja wska-
zuje faktory i przyczyny, mające wpływ na proces dokonywania wyboru. Osąd 
uaktywnia proces dyskusyjny dokonujący się w podmiocie i opierający się 
na ocenie poszczególnych możliwości z uwzględnieniem konkretnych wąt-
pliwości, argumentów za i przeciw. Decyzja, czyli wybór w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, oznacza akt, na mocy którego podmiot zajmuje określoną pozycję 
w odniesieniu do motywów i różnych argumentów. Wypełnienie decyzji, czyli 
jej realizacja, jest dopełnieniem procesu decyzyjnego, choć w ścisłym sensie 
do niego nie należy2.

Motywacja
Spośród wyżej wskazanych elementów, określających każdą wolną decyzję 

człowieka, najważniejszym jest motywacja. Podobnie Gianfrancesco Zuanazzi 
zauważa, że  to od motywacji zależy w sposób bezpośredni każda decyzja. 
Każda decyzja opiera się, bowiem na określonych motywach. Czynimy coś, 
ponieważ uważamy, że istnieją racje skłaniające nas do podjęcia konkretnego 
działania. Dokonujemy takiego, a nie innego wyboru, ponieważ uznajemy 
coś za rzecz wartą uwagi, ważną albo przyjemną. Każdy akt ludzki jest zatem 
oparty na określonych motywach3.

1 Kan. 1026 Kodeksu Prawa Kanonicznego [dalej: KPK]: „Ut quis ordinetur debita liber-
tate gaudeat oportet […]”.

2 Por. R. Zavalloni, La  libertà personale. Psicologia della condotta umana, Milano 1973, 
s. 85–86.

3 Por. G. Zuanazzi, Libertà come destino, Roma 2001, s. 11.
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Richard DeCharms, próbując scharakteryzować motywację, stwierdza, 
że stanowi ona coś w rodzaju łagodnej formy obsesji4. Motywacja bowiem 
sprawia, że ktoś, kto ma pewien cel, wytęża siły i trwa przy nim, nie odwra-
cając od  niego uwagi. Motywacja nie jest jakąś homogeniczną jednością, 
ale – jak podkreśla z kolei Falko Rheinberg – to twór abstrakcyjny, z którego 
pomocą spośród wielu różnych życiowych procesów wyodrębnia się i rozważa 
te pozostające w związku z wytrwałym ukierunkowaniem naszego zachowa-
nia na pewien cel5.

Każdy akt ludzki ma swój motyw. Człowiek czyni coś, ponieważ uważa, 
że są motywy, dla których winien to uczynić. Motywem zatem można okre-
ślić każdy faktor skłaniający człowieka do podjęcia określonej decyzji. Motyw 
jednak nie jest tym samym, co motywacja. Motyw staje się motywacją, gdy 
podmiot czyni z niego przyczynę swojego działania, a zatem zachodzi rela-
cja między motywem a podmiotem. Należy bowiem zauważyć, że w wolnym 
działaniu człowieka nie zawsze najistotniejsze są motywy najsilniejsze, gdyż 
w rzeczywistości to konkretna osoba decyduje o tym, czy jest w stanie oprzeć 
się różnym motywom i nad nimi zapanować czy też nie. Co więcej, to kon-
kretna osoba decyduje, czy jakiś motyw stanie się dla niej przyczyną działania 
czy też nie.

Należy w tym miejscu dokonać rozróżnienia między motywami działania 
a przyczynami tegoż działania. Motywy wprawdzie usprawiedliwiają podjęcie 
decyzji, ale nie zmuszają człowieka do jej powzięcia. Motywy stają się przy-
czynami działania, o ile zostaną uznane jako takie przez człowieka. W tym 
sensie przyczyny, które determinują ludzkie działanie, mają wpływ na koń-
cową decyzję podmiotu. Można by zatem postawić tezę, że w jakimś sensie 
uwarunkowują one podmiot do podjęcia określonej decyzji. Można by też, 
spoglądając na tę kwestię w innym świetle, stwierdzić, że wpływ motywów 
na końcową decyzję podmiotu jest niewielki.

Wolność działania nie może być interpretowana jako pozbawiona jakich-
kolwiek motywów, wolność pusta czy też abstrakcyjna. Nie należy zatem 
przeciwstawiać wolności istnieniu motywów działania. Jak słusznie zauważa 
Zuanazzi, wolność realizuje się na płaszczyźnie istnienia motywów działania. 
Wolność, która nie zderza się z emocjami, pragnieniami, osądami jest wolno-
ścią absurdalną i nieistniejącą6.

4 Por. R. DeCharms, Enhancing motivation: Change in the classroom, New York 1979, s. 55.
5 Por. F. Rheinberg, Psychologia motywacji, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2006, s. 17.
6 Por. G. Zuanazzi, Psicologia e psychiatria nelle causa matrimoniali canoniche, Città del 

Vaticano 2006, s. 78.
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Istnienie motywu lub motywów działania nie niweczy ludzkiej wolności i nie 
determinuje działania człowieka. Sam motyw bowiem, nie ma mocy wywołania 
ludzkiego działania, a jedynie może to działanie stymulować. Motyw przedsta-
wia ludzkiej świadomości pewne formy działania jako atrakcyjne lub istotne. 
W tym jednak względzie czynnik osobisty, związany z osobowością i psychiką 
człowieka, odgrywa rolę pierwszorzędną. Siła oddziaływania motywów zależy 
przede wszystkim od struktury psychicznej człowieka. Motyw wskazuje czło-
wiekowi kierunek działania, ale nie determinuje go do działania we wskazanym 
kierunku. W przypadku osoby zdrowej i niedotkniętej żadnym zaburzeniem 
psychicznym motywy nigdy nie są na tyle silne, by implikować działanie czło-
wieka. Chcenie świadome charakteryzuje się tym, że człowiek panuje nad im-
pulsem i motywem, czyniąc z niego przyczynę działania swoją wolną decyzją7.

Osąd przedmiotu
Motywy mają swoje znaczenie w odniesieniu do czynności poznawczych 

podmiotu, a w konsekwencji do dokonywanego przez rozum praktyczny osądu. 
Czynności te oparte są bowiem na motywach, zarówno świadomych, jak i pod-
świadomych, a w konsekwencji w jakimś sensie są przez nie uwarunkowane.

Postrzeganie rzeczywistości przez człowieka umożliwia wypracowanie osą-
du w odniesieniu do przedmiotu poznania. W doktrynie kanonistycznej wy-
różnia się dwa kolejne rodzaje poznania, a mianowicie poznanie teoretyczne 
i poznanie oceniające. Pierwsze z wymienionych nie wystarczy do tego, aby 
dana osoba miała konieczną wolność wyrażenia aktu święceń. W tym wzglę-
dzie niezbędne jest też poznanie krytyczne albo inaczej poznanie oceniają-
ce odnoszące się zarówno do przedmiotu święceń, jak i wynikających z nich 
obowiązków. Należy jednak zauważyć, że między poznaniem teoretycznym 
a poznaniem praktycznym zachodzi relacja podporządkowania oraz współza-
leżności. Podmiot, niemający zdolności poznania teoretycznego, nie dysponuje 
również zdolnością poznania oceniającego. Z kolei podmiot, mający zdolność 
poznania oceniającego, posiada również zdolność poznania teoretycznego.

Swobodny wybór
Decyzja opiera się przede wszystkim na wolnej woli człowieka. Wolność 

ta może mieć różny wymiar. W zależności od przyczyn presji wywieranej na czło-
wieka wyróżnia się wolność fizyczną, moralną, psychologiczną i polityczną.

7 Por. R. Zavalloni, La libertà personale…, dz. cyt., s. 236.
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Święty Tomasz z Akwinu mówi o trzech formach wolności: wolności działa-
nia, dokonania wyboru oraz dokonania wyboru dobra lub zła. Pierwsza z tych 
form pozwala człowiekowi działać lub zaniechać działania. Druga umożliwia 
w odniesieniu do danego przedmiotu dokonać wyboru działania dla określo-
nego celu lub nie. Dzięki trzeciej formie wolności można dokonać wyboru 
działania ukierunkowanego na dobro lub na zło8.

Wolność, z  punktu widzenia filozofii, oznacza niezależność człowieka 
w podejmowaniu konkretnych decyzji. A zatem osoba wolna w momencie 
dokonywania wyboru jest w stanie podążać w stronę określonego celu, jakim 
jest dobro9.

W ujęciu psychologii wolność umożliwia człowiekowi podjęcie przez niego 
decyzji, czyli dokonanie wyboru. Wybór ten z kolei jest możliwy, o ile dana 
osoba jest osobą wolną. Wolność więc nie jest tym samym, co akt dokonania 
wyboru. Dokonanie wyboru bowiem to akt, który wymaga od podmiotu ko-
niecznej wolności psychologicznej. Ponadto, wolność z punktu widzenia psy-
chologii jest czymś abstrakcyjnym i w praktyce nie istnieje. Istnieją natomiast 
osoby, które są wolne i jako takie zdolne do dokonania wyboru.

Osobę można nazwać wolną, jeśli w  momencie podejmowania decyzji 
nie jest uzależniona od takiej choroby, sytuacji czy presji na nią wywieranej, 
która determinuje jej decyzje i postępowanie. Wolność absolutna oczywiście 
nie istnieje. Każdy człowiek jest w jakimś sensie uzależniony czy też podle-
ga różnym ograniczeniom10. Człowiek jest wolny, ale wolność ta ma zawsze 
określone granice. Jak zauważa Mario F. Pompedda11, człowiek nigdy nie jest 
wolny od swojej natury, seksualności, pasji, afektów, a także od swojej historii 

 8 Por. Thomas Aquinas, De veritate, q. 22, a. 6. Czytamy tutaj: „[…] libertas voluntatis 
in  tribus considerabitur: scilicet quantum ad  actum, in  quantum potest velle hoc vel illud, 
etiam eius oppositum; et quantum ad ordinem finis, in quantum potest velle bonum vel ma-
lum. Sed quantum ad primum horum inest libertas voluntati in quolibet statu naturae respec-
tu cuiuslibet obiecti. Cuiuslibet enim voluntatis actus est in potestate ipsius respectu cuiuslibet 
obiecti, secundum vero horum est respectu quorumdam obiectorum, scilicet respectu eorum 
quae sunt ad finem, et non ipsius finis; et etiam secundum quemlibert statum naturae. Tertium 
vero non est respectu omnium obiectorum, sed quorumdam, scilicet eorum quae sunt ad fi-
nem; nec respectu cuiuslibet status naturae, sed illius tantum in quo natura deficere potest. 
Nam ubi non est defectus in  apprehendendo et  conferendo, non potest esse voluntas mali 
etiam in his quae sunt ad finem, sicut patet in beatis. Et pro tanto dicitur, quod yelle malum 
nec est libertas, nec pars libertatis, quamvis sit quoddam libertatis signum”.

 9 Por. B. J. F. Lonergan, Grazia e libertà, Roma 1970, s. 139–141.
10 Por. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano 1965, s. 578.
11 Por. M. F. Pompedda, L’incapacità di natura psichica (can. 1095), [w:] Matrimonio cano-

nico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1991, s. 122.
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i miejsca zajmowanego w społeczeństwie. Człowiek nigdy nie będzie wolnym 
od jego wad, słabości, frustracji, charakteru. Te bowiem czynniki decydują 
o jego substracie psychofizycznym. Nie oznacza to jednak, że niweczą one 
naturalną zdolność człowieka do autodeterminacji.

Wolność tak rozumiana wskazuje, że człowiek jest w stanie uczynić z tego, 
co dzięki działaniu intelektu uznał za wartość, motyw i przyczynę działania. 
Stąd wolność wymaga, aby wpływ różnego rodzaju czynników lub faktorów 
wyżej zauważonych, nie był nigdy na tyle silny, by determinować działanie 
człowieka12. Człowiek jest zdolny do autodeterminacji, o ile zarówno z ze-
wnątrz, jak i od wewnątrz, nie zmusza się go do podjęcia lub zaniechania 
określanego działania. Wolność ta, czyli zdolność do autodeterminacji, może 
zostać naruszona poprzez działanie innych osób lub poprzez wpływ czynni-
ków zewnętrznych lub uwarunkowań wewnętrznych, zarówno świadomych, 
jak i podświadomych. W sytuacji chorobowej, psychogennej czy patologicznej 
wpływ tychże elementów pozostaje tak silny, że stają się one przyczyną i mo-
tywem działania, pozbawiając osobę możliwości dokonania wyboru, a zatem 
autodeterminacji13.

Akt przyjęcia święceń jako akt ludzki winien być świadomy i wolny. Ozna-
cza to, że winien być dokonany bez jakichkolwiek nacisków zewnętrznych 
lub wewnętrznych, które pozbawiłyby podmiot zdolności dokonania wybo-
ru i podjęcia decyzji. Mowa tu zarówno o braku przymusu z zewnątrz, jak 
i o koniecznej wolności wewnętrznej. Wolność ta oznacza, że wola jest zdolna 
do oddalenia wszelkich nacisków wewnętrznych do tego stopnia, że nie wpły-
wają one na decyzję podmiotu. Człowiek, pomimo swych różnorakich uwa-
runkowań pochodzących z wychowania, kultury, środowiska, afektywności, 
a także podświadomości, jest w stanie podjąć decyzję świadomą i rozważną 
poprzez akt, za który czuje się odpowiedzialny. Człowiek, jako istota racjonal-
na i specyficznie duchowa, może odnaleźć się wewnętrznie i podjąć choćby 

12 Por. Thomas Aquinas, Summa, I, q. 19, a. 1; q. 59, a. 1. Czytamy tutaj: „Progredientibus 
scientiis psychologicis ac psychiatricis, quae a Divo Thoma asserta sunt, ae aptius ac penitus 
dignoscuntur, atque quaenam sint actiones proprie humanae, ex deliberata voluntate proce-
dentes ac libero arbitrio statutae, rectius nostro tempore determinari possunt, ut secernantur 
ab aliis, quae tantummodo speciem actionum humanarum praebent, sed revera sunt merae 
actiones hominis, cum ob defectus, quibus persona implicatur, a deliberata voluntate minime 
procedant. […] Processus psychicus vero ad deliberandum consensum matrimonialem impe-
diri potest psychicis anomaliis, quarum aliquae potius facultatem volitivam quam facultatem 
intellectivam praepediunt. Quamvis enim intellectus et voluntas in homine unum constituant 
et ad invicem compleantur, cum omnis substantia intellectualis sit volens”.

13 Por. G. Canepa, Il concetto di personalità nei suoi aspetti filosofici, biologici e medico-le-
gali, Roma 1953, s. 96–98.
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z najwyższą trudnością decyzje racjonalne i umotywowane, co do których 
czuje się autorem. Ta wolność wewnętrzna w praktyce oznacza, że podmiot 
jest zdolny dokonać wyboru drogi kapłańskiej lub innej drogi życia, ocenić 
motywy i w sposób wolny podjąć określone działanie.

Akt przyjęcia święceń nie wymaga pełnej wolności osoby, co zresztą nie jest 
możliwe. Konieczny jest jedynie taki stopień wolności wewnętrznej, który jest 
proporcjonalny do przedmiotu święceń. Każdy akt ludzki jest aktem woli, ale 
jako taki wymaga uprzedniego działania intelektu człowieka, zgodnie z zasadą 
nihil volitum quin praecognitum14. Akt przyjęcia święceń, będący aktem woli, 
jak każdy inny akt ludzki wymaga zatem zaangażowania zarówno woli, jak 
i intelektu15. Nie wystarczy teoretyczne opracowanie intelektu, aby dana osoba 
podjęła decyzję w sposób odpowiedzialny i wolny. Niezbędna w tym wzglę-
dzie jest współpraca wolnej woli człowieka (facultas deliberativa)16. Co więcej, 
ciężar podejmowania konkretnej decyzji nie należy do intelektu, ale jest zada-
niem woli człowieka17. Jak zauważa Lucia Zani, nie wystarczy wiedzieć, jaka 
winna być decyzja, by rzeczywiście została ona podjęta18. To wola dokonuje 
wyboru poprzez praktyczną ocenę wartości przedmiotu. Co jednak podkreśla 

14 Por. Thomas Aquinas, Summa, I–II, q. 1, a. 1. Czytamy tutaj: „Dicendum quod actionum 
quae ab homine aguntur, illae solae propriae dicumtur humanae quae sunt propriae hominis 
inquantum est homo. Differt autem homo ab aliis irrationalibus creaturis in hoc, quod est su-
orum actuum dominus. Unde illae solae actions vocantur proprie humanae quarum homo est 
dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem: unde et li-
berum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo actions proprie humanae 
dicuntur quae ex voluntate deliberate procedunt”.

15 Por. C. Barbieri, La capacità intellettiva e volitiva nell’ambito delle scienze mediche e pi-
sologiche, [w:] L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, Città del 
Vaticano 2000, s. 334.

16 Por. Thomas Aquinas, Summa, I–II, q. 9, a. 1. Czytamy tutaj: „Bonum autem in commu-
ni, quo habet kationem finis, est obiectum voluntatis. Et ideo ex hac parte voluntas movet alias 
potentias animae ad suos actos: utimur enim aliis potentiis cum volumes. Nam fines et perfec-
tions omnium aliarum potentiarum comprehenduntur sub obiecto voluntatis, sicut quaedam 
particularia bona”.

17 Por. G.  Zuanazzi, Psicologia…, dz. cyt., s.  75. Autor zauważa: „Eppure per agire non 
basta né conoscere né sentire: occorre volere. La volontà va considerata come potere di ini-
bizione e come tecnica di azione. Se il primo manca, ha luogo l’azione impulsiva imperiosa 
e abberrante; se è eccessivo, l’azione diventa impossibile e il soggetto prova un impressione 
di irrealtà o si perde nell’esame del pro e del contro. Come tecnica d’azione, la volontà si espri-
me nell’acconsentire, nello sciegiere e nell’eseguire; perciò richiede controllo, coerenza, consa-
pevolezza della situazione e capacità di adattamento”.

18 Por. L. Zani, Psicologia e vita, Milano 1967, s. 58.
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Karl Jaspers, wola jako taka nie może nic stworzyć, ale jedynie podążyć w kie-
runku czegoś, co istnieje i zostało poznane19.

Święty Tomasz prezentuje rozróżnienie między voluntas ut natura oraz 
voluntas ut  ratio. Ten pierwszy rodzaj woli oznacza naturalną skłonność 
podmiotu do  dobra wyższego, drugi zaś  – zdolność dokonania wyboru20. 
Ów wybór polega na podążaniu w kierunku określonego celu, dlatego czę-
sto jest utożsamiany z praktycznym osądem21. W rzeczywistości przedmioty 
działania woli i praktycznego rozumu nie są takie same.

Wola człowieka jest funkcją psychiczną opartą na dokonywaniu wyboru 
w przypadku działań selektywnych oraz na podążaniu do wskazanego moty-
wem celu w przypadku działań prostych. Zuanazzi przypomina, że nie należy 
mylić woli z pragnieniem. Pragnienie bowiem ma charakter spontaniczny, 
może stać w sprzeczności z moimi ocenami moralnymi i istnieje w uniezależ-
nieniu ode mnie. W akcie woli jestem obecny bardzo mocno i to ja decyduję 
o kierunku, w którym podążę, niekoniecznie związanym z samozadowole-
niem. Można pragnąć czegoś, co jest niemożliwe, ale nie można tego wybrać 
i podążyć w jego kierunku22.

Nie należy też utożsamiać woli z działaniem rozumu, który funkcjonuje 
zgodnie z zasadą wyboru tego, co lepsze i bardziej właściwe. Akt woli, co pod-
kreśla Vittorio Marcozzi, nie jest wszak aktem rozumowym, ani prostym 
odzwierciedleniem działania intelektu, choć jego uprzednie działanie w sto-
sunku do woli jest konieczne. Akt woli to zatem akt autonomiczny23.

Wola człowieka pełni rolę kontrolną i decyzyjną w odniesieniu do instynk-
tów, pragnień, ale również wskazań intelektualnych. Właściwie funkcjonują-
ca wola pozwala dokonywać wyborów słusznych, opartych na racjonalnych 
przesłankach. Wola zaburzona w jakikolwiek sposób albo uniemożliwia pod-
jęcie decyzji, albo też pozbawia ją elementów racjonalności.

Należy zauważyć, dotykając jedynie problemu, że niektóre anomalie wpły-
wają przede wszystkim destrukcyjnie na wolę człowieka, pozostawiając jego 
intelekt nienaruszonym. Stwierdza to jednoznacznie orzecznictwo na prze-
strzeni lat. Oznacza to, że scholastyczna zasada ubi intellectus, ibi voluntas nie 
do końca jest prawdziwa, a przynajmniej niekoniecznie sprawdza się w każ-
dym przypadku.

19 Por. K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo, Roma 1950, s. 419.
20 Por. Thomas Aquinas, Summa, III, q. 18, a. 3.
21 Por. tamże, I–II, q. 1, a. 7.
22 Por. C. Barbieri, La capacità…, dz. cyt., s. 296–297.
23 Por. V. Marcozzi, Antropologia psicologica, Roma 1978, s. 270.
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Wypełnienie decyzji
Wypełnienie przedmiotu aktu uzewnętrznia podjętą decyzję. W  jakimś 

sensie jest zatem logicznym następstwem aktu przyjęcia święceń, choć w ści-
słym sensie nie dotyczy samej decyzji, a więc momentu wyrażenia decyzji. 
Wypełnienie zobowiązania określonego w  przedmiocie święceń wiąże się 
mocno z jego podjęciem i podobnie jak poznanie i wybór przedmiotu wy-
maga od kandydata zdolności psychicznej.

Akt przyjęcia święceń, będący aktem ludzkim, nie jest możliwy bez zdol-
ności naturalnej kontrahenta, zwanej inaczej zdolnością psychiczną. Zdol-
ność ta wskazuje, że dana osoba w momencie przyjęcia święceń jest w stanie 
powziąć decyzję dotyczącą zobowiązań wynikających ze święceń w sposób 
świadomy i dobrowolny oraz może dysponować sobą w odniesieniu do wy-
pełnienia podjętych zobowiązań.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na podstawowe obowiązki wynikają-
ce ze święceń kapłańskich. Podstawowym obowiązkiem każdego kapłana jest 
dążenie do  świętości. Kapłan może go  wypełniać w  oparciu o  różnorodne 
formy uświęcenia, które przewiduje Kodeks. Są to zarówno obowiązki dusz-
pasterskie, jak i lektura Pisma Świętego, sprawowanie Eucharystii, modlitwa, 
liturgia godzin, rekolekcje, rozmyślanie, sakrament pokuty, szczególna cześć 
Bogurodzicy Dziewicy czy też wiele innych24. Jest powinnością każdego du-
chownego być posłusznym papieżowi i własnemu ordynariuszowi, zwłaszcza 
w kwestiach dotyczących wiary, obyczajów i dyscypliny Kościoła25. Obowią-
zek ten nie ma charakteru moralnego, ale jest obowiązkiem natury prawnej 
i dotyczy aktów władzy rządzenia i Magisterium26.

Każdy kapłan winien też podejmować studia o charakterze ogólnym teo-
logicznym i różne inne formy kształcenia duchownych, dbając o swoją per-
manentną formację intelektualną i duchową27. Formacja ta, która wymaga 
ciągłego rozwijania w  sobie wrażliwości na  potrzeby innych, umiejętno-
ści prowadzenia dialogu z każdym człowiekiem oraz doskonalenia kultury 
osobistej, w centrum winna stawiać zawsze codzienną celebrację Euchary-
stii oraz wierne sprawowanie liturgii godzin i wypełnianie osobistych prak-
tyk religijnych28. Każdy kapłan zobowiązany jest co roku do uczestnictwa 

24 Por. kan. 276 KPK.
25 Por. kan. 273 KPK.
26 Por. D. Mogavero, I ministri sacri o chierici, [w:] Il diritto nel mistero della Chiesa, t. 2, 

Roma 1990, s. 115.
27 Por. kan. 279 KPK.
28 Por. III Synod Archidiecezji Łódzkiej, Statuty, Łódź 1999, art. 70, 71.
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w rekolekcjach zamkniętych, skupieniach ogólnodiecezjalnych, dekanalnych  
i innych29.

Bardzo ważnym zadaniem służącym uświęceniu kapłana jest przestrze-
ganie przez niego celibatu, wraz z  nieustannym dążeniem do  zachowania 
pełnej czystości30. Należy zauważyć, że obowiązek celibatu zawiera w sobie 
zarówno aspekt charyzmatyczny, w  którym celibat należy postrzegać jako 
dar od  Boga, jak i  aspekt prawny. Nie oznacza on  wyłącznie bezżeństwa, 
ale dotyczy również życia w absolutnej czystości. Małżeństwo zawarte przez 
duchownego jest nieważne i wywołuje określone prawem skutki karne31.

Duchowny winien prowadzić też życie proste, pozbawione próżności, 
w duchu ubóstwa, otwarte na potrzeby innych oraz diecezji32. Obowiązki, 
związane z przebywaniem na terenie własnej diecezji, wynikające z pełnio-
nego urzędu, jak i z inkardynacji, noszenie określonego przez prawo stroju 
kościelnego, zgodnie z normami wydanymi przez Konferencję Episkopatu, jak 
i z uwzględnieniem zwyczaju miejscowego33, oraz popieranie pokoju i zgody 
opartej na sprawiedliwości – realizacja takich powinności sprzyja bez wątpie-
nia uświęceniu kapłana oraz pomnaża wydawane przez niego świadectwo34.

Kodeks Prawa Kanonicznego formułuje też szereg obowiązków o charak-
terze negatywnym, określając, co jest zakazane kapłanowi lub czego winien 
unikać dla bardziej owocnego wypełniania swojej misji. I tak zabrania się ka-
płanowi wszystkiego, co nie przystoi stanowi duchownemu według przepisów 
prawa partykularnego35. Kapłan natomiast winien unikać tego wszystkiego, 

29 Por. tamże, art. 72, 73.
30 Por. kan. 277 KPK.
31 Por. kan. 1087, 1394 § 1 KPK.
32 Por. 282 KPK.
33 Warto w tym miejscu zauważyć, że w świetle art. 97–99 statutów II Synodu Archidiece-

zji Łódzkiej strojem duchownego jest sutanna lub tzw. strój krótki. Sutanna obowiązuje przy 
wszystkich czynnościach liturgicznych, w kancelarii, na katechezie, podczas wszelkich uroczy-
stości religijnych i w czasie występowania w charakterze urzędowym. Strój krótki, składający 
się z czarnego garnituru i koloratki, może być używany poza wypadkami wyżej wymienionymi 
(por. III Synod Archidiecezji Łódzkiej, Statuty, dz. cyt., art. 97–99).

34 Por. kan. 283, 284, 287 § 1 KPK.
35 Por. kan. 285 § 1 KPK. III Synod Archidiecezji Łódzkiej stwierdza: „Kapłanom zabrania 

się przyjmowania urzędów, z  którymi łączy się sprawowanie władzy świeckiej, jak również 
brania czynnego udziału w działalności partii politycznych, chyba że obrona praw Kościoła 
lub dobra wspólnego będą wymagały bezpośredniego zaangażowania w tego typu działania. 
Na takie działania duchowni muszą mieć wyraźne zezwolenie Arcybiskupa” (III Synod Archi-
diecezji Łódzkiej, Statuty, dz. cyt., art. 125).
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co obce stanowi duchownemu, choć samo w sobie nie jest nieprzyzwoite36, 
w tym przyjmowania publicznych urzędów i wykonywania władzy świeckiej37.

Kapłanowi wolno jedynie za zezwoleniem własnego ordynariusza podej-
mować zarząd dóbr osób świeckich, wykonywać świeckie urzędy, z którymi 
łączy się obowiązek składania rachunków, podpisywać weksle i poręczenia 
nawet własnym majątkiem38, uprawiać handel39 oraz zaciągać się dobrowolnie 
do wojska40.

Wnioski
Prawodawca stwierdza, że wyświęcić można tylko tego, kto cieszy się na-

leżytą wolnością. Akt przyjęcia święceń winien być zatem świadomy i dobro-
wolny. Oznacza to, że jako taki wymaga wolności w sensie psychologicznym, 
w takim stopniu, by osoba przyjmująca święcenia znała przedmiot swoich 
zobowiązań i mogła nim dysponować.

W strukturze aktu przyjęcia święceń wyróżnia się cztery podstawowe ele-
menty. Są nimi: motywacja, osąd, wybór i realizacja podjętej decyzji. Moty-
wacja wskazuje faktory i przyczyny, które decydują o podjęciu konkretnej 
decyzji. Osąd, oparty na poznaniu oceniającym, formułuje konkretne sugestie 
rozwiązań i ocenę poszczególnych możliwości. Decyzja, czyli wybór dokonany 
w sposób wolny, jest w ścisłym tego słowa znaczeniu aktem woli wybierającej 
stan kapłański. Wypełnienie decyzji stanowi jedynie uzupełnienie aktu woli.

Akt przyjęcia święceń, jako akt ludzki, a jednocześnie akt o charakterze psy-
chicznym, wymaga od kontrahenta zdolności psychicznej koniecznej do jego 
wyrażenia. Zdolność ta oznacza, że dana osoba w momencie przyjmowania 
święceń jest w stanie powziąć decyzję dotyczącą życia kapłańskiego w sposób 
świadomy i dobrowolny oraz może wypełnić wynikające ze święceń zobo-
wiązania. W konsekwencji, brak tej zdolności oznacza niezdolność naturalną 
do przyjęcia święceń, czyli brak należytej wolności, o której mowa w kan. 
1026 KPK.

36 Por. kan. 285 § 1 KPK.
37 Por. kan. 285 §§ 2–3 KPK; Sacra Congregatio pro Cleris, Declaratio „Quidam episcopi”, 

de quibusdam associationibus vel coadunationibus quae omnibus clericis prohibentur, 8 martii 
1982, „Acta Apostolicae Sedis”, 1982, vol. 74, s. 642–645.

38 Por. kan. 285 § 4 KPK.
39 Por. kan. 286 KPK.
40 Por. kan. 289 § 1 KPK.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Konsekwencje prawne  
zatwierdzenia instytutu zakonnego  

na prawie papieskim

Instytuty zakonne  
na prawie diecezjalnym i na prawie papieskim
Jednym z  podstawowych podziałów instytutów życia konsekrowanego1 

(a wśród nich instytutów zakonnych2) w prawie kanonicznym jest podział 
na instytuty na prawie diecezjalnym i na prawie papieskim. Podział ten jest 
wyjaśniony w kan. 589 Kodeksu Prawa Kanonicznego [dalej: KPK]: „Insty-
tut życia konsekrowanego nazywa się instytutem na prawie papieskim, jeśli 
został erygowany przez Stolicę Świętą albo otrzymał od niej formalny dekret 
zatwierdzający. Jest natomiast na prawie diecezjalnym, gdy został erygowany 
przez biskupa diecezjalnego, a nie otrzymał od Stolicy Apostolskiej dekretu 
zatwierdzającego”.

Z przepisu tego wynika, że instytuty na prawie papieskim to te, które albo 
zostały od razu erygowane przez Stolicę Apostolską, albo te, które najpierw 
zostały ustanowione przez biskupa diecezjalnego i były instytutami na prawie 
diecezjalnym (lub na prawie biskupim), a następnie, w toku swego rozwoju, 
zostały zatwierdzone przez Stolicę Świętą. Ta druga forma jest częstsza.

Aby móc należycie ocenić, jakie jest znaczenie podniesienia jakiegoś zgro-
madzenia do rangi instytutu na prawie papieskim, przyjrzyjmy się, jak we-
dług obowiązującego prawa wygląda powstanie i dalszy rozwój instytutu, tak 
by mógł dojść do tego etapu, który określamy mianem „na prawie papieskim”.

1 W myśl kan.  573 § 1 i  2 instytutem życia konsekrowanego jest wspólnota erygowana 
kanonicznie na stałe przez kompetentną władzę Kościoła, skupiającą wiernych, którzy przez 
śluby lub inne zobowiązania wyrażają chęć i gotowość do zachowania rad ewangelicznych.

2 Kan. 607 § 2 – „Instytut zakonny jest wspólnotą, której członkowie, zgodnie z własnym 
prawem, składają śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane po upływie czasu, oraz podej-
mują braterskie współżycie we wspólnocie”.
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Oczywiście u początków każdego zgromadzenia zawsze jest Boża inspira-
cja, natchnienie Ducha Świętego udzielone założycielowi. Jego owoc stanowi 
zawiązanie się pewnej wspólnoty, która początkowo nie ma formalnego cha-
rakteru, z czasem jednak jej członkowie dążą do otrzymania aprobaty ze stro-
ny władzy kościelnej i przybrania jakiejś formuły prawnej. Aby charyzmaty 
założycielskie mogły kanonicznie przekształcić się w instytuty życia konse-
krowanego, muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez władzę kościelną3. 
Zazwyczaj nowo powstający instytut przez pewien czas działa w diecezji jako 
stowarzyszenie mające określony cel i sposób życia4. Nie jest to jeszcze insty-
tut życia konsekrowanego, choć często statut takiego stowarzyszenia zawiera 
elementy upodabniające go do form życia zakonnego (np. okresy formacji, 
składanie ślubów czasowych i wieczystych, prowadzenie życia wspólnego), 
a w zamyśle założyciela i władzy kościelnej dąży ono do przekształcenia się 
w instytut życia konsekrowanego, gdy pojawią się odpowiednie ku temu wa-
runki5. Dopiero po pewnym okresie ustabilizowanej działalności takiego sto-
warzyszenia – nie określa się, jak długo trwa ten etap – biskup diecezji może 
erygować je jako nowy instytut życia konsekrowanego, jeśli uzyska nihil obstat 

3 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o  Kościele „Lumen gentium”, 
21  XI 1964, 45. Kan.  576  – „Do kompetentnej władzy kościelnej należy interpretacja rad 
ewangelicznych, prawne regulowanie ich praktyki, ustanawianie stałych form takiego ży-
cia przez kanoniczną aprobatę, jak również odpowiednia troska, aby instytuty wzrastały 
i rozwijały się zgodnie z duchem ich założycieli i zdrowych tradycji”. Wymóg urzędowego 
potwierdzenia charyzmatu założycielskiego datuje się od Soboru Laterańskiego IV, który 
w 1215 roku zakazywał nawet tworzenia nowych zakonów: „Aby zbytnia rozmaitość zako-
nów nie wywołała w Kościele Bożym wielkiego zamieszania, stanowczo zakazujemy wymy-
ślania w przyszłości nowych. Ktokolwiek będzie chciał wstąpić do zakonu, niech wybierze 
jeden z już zatwierdzonych. Podobnie, chcący ufundować nowy dom zakonny, niech regułę 
i  porządek przyjmie od  zakonów już zatwierdzonych”. Sobór Laterański IV, Konstytucje, 
[w:] Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, red. A. Baron, H. Pie-
tras, t. 2: 869–1312, Kraków 2002, s. 251. Szczegółowe wskazania, jakich winni trzymać się 
ci, którzy wydają osąd co do autentyczności charyzmatu i pożytku z ustanowienia nowej 
rodziny zakonnej, zawiera dekret Kongregacji ds. Zakonów i  Instytutów Świeckich oraz 
Kongregacji Biskupów Mutuae relationes z 14 V 1978 roku, nr 51 (tekst polski w: Życie kon-
sekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. B. Hylla, 
Kraków 2003, s. 182). 

4 Stowarzyszenia wiernych rządzą się przepisami kan. 298–329 KPK. 
5 Takie stowarzyszenie od początku podlega Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekro-

wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a nie Papieskiej Radzie ds. Świeckich, jak pozo-
stałe stowarzyszenia wiernych. Zob. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Pastor bonus”, 28 VI 
1988, art. 111 i 134.
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Stolicy Apostolskiej6. Bez pozytywnej opinii Stolicy Apostolskiej biskup nie 
może ważnie utworzyć instytutu7.

Biskup w ramach konsultacji winien przesłać do Kongregacji ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego8 odpowiednie 
informacje dotyczące instytutu, który ma zamiar powołać9. Wymaga się po-
dania nazwiska i biografii założyciela lub założycielki, nazwy proponowanego 
zgromadzenia, sprawozdania z dotychczasowego funkcjonowania i rozwoju 
wspólnoty oraz jej formy prawnej, jej liczebność, fotografię lub rysunek stroju 
przewidzianego dla nowicjuszy i profesów, dwa egzemplarze zbioru modlitw 
używanych we wspólnocie, sześć egzemplarzy konstytucji, opinie innych or-
dynariuszy, o ile wspólnota działa w więcej niż jednej diecezji, opinię na temat 
ewentualnych faktów nadzwyczajnych (jak objawienia lub wizje), relację do-
tyczącą form pobożności praktykowanych we wspólnocie, opinię o istnieniu 
lub nie instytutów, które miałyby podobny cel. Wymogi te wynikają z koniecz-
ności ustrzeżenia się przed niepotrzebnym erygowaniem zgromadzenia, które 
byłoby nieużyteczne, bardzo podobne do już istniejących rodzin zakonnych 
pod względem charyzmatu, natury, celu czy duchowego dziedzictwa lub nie 
miałoby perspektyw rozwoju10. Obowiązek konsultacji ze Stolicą Apostolską 

 6 Kan. 579 – „Biskupi diecezjalni mogą, każdy na własnym terytorium, erygować formal-
nym dekretem instytuty życia konsekrowanego, po niezbędnej konsultacji Stolicy Apostolskiej”.

 7 Zob. A. Chrapkowski, J. Krzywda, Komentarz do kan. 579, [w:] Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 2, cz. 2, Poznań 2006, s.  14–15. Niektórzy jednak 
uważają, że wymóg konsultacji obowiązuje jedynie co do godziwości, a erygowanie instytutu 
bez odniesienia się do Stolicy Apostolskiej byłoby ważne. Zob. J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo 
o  instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985, s.  52; J.  R. Bar, Poradnik kanonicznego 
prawa zakonnego, Warszawa 1986, s. 143. Zauważa się także, że przepis kanonu nakazuje, by bi-
skup skonsultował się ze  Stolicą Apostolską, nie wymaga natomiast wyraźnie „zezwolenia”, 
czyli tego, by biskup postąpił według jej wskazań. Zob. T. Rincón-Pérez, La vida consagrada 
en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico, Pamplona 2001, s. 119.

 8 Do zadań tej dykasterii należy wydanie opinii o  użyteczności erygowania instytutu. 
Zob. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Pastor bonus”, dz. cyt., art. 106 § 1.

 9 Zob. J. Kałowski, Biskup diecezjalny a autonomia instytutów życia konsekrowanego, [w:] 
Biskup pasterz diecezji. Materiały z  sympozjum „Biskup diecezjalny a  duszpasterstwo i  apo-
stolstwo wiernych” zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie 26 marca 2003 roku z okazji 20-lecia promulgowania Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 76–77.

10 Stanowił o  tym Sobór Watykański II  w  dekrecie Apostolicam actuositatem, 19: „Przy 
zakładaniu nowych instytutów trzeba poważnie rozważyć, czy są one konieczne lub przynaj-
mniej bardzo pożyteczne, jak również czy istnieje możliwość ich rozwoju, aby wbrew roztrop-
ności nie powstawały instytuty nieużyteczne bądź niemające dostatecznych sił żywotnych”.
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wiąże się też z perspektywą przyszłego rozwoju instytutu, tak by w przyszłości 
mógł otrzymać status instytutu na prawie papieskim11.

Po uzyskaniu nihil obstat Stolicy Apostolskiej biskup diecezjalny może 
dekretem erygować instytut12, nadać mu  osobowość prawną i  zatwierdzić 
konstytucje. Odnośnie do nich Kongregacja może wydać swoje wskazania 
oraz żądać wprowadzenia pewnych modyfikacji. Treści zatwierdzonych przez 
Stolicę Świętą nie można zmieniać bez jej zgody13.

Tak powstałe zgromadzenie na prawie diecezjalnym pozostaje pod szczegól-
ną opieką biskupa diecezjalnego14, który ma wobec instytutu szereg uprawnień 
określonych przez prawo15. Przede wszystkim zobowiązany jest dbać o właści-
wy rozwój zgromadzenia i pogłębianie życia według rad ewangelicznych oraz 
czuwać, by do dyscypliny wewnętrznej instytutu nie wkradły się nadużycia. 
Zarazem jednak roztaczając opiekę nad instytutem, biskup winien respektować 
jego słuszną autonomię16, gdyż nie jest dlań przełożonym wewnętrznym, lecz 
zewnętrznym, w granicach określonych przez szczegółowe przepisy prawa17.

Nawet jeśli instytut na prawie diecezjalnym rozwijając się, przekracza gra-
nice jednej diecezji i zaczyna działać w innych, nadal pozostaje instytutem 
na prawie diecezjalnym. Mimo to biskup tej diecezji, w której istnieje dom 
główny (generalny) instytutu, cieszy się szczególnymi uprawnieniami, choć 
decyzje odnośnie do instytutu winien konsultować z biskupami tych diecezji, 
w których znajdują się pozostałe domy zgromadzenia18. Najczęściej jednak, 
gdy instytut rozszerza stopniowo swą działalność na kolejne diecezje i kraje, 
naturalnym etapem dalszego rozwoju jest uzyskanie zatwierdzenia papieskie-
go. Dawniej dokonywało się to w formie tzw. dekretu pochwalnego (decretum 
laudis)19, mocą którego zgromadzenie przechodziło z prawa diecezjalnego 
na prawo papieskie, po czym następował dekret aprobacyjny (decretum ap-

11 Zob. F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
Poznań 1988, s. 40.

12 Nie staje się jednak jego założycielem, choć to on sprawia, że instytut formalnie zaczyna 
istnieć w kościelnym porządku prawnym.

13 Zob. kan. 583. 
14 Zob. kan. 594. 
15 Zob. F. Bogdan, Prawo zakonów…, dz. cyt., s. 40–42; E. Gambari, Życie zakonne po So-

borze Watykańskim II, przeł. J. E. Bielecki, Kraków 1998, s. 566–567.
16 Zob. kan. 586.
17 Zob. A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, Kra-

ków, 2002, s. 94–97.
18 Zob. kan. 595 § 1. 
19 Zob. B. Zubert, Dekret pochwalny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t.  3, Lublin 1989, kol. 

1119.
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probationis)20 – na jego podstawie zgromadzenie zakonne uzyskiwało defini-
tywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej21. Obowiązujące prawo nie mówi już 
o dekrecie pochwalnym, a jedynie o „zatwierdzeniu” instytutu22.

Takie zatwierdzenie następuje, gdy zgromadzenie, od czasu erygowania 
go przez biskupa, rozwinęło się, wykazało apostolską działalność oraz zacho-
wało karność zakonną. Wraz z aprobatą papieską uzyskuje ono w Kościele 
większą stałość, szerszą autonomię oraz potwierdzenie, że dotychczasowa jego 
działalność i sposób życia są zgodne z zamysłem Kościoła i przynoszą dobre 
owoce nie tylko dla Kościoła lokalnego, lecz także dla Kościoła powszechnego.

Przejście z instytutu na prawie diecezjalnym w instytut na prawie papie-
skim dokonuje się na wniosek przełożonego generalnego, który wraz ze swoją 
radą wnosi prośbę o papieskie zatwierdzenie skierowaną do ojca świętego. 
Do takiej prośby należy załączyć: 1) akt kanonicznego erygowania instytutu 
przez biskupa, 2) listy polecające biskupów diecezjalnych, 3) dokładne spra-
wozdanie o obecnym stanie zgromadzenia, z podaniem stanu personalne-
go, dyscyplinarnego, ekonomicznego, sposobu formacji (liczba nowicjuszy 
i postulantów), 4) rys historyczny zgromadzenia, 5) konstytucje i dyrekto-
rium, 6) akt agregacji, o  ile taka nastąpiła23. Z chwilą zatwierdzenia przez 
Stolicę Apostolską instytut otrzymuje status instytutu na prawie papieskim 
i zgodnie z kan. 593 KPK podlega „bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy 
Apostolskiej24 w zakresie wewnętrznego zarządu i dyscypliny”. Oznacza to, 
że w kwestiach zarządu i dyscypliny instytutu instancją decydującą jest Sto-
lica Święta, i to „bezpośrednio”, czyli bez potrzeby, by biskup był instancją 

20 Zob. tenże, Dekret aprobacyjny, [w:] B. Zubert, Dekret aprobacyjny , [w:] Encyklopedia 
Katolicka, dz. cyt., kol. 1119.

21 Normy Kongregacji ds. Zakonników, które regulowały procedurę zmierzającą do za-
twierdzenia zgromadzenia zakonnego na prawie papieskim z 6 marca 1921 roku; zob. „Acta 
Apostolicae Sedis” [dalej: AAS], 1921, vol. 13, s. 312–319.

22 Praktyka zmieniła się w 1979 roku. Od tego czasu Stolica Apostolska udziela od razu 
zatwierdzenia definitywnego, gdy proszące o to zgromadzenie odpowiada wymaganiom praw-
nym. Zob. J. R. Bar, Poradnik…, dz. cyt., s. 17.

23 Agregacja (zob. kan. 580) to forma łączności między instytutami, polegająca na przy-
łączeniu nowego instytutu do  już istniejącego instytutu zakonnego. Skutki agregacji mają 
charakter przede wszystkim duchowy i nie dają przełożonemu instytutu agregującego żadnej 
władzy nad instytutem agregowanym. Zob. J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo…, dz. cyt., s. 53–54; 
J. R. Bar, Poradnik…, dz. cyt., s. 7.

24 A konkretnie Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, zaś w przypadku zgromadzeń na terenach misyjnych – Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów, gdy zaś chodzi o  instytuty w  Kościołach wschodnich  – Kongregacji ds. 
Kościołów Wschodnich. 
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pośrednią i bez konieczności uzyskiwania jego zgody25. Nie znaczy to jednak, 
że biskup diecezji, w której działa zgromadzenie nie ma względem niego żad-
nych kompetencji. Zanim jednak zostaną one przedstawione, przyjrzyjmy się, 
jakie są konkretne różnice w przepisach prawa między instytutami na prawie 
diecezjalnym a instytutami na prawie papieskim.

Instytuty na prawie papieskim
Pierwszy formalny wyraz tego, że  jakieś zgromadzenie jest instytutem 

na prawie papieskim to fakt zatwierdzenia jego konstytucji przez Stolicę Apo-
stolską, nie zaś przez biskupa diecezjalnego26. Biskup diecezjalny nie może 
także udzielać dyspens od zachowywania przepisów konstytucji instytutów 
na prawie papieskim, co może czynić wówczas, gdy zgromadzenie jest na pra-
wie diecezjalnym27.

Bardzo istotną różnicą w porównaniu z instytutami na prawie diecezjal-
nym jest to, że wyżsi przełożeni kleryckich instytutów życia konsekrowanego 
na prawie papieskim – czyli takich, które pozostają pod zarządem duchow-
nych i podejmują wykonywanie święceń oraz są uznane jako instytuty kleryc-
kie28 – są ordynariuszami29, a zatem oprócz zwyczajnej władzy, jaką posiadają 
jako przełożeni zakonni w odniesieniu do podległych im członków, mają oni 
w Kościele władzę rządzenia30, którą w poszczególnych przypadkach mogą 
wykonywać nie tylko w stosunku do zakonników. Sprawowanie tej władzy 
i  konkretne uprawnienia wyższych przełożonych regulują liczne kanony 
KPK – zawsze tam, gdzie określone kompetencje przyznawane są ordynariu-
szowi31.

25 W rzeczywistości nawet w przypadku instytutów na prawie diecezjalnym papież i tak 
cieszy się władzą „bezpośrednią” w stosunku do każdego wiernego, a więc i zakonnika. Zob. 
kan. 333 § 1. Ponieważ dykasterie Kurii Rzymskiej działają w imieniu papieża i mocą jego au-
torytetu (zob. kan. 360), także i one wykonują władzę papieską „bezpośrednio”. 

26 Zob. kan. 595 § 1.
27 Zob. kan. 595 § 2. Biskup, mimo że posiada władzę dyspensowania określoną w kan. 87 

§ 1, z której może korzystać także w stosunku do zakonników, nie może dyspensować od prze-
pisów konstytucji instytutów na prawie papieskim. Zob. M. Dortel-Claudot, Istituto di  vita 
consacrata di diritto pontificio, [w:] Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, red. C. Corral Sa-
lvador, V. de Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993, s. 601.

28 Zob. kan. 588 § 2.
29 Zob. kan. 134 § 1. 
30 Zob. kan. 596 § 2.
31 Zob. kanony: 65 § 1; 66; 68; 87 § 2; 285 § 4; 289; 903; 936; 951; 967 § 3; 968 § 2; 969 § 2; 1019 

§ 1; 1039, 1042; 1047 § 4; 1053 § 2; 1189; 1196, 2º; 1207; 1212; 1223–1225; 1245; 1265; 1267 § 1–2; 1279 
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Jakie są inne konkretne uprawnienia, różne w instytutach na prawie papie-
skim i na prawie diecezjalnym?

Zgromadzeń na prawie papieskim nie może wizytować własnym autoryte-
tem biskup diecezjalny, chyba że pozwala mu na to prawo32. Przepisy prawa 
umożliwiają biskupowi wizytować dzieła apostolskie powierzone zakonni-
kom przez biskupa, jak np. kościoły i kaplice, do których uczęszczają zwykle 
wierni, szkoły oraz inne dzieła religijne lub charytatywne (z wyjątkiem szkół, 
w których formują się wyłącznie alumni instytutu). Taka wizytacja nie do-
tyczy jednak spraw należących do dyscypliny wewnętrznej, ale apostolstwa 
podlegającego biskupowi33. Natomiast w przypadku instytutu na prawie die-
cezjalnym (a także tzw. klasztorów autonomicznych sui iuris34) biskup ma pra-
wo i obowiązek przeprowadzania wizytacji, obejmującej również dyscyplinę 
zakonną, poszczególnych domów położonych na jego terytorium35.

Instytut na prawie papieskim ma także większe uprawnienia w zakresie 
zarządu własnym majątkiem. W odniesieniu do zgromadzeń na prawie die-
cezjalnym to biskup – czy to zatwierdzając konstytucje, czy bezpośrednio – 
decyduje, jakie czynności należy uznać za  tzw. czynności nadzwyczajnego 
zarządu majątkiem, przed podjęciem których trzeba uzyskać zezwolenie or-
dynariusza36. W instytutach na prawie papieskim winno to określać własne 
prawo. Podobnie gdy chodzi o alienację (zbycie) majątku zakonnego – jeśli 
jego wartość przekracza tzw. sumę maksymalną, ustaloną przez konferencję 
episkopatu (dziś jest to 1 mln euro)37 – władze instytutu na prawie papieskim 
nie muszą prosić o zgodę biskupa diecezji, ale bezpośrednio Stolicę Apostol-
ską38. Generalnie biskup nie ma wglądu w sprawy majątkowe zgromadzenia 

§ 1–2; 1281 § 1; 1283; 1284 § 2; 1288; 1301; 1302; 1304; 1305; 1308; 1309; 1310; 1319 § 1; 1339–1342; 
1348; 1350; 1355; 1356; 1373; 1427 § 1; 1480; 1708; 1717–1718; 1720–1722; 1724.

32 Zob. kan. 397 § 2.
33 Zob. kan. 678 § 1 i 681 § 1.
34 Zob. kan.  613–615. Nawet jeśli miałyby one status klasztorów na  prawie papieskim, 

są  powierzone szczególnej trosce i  nadzorowi biskupa diecezjalnego. Biskup przewodniczy 
w  nich wyborom przełożonego, otrzymuje doroczne sprawozdanie z  zarządu majątkiem 
i udziela zezwoleń na dokonanie określonych czynności prawnych (zob. kan. 625 § 2, 637, 638 
§ 4). Potwierdza też (ad validitatem) indult odejścia zakonnika z klasztoru (zob. kan. 688 § 2).

35 Zob. kan. 628 § 2.
36 Zob. kan. 638 § 1 i 1281 § 1 i 2. 
37 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Ustalenie minimalnej i maksymalnej sumy alienacji 

dóbr kościelnych, 18–19 X 2006 (zatwierdzono 5 XII 2006), „Akta Konferencji Episkopatu Pol-
ski”, 2007, nr 13, s. 32–33.

38 Zob. kan. 638 § 3 i 4. Praktyką Stolicy Apostolskiej jest jednak zapoznanie się z opinią 
miejscowego biskupa w przedmiocie zamierzonej alienacji dóbr należących do instytutu. 
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na  prawie papieskim i  nie ma  prawa do  otrzymywania sprawozdań doty-
czących zarządu dobrami doczesnymi takiego instytutu, tak jak przysługuje 
mu to prawo w przypadku instytutów na prawie diecezjalnym i klasztorów 
autonomicznych.

Zgodnie z kan. 672 KPK wyższy przełożony instytutu laickiego na prawie 
papieskim może wyrazić zgodę na to, by zakonnik podjął zarząd dóbr należą-
cych do świeckich. W zgromadzeniu na prawie diecezjalnym takie zezwolenie 
wydaje własny ordynariusz.

Odmienność statusu instytutu na prawie papieskim widoczna jest zwłaszcza 
podczas sytuacji szczególnych w życiu zakonnym, a więc w razie eksklaustracji 
zwykłej, przejścia zakonnika do instytutu życia apostolskiego lub instytutu 
świeckiego, a także w przypadku kryzysu powołania zakonnego: eksklaustra-
cji nałożonej, wydalenia lub całkowitego odejścia z instytutu – w odniesieniu 
do zgromadzeń na prawie papieskim w podejmowaniu decyzji bierze udział 
Stolica Apostolska39, w zgromadzeniach na prawie diecezjalnym – biskup die-
cezji40. Podobnie jest w przypadku dyspensy od przeszkody ślubów zakonnych 
do małżeństwa – dyspensa od ślubów wieczystych złożonych w instytucie za-
konnym na prawie papieskim jest zastrzeżona dla Stolicy Apostolskiej, a gdy 
sprawa dotyczy zakonnika z  instytutu na  prawie diecezjalnym, dyspensy 
udziela biskup41.

Ważnym uprawnieniem, jakim cieszą się instytuty na prawie papieskim 
(„jeżeli w jakikolwiek sposób są zobowiązane do odmawiania brewiarza”), 
jest możliwość posiadania własnego kalendarza liturgicznego, który musi być 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską42.

39 Zob. kan. 684 § 5; 686 § 1 i 3; 691 § 2; 700.
40 W  przypadku odejścia z  instytutu w  czasie trwania profesji czasowej w  instytucie 

na prawie papieskim stosownego indultu udziela najwyższy przełożony za zgodą swojej rady, 
a w instytutach na prawie diecezjalnym indult musi być do ważności potwierdzony przez bi-
skupa. Zob. kan. 688 § 2. 

41 Zob. kan. 1078 § 2, 1º.
42 Zob. Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja „Calendaria particularia”, 24 VI 1970, AAS, 

1970, vol. 62, s. 651–663 (tłum. polskie: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, red. E. Sztafrow-
ski, t. 3, z. 2, s. 245–278); S. Cichy, Święci i błogosławieni w kalendarzu liturgicznym i Marty-
rologium rzymskim. Zasady dotyczące wpisywania świętych i błogosławionych do kalendarza 
liturgicznego, „Anamnesis. Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episko-
patu Polski”, R. XII, 2006, nr 2 (45), s. 54–55. Do obchodów własnych całej rodziny zakonnej 
należą: uroczystość lub święto tytułu; uroczystość lub święto założyciela kanonizowanego; 
uroczystość lub święto głównego patrona zakonu lub zgromadzenia; święto założyciela zali-
czonego w poczet błogosławionych; wspomnienie patrona drugorzędnego; obchody świętych 
i błogosławionych, którzy byli członkami zakonu lub zgromadzenia. Do obchodów własnych 
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Przywilej przysługujący instytutom na prawie papieskim stanowi także spe-
cyficzna kompetencja do sądzenia najwyższego przełożonego zgromadzenia – 
właściwym trybunałem kościelnym jest Rota Rzymska43.

Instytut na prawie papieskim może być zniesiony tylko przez Stolicę Apo-
stolską. Ona też podejmuje decyzję na temat przeznaczenia dóbr doczesnych 
likwidowanego instytutu44.

Kompetencje miejscowego biskupa  
w stosunku do instytutów na prawie papieskim
Status instytutu na prawie papieskim nie oznacza, że zgromadzenie jest 

wyjęte spod władzy miejscowego biskupa i podlega wyłącznie Stolicy Apo-
stolskiej. Choć to właśnie Stolica Święta jest bezpośrednim przełożonym hie-
rarchicznym dla instytutów iuris pontificii, wszystkie prowadzone przez nie 
dzieła funkcjonują przecież w poszczególnych Kościołach partykularnych. 
Prawo kanoniczne zawiera przepisy wyraźnie określające przypadki, w któ-
rych biskup może interweniować w sprawach zgromadzenia. Wspólnoty za-
konne stanowią ważną i żywą część Kościoła partykularnego, w pełnym tego 
słowa znaczeniu należą do rodziny diecezjalnej. „Biskup, jako ojciec i pasterz 
Kościoła partykularnego, dla wszystkich jego członków, przyjmuje różne 
przejawy życia konsekrowanego jako łaskę”45. Chociaż instytuty życia kon-
sekrowanego cieszą się w Kościele „słuszną autonomią”46, nie są przez to ab-
solutnie niezależne od pasterza diecezji – właśnie dlatego, że ich autonomia 
jest „słuszna”, czyli zgodna z prawem. Zasady słusznej autonomii winien prze-
strzegać tak biskup, jak i zgromadzenia47.

poszczególnych prowincji zalicza się: święto tytułu lub patrona głównego; wspomnienie pa-
trona drugorzędnego; obchody świętych lub błogosławionych, którzy w  sposób szczególny 
związani są z prowincją.

43 Zob. kan. 1405 § 3, 2º.
44 Zob. kan.  584. Możliwe jest także przekształcenie przez Stolicę Apostolską instytutu 

na prawie papieskim w instytut na prawie diecezjalnym. Do takiej transformacji może dojść 
np. w przypadku znacznego spadku liczebności członków instytutu połączonego z  ich kon-
centracją w jednej diecezji. Zob. S. Haering, Instituto de derecho pontificio, [w:] Diccionario 
General de Derecho Canónico, red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, t. 4, Pamplona 2012, s. 643.

45 Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium „Apostolorum successores”, nr 98.
46 Zob. kan. 586 § 1. 
47 Literatura na  temat słusznej autonomii instytutów życia konsekrowanego jest bardzo 

bogata. W  języku polskim zob. przede wszystkim monografię A.  Skorupy, Słuszna autono-
mia…, dz. cyt. Z nowszych publikacji, które nie są już cytowane w tym opracowaniu, zob. też 
J. Kałowski, Biskup diecezjalny a autonomia instytutów…, dz. cyt; V. De Paolis, La vita consa-



348

ks. Piotr Majer

Wspomniane już zostało prawo biskupa do wizytacji instytutu w przedmio-
cie apostolatu. Ogólnie można powiedzieć, że zakonnicy podlegają biskupowi 
diecezji „w sprawach, które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykony-
wania kultu Bożego oraz innych dzieł apostolskich”48. Te zakresy podlegają 
bowiem trosce pasterskiej biskupa. W szczególności biskup sprawuje władzę 
w odniesieniu do życia konsekrowanego – także instytutów na prawie papie-
skim – w następujących sprawach:

– podlegają mu – w zakresie dotyczącym duszpasterstwa parafialnego – za-
konnicy pełniący funkcje proboszczów i wikariuszy parafialnych, powołani 
dla tych parafii, które zostały powierzone kleryckiemu instytutowi zakon-
nemu49, a także – stosownie do zawartej umowy – zakonnicy przeznaczeni 
do dzieł duszpasterskich powierzonych przez biskupa zakonnikom50;

– w zakresie publikacji zakonnicy podlegają kontroli biskupiej – niezależ-
nie od zezwolenia własnego przełożonego na wydawanie pism dotyczących 
religii lub moralności51, niektóre pisma wydawane przez zakonników mają 
być poddane cenzurze ordynariusza miejsca52;

– zamieszczanie przez zakonników artykułów w prasie wyraźnie atakującej 
religię i dobre obyczaje może dokonywać się wyłącznie za zgodą ordynariusza 
miejsca53;

– instytut zakonny może założyć szkołę tylko za zgodą biskupa diecezjalne-
go54, który sprawuje kontrolę nad wszystkimi szkołami katolickimi w diecezji 

crata nella Chiesa: autonomia e dipendenza dalla gerarchia, „Periodica de Re Canonica”, 2000, 
vol. 89, s.  291–315, 379–401; W.  Wenz, Kanoniczność wzajemnych relacji między biskupami 
diecezjalnymi i wspólnotami osób konsekrowanych, „Annales Canonici”, R. II, 2006, s. 81–112; 
T. Rincón-Pérez, La justa autonomía de los institutos religiosos y su proyección sobre los mo-
nasterios de monjas, „Ius Canonicum”, 2007, vol. 47, s. 13–50; G. Ángeles Pérez, La exención y 
la justa autonomía de los Institutos de vida sagrada, „Revista Mexicana de Derecho Canónico”, 
2011, vol. 17, s. 83–106; Y. Sugawara, Autonomía de los IVC, [w:] Diccionario General de Derecho 
Canónico, red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, t. 1, Pamplona 2012, s. 579–582.

48 Kan. 678 § 1. 
49 Zob. kan. 520 § 1.
50 Zob. kan. 681 § 1 i 2, 678 § 1 i 3.
51 Zob. kan. 832.
52 Zob. kan. 823–827. Obowiązek uzyskania aprobaty ordynariusza miejsca dotyczy: ponow-

nych wydań ksiąg liturgicznych, modlitewników, katechizmów i  podręczników stosowanych 
w katechizacji i w szkołach, książek wystawianych, sprzedawanych lub rozdawanych w kościo-
łach. Zaleca się natomiast poddanie osądowi ordynariusza miejsca wszystkich książek z zakresu 
biblistyki, teologii i prawa kanonicznego oraz ogólnie dotyczących religii i moralności. 

53 Zob. kan. 831 § 1.
54 Zob. kan. 801.
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i może wydawać przepisy dotyczące tych szkół, także prowadzonych przez 
zakonników55;

– biskupowi diecezjalnemu podlegają również zakonnicy jako katecheci 
w szkołach oraz innych instytucjach edukacyjnych56;

– ordynariusz miejsca powołuje na urząd i w konsekwencji podlegają mu ci 
zakonnicy, którym jako kapelanom powierza się duszpasterstwo specjalistycz-
ne (np. w szpitalach, więzieniach, dla określonych grup)57;

– instytuty na  prawie papieskim są  podporządkowane biskupowi także 
w sprawie sprawowania kultu publicznego58 – podlegają normom wydawa-
nym przez biskupa diecezjalnego w tej materii59, np. przepisom dotyczącym 
ofiar mszalnych60;

– do ordynariusza miejsca należy zatwierdzenie zwyczajnych spowiedni-
ków w klasztorach mniszek, w domach formacji oraz w większych wspólno-
tach laickich61;

– do ordynariusza należy zezwolenie na utworzenie kaplicy w domu zakon-
nym instytutu laickiego, a do biskupa diecezjalnego zezwolenie na budowę 
kościoła62; miejsca święte winny być także pobłogosławione lub poświęcone 
przez odpowiednią władzę63;

– do biskupa diecezjalnego należy mianowanie rektora kościoła należącego 
do instytutu zakonnego, także na prawie papieskim64, oraz mianowanie kape-
lana domu laickiego instytutu zakonnego65;

– na erygowanie domu zakonnego przez władzę instytutu wymaga się 
uprzedniej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego66, a jeśli dom zakonny byłby 
przeznaczany na prowadzenie dzieł apostolskich różnych od tych, dla których 

55 Zob. kan. 806 § 1.
56 Zob. kan. 804 § 1 i 2, kan. 805.
57 Zob. kan. 564–565.
58 Zob. kan. 834 § 2.
59 Zob. kan. 838 § 4.
60 Zob. kan. 952 § 3.
61 Zob. kan. 630 § 3.
62 Zob. kan.  1233–1224. Choć zezwolenie biskupa diecezjalnego na  erygowanie domu 

zakonnego instytutu kleryckiego zawiera także prawo do  posiadania kościoła, to  jednak 
na budowę kościoła w konkretnym miejscu wymaga się pisemnego zezwolenia biskupa diece-
zjalnego (zob. kan. 611, 3º i kan. 1215).

63 Zob. kan. 1206–1207.
64 Zob. kan. 557 § 2.
65 Zob. kan. 567 § 2.
66 Zob. kan. 609 § 1.
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był ustanowiony, także wymaga się na to zgody biskupa diecezjalnego67; przed 
zniesieniem domu zakonnego należy zasięgnąć opinii biskupa diecezjalnego68;

– ordynariusz miejsca winien czuwać nad dobrami przyjętymi powierni-
czo na cele pobożne przez członka instytutu laickiego69 oraz nad fundacjami, 
także tymi przyjmowanymi przez instytuty laickie70;

– w  wypadku poważnej konieczności biskup diecezjalny może nałożyć 
na zgromadzenia zakonne nadzwyczajny i umiarkowany podatek, propor-
cjonalny do ich dochodów71; natomiast ordynariusz miejsca może nakazać 
przeprowadzenie specjalnej zbiórki na określone cele parafialne, diecezjalne, 
krajowe lub powszechne72 w kościołach i kaplicach należących do instytutów 
zakonnych, które w sposób stały są dostępne dla wiernych;

– na zbieranie ofiar na cele kościelne zakonnicy muszą uzyskać pisemne 
zezwolenie ordynariusza miejsca73;

– biskup diecezjalny, gdy istnieje ku temu bardzo poważna przyczyna, może 
się sprzeciwić, by jakiś zakonnik przebywał na terenie jego diecezji74.

Podsumowanie 
Konsekwencją zróżnicowania statusu instytutu na  prawie diecezjalnym 

i instytutu na prawie papieskim jest nie tylko prestiż, ale także liczne unor-
mowania określające ich odmienną konfigurację prawną. Niezależnie jednak 
od istnienia tych różnic instytuty zakonne, zachowując słuszną autonomię, nie 
pozostają zupełnie wyjęte spod kompetencji miejscowego biskupa diecezjal-
nego, co odzwierciedla ich związek z Kościołem partykularnym.

67 Zob. kan. 612.
68 Zob. kan. 616 § 1.
69 Zob. kan. 1302 § 3.
70 Zob. kan. 1304 § 1.
71 Zob. kan. 1263.
72 Zob. kan. 1266.
73 Zob. kan. 1265 § 1.
74 Zob. kan. 679.
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Roman Law: the friend or enemy of Church?  
Some remarks on the attitude of Church  

towards the Roman law in the Middle Ages1

Jesus Christ was tried and sentenced on the base of the imperial Roman 
law2. Centuries later, when the Empire was only a reminiscence, both Roman 
private and public law became the core of the medieval ius commune, the basic 
and common legal system in Europe. Two great medieval lawyers, Irnerius 
and Gratianus, resurrected civil law and codified canon law which gave the 
beginning to their long-term service to both powers: the state and the Church. 
Despite the famous declaration starting from manumissio description of Lex 
Ribuaria „Ecclesia vivit lege romana” and the clear reception of Roman law 
by Church, its changeable, still often negative attitude is a well-known fact. The 
aim of this paper is to examine the interdicts of Alexander III (Synod of Tours, 
1163) and Honorius III Super Specula bull (1219) with special emphasis on the 
possible reasons why they were created. I will try to answer the question why 
the study of Roman law could be regarded by the Church as improper or dan-
gerous3. I would also like to analyse another document, Intelleximus of the Pope 
Lucius III, which presents quite a contrary attitude to Roman law.

The 1163 Synod of Tours expressed the interdict of Pope Alexander III. All 
monks who studied civil law or medicine longer than two months without 
papal permission were threatened with the excomunica.

1 This paper is a contribution to  the Reverend Father Professor Doctor Józef Krzywda 
CM, chief of the Canon Law Institute at the Pontifical University of John Paul II in Cracow, 
who kindly entrusted me with lecturing Roman private law to the Institute students, which 
is a great honour for me.

2 See the most recent work by Paulina Święcicka, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskie-
go (The Trail of Jesus in the Light of the Roman Law), Warszawa 2012.

3 This has been researched by  many scholars. Major discussion took place in  the 19th 
century. See the recent work of Antoni Dębiński, Church and Roman law, Lublin 2010 and the 
quoted literature.
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Decretales 3,50,3. Religiosi professi, exeuntes ad audiendas leges vel physicam, nisi 
infra duos menses ad claustrum redeant, excommunicati sunt, et in nulla causa pa-
trocinari possunt, et in choro, et in capitulo et ceteris erunt ultimi, et sine dispensa-
tione Papae non promoventur.
Alexander III. in concilio Turonensi.
Non magnopere antiqui hostis invidia + infirma membra ecclesiae praecipitare 
laborat, sed manum mittit ad desiderabiliora eius, et electos quoque nititur sup-
plantare, dicente scriptura: «Escae eius electi.» Multorum siquidem casum ope-
rari se  reputat, ubi pretiosius aliquod membrum ecclesiae sua fuerit calliditate 
detractum. Et  Inde nimirum est, quod in  angelum lucis se  more solito transfi-
gurans, sub obtentu languentium fratrum consulendi corporibus et ecclesiastica 
negotia fidelius pertractandi, regulares quosdam ad legendas leges et confectiones 
physicales ponderandas de claustris suis educit. Unde, ne sub occasione scientiae 
spirituales viri mundanis rursus actionibus involvantur, et  in interioribus ex eo 
ipso deficiant, ex quo se aliis putant in exterioribus providere, per praesentis con-
cilii assensum statuimus, ut nulli omnino post votum religionis, et post factam 
in  aliquo loco religioso professionem ad  physicam legesve mundanas legendas 
permittantur exire. Si vero exierint, et ad claustrum suum infra duorum mensium 
spatium non redierint, sicut excommunicati ab omnibus evitentur, et in nulla cau-
sa, si patrocinium praestare voluerint, audiantur. Reversi autem in choro, capitulo, 
mensa et ceteris ultimi fratrum [semper] exsistant, et, nisi forte ex misericordia 
sedis apostolicae, totius spem promotionis amittant.

It must be emphasised that the papal interdict forbade monks to undertake 
two disciplines only: Roman law and medicine. The others, such as canon law 
or artes liberales were not prohibited. The reasons were clearly indicated by Al-
exander III: monks should not interfere with secular matters as that could 
make them spiritually weak. The monks’ explanations and excuses (better 
care of ecclesiastical legal affairs) were regarded only as a pretext. According 
to the interdict, the angelum lucis’s purpose of encouraging monks to study 
was to separate them from the Church. The penalty for disobedience was 
severe: the excomunica put the monks out of the community excluding them 
from any possible dignity or benefits. No excuses could be accepted.

The interdict was soon strengthened by Pope Honorius III in Viterbo by Su-
per Specula 1219 bull. While the Tours interdict could be regarded as relatively 
mild, referring to monks only and allowing a two-month introduction to the 
studies, the new bull went much further:

Decretales 3,50,10. Constitutio Turonensis concilii, puniens religiosos audientes le-
ges vel physicam, • est canon latae sententiae, et incidentes in illam debent per or-
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dinarios puniri. Hoc primo. Secundo • extendit dictam constitutionem ad habentes 
dignitates et personatus, et ad presbyteros.
Honorius III.
Super specula […] Sane, licet fallax sit gratia ceterarum scientiarum, et vana etiam 
pulchritudo, quum frumentum electorum et  vinum germinans virgines iuxta 
prophetam sit bonum super omnia et  sit pulchrum: quia tamen regulares qui-
dam, claustrale silentium et  legem Domini, animas convertentem et sapientiam 
dantem parvulis, quam super aurum et  topazion amare debuerant, respuentes, 
abeunt post vestigia gregum, et illicite se convertunt ad pedissequas amplecten-
das, quae plausum desiderant populorum, Contra regiosas personas, de claustris 
exeuntes ad audiendum leges vel physicam, felicis memoriae Alexander praede-
cessor noster olim statuit in concilio Turonensi, ut, nisi infra duorum mensium 
spatium ad claustrum redierint, sicut excommunicati ab omnibus evitentur, et in 
nulla causa, si patrocinium praestare voluerint, audiantur. Reversi autem in choro, 
mensa, capitulo et ceteris ultimi fratrum exsistant, et, nisi forte ex misericordia se-
dis apostolicae, totius spem promotionis amittant. Verum, quia nonnulli ex talibus 
propter quorundam opiniones diversas excusationis aliquid assumebant, nos, vo-
lentes, ut tales de cetero ipso facto sententiam excommunicationis incurrant, di-
stricte praecipiendo mandamus, quatenus tam a dioecesanis et capitulis ipsorum, 
quam etiam a ceteris episcopis, in quorum dioecesibus in huiusmodi student, tales 
sublato appellationis obstaculo excommunicati et praedictis poenis obnoxii pu-
blice nuncientur. [Quia vero theologiae studium cupimus ampliari, ut dilatato sui 
tentorii loco et funiculos suos faciat longiores, ut sit fides catholica circumcincta 
muro inexpugnabili bellatorum, quibus resistere valeat adscendentibus ex adver-
so: ad archidiaconos, decanos, plebanos, praepositos, cantores et alios clericos per-
sonatus habentes, nec non et presbyteros, nisi ab his infra spatium praescriptum 
destiterint, hoc extendi volumus et mandamus, et appellatione postposita firmiter 
observari. Nam quum sint multi etc. Dat. Viterbii X. Kal. Dec. Pont. nostr. Ao. IV. 
1219.]

The ideas previously expressed in Alexander’s interdict reappeared in Su-
per Specula in  a  much stricter form. Apart from the monks, the prohibi-
tion now referred to all churchmen including archdeacons, deans, rectors, 
preposites, presbyters and any other ordinated clergymen holding diocese 
dignities. According to  the new decree, civil law became now a  forbidden 
discipline to  all of  them. Nevertheless, it  still remained available to  some 
other groups of clergymen including simple priests. While reading the bull, 
one can find two main reasons for the prohibition. Firstly, the basic and the 
most significant responsibility of  clergymen was to  carry out their priest-
hood duties, which should not have been disturbed by the unnecessary study 
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of  civil law. Secondly, and perhaps even more importantly, in  limiting the 
access to the faculty of civil law, Honorius III saw a chance to strengthen the 
position of  the faculty of  theology (theologiae studium cupimus ampliari). 
However, it must be emphasised here that ascribing hostility towards Roman 
law to Honorius III would be greatly unfair. When the compilation of canon 
law commissioned by him was completed (Novae causarum, 1226/7), he sent 
copies to Bolonian and Paduan law schools, kindly asking for the book rec-
ommendation4.

Honorius’ decisions may be  understood and explained in  many ways. 
In this paper, I will concentrate on the most contemporary theories. Gener-
ally, many scholars believe that the reasons behind Honorius’ decisions are 
mysterious and impossible to explain. One of the most esteemed contem-
porary scientists in this field – Father Leonard Eugene Boyle (Prefect of the 
Vatican Library in 1984–1997) declared „For in 1219 pope Honorius III, in his 
celebrated decree Super Specula, had banned the formal study of civil law 
to the generality of clerics and, for reasons at present unknown, had forbid-
den it altogether at Paris”5. James Brundage emphasised the special role of the 
Paris theology faculty: unlike many dominant law faculties, civil law here was 
supposed to become a minority6. In the medieval Europe, where law facul-
ties were a real force among the others, such situation was quite unique. The 
attractiveness of the newly introduced study turned out to be a problem for 
Church – many clergymen chose to study civil law, dropping out of theology 
faculties. This was the result of a simple observation: legistae gained more 
benefits and wealth than canonistae, and the career path inside Church was 
quick and easy. The most lucrative posts in the ecclesiastical administration 
were offered to civil law alumni, however, the discipline offered many op-
portunities in the secular institutions as well. This looked good neither from 
Church perspective, nor from the lay one: theologians and canon lawyers were 
diminished when civil lawyers were gaining prominence at the same time – 
inside the Roman Church. The additional problem, clearly visible in both, 
Tours and Viterbo documents, was abandoning ecclesiastical duties by clerics 
for the benefit of studying Roman law. This situation is referred to in the work 

4 H. Dondorp, J. Hallebeek, The Church as promoter of the law: The emergence of canon 
law as a seperate discipline in the Middle Ages, [in:] Kultur- und Rechtshistorische Wurzeln Eu-
ropas: Arbeitsbuch, ed. G. Baranowski, J. Wolff, Forum Verlag Godesberg 2005, pp. 43–62.

5 L. E.  Boyle, Canon Law before 1380, [in:] The Early Oxford schools, ed. T.  Aston, 
vol. 1, Oxford 1984, p. 536.

6 See J. A. Brundage, The Medieval Origins of the Legal Profession, Chicago 2010, pp. 283–
284.
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of Antoni Dębiński who focused on the relations inside the Church and gave 
pastoral reasons as an explanation of Honorius’ decisions7.

It is often mentioned that Roman law appeared to be the weapon in the po-
litical conflict between Popes and Emperors. Super Specula also had its politi-
cal perspective, as the beginning of the 13th century was the crucial moment 
in the development of France as the growing medieval power. The imperial 
plans of the French king Philip August might have led Honorius III to the deci-
sion to cut civil law study off the Parisian studium generale, with the clear aim 
to diminish its position as the king’s natural background. The Pope’s intention 
might have also been to reduce the number of trained legistae at the monarch’s 
civil service and replace them gradually with canonistae. On the other hand, 
the long reign of Philip August gave rise to the imperial position of France. 
Over five hundred years ago Guy Coquille presumed that it would not look 
good to have the „imperial” Roman law in Paris, so due to the symbolic and 
imaginary reasons the French king might seriously be interested to transfer 
the study outside his kingdom capital8. With a little help of the pope, it soon 
came into being, but as Innocent Ciron noticed in the 17th century, the papal 
need to strengthen theology and canon law in France was a prelude to take 
control over jurisdiction in France.

The question why it actually required such reinforcement is to some extent 
the question about the social position and perception of lawyers – the new 
profession in medieval Europe. The revival of the Roman law was strongly in-
spired and financed by German Emperors as the expected universal legal tool 
for the growing European imperial power. „Irnerius” is often suspected to be 
„Wernerius”, the legendary major factor of the revival9. Although the Church 
had its own law, it was largely based on ius Romanum, and many ecclesiastica 
negotia had to be decided solely upon the private law of the Romans. It was 
also absolutely invaluable for the papal diplomacy and foreign affairs. Apart 
from other reasons, the need to strengthen theology faculties might have had 
its origins at these faculties themselves: as we read in the brilliant and unique, 
but much underestimated work of the 17th century English lawyer Arthur 
Duck, jealous university theologians facing a great loss of students pressed 
the Pope to  ban the powerful competitor10. This loss was indeed serious: 

 7 See A.Dębiński, Church and Roman law, op. cit., p. 110.
 8 See G. Coquille (Conchylius, 1523–1603), Les questions et responses sur toutes les coustu-

mes de France; La Coustume de Nivernois, Paris 1610.
 9 See P. Stein, Roman Law in European History, New York 1999, p. 91.
10 See A. Duck, De  Usu et  Authoritate Iuris Civilis Romanorum in  Dominiis Principum 

Christianorum libri duo, London 1653, p. 260–262.
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massive drop-outs of theology students and overcrowded civil law faculties 
were reported. The problem seemed to be more than national; similar move-
ments were observed throughout Europe. Adam Vetulani and Erich Genzmer 
showed clearly that this drain of the ecclesiastical staff had the same intensity 
in the Christian world11. Roger Bacon, a 13th century Franciscan monk and 
doctor mirabilis lecturing both at Oxford and Paris Universities, left no illu-
sion in this matter: „Si etiam ius canonicum purgaretur a superfluitate iuris 
civilis, et regularetur per theologiam, tunc ecclesiae regimen fieret gloriasae, 
et secundum eius propriam dignitatem”12. Those clerics who completed their 
Roman law education could expect profitable rewards, granted by the Church 
administration: „Sed iurista civiles, aut civiliter ius canonicum tractantes, re-
cipiunt nunc omnia bona ecclesiae et provisiones principum et praelatorum”13.

Another important consequence of Super Specula is the fact that it gave new 
life to the fresh Orleans law school, boosting it into the flourishing univer-
sity, ready to adopt the Paris students. Although Super Specula had a rather 
short life, Honorius III managed to change the university profile. While the 
other French law schools soon reached an extremely high position, Paris re-
mained ecclesiastically oriented and students willing to learn Roman law had 
to choose other places. Orleans law school could then expect not only Paris 
runaways. „By banning the teaching of civil law in Paris” – wrote Leonard 
Boyle – „Super Specula deprived students at Oxford and in England gener-
ally out of a ready place near home where they could pursue the full-course 
of Roman-law studies, which Oxford […] did not offer”14. Boyle shows how 
seriously the interdict of Honorius III was taken in England – giving rise 
to the similar 1245 decision of the English king Henry III, probably the result 
of misunderstanding Super Specula15. English students’ tendency to study Ro-
man law in Paris was noticed by Oxford philosopher Daniel of Morley: „[…] 
I saw there certain men of brutish intelligence occupying the Chairs in the 
schools with great authority, and they had before them two or three benches 

11 See A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacinskiej kultury prawniczej 
(The Medieval Polish Church at the range of the Latin legal culture), [in:] Księga tysiąclecia ka-
tolicyzmu w Polsce, vol. 1, Lublin 1969, p. 401, E. Genzmer, Kleriker als Berifsjuristen im späten 
Mittelalter, [in:] Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, vol. 2, Paris 1965, 
pp. 1207–1236.

12 R. Bacon, Opus tertium (Opera quaedam hactenus inedita), London 1859, p. 84.
13 Ibidem, p. 86.
14 L. E. Boyle, Canon Law before 1380, [in:] The Early Oxford schools, ed. T. Aston, vol. 1, 

Oxford 1984, p. 537.
15 See ibidem.
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with books upon them so huge that they could not be carried, and these books 
displayed the traditions of Ulpian in letters of gold”16.

An important disadvantage of Super Specula, which Honorius did not pre-
dict, was a problem faced by canon law students for whom the knowledge 
of Roman law was necessary. Before the ban, the future canon lawyers re-
ceived adequate training in civil law. After the prohibition, their education 
could be described as incomplete: „With its prohibition of the study of civil 
law to priests, to religious in general and to the majority of beneficed clergy, 
Super Specula killed at one stroke the old two-headed system […] in which all 
students of canon law were taught both civil and canon law […]”17. Only a few 
months after Viterbo interdict went into life, the new Pope Gregory IV admit-
tedly sustained Super Specula for Paris, but allowed almost every churchman 
to study Roman law in Orleans.

Although popes presented negative attitude towards Roman law, its great 
contribution to  the medieval legislation and legal practice of  the Church 
should not be diminished. Pope Innocent III is a major person to be men-
tioned here. His attitude to Roman law cannot be seen apart from his (as 
Lotario de’ Conti di Segni) legal education. Regarded as one of the most re-
spected lawyers of  the century, who had great influence on the formation 
of ius commune, he is blamed by the modern science for the poor level of his 
legislation18. However, it is not surprising that Innocent III was perfectly con-
scious of the intellectual attractiveness of Roman law studies, and clearly un-
derstood the danger of such competition.

It is  regarded that Roman law was admitted as  the supplementary law 
by Pope Lucius III (1181–1185) in his decretal Intelleximus concerning illegality 
of one of the church constructions in Lombardy19. It was announced exactly 
between the Tours interdict and Super Specula, giving the good impression 
of the unsteady attitude of Church towards Roman law. Both, the substantial 
and procedural contents of the papal document were obviously based on the 

16 Ch. Singer, Daniel of  Morley. An  English Philosopher of  the XIIth century, [in:] ISIS, 
vol. 3, No. 2 (1920), pp. 263–269.

17 L. E. Boyle, Canon Law…, op. cit., p. 538.
18 See K. Pennington, Innocent III and the Ius commune, [in:] Grundlagen des Rechts: Fe-

stschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Richard Helmholz, Paul 
Mikat, Jörg Müller, Michael Stolleis (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichun-
gen der Görres Gesellschaft, Neue Folge 91; Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2000), 
pp. 349–366.

19 See A. Dębiński, The Aplication of Roman Law According to  the Decretal Intelleximus 
of Pope Lucius III, [in:] Review of Comparative Law, vol. 9 (2004), Lublin, pp. 9–26.
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famous Roman lawyer Ulpianus’ commentary to the pretor’s edict (D.39.1.20 
Ulpianus libro 71 ad edictum). Intelleximus might seem to be a true mystery 
if we study Alexander III and later Innocent III documents:

Etiam ecclesia aedificata post nunciationem novi operis destruenda est expensis con-
struentis. H. de cum sequenti.
Lucius III. Paduano Episcopo.
Intelleximus ex  literis tuis, quod, quum causa, quae vertitur inter dilectos filios 
nostros, priorem S. Cypriani de Venetia et clericos de Rodigio super capella, quae 
in praeiudicium baptismalis ecclesiae de Costa ab eisdem clericis est constructa, 
sicut nobis eiusdem prioris relatio demonstravit, fraternitati tuae a sede apostolica 
delegata fuisset +fine canonico terminanda, partibus ad tuam praesentiam convo-
catis, per testes sufficienter tibi innotuit, quod praefata ecclesia de Rodigo eandem 
capellam post appellationem ad nos factam, et denunciationem novi operis aedi-
ficare coeperat, et ob hoc praefatus prior in iudicio postulabat, quicquid in saepe 
dicta capella post appellationem ad nos factam, et post denunciationem novi ope-
ris factum fuerat, penitus demoliri. Super quo discretioni tuae dubium videbatur, 
utrum ad haec canonico procedi posset iudicio, [et], quum nihil de nunciatione 
novi operis sit in canonibus definitum, duxisti sedem apostolicam consulendam. 
Quia vero, sicut humanae leges non dedignantur sacros canones imitari, ita et sa-
crorum statuta canonum priorum principum constitutionibus adiuvantur, frater-
nitati tuae praesentibus literis mandamus, quatenus diligenter considerans, quod 
post denunciationem novi operis, sive iure sive iniuria aliquid construatur, de le-
galibus debet constitutionibus demoliri. Et quia nulla ecclesia in praeiudicium est 
alterius construenda, adscitis tibi viris prudentibus negotium ipsum, secundum 
legum et canonum statuta appellatione remota non differas terminare. Nam quum 
te credamus in utroque iure peritum: securius duximus, causam per tuam solli-
citudinem terminari qui per dicta partium et terminos et fines locorum plenius 
poteris cognoscere veritatem, quam aliquid a nobis ignorantibus qualitatem ne-
gotii definiri.

The local Lombardian legal problem could not find its canon law remedy 
being redirected to the Pope’s jurisdiction. The case was rather unusual: the 
existing church priests opposed the others willing to build another church 
in the vicinity. The construction works had already started. We do not know 
the real reason for this dispute, perhaps the fear of losing parishioners might 
be the possible answer. Pope Lucius III (former Bernard of Clairvaux protégée 
and student) ordered the Bishop of Padua to apply the Roman law rule of op-
eris novi nuntiatio and ordered to destroy the new church. This was a useful 
legal solution for the owner of the land, if the neighbour had carried on the 
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illegal building enterprise. In various forms operis novi nuntiatio is still pre-
sent in modern law, rather public than private. By accepting this particular 
Roman law remedy, Lucius III gave the opportunity for the official admission 
of this system as a supplementary law for the Church. This way Roman law 
could become real ius commune, used by the state and the Church. Despite 
Intelleximus and the formal opening of canon law, Super Specula was soon 
to come. We can see the attitude to the Roman law was changeable and never 
based on the general principle Church would follow.

In conclusion I would like to refer to the speech of Benedict XVI given 
at the Bundestag in 2011 concerning the foundations of law, where the head 
of the Catholic Church stressed the importance of Roman law for the man-
kind: „The culture of Europe arose from the encounter between Jerusalem, 
Athens and Rome – from the encounter between Israel’s monotheism, the 
philosophical reason of the Greeks and Roman law. This three-way encounter 
has shaped the inner identity of Europe”20.

20 Address of His Holiness Benedict XVI, Reichstag Building, Berlin, Thursday, 22 Sep-
tember 2011, The Listening Heart. Reflections on the Foundations of Law, www.vatican.va (10 
July 2013).
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Komplementarność elementów  
teologicznych i kanonicznych  

w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych*

Natura spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jest złożona z elementów 
teologicznych i kanonicznych, głównie w odniesieniu do procedury. Dlatego 
od dawna w literaturze stawiano pytanie, czy winny one być przedmiotem za-
interesowania teologów, czy także kanonistów. Kodeks Prawa Kanonicznego 
[dalej: KPK] z 1983 roku po Soborze Watykańskim II posiada charakter ekle-
zjalno-normatywny. W odniesieniu do spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyj-
nych w doktrynie prawa kanonicznego jest już jasne, że przedmiot dowodzenia 
w sprawach potwierdzenia świętości polegającej na praktyce cnót w stopniu he-
roicznym (wyznawcy), oddania życia za Chrystusa (męczeństwo) czy przejawia-
jącej się poprzez cud dokonany przez Boga za wstawiennictwem sługi Bożego 
lub błogosławionego są rzeczywistością teologiczną. Gdy zaś chodzi o dowodze-
nie zaistnienia tych elementów, teologia nie wystarcza i należy stosować proce-
durę analogiczną do procesu kanonicznego. Ponadto ustalono, że także sama 
decyzja papieska, ogłaszająca beatyfikację czy kanonizację, zezwalająca lub po-
lecająca kult publiczny kościelny, jest też aktem złożonym (teologicznym i praw-
nym) i winna być potwierdzona cudem udowodnionym w sposób procesowy. 
Zatem beatyfikacja i kanonizacja jest aktem złożonym teologiczno-prawnym1.

1 Uwaga: Tekst obszerniejszy będzie publikowany w PAN – Wydział Teologiczny w War-
szawie.

 Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause di canoniz-
zazione, [w:] Religioni et  scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 
25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2001, s.  55–73; W. Mroziewski, Stosowanie norm 
Kodeksu Prawa Kanonicznego do spraw kanonizacyjnych, Lublin 2003 (mps BKUL), s. 36–60; 
H. Misztal, Procesowy charakter dowodzenia w sprawach kanonizacyjnych, [w:] Semel Deo de-
dicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana 
ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji 70. rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, 
B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 513–523; tenże, Il concetto teologico di santità, 
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Elementy teologiczne
Świętość rodzi się w  Kościele, mistycznym Ciele Chrystusa i  towa-

rzyszy dziejom Kościoła od  samego początku jego istnienia. Kościół na-
ucza, iż  jest ona „najpewniejszą drogą”, po  której wierni zdążają „wśród 
zmienności świata, stosownie do  właściwego każdemu stanu i  warun-
ków, do  doskonałego zjednoczenia z  Chrystusem”2. Jak świętość rodzi 
się w  społeczności Chrystusowego Kościoła na  ziemi, tak obcowanie 
ze  świętymi łączy nas z  Chrystusem w  Tajemnicy Świętych Obcowania. 
Sprawy beatyfikacyjne i  kanonizacyjne winny odpowiadać na  aktualne 
potrzeby Kościoła (momentum ecclesiae)3. Przedmiot dowodzenia w tych 
sprawach jest teologiczny (w szczególności: opinia świętości, męczeństwo 
lub heroiczność cnót, cuda i  wreszcie kult kościelny jako konsekwencja 
potwierdzenia świętości).

Opinia świętości życia (u  wyznawców i  męczenników) to  warunek ko-
nieczny do  rozpoczęcia sprawy beatyfikacyjnej i  kanonizacyjnej4. Każdy 
rodzaj opinii świętości ma  charakter teologiczny i  eklezjalny, bowiem po-
wstaje z  inspiracji Ducha Świętego i  jako charyzmat działa we wspólnocie 
Kościoła5. Zaś fakt męczeństwa (u  męczenników)6 i  cud (u  wyznawców 
i męczenników)7 to elementy teologiczne w sprawach beatyfikacyjnych i ka-
nonizacyjnych.

Męczeństwo od pierwszych wieków jest rozumiane jako świadectwo dane 
Chrystusowi, czyli fakt poniesienia śmierci za Chrystusa. W średniowieczu 

„Soter”, 2004, nr 13 (41), s. 29–45; tenże, Prawny i teologiczny charakter spraw kanonizacyjnych, 
[w:] Introibo ad altare Dei: Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia uro-
dzin i 45-lecia kapłaństwa, Studia, t. 16, Kraków 2008, s. 951–969.

2 KK, nr 50.
3 Zob. nr  3b w:  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normae servandae in  inquisitio-

nibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, 7 II 1983 [dalej: Normy], „Acta Apostolicae 
Sedis” [dalej: AAS], 1983, vol. 75, s. 396–403.

4 Zob. R. Zera, La fama di santità, Roma 1980; M. D’Alfonso, La prova in penere e la fama 
di santità in specie nei processi dei santi prima e dopo il M. P. „Sanctitas elarior”, Agnesotti 1977; 
M. Pisapia, La fama di santità nelle cause di beatificazione e cannonizazione dei servi di Dio, 
Urbe 1981–1982. Szersze studium w jęz. pol.: T. Dąbski, Opinia świętości w postępowaniu kano-
nizacyjnym, Lublin 2001 (mps, BKUL).

5 Zob. II, 39, 7, s. 342 w: Prosperus de Lambertini, De servorum Dei beatificatione et Beato-
rum canonizzatione, Bononiae vol. 1–4 1725; vol. 1–7, Prati 1839–1841, wyd. 2 [dalej: Benedictus 
XIV]; zob. także KPK z 1917, can. 2050 § 2. T. Dąbski, Opinia…, dz. cyt., s. 78–81.

6 Zob. I, 1, w: Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Konstytucja apostolska Divinus per-
fectionis Magister, 25 I 1983, AAS, 1983, vol. 75, s. 349–355 [dalej: Konstytucja].

7 Zob. Benedictus XIV, II, 2,14. 
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było ono też rozumiane jako najwyższy akt cnoty męstwa8. Sobór Waty-
kański II  nazwał je  „najwyższą próbą miłości”9. Męczeństwo w  znaczeniu 
teologicznym zostało przyjęte na  użytek prawa kanonizacyjnego i  służy 
do orzeczenia przez Kościół męczeństwa w formie beatyfikacji czy kanoni-
zacji męczennika.

Podobnie przedmiotem dowodzenia w sprawach kanonicznego potwier-
dzenia świętości jest praktyka przez sługi i służebnice Boże cnót w stopniu 
heroicznym (ochotnie, radośnie, w sposób wybijający się ponad przeciętność 
i dla celu nadprzyrodzonego)10. W nowszych czasach, począwszy od papieża 
Benedykta XV (1914–1921), poprzez Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI aż do Jana 
Pawła II, coraz częściej mówi się, że „świętość polega właściwie na zgadzaniu 
się z wolą Bożą wyrażaną poprzez nieustanne i bardzo dokładne wypełnianie 
obowiązków swojego stanu”11.

Ponadto elementem teologicznym spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyj-
nych jest cud – jako zjawisko wynikające z wiary stanowi on jednocześnie 
dowód świętości osoby, której wzywa się wstawiennictwa12.

Coraz rzadziej także przedmiotem dowodzenia może być dawny legal-
ny kult publiczny dozwolony przez Urbana VIII (1623–1644) w Konstytucji 

 8 Papież Benedykt XIV napisał, iż  „męczeństwo jest dobrowolnym przyjęciem śmierci 
za wiarę w Chrystusa, lub za jakąś cnotę, która odnosi się do Boga”, Benedictus XIV, III, 16, 5.

 9 KK, nr 42.
10 Zob. H. Misztal, Komentarz do Konstytucji Apostolskiej „Divinus perfectionis Magister”, 

Lublin 1987, s. 48n.
11 Pierwszy tekst papieski znajdujemy w homilii papieża Benedykta XV wygłoszonej z racji 

ogłoszenia dekretu heroiczności cnót A. M. Gianellego: „Cunctis veluti cumulum imponere vi-
sus est Sanctissimus Dominus noster Benedictus XV, quippe qui in sermone habito, occasione 
promulgationis decreti super virtutibus heroicis Ven. S. D. Ioannis Baptistae a Burgundia, aperte 
professus fuit che «la santità propriamente consiste solo nella conformità al divino volere, espres-
sa in continuo e esatto adempimento dei doveri del proprio stato»”. Zob. Sacra Rituum Congre-
gatio, Bobien. seu Placentina Ioanen. beatificatonis et canonizationis V. S. D. Antonii Mariae 
Gianelli, Super dubio: An constet de virtutibus […] in gradu heroico […], AAS, 1920, vol. 12, s. 173; 
zob. też: E. Kopeć, Cud (w teologii), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 652. 

12 Zob. Cuda w sprawach Kanonizacyjnych, red. W. Bar, Lublin 2006; H. Misztal, Cud w ro-
zumieniu prawa kanonicznego, [w:] Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profe-
sora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, 
J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 815–827; tenże, Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego, 
[w:] Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 435–
448; tenże, Udział ekspertów i biegłych w dochodzeniu diecezjalnym w sprawie udowodnienia 
domniemanego cudu, [w:] Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu die-
cezjalnym, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2010, s. 69–110.
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apostolskiej Caelestis Hierusalem cives z 1634 roku, który jednocześnie pośred-
nio jest dowodem świętości13.

Elementy teologiczne i kanoniczne  
w kodyfikacjach prawa kanonizacyjnego
O komplementarności elementów teologicznych i kanonicznych dowia-

dujemy się z kolejnych kodyfikacji prawa kanonizacyjnego wydanych przez 
Stolicę Apostolską. Dotychczas przeprowadzono kilka kodyfikacji obejmują-
cych całość przepisów dotyczących prawa kanonizacyjnego. Pierwsza z nich 
dokonana została przez Urbana VIII, druga przez KPK z 1917 roku i trzecia 
przez Jana Pawła II w 1983 roku14. Już w  literaturze poprzedzającej pierw-
szą z kodyfikacji Urbana VIII (1634), w komentarzach do niej powszechnie 
uważano, że elementy teologiczno-kanoniczne są ze sobą związane tak, jak 
złożona jest sama natura beatyfikacji i kanonizacji15.

13 Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, instytucje prawa materialnego, zarys historii, pro-
cedura, Lublin 2003, wyd. 2, s. 117–118; tenże: Le cause di canonizzazione, storia e procedura, 
Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, Città del 
Vaticano 2005, s. 252–253; tenże, Problemy prawne spraw polskich błogosławionych, „Kościół 
i Prawo”, 1985, t. 4, s. 257–289; tenże, Sprawa beatyfikacji Michała Giedroycia, „Analecta Craco-
viensia”, R. XVII, 1985, s. 427–436; tenże, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, „Prawo 
Kanoniczne”, R. XXVIII, 1985, nr 3–4, s. 237–246.

14 Zob. H. Misztal, Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego, [w:] Plenitudo legis dilectio. Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. W. Bronisławowi Zubertowi z okazji 65. rocznicy uro-
dzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 463–484.

15 Zob. T.  Malvezzius, De  canonizatione sanctorum, Bononiae 1487, [w:] Tractatus illu-
strium iurisconsultorum, XIV, Venetiis 1584, ff. 97–103; I. Castellani de Fara, Tractatus novus 
de  canonizatione sanctorum, Romae 1521; B.  Cassaneus, Catalogus gloriae mundi, Venetiis 
1570; Innocentius IV  (Sinibaldus Fieschi), Commentaria in  quinque libros Decretalium, Ve-
netiis 1570; G. Durandus, Speculum iuris, 3 vol., Venetiis 1576; Garcias de Calps, De canoni-
zatione Sanctorum, Barcellonae 1618; A. Rocca, De canonizatione Sanctorum commentarius, 
Roma 1601; A. Raccolius, De canonizatione, Neapoli 1633; F. Scachius, De cultu et veneratione 
Servorum Dei, Romae 1639; C. De Matta, Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus 
in quinque partes divisus […], Romae 1678; A. Barbosa, Collectanea Doctorum tam veterum 
quam recentiorum in ius pontificium universum, VI, Lugduni 1688, wyd. 2; F. Bordonius, Opus 
posthumum consistens in diversis meditationibus super miraculorum essentiam et qualitatem 
quo facilius aperitur aditus ad beatificationem et canonizationem, Parmae 1703; A. Matteuccius, 
Practica theologico-canonica ad causas beatificationum et canonizationum pertractandas, Vene-
tiis 1722; A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum iuxta titulos quinque librorum Decretalium, 
III, Venetiis 1726; I. C. Trombellus, De cultu sanctorum dissertationes decem, vol. 1–6, Bononiae 
1740; Prosperus de Lambertini, De servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizzatione, 
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W drugiej kodyfikacji (KPK z 1917 roku) przepisy w odniesieniu do spraw 
potwierdzenia świętości, zawarte w kan. 1999–2141, księgi IV De processibus, 
sytuują je wyraźnie w procedurze procesowej16, ale w literaturze prawniczej 
i teologicznej potwierdza się teza, że w rozwoju instytucji kanonizacji nie było 
ścisłego rozdziału między prawem kanonicznym i teologią17.

Natomiast kodyfikacja papieża Jana Pawła II wyjmuje sprawy beatyfikacyj-
ne i kanonizacyjne spod przepisów KPK z 1983 roku, gdyż kan. 1403 § 1 stano-
wi: że sprawy kanonizacji sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską18. 
kan. 1403 § 2 określa, że w sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepi-
sy tego Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego 
albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także tych spraw19. 
Jeszcze ogólniej ustawodawca postanowił w Kodeksie Katolickich Kościołów 
Wschodnich, określając w kan. 1057, że w  sprawach sług Bożych, których 

Bononiae vol. 1–4, 1725; vol. 1–7, Prati 1839–1841 (wyd. 2); D. G. Amici, Il sacro rito della ca-
nonizzazione brevemente deseritto, Roma 1839; D. R. Azevedo, Benedicti Papae XIV doctrina 
de servorum Dei bcatificatione et beatorum canonizatione in sinopsim redacta, Bruxellis 1840; 
F. Schmalzgrueber, Ius ecclesiasticum universum, VII, Romae 1845; I. Trama, Manuale theori-
co-practicum pro conficiendis processibus sive ordinariis sive apostolicis in  causis beatificatio-
nis et  canonizationis Servorum Dei, Neapoli 1876; A. Boudinhon, Les procés de beatification 
et canonisation, Paris 1905; V. M. Palmierus, Interrogatoria pro processibus ordinariis, Assisii 
1908; T. Macken, The Canonisation of Saints, Dublin–York 1909; D. Gorce, L’ouvre médicale 
de Prospero Lambertini (Pape Benoît XIV) 1675–1758, Bordeaux 1915; G. Papa, Le cause di ca-
nonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588–1634), Congregazione delle 
Cause dei Santi, Sussidi per lo studio delle Cause dei Santi, t. 7, Città del Vaticano 2001.

16 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctori-
tate promulgatus, AAS, 1917, vol. 9, II, s. 3–521.

17 P. Guillet, La procédure de béatification et de canonisation d’apres le Code de Droit Ca-
nonique, „Collectanea Mechliniensia”, 1929, vol. 18, s. 5–18; Codex pro Postulatoribus causarum 
beatificationis et canonizationis, vol. 2, Romae 1879; ed. 2, Romae 1899; vol. unic. ed. 3, Ro-
mae 1923; ed. 4: Lauri – Fornari – Santarelli, Romae 1929; F. L. Schleyer, Die Weisungen Be-
nedikt’s  XIV. an  die Ritenkongregation zur Beurteilung von Wunderheilungen, „Archiv für 
katholisehes Kirchenrecht”, CXXIII (1944–1948), s. 316–438; A. Casieri, La perfezione cristiana 
in Benedetto XIV con particolare riferimento all’età giovanile, Roma 1979; L. Ravetti, La santità 
nella „Lumen gentium”, Roma 1980. Szerzej zob. H. Misztal, Kodyfikacje…, dz. cyt., s. 463–484.

18 Zob. Codex Iuris Canonici auctoritatis Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa 
Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984; zob. 
kan. 1403 § 1. Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską.

19 Kan. 1403 § 2: „W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, 
ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej 
natury rzeczy dotyczą także tych spraw”.
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sprawy zdążają do zaliczenia ich w poczet świętych, należy zachować normy 
szczególne wydane przez papieża20.

Papież Jan Paweł II dokonał nowej kompleksowej kodyfikacji spraw ko-
ścielnego potwierdzenia świętości w postaci beatyfikacji i kanonizacji. Kon-
stytucja apostolska Divinus perfectionis Magister z  25 stycznia 1983 roku 
uchyla całe uprzednie ustawodawstwo w tej materii21. Na podstawie upraw-
nień Divinus perfectionis Magister Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 7 lu-
tego 1983 roku wydała Normy podające zasady prowadzenia dochodzenia 
kanonizacyjnego w  diecezji (Normae servandae in  inquisitionibus ab  Epi-
scopis faciendis in Causis Sanctorum22 i Decretum generale23). W tym samym 
roku został ogłoszony Regolamento, który służy do  użytku wewnętrznego 
Kongregacji (nowe wyd. 2000). Przepisy te  zostały szeroko skomentowane 
w  literaturze przedmiotowej24. Natomiast w  roku 2007 Kongregacja Spraw 
Kanonizacyjnych wydała Instrukcję dotyczącą ściślejszego zachowania norm 
obowiązującego prawa zaaprobowaną przez Benedykta XVI, a  tym samym 
dokonała autentycznej interpretacji tychże przepisów, wskazując szczególnie 
na naturę dochodzenia diecezjalnego w sprawach kanonicznego potwierdze-
nia świętości25.

20 Zob. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promul-
gatus, LEV 1990. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez Papieża Jana 
Pawła II, Lublin 2002. kan. 1057: „In causis servorum Dei, ut inter Sanctos referantur, serven-
tur normae speciales a Romano Pontifice statutae”.

21 Zob. AAS, 1983, vol. 75, s. 349–355.
22 Tamże, s. 396–403.
23 Tamże, s. 403–404.
24 Zob. F. Veraja, Commento alla nuova legislazione per le cause dei Santi, Sussidi per lo Stu-

dio delle Cause dei Santi, Roma 1983, 1992 (wyd. 2) i A. Casieri, Postulatorum vademecum, Ro-
mae 1984 i 1985 (wyd. 2); R. Rodrigo, Manual para istruir Los Procesos de Canonization, Roma 
1987 (tłum. wł.: Manuale per istruire i  processi di  canonizzazione, Roma 1991, 1998, 2004); 
W. Schultz, Das neue Selig – und Heiligsprechungsverfahren, Bonifatius Verlag 1988; J. R. Bar, 
H. Misztal, Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985; H. Misztal, Komentarz…, dz. cyt.; 
tenże, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin–Sandomierz 1997; 
tenże, Prawo kanonizacyjne…, dz. cyt., (tłum. czeskie Kanonizační právo podle zánodárstwí 
Jana Pavla II, instituce máterialního kanonizačního práva, nástin dĕjin kanonizační procedury 
postup v diecézi a v Kongregaci vzory píisemností a pravní akta, Olomouc 2002); tenże, Le cause 
di canonizzazione…, dz. cyt.

25 Zob. tekst w jęz. wł. AAS, 2007, vol. 99, s. 465–517; „Communicationes”, 2007, t. 39, nr 2, 
s. 221–268.
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Przewaga elementów kanonicznych  
w procedurze fazy diecezjalnej
Owszem Instrukcja w swej treści zawiera elementy teologiczne, jak opinia 

świętości, przedmiot dowodzenia w sprawach wyznawców (heroiczność cnót), 
męczenników (męczeństwo), cudu (jako fakt teologiczny), kultu starożytnego 
(jako zjawisko eklezjalne), ale przeważają w niej elementy procesowe. Proces 
zaczyna się po pierwszej sesji, podczas której formalnie zostaje ukonstytuowa-
ny trybunał i rozpoczyna się przesłuchanie świadków. Wreszcie dochodzenie 
kończy się fazą przygotowującą to zamknięcie, na jaką składają się: deklara-
cja o braku kultu publicznego, publikacja akt, ich tłumaczenie, sprawdzenie 
zgodności kopii z oryginałem, kollacja i konfrontacja akt. Na sesji końcowej 
następuje urzędowe stwierdzenie wierności transumptów (autentykowanych 
odpisów akt) przesyłanych do Rzymu, stwierdzenie zachowania przepisów 
prawnych w całym postępowaniu, uroczyste zamknięcie akt i ich wysłanie 
do Kongregacji. Zatem układ treści Instrukcji w pełni poświadcza tezę o pro-
cesowym charakterze potwierdzenia świętości przynajmniej na tym poziomie. 
Procesowy charakter został zachowany także przy stwierdzeniu autentyczności 
i przeniesieniu relikwii, o czym jest mowa w Apendyksie do Instrukcji26. Nawet 
przepisy dotyczące zabezpieczania dowodów na wypadek śmierci świadka lub 
utraty dokumentu, czy to w sprawach dawnych, czy nowych, stosuje się przepi-
sy KPK w odniesieniu do ne pereant probationes27 i ad futuram rei memoriam28, 
które są analogiczne do normy zawartej w kan. 2087 § 3 KPK z 1917 roku29.

26 Zob. Spis treści Instrukcji, [w:] H.  Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych o  prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w  spra-
wach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2011, wyd. 2, s. 5–8.

27 Instrukcja, art. 82 § 1: „Biskup lub jego delegat może zastosować zasadę ne pereant proba-
tiones w przypadku ryzyka utraty niektórych dowodów ze świadków, które mają odpowiednie 
znaczenie (np. konieczność przesłuchania niektórych świadków w podeszłym wieku lub cho-
rych. § 2. Na bazie wspomnianej zasady, świadkowie ci mogą zostać przesłuchani także przed 
ukończeniem zbierania dowodów z dokumentów. § 3. W celu przesłuchania takich świadków 
biskup jest zobowiązany postępować według treści”, art. 47–61 i art. 86–115 tejże Instrukcji.

28 Instrukcja, art. 83 § 1: „W przypadku, gdy jakaś osoba chciałaby zostawić świadectwo 
na temat życia lub śmierci kogoś, którego sprawa nie jest jeszcze rozpoczęta, może przekazać 
biskupowi na piśmie oświadczenie ad futuram rei memoriam. § 2. Takie oświadczenie winno 
być podpisane przez piszącego i potwierdzone przez notariusza kościelnego lub cywilnego, 
aby mogło być przyjęte jako dowód w ewentualnej sprawie. § 3. Biskup zachowuje to oświad-
czenie w bezpiecznym miejscu w kurii diecezjalnej lub eparchialnej. Art. 84. Autor oświad-
czenia ad futuram rei memoriam powinien być wezwany do złożenia zeznań w ewentualnym 
dochodzeniu diecezjalnym lub eparchialnym”. 

29 Szczegółowe opracowanie zob. H. Misztal, Sanctorum Mater…, dz. cyt., s. 21–162.
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Charakter fazy rzymskiej
W doktrynie jeszcze przed ukazaniem się Instrukcji pytano, czy w postę-

powaniu stosowanym w Kongregacji są zachowywane pewne elementy me-
tody procesowej. Już w 1999 roku C. Liberati utrzymywał, że według nowego 
prawa akta sprawy przesłane z diecezji do Kongregacji są najpierw badane 
w aspekcie ważności przeprowadzonego procesu, po czym zostaje wydany 
formalny dekret de validitate processus. Następnie w fazie „studyjnej” opra-
cowuje się odpowiednią pozycję, która opiera się na materiałach sądowych 
z diecezji. Relator, pod którego kierunkiem jest przygotowywana positio, wy-
stępuje też jako osoba urzędowa (persona d’ufficio). Zadaniem relatora jest tak 
prowadzić prace nad pozycją, kontrolować jej tworzenie przez współpracow-
nika zewnętrznego, aby widzieć wszystkie problemy sprawy i rozwiązywać 
ewentualne trudności, aby zagwarantować jej przedmiotowy charakter i wy-
starczalność dla celów, którym dana pozycja ma służyć30. Podobnie współpra-
cownik zewnętrzny (collaboratore esterno) jest oficjalnie akceptowany przez 
Kongregację, składa przysięgę i, jak można wnioskować, podobnie jak rela-
tor wykonuje pracę z urzędu31. Następnie pozycja podlega ocenie i głosowa-
niu konsultorów historyków w aspekcie jej wiarygodności i wystarczalności 
do odpowiedniego osądu merytorycznego dokonywanego przez konsultorów 
teologów. Samo wyrażenie „studium” sprawy nie wyklucza jej charakteru dia-
lektycznego, gdyż moment poprzedzający „studium”, tj. faza dochodzeniowa 
w diecezji, ma charakter procesowy i moment „studium” ma charakter dys-
kusji i pogłębienia tychże dochodzeń. Natomiast po ukończeniu „studium” 
stawia się normalnie, jak w  każdym procesie, pytanie (dubium) odnośnie 
do constare, czyli udowodnienia przedmiotu, o który chodzi. Poza tym nie 
ma żadnej racji, na podstawie jakiej ustawodawca miałby odstępować od for-
my procesowej nawet w sprawie dowodzenia cudów. Głosowania Konsulty 
Medycznej w odniesieniu do wytłumaczalności zjawiska przedstawionego 
do aprobaty jako cudowne dotyczą strony merytorycznej i rezultat tych głoso-
wań ma charakter konsultatywny dla konsulaty teologicznej. Głosowania zaś 
na zebraniu zwyczajnym kardynałów i biskupów członków Kongregacji mają 
wpływ na decyzje odnośnie do meritum, podejmowane przez najwyższego 
sędziego, czyli papieża. Do wszystkich głosowań wymagana jest pewność mo-
ralna głosujących. Jednak pytania im przedstawiane do osądu rozpoczynają 

30 Zob. C. Liberati, Note sulla funzione dei „Relatori” nella nuova procedura (1983) in vigo-
re con la Costituzione Apostolica „Divinus perfectionis Magister”, [w:] Studium Congregationis 
de  Causis Sanctorum, Prima parte  – giuridica, ad  usum privatum Auditorum, Romae 1999, 
s. 50.

31 Por. tamże, s. 50–51.
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się od typowego do sądowego pytania an constat – czy udowodniono np. he-
roiczność cnót, męczeństwo, zjawisko przekraczające prawa natury (cud), sta-
rożytny i niepamiętny kult. Głosowania odbywają się po uprzednim wezwaniu 
asystencji Ducha Świętego i służą papieżowi do podjęcia decyzji merytorycz-
nych32. Procedura spraw kanonizacyjnych, zdaniem niektórych ekspertów 
Kongregacji, „od początku do końca ma charakter sprawy”, czyli charakter 
procesowy33. Tym bardziej akta tworzone w diecezji oraz w Kongregacji, cho-
ciaż przechodzą weryfikację historyczno-krytyczną, to jednak mają charak-
ter akt sądowych: akt sprawy (acta cause) lub akt procesu (acta processus)34. 
Nie tylko literatura, ale także Regulamin Kongregacji z 2000 roku upoważnia 
do procesowej formy kanonicznego charakteru potwierdzenia świętości także 
na forum Kongregacji35. Poza tym w literaturze istnieją sygnały poświadcza-
jące tezę o kanonicznym, czyli procesowym charakterze potwierdzenia świę-
tości także w fazie rzymskiej36.

Decyzja papieska o beatyfikacji lub kanonizacji
Beatyfikacja, jak i kanonizacja potwierdzająca świętość, jest aktem złożo-

nym, bosko-ludzkim. Decyzja papieska w sprawie beatyfikacji czy kanonizacji 
powstaje nie tylko na podstawie dowodzenia procesowego. Decyzja papieska 
o beatyfikacji czy kanonizacji przerasta zwykłe ludzkie dowodzenie i opiera 
się najpierw na vox Populi Dei – opinii świętości Ludu Bożego oraz na vox 
Dei – wyrażony poprzez cud zdziałany za wstawiennictwem danego świętego. 
Poza tym jest podejmowana po zasięgnięciu zdania wielu gremiów, po licz-
nych modlitwach i wezwaniu Ducha Świętego. Podobnie decyzja papieska 
nie ma charakteru zwykłego wyroku sądowego, ale jest decyzją wypływającą 
z nauczania Kościoła (Magisterium Ecclesiae) i dogmatyczną, gdyż papież wpi-
sując daną osobę do katalogu świętych, stawia ją za przykład do naśladowania 

32 Zob. J. L. Gutiérrez, I miracoli nell’apparato probatorio delle cause di canonizzazione, „Ius 
Ecclesiae. Rivista Internazionale di Diritto Canonico”, R. X, 1998, nr 2, s. 491–492.

33 Zob. M. Di Ruberto, Procedure Procedure e miracoli nella „Divinus perfectionis Magi-
ster”, Roma 2000 (pro manoscritto), s. 180. 

34 Zob. H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, [w:] Veritati Salvifice Ser- 
vire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70. 
rocznicy urodzin, Wrocław 2002, s. 131–153.

35 Zob. Congregazione delle Cause dei Santi, Regolamento della Sacra Congregazione per 
le Cause dei Santi, Città del Vaticano 2000, art. 50–87.

36 Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne…, dz. cyt., s. 467–498; tenże, Le cause di canoniz-
zazione…, dz. cyt., s. 353–382.
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i deklaruje jej wstawiennictwo przed Bogiem. Wreszcie papież, wprowadzając 
nowy kult publiczny w Kościele powszechnym, czyni to przy pomocy aktu 
ustawodawczego. Papież bowiem dozwala czcić danego sługę Bożego jako 
błogosławionego (akt beatyfikacji) lub poleca dotychczas błogosławionego 
czcić jako świętego w całym Kościele (akt kanonizacji)37. Papież więc podej-
muje w sposób wolny decyzję o kanonizacji czy beatyfikacji, ale korzysta z ca-
łej gamy dowodów ludzkich płynących ex actis et probatis, choć nie jest nimi 
absolutnie związany, i tych nadprzyrodzonych. Papież zazwyczaj nie rezygnuje 
z postępowania procesowego dla uzyskania pewności moralnej, jakiej dostar-
cza dowodzenie na drodze procesowej38.

Jednak decyzja papieska o kanonicznym potwierdzeniu świętości nie jest 
wyrokiem sądowym w ścisłym sensie i nie podlega apelacji. Mimo że poprze-
dza ją dochodzenie sądowe o szczególnym charakterze, przewidziane przez 
specjalne prawo papieskie, to opiera się ona także na dowodzie z opinii święto-
ści (vox Populi Dei) oraz na dowodzie z cudu (vox Dei), towarzyszą jej ponadto 
liczne modły, wzywanie asystencji Ducha Świętego. Kościół jest społecznością 
zbawczą, ale jednocześnie społecznością ludzką39. Te dwa wymiary są tak nie-
rozerwalnie ze sobą związane, że gdyby jednego z nich zabrakło, zostałaby 
zniweczona rzeczywistość Kościoła40. Taka natura Kościoła nakazuje nam 
patrzeć na to wszystko, co dokonuje się w Jego Ciele, nie jako na dzieło ludz-
kie, ale jako na dzieło Boże41. Odnosi się to również do spraw kanonicznego 
potwierdzenia świętości, które jest dziełem Bożym, dziełem Ducha Świętego, 
ale podlega także ludzkiej ocenie i ludzkiemu dowodzeniu.

Chrystus powiedział do św. Piotra: „I tobie dam klucze królestwa niebie-
skiego; cokolwiek zwiążesz na  ziemi, będzie związane w  niebie, a  co roz-
wiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Nie można nie 
pamiętać o tych słowach Chrystusa, analizując naturę kanonicznego potwier-
dzenia świętości, gdzie papież poza czysto ustawodawczym aktem wprowa-
dzenia kultu publicznego w Kościele orzeka nie osobiście, ale na konsystorzu42 

37 Zob. J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale…, dz. cyt., s. 55–73.
38 Zob. Konstytucja, III, 13–15.
39 Zob.A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warsza-

wa 1994, s. 13.
40 Zob. Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Watykan 1996, 

s. 19.
41 Zob.T. Dąbski, Opinia…, dz. cyt., rozdz. I.
42 O kanonizacji papież orzeka, zgodnie z kan. 353, na konsystorzu, gdzie porusza się spra-

wy ważniejszej wagi, czyli w łączności z całym Kościołem. Por. konstytucja apostolska Pastor 
bonus, 28 VI 1988, nr 23.
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o  rzeczywistości nadprzyrodzonej, że  święty jest zbawiony i  przysługuje 
mu  rola wstawiennicza przed Bogiem43. Nic więc dziwnego, że  cytowany 
przez J. L. Gutiérreza papież Celestyn III w konstytucji Benedictus Deus wy-
danej z 4 V 1191 roku napisał, że kanonizacja „potius est divini iudicii, quam 
humani”44. Przez tak wiele wieków Kościół poświadcza tę prawdę o naturze 
potwierdzenia świętości, które konstytucja Jana Pawła II Divinus perfectionis 
Magister nazywała „negotio tantae gravitatis”45.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym wywodzie treści i  argumenty przemawiają 

w  sposób jednoznaczny za  procesowym charakterem kanonicznego orze-
czenia beatyfikacji czy kanonizacji. Wykładnia regulaminów wewnętrznych 
Kongregacji, jak i doktryna opowiada się także za procedurą kanoniczną, czyli 
analogiczną do zwyczajnych procesów kanonicznych nie tylko w fazie diece-
zjalnej spraw, ale i w fazie rzymskiej. Wreszcie rozważania nad charakterem 
ostatecznej decyzji papieskiej w sprawie beatyfikacji czy kanonizacji dopełnia-
ją całości spojrzenia na komplementarność elementów teologicznych i kano-
nicznych w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Zatem są to akty 
złożone i posiadają one specyficzny charakter, właściwy jedynie tym sprawom 
tak wielkiej wagi w pełnieniu misji zbawczej Chrystusa w ciągu wieków.

43 Osobnym zagadnieniem, tutaj nierozstrzygalnym, jest problem wiązania orzeczenia 
papieskiego o kanonizacji z jego nieomylnością. Zob. F. Spedalieri, De Ecclesiae infallibilitate 
in canonizatione Sanctorum, Romae 1949.

44 J. L. Gutiérrez, Il carattere processuale…, dz. cyt., s. 59–60.
45 Konstytucja, Wstęp.
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Wina podstawą odpowiedzialności karnej  
w prawie Kościoła łacińskiego

Podstawowym celem Kościoła, jako społeczności, jest prowadzenie wier-
nych ku pełnej realizacji ich powołania, stąd zbawienie dusz ludzkich jawi 
się jako najwyższe prawo Kościoła (salus animarum suprema lex). Nieste-
ty, ze względu na naturę ludzką, niejednokrotnie grzech staje się udziałem 
członków społeczności Kościoła, a wraz z nim powstają konflikty. Niektó-
re z nich muszą być kierowane na drogę sądową. Kanoniczne postępowanie 
karne, oparte na zasadzie celowości, jest ukształtowane w taki sposób, aby 
przez wymierzenie lub zdeklarowanie kary osiągnąć określone cele. Pierwszy 
z nich – szczególny – to poprawa przestępcy, celem ogólnym natomiast jest 
naprawienie zgorszenia, zadośćuczynienie sprawiedliwości, przywrócenie po-
rządku społecznego, zapobieżenie nowym przestępstwom oraz umocnienie 
poszanowania porządku prawnego.

Podstawą funkcjonującego w Kościele aparatu sądowniczego (także kar-
nego) jest poszanowanie godności i praw każdego człowieka, w  tym rów-
nież oskarżonego. Potwierdzeniem tej tezy jest m.in. zasada domniemania 
niewinności oskarżonego do czasu udowodnienia mu winy. Przejawem pra-
widłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości powinno być także za-
gwarantowanie stronie oskarżonej w sposób właściwy prawa do obrony, jako 
najważniejszego jej uprawnienia w procesie karnym. Zachowanie obowiązują-
cych przepisów oraz zasady sprawiedliwości i słuszności kanonicznej skutkuje 
wydawaniem sprawiedliwych wyroków, do których mają prawo wierni.

Poczytalność sprawcy i jej prawne domniemanie
Zgodnie z przepisem kan. 1321 § 1 „nie można nikogo karać, jeśli popeł-

nione przez niego zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko 
poczytalne na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej”. Aby przypisać sprawcy 
czyn przestępczy, muszą zachodzić określone warunki zarówno po stronie 
jego autora, jak i samego czynu. Na określenie ogółu tych warunków przyjęte 
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zostało pojęcie imputabilitas – poczytalność1. „Poczytanie oznacza sąd teore-
tyczno-praktyczny, mocą którego konkretnej osobie przypisuje się czyn, jako 
jego sprawcy, ze wszystkimi kwalifikacjami tego czynu”2. Stwierdzenie, że „ko-
muś coś poczytujemy” oznacza, że dany podmiot zostaje uznany za sprawcę 
określonego czynu. Wynika z  tego jednoznacznie, że czyn zabroniony jest 
własnością podmiotu, który go popełnił.

Do poczytania komuś określonego czynu nie wystarczy istnienie pomiędzy 
nimi jedynie związku przyczynowego o charakterze fizycznym. Konieczna jest 
także zależność przyczynowa o charakterze psychicznym, jako że określone 
zachowanie człowieka jest kierowane jego rozumem i wolną wolą3. Tak więc 
pomiędzy działaniem a sprawcą musi istnieć związek: fizyczny – przestęp-
stwo jest popełnione przez konkretnego sprawcę; psychiczny – działanie jest 
rezultatem świadomego i dobrowolnego aktu sprawcy; moralny – przestęp-
stwo przypisane sprawcy jest czynem dobrym lub złym w określonym syste-
mie norm moralności; prawny – dany czyn rodzi określone skutki w postaci 
uprawnień i zobowiązań w sferze stosunków prawnych oraz karny – czyn 
narusza normę prawną, do której została dołączona sankcja karna4. Istnienie 
takiego związku warunkuje odpowiedzialność karną, a jego brak wyklucza 
możliwość jej ponoszenia5.

Podsumowując, należy stwierdzić, że podstawą poczytalności karnej jest 
świadomość i wolna wola sprawcy, wyrażająca zgodę na popełnienie czynu 
zewnętrznego, bezprawnego i  społecznie szkodliwego6. W  konsekwencji 
poczytalność ujmowana jest jako akt subiektywny, czyli zależność między 
podmiotem działającym i jego działaniem. Z punktu widzenia ściśle prawno- 

1 Por. F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla ducho-
wieństwa, t. 3, Opole 1958, s. 355.

2 J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008, s. 107.
3 Por. M. Myrcha, Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym, „Prawo Kano-

niczne”, R. XVII, 1974, nr 3–4, s. 144; G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym 
Kościoła, „Prawo Kanoniczne”, R. XLVII, 2004, nr 1–2, s. 96–97; J. Syryjczyk, Sankcje w Koście-
le…, dz. cyt., s. 107; A. G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, [w:] Abiit, 
non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiń-
ski, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, 
Lublin 2013, s. 1075–1076.

4 Por. J. Krukowski, F. Lempa, Księga VI. Sankcje w Kościele, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, 
F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 1987, t. 4, s. 127; A. G. Miziński, 
Podmiot sankcji karnych…, dz. cyt., s. 1076.

5 Por. A.  G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, „Roczniki 
Nauk Prawnych”, 2005, t. 15, z. 1, s. 418–422.

6 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, dz. cyt., s. 110–111.
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-karnego poczytalność jest tą  właściwością czynu, na  mocy której zostaje 
on przypisany określonemu sprawcy jako przestępstwo, za jakie ma on odpo-
wiedzieć wobec systemu prawnego Kościoła7.

Zgodnie z kan. 1321 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego [dalej: KPK]/83, gdy 
następuje zewnętrzne przekroczenie ustawy lub nakazu, domniemywa się po-
czytalność sprawcy, chyba że co innego by się okazało. Domniemanie poczy-
talności opiera się na doświadczeniu życia codziennego, w którym przeciętny 
człowiek w normalnych warunkach postępuje w sposób świadomy i dobro-
wolny8, a w związku z tym jest odpowiedzialny za swoje czyny. Zasada ta nie 
zwalnia sędziego od zbadania faktów, okoliczności i stopnia poczytalności 
sprawcy przed wymierzeniem lub stwierdzeniem kary9. Domniemanie po-
czytalności stanowi jedynie przesłankę do wszczęcia postępowania karnego, 
ponieważ ustępuje przy ujawnieniu okoliczności podających w wątpliwość 
poczytalność sprawcy czynu zabronionego pod sankcją kary10. Presumpcja 
ta nie jest jednak wystarczająca, by na jej podstawie sędzia lub ordynariusz 
mogli wydać wyrok skazujący11. Zgodnie z kan. 1608 § 1 do wydania jakie-
gokolwiek wyroku wymaga się od sędziego wewnętrznej moralnej pewności 
co do słuszności i prawdziwości rozstrzygnięcia, a domniemanie poczytal-
ności takiej pewności mu dać nie może, skoro obala je wystąpienie jakiejkol-
wiek wątpliwości w odniesieniu do poczytalności sprawcy12. Do powstania 
takiej wątpliwości wystarcza, że sprawca nie przyznaje się do winy. Ponadto, 
odpowiedzialności karnej z reguły podlegają przestępstwa umyślne, a poczy-
talność sprawcy może przejawić się zarówno w formie winy umyślnej lub też 
nieumyślnej. Domniemanie poczytalności nie może być więc wyznacznikiem 
zawinienia sprawcy, ani też przesądzać o ciężarze zawinienia13.

 7 Por. G. Michiels, De delictis et de poenis, Commentarius Libri V Codicis Iuris Canoni-
ci, vol. 1: De delictis. Canones 2195–2213, Lublin–Brasschaat 1934, s. 89. Por. także A. D’Auria, 
Delitto e imputabilità nell’ordinamento penale canonico, [w:] Il processo penale canonico, red. 
Z. Suchecki, Roma 2003, s. 111–114.

 8 Por. A. G. Miziński, Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki 
Nauk Prawnych”, 2003, t. 13, z. 2, s. 141; J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymia-
ru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne”, R. XXXIV, 1991, nr 3–4, 
s. 153–154.

 9 Por. KPK/83, kan. 1717 § 1; T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, 
t. 4, Olsztyn 1990, s. 84.

10 Por. A. D’Auria, Delitto e imputabilità…,dz. cyt., s. 117.
11 Por. J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje…, dz. cyt., s. 155.
12 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Alba 1990, s. 47.
13 Por. A. G. Miziński, Poczytalność…, dz. cyt., s. 431–432.
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Poczytalność a wina
Warunkiem sine qua non winy i odpowiedzialności karnej jest poczytalność 

sprawcy w momencie popełnienia przestępstwa. Sama jednak poczytalność 
nie jest przyczyną karalności sprawcy, o czym wspomniano wyżej. Zgodnie 
z kan. 1321 § 1 ukarać można tego, kto dopuścił się zewnętrznego naruszenia 
ustawy lub nakazu z ciężką poczytalnością (graviter imputabilis), której ciężar 
wynika z winy umyślnej lub nieumyślnej. Tak więc to wina i jej rodzaj decy-
duje o podstawie karalności czynu przestępczego. Mając czyn i sprawcę, do-
mniemywa się jego poczytalność, w postępowaniu karnym natomiast należy 
udowodnić mu winę i, w zależności od jej rodzaju i wielkości, ewentualnie 
wymierzyć lub zdeklarować karę. Domniemanie poczytalności sprawcy czy-
nu przestępczego nie stanowi podstawy do wymierzenia mu kary, lecz stawia 
go w pozycji oskarżonego, któremu należy udowodnić winę.

Wina umyślna i nieumyślna
Prawodawca kościelny w kan. 1321 § 1 KPK/83 wskazuje na dwa rodzaje 

winy: umyślną i nieumyślną.
W tym, co odnosi się do winy umyślnej, jako podstawy odpowiedzialności 

karnej, KPK/17 w kan. 2200 § 1 stanowił: „Dolus heic est deliberata voluntas 
violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex 
parte voluntatis defectus libertatis”. Aktualny zaś Kodeks w kan. 1321 § 2 sta-
nowi: „Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie 
przekroczył ustawę lub nakaz”. Wina umyślna jest więc rozmyślnym przekro-
czeniem ustawy lub nakazu. Jakikolwiek brak rozpoznania znaczenia czynu 
ze strony rozumu, a ze strony woli brak swobody w działaniu, wyklucza jej 
istnienie14.

Sprawcę czynu znamionuje zły zamiar, czyli zła wola świadomie skierowana 
na naruszenie prawa. Do zaistnienia złego zamiaru wymagane są dwa elementy. 
Ze strony umysłu konieczna jest znajomość, czyli poznanie ustawy lub nakazu, 
który sprawca chce naruszyć. Ze strony woli natomiast powinna mieć miejsce peł-
na wolność wyboru i wolność w działaniu lub jego zaniechaniu15. Zły zamiar jest 
więc aktywną dążnością ku temu, co jest zabronione wyraźnym przepisem prawa16.

14 Por. G. Michiels, De delictis et de poenis…, dz. cyt., s. 110; T. Pawluk, Prawo Kanonicz-
ne…, dz. cyt., s. 82; A. D’Auria, Delitto e imputabilità…, dz. cyt., s. 119.

15 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Cano-
nico. Libro VI, Roma 2000, s. 138–143; A. G. Miziński, Poczytalność…, dz. cyt., s. 429.

16 Por. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Paw-
ła II, „Prawo Kanoniczne”, R. XXVIII, 1985, nr 1–2, s. 93.
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Działanie z winy umyślnej nie domaga się świadomości formalnej strony 
czynu, czyli jego zagrożenia sankcją karną w ustawie lub nakazie. Wystarczy, 
że sprawca ma świadomość jego bezprawności17. Wyjątek od tej zasady sta-
nowią przestępstwa zagrożone karą cenzury, do ważnego wymierzenia której 
wymagane jest wcześniejsze stwierdzenie uporu sprawcy przy pomocy upo-
mnienia, w jakim będzie zawarte m.in. zagrożenie karą (kan. 1347 § 1–2)18.

Doktryna kanoniczna wyróżnia zamiar ogólny i specjalny. Różnica pomię-
dzy nimi tkwi w występowaniu pobudek albo określonego celu (w przypadku 
zamiaru specjalnego), bądź też ich niewystępowaniu (zamiar ogólny). Ponad-
to zamiar może być doskonały (dolus perfectus) – charakteryzuje się on pełną 
świadomością i dobrowolnością oraz niedoskonały (dolus imperfectus), gdy 
można dopatrzyć się w nim okoliczności zmniejszających poczytalność19.

Jeżeli chodzi o stopnie i rodzaje złego zamiaru, najczęściej wymienianym 
i definiowanym przez prawodawcę jest zamiar bezpośredni, który według 
kan. 1321 § 2, „występuje wówczas, gdy sprawca pozytywnym aktem woli zmie-
rza do popełnienia przestępstwa, czyli gdy według jego chęci i przekonania 
nastąpienie skutku przestępnego jest konieczne”20. Obok zamiaru bezpośred-
niego w przepisach kodeksowych występuje zamiar ewentualny, mający miej-
sce wtedy, gdy ktoś zdaje sobie sprawę, że z jego zachowania może nastąpić 
skutek przestępczy, a mimo to podejmuje działanie21.

Wina nieumyślna została określona w kan. 1321 § 2 KPK/83 jako przekro-
czenie ustawy lub nakazu na skutek zaniedbania należytej staranności. Może 
być następstwem ciężko zawinionej ignorancji, błędu lub nieuwagi w roz-
poznaniu szkodliwych skutków wynikających z działania. Innym źródłem 
winy nieumyślnej jest ciężko zawinione zaniechanie należytej staranności 
w zapobieżeniu powstania skutków wynikających z działania zabronionego 
przez przepis prawny22. Ignorancja może być prawna lub faktyczna. Pierwsza 
ma u podstaw brak wiedzy dotyczącej istnienia, natury lub właściwego zna-
czenia normy prawnej. Ignorancja dotycząca faktu polega natomiast na nie-
posiadaniu przez sprawcę wiedzy co do tego, że dany fakt jest „desygnatem 

17 Por. KPK/83, kan. 1324 § 1, n. 9.
18 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, dz. cyt., s. 113–114.
19 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne…, dz. cyt., s. 82.
20 A. G. Miziński, Poczytalność…, dz. cyt., s. 429; por. J. Krukowski, F. Lempa, Księga VI. 

Sankcje…, dz. cyt., s. 128–129.
21 Por. A. G. Miziński, Poczytalność…, dz. cyt., s. 429–430.
22 Por. J. Krukowski, Nowe prawo karne Kościoła łacińskiego, „Ateneum Kapłańskie”, t. 102, 

1984, z. 2, s. 269; V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 150–151; A. G. Mi-
ziński, Poczytalność…, dz. cyt., s. 430.
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naruszonej normy prawnej”. Źródłem winy nieumyślnej może być tylko igno-
rancja ciężko zawiniona.

Drugą postacią winy nieumyślnej jest błąd. Może on dotyczyć zakresu lub 
treści przepisu prawa (błąd prawny) lub mylnego wyobrażenia o stanie fak-
tycznym w odniesieniu do wypełnienia ustawowych znamion przestępstwa 
przez popełniony czyn (błąd faktyczny)23. Inna postać winy nieumyślnej 
to ciężko zawiniony brak należytej staranności w przeciwdziałaniu możliwo-
ści powstania skutku naruszającego ustawę lub nakaz karny. Przy jej wystą-
pieniu sprawca mógł przewidzieć możliwość powstania skutku przestępczego 
i mógł przeszkodzić jego zaistnieniu przy zachowaniu należytej staranności 
w działaniu, lecz w rezultacie niedbalstwa bądź lekkomyślności zaniedbał 
podjęcia środków, do czego był zobowiązany24.

Zasada karalności z winy umyślnej
Pomimo że  prawodawca przewiduje dwa źródła poczytalności spraw-

cy, to co do zasady tylko jedno z nich warunkuje odpowiedzialność karną. 
Zgodnie z kan. 1321 §2 kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto 
rozmyślnie przekroczył przepis. Nie wyklucza to możliwości karania za prze-
stępstwo z winy nieumyślnej. Jeśli ktoś przekroczył prawo na skutek zaniedba-
nia należytej staranności, może być bowiem ukarany, gdy ustawa lub nakaz 
wyraźnie to przewidują. Karalność przestępstw popełnionych ex culpa jest 
więc wyjątkowa i ma miejsce wtedy, gdy wyraźnie zaznacza to ustawa w części 
szczególnej VI Księgi KPK/83, w ustawodawstwie partykularnym lub nakazie 
karnym. Przykład takiej normy karnej w aktualnym Kodeksie został określony 
w kan. 1389 § 2. Zwykle tego rodzaju przestępstwa zagrożone są karą nieokre-
śloną, której zakres ustanawia sędzia w wyroku lub ordynariusz w dekrecie 
wymierzającym karę.

Zasada karalności z winy umyślnej (kan. 1321 § 2) nie zmienia określonej 
w kan. 1321 § 1 natury przestępstwa kanonicznego. Postępowanie posiadają-
ce wszystkie znamiona czynu przestępczego, dokonane na skutek winy nie-
umyślnej, pozostaje zawsze przestępstwem kanonicznym, pomimo że sprawca 
nie podlega karze, jeśli ustawodawca wyraźnie nie przewiduje jego karalności. 
Zasada karalności przestępstw popełnionych z winy umyślnej wyraża pozy-
tywną wolę prawodawcy kościelnego niekarania przestępstw polegających 

23 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, dz. cyt., s. 119.
24 Por. J. Krukowski, F. Lempa, Księga VI. Sankcje…, dz. cyt., s. 129–130; A. G. Miziński, 

Poczytalność…, dz. cyt., s. 430.
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na zaniechaniu należytej staranności. Jest to przejaw łagodności i łaskawości 
tegoż prawodawcy25.

Konieczność udowodnienia winy
Zgodnie ze  starą tradycją kanonistyczną KPK z  1917 roku przyjmował 

ustawowe domniemanie winy umyślnej26. Kan. 2200 § 2 wyraźnie stanowił, 
że dopóki brak winy nie zostanie udowodniony w wypadku dokonania bez-
prawia, w zakresie zewnętrznym domniemywa się istnienie winy umyślnej. 
Ustawodawca opierał to domniemanie na doświadczeniu codziennym, zakła-
dając, że człowiek normalnie działa świadomie i dobrowolnie. Domniemanie 
winy umyślnej było domniemaniem prostym (praesumptio iuris), oznaczają-
cym, że można je było obalić dowodem przeciwnym, a więc udowadniając 
brak winy27. Ciężar udowodnienia spoczywał na oskarżonym, który musiał 
dowieść, że jego działanie nie było umyślnie zawinione. Domniemanie ustę-
powało więc tylko po udowodnieniu jego nieprawdziwości28. Jednakże, jak 
słusznie zaznaczają kanoniści, wina umyślna mogła być domniemywana tylko 
wtedy, gdy zachowanie sprawcy jednoznacznie wskazywało na jej istnienie. 
Jeżeli natomiast powstałyby jakiekolwiek wątpliwości co do jej występowania 
po stronie sprawcy, winę należało udowodnić, a nie jedynie domniemywać. 
W przypadku powstania jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących istnienia złe-
go zamiaru bądź też winy nieumyślnej, ustawodawca czynił sędziego odpo-
wiedzialnym za uzupełnienie wszystkich dowodów. Wynikało to z kan. 1619 
§ 2 KPK/17, zgodnie z którym sędzia, celem ustalenia obiektywnej prawdy, 
z urzędu miał uzupełnić dowody w sprawach dotyczących dobra publicz-
nego i zbawienia dusz oraz w sprawach karnych. Domniemanie winy miało 
miejsce także w przypadkach, gdy ustawa domagała się zaistnienia specjalnej 
winy umyślnej polegającej na spontaniczności woli lub na dokładniejszym 
poznaniu prawa (wina umyślna w najwyższym stopniu). W wypadku obalenia 
domniemania istnienia specjalnej winy umyślnej następowało równocześnie 
obalenie możliwości zastosowania przewidzianej w ustawie kary. Sędzia miał 
jednak prawo wymierzyć dowolną karę na podstawie winy występującej w du-
żym stopniu29.

25 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne…, dz. cyt., s. 83; J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, dz. 
cyt., s. 121.

26 Por. J. Krukowski, F. Lempa, Księga VI. Sankcje…, dz. cyt., s. 131.
27 Por. F. Bączkowicz, Prawo karne, t. 3, Kraków 1958, s. 358.
28 Por. J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje…, dz. cyt., s. 154–155.
29 Por. F. Bączkowicz, Prawo karne, dz. cyt., s. 358–359.
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KPK z 1983 roku zmienia sytuację prawną oskarżonego o popełnienie czynu 
przestępczego. Oskarżony nie ma już obowiązku udowodnienia swojej nie-
winności. To jemu należy udowodnić winę zgodnie ze znaną powszechnie 
w prawie i kanonistyce zasadą nulla poena sine processu – żadna kara ka-
noniczna nie może być wymierzona lub zdeklarowana bez procesu karnego 
sądowego bądź administracyjnego30.

Zanim sprawcy czynu zostanie wymierzona kara, należy w zgodzie z naka-
zami prawa naturalnego i pozytywnego przeprowadzić postępowanie dowo-
dowe w celu udowodnienia winy oskarżonego.

Postępowanie karne, o którym mowa, jest rozumiane jako zespół środ-
ków technicznych służących do przywrócenia sprawiedliwości, naprawienia 
skandalu i doprowadzenia do nawrócenia przestępcy, nawet za cenę wymie-
rzenia mu kary. Domaga się ono samo przez się nie tylko procesu in senso 
stricto ad poenas applicandas (sądowego lub administracyjnego), ale jeszcze 
wcześniej dochodzenia wstępnego, braterskiego upomnienia, nagany i innych 
środków dyktowanych przez troskę duszpasterską31.

Na konieczność udowodnienia faktu naruszenia zewnętrznego ustawy albo 
nakazu karnego z winy umyślnej lub nieumyślnej po stronie podmiotu wska-
zuje także zasada sprawiedliwości, będąca podstawą wymierzenia jakiejkol-
wiek kary32. W KPK/83 kan. 1342 § 2 i 1718 § 1 n. 3, po raz pierwszy w historii 
prawa kanonicznego, ustawodawca stwierdza, że nie można wymierzyć kary 
w sensie ścisłym, w odróżnieniu od sankcji karnej, bez procesu sądowego lub 
pozasądowego. Wprawdzie istnieją jeszcze tzw. kary latae sententiae, które 
prawo nakłada na sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa, ale także 
w ich przypadku należy przeprowadzić karny proces sądowy lub pozasądowy, 
gdyż często, w celu uzyskania wszystkich swoich skutków, domagają się one 
zewnętrznej deklaracji33.

Aby wymierzyć lub zdeklarować karę, sędzia lub ordynariusz musi mieć 
pewność moralną co do istnienia winy po stronie oskarżonego. W tym celu 
należy przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe, przy wykorzystaniu 
wszelkich środków dowodowych wskazanych przez prawodawcę. Należą 
do nich: oświadczenia stron (kan. 1530–1538), dowody z dokumentów (kan. 
1539–1546), dowód z zeznań świadków (kan. 1547–1573), opinie biegłych (kan. 

30 Por. KPK/83, kan. 1341.
31 A. G. Miziński, Elementy kanonicznego procesu…, dz. cyt., s. 127. 
32 Por. M. Myrcha, Prawo karne. Komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, 

t. 2: Kara, część 1: Przepisy ogólne, Warszawa 1960, s. 243. 
33 Por. A.  Calabrese, La  procedura stragiudiziale penale, [w:] I  procedimenti speciali nel 

diritto canonico, Studi Giuridici, vol. XXVII, Città del Vaticano 1992, s. 267.



381

Wina podstawą odpowiedzialności karnej…

1574–1581), wizja lokalna i oględziny sądowe (kan. 1582–1583) oraz domnie-
mania (kan. 1584–1586). Nie jest to katalog zamknięty. Zgodnie z kan. 1527 
§  1  przytoczone dowody mogą być jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli wydają 
się pożyteczne do poznania sprawy i są godziwe. Według KPK/83 kan. 1526 
§ 1 obowiązek dowodzenia spoczywa na tym, który coś twierdzi, a więc to na 
oskarżycielu spoczywa ciężar udowodnienia winy oskarżonemu.

Co więcej, oskarżony ma prawo do dochodzenia swojego prawa do obrony 
zarówno ze względu na istniejące w przepisach prawa kanonicznego ogólne 
prawo wiernych do obrony34, jak i na dotkliwy skutek procesowy, który mógł-
by go spotkać, gdyby wydany wyrok okazał się niesłuszny35. W celu zagwaran-
towania właściwej obrony oskarżony w procesie karno-sądowym powinien, 
w terminie ustalonym przez sędziego, ustanowić sobie adwokata36, a gdyby 
tego nie uczynił, sam sędzia ma obowiązek mianować dla niego adwokata 
jeszcze przed zawiązaniem sporu37.

Oskarżony posiada również prawo do ostatniego słowa w dyskusji sprawy38, 
a także nie jest zobowiązany do przyznania się do popełnienia przestępstwa. 
Nie wolno zatem żądać od oskarżonego złożenia przysięgi de rei veritate di-
cenda39.

W czasie trwania procesu mogą zaistnieć sytuacje domagające się wydania 
przez ordynariusza specjalnych rozporządzeń o charakterze administracyj-
nym i dyscyplinarnym, które nie posiadają charakteru karnego. Zdeklarowanie 
lub wymierzenie kary może się dokonać dopiero po udowodnieniu winy po-
dejrzanemu, czyli w końcowej fazie procesu karnego40. Gdyby zaś ordynariusz, 

34 Por. A. G. Miziński, Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego, 
„Teka Komisji Prawniczej-OL PAN”, 2012, t.  5, s.  102–103; A.  G. Miziński, Prawo wiernych 
do  obrony w  procesie kanonicznym, „Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w  Lublinie”, 
2009, t. 2,  s. 78; H. Stawniak, Prawo do obrony w procesie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne”, 
R. XXXIII, 1990, nr 1–2, s. 142.

35 Por. A. G. Miziński, Ochrona praw oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicz-
nym procesie karno-sądowym, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2007, t. 17, z. 1, s. 152.

36 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1986, s. 417. Inaczej ta sytu-
acja przedstawia się w procesie karno-administracyjnym, gdyż przepisy nie zawierają żadnej in-
formacji na temat udziału adwokata w tego rodzaju procesie (kan. 1720). Nie oznacza to jednak, 
że oskarżony nie może korzystać z jego pomocy poza czynnościami formalno-procesowymi.

37 Por. A. G. Miziński, Ochrona praw oskarżonego…, dz. cyt., s. 154.
38 Por. KPK/83, kan. 1725.
39 Por. KPK/83, kan. 1728.
40 Por. A. G. Miziński, Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, „Prawo, Ad-

ministracja, Kościół”, 2002, nr 2–3 (10–11), s. 149; V. De Paolis, Il processo penale giudiziale, [w:] 
I procedimenti speciali nel diritto canonico, dz. cyt., s. 290.
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za pośrednictwem rzecznika sprawiedliwości, chciał na jakimkolwiek etapie 
procesu zrzec się instancji, prawodawca w kan. 1724 § 2 postanawia, że może 
to uczynić, ale jedynie przy akceptacji tej czynności przez oskarżonego.

W sytuacji jeśli okazałoby się, że oskarżony rzeczywiście nie popełnił prze-
stępstwa lub jest niewinny, ma on prawo do wyroku lub dekretu deklarujące-
go jego niewinność w celu usunięcia najmniejszego nawet podejrzenia, które 
mogłoby naruszyć jego dobre imię41.

Należy również wspomnieć o możliwości wniesienia przez przestępcę środ-
ków odwoławczych od niesłusznego dla niego wyroku lub dekretu.

Okoliczności modyfikujące odpowiedzialność karną
Jednym z zadań wchodzących w zakres kościelnej władzy jurysdykcyjnej 

jest troska o dobro wspólnoty Kościoła, dlatego też prawo kanoniczne prze-
widuje odpowiedzialność karną dla sprawcy czynu przestępczego za czyny 
szkodliwe dla społeczności kościelnej. Analizując szkodliwość czynu, należy 
wziąć pod uwagę różne okoliczności, które wprawdzie nie zawsze modyfi-
kują poczytalność sprawcy, ale powodują zmianę w jego odpowiedzialności 
karnej. Przepisy dotyczące tych okoliczności i ich wpływu na wymiar kary 
za popełnienie czynu zagrożonego sankcją karną zawarte są w kan. 1322–1326 
KPK/8342. W kan. 1327 natomiast prawodawca wskazuje, że nie jest to katalog 
zamknięty, gdyż inne okoliczności modyfikujące karalność czynu przestęp-
czego mogą być ustanowione w prawie partykularnym bądź nakazie.

Kanony 1322 i 1323 KPK/83 normują okoliczności wykluczające odpowie-
dzialność karną. Jeśli sędzia stwierdzi zaistnienie jednej z nich, sprawca prze-
stępstwa nie będzie podlegał żadnej karze, pomimo zagrożenia popełnionego 
przez niego czynu sankcją karną. Okolicznością powodującą niezdolność 
do popełnienia przestępstwa w ogóle jest habitualny brak używania rozumu 
(kan. 1322), natomiast okoliczności zawarte w kan. 1323 KPK/83 nie powodują 
niezdolności podmiotu do popełnienia przestępstwa, a jedynie znoszą jego 
odpowiedzialność karną.

KPK wymienia również okoliczności powodujące zmniejszenie odpowie-
dzialności karnej (kan. 1324). Gdyby zaistniała jedna z takich okoliczności, 
sędzia jest zobowiązany złagodzić przewidzianą ustawą bądź nakazem karę 

41 Por. KPK/83, kan. 1726.
42 Por. J. Krukowski, Nowe prawo…, dz. cyt., s. 270; J. Wojtal, Przestępstwo w Nowym Pra-

wie Kanonicznym, „Przegląd Policyjny”, 1982, nr 2–3, s.  129–131; M. Fąka, Nowe kanoniczne 
prawo karne, [w:] Duszpasterstwo w  świetle nowego KPK, red. J.  Syryjczyk, Warszawa 1985, 
s. 241–243.
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lub zastąpić ją pokutą. Tego rodzaju dyspozycja odnosi się do kar ferendae 
sententiae i powoduje, że sprawca czynu przestępczego nie jest wolny od kary, 
ale ta powinna być zmniejszona. Jeśli zaś przewidziana jest kara latae senten-
tiae, zaistnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności całkowicie 
wyklucza karalność czynu (kan. 1324 § 3)43.

Trzecia grupa okoliczności modyfikujących odpowiedzialność karną za-
ostrza karę przypisaną do czynu ustawą bądź nakazem. Wyróżnia się realne 
okoliczności zwiększające odpowiedzialność karną, które modyfikują przed-
miot przestępstwa (przynależą one do samego faktu przestępstwa) oraz osobi-
ste okoliczności zaostrzające karę – charakteryzują one sprawcę przestępstwa: 
stan, godność, wolę popełnienia przestępstwa, posiadanie urzędu kościelnego. 
Trzeba podkreślić, że w sytuacji zaistnienia którejś z okoliczności wymienio-
nych przez prawodawcę w kan. 1326 § 1 mamy do czynienia z fakultatywnym 
obostrzeniem sankcji karnej. Sędzia może surowiej ukarać sprawcę, ale jeśli 
uzna to za stosowne, wymiar kary może pozostać bez zmian.

Podsumowując należy stwierdzić, że w celu wymierzenia sprawiedliwej 
i słusznej kary za popełnione przestępstwo ustawodawca kościelny domaga 
się nie tylko konieczności udowodnienia winy sprawcy, ale także zweryfi-
kowania szeregu przesłanek, które umożliwiają zindywidualizowanie kary 
poprzez dostosowanie jej do właściwości i warunków działania sprawcy. Do-
stosowanie kary do faktycznych warunków popełnienia czynu przestępczego 
oraz subiektywnych warunków sprawcy wymaga uwzględnienia wszystkich 
okoliczności, te zaś mogą zwiększać, zmniejszać lub znosić odpowiedzialność 
karną w całości.

Uwagi końcowe
Przestępstwo kanoniczne, oprócz elementu obiektywnego, zawiera także 

element subiektywny, który wyznacza szczególną relację pomiędzy spraw-
cą a jego czynem. Relacja ta jest wypadkową zależności popełnionego czy-
nu i jego sprawcy na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, moralnej, prawnej 
i  prawno-karnej. Nie jest zdolnym do  popełnienia przestępstwa ten, kto 
jest habitualnie pozbawiony używania rozumu, a nikogo nie można ukarać 
za czyn, którego nie można mu poczytać. Poczytalność, będąca ustawowo do-
mniemana, jest jednak jedynie podstawą do wszczęcia postępowania karnego, 
mającego na celu wymierzanie lub zdeklarowanie kary. Tym, co upoważnia 
do jej wymierzenia, jest wina sprawcy. Ta zaś może być umyślna (dolus) lub 

43 Por. KPK/83, kan. 1324 § 3.
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nieumyślna (culpa). Co do zasady zawartej w kan. 1321 § 2, w Kościele karze 
się za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, a jedynie w drodze wyjąt-
ku, gdy w konkretnym przypadku domaga się tego ustawa lub nakaz karny, 
z winy nieumyślnej. Rodzaj i stopień winy należy udowodnić oskarżonemu 
w postępowaniu karnym, które może mieć formę procesu karno-sądowego 
lub karno-administracyjnego. W trakcie jego trwania należy także rozpatrzyć 
wszystkie okoliczności towarzyszące przestępstwu, aby po osiągnięciu przez 
sędziego wymaganej przez prawo pewności moralnej, zgodnie z zasadą spra-
wiedliwości i słuszności kanonicznej, wymierzyć bądź zdeklarować karę.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ojciec Ignacy Posadzy  
jako współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego  

dla Polonii

W artykule pierwszym konstytucji Towarzystwa Chrystusowego czytamy: 
„Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest instytutem zakon-
nym kleryckim, założonym przez kard. Augusta Hlonda przy współudziale 
Ojca Ignacego Posadzego”1. Kodeks Jana Pawła II z 1983 roku wskazuje życie 
konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jako jedną ze stałych form 
życia wiernych w Kościele i określa je jako „dokładniejsze naśladowanie Chry-
stusa”2, a osoby konsekrowane jako te, które za najwyższą zasadę swego życia 
uznają „naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyrażone w konsty-
tucjach własnego instytutu”3.

Przy zastosowaniu interpretacji eklezjotwórczej przytoczone dyspozycje 
konstytucji Towarzystwa Chrystusowego i Kodeksu Prawa Kanonicznego wy-
znaczają obszar badawczy proponowanej refleksji. Wymagają organicznego 
spojrzenia na wkład ks. Posadzego w proces instytucjonalizacji charyzmatu 
Towarzystwa, na jego współpracę z założycielem Towarzystwa kard. Hlon-
dem, na jego wysiłek odczytywania i formowania specyfiki życia zakonnego 
chrystusowców i ich misjonarskiej posługi na rzecz Polaków żyjących poza 
granicami ojczyzny.

Konieczność teologiczno-kanoniczej refleksji  
nad rolą ks. Posadzego
Wydarzenie konstytuujące i instytucjonalizujące początki życia konsekro-

wanego w  dziejach Towarzystwa Chrystusowego wypełniają się kolejnymi 

1 Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej [dalej: UiDTChr], Poznań 
1996, art. 1. 

2 Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983 [dalej: KPK], kan. 573.
3 Tamże, kan. 662.
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dekretami prymasa Polski kard. Hlonda jako ordynariusza gnieźnieńskiego, 
a  więc ordynariusza miejsca domu macierzystego zgromadzenia w  Potuli-
cach k.  Nakła4. W  porządku chronologicznym wydarzenia te  układają się 
w  dynamiczną całość, wyrażając i  krystalizując myśli i  zamierzenia Za-
łożyciela. Pomijając korespondencję między Stolicą Apostolską a  kard. 
Hlondem, odnoszącą się do  powołania nowej wspólnoty zakonnej w  Ko-
ściele, w  zbiorze wspomnianych dokumentów znajdujemy najpierw dekret 
erygujący Towarzystwo z  datą 8 września 1932 roku. W  nim metropolita 
gnieźnieński kanonicznie aprobuje gromadzących się wokół ks. Posadzego 
pierwszych chrystusowców, jako wspólnotę instytutu zakonnego na  pra-
wach diecezjalnych5. Dekretem z  dnia 7 października 1933 roku prymas 
Hlond zatwierdza konstytucje Towarzystwa (Ustawy Towarzystwa)6, by na-
stępnie dekretem z dnia 16 października 1933 roku mianować ks. Posadzego 
przełożonym generalnym erygowanej w  Potulicach wspólnoty zakonnej7. 
Teologiczno-kanoniczny charakter wskazanych wydarzeń prowadzi do ana-
lizy specyfiki współzałożycielskiej powinności, która dynamizowała posługę 
ks. Posadzego wobec myśli i  zamierzeń Kardynała Założyciela. Wymusza 
on  również przejście od  historycznego opisu początków zgromadzenia do   
teologiczno-kanonicznego studium nad procesem instytucjonalizacji chary-
zmatu krystalizującej się w Potulicach rodziny zakonnej.

Podjęte studium w oparciu o wskazaną we wstępie metodę staje się jed-
nocześnie punktem wyjścia dla refleksji: a) nad wysiłkiem Ojca Współza-
łożyciela mającym na celu ukazanie chrystusowcom specyfiki naśladowania 
Chrystusa według myśli i zamierzeń Założyciela zgromadzenia8, b) nad spe-
cyfiką duszpasterskiej posługi chrystusowców wobec polskich emigrantów, 
c) nad szczególną obecnością Towarzystwa Chrystusowego i jego członków 
w życiu Kościoła powszechnego i partykularnego.

4 Por. W. Necel, Potulicki duch, Poznań 2008, s. 20–28.
5 Por. Dekret erekcji Zgromadzenia, „Głos Seminarium Zagranicznego” [dalej: GSZ], 1992, 

nr 1, s. 6; M. Paradowska, Wszystko dla Boga i Polonii. Życie i dzieło ks. Ignacego Posadzego, 
Poznań 1998, s. 173. 

6 Por. Dekret zatwierdzający pierwsze Ustawy Towarzystwa, GSZ, 1992, nr 1, s. 8. 
7 Por. Dekret nominacyjny Prymasa Polski mianujący księdza Ignacego Posadzego przeło-

żonym naczelnym, GSZ, 1992, nr 1, s. 9.
8 Por. W. Necel, Charyzmat współzałożycielski Ojca Ignacego Posadzego w procesie instytu-

cjonalizacji charyzmatu partykularnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, 
„Studia Towarzystwa Chrystusowego”, 2004, z. 6, s. 104–120.
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Współzałożycielska powinność ks. Posadzego
W procesie instytucjonalizacji charyzmatu instytutu życia konsekrowanego 

oprócz rozeznania i aprobaty ze strony Kościoła równie ważne jest narastające 
w samym Założycielu poczucie konieczności przyjęcia obdarowania chary-
zmatem założycielskim i wolna odpowiedź na rodzące się założycielskie za-
danie, będące w swojej istocie wezwaniem Ducha Świętego. Założycielskiemu 
poczuciu powinności fundacji Towarzystwa Chrystusowego, tj. inicjatywie 
Kardynała Założyciela i ojca Ignacego, oraz procesowi odczytywania w sobie 
założycielskiego daru, towarzyszy konkretny kontekst historyczny, dynamizo-
wany potrzebą ewangelizacji polskich środowisk emigracyjnych9. Powinność 
tę należy rozważać jako konsekwencję zastanego i uprzedzającego daru Ducha 
Świętego, który wyraża się nie tylko stwierdzającym funktorem „jestem”, ale 
zobowiązującym funktorem „powinienem”, „należy”. Pochodzi ona z zewnątrz 
założycielskiego podmiotu i określa jego zobowiązania względem członków 
rodzącej się wspólnoty chrystusowców; zaciąga również charyzmatyczne zo-
bowiązanie względem Polaków żyjących poza granicami ojczyzny oraz wier-
nych Kościoła w Polsce, a także względem wiernych Kościołów, na terenie 
których mieszkają polscy emigranci10.

Założycielska powinność, jaka ukierunkowywała działanie kard. Hlonda 
i ks. Posadzego, winna być odczytywana również w kontekście konieczności 
przekazania członkom powstającego instytutu zakonnego nowego, właści-
wego dla charyzmatu założycielskiego, ewangelicznego projektu życia. Dla 
ojca Ignacego proces odkrywania założycielskiej powinności połączony był 
z postrzeganiem w sobie Bożego powołania do życia konsekrowanego przez 
profesję zakonną. Dojrzewał do wewnętrznego przekonania, że dar powołania 
kapłańskiego, którym cieszył się od 19 lutego 1921 roku, został mocą Ducha 
Świętego ubogacony, dzielonym wspólnie z Kardynałem Prymasem, chary-
zmatem założycielskim nowej rodziny zakonnej.

Konstytuujący wymiar  
współzałożycielskiego powołania ojca Ignacego
Próba usystematyzowania współzałożycielskiej powinności, kierującej 

ojcem Ignacym i będącej podstawą stojących przed nim wyzwań, prowadzi 
do pytania o religijno-moralną sytuację polskich środowisk emigracyjnych 

 9 Por. A. Carminati, Fini della religione, [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, red. 
G. Rocca, t. 4, Cinisello Balsamo 1977, kol. 40.

10 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 21 XI 
1964, nr 12. 
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z końca XIX i pierwszych dekad XX wieku oraz do usystematyzowania sta-
rań podejmowanych przez Episkopat Polski po 1918 roku, mających na celu 
zapewnienie Polakom na obczyźnie adekwatnej opieki duszpasterskiej. Na tak 
naszkicowanym tle zabiegi prymasa Hlonda, podejmowane na początku lat 
30. XX wieku i zmierzające do powołania zgromadzenia zakonnego mającego 
na celu działalność apostolską na rzecz polskich emigrantów, rysują się jako 
zasadnicze i trafne przedsięwzięcia11.

Początki odczytywania założycielskiego daru tak u  kard. Hlonda, jak 
i u ks. Posadzego łączyły się niewątpliwie z osobistym doświadczeniem obco-
ści12. Troska ich obu o dobro duchowe polskich emigrantów wyrastała z wielo-
warstwowego doświadczenia „bycia obcym” już od najmłodszych lat w swych 
rodzinnych stronach13. Dlatego też próbę przybliżenia specyfiki ich apostol-
skiego zaangażowania na rzecz Polaków na obczyźnie trzeba wyprowadzać 
z rodzinnych środowisk: od krzątających się wokół codziennych spraw rodzi-
ców i podejmowanych przez zaborcę prób germanizacji ich rodzin, spychania 
znajomych i sąsiadów w obszary wynarodowienia czy wreszcie porzucenia 
wiary katolickiej. Doświadczenie obcości i  wypływająca stąd konieczność 
podejmowania wysiłków na rzecz dobra duchowego rodaków potęgowały się 
w nich jeszcze bardziej, gdy na swoich studenckich, a później duszpasterskich 
szlakach, spotykali się z biedą zarówno materialną, jak i duchową polskich 
emigrantów. Doświadczenie to owocowało rosnącym przekonaniem, że Po-
lakowi na obczyźnie winien towarzyszyć przygotowany do pracy misyjnej 
w środowiskach emigracyjnych duszpasterz – zakonnik, wspierany przez bra-
ta zakonnego i siostrę zakonną14.

W procesie instytucjonalizacji charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej przełomowym wydaje się być spotkanie, które od-
było się w czerwcu 1930 roku w Poznaniu, tuż przed kolejną wyprawą ks. 
Posadzego do Ameryki Południowej. W czasie rozmowy Ks. Prymas otwar-
cie podzielił się informacją o  swoich staraniach rozwiązania problemów 

11 Por. C. Kamiński, Kardynał August Hlond, Prymas Polski Założycielem Zakonu, „Nasza 
Przeszłość”, 1974, t. 42, s. 251–255; B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polski-
mi do roku 1939, Poznań 2003, s. 19–94. 

12 Por. W. Necel, Kard. A. Hlond wobec potrzeb duszpasterskich Polaków na obczyźnie, [w:] 
Prymas Polski Kardynał August Hlond Bogu i Ojczyźnie, red. J. Olbert, Gdańsk 2004, s. 43– 60. 

13 Por. P. Chlondowska, W domu rodzinnym, [w:] Kardynał August Hlond Prymas Polski. 
Współcześni wspominają, red. W. Necel, Poznań 1993, s. 31–33.

14 Por. E. Kaczmarek, Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy – Założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, „Studia Towarzystwa Chrystusowego”, 
2004, z. 6, s. 90–103.
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duszpasterstwa polskich rzesz emigracyjnych, m.in. poprzez erygowanie spe-
cjalnego instytutu zakonnego. Zdaniem Kardynała w ten sposób w przyszłości 
zapewni się stały dopływ przygotowanych misjonarzy emigracyjnych, którzy 
we wspólnocie zakonnej będą znajdowali wsparcie duchowe i materialne. 
W czasie spotkania kard. Hlond zwrócił się do swojego rozmówcy z propo-
zycją: „Chcę uczynić księdza generałem nowego zgromadzenia”15. Projekt ten 
był dla ks. Posadzego tym większym zaskoczeniem, że wcześniej na ten temat 
nigdy nie mówili ze sobą, a jak się przekonał, Kardynał Prymas był do roz-
mowy przygotowany i wiele rzeczy miał już przemyślanych. Wobec interesu-
jącego nas tematu wartość tej rozmowy wzrasta jeszcze bardziej, gdy sięgnie 
się do opisu zawartego w notatkach ojca Ignacego: „Odpowiedziałem, że Jego 
[kard. Hlonda] zamiar jest bardzo chwalebny, oraz że takie zgromadzenie mo-
głoby skutecznie zaradzić brakowi polskich duszpasterzy za granicą. W końcu 
dodałem: «Jeśli chodzi o mnie, to zawsze jestem gotów spełniać Wolę Bożą, 
przejawiającą się w woli moich przełożonych»”16.

Kolejny etap instytucjonalizacji charyzmatu Towarzystwa rozpoczął się 
po powrocie ks. Posadzego z podróży do Ameryki Południowej. Relację z jej 
przebiegu ks. Ignacy złożył Prymasowi 22 sierpnia 1931 roku w Domu Pry-
masowskim w Poznaniu. Na zakończenie spotkania kard. Hlond, już jako 
mianowany przez Stolicę Apostolską Protektor Wychodźstwa Polskiego17, 
poinformował swojego rozmówcę, że jest zdecydowany założyć nowe zgro-
madzenie zakonne, o którym wcześniej rozmawiali, oraz o podjętych w tym 
celu wymaganych prawem kanonicznym18 staraniach w Stolicy Apostolskiej19. 
W czasie spotkania Prymas wrócił także do propozycji sprzed roku, zachę-
cając wprost, by ks. Posadzy podjął się współpracy w konkretyzacji i reali-
zacji założycielskich idei. Pod koniec spotkania ks. Ignacy otrzymał trzy dni 
do namysłu i zastanowienia się oraz podjęcia decyzji wobec przedstawionej 
propozycji20. Dla ks. Posadzego był to  czas wielkiego wysiłku duchowego 
wypełnionego ostatecznym odczytaniem w  sobie powinności, jaką podjął 
w wyniku obdarowania siebie współzałożycielskim charyzmatem. Pomimo 

15 I. Posadzy, Fragmenta vitae, s. 2 (maszynopis w Archiwum Towarzystwa Chrystusowe-
go w Poznaniu).

16 Tamże, s. 3.
17 Por. Kongregacja ds. Nadzwyczajnych Kościoła, Telegram nr 1215/31 z 26 V 1931. 
18 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1917, kan. 492 par. 1. 
19 Por. List kard. A. Hlonda do Kongregacji Zakonów ukazujący konieczność zorganizowa-

nia opieki duszpasterskiej dla polskich wychodźców prowadzonej przez zgromadzenie zakonne, 
GSZ, 1992, nr 1, s. 4–5; Odpowiedź kard. A. H. Lepiciera, GSZ, 1992, nr 1, s. 5. 

20 Zob. I. Posadzy, Fragmenta vitae, dz. cyt., s. 6.
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doszukiwania się, nawet przy pomocy lekarza, przeciwwskazań21, ks. Igna-
cy „uprzytomnił sobie, że przecież od najmłodszych lat jego pragnieniem 
było niesienie pomocy emigrantom polskim. Teraz otwierała się przed nim 
możliwość pełnej realizacji tych zamiarów”22. Dlatego przynaglony apostol-
skim zapałem i miłością do polskich tułaczy i pielgrzymów, po dwóch dniach 
spędzonych na modlitwie i wewnętrznym zmaganiu się ze sobą, oświadczył 
ks. Prymasowi, „że gotów jest podjąć się organizacji nowego zgromadzenia”23. 
Kard. Hlond i ks. Posadzy, zdając się na wolę Bożą24, stanęli zatem wspólnie 
przed nowym dziełem w Kościele.

W dynamice procesu instytucjonalizacji charyzmatu Towarzystwa Chry-
stusowego ważnym momentem było zwolnienie z  dniem 5 września 1931 
roku ks. Posadzego z obowiązków prefekta w Seminarium Nauczycielskim 
w Poznaniu25. Odtąd, aż do chwili rozpoczęcia życia zakonnego z pierwszy-
mi chrystusowcami w domu macierzystym w Potulicach, ks. Posadzy swoją 
współzałożycielską powinność pod czujnym okiem ks. Prymasa wypełniał, 
informując wiernych Kościoła w Polsce o losach polskich emigrantów, prowa-
dząc rekolekcje i odczyty, publikując artykuły i udzielając wywiadów. Szcze-
gólną rolę odgrywało zachęcanie młodych ludzi do wstępowania w szeregi 
powstającego w Potulicach nowego instytutu życia zakonnego26.

W procesie przygotowań do konkretyzacji i realizacji zadań wynikających 
z obdarowania charyzmatem współzałożycielskim dla ks. Posadzego ważne 
były spotkania m.in. z Ignacym Paderewskim w Paryżu27, z bp Franzem Xave-
rem Meyerem, założycielem Gemeinschaft von den Heiligen Engeln, instytutu 
zakonnego mającego na celu duszpasterstwo na rzecz emigrantów niemiec-
kich, oraz wizyta w rzymskiej siedzibie skalabrynianów – Misjonarzy Świę-
tego Karola, już przygotowujących emigracyjnych duszpasterzy28. W szeregu 
licznych spotkań, obok wyżej wskazanych, szczególnie istotne dla ks. Igna-
cego były dwa, które jednocześnie wyznaczały kolejny etap w teologiczno- 

21 Zob. tamże, s. 6–7. 
22 M. Paradowska, Wszystko dla Boga i Polonii…, dz. cyt., s. 156. 
23 Tamże.
24 Por. F. Berlik, Historia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1932–1939, Poznań 

1987, s. 82.
25 Por. I. Posadzy, 40 lat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, [w:] W służ-

bie Kościoła Poznańskiego, Poznań–Warszawa–Lublin 1974, s. 397. 
26 Zob. Bibliografia dotycząca Sługi Bożego O. Ignacego, „Studia Towarzystwa Chrystuso-

wego”, 2004, z. 6, s. 121–123.
27 Por. F. Berlik, Historia Towarzystwa Chrystusowego…, dz. cyt., s. 84–85.
28 Por. tamże, s. 85–86, 88–89; W. Necel, Prawny aspekt powołania chrystusowca, Szczecin 

2002, s. 43–44. 
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-prawnym procesie instytucjonalizacji charyzmatu Towarzystwa Chrystuso-
wego. Pierwszym z nich była 25-minutowa prywatna audiencja u ojca święte-
go Piusa XI w dniu 1 lutego 1932 roku. Jak zanotował w swoich zapiskach ks. 
Posadzy, ojciec święty był zorientowany tak w problemach duszpasterstwa 
emigracyjnego w ogóle, jak i duszpasterstwa na rzecz polskich emigrantów. 
Według relacji ks. Ignacego Pius XI znał również starania kard. Hlonda, zmie-
rzające do powołania nowego zgromadzenia, mającego w przyszłości podjąć 
działania duszpasterskie na rzecz Polonii oraz szerzyć i pogłębiać znajomość 
mszy świętej29. Drugie wydarzenie to wspólne z kard. Hlondem spotkanie 
w maju 1932 roku w Potulicach k. Nakła30 z hrabiną Anielą Potulicką, którego 
owocem było wymagane prawem kanonicznym zabezpieczenie bazy mate-
rialnej dla nowo powstającej rodziny zakonnej. Hrabina bowiem przekazała 
do użytku powstającego zgromadzenia swój pałac w Potulicach wraz z przyle-
gającym parkiem. W ten sposób rodowa siedziba Potulickich stała się Domem 
Macierzystym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii31. 

Przed kanoniczną fundacją Towarzystwa Chrystusowego w procesie in-
stytucjonalizacji charyzmatu zgromadzenia doszło do  jeszcze jednego 
ważnego wydarzenia. Ks. Ignacy zdawał sobie sprawę nie tylko z ogromu za-
dań organizacyjnych32, jakie przed nim wkrótce staną, ale – co ważne jest 
w prowadzonym studium – rozważał autentyczność swojego powołania zało-
życielsko-zakonnego. Kiedy ze swoimi trudnościami zwrócił się do Prymasa, 
usłyszał krótką odpowiedź: „Proszę się nie martwić, to jest prawdziwe powo-
łanie zakonne, bo to jest powołanie z posłuszeństwa”33. Słowa te otwierały 
ks. Posadzemu, jako Współzałożycielowi u boku Kardynała Prymasa, drogę 
do rozpoczęcia życia zakonnego; znalazły one swoje dopełnienie w pełnym uf-
ności Bogu wyznaniu ks. kard. Hlonda, wypowiedzianym wobec ks. Ignacego 
22 sierpnia 1932 roku: „A więc rozpoczynamy – in Nomine Domini. Zaufajmy 
Bogu – On na pewno nam pomoże”34.

Apele ks. Posadzego kierowane do  młodych, by  ofiarnie podejmowali 
trud przygotowania do pracy duszpasterskiej na rzecz rodaków za granica-
mi Polski, a później według potrzeb przyjmowali obowiązki duszpasterskie 

29 Por. I. Posadzy, Fragmenta vitae…, dz. cyt., s. 10–12.
30 Por. F. Berlik, Historia Towarzystwa Chrystusowego…, dz. cyt., s. 89–90.
31 Por. I. Posadzy, Fragmenta vitae…, dz. cyt., s. 12–13; W. Necel, Chrystusowcy w Potuli-

cach a Fundacja Potulickich im. Anieli Hrabiny Potulickiej, GSZ, 1992, nr 4, s. 27–33; J. Ziółek, 
Fundacja Potulickich im. Anieli hr. Potulickiej 1925–1948, Lublin 1998, s. 60–61.

32 Por. I. Posadzy, Fragmenta vitae…, dz. cyt., s. 13–14.
33 Tamże, s. 14.
34 Tamże, s. 15.
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w polskich środowiskach emigracyjnych, zaczęły owocować zgłaszaniem się 
maturzystów jako kandydatów na księży i braci. W ten sposób w procesie 
instytucjonalizacji charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego można wyod-
rębnić kolejny etap. Charyzmat założycielski, w swojej wspólnotowej war-
stwie, zostaje poddany weryfikacji poprzez osobiste powołanie tych, którzy 
mocą Ducha Świętego podejmują życie tym charyzmatem. Założycielski dar 
kard. Hlonda, instytucjonalizowany charyzmatyczną posługą ojca Ignacego, 
z dniem 23 sierpnia 1932 roku staje się doświadczalnym przeżyciem pierw-
szych chrystusowców podejmowanym po to, by według niego żyć, strzec go, 
pogłębiać oraz rozwijać w komunii Kościoła35. Dla krystalizującej się wokół 
założycielskiego daru wspólnoty chrystusowców podjęcie ewangelicznego 
stylu życia, wypływającego z założycielskiej powinności kard. Hlonda i ks. Po-
sadzego, pociągnęło za  sobą szczególny styl dokładniejszego naśladowania 
Chrystusa i uświęcenia poprzez apostolskie zaangażowanie na rzecz Polaków 
żyjących poza granicami Polski.

Wydarzenia, które miały miejsce 23 sierpnia 1932 roku w pałacu hr. Potu-
lickiej w Potulicach k. Nakła, wyznaczają cezurę kolejnego etapu wykrystali-
zowywania się charyzmatu Towarzystwa z charyzmatu założycielskiego kard. 
Hlonda i współzałożycielskiego ks. Posadzego. Po krótkim okresie organiza-
cyjnym, 1 września 1932 roku rozpoczął się pierwszy w historii Towarzystwa 
aspirandat, przygotowujący przybyłych do rozpoczęcia w dniu 15 paździer-
nika kanonicznego nowicjatu36. Pierwszym nowicjuszem był współzałożyciel 
ks. Posadzy. Rozpoczęty 23 sierpnia 1932 roku etap w jakiś sposób kończy się 
16 października 1933 roku, kiedy to ks. Posadzy, jako pierwszy chrystusowiec, 
złożył na ręce założyciela kard. Hlonda, jako ordynariusza Domu Macierzy-
stego Towarzystwa, profesję zakonną. Chwilę później Prymas Polski, jako 
ordynariusz miejsca Domu Macierzystego, mianował ks. Posadzego przeło-
żonym generalnym Towarzystwa37.

Wydaje się, że dopiero na tle procesu instytucjonalizacji charyzmatu To-
warzystwa Chrystusowego konstytuujące dekrety ordynariusza miejsca kard. 
Hlonda, tj. erygowania Towarzystwa Chrystusowego, zatwierdzenia Ustaw 
i mianowania ks. Posadzego przełożonym generalnym zgromadzenia, nabrały 
właściwego znaczenia. Są one kolejnymi ogniwami kończącymi proces rozpo-
znania, weryfikacji i aprobaty przez Kościół nowego charyzmatu zakonnego. 

35 Por. KPK kan. 577; Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja Bisku-
pów, Mutuae relationes, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, red. B. Hylla, Kra-
ków 2003, nr 11. 

36 Por. F. Berlik, Historia Towarzystwa Chrystusowego…, dz. cyt., s. 104–106.
37 Por. Dekret nominacyjny Prymasa Polski…, dz. cyt., s. 9.
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Dekrety te w swojej istocie mają charakter aprobujący charyzmat Towarzy-
stwa, wykrystalizowany z myśli i zamierzeń Założycieli oraz dokumentują 
współzałożycielską relację, którą Opatrzność Boża połączyła Kardynała Pry-
masa i ojca Ignacego w trosce o dobro duchowe Polaków na obczyźnie.

Ojciec Ignacy jako współtwórca  
dynamiki potulickiego ducha
Punktem wyjścia eklezjalnego rozpoznania i kanonicznej aprobaty chary-

zmatu współzałożycielskiego ks. Posadzego w procesie instytucjonalizacji cha-
ryzmatu Towarzystwa Chrystusowego są relacje kard. Hlonda i ks. Posadzego, 
wypełnione troską o dobro duchowe polskich rzesz emigracyjnych i ich dusz-
pasterzy – chrystusowców. Relacji tych, dynamizowanych działaniem Ducha 
Świętego, nie można sprowadzić do czysto organizacyjnych i regulaminowych 
poczynań. W trosce o życie religijne polskiego emigranta swoją istotą sięgają 
one relektury Ewangelii poprzez pryzmat zbawczej misji Chrystusa Dobrego 
Pasterza w duchu Miłosiernego Samarytanina (Łk 10, 30–37). Prymas Hlond 
i ks. Posadzy, mocą odczytanego założycielskiego i współzałożycielskiego cha-
ryzmatu, podjęli trud wskazania chrystusowcom eklezjalnych fundamentów 
duszpasterskiej posługi na rzecz Polonii38. Wypełniając założycielskie powo-
łanie, swoim synom duchowym przybliżali prawdę pojmowania Kościoła 
jako Ludu Bożego, pielgrzymującego do domu Ojca. W duchu wydarzenia 
Dnia Pięćdziesiątnicy dla Założyciela i Współzałożyciela Towarzystwa róż-
norodność kulturowo-językowa w miejscu osiedlenia polskich emigrantów 
w żadnym wypadku nie powinna rozmazywać tak przynależności do swojego 
narodu, jak i przynależności do jednego powszechnego Kościoła Zmartwych-
wstałego Pana. Kard. Hlond i ojciec Ignacy duszpasterstwo na rzecz Polaków 
na obczyźnie osadzili na Pawłowym opisie wspólnoty uczniów Chrystusa, 
w której „nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 
wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety”, wszyscy bowiem są „kimś jed-
nym w Chrystusie Jezusie” (Gal 3, 29), bo „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystki-
mi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 5–6).

Interwencja Boga w  życie chrystusowca powołanego do  dokładniejsze-
go naśladowania Chrystusa w  duchu Towarzystwa według myśli i  zamie-
rzeń Kardynała Prymasa i Ojca Współzałożyciela, winna być odczytywana 
w kontekście Bożego wezwania: „idź […] bo ja cię poślę daleko” (Dz 22, 21) 

38 Por. W. Necel, Prawny aspekt powołania…, dz. cyt., s. 238–254.
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i zapewnienia: „wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12, 9)39. Od pierwszych chwil 
potulickiej wspólnoty Założyciel i  Współzałożyciel formowali przyszłych 
chrystusowców w duchu ukochania sprawy Bożej wśród Polonii, zachęcając 
każdego z nich do ofiarowania siebie i poświęcenia wszystkich sił dla dobra 
polskiego emigranta. Głosili, że dla chrystusowców dzieło opieki duszpaster-
skiej nad Polakami na emigracyjnych szlakach wyraża się dwoma zawoła-
niami: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej” i „oby tylko Chrystus był 
głoszony” (Flp 1, 18)40. Wskazania te łączą się w zapewnieniu skierowanym 
do wszystkich członków Towarzystwa Chrystusowego przez Kardynała Pry-
masa: „między nami nie ma dali. Wszędzie nas łączą Potulice i potulicki duch. 
W nim zawsze się odnajdziemy”41.

Zakończenie
Dla ks. Posadzego naśladowanie Chrystusa łączy się ściśle z Jego pozna-

walnością. Można naśladować Chrystusa Pana o tyle, o ile On sam daje się 
poznać na adoracji i modlitwie, w cierpliwym znoszeniu dolegliwości i prze-
ciwności, a także w życiu wspólnotowym zgromadzenia i apostolskiej odpo-
wiedzialności za Polaków żyjących na obczyźnie. W przesłaniu ojca Ignacego 
naśladowanie Chrystusa ma przede wszystkim charakter paschalny i polega 
na dźwiganiu z Nim krzyża na Kalwarię, na współumieraniu z Nim i wresz-
cie na współzmartwychwstaniu. Ojciec Ignacy ma świadomość, że wezwanie 
do dokładniejszego naśladowania Chrystusa jest skierowane do ludzi grzesz-
nych, a  współumieranie z  Chrystusem polega na  umieraniu dla grzechu, 
na gotowości do ofiary dla dobra dusz wychodźczych i na bezinteresownej 
służbie polskim rzeszom emigracyjnym. Kreśląc specyfikę dokładniejszego 
naśladowania Chrystusa przez chrystusowca, Ojciec Współzałożyciel w swo-
ich konferencjach wskazywał, że  chrystusowiec, który mocą swojego za-
konnego powołania dokładniej naśladuje Chrystusa, razem z Nim dojdzie 
do chwały zmartwychwstania. Dla ks. Posadzego codzienna lektura tekstów 
Pisma Świętego i szczegółowe odnoszenie się do ziemskiego życia Jezusa oraz 
Jego przejścia przez śmierć do życia bardzo konkretnie przekłada się na inten-
sywność dokładniejszego naśladowania Chrystusa. W księgach Nowego Testa-
mentu znajdywał wezwanie do podążania za Chrystusem w Jego oderwaniu 
się od wartości skończonych na rzecz wartości nieprzemijających. Podkreślał 

39 Por. tamże, s. 261.
40 UiDTChr, art. 6.1.
41 A. Hlond, W Księdze Pamiątkowej Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Po-

znaniu, GSZ, 1992, nr 1, s. 29.
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miejsca, w których Chrystus każe naśladować siebie w pokorze i uczynności 
wobec bliźniego, w cichości i łagodności. Ojciec Ignacy naśladowania Chry-
stusa przez chrystusowca nie sprowadzał tylko do aktów zewnętrznych czy 
nawet wewnętrznych, ale rozumiał je jako dobrowolne i samodzielne, a więc 
również emocjonalne, oddanie się tym wartościom, które przedstawia sam 
Chrystus.
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Intima personarum et operum coniunctio1  
– personalistyczny profil José Marii Serrano Ruiza 

idei małżeństwa kanonicznego

Uwagi wstępne: wokół paradygmatu antropologicznego
Prezentację odnowionej, personalistycznej wizji małżeństwa w konstytucji 

Gaudium et spes ojcowie Soboru Watykańskiego II nieprzypadkowo poprze-
dzili słynnym dictum: „człowiek […] nie może odnaleźć się w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”2. Jest wszak oczywi-
ste, że najgłębszy sens tych słów i ich niewyczerpany potencjał znaczeniowy 
ujawnia się dopiero w odniesieniu do małżeńskiej communio personarum. 
To tu aż nadto wyraźne wybrzmiewa ideowy przekaz: dynamizm i charakter 
miłosnego otwarcia się osoby na osobę we „wspólnocie całego życia”3 można 
adekwatnie odczytać jedynie w świetle Objawienia, czyli „w misterium Sło-
wa Wcielonego”4. Wiernym świadkiem niniejszej idei soborowej, sytuującej 
w samym centrum refleksji de matrimonio prawdę o osobie-mężczyźnie i oso-
bie-kobiecie z wpisanym w ich esencjalną strukturę „prawem daru”5, od lat 
pozostaje José María Serrano Ruiz – prominentny sędzia Roty Rzymskiej, 
autor wielu cennych publikacji o małżeństwie kanonicznym6.

1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”, 7 XII 1965 [dalej: KDK], nr 48.

2 KDK, nr 24.
3 Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK], kan. 1055 § 1.
4 KDK, nr 22.
5 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, [w:] Osoba i czyn oraz inne studia an-

tropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 
1994, s. 431; zob. też A. Pastwa, „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeń-
stwa kanonicznego, Katowice 2009, s. 32–41.

6 Ten rys w twórczości wybitnego kanonisty dobrze oddaje tytuł dedykowanej mu księgi 
pamiątkowej: La 
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Przyczyn determinacji, z  jaką hiszpański kanonista od początku lat 70. 
XX wieku głosi potrzebę „personalizacji” aktu zgody małżeńskiej7 – z kon-
sekwencją identyfikowanego jako foedus amoris coniugalis – należy zatem 
szukać bezpośrednio w doktrynie soborowej. Nie mogła bowiem ujść jego 
uwadze, odwołująca się do „początku” instytucji małżeństwa – wedle prawideł 
„hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość”8 – proklamacja paradygmatu 
antropologicznego: „Mężczyzna i kobieta, którzy dzięki związkowi małżeń-
skiemu «już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem» (Mt 19, 6), w wewnętrznej 
łączności osób i działań świadczą sobie wzajemną pomoc i posługę, doświad-
czają sensu swojej jedności i coraz pełniej ją osiągają”9.

To oryginalne, „personalistyczne” przedstawienie doniosłego locus theolo-
gicus z Księgi Rodzaju (Rdz 2, 24; por. Mt 19, 6)  jako klucza do odnowio-
nej, soborowej idei małżeństwa, dalece wykracza poza zwykłe potwierdzenie 
znaczenia ludzkiej seksualności w ukonstytuowaniu i  realizacji osobowej/
międzyosobowej komunii małżeńskiej10. Implikacje nauki ojców Soboru, 
szczególnie dla współczesnych ujęć matrimonium canonicum są – zdaniem 
Serrano Ruiza – nie do przecenienia. Na pierwszy plan wysuwa się postulat 
integralnego prezentowania osoby ludzkiej: w całym bogactwie zróżnicowa-
nej płciowo personalnej struktury mężczyzny i kobiety. Jest wszak oczywiste, 
że obiektywny (zakorzeniony w naturze) binaryzm płci objawia się in concre-
to w powoływanej do życia „jedności dwojga”11 – zgodnie z paradygmatem 
strukturalnego zespolenia osoby z jej seksualnością12. A skoro tak, to walor 

à della persona nella giurisprudenza coram Serrano, t. 1–3, red. F. Catozzella, M. C. Bresciani, 
Studi Giuridici, t. 86, Città del Vaticano 2009.

 7 J. M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, 
[w:] Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1991, wyd. 2, s. 45–48.

 8 Benedykt XVI, „Piękno prawdy o małżeństwie, objawionej przez Chrystusa”. Przemówie-
nie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, 27 I 2007, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 
R. XXVIII, 2007, nr 5, s. 31–33.

 9 KDK, nr 48.
10 Zob. G. Candelier, Sexualitè et personnalitè, „Revue de droit canonique”, 1989, vol. 39, 

s. 147–149.
11 Zob. A. Pastwa, „Już nie są dwoje, lecz stają się jednością”. Paradygmat antropologiczny 

wyznacznikiem prawnokanonicznego ujęcia natury węzła małżeńskiego, [w:] „Mężczyzną i nie-
wiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną 
uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Studia Teologiczne i Humanistyczne, t. 2, 3, Katowice 
2012, s. 134–152.

12 „Ogni persona è strutturalmente condizionata dalla propria ed altrui sessualità, tanto 
che questa deve essere considerata come uno dei più importanti fattori che dà ad ogni sogget-
to i tratti distintivi principali dal punto di vista individuale e sociale […]. Dal punto di vista 
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tej ostatniej w powziętym przez nupturientów akcie konsensu należy roz-
patrywać nie tylko w aspekcie negatywnym (badanie dojrzałości seksualnej 
w zakresie ewentualnej niezdolności do „komunikacji małżeńskiej”13), lecz 
nade wszystko pozytywnie – jako zintegrowany w miłości oblatywnej (in-
tegratio intrapersonalis) dynamizm osobo- oraz komuniotwórczy14. „Zapro-
gramowana” w ten sposób naukowa eksploracja sfery (wewnątrz)osobowej 
mężczyzny i kobiety pozwala dojść do niebanalnych konkluzji dotyczących 
esencjalnej relacji małżeńskiej – widzianej w szerokiej perspektywie więzi 
międzyosobowej (integratio interpersonalis)15. Pierwszy wniosek nasuwa się 
od razu: inaczej, niż wynikałoby to z dawnych ujęć kontraktualistycznych16, 
płciowość określa całościowo dynamikę wzajemnego oddania się i przyjęcia 
osób w konkretnej „wspólnocie całego życia”, a tym samym – w równej mie-
rze „stygmatyzuje” profil jej komplementarnych celowości: dobra małżonków 
oraz zrodzenia i wychowania potomstwa17.

Soborowa proklamacja paradygmatu antropologicznego w magisterium 
de matrimonio („już nie są dwoje, lecz stają się jednością”) osiąga swoistą 

antropologico e sociale gli elementi biologici del sesso, sono sempre strettamente collegati 
con gli elementi psicologici e legali, da cui derivano il ruolo, il significato e le devianze della 
sessualità”. Zob. T. Cantelmi, M. Aiello, Il modo di essere e farsi persona-uomo e persona-donna 
nella relazione interpersonale, [w:] La centralità della persona…, t. 3, dz. cyt., s. 8–9.

13 Zob. dec. z  30 IV  1974, c.  Serrano, „Rotae Romanae Decisiones” [dalej: RRD], 1974, 
s. 305–314, nr 3–16; dec. z 19 V 1978, c. Serrano, RRD, 1978, s. 324–325, nr 9. 

14 „«Oblatio sui» haud minus quam «susceptio alterius» in intimitate, quae, iuxta modo 
tradita, peculiarissima sunt ordinati commercii sexualis, eadem constituunt – et maximi ha-
bemus id notare in re matrimoniali – indubia signa maturitatis humanae […]. Haec arcta con-
nexio inter sexualitatem et profundiorem structuram totius subiecti personalitatis, si ex parte 
iuvat tractationem sexualitatis iuxta recepta principia circa consensum coniugalem, tamquam 
actum intellectus et voluntatis; nec tantum sub respectu incapacitatis assumendi onus quod 
est maxime proprium matrimonii” – dec. z 28 VII 1981, c. Serrano, RRD, 1981, s. 419–420, 
nr 12–13.

15 „L’interpersonalità assume e qualifica tutte le caratteristiche del personale arricchien-
dole inoltre con il vicendevole riferimento delle parti l’uno all’altra, come è neccesario che sia 
in una unione tanto intima e totale qual è il matrimonio” – J. M. Serrano Ruiz, Circa il carattere 
personale del matrimonio. Digressioni e ritorni, [w:] La centralità della persona…, dz. cyt., t. 1, 
s. 81–82. 

16 Zob. A. Pastwa, Autorskie projekty reformy kan. 1086 § 2 (CIC 1917). Zmiana paradyg-
matu: odwrót od formuł kontraktualistycznych ku ujęciom personalistycznym, „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 42, 2 (2009), s. 182–194.

17 Zob. J. M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare…, dz. cyt., s.  55–58; dec. z 23 X 1981, 
c. Serrano, RRD, 1981, s. 500, nr 5; dec. z 6 V 198, c. Serrano, RRD, 1987, s. 275–276, nr 13.

Intima personarum et operum coniunctio…
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kulminację w prawdzie o przymierzu miłości małżeńskiej. Jeśli „wspólnota 
całego życia” jest nade wszystko rzeczywistością duchową, która zawiązuje się 
przez „nieodwołalną osobistą zgodę”, a mianowicie „aktem osobowym, przez 
który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i  przyjmują”18, to  właśnie 
w owym przymierzu miłości znajduje swe najgłębsze podstawy całkowitość 
(totalitas)19 – pierwszy i podstawowy wyznacznik personalistycznej koncep-
cji małżeństwa kanonicznego. Konstatacja ta pozwala Serrano Ruizowi sfor-
mułować jeszcze jedną „wstępną” konkluzję: współczesne Magisterium nie 
bez powodu akcentuje fakt, że prawda miłości małżeńskiej determinuje ową 
„totalność”, którą ujawniają przede wszystkim istotne przymioty małżeństwa: 
jedność i nierozerwalność. Otóż, dar osób leżący u podstaw „wspólnoty całego 
życia” musi być integralny, w konsekwencji zatem – definitywny. Do istoty 
bowiem miłosnego daru osób należy jego nieodwołalność. Tylko na takim 
fundamencie może powstać „jedność dwojga”: wierna (całkowita i wyłączna) 
oraz nierozerwalna komunia osób: mężczyzny i kobiety20.

„Wspólnota życia i miłości małżeńskiej”21

Promocja integralnej prawdy o  osobie ludzkiej i  przymierzu miłości 
małżeńskiej jako głównych wyróżników współczesnego rozumienia natu-
ry institutum matrimonii – w ramach poszukiwania odpowiedzi na pytanie 
o współczesny religijno-kulturowy obraz małżeństwa22 – dały Serrano Ruizo-
wi asumpt do szczególnej afirmacji przytoczonego już określenia Konstytucji 
duszpasterskiej o Kościele: communitas vitae et amoris coniugalis. Nie trzeba 
dodawać, jak instruktywne i twórcze okazało się uczynienie implicite właśnie 

18 KDK, nr 48.
19 Zob. J. M. Serrano Ruiz, Circa il carattere personale del matrimonio…, dz. cyt., s. 80. Kanonista 

wylicza jeszcze inne kwalifikatory tegoż kompleksowego i egzystencjalnego aktu, w którym konsty-
tuuje się przymierze oblubieńców: historyczność i niepowtarzalność (la storicità e la irripetibilità), 
autonomia (autonomia) oraz otwartość na drugiego (comunicabilità) – tamże, s. 79–81.

20 Zob. tenże, L’ispirazione conciliare…, dz. cyt., s. 58–62; dec. z 18 XI 1977, c. Serrano, RRD, 
1977, s.  458–461, nr  6–10; dec. z  31 III 1979, c.  Serrano, RRD, 1979, s.  149–150, nr  6–9; dec. 
z 18 I 1980, c. Serrano, RRD, 1980, s. 43–45, nr 6–9; dec. z 25 VII 1980, c. Serrano, RRD, 1980, 
s. 530–531, nr 5; dec. z 12 XI 1982, c. Serrano, RRD, 1982, s. 524–525, nr 10; dec. z 22 III 1996, 
c. Serrano, RRD, 1996, s. 310–311, nr 3.

21 KDK, nr 48.
22 Por. J. M. Serrano Ruiz, El derecho a la comunidad de vida y amor conyugal como objeto 

del consentimiento matrimonial: aspectos jurídicos y evolución de la jurisprudencia de la S. Rota 
Romana, „Ephemerides iuris canonici”, 1976, vol. 32, s. 43.
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tej formuły podstawowym wzorcem w prezentowaniu osobowej i międzyoso-
bowej rzeczywistości małżeństwa kanonicznego23.

Co przy tym nie jest bez znaczenia – niniejsza personalistyczna ekspozy-
cja prawdy o małżeńskiej instytucji zyskała mocne wsparcie ze strony magi-
sterium papieskiego. Chodzi o głośne przemówienie Jana Pawła II do Roty 
Rzymskiej z 1997 roku24. W przemówieniu tym papież, przywołując wzorcowe 
określenie małżeństwa: intima communitas vitae et amoris coniugalis, nauczał, 
że walor prawny nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do międzyosobowej 
rzeczywistości małżeństwa, lecz stanowi jej wymiar par excellence wewnętrz-
ny. Owszem, w optyce autentycznego personalizmu osoby małżonków i oso-
bowe relacje małżeńskie (relacje sprawiedliwości) widziane są „w centrum 
cywilizacji miłości”. Nie wyklucza to jednak prawa, lecz przeciwnie: wprost 
je postuluje. Dlatego śmiało można mówić o walorze prawnym miłości mał-
żeńskiej – co w języku włoskim (oryginalnym języku przemówienia) dobrze 
oddaje termin: amore dovuto (miłość należna), a w odniesieniu do istotnych 
przymiotów małżeństwa – określenia: amore esclusivo (totale), amore indisso-
lubile (definitivo)25.

Ów świadomie przyjęty i uwyraźniony kontekst doktrynalny przekłada się 
w J. M. Serrano Ruiza koncepcji małżeństwa kanonicznego na wybór drogi 
współczesnego, nowego odczytania schematu tria bona Augustini. Już w tym 
miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do bonum fidei i bonum sacramenti26, moż-

23 Takie programowe przesłanie zawarł kanonista w cytowanym wyżej ważnym artykule 
pt. El derecho a la comunidad… (ogłoszonym także w języku francuskim: Le droit à la commu-
nauté de vie et d’amour conjugal comme objet du consentement matrimonial: Aspects juridiques 
et évolution de  la jurisprudence de  la Sacrée Rote Romaìne, „Studia Canonica”, 1976, vol. 16, 
s. 271–301).

24 Nieprzypadkowo przemówienie to  doczekało się „rekordowej” liczby komentarzy  – 
U. Navarrete, Commentarium ad allocutionem Ioannis Pauli II ad praelatos et officiales Rotae 
Romanae, die 27  ianuarii 1997 habitam, „Periodica de re canonica”, 1997, vol. 86, s. 368–385; 
J. Carreras, Commento al discorso di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana in oc-
casione dell’apertura dell’anno giudiziario, „Ius Ecclesiae”, 9 (1997), s. 774–782; H. Heinemann, 
Die Ansprache Papst Johannes Pauls II. vom 27. Januar 1997 vor der Römischen Rota, „De Pro-
cessibus Matrimonialibus”, 1997, t. 4, s. 237–239; W. Góralski, Walor prawny małżeństwa i jego 
wymiar osobowy. Przemówienie papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej 27 I 1997 r., „Ius Ma-
trimoniale”, 1997, t. 2, s. 95–100; I. Gramunt, Reflections on Marriage as a Juridical and Interper-
sonal Relationship, „Monitor ecclesiasticus”, 2000, vol. 125, s. 601–624.

25 Ioannes Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae praelatos auditors, 27 I 1997, „Acta Apo-
stolicae Sedis”, 1997, vol. 89, s. 488, nr 3.

26 Do personalistycznej reinterpretacji ostatniego, „finalistycznego” bonum wrócimy 
w ostatniej odsłonie opracowania.
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liwe jest sformułowanie węzłowych konkluzji. Po  pierwsze, postulowane 
bezpośrednie odwoływanie się do personalistycznej „zasady strukturalnej” 
(miłości) każe problematyce istotnych przymiotów małżeństwa nadać ade-
kwatną perspektywę osobową i międzyosobową27. Po wtóre, zaprezentowana 
autentyczna (papieska) interpretacja myśli soborowej28 implikuje definitywne 
(!) odejście od neoscholastycznego izolowania istotnych przymiotów małżeń-
stwa (abstrakcyjnych atrybutów przynależnych instytucji) od osób małżon-
ków. Jedno i  drugie pryncypium  – oznacza iście „kopernikański” zwrot: 
określa adekwatne postrzeganie nierozerwalności i wierności29 jako imma-
nentnych walorów30, ustanowionej w  przymierzu, heteroseksualnej relacji 
międzyosobowej: „wspólnoty życia i miłości małżeńskiej”.

Wzgląd na wymienione pryncypia przesądza o tym, że skądinąd błysko-
tliwy intelektualnie i wnoszący twórczy wkład do dyskusji nad treścią bonum 
fidei kierunek w orzecznictwie, którego zwolennicy postulują dychotomiczne 
oddzielenie wierności małżeńskiej od jedności małżeńskiej31, z trudem mieści 
się w nakreślonej optyce personalizmu32. Widać to wyraźnie w płaszczyźnie 

27 Zob. J. M. Serrano Ruiz, Notas para una revisión del „Bonum fidei” desde la perspectiva 
personal e interpersonal del matrimonio canónico, „Angelicum”, 1998, vol. 75, s. 147–166. 

28 „L’insistenza del concilio nel sottolineare il carattere personale e interpersonale del ma-
trimonio trova nelle proprietà essenziali un’applicazione di grande portata” – tenże, L’ispirazio-
ne conciliare…, dz. cyt.,s. 59.

29 Wypada zauważyć, że kanonista, tak w bezpośrednim komentarzu do kan. 1056 (KPK 
1983), jak i w licznych publikacjach, kodeksową unitas (wedle systematyki tomistycznej) kon-
sekwentnie zastępuje przez fidelitas (bonum fidei, wedle systematyki Augustyńskiej) lub exc-
lusivitas. Podstawą dla tych ujęć jest najpierw przesłanie „zasady personalistycznej” („miłość 
wierna i wyłączna” – Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 9), ale także formuła wypracowa-
na w dawnym prawie: ius… perpetuum et exclusivum (KPK 1917, kan. 1081 § 2) – tamże, s. 58–62.

30 Autor podkreśla wielką moc potencjalności oraz dynamikę historyczną, rozumianych 
osobowo-etycznie: nierozerwalności i wierności (qualità di ordine assiologico) – tamże, s. 60. 

31 U źródeł wspomnianego kierunku legło orzecznictwo c. De Jorio, zapoczątkowane dec. 
z 30 X 1963, c. De Jorio, RRD, 1963, s. 716–725. Głównym kontynuatorem myśli Arcturo De Jorio 
był znany sędzia rotalny Raffaello Funghini – dec. z 23 X 1991, c. Funghini, RRD, 1991, s. 600–
609, nr 2–9; dec. z 24 V 1995, c. Funghini, RRD, 1995, s. 315–316, nr 6; R. Funghini, L’esclusione 
del bonum fidei, [w:] Diritto matrimoniale canonico, t. 2: Il consenso, Studi Giuridici, t. 61, Città 
del Vaticano 2003, s. 279–285. Tę linię w orzecznictwie wsparł swym autorytetem Urbano Na-
varrete – U. Navarrete, De iure ad vitae communionem: observationes ad novum schema canonis 
1086 § 2, „Periodica de re morali, canonica, liturgica”, 1977, vol. 66, s. 255; zob. też G. Leszczyński, 
Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK), Łódź 2004.

32 Zob. J. M. Serrano Ruiz, Notas para una revisión…, dz. cyt., s. 156–157; bliski stanowisku 
Serrano Ruiza pogląd głosi Piero Antonio Bonnet – P. A. Bonnet, Il consenso matrimoniale, 
[w:] Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1991, wyd. 2, s. 210.
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nadprzyrodzonej i sakramentalnej, w których całkowitość (totalidad) – a nie 
samą tylko wyłączność (exclusividad) – wierności małżeńskiej (bonum fidei) 
oraz nierozerwalność (bonum sacramenti)33 integruje prawda znaku sakra-
mentalnego, wyrażająca udział małżonków chrześcijańskich w nierozerwal-
nym przymierzu: misterium jedności i wiernej miłości (caritas) Chrystusa 
do Kościoła34.

Jeszcze jeden wątek Serrano Ruiza personalistycznej koncepcji małżeństwa 
wart jest bliższego naświetlenia. Otóż zdaniem kanonisty, soborowy paradyg-
mat: „wspólnota życia i miłości małżeńskiej” implikuje takie samo osobowo-
-egzystencjalne podejście do konstytutywnego aktu consenus matrimonialis 
w dwóch wielkich tematach badania jego prawnej skuteczności: capacitas35 
oraz intentio36. Aby się o tym przekonać, warto uświadomić sobie ewolucję 
orzecznictwa w  sprawach o  nieważność małżeństwa z  tytułu incapacitas: 
od  „sterylnych” ujęć intelektualnych (amentia, dementia, discretio iudicii) 
ku „programowej” waloryzacji: po pierwsze, niedostrzeganej wcześniej ory-
ginalności osoby (z uwzględnieniem istotnych faktorów antropologiczno-psy-
chologicznych: integracji seksualnej, afektywności, emotywności, dojrzałości 
itp.)37 i po wtóre, równie niepowtarzalnej relacji międzyosobowej (z jej wy-
znacznikami: relatywnością i egzystencjalnością38). W przekonaniu kanonisty 
podobny proces ewolucyjny powinien dokonać się w sprawach małżeńskich 
z tytułu wykluczeń. Skoro nie jest obojętne, że akt woli inicjujący małżeństwo 
stanowi jednocześnie miłosny akt przymierza, to wykluczający positivus actus 
voluntatis należałoby rozumieć jako coś więcej niż prosty rezultat interwen-

33 Zob. J. M. Serrano Ruiz, Notas para una revisión…, dz. cyt., s. 154–155, 158–160.
34 Por. KK, nr 11; KDK, nr 48; J. M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare…, dz. cyt., s. 25–

28, 62–63.
35 Zob. G. Candelier, Les apports originaux de Mgr José María Serrano Ruiz dans la juri-

sprudence rotale, „Studia Canonica”, 1996, vol. 30, s. 450–486.
36 Cenny jest postulat Serrano Ruiza szerokiej aplikacji zasad wypracowanych w sprawach 

małżeńskich z  tytułu niezdolności w  sprawach dot. wykluczeń (symulacji)  – J.  M. Serrano 
Ruiz, Incapacidad y exclusion: afinidades y divergencias entre los dos grandes temas de nulidad 
de  matrimonio, Curso de  Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del 
foro, t. 5, Salamanca 1982, s. 175–202; dec. z 9 V 1980, c. Serrano, RRD, 1980, s. 335–337, nr 6–10; 
dec. z 27 I 1984, c. Serrano, RRD, 1984, s. 54–57, nr 4–11.

37 J. M. Serrano Ruiz, Il  carattere personale ed  interpersonale del matrimonio: alcune ri-
flessioni su questioni di terminologia e di merito come preambolo per una rilettura delle cause 
canoniche di nullità, „Quaderni dello Studio Rotale”, 2004, vol. 13, s. 43–44.

38 Zob. tenże, La relación interpersonal, centro de interés en los procesos matrimoniales ca-
nónicos, Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, t. 3, 
Salamanca 1978, s. 177–178.
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cji rozumu i woli, skutkujący brakiem przedmiotu zgody małżeńskiej39. Ten 
ostatni akt wyraża radykalny brak dyspozycji podmiotu w dziedzinie aktuali-
zacji immanentnej treści foedus coniugii, a tym samym staje na przeszkodzie 
powstaniu w  małżeństwie prawdziwej komunii i  nawiązaniu komunikacji 
międzyosobowej40. Stąd płynie podstawowy dla praktyki sądowej wniosek: 
akt wykluczający winien być traktowany w taki sam sposób, jak akt kreu-
jący małżeństwo. W jednym i drugim przypadku chodzi o integralny actus 
personae, w którym działanie woli koresponduje nie tylko z inteligencją, ale 
również z wszystkimi władzami osoby ludzkiej41.

Uczynienie z  formuły soborowej communitas vitae et  amoris coniugalis 
głównego punktu odniesienia dla odnowy „małżeńskiej” doktryny i orzecz-
nictwa zaowocowało w aktywności – szczególnie orzeczniczej – Serrano Ruiza 
wieloma znaczącymi dokonaniami. Dość przypomnieć, że cała juryspruden-
cja c. Serrano pozostaje świadectwem głębokiego związku, jaki w małżeństwie 
kanonicznym zachodzi między niepowtarzalnym wydarzeniem początku (fie-
ri) i dynamiczną wspólnotą całego życia (facto esse)42. Otóż, obie osobowe 
i międzyosobowe rzeczywistości są z sobą wewnętrznie powiązane i przenika-
ją się nawzajem43. Takie właśnie i podobne odkrycia – jak pokazuje przykład 
głośnego wyroku c. Serrano z 5 IV 1973 roku – pozwoliły wybitnemu audy-
torowi rotalnemu uczynić z relacji małżeńskiej wewnątrz- i międzyosobową 
oś odnowionego określenia małżeństwa, tudzież na trwałe wprowadzić do ka-
nonistycznej nomenklatury pojęcie „interpersonalności kwalifikowanej”.

„Interpersonalność kwalifikowana”  
– w przełomowym wyroku c. Serrano z 5 IV 1973 roku
Zainspirowany nowatorskim orzeczeniem rotalnym c. Anné z 25 II 1969 

roku44, Serrano Ruiz postawił sobie za cel kompleksowe przedstawienie per-

39 Zob. tamże, s. 581.
40 Zob. tenże, Incapacidad y exclusion…, dz. cyt., s. 194. 
41 Por. tamże, s. 187.
42 Zob. A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Kato-

wice 2007, s. 213.
43 Zob. J. M. Serrano Ruiz, Visión personal del matrimonio: cuestiones de terminología y 

de fondo para una relectura de las causas canónicas de nulidad, Curso de Derecho matrimonial 
y procesal canónico para profesionales del foro, t. 11, Salamanca 1994, s. 23–25; dec. 4 III 1977, 
c. Serrano, RRD, 1977, s. 79, nr 4.

44 RRD, 1969, s. 174–192. Wyrok ten, autorstwa Luciana Annégo (konsultora Komisji Od-
nowy KPK i członka zespołu studyjnego przygotowującego prawo małżeńskie), inicjował sze-
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sonalistycznego profilu przymierza małżeńskiego w ważnym, śmiało można 
rzec: przełomowym orzeczeniu Roty Rzymskiej z 5 IV 1973 roku. Dziś nie 
ulega wątpliwości, że wybitny audytor sprostał temu niełatwemu wyzwaniu. 
Ukazanie specyficznego, osobowego charakteru aktu inicjującego małżeństwo 
w nowej szacie pojęciowej45 w pełni potwierdza główną tezę – prowadzonego 
z żelazną dyscypliną metodologiczną – sędziowskiego dyskursu: istota matri-
moniale foedus jawi się jako par excellence interpersonalna.

Już na początku niniejszego wyroku kanonista, odnosząc się do niefortun-
nych ujęć tradycyjnych, podnosi kwestię o pierwszorzędnym znaczeniu. Jego 
zdaniem, zajęciem karkołomnym jest wykazywanie analogii umowy małżeń-
skiej z jakąkolwiek inną umową prawną czy moralną na podstawie prawdzi-
wego skądinąd twierdzenia, że  łączy je wspólna cecha: bilateralność. Skoro 
bowiem akt konstytuujący małżeństwo dokonuje się całkowicie w sferze oso-
bowej, zarówno ze względu na same podmioty, jak i jeszcze bardziej – z racji 
ich wzajemnego oddania się i przyjęcia w przymierzu, to prawa i obowiąz-
ki małżeńskie żadną miarą nie mogą być oddzielone od  osób cechujących 
się bogactwem swych ludzkich cech46. Tak oto zostaje uwypuklona nowość 
„personalistycznego” postrzegania substancji małżeństwa kanonicznego: 
w  ideowym projekcie Serrano Ruiza jawi się ona nade wszystko jako wza-
jemny dar osobowy, a dopiero wtórnie – jako przekazanie i przyjęcie praw 
małżeńskich47.

roko pojęty nurt personalistyczny w posoborowym orzecznictwie. 
45 Kanoniście towarzyszyła świadomość, że  jednym z  filarów reformy ius matrimoniale 

winna być gruntowna rewizja w sferze języka. Sam dawał temu wyraz, kiedy jako protagoni-
sta rzeczonej odnowy terminologicznej szukał właściwych środków kanonicznej ekspresji dla 
podstawowych zasad „personalistycznych” (m.in. integralnej koncepcji godności człowieka, 
równej godności mężczyzny i kobiety, ich komplementarności antropologicznej, zakorzenie-
nia relacji prawnej w  ontologii związku małżeńskiego, historyczno-egzystencjalnej rzeczy-
wistości małżeńskiej communio personarum), a  przy tym konsekwentnie odrzucał pojęcia 
niekompatybilne i nieużyteczne.

46 Zob. RRD, 1973, s. 323, nr 3.
47 „Stanowisko tradycyjne przyjmuje, że  to przedmiot specyfikuje zgodę (czyli relację 

w aspekcie wierności, dozgonności i przyjęcia dziecka) i w tym przypadku podmiot-osoba jest 
zaangażowana jako «dający przyzwolenie». Według stanowiska personalistycznego bardziej 
liczy się fakt, że małżeństwo jest darem z osób, w większej mierze niż darem praw, a zatem 
wymiar osobowy i międzyosobowy zgody jawi się jako wewnętrznie związany z samą treścią 
aktu” – G. Delépine, „Communio vitae et amoris coniugalis”. Le courant personnaliste du ma-
riage dans l’evolution jurisprudentielle et doctrinale de la Rote 1969–1980, „Revue de droit cano-
nique”, 1983, vol. 33, s. 79.
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Logika podpowiada, że  te ostatnie (iura coniugalia), wymieniane obu-
stronnym wolnym aktem zgody, są stricte osobowe, tzn. istnieją immanent-
nie w konkretnych podmiotach. W przeciwnym razie nie dałyby się w żaden 
sposób pojąć i realizować wedle ekskluzywnego planu „jedności dwojga”48. 
Ale to nie wszystko – małżeńskie esse ad alterum, oddające naturę prawnych 
relacji in matrimonio, pociąga za  sobą dalsze konsekwencje. Niezbywalne 
w każdym konkretnym związku małżeńskim traditio/acceptatio osób (męż-
czyzny i kobiety) oraz ich praw osobowych, aby zasługiwało na przymiotnik 
coniugalis, musi w sposób konieczny wyrażać dwoistość wzajemnych rela-
cji stron (essenziale dualità di ogni aspetto del matrimonio49). Innymi słowy, 
osobowy akt konsensu nie może być jednostronnie zredukowany do jakiegoś 
impulsu woli, ograniczającej się do wyrażenia legalistycznego zobowiązania 
„instytucjonalnego” – z pominięciem woli drugiej strony (adesione uniper-
sonale al modello legale50). W takim przypadku – konkluduje ponens oma-
wianego wyroku – nie zaistniałoby międzyosobowe przymierze małżeńskie51, 
ponieważ w wydarzeniu inicjującym małżeństwo (powzięciu zgody) chodzi 
przede wszystkim o osobowe „przyjęcie drugiego, a nie jedynie oddanie siebie 
samego”52. Już tu widać, jak bardzo interpersonalność – precyzyjnie identyfi-
kowana w omawianym wyroku53 – zakorzeniona jest w akcie zgody małżeń-
skiej („inizio qualificato” della „communione di vita”)54.

W dalszej części orzeczenia dyskurs cenionego audytora Roty Rzymskiej 
osiąga swój punkt kulminacyjny. A to za sprawą kategorycznego stwierdzenia, 

48 RRD, 1973, s. 323, nr 3.
49 J. M. Serrano Ruiz, L’esclusione della prole e la sua assolutezza: il problema della paternità 

responsabile, in: Prole e matrimonio canonico, Studi Giuridici, t. 62, Città del Vaticano 2003, 
s. 159, przyp. 27.

50 Tenże, Il carattere personale ed interpersonale…, dz. cyt. s. 55.
51 Ponens Serrano podkreśla, że we właściwej dla „wspólnoty życia i miłości małżeńskiej” 

sferze prawno-osobowej nie istnieje ius ad rem, czy też ius in re. Owszem, możliwe jest au-
tozobowiązanie się jednej ze  stron (np. w  zakresie istotnych przymiotów małżeństwa). Nie 
będzie ono jednak zobowiązaniem małżeńskim (con-iugalis). Czytamy dalej w wyroku: „Ita 
ut nequaquam repugnet subiectum concipire matrimonium intendens summam iurium et of-
ficiorum, quae imperativum immanens habeat ex seipso tantum sese obligans, nulla ratione 
habita de comparte, qua persona in se et ex se stante. Quo in casu, sive hoc conscie fiat sive 
inconscie, nescio an exsurgeret relatio iuridica personaliter bilateralis: certo certius non fieret 
coniugale interpersonale foedus” – RRD, 1973, s. 326, nr 7.

52 RRD, 1973, s. 323, nr 3.
53 Zob. komentarz do analizowanego wyroku – W. A. Schumacher, Interpersonal Commu-

nication in Marriage, „Studia Canonica”, 1975, vol. 15, s. 18–35.
54 RRD, 1973, s. 325, nr 6.
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że w odróżnieniu od innych dwustronnych umów prawnych między dwoma 
osobami interpersonalność w małżeństwie jest kwalifikowana, tzn. określo-
na heteroseksualnym, całkowitym (totalnym) charakterem oddania się oraz 
przyjęcia mężczyzny i kobiety w dozgonnie wiernym przymierzu miłości. Tak 
ukonstytuowana „wspólnota życia i miłości małżeńskiej” swój prawdziwy cha-
rakter – autentycznej i żywej relacji (integracji) międzyosobowej – najpełniej 
ujawnia w płaszczyźnie egzystencjalnej, antropologiczno-psychologicznej55.

Nieprzypadkowo właśnie na tym obszarze posoborowe orzecznictwo Roty 
Rzymskiej legitymuje się prekursorskimi rozstrzygnięciami spraw z  tytułu 
niezdolności do małżeństwa56 – jak analizowany wyrok c. Serrano z 1973 roku. 
A warto na marginesie dodać, że pogłębionej refleksji na temat interpersonal-
ności kwalifikowanej w sprawach ob incapacitatem służyła afirmacja prawa 
naturalnego. „Programowe” łączenie siły witalnej ius naturale z imperatywem 
„zasady personalistycznej” – poprzez centralne sytuowanie osoby ludzkiej 
(i jej godności) w etyczno-normatywnym porządku miłości57 – nader dobitnie 
stawiało wskazania prawa naturalnego (w zakresie mocy wiążącej) przed jaką-
kolwiek normą prawa stanowionego58. Dzięki temu stał się możliwy zasadniczy 
zwrot w sądzeniu spraw małżeńskich, a mianowicie: odejście od neoschola-
stycznego myślenia o małżeństwie w kategoriach spekulatywno-abstrakcyj-
nych w stronę – zakotwiczonego w pryncypiach prawa natury – postrzegania 
foedus matrimoniale przez pryzmat immanentnej dynamiki „strukturalnej”, 
historyczności i otwartości kulturowej osoby ludzkiej.

55 Zob. RRD, 1973, s. 324, 327, nr 4, 8; L. Bonnet, La communauté de vie conjugale en droit 
canonique, „Revue de droit canonique”, 1987, vol. 37, s. 56–57.

56 Przymiotnik „prekursorski” należy w  pierwszym rzędzie odnieść do  przywołanego 
wcześniej wyroku c. Anné z 25 II 1969, który istotnie wpłynął na przebieg pierwszego etapu 
prac kodyfikacyjnych nad kształtem nowego tytułu nieważności małżeństwa.

57 W tym kontekście w pełni zrozumiała staje się zasada, że osoba ludzka stanowi cen-
trum każdego porządku prawnego. W kanonicznym prawie małżeńskim wnioskiem z tej za-
sady jest przewaga favor fidei (1 Kor 7, 12–15), czyli innymi słowy favor personae christifidelis 
nad favor matrimonii – J. M. Serrano Ruiz, Visión personal del matrimonio…, dz. cyt., s. 48, 
przyp. 91.

58 Tu za  Serrano Ruizem wypada docenić znakomitą intuicję Luciana  Annégo, który 
w przytoczonym wyroku z 25 II 1969 roku akcentuje doniosłość prawa naturalnego w mał-
żeństwie oraz jego nadrzędność w stosunku do unormowań czysto pozytywnej legislacji: „Re-
spectus iuridicus, ad quem in hac materia attendi debet, pertinet ad campus iuris naturalis, 
cum agatur de matrimoniali vitae consortio quod sit a Creatore conditum et suis legibus in-
structum (cfr. Gaudium et spes, n. 48, 1). Ideo ille respectus iuridicus, utpote iuris naturalis, 
a respectu iuridico legi positivo, sive civili sive mere canonico, in quibusdam proprie differt” – 
RRD, 1969, s. 184, nr 17; J. M. Serrano Ruiz, Incapacidad y exclusion…, dz. cyt., s. 188–189.

Intima personarum et operum coniunctio…
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W ostatniej części in iure omawianego wyroku59 wybitny ponens – formu-
łujący explicite postulat porzucenia w orzecznictwie niekompatybilnych ujęć 
„reistyczno-kontraktualistycznych” (opartych na nieadekwatnej antropologii: 
abstrakcyjnego i ahistorycznego ujmowania człowieka) – wskazuje kierunek 
pożądanej „korekty” w prawnej kwalifikacji treści przymierza małżeńskiego. 
Zdaniem autora, tak jak „zużyła się” dziś koncepcja człowieka „przeciętnego”, 
zupełnie nieprzydatna w formułowaniu prawdy o osobie (zawsze konkretnej, 
niepowtarzalnej)60, tak też integralne, ontyczno-egzystencjalne ujęcie małżeń-
stwa61 suponuje zmianę paradygmatu, a mianowicie konieczność przejścia: 
od abstrakcyjnej instytucji – w stronę jej „osobowego wcielenia”62, od nie-
zmiennych wyznaczników prawa natury – ku ich egzystencjalnej asymilacji 
w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym63. Tylko w taki sposób moż-
na odczytywać głęboką myśl doktrynalną Soboru Watykańskiego II, wedle 
której „interpersonalność” małżeńska odsyła do instytucjonalnej, określonej 
od „początku” przez zamysł Boga Stwórcy, kwintesencji aktu matrimoniale 
foedus. A jest nią wydarzenie wzajemnego miłosnego oddania się i przyję-
cia małżonków, czyli żywa relacja małżeńska. Musi ona istnieć, by wypełniać 
treścią konkretne przymierze mężczyzny i kobiety, tak by aktualizował się 
ów sakralny związek: communitas vitae et amoris coniugalis, intima persona-
rum et operum coniunctio64.

Punktem odniesienia dla oświetlonej w wyroku c. Serrano z 5 IV 1973 roku 
interpersonalnej relacji małżeńskiej jest ujawniony w toku reformy ius ma-
trimoniale osobowy cel małżeństwa: bonum coniugum65. Jeśli wszak uznać 
za adekwatną istotną treść tego pojęcia, a mianowicie: całościowe, komunijno- 

59 Zob. RRD, 1973, s. 326–334, nr 8–15.
60 J. M. Serrano Ruiz, Incapacidad y exclusion…, dz. cyt., s. 189, przyp. 60.
61 Zob. tenże, La consideración existencial del matrimonio en las Causas canónicas de nuli-

dad por incapacidad psíquica, „Angelicum”, 1991, vol. 68, s. 33–35. 
62 RRD, 1973, s. 333–334, nr 15.
63 Warto przytoczyć często cytowany fragment analizowanego wyroku dotyczący per-

sonalizacji i  społeczno-kulturowej asymilacji małżeństwa: „Difficultatem non facit factum 
quod homines sanae mentis quasi per connaturalitatem tale ac tantum negotium absolvant 
quin ad eiusdem subtiles implicationes videantur attendere: multa enim sunt et difficillima – 
v. gr. cognoscere, velle, cogitare… – quae homo sponte perficit et ex sola habituali eorundem 
exsecutione nemo arguet ea simpliciora esse. Simile quid pro matrimonio” – tamże, s. 330, 
nr 11.

64 KDK, nr 48; zob. dec. z 29 VII 2005, c. Serrano, nr 3–6, [w:] La centralità della perso-
na…, dz. cyt., t. 1, s. 17–21.

65 Wypada w końcu nieco miejsca poświęcić Serrano Ruiza reinterpretacji „finalistyczne-
go” bonum św. Augustyna.
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-małżeńskie spełnienie się małżonków66, to właśnie w strukturze celowości 
bonum coniugum należy rozpoznać kotwicę i fundament prawnej koncepcji 
relacji międzyosobowej w małżeństwie67. Znaczy to ni mniej ni więcej, iż in-
tra- et interpersalalis relatio coniugalis – tak jak ją widzi Serrano Ruiz – nie 
jest bynajmniej wykwitem teoretycznofilozoficznego dyskursu. Wręcz prze-
ciwnie, interpersonalność w małżeństwie identyfikuje realną i dynamiczną 
rzeczywistość przymierza małżonków, aktualizowaną w życiowym konkre-
cie communio personarum, co w prawnym ujęciu oznacza „bazową” relację 
usytuowaną wewnątrz, implikowanej przez amor coniugalis, struktury spra-
wiedliwości. Tę oto myśl eksponuje hiszpański kanonista, kiedy małżeńską 
relację międzyosobową – w sensie ścisłym, tj. w bezpośrednim, immanetnym 
związku z osobowym celem małżeństwa – nazywa personalną infrastrukturą; 
na niej, jak na „rusztowaniu”, osadza się cała konstrukcja „wspólnoty całego 
życia” w konkretnym kształcie jej egzystencji68. Postrzeganie osobowej „in-
frastruktury” matrimonium canonicum w immanentnym związku z „dobrem 
małżonków” (in suo principio) jest z kolei wstępem do oryginalnego sposobu 
egzegezy drugiego „obszaru” istoty małżeństwa, wyznaczonym przez ordina-
tio ad prolis generationem et educationem69. I tu niemałą zasługą wybitnego 
kanonisty jest fakt, że biologizm dawnych koncepcji (z ius in corpus – jako 
głównym wyznacznikiem obrazu „instytucji prokreatywnej” w CIC 1917) mu-
siał ustąpić miejsca adekwatnemu rozumieniu pojęcia bonum prolis, którego 
sens w personalistycznej wizji małżeństwa należycie oddaje formuła „odpo-
wiedzialnej prokreacji”70.

66 Por. G. Candelier, L’importance juridique de  l’amour dans le mariage, „Revue de droit 
canonique”, 1988, vol. 38, s. 273–274.

67 Należy w tym miejscu przypomnieć, że Komisja Odnowy KPK od początku ściśle łączy-
ła pojęcie małżeńskiej relacji międzyosobowej z osobowym celem małżeństwa – zob. Commu-
nicationes, 1971, s. 70.

68 J. M. Serrano Ruiz, Incapacidad y exclusion…, dz. cyt., s. 183–184; tenże, La considera-
ción existencial del matrimonio…, dz. cyt., s. 47, 174, 178

69 KPK, 1983, kan. 1055 § 1.
70 Ponieważ ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szerszy wywód, zaintereso-

wanych wypada odesłać do opracowania – A. Pastwa, „Odpowiedzialna prokreacja” persona-
listyczną inkarnacją „bonum prolis”?, [w:] „Vir Ecclesiae deditus”. Księga dla uczczenia Księdza 
Profesora Edwarda Góreckiego, red. W. Irek, Wrocław 2011, s. 205–226.

Intima personarum et operum coniunctio…
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* * *
Głębię i wyrazistość, ledwie tu zarysowej, personalistycznej myśli małżeń-

skiej celnie ujął w 2009 roku ówczesny Dziekan Roty Rzymskiej Biskup Antoni 
Stankiewicz, kiedy w słowie wstępnym do trzytomowej księgi pamiątkowej – 
prezentującej dorobek akademicki i orzeczniczy Serrano Ruiza, zauważył, 
że opus magnum hiszpańskiego kanonisty dobrze syntetyzuje tytułowa for-
muła edycji: La centralità della persona…71. W rzeczy samej, ten prominentny 
sędzia rotalny i zarazem autor wielu cennych publikacji teoretycznych o mał-
żeństwie jest od lat świadkiem nowego projektu ojców Vaticanum II72, którzy 
50 lat temu zdecydowali, by w samym centrum magisterium de matrimonio 
usytuować prawdę o osobie. Kreślony z dużą konsekwencją adekwatny profil 
personae humanae, leżący u podstaw autorskiej koncepcji małżeńskiej relacji 
międzyosobowej – tak jak przez lata inspirował myśl kanonistyczną w ma-
trymonialistyce, tak i dziś pozostaje kluczem do relewantnych prawnie pojęć: 
bonum prolis, bonum coniugum, bonum consortii totius vitae czy bonum fami-
liae73. Śmiało można powiedzieć, że imponująca twórczość naukowa Serrano 
Ruiza stawia go w roli promotora szerokiego nurtu doktrynalnego74, oferują-
cego oryginalną personalistyczną wizję małżeństwa.

71 Zob. A. Stankiewicz, Presentazione, [w:] La centralità della persona…, dz. cyt., t. 1, s. 7.
72 Znamienny jest tytuł cenionego komentarza kanonisty do kodeksowego prawa małżeń-

skiego: L’ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico.
73 J. M. Serrano Ruiz, Il „bonum familiae” nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: 

incapacità ed esclusione, [in:] La centralità della persona…, dz. cyt., t. 1, s. 588.
74 Zob. szerzej: A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa…, dz. cyt., s. 209–275.
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Oddalenie powództwa  
o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Jak wskazuje art. 18 Konstytucji RP1, prawo polskie w  swoim porządku 
prawnym chroni małżeństwo i rodzinę. Jednak ten sam prawodawca, choć 
z jednej strony opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa2, to z drugiej stoi 
na stanowisku, że nie ma sensu podtrzymywać tego, co faktycznie już nie ist-
nieje. Stąd też, jeśli zostanie wykazane, że wspólnota małżeńska wygasła, czyli 
że ustały więzi łączące małżonków: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza3, 
i to na sposób trwały, tzn. małżonkowie nie powrócą już do wspólnego poży-
cia4, sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Zadaniem wymiaru 
sprawiedliwości jest zbadanie, czy zweryfikowały się pozytywne przesłanki 
rozwodu i czy nie zachodzą przesłanki negatywne: wyłączna wina małżon-
ka żądającego rozwodu, dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność 
rozwodu z zasadami współżycia społecznego5. O ile przesłanki pozytywne 
i negatywne rozwodu zostały wskazane w ustawie6, o tyle ich interpretacja 

1 „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

2 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 138.
3 Zob. tamże, s. 140.
4 Zob. tamże, s. 141.
5 Zob. tamże, s. 141–146.
6 Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: kro]: „§ 1. Jeżeli między 

małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby 
sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu 
pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspól-
nych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby 
sprzeczne z  zasadami współżycia społecznego. § 3.  Rozwód nie jest również dopuszczalny, 
jeżeli żąda go  małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że  drugi małżonek wy-
razi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach 
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
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dokonuje się na gruncie doktryny7 i orzecznictwa8. Warto więc analizować 
ich zastosowanie w poszczególnych wyrokach i zastanawiać się nad tym, czy 
są one należycie wykazywane. Myśl jest o tyle cenna, że przyczyny wchodzące 
w zakres możliwości „rozkładu zupełnego i trwałego” są liczne, nie dają się 
zobiektywizować i podlegają dyskrecjonalności sędziowskiej. Te same sytu-
acje będą więc dla jednych par małżeńskich stanowiły przyczynę wniesienia 
powództwa o rozwód, a dla innych nie. Co więcej, te same stany faktyczne 
jedne sądy będą skłaniać do rozwiązania małżeństwa, a inne nie9.

Analiza wyroków  
oddalających powództwo w sprawie o rozwód
W dobie rozpadających się małżeństw warto ukazywać wyroki ilustrujące 

sytuację małżonków, których małżeństwa nie zostały rozwiązane, mimo żą-
dania rozwodu. Gdy we wspólnocie małżeńskiej zostaje zachowana choćby 
jedna więź łącząca małżonków (mimo że zasadniczo wszystkie trzy więzi wy-
stępują łącznie, przeplatając się ze sobą) albo jeśli zachodzi jedna z przesłanek 
negatywnych, choć wszystkie więzi ustały, sąd ma za zadanie oddalić powódz-
two i konsekwentnie powstrzymać się od rozwiązania małżeństwa. Nasuwa się 
więc pytanie o rzetelność procedowania polskich sądów i wykazywanie, czy 
stan faktyczny poszczególnych małżeństw rzeczywiście świadczy o zupełnym 
i trwałym zaniku pożycia małżeńskiego.

Przedstawieniu odpowiedzi na powyższe pytania posłuży analiza wybra-
nych wyroków, w których Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w  2012 roku oddalił 

7 Zob. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 101–102.
8 Ze względu na treść niniejszego opracowania warto przytoczyć interpretację przesła-

nek rozwodowych, jakiej dokonał Sąd Okręgowy w  Tarnobrzegu w  jednym ze  swoich wy-
roków: „Wspólne pożycie małżeńskie to szczególnego rodzaju zespolenie małżonków, które 
wyraża się w istnieniu pomiędzy nimi trzech charakterystycznych więzi: duchowej, fizycznej 
i gospodarczej. Wspólnota duchowa to wzajemne pozytywne stosunki uczuciowe małżonków, 
a więc wzajemny szacunek, zaufanie, szczerość, lojalność, wyrozumiałość czy też uwzględnia-
nie osobistych potrzeb małżonka. Wspólnota fizyczna natomiast to utrzymywanie współżycia 
płciowego. Wspólnota gospodarcza wyraża się zaś we wspólnym prowadzeniu przez małżon-
ków gospodarstwa domowego i zaspokajaniu potrzeb każdego z nich tak, aby ich stopa ży-
ciowa była jednakowa. Stwierdzenie zupełności rozkładu pożycia sprowadza się do uznania, 
że zerwaniu uległy ww. więzi łączące małżonków. Co się zaś tyczy trwałości rozkładu pożycia, 
to może on być za taki uznany, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, 
że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastą-
pi”. Wyrok SO w Tarnobrzegu, I.C 1125/11, Archiwum SO w Tarnobrzegu.

9 Zob. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne …, dz. cyt., s. 101.
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powództwo o rozwiązanie małżeństwa, wskazując na brak zastosowania prze-
słanek umożliwiających rozwiązanie małżeństwa lub zaistnienie przesłanek 
negatywnych. Z racji na ograniczone ramy publikacji takiej analizie zostaną 
poddane jedynie trzy wyroki tego sądu. By umożliwić czytelnikowi tego opra-
cowania wyrobienie własnego zdania, uzasadnienia wyroków zostaną na po-
czątku skrótowo przywołane.

Brak zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa
Powód, wnosząc sprawę o rozwód, uzasadniał, że na skutek rozminięcia się 

oczekiwań stron co do ich wspólnego związku nastąpił zupełny i trwały roz-
kład wzajemnego pożycia małżeńskiego10. W szczególności wskazywał, że stro-
ny różnią się charakterami, mają zdecydowanie inne cele życiowe na polu 
rodzinnym i zawodowym. Pozwana zakwestionowała twierdzenia powoda, 
argumentując, że o fakcie wytoczenia powództwa dowiedziała się od swojego 
męża telefonicznie, gdy przebywała za granicą w H. Podniosła także, że po po-
wrocie do domu strony podjęły pożycie małżeńskie i nadal prowadzą wspólne 
gospodarstwo domowe. Pozwana utrzymuje, że nadal kocha swojego męża. 
Wskazuje jednocześnie, że gdyby powód przestał darzyć ją uczuciem miłości, 
to wyraziłaby zgodę na rozwód, ale z jego wyłącznej winy, ponieważ to powód 
porzuca rodzinę i wbrew jej stanowisku odmawia prób ratowania małżeństwa. 
Z ustalonego przez sąd stanu faktycznego wynika ponadto, że w związku z bu-
dową mieszkania, podjętą około cztery lata temu, strony zaciągnęły kredyt 
hipoteczny, którego spłata do chwili obecnej nie została zakończona. Poza tym 
strony wciąż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ich pożycie fizyczne 
ustało z chwilą wyjazdu pozwanej do H. Podróż tę, podjętą z racji ekonomicz-
nych, małżonkowie uzgodnili wspólnie. Pobyt pozwanej w H. trwał pół roku. 
Strony przez cały ten czas utrzymywały ze sobą stały kontakt telefoniczny. 
Po powrocie pozwanej małżonkowie zamieszkali razem i zaczęli prowadzić 
wspólne gospodarstwo domowe, ale nie podjęli pożycia fizycznego. Strony 
mają wspólną małoletnią córkę. Ma ona w sposób prawidłowy zabezpieczone 
wszystkie swoje potrzeby. Opiekę nad nią sprawują oboje rodzice.

Na podstawie powyższego stanu faktycznego sąd doszedł do  wniosku, 
że między małżonkami nie nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, 
gdyż strony są wciąż powiązane istniejącą między nimi więzią gospodarczą 
i  prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto pozwana deklaruje 
uczucie miłości wobec swojego męża i wyraża chęć pojednania. Sąd nie dał 
natomiast wiary zeznaniom powoda, że więź fizyczna uległa zerwaniu ponad 
rok temu, bo w żaden sposób nie zdołał tego udowodnić, a zwłaszcza wskazać 

10 Wyrok SO w Tarnobrzegu z 4 VI 2012, I.C. 357/12, Archiwum SO w Tarnobrzegu.
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przyczyny. Wiarygodnie, zdaniem sądu, sprawę przedstawiła pozwana, która 
wyjaśniła, że więź fizyczna została między stronami zerwana z powodu jej 
wyjazdu w celach zarobkowych do H. Istotne jest także to, że wyjazd pozwanej 
strony uzgodniły wspólnie, a także to, że podczas niego utrzymywały ze sobą 
stały kontakt telefoniczny, co świadczy o istnieniu między nimi stałych wię-
zów małżeńskich. Po powrocie pozwanej strony zamieszkały razem, chociaż 
pożycia małżeńskiego ze sobą już nie nawiązały. Pozwana wciąż deklaruje 
uczucie miłości do powoda, a powód nie, chociaż nie potrafi wyjaśnić, z jakich 
przyczyn jego uczucia do żony wygasły. Jak dowiódł sąd, twierdzenia powoda 
odnośnie do różnicy w celach życiowych nie zasługują na wiarę, ponieważ 
strony wspólnie wybudowały dom, zaciągnęły w tym celu wspólne zobowią-
zania oraz uzgodniły wspólnie wyjazd pozwanej do H.

Sąd uznał także, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że rozkład poży-
cia jest trwały. Czas rozkładu pożycia nie pozwala na stwierdzenie, że strony 
do pożycia już nie wrócą. Trwałości rozkładu pożycia przeczy zbyt krótki okres 
czasu, od którego zaistniał konflikt, bez wskazania konkretnych jego przyczyn, 
niepozwalający na stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia w okolicz-
nościach niniejszej sprawy już nie nastąpi. Powód wyklucza wprawdzie pojed-
nanie małżonków, ale sąd nie może przyjąć jego stanowiska, bo nie przedstawił 
żadnych przekonywujących argumentów na poparcie swojej opinii.

Rozkład zupełny, ale nietrwały, z przesłanką negatywną: 
dobra wspólnego małoletniego dziecka
Powód, wnosząc sprawę o rozwód, na uzasadnienie swojego żądania po-

dał, że małżonkowie nie są w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w jakiej-
kolwiek sprawie, a zwłaszcza w istotnych sprawach małżeńskich. Kluczową 
kwestię stanowią w  tej mierze odmienne charaktery małżonków.11. Powód 
przyznał, że pożycie małżeńskie stron początkowo układało się dobrze, jednak 
z czasem zaczęło dochodzić między nimi do scysji. Co prawda, małżonko-
wie przez kilka lat próbowali się porozumieć i zachować poprawne stosunki 
z uwagi na dobro dziecka. Na dzień obecny nie istnieją między nimi żadne 
więzi małżeńskie. Powód wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron i za-
mieszkał u swoich rodziców. Skonkludował, że między stronami nie ma więzi 
uczuciowej, fizycznej i gospodarczej oraz że ten rozpad jest trwały.

Pozwana wskazywała, że winę za rozkład pożycia ponosi powód, który do-
puścił się zdrady małżeńskiej. Wskazała, że już kiedyś wybaczyła powodowi 
zdradę, po czym strony kontynuowały pożycie małżeńskie. Ten stan trwał 
do momentu, gdy odczytała w telefonie powoda wiadomość od innej kobiety. 

11 Wyrok SO w Tarnobrzegu z 12 III 2012, I. C. 965/11, Archiwum SO w Tarnobrzegu.
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Wynikało z niej, że powód utrzymuje z  tą osobą bliskie kontakty. Na tym 
tle doszło między stronami do awantury i ostatecznie do rozstania. Od tego 
momentu małżonkowie zaprzestali pożycia fizycznego, nie prowadzą wspól-
nego gospodarstwa domowego i nie okazują sobie uczucia miłości. Co wię-
cej, żadna ze stron nie podjęła działań w kierunku pojednania. Na podstawie 
ustalonego stanu faktycznego sąd doszedł do wniosku, że rozkład pożycia 
małżeńskiego jest zupełny, ale nie jest trwały.

Poza tym orzeczeniu rozwodu sprzeciwia się dobro małoletniego syna 
stron (ucznia klasy zerowej szkoły podstawowej), dlatego że zerwanie poży-
cia małżeńskiego nastąpiło w sposób gwałtowny. Sąd zgromadził w tej kwestii 
opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Wynika z niej, 
że rodzice nie przygotowali swojego syna do zaistniałej sytuacji. Dziecko jest 
emocjonalnie związane z obydwojgiem rodziców. Odczuwało ono poczucie 
spójności rodziny aż do chwili rozstania się rodziców. Jedność małżeństwa 
stron zapewniała mu poczucie wzrastania w pełnej rodzinie i była gwarancją 
poczucia bezpieczeństwa. Dziecko nie rozumie sytuacji rodzinnej, w jakiej 
się aktualnie znajduje. Ważne są dla niego wspomnienia z okresu trwania 
wspólnoty rodzinnej. Małoletni odczuwa deficyt kontaktów z ojcem, tęskni 
za nim, pragnie, aby uczestniczył on w jego codziennym życiu. Co więcej, 
brak kontaktów z ojcem pogłębia się, bo dziecko przeżywa obecną sytuację 
jako porzucenie rodziny przez ojca i nie ma poczucia spójności swojej rodzi-
ny. Pozostaje pod wyłączną opieką matki, której stan emocjonalny związany 
z procesem o rozwód w sposób negatywny oddziałuje na dziecko.

Sąd zauważył, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił w kwietniu 2011 
roku. Do tego czasu strony kontynuowały pożycie małżeńskie. Powód wy-
jechał w celach zarobkowych do S., co zostało przez strony wspólnie uzgod-
nione. W tym okresie, co także zostało wspólnie ustalone, pozwana miała 
mieszkać z dzieckiem stron u swoich rodziców. Ponadto strony otrzymały 
działkę budowlaną od rodziców pozwanej, na której wspólnie postanowiły 
zbudować dom. Te fakty wskazują na to, że małżonkowie potrafili porozumieć 
się w sprawach dotyczących ich małżeństwa i rodziny oraz przeczą twierdze-
niom powoda, że wzajemne pożycie zostało zerwane kilka lat temu.

Sąd uznał, że przyczyną ustania pożycia małżeńskiego stron było odczy-
tanie przez pozwaną wiadomości w telefonie powoda i związane z tym po-
dejrzenie, że powód dopuścił się zdrady małżeńskiej. Powód, co prawda nie 
przeczył powstaniu takiej znajomości, ale negował, aby dopuścił się zdrady. 
Jak podnosi sąd, zdrada nie ma zasadniczego znaczenia. Każde zachowanie 
małżonka, dające podstawę do podejrzeń o zdradę, należy bowiem oceniać 
jako naganne. Rozkład małżeństwa, zdaniem sądu, nie ma charakteru trwa-
łego, z racji na krótki czas od ustania pożycia do wniesienia pozwu o rozwód. 



416

ks. Tomasz Rakoczy

Wszczęcie sprawy spowodowało, że małżonkowie skoncentrowali się na czyn-
nościach procesowych i tym samym nie byli w stanie podejmować jakich-
kolwiek działań w kierunku pojednania. Poprzedni konflikt, na podobnym 
tle, małżonkowie przechodzili wcześniej i kontynuowali pożycie małżeńskie. 
Ponadto, za zgodą obydwojga, powód pracuje poza granicami kraju i małżon-
kowie od lata 2010 roku nie przebywają ze sobą na co dzień, co w opinii sądu 
stanowi pewną „specyfikę stosunków między stronami”. Pozwana w swoim pi-
śmie do sądu wskazywała, że nie jest w stanie wybaczyć małżonkowi, a jednak 
podczas poprzedniego konfliktu na tle zdrady powoda, przebaczyła mu i mał-
żonkowie pojednali się. Pozwana nie wyraziła ostatecznej zgody na rozwód, 
uważając, że rozkład pożycia nie jest trwały.

Rozkład pożycia zupełny i trwały,  
ale z przesłanką negatywną:  
żądania rozwodu przez stronę wyłącznie winną  
rozpadu małżeństwa i podniesienie dobra wspólnych dzieci
Powód wniósł sprawę o rozwiązanie małżeństwa12. Powództwo uzasadniał 

wielorakim negatywnym zachowaniem swojej żony. Miała ona doprowadzać: 
do konfliktów z rodziną jego brata, zamieszkującą w tym samym domu; za-
kazywać kontaktów z braćmi i matką, co on sam bardzo przeżywał; zgłaszać 
wobec powoda roszczenia finansowe, zmuszając go do podjęcia pracy za gra-
nicą. Powód twierdził, że strony od około pięciu lat nie prowadzą wspólnego 
gospodarstwa, a sam zajmuje tylko jeden pokój, który musi zamykać na klucz, 
gdy go opuszcza, na wypadek, by nie został pozbawiony swoich rzeczy. Jak już 
zdarzyło się podczas jego nieobecności, z pokoju zniknął telewizor i dywan. 
Poza tym żona nastawia przeciw niemu synów, w rezultacie czego atmosfera 
w domu nie jest dobra. Od około pięciu lat nie ma więzi emocjonalnej ani 
fizycznej między stronami.

Pozwana w odpowiedzi na pozew zanegowała argumenty powoda. Wska-
zała dodatkowo, że powód pił często alkohol. Mimo to pożycie małżeńskie 
układało się względnie dobrze do  2009 roku. W  roku tym powód, będąc 
w pracy, prowadził pojazd w stanie po spożyciu alkoholu, w konsekwencji 
czego został skazany i stracił pracę. Od tamtej pory zaczął pić alkohol często 
i dużo. Gdy był pijany, robił się agresywny i wulgarny, dopuszczał się rękoczy-
nów i dokuczał domownikom. Obecnie pracuje poza granicami kraju i nadal 
nadużywa alkoholu. Nie chce podjąć terapii. Pozwana uważa, że to powód jest 
winien rozkładu małżeństwa, ale mimo to chce mu pomóc i nakłonić do le-
czenia odwykowego. Ma nadzieję, że jeśli powód przestanie pić, to problemy 

12 Wyrok SO w Tarnobrzegu z 18 IV 2012, I.C. 35/12, Archiwum SO w Tarnobrzegu.
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małżeńskie znikną. Pozwana podniosła także, że nadal kocha swojego męża, 
prowadzi dom, przygotowuje mężowi posiłki i pierze jego ubrania; chce na-
wiązania z nim pożycia.

Sąd potwierdził zeznania pozwanej i nie dał wiary twierdzeniom powo-
da. Zdaniem sądu należy stwierdzić, że rozkład pożycia w małżeństwie stron 
na datę orzekania był trwały i zupełny. Powód jednak zdecydowanie odrzu-
ca możliwość oferowaną przez pozwaną. Utrzymuje, że żony nie kocha i ze-
rwał z nią pożycie fizyczne. Wobec takiej postawy rozkład pożycia musi być 
traktowany jako trwały i zupełny, co jednak nie wyklucza rekonstrukcji tego 
związku w przyszłości. Na przeszkodzie do rozwiązania tego małżeństwa stoi 
jednak przesłanka negatywna: żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie 
winnego rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę, co nie ma miejsca 
w tym przypadku (art. 56 § 3 kro).

Zeznania pozwanej zostały wsparte i potwierdzone w zeznaniach świadków. 
Wynika z nich, że powód, nadużywając alkoholu i będąc pod jego wpływem, 
doprowadza do licznych kłótni i awantur, zaniedbuje się w powinnościach 
ojca i męża, burzy atmosferę domową i rodzinną. To powód zerwał pożycie 
fizyczne, wyganiając żonę z sypialni i zamykając swój pokój na klucz. Fakt 
nadmiernego picia alkoholu przez powoda znajduje potwierdzenie w skazu-
jącym wyroku sądu karnego. Nie są natomiast wiarygodne twierdzenia i ze-
znania powoda, że rozkład pożycia powodowała pozwana swoim stosunkiem 
wobec niego, poprzez okazywanie oziębłości, odmowy pożycia, posądzenia 
o pijaństwo, materializm, izolowanie od rodziny. To powód ignoruje rodzi-
nę i robi wszystko, aby uzyskać rozwód. Synowie stron pragną, by ich ojciec 
(powód) zmienił zachowanie i związek ich rodziców funkcjonował należycie. 
Zdaniem sądu – co jest warte uwagi – potrzeb dzieci stron nie sposób pomijać 
i ta okoliczność w ocenie odmowy pozwanej na rozwód, w kontekście zasad 
współżycia społecznego, również musi zostać uwzględniona.

Wnioski
Opisane wyroki, w których Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu „odmówił” roz-

wiązania małżeństwa, skłaniają do wyciągnięcia następujących wniosków.
a) W analizowanych wyrokach oddalających powództwo została zapre-

zentowana szeroka gama możliwości wykazania obu przesłanek rozwodu: 
od braku zarówno zupełnego, jak i trwałego rozkładu pożycia; poprzez roz-
kład pożycia zupełny, ale nietrwały, z przesłanką negatywną, do rozkładu po-
życia zupełnego i trwałego, ale z zaistnieniem przesłanki negatywnej. Warte 
uwagi jest zgromadzenie przez sąd wielu środków dowodowych. Złożyły się 
na nie nie tylko twierdzenia stron, ale i świadków (i to z różnych kręgów stron: 
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bliskich krewnych, sąsiadów, opinii pracodawców, a także opinii z RODK). 
Zgromadzenie tak licznych środków dowodowych świadczy niewątpliwie 
o dogłębnym zbadaniu sprawy i rzetelności sądu, tym bardziej że zapoznanie 
się z argumentacją powództwa wydaje się „na pierwszy rzut oka” przekony-
wujące, oraz że  treść powództwa operuje fachowymi pojęciami, sugerując 
„zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego”.

b) We wszystkich omówionych przypadkach wygasła więź fizyczna mię-
dzy małżonkami. Choć z racji na kondycję psychofizyczną małżonków należy 
uznać ją za istotną, jej wyłączne istnienie między małżonkami stanowi realiza-
cję obowiązku wierności, a naruszenie (nawet niewiążące się z bezpośrednią 
relacją seksualną) jest uznawane za brak wierności13. Z drugiej strony, jak po-
kazuje doktryna i orzecznictwo, brak tej więzi nie jest kluczowy dla wykazania 
rozpadu małżeństwa. Jej zanik wynikać może z przyczyn fizjologicznych14. 
Nie należy więc absolutyzować więzi seksualnej w  relacjach małżeńskich 
wbrew istniejącym tendencjom.

c) Większe znaczenie dla trwałości małżeństwa ma istnienie więzi ekono-
micznej, która w analizowanych wyrokach była przez sąd badana. W uza-
sadnieniu wyroków mowa jest o  prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 
domowego, o wspólnie ustalonych i realizowanych celach, związanych np. 
z budową domu. Zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez Sąd Najwyższy, 
jeśli więź taka nie jest wynikiem konieczności, a wyboru, nie można mówić 
o rozkładzie zupełnym małżeństwa. Stąd też, zdaniem Marka Andrzejewskie-
go, sądy nie powinny (wbrew istniejącej praktyce) rozwiązywać małżeństw, 
które wiążą obowiązki spłaty kredytów czy poważne operacje ekonomiczne15.

d) We  wszystkich trzech wyrokach pojawiła się gotowość przebaczenia 
wykazywana ze strony każdej z żon. O rozwód wnosili mężczyźni. Kobiety 
argumentowały zamiar trwania w związku z istnieniem (przynajmniej z ich 
strony) więzi uczuciowej, wzmacniając tę  deklarację swoją postawą prze-
baczenia i postawy miłości wobec swoich mężów. Tym samym przesłanka 
o wygaśnięciu więzi małżeńskich została osłabiona. W jednym z wyroków 
mąż, chociaż twierdził, że swojej żony już nie kocha, to nie potrafił wskazać 
przyczyny wygaśnięcia więzi. Skutkiem tego sąd uznał jego argument za nie-
uzasadniony. Ujmując to literalnie, „przebaczenie” nie jest obecnie wiążące dla 
przesłanek rozwodowych badanych przez sąd, a mimo to zostało przywołane 

13 T. Smyczyński wskazuje na „starsze orzecznictwo”, w którym uznawano, że nawet two-
rzenie pozorów niedochowania wierności stanowiło o jej naruszeniu, zob. T. Smyczyński, Pra-
wo rodzinne …, dz. cyt., s. 65.

14 Zob. tamże, s. 140.
15 Por. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne …, dz. cyt., s. 102.
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w uzasadnieniach wyroków. Warto zwrócić uwagę na istnienie tej kategorii 
(przebaczenia) np. w dziedziczeniu testamentalnym czy we wcześniejszej re-
gulacji prawa rodzinnego z 1945 roku.Obecność przebaczenia, według dok-
tryny, i aktualnie może mieć zastosowanie. Nasuwa się więc wniosek de lege 
ferenda o przywrócenie kategorii przebaczenia do instytucji rozwodu w obo-
wiązującym kro16.

e) Jak pokazują dwa z trzech przywołanych wyroków, strony przed wnie-
sieniem sprawy poczyniły pewne ustalenia co do wyjazdu jednej ze  stron 
za granicę czy podejmowania obowiązków rodzinnych i wsparcia krewnych 
pozostałych w kraju. Warte uwagi jest to, że mimo tych ustaleń, to właśnie 
brak faktycznej wspólnoty małżeńskiej spowodował ostateczny rozpad mał-
żeństwa. Obserwacja ta prowadzi do konkluzji dotyczącej zagrożenia trwa-
łości związku przez odejście od wspólnoty zamieszkania, mimo zgodnych 
ustaleń poczynionych przez strony. Faktyczna separacja małżonków, powstała 
nawet za ich uzgodnieniem, wydaje się więc być czynnikiem niebezpiecznym. 
Jak można zakładać, wspólne zamieszkanie jest konieczną realizacją obowiąz-
ku wspólnego pożycia małżonków, o czym mówi art. 23 kro17.

f) O wszystkie trzy rozwody wnosili mężczyźni. Z przywoływanej przez 
nich argumentacji wynika, że nie były one dla sądu przekonywujące. Sąd osta-
tecznie nie dawał wiary ich zeznaniom. Z postaw mężczyzn wynikał pewnego 
rodzaju pośpiech, polegający na chęci szybkiego odejścia od zawartego mał-
żeństwa i posługiwaniu się uzasadnieniami, które po zbadaniu okazały się 
niepełne. W postawie powodów zabrakło podejmowania prób pojednania 
i ratowania małżeństwa, co zaznaczył sąd w wyrokach. To spostrzeżenie pro-
wadzi do wniosku o przywrócenie postępowania pojednawczego, które sąd 
prowadził przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilne-
go w 2005 roku, zastępując je od tego momentu jedynie możliwością mediacji18. 
Z analizy wskazanych wyroków można wywieść, że sytuacje zaprezentowane 

16 „Akt przebaczenia nie ma wpływu na wyłączenie winy małżonka żądającego rozwodu, 
natomiast może być jednym z elementów kształtujących stan pożycia i jego ocenę w postępo-
waniu o rozwód. Jeżeli jednak w wyniku przebaczenia stosunki między małżonkami poprawiły 
się w takim stopniu, że nie można już mówić o zupełnym rozkładzie pożycia, sąd z braku tej 
przesłanki powództwo oddali. Jednakże w razie ponownego nagannego zachowania się mał-
żonka, któremu wcześniej przebaczono, nie będzie ono miało wpływu na  ocenę stanu fak-
tycznego w ponownym postępowaniu o rozwód”. T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, dz. cyt., 
s. 142–143.

17 Zob. tamże, s. 65.
18 Zob. A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011; T. Smyczyński, Prawo 

rodzinne…, dz. cyt., s. 139.
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w poszczególnych sprawach z pewnością kwalifikują się do postępowania po-
jednawczego lub mediacyjnego. Co więcej, zastosowanie któregoś ze wska-
zanych instrumentów prawnych mogłoby powstrzymać przed wniesieniem 
powództwa. Byłoby także korzystne dla innych małżeństw, będących w podob-
nej sytuacji, bo chroniłoby je od prawdopodobnego rozwodu.

g) W zredagowanych wnioskach powodowych o rozwód widoczne jest to, 
że zostały one napisane przez osoby znające się na prawie. Jest mało prawdopo-
dobne, aby omawiane powództwa zostały zredagowane przez strony powodo-
we. Z jednej strony, w powództwach pojawia się słownictwo prawne, że rozpad 
małżeństwa jest „zupełny i trwały”, a z drugiej strony brakuje rzetelnej argu-
mentacji faktycznej. Można więc podważyć rzetelność pracy osób redagują-
cych takie wnioski powodowe. Nasuwa się pytanie o to, jaki cel im przyświecał? 
Czy stanowiła go przede wszystkim chęć wydobycia prawdy i pomoc sądowi 
w jej orzeczeniu? Czy też chodziło o uzyskanie skutku pożądanego przez stro-
nę powodową, jakim miało być skłonienie sądu do rozwiązania małżeństwa 
wszelkim kosztem, nawet wbrew zasadzie prawa polskiego, uznającego zasadę 
jego trwałości?

h) Na uwagę zasługują też argumenty w postaci potrzeb dzieci małżonków, 
chociaż nie do końca można je klasyfikować w jednej kategorii. O konieczno-
ści zagwarantowania dobra dziecka wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoich 
Wytycznych z 1968 roku. Wynika z nich jednoznacznie, że nie można twier-
dzić, że dobro dziecka z reguły sprzeciwia się rozwodowi albo że rozwód dobro 
to narusza. Dobro dziecka domaga się zweryfikowania w każdym przypadku 
indywidualnie19. W jednym z wyroków mowa była o małoletnim dziecku, które 
nie było przygotowane do funkcjonowania bez obydwojga rodziców, a ewentu-
alny rozwód zagrażałby jego bezpieczeństwu. Sąd więc nie dowiódł, jak można 
by się tego spodziewać, że dobro małoletniego dziecka może zostać zagwa-
rantowane w inny sposób i tym samym nie uznał, że jego sytuacja nie stano-
wi przesłanki negatywnej rozwodu. Przeciwnie, w analizowanym wyroku sąd 
stwierdził, że rozwód rodziców spowodowałby uszczerbek w funkcjonowaniu 
dziecka. Ciekawa jest myśl zawarta w uzasadnieniu ostatniego z analizowanych 
wyroków. Sąd zaakcentował postawę dorosłych synów, którzy wraz z pozwa-
ną chcieli, aby ojciec (powód) zmienił swoje postępowanie. Mimo dorosłego 
wieku dzieci stron, sąd orzekł, że ich potrzeby domagają się dalszego funkcjo-
nowania tego małżeństwa i uznał, że nie można ich bagatelizować. Orzeczenie 
sądu stanowi więc pewien precedens, bo okazuje się, że nie tylko dobro dzieci 
małoletnich, ale i dorosłych stanowić może nie tyle przesłankę negatywną, ile 
pewną przeszkodę do rozwiązania małżeństwa.

19 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne …, dz. cyt., s. 144. 
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Synod biskupów  
na temat nowej ewangelizacji  

(2012)

Instytucja synodu biskupów odgrywa znaczącą rolę w  życiu oraz misji 
zbawczej współczesnego, posoborowego Kościoła. Józef Krzywda podkreślił, 
że instytucja ta, choć powołana do istnienia mocą m.p. Apostolica sollicitudo 
(1965), ma jednak swoją zasadniczą inspirację w soborowej teologii kolegial-
ności, co zresztą obecne jest w myśli papieża Pawła VI, zawartej w cytowanym 
dokumencie1. Nie ulega wątpliwości, a pokazuje to najnowsza historia Kościo-
ła, że w tym wypadku mamy do czynienia z ważną oraz twórczą instytucją 
posoborową, która pod kierownictwem biskupa Rzymu podejmuje z powo-
dzeniem ważne zagadnienia oraz wyzwania odnoszące się do misji współcze-
snego Kościoła2. W tak ukazanej perspektywie trzeba także widzieć bolesną 
oraz aktualną problematykę oddalenia od Ewangelii, szczególnie w Europie, 
co spowodowało, że papież Benedykt XVI zwołał kolejne zebranie synodu 
biskupów, które zostało poświęcone właśnie zagadnieniu nowej ewangelizacji. 
XIII Zebranie Generalne Zwyczajne Synodu Biskupów odbyło się w Rzymie 
w dniach 7–28 października 2012 roku, w tym także czasie został otwarty ogól-
nokościelny „Rok Wiary”3. Dobrze będzie w tym miejscu także zauważyć, 
że dotychczasowe zebrania generalne zwyczajne (było ich już dwanaście) dość 

1 Zob. J. Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, 
Kraków 2008, s. 267.

2 Zob. T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym (studium histo-
ryczno-prawne), Tarnów 2010.

3 „Zgromadzenie Synodu, choć formalnie zwyczajne, jest z  pewnych względów nad-
zwyczajne. Po pierwsze dlatego, że tegoroczny Synod będzie połączony z  inauguracją «Roku 
Wiary». Po drugie temat synodalnych obrad wiąże się ściśle z celem owego Roku: Nowa ewan-
gelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Te okoliczności powodują, że oczekiwania wobec 
Synodu są większe niż zwykle”. T. Jaklewicz, Zwyczajny nadzwyczajny, „Gość Niedzielny”, 7 X 
2012, s. 4.



422

ks. Tomasz Rozkrut

regularnie zwoływali Paweł VI4 i Jan Paweł II5, jak również z powodzeniem 
są one zwoływane przez papieża Benedykta XVI, dla którego był to już trzeci 
taki synod biskupów, przy czym synod biskupów na temat Eucharystii z 2005 
roku został zapowiedziany jeszcze przez papieża Jana Pawła II. Natomiast 
Benedykt XVI zwołał wcześniej oraz przewodniczył zebraniu generalnemu 
zwyczajnemu synodu biskupów na temat słowa Bożego w 2008 roku.

Obraz prawny synodu biskupów
Instytucję synodu biskupów należy określić jako religijne zgromadzenie, 

na jakim biskupi zebrani wraz z biskupem rzymskim oraz pod jego autory-
tetem – czyli według klasycznego powiedzenia cum Petro et sub Petro – mają 
możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń we wspólnym poszukiwa-
niu duszpasterskich rozwiązań, które miałyby charakter powszechny i mogły 
być stosowane w całym Kościele. Mówiąc ogólnie, synod biskupów należa-
łoby zdefiniować jako zgromadzenie biskupów reprezentujących episkopat 
katolicki, które ma na celu wspieranie papieża w kierowaniu Kościołem po-
wszechnym6.

Zebrania synodu biskupów mogą mieć różny charakter. Należy wyróżnić 
dwie grupy zebrań synodu biskupów: generalne (zwyczajne oraz nadzwyczaj-
ne) i specjalne7.

4 Papież Paweł VI zwołał cztery Zebrania Generalne Zwyczajne Synodu Biskupów w roku 
1967, 1971, 1974 i 1977. Podjęły one następujące tematy: problem zachowania oraz umocnienia 
wiary katolickiej, kapłaństwo sakramentalne oraz problematyka sprawiedliwości społecznej, 
ewangelizacja w świecie współczesnym, a także zagadnienie katechezy.

5 Jan Paweł II przewodniczył sześciu Zebraniom Generalnym Zwyczajnym Synodu Bi-
skupów w roku 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 i 2001; ich problematyka dotyczyła: rodziny chrze-
ścijańskiej, sakramentu pokuty oraz pojednania, misji osób świeckich w Kościele i  świecie, 
kapłaństwa sakramentalnego, życia konsekrowanego i jego misji we współczesnym Kościele 
oraz świecie, a także szeroko rozumianej aktualnej biskupiej posługi. 

6 „Synod Biskupów jest zebraniem biskupów, wybranych z różnych regionów świata, któ-
rzy zbierają się w określonych terminach, ażeby pobudzać ścisłą łączność między Biskupem 
Rzymu i biskupami, jak również temu Biskupowi Rzymskiemu świadczyć pomoc swoją radą 
w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypli-
ny kościelnej, i rozważenia problemów związanych z działalnością Kościoła w świecie”. Kodeks 
Prawa Kanonicznego [dalej: KPK], kan. 342. 

7 „Synod Biskupów może się zebrać na zebranie generalne, na którym mianowicie roz-
patruje się sprawy dotyczące bezpośrednio dobra Kościoła powszechnego, które to zebranie 
może być zwyczajne lub nadzwyczajne; albo także na zebranie specjalne, na którym rozpatruje 
się sprawy dotyczące bezpośrednio jednego lub kilku regionów”. KPK, kan. 345. 
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Zebrania generalne rozpatrują sprawy bezpośrednio dotyczące dobra całe-
go Kościoła. Generalne zebrania synodu biskupów mogą być zwoływane jako 
zebrania generalne zwyczajne bądź jako zebrania generalne nadzwyczajne8. 
Pierwsze z nich odbywają się systematycznie (okresowo, ale bez ustalonego 
regulaminowego terminu), co pewien czas – zasadniczo co trzy lata, natomiast 
nadzwyczajne są zwoływane okazjonalnie, z powodu pojawienia się istotnych 
problemów, wymagających szybkiego rozstrzygnięcia.

Z kolei zebrania specjalne synodu biskupów, zapoczątkowane przez papie-
ża Jana Pawła II, dotyczą zagadnień poszczególnych kontynentów i w sumie, 
wraz z ostatnim takim synodem biskupów zorganizowanym przez papieża 
Benedykta XVI dla Bliskiego Wschodu w 2010 roku, było ich dziewięć, przy 
czym dla Europy oraz Afryki takie zgromadzenia odbyły się dwukrotnie9.

Warto również dodać, że oprócz m.p. Apostolica sollicitudo oraz kanonów 
Kodeksu Jana Pawła II z 1983 roku10, obrady zgromadzenia synodu biskupów 
praktycznie są regulowane jego własnym regulaminem. Aktualnie obowią-
zującym jest Regulamin Synodu Biskupów zatwierdzony przez papieża Be-
nedykta XVI w 2006 roku11, który zastąpił regulamin „stary” z  1966 roku, 
dwukrotnie nowelizowany (w 1969 oraz 1971 roku).

Tak prawo kanoniczne, jak i doktryna prawna Kościoła, podkreślają do-
radczy charakter instytucji. Wskazuje się m.in., że zgodnie z normą kan. 342 
synod biskupów względem biskupa rzymskiego ma przede wszystkim charak-
ter instytucji doradczej, z bardzo jasnym zaznaczeniem w kan. 343, że synod 
biskupów nie jest zwoływany celem rozstrzygania oraz wydawania dekretów. 
Owszem, Kodeks Jana Pawła II przewiduje, że instytucja ta mogłaby również 
w określonych wypadkach zostać wyposażona przez biskupa Rzymu w głos 
decydujący, przy zastrzeżeniu, że decyzje synodu wymagałyby wówczas za-
twierdzenia przez papieża12. Kodeksowe ukazanie instytucji w tym obszarze 
kompetencyjnym nie odbiega od jej obrazu zawartego w m.p. Apostolica sol-
licitudo, gdzie czytamy w numerze drugim, że zgodnie ze swoją naturą synod 
biskupów ma charakter doradczy. Ponadto wymienione Motu Proprio wskazu-
je także, w tym samym numerze, że synod biskupów może zostać wyposażony 
przez biskupa rzymskiego we władzę ustawodawczą. Można by zatem mówić 

 8 Dotychczas odbyły się tylko dwa Zebrania Generalne Nadzwyczajne, które dotyczyły te-
matyki współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską a Konferencjami Biskupów (1969), natomiast 
zgromadzenie w 1985 roku związane było z 20. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II.

 9 Zob. T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów…, dz. cyt., s. 224–231. 
10 Zob. KPK, kan. 342–348.
11 Ordo Synodi Episcoporum, „Acta Apostolicae Sedis” [dalej: AAS], 2006, vol. 98, s. 755–779.
12 Zob. KPK, kan. 343.
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w świetle przytoczonych norm prawnych o kompetencji zwyczajnej, polega-
jącej na dyskusji oraz przedstawianiu swoich wniosków biskupowi rzymskie-
mu, oraz delegowanej synodu biskupów, kiedy na mocy otrzymanej władzy 
podejmuje decyzje oraz wydaje stosowne dekrety13. Dotychczasowa praktyka 
jest jednak taka, że synod biskupów nie otrzymał władzy ustawodawczej.

Rola i zadania zebrania generalnego zwyczajnego  
synodu biskupów
Stosunkowo krótka historia instytucji synodu biskupów wskazuje, że zgro-

madzeń generalnych zwyczajnych instytucji było najwięcej i należałoby uznać, 
że jest to jej zasadniczy sposób funkcjonowania, poprzez który podejmuje 
zagadnienia ogólnokościelne. Głównie te zgromadzenia synodu biskupów 
koncentrują się, jak zauważył Jan Dyduch, na przygotowaniu doktryny oraz 
wskazań pastoralnych14. Ponadto, warto podkreślić, że zwołanie takiego zgro-
madzenia, podobnie jak i uczestniczenie w jego pracach, pozostaje znakiem 
miłości do Kościoła15. Niewątpliwie to oryginalne stwierdzenie Pawła VI, wy-
powiedziane na początku pierwszego synodu biskupów, ukazuje, że mamy 
do czynienia z instytucją wybitnie eklezjalną, która winna być postrzegana 
w relacji do tworzenia kościelnej komunii oraz zasady kolegialności, charak-
teryzujących współczesną eklezjologię16. Ponadto każdy synod biskupów służy 
umocnieniu więzów wiary, miłości oraz wspólnej pracy duszpasterskiej17.

Oprócz tej ogólnej charakterystyki należałoby wskazać, że podejmowa-
nie wyznaczonej problematyki przez poszczególne zgromadzenia generalne 
zwyczajne synodu biskupów wpływa na to, że w całym Kościele ma miej-
sce jej sensybilizacja, co w sposób szczególny musi budzić zainteresowania 

13 Zob. R. Sobański, Il concilio ecumenico. Il sinodo dei vescovi. Il collegio cardinalizio, [w:] 
Collegialità e primato. La  suprema autorità della Chiesa, red. A.  Longhitano, Bologna 1993, 
s. 103. 

14 Zob. J. Dyduch, Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej, „Annales 
Canonici”, R. V, 2009, s. 51.

15 Zob. Paulus VI, Allocutio „Gratia vobis et pax” in patriarchali Basilica Vaticana habita, 
eucharistico sacrificio concelebrato, ut episcoporum Synodi coetus inaugurarentur, AAS, 1967, 
vol. 59, s. 968.

16 „In concilio enim necessitas apparuit arctioris communionis inter episcopos catholicos, 
non solum quoad statum eorum sed etiam quoad actionem; cuius quidem episcopatus col-
legialis forma a concilio merito est in lucem prolata in constitutione Ecclesiae describenda”, 
tamże, s. 967. 

17 Zob. Paulus VI, Allocutio „Deo Patri omnipotenti” patribus et praesulibus e Synodo epi-
scoporum, prima coacto coetui operam navantibus, AAS, 1967, vol. 59, s. 969.
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w obszarze munus docendi przynależnym episkopatowi18. W ten sposób synod 
biskupów staje się dla jego uczestników wyjątkowym doświadczeniem oraz 
okazją do zapoznania się z różnymi problemami, które winny wpływać na to, 
by oddziaływanie duszpasterskie było owocniejsze19. Jednocześnie sama in-
stytucja synodu biskupów pozostaje w służbie obranej problematyce; sami 
zaś ojcowie synodalni poprzez udział w synodzie biskupów mają możliwość 
wyrażania swojego zatroskania w przedmiocie zwołanego synodu20.

Można zatem powiedzieć, że każde zgromadzenie synodu biskupów jest 
odpowiedzią na ważne problemy Kościoła (Synodus episcoporum Ecclesiae 
necessitati respondet21), a periodyczne zwoływanie instytucji daje możliwość 
przedstawienia opinii z różnych Kościołów partykularnych zaś samym bisku-
pom stwarza możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami22.

W procesie budowania wspólnoty przez instytucję synodu biskupów nale-
żałoby podkreślić i to, że kiedy jeden z jego uczestników zwraca się z prośbą 
o poradę, to biskup, który jej udziela, ma prawo być wysłuchanym. Natomiast 
biskup, który otrzymuje poradę, ma obowiązek jej wysłuchać oraz ocenić, ale 
nie musi praktycznie jej zastosować, gdyż jedynie na nim spoczywa odpowie-
dzialność osobista w obszarze otrzymanych kompetencji. Przy tym jednak trze-
ba dodać, że kard. Karol Wojtyła, przemawiając na synodzie biskupów w 1969 
roku powiedział, że komunikacja interpersonalna związana z udzielaną poradą 
zawiera także element wzajemnego obdarowania swoją własną osobowością23.

Specyfika oraz znaczenie synodu biskupów z 2012 roku 
na temat nowej ewangelizacji
Podobnie jak w  wypadku poprzednich zebrań synodu biskupów, także 

i  omawiane zgromadzenie na  temat nowej ewangelizacji zostało poprze-
dzone przygotowanymi przez Sekretariat Synodu Biskupów ważnymi doku-
mentami. W perspektywie tego nowego spotkania zostały opracowane oraz 

18 Zob. tenże, Allocutio „Ecce ad nostrae” patribus cardinalibus et praesulibus e Synodo epi-
scoporum, cum tertius generalis coetus exitum haberet, AAS, 1974, vol. 66, s. 631.

19 Zob. tenże, Allocutio „Laeto animo” ineunte quarto coetu generali ordinario Synodi Epi-
scoporum, vespere in synodi aula habita, AAS, 1977, vol. 69, s. 629–631. 

20 Ioannes Paulus II, Allocutio „Misericordias Domini” exeunte VI Synodi episcoporum ge-
nerali coetu habita, AAS, 1984, vol. 76, s. 285.

21 Zob. tenże, Allocutio „Laetus, vobiscum communicans” in XXX et postrema congregatione 
generali VIII Coetus ordinarii Synodi episcoporum habita, AAS, 1991, vol. 83, s. 494. 

22 Zob. tamże.
23 T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów…, dz. cyt., s. 256.
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opublikowane na temat problematyki zbliżającego się synodu biskupów: Line-
amenta (wyd. dnia 4 marca 2011 roku) oraz Instrumentum laboris (wyd. dnia 
19 czerwca 2012 roku).

Odnosząc się z  kolei do  samego już synodu biskupów24, trzeba przede 
wszystkim wskazać na  cztery ważne wystąpienia papieża Benedykta XVI. 
Mowa tu o jego: homilii na rozpoczęcie oraz zamknięcie synodu biskupów; 
„medytacji” w pierwszym dniu prac zgromadzenia synodu biskupów, czyli 
podczas jego pierwszej kongregacji generalnej; również o okolicznościowym 
słowie papieża, wypowiedzianym w trakcie ostatniej kongregacji generalnej 
synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji.

O zwołanym zgromadzeniu synodalnym papież Benedykt XVI podczas 
mszy świętej inaugurującej jego pracę 7 października 2012 roku wypowie-
dział się, że ta uroczysta koncelebra otwiera XIII Zebranie Generalne Zwy-
czajne Synodu Biskupów na temat Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 
chrześcijańskiej. Dobrze będzie zauważyć, że nie jest to zatem jedynie zwy-
kłe „dyskutowanie”, bowiem mamy tutaj do czynienia z instytucją Kościoła, 
której towarzyszy modlitwa oraz refleksja duchowa. Następnie papież dodał, 
że problematyka ta odpowiada aktualnemu programowi duszpasterskiego ży-
cia Kościoła oraz że zostanie on ubogacony „Rokiem Wiary”, jaki uroczyście 
rozpocznie się dnia 11 października 2012 roku w 50. rocznicę otwarcia Soboru 
Watykańskiego II. Nowa ewangelizacja – wskazał dalej Benedykt XVI – do-
tyczy zasadniczo osób wprawdzie ochrzczonych, jednakże oddaliły się one 
od Kościoła i postępują bez odnoszenia się do praktyk chrześcijańskich –

zgromadzenie synodalne, które zostaje dzisiaj otwarte jest poświęcone tej właśnie 
nowej ewangelizacji, aby dopomóc tym osobom na nowo spotkać Chrystusa, któ-
ry jedynie jest w stanie wypełnić głębokim sensem oraz pokojem naszą egzysten-

24 „Wśród 262 ojców synodalnych 103 pochodziło z Europy, 63 z obu Ameryk, 50 z Afry-
ki, 39  z  Azji i  7 z  Oceanii. Większość z  nich, bo  aż 182, pochodziło z  wyboru lokalnych 
episkopatów, 3 przysłały katolickie Kościoły wschodnie; 37 z urzędu, 40 mianował osobiście 
papież. Polskę reprezentowali: kard. Kazimierz Nycz, kard. Stanisław Dziwisz, abp Józef Mi-
chalik, i abp Stanisław Gądecki. W obradach uczestniczyli z urzędu kard. Zenon Grocholew-
ski, kard. Stanisław Ryłko i abp Zygmunt Zimowski, stojący na czele papieskich dykasterii. 
W zgromadzeniu synodalnym wzięło także udział 45 ekspertów i 48 audytorów oraz repre-
zentanci 15 Kościołów i wspólnot kościelnych, które nie są w jedności z Kościołem katolickim 
[…]. W tematykę synodu wprowadził jej główny relator, kard. Donald Wuerl z Waszyngtonu. 
Porównał on współczesną sekularyzację z falami tsunami, która wymyła z naszej kultury ta-
kie pojęcia, jak małżeństwo, rodzina, a także ideę wspólnego dobra, czy obiektywne granice 
między dobrem a złem”. T. Jaklewicz, Synod ruszył, „Gość Niedzielny”, 14 X 2012, s. 4.
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cję w celu odkrycia wiary, źródła Łaski, która przynosi radość i nadzieję w życiu 
osobistym, rodzinnym oraz społecznym25.

Odnosząc się do przeczytanej ewangelii (Mk 10, 7–8) na temat nieroze-
rwalności małżeństwa, papież Benedykt XVI wskazał, że dzisiaj małżeństwo 
stanowi samo w sobie Dobrą Nowinę dla współczesnego świata, w szczegól-
ności dla świata pozbawionego wartości chrześcijańskich, stąd też Kościół 
potwierdza oraz świadczy, że małżeństwo pozostaje nie tylko przedmiotem, 
ale także podmiotem nowej ewangelizacji. W konkluzji swojej homilii Be-
nedykt XVI stwierdził, że nie można mówić na temat nowej ewangelizacji 
bez szczerej dyspozycji do nawrócenia, a polecając się wstawiennictwu Matki 
Najświętszej, Gwiazdy nowej ewangelizacji, papież wezwał Ducha Świętego, 
który z wysoka oświeci zgromadzenie synodalne oraz uczyni go owocnym dla 
współczesnego Kościoła26.

Z kolei podczas medytacji w pierwszym dniu prac synodu biskupów Bene-
dykt XVI wskazał na cel zwołanego zgromadzenia: „podczas tego Synodu pra-
gniemy lepiej poznać, co Pan do nas mówi oraz co możemy lub musimy czynić”27.

Natomiast w przemówieniu, wygłoszonym w auli synodalnej 27 paździer-
nika 2012 roku, Benedykt XVI zaznaczył, że w kontekście refleksji synodu 
biskupów, pragnie poinformować, że zdecydował, aby kompetencje nad Se-
minariami Duchownymi z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej przekazać 
Kongregacji dla Duchowieństwa, zaś kompetencje dotyczące Katechezy  – 
z  Kongregacji ds. Duchowieństwa oddać Papieskiej Radzie dla Promocji 
Nowej Ewangelizacji, co – jak zaznaczył – zostanie zawarte w stosownych 
dokumentach, które będą miały formę listu apostolskiego motu proprio. Od-
nosząc się natomiast do kończącego się zgromadzenia synodu biskupów, pa-
pież Benedykt XVI wskazał, że był on dla niego wydarzeniem rzeczywiście 
budującym, umacniającym oraz zachęcającym przede wszystkim przez fakt, 
że mógł na tym synodzie zobaczyć jak w zwierciadle Kościół powszechny wraz 
ze swoimi cierpieniami, zagrożeniami, niebezpieczeństwami oraz radościami 
i doświadczeniami obecności Chrystusa, także poprzez sytuacje trudne:

25 Zob. Benedykt XVI, Santa Messa per l’apertura del sinodo Dei vescovi er proclamazione 
a „Dottore della chiesa”di San Giovanni D’Avila E di Santa Ildegarda di Bingen,  http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121007_
apertura-sinodo_it.html (13.12.2012). 

26 Tamże.
27 Tenże, Meditazione del Santo Padre Benedetto XVI nel corso della Prima Congregazio-

ne Generale, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/october/docu-
ments/hf_ben-xvi_spe_20121008_meditazione-sinodo_it.html (13.12.2012).
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słyszeliśmy, jak Kościół także i dzisiaj rośnie, żyje. Myślę, np. o tym, co zostało po-
wiedziane na temat Kambodży, gdzie na nowo rodzi się Kościół, wiara; ale także 
o Norwegii, i tylu innych. Widzimy, jak także i dzisiaj, również tam, gdzie tego nie 
oczekiwano, Chrystus jest obecny i mocny oraz jak działa także poprzez naszą pra-
cę oraz naszą refleksję. Mimo że Kościół czuje dzisiaj wiatry przeciwne, jednakże 
czuje przede wszystkim powiew Ducha Świętego, który nas wspomaga, pokazuje 
nam słuszną drogę; w ten sposób, wraz z nowym entuzjazmem, wydaje mi się, jeste-
śmy w drodze i dziękujemy Panu, że dał nam to spotkanie rzeczywiście katolickie28.

Komentując te słowa, należałoby zauważyć, że w ten sposób papież Bene-
dykt XVI wskazał, jak na synodzie biskupów jest przeżywane doświadczenie 
Kościoła powszechnego oraz jak są uświadamiane jego problemy.

Odnosząc się natomiast do  przedstawionych Propozycji (Propositiones), 
które można określić jako wewnętrzny owoc zgromadzenia synodalne-
go przygotowany właśnie jako jego głos doradczy dla biskupa rzymskiego, 
Benedykt  XVI powiedział, że  są one testamentem, darem, informacjami, 
otrzymanymi przez niego w celu ujęcia tych wszystkich istotnych zagadnień 
w dokumencie – będzie on pochodził od życia oraz powinien rodzić życie29. 
W ten sposób, przynajmniej formalnie, została otwarta droga dla powstania 
nowej posynodalnej adhortacji apostolskiej.

Z kolei w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej na zakończenie synodu 
biskupów papież Benedykt XVI dnia 28 października 2012 roku powiedział, 
że nowa ewangelizacja dotyczy całego Kościoła – „odnosi się ona, w pierw-
szym miejscu, do zwyczajnego duszpasterstwa, które musi być ożywiane przez 
ogień Ducha Świętego, aby rozpalić serca wiernych, którzy regularnie uczest-
niczą w życiu Wspólnoty i którzy gromadzą się w Dzień Pański, aby posi-
lać się Słowem oraz Chlebem życia wiecznego”30. Papież dodał, że chciałby 
podkreślić trzy linie pastoralne, które ukazał synod. Pierwsza z nich dotyczy 
Sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Została na zgromadzeniu synodalnym 
potwierdzona konieczność towarzyszenia poprzez właściwą katechezę nale-
żytemu przygotowaniu do chrztu, bierzmowania oraz Eucharystii, ponadto 

28 Tenże, Parole del Santo Padre Benedetto XVI nel Corso dell’ultima Congregazione Ge-
nerale Della XII Assemblea Generale Ordynaria del Sinodo Dei Vescovi, http://www.vatican.
va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20121027_ 
sinodo_it.html (13.12.2012). 

29 Zob. tamże.
30 Benedykt XVI, Santa Messa per la conclusione del Sinodo Dei Vescovi, http://www.va-

tican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121028_
conclusione-sinodo_it.html (13.12.2012).
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podkreślono znaczenie pokuty jako sakramentu Bożego miłosierdzia – „po-
przez to  itinerario sakramentalne przychodzi wołanie Pana do  świętości, 
skierowane do wszystkich chrześcijan”31. Na drugim miejscu należy wska-
zać, że nowa ewangelizacja jest istotnie związana z misją ad gentes. Kościół 
ma obowiązek ewangelizowania, przekazywania orędzia zbawienia wszystkim 
ludziom, którzy jeszcze nie znają Chrystusa –

także w czasie refleksji synodalnej zostało podkreślone, że istnieją jeszcze liczne 
środowiska w Afryce, Azji oraz Oceanii, których mieszkańcy oczekują z żywym 
zainteresowaniem, często nie posiadając pełnej tego świadomości, pierwszego 
głoszenia Ewangelii […]. Globalizacja spowodowała znaczne przemieszczenie 
populacyjne; stąd też to głoszenie należy mieć także na uwadze w relacji do kra-
jów dawno już ewangelizowanych. Wszyscy ludzie mają prawo, aby poznać 
Jezusa Chrystusa oraz jego Ewangelię; temu odpowiada obowiązek chrześcijan, 
wszystkich chrześcijan – kapłanów, zakonników i świeckich – głoszenia Dobrej 
Nowiny32.

Trzeci aspekt dotyczy osób ochrzczonych, które jednak nie żyją zgodnie 
z wymogami chrztu: „w czasie prac synodalnych zostało naświetlone, że takie 
osoby znajdują się na wszystkich kontynentach, szczególnie w krajach bardziej 
zeświecczonych […]. Oprócz tradycyjnych metod duszpasterskich, zawsze 
ważnych, Kościół poszukuje także nowych metod, troszcząc się o nowy ję-
zyk, dostosowany do różnych kultur świata, przedstawiając prawdę Chrystusa 
poprzez dialog oraz przyjaźń, które mają swój fundament w Bogu, który jest 
Miłością”33.

XIII Zebranie Generalne Zwyczajne Synodu Biskupów skierowało, zresztą 
wedle swojego zwyczaju, przesłanie do Ludu Bożego34, natomiast zgodnie z art. 
15 oraz 39 Regulaminu Synodu Biskupów (Ordo Synodi Episcoporum) zostały 
przedstawione – o czym była już mowa wcześniej – papieżowi Benedyktowi 
XVI Propozycje. Zasadniczo tekst ten ma charakter poufny i w przeszłości nie 
był prezentowany publicznie, gdyż pełni on jedynie doradczą rolę i zawiera 
tylko propozycje zgromadzenia synodalnego. Jednakże w wypadku propozycji 
ostatniego synodu biskupów papież Benedykt XVI postanowił, że zostanie 

31 Tamże.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 Zob. XIII Assemblea Generale Ordinaria Del Sinodo Dei Viscovi, Messaggio al Popo-

lo di  Dio, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_
message-synod_it.html (13.12.2012).
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opublikowana ich wersja w języku angielskim, mimo że nie posiada ona cha-
rakteru tekstu oficjalnego35.

Dokument ten składa się ze Wstępu oraz czterech części, które omawiają 
naturę nowej ewangelizacji. Część druga dotyczy kontekstu, w  jakim pro-
wadzona jest dziś posługa Kościoła, trzecia część mówi o  duszpasterskiej 
odpowiedzi Kościoła na współczesną sytuację. Natomiast w ostatniej, czwar-
tej części podjęta została kwestia dotycząca podmiotu nowej ewangelizacji. 
Tekst został zakończony konkluzją. Ten wieloaspektowy dokument przyjęty 
kolegialnie będzie niewątpliwie dogłębnie studiowany przez papieża Bene-
dykta XVI w procesie tworzenia nowej wypowiedzi jakże już bogatego Magi-
sterium następcy bł. Jana Pawła II.

Podsumowanie
Należy powiedzieć, że przedstawiony skrótowo ostatni synod biskupów, 

mimo że formalnie już się zakończył, to  jednak jego dynamika winna być 
długo jeszcze obecna w myśli Kościoła, tym bardziej, że podejmowana pod-
czas tych obrad problematyka pozostaje istotnie związana z „Rokiem Wiary”. 
Wydaje się, że to zadanie powinno spocząć przede wszystkim na uczestni-
kach tego synodu biskupów, szczególnie winno się odzwierciedlić w naucza-
niu i posłudze biskupów, którzy swoimi radami wspierali biskupa rzymskiego 
oraz tych, którzy tworzyli komunię tego ważnego wydarzenia eklezjalnego. 
Dlatego należy z uznaniem przyjąć inicjatywę abpa Józefa Michalika, podczas 
synodu biskupów prowadzącego na swojej stronie internetowej żywą relację 
z tego wydarzenia, powiązaną z osobistą refleksją, pt. Zapiski z Synodu.

Poruszony oraz szeroko analizowany na  XIII Zebraniu Generalnym 
Zwyczajnym Synodu Biskupów temat dotyczący nowej ewangelizacji jest 
niewątpliwie nie tylko ważny, ale i aktualny. Należałoby powiedzieć, że pozo-
staje on istotnym dla współczesnego Kościoła, opiera się bowiem nieustannie 
na przesłaniu płynącym z Ewangelii. Zaś troska o małżeństwo oraz rodzi-
nę w ich naturalnym wymiarze to drugi ważny współczesny problem, który 
uświadamia, że obecnie Kościół pozostaje osamotniony w obronie tych pod-
stawowych instytucji dla poprawnego funkcjonowania Kościoła oraz państwa.

Cierpliwie zatem trzeba czekać na owoce wspomnianego synodu biskupów 
i prosić Ducha Świętego, aby działał w dzisiejszym Kościele oraz jego insty-
tucjach.

35 Zob.      http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii- 
ordinaria-2012/01_italiano/b33_01.html (13.12.2012).
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Sprawozdanie do Stolicy Apostolskiej  
wyrazem troski Kościoła o życie konsekrowane

Życie konsekrowane, w każdej jego postaci, należy do życia i świętości Ko-
ścioła1, zaś osoby konsekrowane uczestniczą w  jego misji2, m.in. z  tego 
właśnie względu Kościół nieustannie interesuje się tą formą życia chrześci-
jańskiego. Prawodawca kościelny w KPK uzależnia od władzy kościelnej wiele 
wydarzeń mających miejsce w życiu instytutów życia konsekrowanego. Zali-
czyć możemy do nich np. erygowanie nowych instytutów3 i nowych form 
życia konsekrowanego4, znoszenie instytutu5, zatwierdzanie jego konsty-
tucji6, dyspensowanie od ślubów zakonnych7 czy też potwierdzenie wyda-
lenia z instytutu8. To wszystko świadczy o wielkiej trosce Kościoła o życie, 
rozwój i wierność pierwotnemu charyzmatowi każdego z  instytutów życia 
konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego.

Szczególnym wyrazem owej troski Kościoła o instytuty i stowarzyszenia jest 
także obowiązek przesyłania do Stolicy Apostolskiej sprawozdania o ich życiu 
i działalności. W prawie kodeksowym czytamy na ten temat: „W celu zacie-
śnienia wspólnoty instytutów ze Stolicą Apostolską, każdy najwyższy przeło-
żony ma obowiązek – w sposób i w czasie przez nią określonym – przesyłać 
do Stolicy Świętej krótkie sprawozdanie dotyczące stanu i życia instytutu”9. 

1 Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej: 
KPK], kan. 574 § 1.

2 Zob. tamże, kan. 573 § 2, kan. 590 § 1.
3 Zob. tamże, kan. 579, kan. 589.
4 Zob. tamże, kan. 605.
5 Zob. tamże, kan. 584.
6 Zob. tamże, kan. 587 § 2.
7 Zob. tamże, kan. 691 § 2.
8 Zob. tamże, kan. 700.
9 Tamże, kan. 592 § 1.
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Choć norma ta nie wymienia stowarzyszeń, to jednak i one są do takich spra-
wozdań zobowiązane. Wszędzie więc, gdzie będzie mowa o instytucie, doty-
czy to również i stowarzyszenia.

Sprawozdanie takie nie jest niczym nowym. Obowiązek ten został również 
zapisany w KPK z 1917 roku10, a także w wielu innych, wcześniejszych unormo-
waniach prawnych11. Julian Kałowski w swojej publikacji dotyczącej tej kwe-
stii12 szczegółowo opisuje ewolucję obowiązku przesyłania Stolicy Apostolskiej 
sprawozdań o stanie instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia 
apostolskiego, prezentując prawodawstwo w tej materii. Swoją refleksję kończy 
na KPK z 1983 roku i liście ówczesnej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świec-
kich z dnia 2 stycznia 1988 roku13. Zaznacza równocześnie, iż unormowania 
te zawierają „pewne luki, które w najbliższym czasie należy usunąć”14.

Z pewnością to one, jak i wydanie przez Jana Pawła II adhortacji apostolskiej 
Vita consecrata15, stały się motywacją do przygotowania nowego wzoru sporzą-
dzania omawianych tutaj sprawozdań. 11 maja 2008 roku (na dokumencie wid-
nieje nie data, a Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2008 roku) Kongregacja 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego opubli-
kowała Wskazania do redagowania sprawozdania dotyczącego stanu i życia In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego16. Zawierają 
one dziesięć punktów, według których należy przygotowywać taki dokument. 
Przy każdym widnieją odpowiednie numery z adhortacji apostolskiej Vita 

10 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctori-
tate promulgatus, Romae 1943, kan. 510: „Abbas Primas, Superior Congregationis monasticae 
et cuiusvis religionis iuris pontificii Moderator supremus debet quinto quoque anno vel sa-
epius, si ita ferant constitutiones, relationem de statu religionis ad Sanctam Sedem per docu-
mentum mittere, subsignatum a se cum suo Consilio et, si agatur de Congregatione mulierum, 
etiam ab Ordinario loci in quo suprema Antistita cum suo Consilio residet”.

11 Zob. np. Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium, Decretum, 16 VII 1906.
12 Zob. J. Kałowski, Obowiązek przesyłania Stolicy Apostolskiej sprawozdań o stanie instytu-

tu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, „Prawo Kanoniczne”, R. XXXIII, 
1990, nr 1–2, s. 83–99.

13 Zob. tamże, s. 94–98.
14 Tamże, s. 98.
15 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o  życiu konsekrowanym i  jego misji w  Kościele 

i w świecie „Vita consecrata”, 25 III 1996 [dalej: VC] (wyd. pol.: Libreria Editrice Vaticana 1996).
16 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

Wskazania do redagowania sprawozdania dotyczącego stanu i życia Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (por. KPK kan. 592 § 1), Document joint à la lettre: 
Prot. n. SpR 640/2008, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/
rc_con_ccscrlife_doc_20080511_relazione-periodica_pl.html (14.04.2013) [dalej: Wskazania]. 
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consecrata (ich treść dotyczy tematyki danego punktu), a także wykaz zagad-
nień, jakie winny być w tym miejscu opisane. W słowie wprowadzającym kard. 
Franc Rodé, ówczesny prefekt Kongregacji, zaznaczył, iż podane tematy mają 
jedynie służyć pomocą w przygotowaniu sprawozdania, zaś do najwyższych 
przełożonych będzie należeć decyzja, czy z nich skorzystać, „czy też przesłać 
do Kongregacji to samo Sprawozdanie, które zostało przedstawione Kapitu-
le Generalnej Instytutu z ewentualnymi jego poprawkami i wyjaśnieniami”17. 
Ma to związek z tym, że owo sprawozdanie ma mieć charakter pokapitulny, tzn. 
ma być przesyłane bezpośrednio po odbyciu kapituły generalnej zwyczajnej, 
czyli przeprowadzonej zgodnie z regularną okresowością18.

Celem niniejszej publikacji będzie zatem zaprezentowanie treści poszcze-
gólnych punktów wydanych Wskazań, według których można przygotować 
sprawozdanie do Stolicy Apostolskiej o stanie i życiu instytutów życia konse-
krowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Charyzmat i misja instytutu
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata napisał: „potrzebna 

jest wierność charyzmatowi założycielskiemu oraz ukształtowanemu przez 
ten charyzmat duchowemu dziedzictwu każdego Instytutu. Właśnie dzięki 
tej wierności wobec natchnienia założycieli i założycielek – które samo jest 
darem Ducha Świętego – można łatwiej odkryć i gorliwiej przeżywać zasad-
nicze elementy życia konsekrowanego”19. Z charyzmatu wynika konkretna 
misja instytutu, której formy winny być, gdy jest to konieczne, przystosowane 
do nowych sytuacji i rozmaitych potrzeb20. Na samym początku należy więc 
podać w sprawozdaniu „krótki opis tożsamości Instytutu oraz aktualizacji 
jego charyzmatu we współczesnych realiach”21.

Statystka instytutu
Przywołany numer 40 Vita consecrata, który przypomina m.in. wydarze-

nie na Górze Przemienienia, ukazuje życie konsekrowane jako drogę światła, 

17 Tamże.
18 Por. D. Andrés, Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice 

di Diritto Canonico, Roma 2008, s. 71–72; V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 
2010, s. 251.

19 VC, 36.
20 Por. tamże, 37.
21 Wskazania, pkt 1.
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pomimo pojawiającego się często mysterium crucis. Zachęta, by „wstać i nie lę-
kać się”, ma motywować instytuty do ewangelizowania ad gentes. O tym świad-
czyć będzie także ich obecność w różnych krajach i na różnych kontynentach. 
Zapewne to właśnie jest jednym z motywów podania stanu statystycznego 
instytutu, dotyczącego tak liczby członków, jak i liczby domów. Kongregacja 
wymaga więc wykazu liczby członków po profesji wieczystej według wieku, 
liczby członków po czasowej profesji, liczby aspirantów, postulantów i nowi-
cjuszy według pochodzenia i poszczególnych kontynentów, rozmieszczenia 
członków na kontynentach i liczby członków, którzy opuścili instytut, wraz 
z podaniem przyczyn odejścia. Ponadto należy podać liczbę i rozmieszczenie 
domów na kontynentach, gdzie istnieje instytut22.

Prawodawstwo własne instytutu:  
reguła, konstytucje i inne normy
W tym bloku tematycznym pomocą mają służyć trzy numery adhortacji 

Vita consecrata. Dwa z nich znalazły się już przy punkcie pierwszym23, zaś 
trzeci dotyczy okresu formacji poprzedzającej śluby wieczyste oraz zobowią-
zuje do jak najszybszego opracowania programu formacyjnego inspirowanego 
charyzmatem instytutu24. Trzeba więc w sprawozdaniu podać datę ostatnich 
zatwierdzonych poprawek konstytucji, ewentualne powody, dla których nale-
żałoby zmodyfikować konstytucje; dalej, datę ostatniej redakcji Ratio institu-
tionis oraz środki, jakie zostały użyte w formacji permanentnej według owego 
Ratio, w celu głębszego poznania własnej reguły czy konstytucji instytutu i za-
pewnienia wierności im25.

Prymat Ducha
Życie duchowe to  element istotny w  życiu członków każdego instytutu. 

Wskazania Kongregacji odsyłają aż do ośmiu numerów adhortacji Jana Paw-
ła II26. Wszystkie one rozwijają wątki oddania się osoby konsekrowanej Bogu 
poprzez rady ewangeliczne oraz wezwania do świętości, co skutkuje głęboką 
więzią takiej osoby z  umiłowanym przez nią Bogiem. Kongregację intere-
suje więc w sprawozdaniu wdzięczność członków w stosunku do własnego 

22 Por. tamże, pkt 2.
23 Zob. VC, 36–37.
24 Por. tamże, 68.
25 Por. Wskazania, pkt 3; KPK, kan. 587 §§ 1–4.
26 Zob. VC, 17–19, 35, 39, 88–90.
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powołania do  świętości rozumianej jako sequela Christi oraz odpowiedź 
na nie w duchu Ewangelii. Ponadto chce wiedzieć, jakie jest zaangażowanie 
członków w modlitwę, jako otwarcie się na Ducha, oraz dowartościowanie 
słowa Bożego i liturgii jako źródeł życia duchowego27.

Życie wspólnotowe
W każdej formie życia szczególnie Bogu poświęconego mocno akcentowa-

ne jest tzw. życie wspólnotowe28. Szeroko omawia to zagadnienie adhorta-
cja Vita consecrata. Jej numery, na które powołują się Wskazania29, opisują 
ten wymiar życia konsekrowanego przede wszystkim jako odzwierciedlenie 
obrazu Trójcy Przenajświętszej, jako życie w  miłości, w  czym ważną rolę 
odgrywają przełożeni; wskazują na miejsce osób starszych we wspólnocie 
i  mówią o  czerpaniu wzoru ze  wspólnoty apostolskiej, a  także o  formacji 
stałej w każdym wymiarze życia konsekrowanego. Z tego właśnie względu 
w tej części sprawozdania opisać należy: wdzięczność członków w stosunku 
do konsekracji przeżywanej jako signum fraternitas; miejsce, jakie w życiu 
wspólnotowym zajmuje lectio divina, dzielenie się doświadczeniem wiary 
oraz spotkania wspólnotowe; środki, jakie instytut wykorzystuje w stosun-
ku do swoich członków dla duchowego i ludzkiego wzrostu każdego z nich; 
środki, jakimi posługuje się w opiece nad starszymi członkami; środki, jakich 
używa w celu formacji członków powołanych do posługi władzy; fundamen-
talne zasady stosowane w strukturach zarządzania na różnych szczeblach, np. 
w domach, regionach czy prowincjach, oraz w celu ulepszenia komunikacji 
i wzajemnych relacji30.

Misja i posługa
Ten punkt Wskazań odsyła do kilkunastu numerów papieskiej adhortacji31. 

Dotyczą one konsekracji zakonnej w służbie Bogu i człowiekowi, duchowości 
apostolskiej, inkulturacji życia konsekrowanego, umiłowania ubogich i cho-
rych oraz promocji sprawiedliwości, zaangażowania na polu edukacji i środ-
ków społecznego przekazu. Refleksja na te tematy ma być pomocą do opisania 
wdzięczności członków instytutu w  stosunku do  konsekracji przeżywanej 

27 Por. Wskazania, pkt 4; KPK, kan. 662–664.
28 Zob. KPK, kan. 602.
29 Zob. VC, 41–45, 69–71.
30 Por. Wskazania, pkt 5.
31 Zob. VC, 72–83, 96–99.
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w Kościele jako servitium caritatis. Powinny tu być zatem omówione: posługi, 
jakie w obecnym momencie wykonują członkowie instytutu, oraz ich ocena 
w odniesieniu do charyzmatu na  różnych obszarach kulturowych; forma-
cja stała ofiarowana członkom instytutu w celu wzrostu żywej duchowości 
apostolskiej; środki, jakich używa instytut w związku z obecnymi zmianami 
demograficznymi wewnątrz instytutu w świetle misji Kościoła; wskazania, 
jakimi kieruje się w stosunku do nowych przestrzeni misyjnych, a także ich 
projekty i realizacje32.

Duszpasterstwo powołaniowe i formacja
Ważnym elementem w życiu instytutów i stowarzyszeń jest zagadnienie 

duszpasterstwa powołań i formacji. Przy obecnym bardzo wyraźnym spad-
ku liczby powołań kwestie te winny należeć do priorytetowych. Przywołane 
w tym punkcie sprawozdania treści z adhortacji33 wyraźnie podkreślają trud-
ności w tej sferze, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla prowadzo-
nych dzieł apostolskich, ale także dla samej obecności instytutów w pewnych 
Kościołach lokalnych34. W swoim dokumencie Jan Paweł II zwraca uwagę nie 
tylko na związane z tym trudności i obawy, ale zachęca do ufności i wycho-
dzenia naprzeciw nowym wyzwaniom w duszpasterstwie powołaniowym35. 
Szczególny akcent kładzie na zadania formatorów i formatorek36. Te kwestie 
ma  także uwzględniać relacja dla Stolicy Apostolskiej– należy podać: rok, 
w którym instytut stworzył lub zmienił Ratio formationis oraz Ratio studiorum 
wraz z dokładnymi projektami formacji początkowej i stałej; środki i metody 
używane w duszpasterstwie powołaniowym; kryteria przyjmowania nowych 
członków w kontekście różnic etnicznych i kulturowych; inicjatywy szkole-
niowe dla formatorów oraz uczestnictwo w międzyzakonnych programach 
formacyjnych37.

Relacje w Kościele
Instytuty życia konsekrowanego są częścią Kościoła, posługują zaś w kon-

kretnym Kościele partykularnym. W swojej służbie apostolskiej wynikającej 

32 Por. Wskazania, pkt 6.
33 Zob. VC, 63–71.
34 Por. tamże, 63.
35 Zob. tamże, 64.
36 Zob. tamże, 66.
37 Por. Wskazania, pkt 7.
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z ich charyzmatu wchodzą w relacje nie tylko z różnymi instytucjami die-
cezjalnymi, ale także, a może przede wszystkim, z biskupami, którym pod-
legają w sprawach dotyczących „duszpasterstwa, publicznego wykonywania 
kultu Bożego oraz innych dzieł apostolskich”38. Im także „winni okazać uległe 
posłuszeństwo i szacunek”39. Odzwierciedleniem tej rzeczywistości ma być – 
zamieszczona w  tym miejscu sprawozdania – ocena formacji do komunii 
z Kościołem nazywanej sentire cum Ecclesia; sposób włączenia się w życie 
diecezji, w której instytut ma swój dom; relacje z biskupami i proboszczami; 
dalej, zainteresowanie instytutu tworzeniem federacji z innymi instytutami 
o podobnych charyzmatach lub przynajmniej duchowej komunii z nimi; przy-
należność instytutu do Konferencji Wyższych Przełożonych, tak międzynaro-
dowych, jak i narodowych40.

Finanse i nieruchomości
Tzw. dobra doczesne to  kolejne zagadnienie, które należy przedstawić 

w sprawozdaniu do Stolicy Apostolskiej. Podobnie jak KPK41, tak również 
załączone odnośniki do Vita consecrata42 każą podchodzić do owych dóbr 
w kontekście ślubowanego ubóstwa, zgodnie z własnym prawem zapisanym 
w konstytucjach. Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego interesuje zatem obecna sytuacja ekonomiczna oraz 
status nieruchomości instytutu. Nade wszystko należy przedstawić, czy zasoby 
ekonomiczne są wystarczające, aby zapewnić w odpowiedni sposób środki 
niezbędne do życia i posługi członków instytutu. Trzeba mieć tu na wzglę-
dzie, na co zwraca uwagę Kongregacja, własny rozwój członków, według ich 
potrzeb na różnych obszarach terytorialnych. Wykazać również należy, w jaki 
sposób instytut dba o sprawiedliwy podział dóbr w duchu ewangelicznym 
wewnątrz instytutu oraz jakie środki przeznacza na leczenie i ubezpieczenia 
swych członków. Jeszcze inną kwestią są inicjatywy dotyczące dzielenia się 
swymi dobrami z potrzebującymi43.

38 KPK, kan. 678 § 2.
39 Tamże.
40 Por. Wskazania, pkt 8; KPK, kan. 582; VC, 45, 52–53.
41 KPK, kan. 634 §§ 1–2.
42 Zob. VC, 89–90.
43 Por. Wskazania, pkt 9.
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Status instytutu
Inspiracją dla treści zawartych w ostatnim punkcie sprawozdania jest dwa-

naście numerów adhortacji Vita consecrata44. Jak łatwo zauważyć, niektóre 
z nich pojawiły się już we wcześniejszych punktach. Te podane tutaj zostały 
umieszczone w papieskim dokumencie pod ogólną nazwą Świadectwo pro-
rockie w obliczu wielkich wyzwań45. Podobnie jak poprzednio, Kongregacja 
i tutaj daje wyraźne wskazania. Instytut ma więc wyliczyć wyzwania, jakie 
podjął z pozytywnym rezultatem w ostatnich latach; trudności dotyczące misji 
instytutu, z  jakimi, według przewidywań, będzie się on borykał w najbliż-
szym sześcioleciu; projekty oraz inicjatywy, jakie w najbliższym czasie lub też 
w dalszym terminie ma zamiar podjąć. Wymienić również należy wydarze-
nia o szczególnym znaczeniu46, choć trudno jednak bliżej określić, jakie fakty 
ma tutaj na myśli Kongregacja. Z pewnością będą to m.in. ważniejsze jubile-
usze czy też takie inicjatywy, o których nie wspomniano w innych punktach 
sprawozdania, a które w jakiś sposób mocno angażują cały instytut.

Zakończenie
Powyższa prezentacja miała na celu jedynie przybliżenie wskazań Kongre-

gacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
będących pomocą w przygotowaniu sprawozdania dotyczącego stanu i życia 
instytutów oraz stowarzyszeń. Szczególny akcent położony został na podane 
przy każdym punkcie tego dokumentu odwołania do adhortacji apostolskiej 
Jana Pawła II o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita 
consecrata. Zawarte w nich treści mają stanowić jakby ramę konkretnych in-
formacji mających znaleźć się w sprawozdaniu. Obok odwołań do papieskiego 
dokumentu każdy z dziesięciu punktów Wskazań zawiera ponadto ogólny 
opis informacji wymaganych w tym miejscu przez Kongregację.

Już choćby ogólne spojrzenie na Wskazania prowadzi do wniosku, że Ko-
ściół żywo interesuje się życiem szczególnie Bogu poświęconym, a prowadzo-
nym w różnego rodzaju instytutach i stowarzyszeniach. Podawane co sześć lat 
informacje z pewnością dadzą w miarę wyraźny obraz tego życia i kościelnego 
posługiwania. Wskazania nie mają bowiem celu jedynie informacyjnego, ale 
mogą być podstawą konkretnych działań Kongregacji, by dany instytut czy 

44 Zob. VC, 84–95.
45 Świadectwo prorockie w obliczu wielkich wyzwań to tytuł drugiej części rozdziału III ad-

hortacji zatytułowanego: Servitium caritatis. Życie konsekrowanego objawieniem Bożej miłości 
w świecie. 

46 Por. Wskazania, pkt 10.
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stowarzyszenie wiernie realizowały powierzoną im misję w Kościele, zgodnie 
ze swoim charyzmatem. Wynika to m.in. z zadań, jakie zostały jej powierzone, 
a mianowicie: „Kongregacja ze swej strony troszczy się o to, ażeby instytuty 
życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego wzrastały i rozwi-
jały się zgodnie z duchem założyciela i zdrowymi tradycjami, wiernie realizo-
wały własny cel i rzeczywiście były pomocne w zbawczej misji Kościoła”47.

47 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej „Pastor bonus”, 28 VI 1988 (tekst 
polski: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4: Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orę-
dzia na światowe dni, Kraków 2007, s. 51–85), art. 107.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych 
w polskim porządku prawnym.  

Zarys problematyki

Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II „Wspólnota polityczna 
i Kościół są, każde na własnym terenie, od siebie niezależne i autonomiczne. 
Jednak wspólnota polityczna i Kościół, choć z różnego tytułu, służą osobiste-
mu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Służbę tę będą mogli pełnić 
dla dobra wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdro-
wą współpracę, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu”1.

W  związku z  powyższym rodzi się pytanie: czy dla osiągnięcia dobra 
wspólnego wystarczy, aby organy władzy państwowej zapewniły Kościołowi 
wolność w realizacji misji wyrażającą się tylko w stanowieniu aktów admini-
stracyjnych zgodnie ze swoim prawem, czy też należy postulować, aby uznały 
także skuteczność aktów kościelnych w porządku państwowym w takiej mie-
rze, jak to jest konieczne dla dobra wspólnego?

Odpowiadając na to pytanie, należy wskazać, jakie są racje skuteczności 
kościelnych aktów administracyjnych w porządku państwowym. Przedmio-
tem artykułu będzie więc próba dania odpowiedzi na pytanie: czy akty ad-
ministracyjne stanowione przez organy władzy kościelnej, tzn. stanowione 

1 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecc-
lesia in mundo huius temporis „Gaudium et spes”, 7 XII 1965, „Acta Apostolicae Sedis” [dalej: 
AAS], 1966, vol. 58, s.  1025–1115; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 
deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s.  526–606, nr 76. Należy dodać, 
że o  randze i  złożoności tej problematyki świadczy fakt, że komisje soborowe opracowały 
aż 17 schematów nr. 76 tej Konstytucji, szerzej zob. R. Passigato, Il regime di libertà religiosa e 
le relazioni tra la comunità politica e la Chiesa nel Vaticano II, dissertatio ad lauream in Facul-
tate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem Gregorianum, Roma 1973; H. J. Nowacki, 
Rapporti tra Chiesa e Comunità Politica alla luce del n. º76 della „Gaudium et Spes”, dissertatio 
ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomas De Urbe, 
Roma 1983.
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w porządku prawnym Kościoła Katolickiego, na podstawie prawa kanonicz-
nego, wywołują skutki w państwowym porządku prawnym w Polsce?

Dlatego przed przystąpieniem do  analizy istoty problemu, w  pierwszej 
kolejności należy przypomnieć niezbędne pojęcia, tj. kanoniczny akt admi-
nistracyjny i porządek państwowy. Następnie zostaną wskazane płaszczyzny 
i rodzaje uznania skuteczności.

Wyjaśnienie pojęć

Kanoniczny akt administracyjny
Najbardziej typowym aktem kościelnej władzy wykonawczej jest akt ad-

ministracyjny (kan. 35)2. „Kanoniczny akt administracyjny jest to  akt 
ustanowiony przez kompetentną władzę kościelną, mający oparcie w akcie 
prawodawczym, bezpośrednio skierowany do osiągnięcia dobra publicznego 
Kościoła”3.

Porządek państwowy
W naukach prawnych pojęcia „porządek prawny” oraz „system prawa”4 

używane są zamiennie, jako terminy równoznaczne lub bliskoznaczne, mające 

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS, 1983, 
vol. 75, cz. 2, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej: KPK/83].

3 J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lu-
blin 1985, s. 118. Kompetentny do wydania konkretnego aktu administracyjnego jest podmiot 
posiadający władzę wykonawczą (kan. 48–59 § 1). Akt dotyczący zakresu zewnętrznego po-
winien być wydany na piśmie. Forma pisemna gwarantuje pewność i bezpieczeństwo obro-
tu prawnego (kan. 37, 51). Akt administracyjny cechuje się konkretnością. Posiada moc tylko 
w sprawach, które rozstrzyga, i w odniesieniu do osób, dla których został wydany (kan. 52), 
zob. M. Sitarz, Akt administracyjny, [w:] Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 10; 
szerzej zob. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 280–281; M. Si-
tarz, L’atto amministrativo canonico e l’ordinamento giuridico statale, [w:] La funzione ammini-
strativa nell’ordinameto canonico, red. J. Krukowski, J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, 
s. 1051–1064.

4 Ogólnie termin „system prawa” odnoszony jest do określonego zespołu norm, uporząd-
kowanych według pewnych kryteriów kulturowych, ideologicznych bądź techniki tworzenia 
prawa. Zob. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004, wyd. 2,  s. 123. 
Przez system prawa należy rozumieć ogół norm prawnych obowiązujących w  danym pań-
stwie w określonym czasie, powiązanych wspólnymi ideami, na których opiera się ustrój pań-
stwa, usystematyzowanych zgodnie z przyjętymi kryteriami, opartych na wspólnych zasadach 
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jednak różny zakres odniesienia. „Porządek prawny” jest pojęciem szerszym. 
W skład porządku prawnego wchodzą nie tylko normy generalno-abstrak-
cyjne, lecz także konkretno-indywidualne oraz wykładania prawa, doktry-
na prawnicza i orzecznictwo sądowe. Porządek prawny jest zatem faktycznie 
funkcjonującym systemem prawa5. W związku z tym należy stwierdzić, że na 
porządek prawny składają się: ustawy, orzecznictwo sądowe, doktryna praw-
na oraz kultura prawna, czyli istniejące w społeczeństwie postawy i wzorce 
zachowań związane z prawem6. Porządek prawny oznacza więc ogół obowią-
zujących norm wchodzących w skład systemu prawa danego podmiotu po-
siadającego osobowość publicznoprawną na forum międzynarodowym, jak 
również wydanych na ich podstawie aktów administracyjnych i aktów sądo-
wych oraz innych czynności prawnych7.

Uznanie skuteczności  
kościelnych aktów administracyjnych  
na płaszczyźnie normatywnej
Skuteczność kanonicznych aktów administracyjnych w konkretnym po-

rządku prawnym danego państwa uzależniona jest od uznania ich w płaszczyź-
nie normatywnej, w orzecznictwie i stosowaniu prawa. Uznanie skuteczności 
występuje w  wielu płaszczyznach organizacji i  funkcjonowania Kościoła 
na terytorium danego państwa8. Rzeczypospolita Polska uznaje tę skuteczność 
w podstawowych aktach normatywnych określających współpracę państwa 

prawnych. Konkretny system prawa powinien być hierarchicznie zbudowany, niesprzeczny 
i zupełny. Ponadto winna go cechować: wspólna podstawa aksjologiczna, dynamizm, jednoli-
tość pojęć oraz pionowe i poziome uporządkowanie. Zob. F. Prusak, M. Sitarz, Propedeutyka 
prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2000, s. 58.

5 Zob. W. Lang, System prawa i porządek prawny, [w:] System prawny a porządek prawny, 
red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008, s.  13; także: D. Kijowski, Porządek prawny, [w:] 
Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, Warszawa 2005, wyd. 2, s. 672.

6 Por. R. Puza, Katholisches Kirchenrecht, Heilderberg 1993, s. 4; W. Uruszczak, Recepcja 
prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici”, R. III, 2007, s. 8.

7 Zob. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w:] 
Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, 
Warszawa 2008, s. 88–89.

8 Według W. Uruszczaka w historii rozwoju relacji między państwem a Kościołem po-
wstały dwie teorie, z  których pierwsza, tj. pozaprawnej natury prawa wewnętrznego, od-
mawiała prawu kanonicznemu waloru prawa i uznawała je  za zbiór norm dyscyplinarnych 
i  moralnych; druga z  nich, tj. teoria statutowa, uznawała prawo kanoniczne za  statut, czyli 
prawo, którego normy są skuteczne jedynie w wewnętrznych stosunkach Kościoła, a państwo 
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i Kościoła, tj. w Konstytucji (art. 25 ust. 3–4)9, Ustawie o stosunku państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5–14)10 oraz Konkor-
dacie (art. 4–8, 10, 12, 14–18, 23)11.

Uznanie skuteczności kościelnych aktów administracyjnych w konkretnym 
porządku prawnym może być: 1) bezwarunkowe i 2) warunkowe12.

Bezwarunkowa skuteczność  
kościelnych aktów administracyjnych
Bezwarunkowa skuteczność kościelnych aktów administracyjnych ma miej-

sce wówczas, gdy w akcie normatywnym wydanym przez władze państwowe 
ustawodawca wskazuje na czynności z zakresu prawa kanonicznego, których 
nie uzależnia od spełnienia dodatkowych wymogów. Dotyczy to następują-
cych płaszczyzn: generalnego uznania osobowości prawnej Kościoła, nomina-
cji biskupów i powierzania urzędów kościelnych, udzielania misji kanonicznej 
do nauczania religii oraz cofnięcia tegoż skierowania, nabywania obywatel-
stwa w drodze potwierdzenia polskiego pochodzenia i wskazania związków 
z polskością.

Uznanie osobowości prawnej Kościoła  
i jego jednostek organizacyjnych oraz ich reprezentantów
Podstawowym warunkiem realizacji misji Kościoła pozwalającym na 

uczestniczenie w obrocie prawnym w danym kraju jest uznanie jego osobo-
wości przez państwo13. W wyniku długotrwałego rozwoju kultury prawnej 
ukształtowały się trzy kategorie osobowości prawnej Kościoła Katolickiego, 
dzięki którym może on uczestniczyć w stosunkach prawnych z innymi pod-
miotami. Należą do nich: 1) osobowość publicznoprawna Stolicy Apostol-
skiej jako reprezentacji Kościoła na forum międzynarodowym; 2) osobowość 
prawna Kościoła Katolickiego w danym kraju; 3) osobowość cywilnoprawna 

uznawało je tylko wówczas, gdy były zgodne z prawem przez nie stanowionym. Zob. Recepcja 
prawa kanonicznego…, dz. cyt., s. 6.

 9 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2 IV  1997 r.  (Dz. U.  1997, Nr  78, poz. 483 
z późn. zm.).

10 Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 17 V 
1989 (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).

11 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 
dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318); Sollemnis conventio inter Apostolicam Sedem 
et Poloniae Rem Publicam, 28 VII 1993, AAS, 1998, vol. 90, s. 310–329.

12 Należy jednak zauważyć, że zastosowanie tylko jednego kryterium uznania, tj. albo bez-
warunkowości, albo warunkowości, nie zawsze jest możliwe.

13 Uznanie osobowości prawnej Kościoła i jego jednostek organizacyjnych jest wyrazem 
poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym. 
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kościelnych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem których Kościół 
Katolicki uczestniczy w obrocie prawnym w danym kraju (np. diecezji, pa-
rafii)14.

W  polskim porządku prawnym uznanie osobowości prawnej instytucji 
kościelnych przejawia się w  dwóch formach: 1)  uznania generalnego oraz 
2) uznania poszczególnych jednostek organizacyjnych Kościoła (warunkowo).

Uznanie generalne dotyczy uznania osobowości prawnej wszystkich insty-
tucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką osobo-
wość na podstawie przepisów prawa kanonicznego i które władza kościelna 
utworzy w przyszłości. Wymogiem uzyskania tej osobowości przez kościelne 
jednostki organizacyjne jest „stosowne powiadomienie” przez władzę ko-
ścielną „kompetentnych organów państwowych” w trybie administracyjnym. 
Organem kompetentnym do erygowania nowych jednostek organizacyjnych 
Kościoła jest biskup diecezjalny na szczeblu diecezjalnym, a na szczeblu kra-
jowym – w określonym zakresie Konferencja Episkopatu Polski lub Stolica 
Apostolska – stosownie do kompetencji określonych w KPK/83.

Druga forma związana jest z zapewnieniem, że inne instytucje kościelne 
niemające osobowości kanonicznej mogą uzyskać osobowość prawną „na 
podstawie prawa polskiego”15 w drodze rejestracji sądowej zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo o stowarzyszeniach16 bądź ustawy o fundacjach17.

Gwarancje przyznania osobowości prawnej Kościoła w Polsce jako całości 
wpisane zostały do Konkordatu z 1993 roku, który stanowi: „Rzeczpospolita 
Polska uznaje osobowość prawną Kościoła Katolickiego” (art. 4 ust. 1)18.

Uznanie osobowości cywilnoprawnej jednostek organizacyjnych Kościoła 
zostało dokonane w 1989 roku na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5–14). Uznanie takie ma charak-
ter deklaratywno-konstytutywny. Oparte zostało na szczególnej konstrukcji 

14 Zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, wyd. 4, s. 108.
15 Tenże, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964–1994), Warszawa 1995, s. 138.
16 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, 7 IV 1989 (Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
17 Ustawa o fundacjach, 6 IV 1984 (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
18 Uznanie to  dotyczy osobowości publicznoprawnej Kościoła znajdującego się i  pro-

wadzącego działalność w  Polsce. Świadczy o  tym: 1)  zasada autonomii i  niezależności (art. 
25 ust. 3 Konstytucji RP; art. 1 Konkordatu), jako atrybut podmiotowości publicznoprawnej; 
2) prawne zrównanie funkcji użyteczności publicznej kościelnych jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność społeczną z działalnością służącą analogicznym celom prowadzoną 
przez instytucje państwowe (art. 22  ust. 1 Konkordatu); 3)  reprezentacja Kościoła w  Polsce 
jako całości za pośrednictwem osoby prawnej, jaką jest Konferencja Episkopatu Polski, która 
w stosunku do organów państwowych spełnia zarówno funkcje o charakterze cywilno i pu-
blicznoprawnym. Zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 111–113.
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prawnej. Z jednej strony stanowi deklarację uznania faktu istnienia struktury 
organizacyjnej Kościoła odrębnej od państwa. Z drugiej zaś cechuje je konsty-
tutywność, tzn. wyposażenie jednostek organizacyjnych Kościoła w zdolność 
uczestniczenia w stosunkach prawnych na terytorium państwa19. Jednocze-
śnie ustawodawca zawarł katalog kościelnych osób prawnych oraz organów 
je reprezentujących (art. 6–10)20. Kościelne terytorialne i personalne jednostki 
organizacyjne uzyskują osobowość prawną na podstawie przepisów prawa 
kanonicznego od chwili wejścia w życie dekretu kompetentnej w ich spra-
wach władzy kościelnej21. Takie uznanie (które nie jest nadaniem osobowości 
prawnej) oznacza wolę traktowania zainteresowanych podmiotów jako osób 
prawnych wraz z respektowaniem wszystkich skutków tej osobowości w po-
rządku prawnym państwa22, a także zagwarantowaniem wolności Kościoła 
w wymiarze instytucjonalnym.

Powierzanie urzędów kościelnych
Powierzanie urzędów kościelnych należy wyłącznie do władzy kościelnej. 

Sobór Watykański II orzekł: „[…] prawo mianowania i ustanawiania biskupów 
jest własnym, specjalnym i z natury rzeczy wyłącznym prawem kompetentnej 
władzy kościelnej”23. Jednak niezależność Kościoła w realizacji kompetencji 

19 Por. tenże, Rewizja systemu relacji między państwem i  Kościołem w  Polsce, „Kościół 
i Prawo”, 1993, t. 11, s. 88. Niektórzy autorzy wyrażają odmienne stanowisko. W odniesieniu 
do uznania osobowości kościelnych jednostek organizacyjnych traktują nie o jego charakterze 
deklaratywno-konstytutywnym, lecz o deklaracyjno-informacyjnym, zob. M. Pietrzak, Prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2010, wyd. 4, s. 272.

20 Stworzył także możliwość erygowania innych podmiotów, które nabędą osobowość 
prawną. H. Misztal, Osobowość cywilnoprawna kościołów i  innych związków wyznaniowych, 
[w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s.  129; zob. 
także KPK/83, kan. 114 oraz np. kan. 515 § 3.

21 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania or-
ganów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne instytucje 
kościelne (art. 4 ust 2 Konkordatu), 13 III 2000, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” [dalej: 
AKEP], 2000, nr 4, s. 35–46.

22 Zob. R. Sobański, Osoba prawna „in utroque foro”, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pa-
miątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpunar, Zaka-
mycze 2005, s. 1361.

23 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali episco-
porum munere in Ecclesia „Christus Dominus”, 28 X 1965, AAS, 1966, vol. 58, s. 673–696; tekst 
polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 236–258, nr 20. Choć 
Stolica Apostolska zawsze przypominała proklamowaną zasadę swej niezależności od władzy 
świeckiej w tej dziedzinie, to w epoce państw wyznaniowych przyznawała różne przywileje 
władzy świeckiej, upoważniając ją do ingerencji np. w postaci prawa patronatu, prawa eksklu-
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w nominacji biskupów i powierzania innych urzędów zależy od zakresu wol-
ności, jaki władze kościelne posiadają w danym państwie24.

W  Konkordacie zawartym przez Stolicę Apostolską z  Rzecząpospolitą 
Polską postanowiono: „1. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza 
kościelna zgodnie z  przepisami prawa kanonicznego. 2.  Mianowanie i  od-
woływanie biskupów należy wyłącznie do  Stolicy Apostolskiej” (art. 7). 
Czynności te  podejmowane są  poprzez wydanie aktów administracyjnych 
(np. dekret nominacji na urząd proboszcza) i wywierają skutki w porządku 
państwowym25.

W odniesieniu do swobody mianowania biskupów przez biskupa Rzymu 
(kan. 377 § 1) w Konkordacie polskim zastrzeżono, że biskupami pełniący-
mi posługę na terytorium Polski mogą być tylko duchowni posiadający oby-
watelstwo polskie (art. 7 ust. 3). Postanowiono także, aby Stolica Apostolska 
w odpowiednim czasie, zgodnie z zasadą prenotyfikacji, powiadomiła rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej o nominacji biskupa diecezjalnego (art. 7 ust. 4). 
Takie zobowiązanie Stolicy Apostolskiej jest powszechne w  konkordatach 
zawieranych po Soborze Watykańskim II26. Nie upoważnia jednak władzy 
państwowej do zgłaszania formalnego sprzeciwu wobec osoby biskupa nomi-
nata27. Zainteresowanie sprawami obsadzania stanowisk kościelnych w danym 
państwie świadczy o uznawaniu w nim Kościoła i jego kompetencji w zakresie 
podejmowania przez niego czynności prawnych i wydawania aktów admini-
stracyjnych.

Udzielenie i cofnięcie misji kanonicznej  
do nauczania religii
Udzielenie misji kanonicznej jest aktem administracyjnym władzy kościel-

nej, w którym upoważnia ona określoną osobę do wykonywania zadań w ra-
mach misji powierzonej Kościołowi przez Jezusa Chrystusa28. Dokument misji 

zywy czy prawa weta. Była to zapłata Kościoła za to, że władcy państw katolickich uznawali 
„przywileje Kościoła” w postaci immunitetu sądowego duchownych czy brachium saeculare.

24 Zob. J. Krukowski, Konkordaty współczesne…, dz. cyt., s. 165. 
25 Zob. art. 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 3 pkt 5 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Kato-

lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
26 Całość tego zagadnienia została opracowana przez M. Makowskiego w monografii No-

minacje biskupów w Kościele katolickim, Warszawa 2007, s. 271. 
27 Por. J. Krukowski, Biskupi, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1: Księ-

ga II. Lud Boży, cz. 1: Wierni chrześcijanie, cz. 2: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukow-
ski, Poznań 2005, s. 236–237.

28 Zob. J. Krzywda, E. Wilemska, Misja kanoniczna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, kol. 
1217.
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kanonicznej to imienne, pisemne skierowanie, wydane przez kompetentnego, 
właściwego miejscowo biskupa diecezjalnego, do podjęcia obowiązków na-
uczyciela religii w określonej szkole lub przedszkolu29. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem regulującym organizację nauczania religii w szkołach publicznych 
wymóg posiadania misji kanonicznej przy zatrudnieniu nauczyciela religii 
uznaje się za obligatoryjny, bez którego nie można nawiązać stosunku pracy 
(§ 5 ust. 1 pkt 1)30. Ponadto cofnięcie skierowania oznacza wypowiedzenie 
(zmianę) stosunku pracy w zakresie nauczania religii (§ 5 ust. 2). W związku 
z tym należy stwierdzić, że prawo państwowe w sposób bezpośredni i bez-
warunkowy odwołuje się do dokonania czynności prawnej z zakresu prawa 
kanonicznego w celu powstania lub ustania stosunku prawnego, który wywoła 
skutek w porządku państwowym.

Nabycie obywatelstwa
W nauce prawa przez obywatelstwo rozumiany jest węzeł prawny łączący 

osobę fizyczną z  danym państwem, podmiotem prawa międzynarodowe-
go. Można je  nabyć na  dwa sposoby: 1)  nabycie pierwotne  – urodzenie 
oraz 2) nabycie wtórne – do którego zalicza się: naturalizację, zamążpójście 
i ożenek, adopcję, reintegrację lub repatriację31. Prawodawca w ustawie o re-
patriacji stanowi: „dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą 
być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne […] 
dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków”32. 
Z  dyspozycji tej normy jednoznacznie wynika, że  w  porządku prawnym 
Rzeczypospolitej uznawana jest skuteczność prawa kanonicznego w zakre-
sie wystawiania odpowiednich dokumentów33. Wśród takich dokumentów 

29 Zob. A.  Mezglewski, Polski model edukacji religijnej w  szkołach publicznych. Aspekty 
prawne, Lublin 2009, s. 200. Szerzej zob. tenże, Misja kanoniczna do nauczania religii – prze-
pisy prawa polskiego i kanonicznego, [w:] Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. 
W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno–Sandomierz 2000, s. 117–128; F. Lempa, Misja kanoniczna 
i mandat do nauczania dyscyplin teologicznych w katolickich szkołach wyższych, „Biuletyn Sto-
warzyszenia Kanonistów Polskich”, 1998, nr 11, s. 49–70.

30 Zob. Minister Edukacji Narodowej, Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu or-
ganizowania nauki religii w  szkołach publicznych, 14  IV 1992 (Dz. U.  1992, Nr 36, poz. 155); 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 XI 2005, sygn. II Sa/
Wa 1407/05.

31 Zob. G. Grabowska, Obywatelstwo, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, dz. cyt., s. 521.
32 Ustawa o repatriacji, 9 XI 2000 (Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118, z późn. zm., art. 6 ust. 1); 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 I 2010, sygn. V Sa/Wa 
1618/09.

33 Prawodawca kościelny wyróżnił publiczne dokumenty kościelne (kan. 1540 § 1), pu-
bliczne dokumenty cywilne (kan. 1540 § 2)  i dokumenty prywatne (kan. 1540 § 3). Do pu-
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w ustawie o repatriacji wymienione zostały metryki chrztu poświadczające 
związek z polskością oraz ogólnie sformułowane „inne dokumenty urzędowe 
zawierające wpis informujący o narodowości polskiej” (art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5). 
Wykaz dokumentów wyróżnionych przez ustawodawcę polskiego w  tym 
akcie normatywnym nie stanowi katalogu zamkniętego, ale jedynie przy-
kładowy34. Dlatego innymi dokumentami mogą być np.: akt zawarcia mał-
żeństwa w Kościele Katolickim, wypis z księgi zmarłych, deklaracja biskupa 
diecezjalnego o  domniemanej śmierci, akt administracyjny stwierdzający 
uznanie osoby za zmarłą. W ten sposób kościelny akt administracyjny uzna-
wany jest za  skuteczny i  jednocześnie niezbędny do nadania obywatelstwa 
w porządku państwowym.

Warunkowa skuteczność  
kościelnych aktów administracyjnych
Warunkowa skuteczność kościelnych aktów administracyjnych dotyczy 

m.in.: małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym, zakładania i prowa-
dzenia placówek oświatowych oraz wyższych uczelni.

Zawieranie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
W  państwach wyznaniowych zawarcie małżeństwa kanonicznego auto-

matycznie rodziło skutki w porządku kościelnym i państwowym. Pierwszy 
raz w 1792 roku we Francji wprowadzono obligatoryjne śluby cywilne dla 
wszystkich obywateli. Kościół Katolicki początkowo kontestował małżeństwa 
cywilne, lecz z upływem czasu uznał kompetencje państwa odnoszące się 
do małżeństw osób ochrzczonych dotyczące tylko skutków cywilnych35. Po-
gląd ten podziela również szereg współczesnych państw, które na drodze usta-
wowej lub konkordatowej gwarantują uznanie skutków cywilnych małżeństw 
zawartych według formy kanonicznej, są  to m.in. Kolumbia36, Hiszpania37, 

blicznych dokumentów kościelnych należą te, które sporządziła osoba publiczna, wykonując 
w Kościele swoje zadania, z zachowaniem formalności przepisanych prawem.

34 Zob. E. Zarosa, Ustawa o repatriacji z komentarzem. Podstawowe akty prawne w zakresie 
repatriacji. Tekst ustawy w przekładzie na język rosyjski. Wybrane orzecznictwo dotyczące oby-
watelstwa polskiego i repatriacji (stan prawny na dzień 1 VIII 2002), Bydgoszcz 2003, s. 64.

35 „Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko 
prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej 
odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa”, kan. 1059.

36 Sollemnis conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Columbianam, 12 VII 1973, 
AAS, 1975, vol. 67, s. 421–434.

37 Conventiones inter Apostolicam Sedem et  Nationem Hispanam, 3 I  1979, AAS, 1980, 
vol. 72, s. 29–62.
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Włochy38, Chorwacja39, Litwa40, Malta41. Należy zauważyć, że ratio legis takich 
gwarancji jest poszanowanie prawa człowieka do wolności sumienia i religii, 
czego szczególny wyraz stanowi gwarancja możliwości wyboru formy zawar-
cia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Dzięki temu katolicy, 
będący obywatelami danego państwa, mogą zawierać małżeństwo kanoniczne 
skutkujące jednocześnie w dwóch porządkach prawnych: kościelnym i pań-
stwowym.

W Polsce możliwość zawierania takiego małżeństwa została zagwarantowa-
na od momentu ratyfikacji Konkordatu w 1998 roku (art. 10 ust. 1). Jednakże 
skuteczność zawarcia małżeństwa kanonicznego na forum państwowym nie 
jest kategoryczna, lecz uzależniona od spełnienia następujących warunków: 
1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa pol-
skiego; 2) fakt zawarcia małżeństwa zostanie wpisany do akt stanu cywilne-
go (art. 10 ust. 1 pkt 1–3)42. Niespełnienie któregoś z powyższych wymogów 
małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi obciążone jest sankcją nie-
ważności, a więc także nieskuteczności tej czynności prawnej w odniesieniu 
do porządku prawnego Rzeczypospolitej. W tej kwestii wypowiedział się Sąd 

38 Inter Sanctam Sedem et Italiam Conventiones. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica 
Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, 18 II 1984, AAS, 1985, vol. 77, 
s. 521–578.

39 Conventio inter Sanctam Sedem et Croatiae Rem Publicam de iuridicialibus quaestioni-
bus, 19 XI 1996, AAS, 1997, vol. 89, s. 277–287.

40 Conventio inter Sanctam Sedem et Lituaniae Rem Publicam de iuridicialibus rationibus 
quae respiciunt inter Catholicam Ecclesiam et Civitatem Necessitudines, 5 V 2000, AAS, 2000, 
vol. 92, s. 795–809.

41 Conventio inter Apostolicam Sedem et Melitensem Rem Publicam de civilibus agnoscendis 
matrimoniorum canonicorum effectibus necnon sententiarum iisdem super conubiis auctorita-
tum tribunaliumque ecclesiasticorum, 3 II 1993, AAS, 1997, vol. 89, s. 679–694.

42 Duchowny, przed którym nupturienci składają oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński, musi uprzednio otrzymać od nich zaświadczenie sporządzone przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego stwierdzające brak przeszkód zachodzących między nimi, wynika-
jących z prawa cywilnego. Zaświadczenie to winni podpisać: duchowny, małżonkowie i dwaj 
pełnoletni świadkowie. Następnie duchowny zobowiązany jest przekazać zaświadczenie 
do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa (usta-
wa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 25 II 1964 [Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, z późn. zm., art. 1 § 
2 i art. 8]). Szerzej zob.: J. Krukowski, Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego 
w świetle art. 10 Konkordatu polskiego i projektów ustaw okołokonkordatowych, „Biuletyn Sto-
warzyszenia Kanonistów Polskich”, 1998, nr 11, s. 71–85; A. Mezglewski, Warunki konstytutyw-
ne uzyskania skutków cywilnych małżeństw zawieranych w formie kanonicznej, „Resovia Sacra”, 
R. VII, 2000, s. 243–258. 
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Najwyższy, orzekając nieważność małżeństwa zawartego w formie wyznanio-
wej43, bez spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa.

Ponadto Konkordat polski uzależnia zaistnienie małżeństwa kanonicznego 
od dodatkowego oświadczenia woli nupturientów w sprawie wywarcia skut-
ków cywilnych. Z tego wynika, że skuteczność małżeństwa w obu porządkach 
prawnych nie następuje automatycznie, ale jest uzależniona od dobrowolnej 
decyzji osób zawierających małżeństwo. Stanowi to konsekwencję poszanowa-
nia przez obydwu ustawodawców, kościelnego i państwowego, zasady dobro-
wolności decyzji nupturientów w sprawie spowodowania skutków cywilnych 
małżeństwa kanonicznego, a także efekt poszanowania określonej świeckości 
państwa wyrażającej się w uznaniu autonomii i niezależności Kościoła i pań-
stwa wpisanej do Konstytucji (art. 25) i Konkordatu (art. 1).

Stopień doprecyzowania czynności, jakich należy dokonywać w celu spo-
rządzenia wpisu faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywil-
nymi, jest w konkordatach zróżnicowany. Konkordat polski jest najbardziej 
rygorystyczny, ponieważ odnośnie do terminu wpisu do akt stanu cywilnego 
stanowi – obwarowany sankcją niezaistnienia małżeństwa – zakaz dokonania 
wpisu przez urzędnika stanu cywilnego z powodu nadesłania zawiadomienia 
przez duchownego w późniejszym terminie niż okres pięciu dni od dnia ce-
lebrowania małżeństwa kanonicznego. Postawienie takiego wymogu odbiega 
od standardowej reguły zawartej w innych konkordatach. Nasuwa się wniosek 
de lege ferenda, aby art. 10 Konkordatu w przyszłości znowelizować przez wpi-
sanie takiego postanowienia, jakie zawiera konkordat z Maltą44.

Interesująca jest również sytuacja odwrotna  – dotycząca skuteczności 
na forum państwowym orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa 
kanonicznego wydanego przez trybunały kościelne. Konkordat polski stanowi, 
że orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego znajduje się w wyłącznej 
kompetencji władzy kościelnej, a orzekanie o sprawach małżeństwa w zakre-
sie skutków przewidzianych w prawie polskim należy do kompetencji sądów 
państwowych (art. 10 ust. 3–4). Wyrok trybunału kościelnego stwierdzający 

43 „W  razie niesporządzenia aktu małżeństwa, mimo spełnienia pozostałych wymogów 
określonych w art. 1 § 2 k.r.o., nie można dochodzić ustalenia istnienia małżeństwa konkor-
datowego na podstawie art. 189 k.p.c. Rejestracja takiego małżeństwa jest jednym z konsty-
tutywnych wymogów jego zawarcia”, Wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 3 III 2004, sygn. III 
CK 346/02.

44 Zob. J. Krukowski, Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi 
w konkordatach współczesnych – studium prawno-porównawcze, [w:] Domine, Ego Servus Tuus. 
Księga Pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, red. J. Babiński, 
Warszawa 2009, s. 344–354.
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nieważność małżeństwa może być tylko środkiem dowodowym w procesie 
o rozwód w polskim sądzie cywilnym45.

Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych
Kościół ma prawo zakładania i prowadzenia placówek oświatowych i wy-

chowawczych, w tym przedszkoli oraz szkół wszystkich rodzajów, zgodnie 
z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez odpowied-
nie ustawy (Konkordat, art. 14). Warunkiem uzyskania statusu instytucji ka-
tolickiej jest zastosowanie przepisów prawa kanonicznego. Status ten nadaje 
kompetentna władza kościelna: placówce o zasięgu diecezjalnym – biskup 
diecezjalny, a o krajowym – Konferencja Episkopatu Polski. Natomiast warun-
kiem uzyskania statusu w szkolnictwie krajowym przez szkoły katolickie jest 
spełnienie „minimum programowego” określonego przez ministra edukacji 
narodowej46.

Zakładanie i kierowanie uczelniami wyższymi
Kościół ma obowiązek i własne oraz wyłączne prawo kształcenia duchow-

nych (kan. 232). Współcześnie, w państwach kręgu kultury łacińskiej, ogólnie 
zagwarantowane jest prawo Kościoła do zakładania i prowadzenia własnych 
seminariów. Natomiast uznanie dyplomów (recognitio) jest warunkowe, gdyż 
uzależnione zostało od spełnienia wymogów określonych w prawie państwo-
wym47 lub odrębnych układach.

Kościół ma  prawo do  zakładania uniwersytetów i  kierowania nimi 
(kan. 807). W krajach europejskich sprawuje władzę nad 180 wydziałami ko-
ścielnymi, z których część funkcjonuje jako instytucje autonomiczne, inne 
w ramach uniwersytetów katolickich, a także państwowych. Wszystkie zaś 

45 Choć stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii jest jednoznaczne, to jednak dysku-
sja nad możliwością takiej skuteczności wydaje się otwarta. „Rozdzielność jurysdykcji sądów 
kościelnych i świeckich wynika w szczególności z zasadniczych różnic istniejących pomiędzy 
prawem polskim a prawem kanonicznym w odniesieniu do przyczyn ważności i ustania mał-
żeństwa, a  nawet  – co  do istoty małżeństwa […]. Orzeczenie sądu kościelnego o  ważności 
bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego wpływu na orze-
czenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego tych 
samych małżonków […]. Orzeczenia sądów kościelnych mogą mieć natomiast znaczenie do-
wodowe w sądowym postępowaniu cywilnym”, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 XI 2000, 
sygn. V CKN 1364/00.

46 Szerzej zob. K.  Warchałowski, Nauczanie religii i  szkolnictwo katolickie w  konkorda-
tach współczesnych, Lublin 1998; A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w  latach 
1944–1980, Lublin 2004; B. Trzeciak, Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i Polską, 
Lublin 2007, s. 72–81, 120–129. 

47 Zob. Ustawa o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw pań-
stwowych szkół akademickich, 9 IV 1938 (Dz. U. 1938, Nr 27, poz. 242).
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są uprawnione przez Stolicę Apostolską do nadawania stopni naukowych, 
uznawanych na całym świecie z odpowiednimi skutkami. Dlatego też Stolica 
Apostolska przystąpiła do „Procesu Bolońskiego”48. Obowiązkiem Kongrega-
cji Edukacji Katolickiej, jako władzy właściwej dla instytucji nadającej stopnie 
akademickie49, jest decydowanie i ewentualnie aktualizowanie swoich aktów 
normatywnych i administracyjnych w kontekście ustalonych w „Procesie” ce-
lów. Instytucje akademickie nie mogą nie przestrzegać prawa o szkolnictwie 
wyższym obowiązującego na terenie kraju, w którym się znajdują. W założe-
niu trzeba je dostosować bezpośrednio albo do „Procesu”, albo do wytycznych 
tej władzy państwowej50. Do zadań Kongregacji należy podejmowanie decyzji 
o poprawnym wdrażaniu „Procesu Bolońskiego”. Jeśli zajdzie potrzeba zak-
tualizowania struktur oraz organizacji studiów zależnych zarówno od władz 
kościelnych, jak i państwowych, w celu rozwiązań, które będą praworządne 
i skuteczne w obu porządkach prawnych, Stolica Apostolska może zawierać 
stosowne umowy międzynarodowe51. Dnia 19 września 2007 roku przy Stolicy 
Świętej powołana została Agencja ds. Oceny i Promocji Jakości Uniwersyte-
tów i Wydziałów Kościelnych (AVEPRO)52, która aby mogła wypełniać swoje 

48 Z tekstu Deklaracji Bolońskiej wynika, że w kręgach akademickich, politycznych oraz 
w opinii publicznej pogłębia się świadomość potrzeby stworzenia bardziej kompletnej i posze-
rzonej Europy, przede wszystkim poprzez wzmocnienie jej wymiaru intelektualnego, kultural-
nego, społecznego, naukowego i technologicznego. Celem zaś samego „Procesu Bolońskiego” 
jest próba zorganizowania systemu szkolnictwa wyższego w  Europie, tzw. „Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego” (European Higher Education Area – EHEA) tak, aby stał się 
on powszechnie zrozumiały i godny zaufania, a jednocześnie pozostał zróżnicowany, czy wręcz 
szczycący się swą różnorodnością. Zob. szerzej: Congregatio de Institutione Catholica (de Se-
minariis atque Studiorum institutis), Lettera Circolare n.  6, 30  III 2009, Prot. N.  392/2005; 
tekst polski: Kongregacja Edukacji Katolickiej, List dotyczący spraw związanych z uczelniami 
katolickimi Studium teologii w ramach logiki „Procesu Bolońskiego”, AKEP, 2009, nr 2, s. 25–26; 

A. Kraśniewski, Proces Boloński to już 10 lat, Warszawa 2009, s. 7; http://www.nauka.gov.pl/
szkolnictwo-wyzsze/sprawy-miedzynarodowe/proces-bolonski/podstawy-prawne/podstawy-
-prawne/artykul/deklaracja-bolonska-szkolnictwo-wyzsze-w-europie/ (11.07.2011).

49 Zob. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica „Pastor Bonus”, 28 VI 1988, AAS, 1988, 
vol. 80, s. 841–912; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kac-
przyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 217–257, art. 116.

50 Zob. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Studium teologii w ramach logiki „Procesu Bo-
lońskiego”, dz. cyt., s. 26.

51 Zob. tamże, s. 27.
52 Zob. Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis), 

Lettera Circolare n.  7, 12  VI 2009, Prot. N.  392/2005; Katholische Theologie und Kirchliches 
Hochschulrecht. Einführung und Dokumentation der kirchlichen Rechtsnormen, 2., vollständig 
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zadania, musi zostać uznana we wszystkich państwach poprzez zawieranie 
umów dwustronnych.

Uznanie skuteczności  
kanonicznych aktów administracyjnych  
według orzecznictwa polskiego
Sąd Najwyższy w  Polsce stoi na  stanowisku przyznawania skuteczności 

prawu kanonicznemu w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych. 
W wydawanym przez niego orzecznictwie zasadniczą kwestię stanowiło roz-
strzygnięcie, czy naruszenie przepisów prawa kanonicznego53 może mieć 
wpływ na skuteczność czynności prawnych dokonywanych przez organy osób 
prawnych Kościoła Katolickiego bądź przez pełnomocników, którym te or-
gany udzieliły umocowania do działania w imieniu takich osób prawnych54.

überarbeitete Auflage, 15. Mai 2011, red. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, „Arbeit-
shilfen”, 2011, vol. 100, s. 74.

53 W KPK/83 prawodawca nałożył sankcję nieważności na czynność prawną, która prze-
kracza granice i sposób zwyczajnego zarządzania, jeśli zarządca przed jej dokonaniem nie uzy-
skał pisemnego upoważnienia od ordynariusza (kan. 1281 § 1). Ponadto dla dokonania ważnej 
transakcji, na skutek której majątek kościelnej osoby prawnej mógłby znaleźć się w gorszej 
sytuacji lub której wartość przekracza określoną w prawie sumę, konieczne jest zezwolenie 
biskupa diecezjalnego udzielone za  zgodą diecezjalnej rady ds. ekonomicznych i  kolegium 
konsultorów, a także zainteresowanych osób (kan. 1291, 1292 § 1, 1295). Szerzej zob. T. Pawluk, 
Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Koście-
le. Procesy, t. 4, Olsztyn 1990, s. 42–43; W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, [w:] W. Wójcik, 
J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, 
s. 77–78; M. Sitarz, Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK./1983, „Roczniki Nauk 
Prawnych”, 2000, t. X, z. 2, s. 96. 

54 Wśród aktów administracyjnych, których realizacja związana jest z  przestrzeganiem 
prawa państwowego, znajdują się te ściśle związane z zarządem majątkiem kościelnym przez 
kościelne osoby prawne i  ich reprezentantów. Często powtarzającym się przykładem w  tej 
dziedzinie jest umowa kredytu. Wydane w  tego typu sprawach orzeczenia są przedmiotem 
ożywionej dyskusji na temat ważności umów i skuteczności norm prawa kanonicznego do-
tyczącego tych zagadnień w  państwowym porządku prawnym prowadzonej przez specjali-
stów z prawa kanonicznego, wyznaniowego, konstytucyjnego czy cywilnego. Dyskusje te nie 
są  łatwe do  prowadzenia, gdyż Sąd Najwyższy niejednokrotnie zmieniał swoje stanowisko 
i argumentację. Szerzej zob. M. Strzała, Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie repre-
zentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Prawo państwowe 
a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców 
Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11–12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, 
M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 213.
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Sąd Najwyższy w kwestii skuteczności kościelnych aktów administracyj-
nych w  porządku prawnym orzekał trzy razy i  za każdym razem inaczej. 
Rozpatrując skargę kasacyjną banku od wyroku w sprawie, w której na drogę 
sądową wystąpiła diecezja, w celu unieważnienia umowy kredytu zawartej 
między parafią a bankiem orzekł: „Zawarcie umowy kredytu przez parafię 
bez zezwolenia właściwego biskupa diecezjalnego jest sprzeczne z prawem 
określającym sposób działania parafii jako kościelnej osoby prawnej i prowa-
dzi do nieważności czynności prawnej”55. W orzeczeniu wydanym cztery lata 
później, dotyczącym sprawy zawarcia umowy pożyczki między proboszczem 
a osobą fizyczną, przy czym proboszcz nie miał umocowania prawnego od bi-
skupa diecezjalnego, Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa ta była ważna56. 
Natomiast kolejne orzeczenie z 2008 roku dotyczyło następującego zagad-
nienia: „czy sprzedaż nieruchomości przez kościelną osobę prawną osobie 
świeckiej bez stosownego zezwolenia właściwego organu kościoła skutkuje 
nieważnością tej czynności prawnej?” W uchwale Sąd Najwyższy stwierdził: 
„Sprzedaż nieruchomości przez kościelną osobę prawną osobie świeckiej, bez 
wymaganego w prawie kanonicznym zezwolenia właściwej władzy kościelnej, 
stanowi czynność prawną niezupełną”57. Ponadto Sąd Najwyższy przedstawił 
kilka stanowisk:

Prezentowany jest pogląd, że wymagana w prawie kanonicznym zgoda właściwej 
władzy kościelnej na alienację dóbr jest konieczna dla ważności alienacji w świe-
tle prawa cywilnego; wyraża się zapatrywanie, że piastun organu, zbywając nie-
ruchomość bez wymaganej zgody, działa jako falsus procurator. Reprezentowane 
jest również stanowisko, że normy prawa kanonicznego, w tym uzależniające sku-
teczność alienacji od zezwolenia właściwej władzy kościelnej, nie mogą wpływać 
na skuteczność czynności prawnej58.

55 Wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 27  VII 2000, sygn. IV  CKN 88/00, „Orzecznictwo 
Sądów Polskich”, 2003, z. 9, poz. 115.

56 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 III 2004, sygn. IV CK 108/03, „Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”, 2005, nr 4, s. 48–60.

57 Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 XII 2008 r., sygn. III CZP 122/08, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich”, 2010, z. 2, s.  114–120. Tym samym jako podstawę rozstrzy-
gnięcia przyjął art. 63 k.c. (ustawa Kodeks cywilny, 23 IV 1964 [Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.]).

58 Należy zauważyć, że czynność dokonana przez tzw. fałszywego pełnomocnika (falsus 
procurator) stanowi czynność prawną niezupełną, a jej ważność zależy od potwierdzenia przez 
mocodawcę. Potwierdzenie może zostać dokonane w każdej formie, nawet per facta contluden-
tia, z zachowaniem jednak art. 63 ust. 2 k.c. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 XI 1997 roku 
stwierdził, że kontrahent umowy może powoływać się na jej nieważność dopiero po odmo-
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Podsumowując należy stwierdzić, że rozbieżności w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w sprawie uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób praw-
nych Kościoła Katolickiego wynikają z niewystarczającej wiedzy części sę-
dziów dotyczącej wzajemnych relacji między państwem i Kościołem, a tym 
samym między porządkiem prawnym państwa i porządkiem prawnym Ko-
ścioła. Istota rozbieżności sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy sądy 
są kompetentne do orzekania nieważności umowy pożyczki zawartej między 
kościelną osobą prawną i  świecką osobą prawną bądź fizyczną, z powodu 
niezachowywania przez reprezentanta kościelnej osoby prawnej przepisów 
prawa kanonicznego? W odpowiedzi trzeba stwierdzić, że sądy mogą to zrobić 
jedynie wówczas, gdy nastąpiła legitymizacja ustawowa konkretnych przepi-
sów prawa kanonicznego, tzn. gdy stały się one przepisami powszechnie obo-
wiązującymi i znanymi kontrahentom świeckim59. Natomiast dopóki to nie 
nastąpiło, umowa pożyczki nie może zostać przez sądy unieważniona z po-
wodu nieprzestrzegania przepisów prawa kanonicznego przez kościelną osobę 
prawną. Przepisy te nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Prawnie wią-
żące są tylko te, którym ustawy lub umowy międzynarodowe przyznały taką 
moc w państwowym porządku prawnym. Natomiast z żadnym przepisem 
prawa państwowego nie jest związana sankcja nieważności pożyczki za nie-
przestrzeganie prawa kanonicznego przez kościelne osoby prawne60. Chyba 
że w zawartej umowie znajduje się zapis: „w sprawach nieuregulowanych obo-
wiązują przepisy prawa kanonicznego”.

Zakończenie
Reasumując powyższą analizę dotyczącą skuteczności kanonicznych aktów 

administracyjnych wydawanych przez kościelne organy władzy wykonawczej 
na podstawie prawa kanonicznego w porządku prawnym państwowym, na-
leży stwierdzić:

wie potwierdzenia umowy przez „mocodawcę” lub po bezskutecznym upływie terminu wy-
znaczonego do potwierdzenia umowy, zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 XI 1997, sygn. 
II CKN 431/97, OSNC, 1998, nr 6, poz. 94; zob. także: D. Wajda, Wadliwe czynności zarządów 
spółek kapitałowych, „Przegląd Corporate Governance”, 2008, nr 1, s. 99–104.

59 Nietypowe ujęcie tego zagadnienia przedstawił I. C. Iban, Civil effect of the judicial function 
of the Catholic Church, [w:] XII Congresso Internazionale di Diritto Canonico della Consociatio In-
ternationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, red. E. Raad, Beyrouth–Liban 2008, s. 573–591.

60 Zob. M. Pietrzak, Prawo wewnętrzne (kanoniczne) Kościołów i związków wyznaniowych 
w polskim systemie prawnym, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznanio-
wych…, dz. cyt., s. 148.
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1. Kościół i państwo to dwie odrębne, oryginalne, naturalne społeczno-
ści wyposażone w autonomię i suwerenność, posiadające własny porządek 
prawny, realizujące swoje zadania (cele) względem tych samych ludzi, którzy 
są jednocześnie obywatelami państwa i jednocześnie bardzo często wiernymi 
członkami Kościoła.

2. Skuteczność kanonicznych aktów administracyjnych w konkretnym po-
rządku prawnym danego państwa uzależniona jest od uznania ich w płasz-
czyźnie normatywnej, w stosowaniu prawa i orzecznictwie.

3. Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych w polskim porząd-
ku prawnym może być: 1) bezwarunkowa i 2) warunkowa. Bezwarunkowa 
skuteczność kościelnych aktów administracyjnych ma miejsce wówczas, gdy 
w  akcie normatywnym wydanym przez władze państwowe ustawodawca 
wskazuje na czynności z zakresu prawa kanonicznego, których nie uzależ-
nia od spełnienia dodatkowych wymogów. Uznanie warunkowe zachodzi, 
gdy skuteczność kościelnego aktu administracyjnego w porządku państwo-
wym wymaga spełnienia dodatkowych warunków uzgodnionych w formie 
umowy konkordatowej. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w następujących 
kwestiach: osobowość prawna kościelnych jednostek organizacyjnych i ich 
reprezentacja, nabywanie, posiadanie i zarządzanie majątkiem kościelnym; 
obsada urzędów kościelnych; zawieranie małżeństwa ze skutkami cywilnymi; 
udzielanie misji kanonicznej; zakładanie szkół i uczelni; posiadanie cmen-
tarzy; pełnienie funkcji kapelana w duszpasterstwie specjalnym; nabywanie 
obywatelstwa.

4. Stopień i uwarunkowania skuteczności kanonicznego aktu administra-
cyjnego w konkretnych porządku państwowym wymaga dalszych badań.
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Teorie władzy kościelnej  
a stanowisko ks. prof. Józefa Krzywdy CM 

Próba syntezy

Władza kościelna jest jednym z najbardziej dyskutowanych i najtrudniej-
szych zagadnień kanonistyki. Dyskusyjność i trudność tematu wynika przede 
wszystkim z jego „graniczności”. Łączy on bowiem w sobie trudne kwestie 
teologiczne z nie mniej skomplikowanymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto 
konstrukcja władzy kościelnej wpływa na cały kształt i poprawne rozumienie 
szeregu instytucji prawa kanonicznego.

Tematyką tą zajął się Jubilat, ks. prof. Józef Krzywda CM, w swojej roz-
prawie habilitacyjnej, zatytułowanej Funkcja i  znaczenie misji kanonicznej 
w strukturze władzy kościelnej w świetle Vaticanum II. Studium teologiczno-
-prawne1. W niniejszym studium zostaną przedstawione schematycznie teorie 
dotyczące władzy kościelnej oraz stanowisko czcigodnego Jubilata w tej mate-
rii. W rozważaniach tych podejmiemy także próbę wskazania, do jakiej teorii 
należałoby zaliczyć poglądy Księdza Profesora.

Teorie władzy kościelnej
Teorie władzy kościelnej ze względu na strukturę
Ze względu na strukturę władzy kościelnej w historii prawa kanonicznego 

można wyróżnić trzy teorie:
1. teorię unitarną,
2. teorię dwubiegunową (w dwóch wersjach: klasycznej i separującej) oraz
3. teorię trzybiegunową.
Ad 1. Historycznie rzecz ujmując najpierw, u zarania chrześcijaństwa, po-

jawiła się teoria unitarna. Bierze ona pod uwagę jeden cel i jedyny początek 

1 Por. J. Krzywda, Funkcja i  znaczenie misji kanonicznej w  strukturze władzy kościelnej 
w świetle Vaticanum II. Studium teologiczno-prawne, Kraków 1996.
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władzy w Kościele – Jezusa Chrystusa2. Jest tylko jedna władza w Kościele – 
ta, która pochodzi od Jezusa Chrystusa i która została przekazana apostołom 
i ich następcom.

Ad 2. 1. Doktryna o jednej władzy kościelnej utrzymywała się nawet wtedy, 
gdy zaczęto rozróżniać władzę święceń i władzę rządzenia (jurysdykcyjną), 
czyli od  IV wieku3. Ostatecznie jednak to  teoria dwubiegunowa, w  wersji 
klasycznej, zdobyła sobie na wieki miejsce w kanonistyce od czasów średnio-
wiecza, tj. od XII stulecia4. Przyjmując kryterium źródła władzy kościelnej, 
teoria klasyczna rozróżniała i rozdzielała (ale nie separowała5) władzę, mają-
cą swe źródło w święceniach (zatem o niezatartym charakterze święceń, doty-
czącą posługi sakramentalnej i bez ograniczeń terytorialnych i personalnych 
co do jej wykonywania), od władzy, która wywodzi się z tzw. missio canonica, 
czyli władzy rządzenia (ograniczonej terytorialnie i personalnie, o charak-
terze czysto prawnym)6. W  wersji klasycznej zatem teoria dwubiegunowa 
władzy kościelnej przewidywała pewną autonomię władzy święceń i władzy 
rządzenia.

Teoria dwubiegunowa zyskała licznych zwolenników w feudalnym społe-
czeństwie średniowiecznym, w którym biskupi sprawowali również władzę 
panów feudalnych. Popularność tej teorii była widoczna ponadto w występują-
cych w średniowieczu instytucjach kanonicznych coepiscopus (np. w państwie 
Franków), archidiaconus i archipresbyter oraz opata (zwłaszcza w Irlandii), 
którzy przecież sprawowali kościelną władzę rządzenia bez sakry biskupiej7. 
Znajdujemy ją zatem np. w Dekrecie Gracjana, w pismach Hugucciona z Pizy 
(† 1210), św. Rajmunda z Peñafort OP († 1275) oraz w Sumie teologicznej św. 
Tomasza z Akwinu († 1274: II–II, q. 39, art. 3, co.). Ponadto teoria dwubiegu-
nowa uzasadniała praktykę przenoszenia biskupów, zapoczątkowaną przez 

2 O ujęciu teologicznym władzy kościelnej zob. F. Lempa, Pojęcie i podział władzy w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, [w:] Kościół i prawo, t. 9, red. J. Krukowski, F. Mazurek, 
F. Lempa, Lublin 1991, s. 223–226.

3 Por. R. Sobański, Komentarz do kan. 129–144, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz 
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, 
s. 212.

4 Zob. K. Mörsdorf, De sacra potestate, „Apollinaris”, R. XL, 1967, nr 1–4, s. 46–47.
5 Por. A. M. Stickler, „Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella chiesa universale: momenti 

essenziali tra il XVI e il XIX secolo”. A proposito di un libro recente, „Seminarium”, R. IV, 1964, 
nr 4, s. 669.

6 Zob. K.  Mörsdorf, Die Entwicklung der Zweigliedrigkeit der kirchlichen Hierarchie, 
„Münchener Theologische Zeitschrift”, R. III, 1952, nr 1, s. 16.

7 Tak np. A. M. Stickler, Lo sviluppo…, dz. cyt., s. 670.
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reformę gregoriańską w XI–XII wieku, oraz święceń absolutnych, które do tej 
pory były zabronione przez kan. 6 soboru chalcedońskiego z 451 roku8. W każ-
dym razie teoria ta przeważała w okresie Soboru Trydenckiego (1545–1563); 
była obecna podczas Soboru Watykańskiego I (1869–1870) oraz w Kodeksie 
z 1917 roku (kan. 196 oraz kan. 210)9.

Ad 2. 2. Tymczasem nadeszła nowa epoka w historii Kościoła, który musiał 
się zmierzyć z państwami absolutystycznymi i agnostycznymi. Odpowiedzią 
na zakusy państwa, aby podporządkować sobie Kościół, była dziewiętnasto-
wieczna doktryna prawa publicznego (ius publicum ecclesiasticum) propagu-
jąca wizję Kościoła jako societas perfecta – Kościoła niezależnego od państwa, 
jakkolwiek po upadku Państwa Kościelnego w 1870 roku pozbawionego wła-
snego terytorium jako gwaranta tej suwerenności10. W  szkole prawa pu-
blicznego rozróżniano w Kościele władzę własną (potestas propria) i władzę 
zastępczą (potestas vicaria). O ile władza własna przysługiwała Kościołowi 
jako ludzkiej społeczności doskonałej, będąc odpowiednikiem władzy rządze-
nia, o tyle władza zastępcza odnosiła się do władzy własnej Boga, wykonywa-
nej jedynie przez Kościół, co dotyczyło władzy święceń11.

Ta teoria dwubiegunowa władzy kościelnej, w wersji zaproponowanej przez 
szkołę prawa publicznego, separującej władzę rządzenia od władzy święceń, 
musiała spotkać się z krytyką, tym bardziej że „sekularyzowała” władzę rzą-
dzenia. Miała jednak pewien wpływ na  rozwiązania przyjęte w  Kodeksie 
z 1917 roku12.

Ad 3. Jeszcze w XIX wieku powstała teoria trzybiegunowa władzy kościel-
nej, która – przyjmując kryterium przedmiotu tej władzy – wyszczególniała 
władzę rządzenia, uświęcania i nauczania, na wzór misji królewskiej, kapłań-
skiej i prorockiej Jezusa Chrystusa13. Teoria ta zadomowiła się w teologii kato-

 8 W starożytnej praktyce Kościoła święcenia były jedynie relatywne, tj. ordynowano tylko 
i wyłącznie do określonego Kościoła. Przepis kan. 6 Soboru Chalcedońskiego przewidywał 
zatem „nieważność” (akyros, irritus) święceń absolutnych, niezwiązanych z  jakimkolwiek 
tytułem dla święconego. Wyjaśnienie terminu akyros przez Klausa Mörsdorfa por. tamże, 
s.  253–257. Tekst soborowy w  tłum. T.  Wnętrzaka, zob. Dokumenty Soborów Powszechnych. 
Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 230–231.

 9 Por. E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, s. 46–50.
10 O samej szkole prawa publicznego zob. R. Sobański, Szkoły kanonistyczne, Warszawa 

2009, s. 56–62.
11 Zob. V. De Paolis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Cano-

nico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 394–395.
12 Por. tamże, s. 395–396.
13 Zob. A. Fernández, Munera Christi et Munera Ecclesiae. Historia de una teoría, Pamplo-

na 1982, passim.
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lickiej, ale powstała w teologii protestanckiej (kalwińskiej)14. Od pontyfikatu 
bł. Piusa IX (1846–1878) pojawia się w dokumentach kościelnych.

Teoria trzybiegunowa nie tylko była obca tradycji katolickiej, ale też rodziła 
problem źródła władzy nauczania. Pojawiło się pytanie: czy władza nauczania 
wynika ze święceń, czy też z innego aktu (jurysdykcyjnego)? Jeżeli zaś mowa 
o dwóch źródłach władzy kościelnej, to czy nie jest zbędne tworzenie jeszcze 
trzeciego pojęcia? Zresztą, nie da się oddzielić tych trzech funkcji w Kościele: 
pasterz nauczający jest jednocześnie szafarzem sakramentów i piastującym 
urząd kościelny.

Teorie władzy kościelnej w epoce Soboru Watykańskiego II
Na fali tych krytyk poszczególnych teorii władzy kościelnej kanoniści epo-

ki przed i po Vaticanum II zajęli różne stanowiska; można nawet twierdzić, 
że wszystkie trzy koncepcje miały swoich zwolenników i przeciwników. Teorię 
unitarną poparły szkoła hiszpańska (np. J. Hervada, P. Lombardía, J. A. Souto) 
i szkoła niemiecka (m.in. K. Mörsdorf, W. Bertrams, E. Corecco, W. Aymans), 
choć każda z nich na swój własny sposób, tak że można by wyróżnić wer-
sję jednorodną oraz niejednorodną tej teorii15. Po stronie przeciwnej, czyli 

14 Skąd przyszła przez kanonistów niemieckich  – Friedricha Andreasa Walthera (1727–
1769) i Georga Phillipsa (1804–1872); zob. J. Fuchs, Weihesakramentale Grundlegung kirchlicher 
Rechtsgewalt, „Scholastik”, R. XVI, 1941, z. 4, s. 496–501; K. Mörsdorf, Weihegewalt und Hirten-
gewalt in Abgrenzung und Bezug, „Miscellanea Comillas”, R. XVI, 1951, nr 2, s. 96, przyp. 1.

15 Wersję jednorodną teorii unitarnej reprezentuje szkoła hiszpańska, według której jedyną 
władzą kościelną jest władza rządzenia. Nie można natomiast mówić – w sensie prawnym – 
o władzy nauczania i uświęcania (jak chce teoria trzybiegunowa), podobnie zresztą jak i o wła-
dzy święceń, która może być pojmowana jako władza tylko analogicznie, bo ta jest „posługą”, 
a nie „wydawaniem poleceń”, co zaś stanowi istotę rządzenia. Por. J. Hervada, Diritto costitu-
zionale canonico, Milano 1989, s. 231–247; F. Lempa, Pojęcie…, dz. cyt., s. 235. Z kolei według 
szkoły niemieckiej, którą by należało zaliczyć do wersji niejednorodnej teorii unitarnej, ta je-
dyna władza kościelna to potestas sacra, o której mowa w Konstytucji dogmatycznej Lumen 
gentium o Kościele [dalej: LG]. Ta potestas sacra zakłada przenikanie się i uzupełnianie – nigdy 
zaś wykluczanie czy przeciwstawianie – władzy święceń (jako zasady, która tworzy) oraz wła-
dzy rządzenia (jako zasady, która kieruje), czyli – używając terminologii Bertramsa – missio 
canonica „udoskonala” i „uszczegóławia” władzę święceń. Por. K. Mörsdorf, Weihegewalt…, dz. 
cyt., s. 106–110; tenże, Die Entwicklung…, dz. cyt., s. 16; tenże, De sacra potestate, dz. cyt., s. 49, 
52–53; tenże, Munus regendi et potestatas iurisdictionis, [w:] Acta conventus internationalis ca-
nonistarum Romae diebus 20–25 mai 1968 celebrati, Città del Vaticano 1970, s. 206–211; W. Ber-
trams, De  constitutione Ecclesiae simul charismatica et  institutionali, [w:] tenże, Quaestiones 
fundamentales iuris canonici, Roma 1969, s. 279–280; E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 52–
54, 62–76; R.  Sobański, Kościół jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s.  134–173, a  zwłaszcza 
s. 148–149, 160–163; tenże, Komentarz…, dz. cyt., s. 212–213; J. Krukowski, Prawo administra-
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za teorią trójbiegunową władzy kościelnej, opowiedziała się – szeroko poję-
ta – szkoła włoska (m.in. P. Ciprotti, F. Della Rocca, P. Gismondi, J. L. Urrutia, 
Paweł VI, S. M. Ragazzini)16. Ponadto przez cały wzmiankowany okres w ka-
nonistyce funkcjonowała doktryna dwubiegunowa w wersji klasycznej (np. 
A. M. Stickler), ale też separatystycznej, gdyż ciągle żywa była szkoła prawa 
publicznego (np. A. Ottaviani).

Nic zatem dziwnego, że w dokumentach Soboru Watykańskiego II znajdują 
odbicie poglądy wszystkich teorii dotyczących władzy kościelnej. Sam Sobór 
nie zajął jakiegoś wyraźnego stanowiska w tej kwestii. Można jednak stwier-
dzić, że powrócił do koncepcji unitarnej. Stanowił bowiem wprost o jednej 
potestas sacra17, jakkolwiek w wielu miejscach wskazywał na tria munera (ale 
nie: potestates)18. Nie rozstrzygnął zatem sporu o naturę i strukturę władzy 
kościelnej, zostawiając to doktrynie kanonistycznej, choć wskazał wyraźnie 
na nadprzyrodzoność tej władzy, nazywając ją sacra19.

Nie jest jasny również pogląd ustawodawcy kościelnego w  kodeksach 
posoborowych (łacińskim z 1983 roku i wschodnim z 1990 roku). Kodeksy 
te wprawdzie nie posługują się pojęciem potestas sacra20, ale nawiązują do teo-
rii unitarnej poprzez wskazanie, że władza rządzenia w Kościele jest z usta-

cyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 48–52. Ze szkoły niemieckiej wywodzi się inna wersja jed-
norodna teorii unitarnej, głosząca, że treść materialna władzy kościelnej jest ta sama (Słowo 
i Sakrament), a tylko formalnie można wyróżnić dwa sposoby jej wyrażania – przez święcenia 
(Sakrament) i przez jurysdykcję (Słowo: iuris-dictio); zob. E. Corecco, Natura e struttura della 
„sacra potestas” nella dottrina e nel nuovo Codice di Diritto Canonico, [w:] tenże, Ius et commu-
nio. Scritti di Diritto Canonico, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, t. 1, Casale Monferrato–Lugano 
1997, s. 462–466. Dokładny opis poglądów z odesłaniem do literatury zob. P. A. Bonnet, Diritto 
e potere nel momento originario della „potestas hierarchica” nella Chiesa. Stato della dottrina 
in una questione canonisticamente disputata, „Ius Canonicum”, R. XV, 1975, nr 29, s. 77–158, 
a zwłaszcza s. 104–145.

16 Zob. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 52 (z przytoczeniem literatury w przyp. 30–
33). Wydaje się, że podobny pogląd w literaturze polskiej reprezentuje M. Żurowski, Problem 
władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1984, s. 45.

17 Zob. LG, nr 10; 18; 27,1.
18 Por. LG, nr 13, 19, 20–21, 25–29, 31, 34–36; Wstępna Nota Wyjaśniająca (Nota explicativa 

praevia) do LG [dalej: NEP], n. 2; dekret Christus Dominus o pasterskich zadaniach biskupów 
w Kościele [dalej: CD], n. 2, 12–16; dekret Presbyterorum ordinis o posłudze i życiu kapłanów 
[dalej: PO], n. 2, 4–6; dekret Unitatis redintegratio o ekumenizmie [dalej: UR], n. 2.

19 Ta nadprzyrodzoność wynika z początków, celu i samej natury władzy kościelnej; por. 
V. De Paolis, A. D’Auria, Le Norme Generali…, dz. cyt., s. 394.

20 Zresztą, ustawodawca kościelny uniknął tego terminu świadomie w  Kodeksie z  1983 
roku [dalej: KPK]; por. E. Corecco, Natura…, dz. cyt., s. 484. Kodeks Kanonów Kościołów 
Wschodnich jest określany dalej w skrócie: KKKW.
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nowienia Bożego (ex divina institutione est in Ecclesia – kan.  129 § 1 KPK 
i kan. 979 § 1 KKKW).

Jednak w  tym samym przepisie można odnaleźć wyraźny wpływ teorii 
dwubiegunowej klasycznej. Stanowi się bowiem jasno o władzy rządzenia 
(potestas regiminis, zwanej w ustawodawstwie łacińskim także potestas iuris-
dictionis) i odróżnia się ją od władzy święceń (potestas ordinis), co w Kodeksie 
łacińskim potwierdza ponadto kan. 274 § 1.

Z całą pewnością wszakże można stwierdzić, że ani Kodeks łaciński z 1983 
roku, ani tym bardziej Kodeks wschodni z 1990 roku, mimo że powołują się 
na tria munera21, to jednak nie przejęły teorii trzybiegunowej.

Teorie przekazywania i charakteru  
władzy kościelnej
Wielość poglądów odnośnie do struktury władzy kościelnej, występujących 

nawet w ramach teorii unitarnych, uniemożliwiła ponadto rozwiązanie inne-
go problemu, dotyczącego władzy kościelnej, mianowicie sposobu przekazy-
wania tej władzy, a także – pośrednio – jej charakteru czy natury. Biorąc pod 
uwagę to kryterium, można wyróżnić trzy teorie:

1. niesakramentalną,
2. sakramentalną,
3. mieszaną.
Ad 1. Szkoła hiszpańska, reprezentująca teorię unitarną w wersji jednorod-

nej, opowiedziała się za niesakramentalnym przekazem władzy kościelnej, 
skoro władza ta została zredukowana do władzy rządzenia (o charakterze za-
tem niesakramentalnym). Władzę rządzenia przekazuje się więc przez missio 
canonica, czyli – techniczno-prawnie rzecz ujmując – przez prowizję kano-
niczną urzędu kościelnego lub delegację22.

Ad 2. Inną wersję jednorodną rozumienia władzy kościelnej proponuje się 
w ramach szkoły niemieckiej. W wariancie tym potestas sacra jest nie tylko 
jedyną, ale i  jednolitą oraz niepodzielną władzą w Kościele, która ma cha-
rakter sakramentalny (co potwierdza kan. 129 § 1 KPK) i stąd też może być 

21 Zob. kan. 204 § 1, 255, 375 § 1 i 2, a nadto systematyka Kodeksu z 1983 roku: tytuł VIII ks. 
I oraz ks. III i IV. Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że doktryna tria munera, obecna w poprzednio 
obowiązującym kan.  1008, nie występuje już w  nowym brzmieniu tego przepisu, nadanym 
mu przez list apostolski motu proprio Benedykta XVI Omnium in mentem z dnia 26 X 2009, 
„Acta Apostolicae Sedis”, 2010, vol. 102, s. 8–10. Kodeks wschodni z 1990 roku wzmiankuje tria 
munera Christi w kan. 7 § 1. 

22 Por. J. A. Souto, Notas para una interpretación actual del Derecho canónico, Pamplona 
1973, s. 155–156.
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przekazana jedynie poprzez święcenia, a wykonywana w communio plena z bi-
skupem Rzymu i Kolegium Biskupów23 bądź też – innymi słowy – ujawniona 
na zewnątrz za pomocą misji kanonicznej24.

Ad 3. Natomiast wszystkie teorie, które nie postrzegają władzy kościelnej 
w sposób jednorodny, uwzględniając złożoność problemu (teoria unitarna 
szkoły niemieckiej, teoria dwubiegunowa i  teoria trzybiegunowa), optują 
za teorią mieszaną, jeżeli chodzi o sposób przekazywania władzy kościelnej. 
Przekaz ten dokonuje się dwojako: przez święcenia oraz przez missio canoni-
ca, odpowiednio do wyróżnionej i wyodrębnionej władzy święceń i władzy 
rządzenia (w teorii dwubiegunowej) oraz władzy nauczania (w teorii trzy-
biegunowej)25. Naturę tak pojętej władzy kościelnej określić by można jako 
sakramentalno-jurysdykcyjną.

W szkole niemieckiej natomiast uznaje się, że potestas sacra znajduje swój 
fundament w Słowie i w Sakramencie (das Wort und das Sakrament), kon-
stytuujących Kościół26. Jednakże biskup w  konsekracji otrzymuje nie tylko 
pełną władzę święceń, ale również podstawę władzy rządzenia (Grundbe-
stand an oberhirtlicher Gewalt), która wszakże domaga się uzupełnienia przez 
papieską missio canonica, aby móc być w  pełni wykonywana27. Określając 
charakter władzy kościelnej w  tej koncepcji, można by  użyć przymiotnika 
pasterski, ze względu na to, że niemożliwy jest do oddzielenia element sakra-
mentalny od jurysdykcyjnego, choć mimo wszystko dają się one formalnie 
wyróżnić.

Wszystkie te  teorie są  do pogodzenia z  nauczaniem Vaticanum II  (LG, 
n. 21,2, 24–26), a zwłaszcza z n. 2 Wstępnej Noty Wyjaśniającej dołączonej 
do LG. Wymóg zaś misji kanonicznej pośrednio ustanowiony został w kan. 

23 Zob. E. Corecco, Natura…, dz. cyt., s. 466–469. Ta communio jednak nie należy ontolo-
gicznie do potestas sacra, będąc jedynie okolicznością faktyczną, warunkującą wykonywanie 
władzy kościelnej. Stwierdzenie faktu „communio hierarchica” nie zależy zatem od jakiegoś 
uznania, gdyż fakt albo występuje, albo nie ma miejsca (por. tamże, s. 469). Praktycznie zatem 
biskupi prawosławni otrzymali przez sakrę biskupią pełnię prawdziwej potestas sacra (w ten 
sposób tworząc „ważną rzeczywistość kościelną” – tamże, s. 472), ale wobec braku pełnej ko-
munii hierarchicznej nie mogą jej godziwie wykonywać (por. tamże, s. 475).

24 Misja kanoniczna ma zatem charakter jedynie formalny; por. W. Bertrams, De constitu-
tione…, dz. cyt., s. 279.

25 Zob. P. A. Bonnet, Diritto…, dz. cyt., s. 100–101, z cyt. tamże literaturą.
26 Por. K. Mörsdorf, Zur Grundlegung des Rechtes der Kirche, „Münchener Theologische 

Zeitschrift”, R. III, 1952, nr 4, s. 329–348. Swego rodzaju odbicie tej teorii znajduje się w kan. 
213 KPK oraz w kan. 16 KKKW.

27 Zob. tenże, Weihegewalt…, dz. cyt., s. 105–106.
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336 KPK (z odpowiadającym mu kan. 49 KKKW) oraz kan. 375 § 2 KPK, 
w których wymaga się hierarchica communio28.

Władza kościelna według ks. prof. Józefa Krzywdy
Teologia Vaticanum II i „władza kościelna”
Czcigodny Jubilat w  swojej rozprawie habilitacyjnej nie tyle odnosi się 

do poszczególnych teorii władzy kościelnej, ile opisuje ewolucję myśli Sobo-
ru Watykańskiego II w tym zakresie. Będąc wiernym uczniem Soboru, bierze 
urząd biskupa za model w wyjaśnieniu tego skomplikowanego zagadnienia 
(s. 10, 161)29. Słusznie zresztą, gdyż to w tym urzędzie najpełniej widać całą 
władzę kościelną30. Posługuje się przy tym konsekwentnie pojęciem wła-
dzy kościelnej (już począwszy od samego tytułu, passim), trafnie zakładając, 
że władza ta nie odnosi się do „czegoś” w Kościele, lecz do Kościoła jako ta-
kiego, do Chrystusa31.

Te z pozoru oczywiste i jasne założenia teologiczne wpływają na myśl Księ-
dza Profesora odnośnie do struktury, charakteru i sposobu przekazywania 
władzy kościelnej.

Teoria unitarna struktury władzy kościelnej  
i jej sakramentalna natura
Niepodważalna z teologicznego punktu widzenia zasada jedności Kościoła 

(s. 15, 17) i biskupa jako jej widzialnego znaku (w Kościele partykularnym oraz 
uniwersalnym – s. 14), a nadto kolegialność i jedność Kolegium Biskupów, złą-
czonych w hierarchica communio z papieżem jako jego Głową (s. 18, 23–24, 26, 
29) – są to czynniki konstytutywne w strukturze władzy kościelnej (s. 18, 30, 
69). Mając zatem świadomość istnienia teorii dwubiegunowej oraz teorii trzy-
biegunowej (s. 18, 49, 50–74, 159–160), ks. prof. Krzywda zdaje się opowiadać – 
właśnie ze względu na założenia teologiczne – za teorią unitarną (zwłaszcza 
s. 122–123, z odwołaniem się do Eugenia Corecco i Klausa Mörsdorfa, s. 130, 

28 Por. J. Krzywda, Funkcja…, dz. cyt., s. 42–43, 155. Jubilat dostrzega też pewne nawiąza-
nie do instytucji misji kanonicznej w kan. 129 § 1, 150 a contrario i 274 § 1 KPK; por. tamże, 
s. 155–156.

29 W tej części tego studium przypisy – odwołujące się do pracy J. Krzywda, Funkcja…, 
dz. cyt. – będą sporządzane w systemie amerykańskim (w tekście). Ułatwi to Czytelnikowi 
poruszanie się po tekście źródłowym. Odesłanie do innych tekstów – w przypisach dolnych 
jak dotąd.

30 Zob. K. Mörsdorf, De sacra potestate…, dz. cyt., s. 53–54.
31 Por. R. Sobański, Kościół…, dz. cyt., s. 151.
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135)32. Co prawda wspomina wielokrotnie o „władzy” nauczania i rządzenia 
(jak np. na s. 49), ale zaraz potem dodaje, że rozumie tę „władzę” jako munus 
(s. 49). Co więcej, analizując poszczególne vota nadsyłane na Sobór oraz same 
akta soborowe, Ksiądz Profesor dostrzega ontologiczny związek tria munera, 
który wypływa z aktu konsekracji (s. 56–58, 64, 108, 119, 159); nie da się ich 
zatem oddzielić, gdyż to wynika z woli samego Chrystusa (s. 59, 95, 98) i z pa-
sterskiego charakteru urzędu biskupa (s. 123). Poza tym podziela krytykę teorii 
trzybiegunowej: „[…] Kościół uświęca również wtedy, gdy naucza, jak i wtedy, 
gdy pełni funkcje z zakresu rządzenia” (s. 109); „Qui docet, regit et qui regit, 
docet” (s. 121, 123, 160). Wreszcie odwołuje się do bł. Jana Pawła II i stwierdza: 
„[…] tria munera sacra są raczej trzema aspektami jednej i tej samej misji” 
(s. 160). Wrażenie, że ks. prof. Krzywda jest zwolennikiem teorii trzybiegu-
nowej, a wywołane stałym odwoływaniem się Jubilata do teorii tria munera – 
jest mylące. To poczucie zaś wynika stąd, że nasz Autor wiernie śledzi teksty 
soborowe, które w tym właśnie porządku przedstawiają urząd biskupa. Ten 
porządek jednak nie determinuje poglądu Księdza Profesora na teorię doty-
czącą struktury władzy kościelnej – tej bowiem Sobór przecież nie przesądził. 
W końcu dla Jubilata przecież rozumienie struktury władzy kościelnej w sen-
sie teorii unitarnej stanowi „bez wątpienia radykalny zwrot” (s. 159).

Ważna dla całego Soboru Watykańskiego II nauka o sakramentalności bi-
skupstwa (por. LG, n. 21, 22,1), wielokrotnie powoływana w pracy (np. s. 19, 27, 
45–58, 159), skłania Jubilata do przyjęcia teorii sakramentalnej natury władzy 
kościelnej (s. 37, 40 – z wyraźnym aprobującym odwołaniem się do poglądów 
Wilhelma Bertramsa w tej materii; s. 43–45, gdzie wprost pisze o „sakramen-
talnym wymiarze władzy kościelnej”33). Przyznaje jednak – podobnie jak Ber-

32 Teoria unitarna wydaje się bardziej jasno wynikać z innej pracy ks. prof. Krzywdy: „[…] 
natomiast jurysdykcja, którą niegdyś oddzielano od sakramentu [biskupstwa – przyp. P. S.; 
chodzi o teorię dwubiegunową], ma być postrzegana jako element mandatu zawartego w rze-
czywistości sakramentu [kursywa – P. S.]”. J. Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów 
w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008, s. 243.

33 W innych zaś miejscach swojej pracy ks. prof. Krzywda stwierdza, że „[…] tria munera 
mają swoje źródło w akcie sakramentalnej konsekracji” (s. 56); „[…] sakra biskupia stano-
wi podstawę dla władzy jurysdykcyjnej” (s. 61); „[…] źródłem władzy biskupiej jest przede 
wszystkim sakra biskupia” (s. 68); w konsekracji biskupiej jest „rzeczywisty fundament i ra-
cja obecności władzy” (s. 97); „[…] w  konsekracji dostępuje się ontycznego uczestnictwa 
w świętych funkcjach (zadaniach) […]” (s. 108). W kwestii zaś możliwości wyboru świeckiego 
na papieża i wykonywania przez niego Urzędu Piotrowego, postawionej przez Piusa XII, za-
znacza, iż: „Świecki zatem mógłby wykonywać w ścisłym tego słowa znaczeniu jurysdykcję, 
ale dopiero od momentu przyjęcia sakramentu święceń [kursywa – P.S.]” (s. 66). Pogląd, jakoby 
jurysdykcja mogła istnieć bez konsekracji, wprawia Księdza Profesora w zdziwienie (s. 82). 
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trams – że specyfika natury władzy kościelnej sprawia, iż sama konsekracja 
nie wystarcza, by władzę tak otrzymaną w święceniach wykonywać (s. 49, 
56–57, 64, 69, 74).

Teoria mieszana przekazywania władzy kościelnej
Ksiądz Profesor słusznie dostrzegł, że cały ustrój Kościoła, jego konstytucja, 

wywodzi się z ustanowienia Bożego i nie ma charakteru li  tylko dyscypli-
narnego (s. 29). Wychodząc z założeń ustrojowych czy też konstytucyjnych 
Kościoła, tj. stwierdzając, że kolegialność biskupów nie narusza prymatu pa-
pieskiego, i przyjmując, że Kolegium i biskup Rzymu stanowią dwa podmio-
ty najwyższej władzy kościelnej (s. 32, 86), Jubilat kształtuje własny pogląd, 
dotyczący sposobu przekazywania władzy kościelnej. Skłania się – jak łatwo 
się domyślić, śledząc stałe odwoływanie się naszego Autora do Wstępnej Noty 
Wyjaśniającej (np. na s. 35–37) – ku teorii mieszanej. Należy odróżnić sam 
akt święceń i tak udzielonej władzy od jej realizacji (s. 32, 37, 67 i 102 oraz 
138–13934, 72, 96, 120, 131–132, 156–157). Munera, które biskup otrzymuje w ak-
cie sakry biskupiej, konkretyzują się w drodze misji kanonicznej. Te munera 
jednak już zawierają w sobie władzę, ale „swoiste jej dopełnienie” – właśnie 
ze względu na wskazaną wyżej konstytucję hierarchiczną Kościoła – dokonuje 
się w formie posłania przez najwyższy autorytet władzy kościelnej (s. 37, 68, 
74, 83, 97, 157)35. W ten sposób munera przeradzają się w potestas¸ koniecznie 
domagając się interwencji w postaci missio canonica – tak co do posłania 
indywidualnego, jak i posłania w ramach Kolegium Biskupów (s. 41). Tej mi-
sji kanonicznej nie można otrzymać, jeżeli brak jest aktualnej więzi jedności 
z Kolegium Biskupów (s. 38, 86, 139–140) – to instytucjonalno-prawny wyraz 
zasady jedności Kościoła i kolegialności w Kolegium Biskupów w łączności 
z papieżem jako Głową (s. 39, 86–88, 139–143, 150).

Tę teorię przekazywania władzy kościelnej słusznie łączy ks. prof. Krzywda 
z teorią, dotyczącą natury (charakteru) tejże władzy. Wyprowadza on bowiem 
następujący wniosek:

Chyba też stąd wynika „rzeczywiście teologiczny”, a nie tylko prawny problem misji kanonicz-
nej u prawosławnych (s. 92; ponadto por. s. 122).

34 Tam ks. prof. Krzywda przytacza votum bp. Josepha Höffnera – jak istotne dla myśli 
Jubilata, okazuje się w innej Jego pozycji, gdzie ponownie się do tego votum odwołuje; por. 
J. Krzywda, Prymat…, dz. cyt., s. 243, przyp. 247.

35 Missio canonica, otrzymywana od papieża, nie zmienia faktu, że  sama władza bisku-
pia pochodzi od Chrystusa za pośrednictwem biskupa Rzymu (s. 73, 77, 81, 95, 126, 128, 146, 
156–157, 160).
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[…] można – jeśli chodzi o substancjalny, istotny element władzy biskupiej [kur-
sywa – P.S.] – stwierdzić, że ma ona swoje źródło i zakorzenienie w konsekracji, 
która jest bezpośrednią partycypacją we władzy samego Chrystusa. […] Z drugiej 
strony nie podlega wątpliwości fakt, że również na mocy Boskiego postanowie-
nia i nadania, a więc z prawa Bożego, istnieje odrębny element władzy, określany 
terminem misja, która […] nosi nazwę misji kanonicznej (s. 40; por. też s. 74, 92, 
103–104, 146, 148–149, 159).

Wyrażenie ks. prof. Krzywdy „substancjalny, istotny element władzy bi-
skupiej”, „zapoczątkowanej i zakorzenionej w konsekracji” nasuwa na myśl 
Mörsdorfowe Grundbestand an oberhirtlicher Gewalt, jakkolwiek Jubilat nie 
odwołuje się w tym miejscu do prac Mörsdorfa (czyni to zaś na s. 122–123). 
Natomiast uwaga o missio canonica, też wywodzącej się z prawa Bożego i bę-
dącej koniecznym elementem władzy kościelnej, wprost nasuwa na myśl teo-
rię mieszaną przekazywania władzy kościelnej oraz o charakterze pastoralnym 
tej władzy, wypracowaną przez szkołę niemiecką. Z charakteru bowiem wła-
dzy kościelnej wynika – niejako wewnętrznie w niej zakodowany – sposób jej 
przekazywania.

Wydaje się jednak, że do takiego wniosku ks. prof. Krzywda nie doszedł, 
będąc zwolennikiem teorii sakramentalnej Bertramsa, przynajmniej co  do 
natury władzy kościelnej. Odnośnie zaś do sposobu przekazywania władzy 
kościelnej można Jubilata mimo wszystko zaliczyć do  reprezentantów teo-
rii mieszanej. Inaczej bowiem niż u Bertrama, missio canonica w poglądach 
ks. prof. Krzywdy nie jest wymogiem tylko formalnym, stając się „elemen-
tem konstytutywnym” w kształtowaniu hierarchica communio Kolegium Bi-
skupów (s. 88, 146, 157, 161). To właśnie dzięki missio canonica, która wiąże 
obydwa podmioty najwyższej władzy Kościoła (biskupa Rzymu i Kolegium 
Biskupów), communio biskupów przeradza się w communio hierarchica (s. 90, 
146, 148).

Wnioski:  
odczytać Sobór na nowo
Ksiądz Profesor dokonał wnikliwej analizy Soboru Watykańskiego II w za-

kresie koncepcji władzy kościelnej. Doszedł do wniosku, że władza ta ma 
strukturę jednolitą, jest sakramentalna i przekazywana przez święcenia oraz 
aktualizowana za  pomocą missio canonica, która konstytuuje hierarchica 
communio Kościoła. Jubilat powrócił ad fontes, tj. do akt Soboru, by pogłę-
bić jego naukę o władzy kościelnej, szanując jednocześnie tradycyjną naukę 
o władzy święceń i jurysdykcji. W ten sposób jest tym, który urzeczywistnia 
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„«hermeneutykę reformy», odnowy w ciągłości jednego podmiotu – Kościoła, 
który dał nam Pan”36.

Wydaje się, że po 50 latach, jakie upłynęły od Vaticanum II, należy prze-
myśleć owoce tego Soboru w odniesieniu do kodeksów prawa kanoniczne-
go łacińskiego i wschodniego: wprowadzić pojęcia soborowe potestas sacra 
i missio canonica do tekstów kodeksowych oraz wyciągnąć stąd wnioski dla 
pozostałych instytucji kanonicznych. Trzeba bowiem na nowo odważnie od-
kryć „prawdziwy Sobór”, także w dziedzinie prawa kanonicznego, poczynając 
od obecnego „Roku Wiary” – tak, aby „[…] rzeczywista siła Soboru stopnio-
wo realizowała się coraz bardziej i stawała się prawdziwą mocą, która później 
jest również prawdziwą reformą, prawdziwym odnowieniem Kościoła”37.

36 Benedictus XVI, Allocutio Expergiscere, homo ad Romanam Curiam ob omina natalicia, 
22 XII 2005, „Acta Apostolicae Sedis”, 2006, vol. 98, s. 46 (tłumaczenie w tekście – P.S.).

37 Por. Benedetto XVI, Discorso „È per me un dono particolare” durante l’incontro con i Par-
roci e il  Clero della Diocesi di  Roma, 14  II 2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr  39 (153), 
16.02.2013, s. 5 (tłumaczenie w tekście – P.S.).
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Życie osób konsekrowanych jako świadectwo wiary

Osoby konsekrowane według obowiązującego ustawodawstwa kościelne-
go to: zakonnicy duchowni, jak i nieduchowni, siostry zakonne, członkowie 
instytutów świeckich i członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego, tak du-
chowni, jak i laicy, którzy nie przyjęli sakramentu święceń. Oprócz inkardyno-
wanych i inkorporowanych do instytucjonalnych form życia konsekrowanego, 
są  osoby, które prowadzą indywidualnie życie konsekrowane, a  mianowi-
cie pustelnicy, dziewice, wdowy i wdowcy. Wszystkie osoby konsekrowane 
uczestniczą w życiu apostolskim Kościoła. Wszystkie osoby zakonne prowa-
dzą działalność apostolską przez świadectwo życia konsekrowanego ożywio-
nego miłością i pokutą1. Członkowie instytutów świeckich realizują własną 
konsekrację w  działalności apostolskiej. Konsekrowani laicy biorą udział 
w wykonaniu zadań ewangelizacji przez świadectwo życia chrześcijańskiego 
wyrażające się w wiernej postawie osoby konsekrowanej, która uczestniczy 
w układaniu spraw doczesnych według zasad Ewangelii. Należący do instytutu 
duchowni natomiast wypełniają swoje apostolstwo przez świadectwo życia 
konsekrowanego i pomoc w świętym posługiwaniu ludowi Bożemu, pozosta-
jąc w łączności z prezbiterium2. Członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego, 
stosownie do przepisów konstytucji, podejmują praktykę rad ewangelicznych 
po złożeniu świętych więzów, prowadzą życie braterskie we wspólnocie, reali-
zując cel apostolski właściwy stowarzyszeniu3.

1 Zob. kan. 673 – Apostolstwo wszystkich zakonników polega na świadectwie ich życia kon-
sekrowanego, które winni ożywiać modlitwą i pokutą, DZ 8; A. Chrapkowski, J. Krzywda, In-
stytuty zakonne, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/2: Księga II Lud Boży, 
cz. 3: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, 
Poznań 2006, s. 107–108. 

2 Zob. kan.  713; DK  3, 9.  B. W.  Zubert, Instytuty świeckie, [w:] Komentarz do  Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, t. 2/2…, dz. cyt., s. 154–156. 

3 Zob. kan. 731. DZ 12–14. VC 11. J. Wroceński, Stowarzyszenia życia apostolskiego, [w:] 
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/2…, dz. cyt., s. 187–189. 
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Świadectwo życia konsekrowanego
Samo świadectwo życia konsekrowanego ma  dla Kościoła bardzo duże 

znaczenie. Życie konsekrowane jest bowiem widzialnym znakiem dla świata. 
Takie stanowisko było w Kościele zawsze aktualne. Zwracano na nie uwagę 
także w okresie przed Soborem Watykańskim II4. Wtedy kwestia wiernego 
świadectwa osób konsekrowanych dotyczyła głównie zakonników, ale pod-
kreślano też znaczenie i rolę niedawno zaakceptowanych instytutów świec-
kich5. Waga świadectwa życia konsekrowanego została zaakcentowana także 
na Soborze Watykańskim II. W dekrecie o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego wskazano, że postawa zakonna, jej świadectwo, jest najbardziej 
istotne6. To  świadectwo jest ważniejsze od  stosowanych narzędzi i  metod 
w pełnieniu apostolstwa. Obszary świadectwa życia konsekrowanego stanowi 
praktyka rad ewangelicznych, których znaczenie jest wspólne dla wszystkich 
osób konsekrowanych. Przez zachowanie rad czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa osoby te w szczególny sposób „[…] dają świadectwo o tych wielkich dzie-
łach wymownym językiem życia przemienionego, zdolnego zadziwić świat” 
(VC 20). We współczesnym świecie należy podkreślić mocno, że ta praktyka 
szczególnie przemawia do świata7.

Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK] z 1983 roku wskazuje również 
na powinności wynikające z zobowiązania się do praktyki trzech rad ewan-
gelicznych. Sama struktura kanonów pokazuje, jak istotne jest przedstawienie 
teologicznego i biblijnego fundamentu normy prawnej. Ewangeliczna rada 
czystości ma podstawę biblijną i wyraża bogate treści teologiczne, a mianowi-
cie jest zapowiedzią przyszłego świata8. Motywacją jej są więc treści wynikające 
z objawienia. Trzeba zatem przyjąć objawienie, aby zobowiązać się do prakty-
ki ewangelicznej rady czystości. Obligatoryjny wymiar rady czystości niesie 
obowiązek zachowania doskonałej wstrzemięźliwości w  celibacie9. Ważną 
również kwestią jest rozumienie określenia „doskonałej wstrzemięźliwości 

4 Por. A. Skorupa, Koncepcja odnowy życia konsekrowanego Antepraeparatoria oraz ich 
recepcja w posoborowym prawie kościelnym, Lublin 2008, s. 55–59. 

5 Zob. DZ 11.
6 Zob. DZ 2e. 
7 Zob. VC 20.
8 Por. Mt 19, 12; 1 Kor 7, 32–35; KK 42; DZ 12; ET 15; VC 32; B. Szewczul, Ewangeliczna rada 

czystości jako znak przyszłego świata i źródło obfitej płodności w niepodzielnym sercu, „Prawo 
Kanoniczne”, R. LI, 2008, nr 3–4, s. 163–182. 

9 Zob. kan. 599: Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na Królestwo nie-
bieskie, będąca znakiem przyszłego świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu, 
zawiera w sobie obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie.
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w celibacie”. Oznacza to, że osoba składająca zobowiązanie do zachowania czy-
stości poświęca się całkowicie Bogu. Od strony negatywnej osoba taka musi 
być wolna od nieprawidłowości funkcjonowania sfery psychoseksualnej oraz 
zachowania postawy modlitwy i ofiary10. Norma ta dotyczy wszystkich osób 
konsekrowanych: żyjących w instytutach zakonnych, świeckich czy w stowa-
rzyszeniach życia apostolskiego, jak również dziewic konsekrowanych, wdów 
i wdowców oraz pustelników. Podstawą takiego stwierdzenia może być fakt, 
że w kan. 599 nie ma odwołania do rozwiązań w prawie własnym, o czym 
jest wyraźnie powiedziane w przypadku regulacji ubóstwa i posłuszeństwa 
opisanych w kan. 600 i 601.

Doktryna dotycząca ewangelicznej rady ubóstwa również oparta jest 
na objawieniu Bożym. Jej praktyka to wyraz wolności człowieka wobec dóbr 
materialnych11. Normatywny obszar kan. 600 wskazuje na zależność osoby 
konsekrowanej w  używaniu dóbr materialnych zgodnie z  konstytucjami. 
O zachowaniu ubóstwa konsekrowanego możemy też mówić w kontekście 
osób praktykujących indywidualną formę życia konsekrowanego. Taka re-
gulacja kodeksowa, umożliwiająca używanie dóbr materialnych w zależno-
ści od przełożonych, zgodnie z konstytucjami pozwala na to, że członkowie 
poszczególnych instytutów mogą składać wyraźne świadectwo ubóstwa, wy-
nikające z przyjęcia i realizacji nauki Ewangelii. Zgodnie z tradycją w insty-
tutach zakonnych mamy do czynienia ze wspólnotą majątkowa i nabywczą12. 
Podobnie jest w stowarzyszeniach życia apostolskiego. W instytutach świec-
kich natomiast takiej wspólnoty nie ma, dlatego należy poszukiwać sposobu 
realizacji rady ubóstwa i unormować tę kwestię w konstytucjach13. Doktryna 
rady posłuszeństwa ukazuje relacje człowieka do Boga. Przełożeni zakonni, 
wydając polecenia zgodnie z konstytucjami, zastępują Boga. W tym znaczeniu 
posłuszeństwo przełożonemu jest wyrazem posłuszeństwa Bogu14. Kierujący 

10 Zob. Potissimum institutioni 39; VC 88; Zob. B. Szewczul, Ewangeliczna rada czystości 
a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK/1983), „Prawo Kanonicz-
ne”, R. LI, 2008, nr 3–4, s. 180–186. 

11 Por. Mt 6, 20; Mt 19, 21; Evangelica testificatio 20–21; VC 9; M. Saj, Prawna strona ślubu 
ubóstwa, „Prawo Kanoniczne”, R. L, 2007, nr 1–2, s. 129–142. 

12 Zob. B.  W. Zubert, Dochody zakonników i  członków stowarzyszeń życia apostolskiego 
nabywane „własnym staraniem” lub „ze względu na instytut” (por. kan. 668 § 3 i 741 § 2), [w:] 
Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa zakonnego, red. B. W. Zu-
bert, E. Szczot, Lublin 1996, s. 120–129.

13 Zob. kan. 600; Komisja dla Instytutów Świeckich, Refleksje teologiczne na temat insty-
tutów świeckich (1976), [w:] Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów 
świeckich, Lublin 2003, wyd. 2, s. 86–87. 

14 Zob. Faciem tuam Domine requiram 20 d. 
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się radą posłuszeństwa są zobowiązani do podporządkowania się decyzjom 
prawnie ustanowionych przełożonych. Taka postawa jest odzwierciedleniem 
wiary. Zobowiązanie się do praktyki rad ewangelicznych przez śluby lub inne 
święte więzy sprawia, że sposób życia osób konsekrowanych w ramach tej sa-
mej formy jest zewnętrznie bardziej bądź mniej podobny. Widoczne różnice 
nawet tylko w obrębie instytutów zakonnych wynikają z faktu inkorporacji – 
włączenia do instytutu.

Skutki inkorporacji
Przez profesję rad ewangelicznych osoba zakonna zostaje włączona do in-

stytutu, zachowując prawa i przyjmując na siebie obowiązki15. Inkorporacja 
do instytutu sprawia, że zakonnik zobowiązuje się do życia zgodnie z celami 
konkretnego instytutu, które są określone w prawie własnym. Do obowiązków 
życia konsekrowanego trzeba zaliczyć takie elementy, jak: życie wspólnoto-
we16, modlitwa17, nakaz noszenia stroju zakonnego18.

Jeśli chodzi o życie wspólnotowe, to wszyscy zakonnicy są zobowiązani do życia 
w domu zakonnym prawnie ustanowionym19. Również każdy zakonnik powi-

15 Zob. kan. 654: „Przez profesję zakonną członkowie zobowiązują się publicznym ślubem 
do zachowania trzech rad ewangelicznych, zostają konsekrowani przez posługę Kościoła Bogu 
i włączeni do instytutu z prawami i obowiązkami określanymi w prawie”.

16 Zob. kan. 665.
17 Zob. kan. 663: „§ 1. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich zakonników 

powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modli-
twie.

§ 2. Członkowie powinni wedle możności codziennie uczestniczyć w Ofierze eucharystycz-
nej, przyjmować Najświętsze Ciało Chrystusa i adorować tegoż Pana obecnego w Sakramencie.

§ 3. Powinni czytać Pismo Święte i odprawiać rozmyślanie według przepisów własnego pra-
wa, sprawować godnie liturgię godzin, z zachowaniem w odniesieniu do duchownych obo-
wiązku, o którym w kan. 276, § 2, nr 3, jak również praktykować inne pobożne ćwiczenia.

§ 4. Niech mają – również przez modlitwę różańcową – specjalne nabożeństwo do Dziewicy, 
Bożej Rodzicielki, która jest wzorem i oparciem dla każdego rodzaju życia konsekrowanego.

§ 5. Niech wiernie praktykują okresy corocznego świętego skupienia”.
Kan. 664 – Zakonnicy mają często zwracać swoją myśl ku Bogu, codziennie robić rachunek 

sumienia i często przystępować do sakramentu pokuty.
18 Zob. kan. 669: „§ 1. Zakonnicy powinni nosić strój instytutu, wykonany zgodnie z prze-

pisami własnego prawa, na znak swojej konsekracji i świadectwa ubóstwa.
§ 2. Zakonnicy duchowni instytutu, który nie ma własnego stroju, powinni nosić strój du-

chowny zgodnie z postanowieniem kan. 284”.
19 Zob. kan. 608.
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nien przebywać w domu zakonnym prawnie ustanowionym, którego nie może 
opuszczać bez pozwolenia przełożonego. Wspólnota zamieszkania jest więc 
obowiązkiem poszczególnych osób zakonnych. Ten obowiązek realizuje się 
przez zachowanie klauzury zakonnej, która powinna być w każdym domu20. 
Przepisy dotyczące klauzury mogą być stanowione przez sam instytut lub 
przez Stolicę Apostolską21. Jeśli autorem przepisów jest Stolica Apostolska, 
to wtedy mówimy o klauzurze papieskiej. Jej zasady są wspólne dla wszystkich 
takich klasztorów. Istotnym jest podkreślenie, że klauzura pomaga w osią-
gnięciu skupienia i pełniejszego zjednoczenia z Bogiem22. Wierne zachowanie 
klauzury jest obowiązkiem sumienia i dlatego zakonnik powinien z całą po-
wagą go przestrzegać. Pod względem skutków prawnych i moralnych równie 
ważne jest zachowanie klauzury konstytucyjnej, zarówno tej surowszej, wła-
ściwej dla instytutów kontemplacyjnych, jak i tej obowiązującej w instytutach 
apostolskich. Określenie obszaru domu zakonnego dostępnego wyłącznie 
członkom instytutu, regulacje dotyczące wyrażenia zgody na wyjście, kom-
petencji władz udzielających pozwolenia oraz czasu trwania nieobecności – 
to sprawy, o jakich decydują władze instytutu. Cisza i skupienie w klasztorze 
powinny być zachowane właśnie przez instytucję klauzury, która zabrania lub 
przynajmniej ogranicza wejście do domu zakonnego osób mogących zbu-
rzyć atmosferę sprzyjającą modlitwie. Troska o utrzymanie takiego nastroju 
w domu zakonnym jest także wyrazem wiary w znaczenie kontemplacji jako 
przebywania z Panem.

Kolejnym elementem życia wspólnotowego, przeżywanego we wspólnocie 
zakonnej, jest atmosfera modlitwy. Pewne praktyki ascetyczne należy przeży-
wać wyłącznie we wspólnocie zakonnej. Pośrednio taki wniosek wydaje się 
uzasadniony na podstawie kan. 608, w którym jest powiedziane, że w każdym 
domu zakonnym powinna być kaplica, gdzie winna być sprawowana msza 

20 Zob. kan. 667: „§ 1. We wszystkich domach należy zachować klauzurę przystosowaną 
do charakteru i misji instytutu, zgodnie z postanowieniami własnego prawa, z zarezerwowa-
niem zawsze jakiejś części domu zakonnego tylko dla zakonników.

§ 2. Ściślejsza klauzura winna być zachowywana w klasztorach nastawionych na życie kon-
templacyjne.

§ 3. Klasztory mniszek, które ukierunkowane są całkowicie na życie kontemplacyjne, po-
winny zachowywać klauzurę papieską, zgodnie z  normami wydanymi przez Stolicę Apo-
stolską. Pozostałe klasztory mniszek – klauzurę przystosowaną do  ich własnego charakteru 
i określoną w konstytucjach”.

21 Zob. kan. 667 § 1–3; Verbi sponsa 10. 
22 Zob. DZ 7;Verbi sponsa 11. 
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święta stanowiąca centrum wspólnoty23. Zakonnik więc powinien uczestni-
czyć codziennie w mszy świętej odprawianej we wspólnocie zakonnej, w ka-
plicy lub kościele przy domu zakonnym. Kolejnym elementem sakramentu 
Eucharystii jest adoracja, która także powinna być przeżywana we wspólno-
cie zakonnej. Niekiedy warunki funkcjonowania wspólnoty zakonnej nie po-
zwalają na to, aby msza święta była celebrowana codziennie w kaplicy domu 
zakonnego, w takiej sytuacji jest usprawiedliwione uczestniczenie w mszy od-
bywającej się poza wspólnotą. Także czas pracy i jej charakter może sprawić, 
że niemożliwy będzie udział osoby zakonnej w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Wówczas uzasadnionym będzie odprawienie mszy świętej w innym 
kościele lub kaplicy. Do elementów życia duchowego należy także dokonywa-
nie codziennie rachunku sumienia24. Prawo własne reguluje czas odprawiania 
rachunku sumienia. Może to być element wspólnotowych modlitw południo-
wych czy wieczornych. Także modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta, 
ma zawarty w swojej strukturze wieczorny rachunek sumienia. W zależności 
od dyscypliny wewnętrznej modlitwa na zakończenie dnia może być odpra-
wiana wspólnotowo lub indywidualnie. Jeśli jest celebrowana wspólnotowo, 
wówczas osoba zakonna jest zobowiązana w niej uczestniczyć. Bardzo ważną 
część życia duchowego zakonników stanowi od wieków sakrament pokuty  
i pojednania. W aktualnej dyscyplinie kościelnej osoby zakonne cieszą się 
należytą wolnością w odniesieniu do przystępowania do tego sakramentu25. 
Jednak ustawodawca kościelny zobowiązuje zakonników do częstego prze-
stępowania do  sakramentu pokuty i  pojednania. Zwyczajnym sposobem 
odpuszczenia grzechów popełnionych jest spowiedź indywidualna i  inte-
gralna. Osoba zakonna może więc wybrać sobie spowiednika w sposób wol-
ny spośród spowiedników, którzy w domu zakonnym sprawują tę posługę. 
Równocześnie nie mają oni nakazu, by przystępować do spowiedników przy-
chodzących do klasztoru. Mogą zdecydować się na spowiednika także spo-
za tej grupy i u niego się spowiadać. Jedynym i zarazem bardzo istotnym 
warunkiem jest zachowanie szeroko pojmowanej dyscypliny instytutu26. 
Przez to określenie należy rozumieć udział w życiu wspólnotowym, jak rów-
nież wykonywanie obowiązków apostolskich powiązanych z zajmowanymi 

23 Zob. kan. 608; kan. 663 § 2. 
24 Zob. kan. 664: „Zakonnicy mają często zwracać swoją myśl ku Bogu, codziennie robić 

rachunek sumienia i często przystępować do sakramentu pokuty”.
25 Zob. kan. 664
26 Zob. kan.  630: „§  1. Przełożeni powinni zostawić swoim podwładnym należną wol-

ność w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, z zachowaniem 
wszakże dyscypliny instytutu.
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urzędami i pełnionymi funkcjami, a także wypełnianie poleceń wydawanych 
przez kompetentnych przełożonych. Do  tych ostatnich należy organizacja 
życia wspólnotowego w taki sposób, aby do minimum ograniczać konflikty 
obowiązków i umożliwić zarówno zachowanie dyscypliny instytutu, jak i re-
alizację uprawnienia wynikającego z uszanowania należytej wolności w przy-
stępowaniu do sakramentu pokuty i korzystania z kierownictwa duchowego27.

Obowiązek rozeznania decyzji wobec Pana
Kilkakrotnie KPK z 1983 roku zobowiązuje osoby zakonne, aby podejmo-

wały decyzje w łączności z Panem. Takie ujęcie sprawy przez ustawodawcę jest 
wyjątkowym, z prawnego punktu widzenia, postawieniem człowieka wobec 
bóstwa28. Obowiązek postępowania właściwy wobec Pana Boga jest wskazany 
w kan. 626 i 691.

Także przełożeni wraz ze swoimi radnymi są odpowiedzialni przed Bo-
giem, dopuszczając osoby odpowiednie do złożenia profesji zakonnej. Taka 
sama odpowiedzialność spoczywa na osobach, które mają przyjąć sakrament 
święceń, jak i na tych, którzy na ten sakrament zezwalają29.

W prawie zakonnym na uwagę zasługują dwa kanony. Kan. 626, regulujący 
kwestie związane z nominacją i wyborem przełożonych, stanowi:

Przełożeni w nadawaniu urzędów, członkowie w dokonywaniu wyborów powinni 
zachować przepisy prawa powszechnego oraz własnego prawa, a także powstrzy-
mywać się od jakichkolwiek nadużyć oraz względów osobistych. Mając zaś przed 
oczyma tylko Boga i  dobro instytutu, powinni mianować lub wybierać tych, 
których wobec Pana uznają za  rzeczywiście godnych i  odpowiednich. Ponadto 

§ 2. Zgodnie z przepisami własnego prawa, przełożeni mają troszczyć się o  to, ażeby ich 
podwładni mieli do  dyspozycji odpowiednich spowiedników, u  których mogliby się często 
spowiadać.

§ 3. W klasztorach mniszek, w domach formacji oraz w większych wspólnotach laickich 
powinni być zwyczajni spowiednicy, zatwierdzeni przez ordynariusza miejsca, po konsultacji 
z zainteresowaną wspólnotą, bez obowiązku jednak przystępowania do nich”.

27 Zob. kan.  630; A.  Skorupa, Przełożony kościelny a  sumienie podwładnego, [w:] „Fo-
rum externum” i „forum internum” w prawie kanonicznym. Między prawem i sumieniem, red. 
A. Skorupa, Lublin 2006, s. 187–188.

28 Por. T. Chauvin, T. Stadecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2002, 
wyd. 7, s. 38; R. Sobański, Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992, s. 84–90. 

29 Zob. kan.  642; kan.  1026, 1028, 1029; A.  Skorupa, Wymagania stawiane kandydatom 
do święceń, [w:] Kapłaństwo posługi, red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Lublin 2012, s. 140. 



478

ks. Ambroży Skorupa

w  dokonywaniu wyborów winni się powstrzymać od  pozyskiwania wyborców 
bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla innych.

Wyraźne więc odniesienie do osoby Boga dotyczy zarówno okoliczności 
wyborów na urząd przełożonego, jak i nominacji. Odpowiedzialność za po-
dejmowanie decyzji wobec Boga stawia zakonnika w wyjątkowej do Niego 
relacji. Postawa posłuszeństwa Panu Bogu jest związana z realizacją ślubu 
posłuszeństwa.

Kolejnym fragmentem, w którym znajdujemy wyraźne odwołanie do Boga, 
jest kan. 691 dotyczący prośby o indult odejścia. Czytamy w nim: „§ 1. Zakon-
nik po ślubach wieczystych nie powinien prosić o indult odejścia z instytu-
tu, jak tylko z bardzo poważnych przyczyn rozważonych wobec Pana. Swoją 
prośbę winien skierować do najwyższego przełożonego instytutu, który ma ją 
przesłać do kompetentnej władzy, dołączając opinię własną oraz swojej rady”. 
Podobna regulacja dotyczy przypadku opuszczenia instytutu świeckiego lub 
stowarzyszenia życia apostolskiego30.

Bardzo poważne przyczyny, rozważone wobec Pana, stanowiące podstawę 
prośby o indult odejścia, mogą być postrzegane zarówno z negatywnego, jak 
też pozytywnego punktu widzenia. W pierwszym wypadku ustawodawca ko-
ścielny wyklucza subiektywne racje, jakie usprawiedliwiałyby złożenie prośby 
o indult odejścia z instytutu zakonnego. Kościół wymaga bowiem wierności 
od tych, którzy ślubowali poświęcenie się Bogu31. Dopuszcza się jedynie najpo-
ważniejsze powody rozważone wobec Pana. W takim ujęciu należy rozumieć 
racje antropologiczne, psychologiczne, jak również teologiczne. Skutkiem 
udzielenia indultu odejścia jest dyspensa od ślubów i wszystkich obowiąz-
ków wynikających z profesji zakonnej. Z chwilą przyjęcia indultu odejścia 
ustają więc obowiązki zachowania trzech rad ewangelicznych  – czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa, ustaje także konsekracja zakonna i więzy inkor-
poracji. Dla zakonników znika przeszkoda małżeńska wiążąca się z faktem 
złożenia wieczystego publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym32. 

30 Zob. kan. 727: „§ 1. Członek wieczyście włączony, który chciałby opuścić instytut, roz-
ważywszy poważnie sprawę w Panu, musi prosić o to Stolicę Apostolską za pośrednictwem 
najwyższego przełożonego, jeśli instytut jest na prawie papieskim. W przeciwnym wypadku 
ma prosić o to biskupa diecezjalnego, zgodnie z określeniem konstytucji”; por. kan. 742. 

31 Zob. kan. 691 § 1. 
32 Zob. kan.  692: „Indult odejścia udzielony zgodnie z  prawem i  podany do  wiadomo-

ści zainteresowanego, na  mocy samego prawa zawiera w  sobie dyspensę od  ślubów oraz 
od wszystkich obowiązków wypływających z profesji, chyba że sam członek by go w chwili 
notyfikacji nie przyjął”; kan. 1088.
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W kontekście ślubu ubóstwa ustaje wspólnota majątkowa i nabywcza zakon-
nika. Od chwili przyjęcia indultu odejścia zakonnik już nie zarabia dla klasz-
toru, tylko dla siebie33. Także przestaje być ważny obowiązek posłuszeństwa 
względem przełożonych oraz władza nad dyspensowanym, wynikająca ze zło-
żenia ślubu posłuszeństwa, przestaje istnieć. W skali kościelnej dotyczy to tak-
że relacji do papieża, któremu zakonnicy podlegają także na mocy świętych 
więzów posłuszeństwa, jako najwyższemu przełożonemu34.

Widocznym skutkiem inkorporacji jest obowiązek życia we wspólnocie, 
noszenia stroju zakonnego, prowadzenia życia zgodnego z charakterem in-
stytutu. Udzielenie indultu odejścia przez kompetentną władzę jest więc fak-
tyczną zmianą stylu życia, powrotem do stanu przed poświęceniem się Bogu 
na jego wyłączną służbę.

Podsumowanie
Celem opracowania było przedstawienie obszarów życia konsekrowanego, 

których racją bycia jest wiara. Człowiek, podejmujący drogę całkowitego po-
święcenia się umiłowanemu nade wszystko Bogu, kieruje się wiarą. Sposób 
życia, apostolstwo, życie sakramentalne, modlitwy są motywowane wiarą oso-
by konsekrowanej. To ze względu na Chrystusa zobowiązuje się przez śluby 
lub inne święte więzy do zachowania rad ewangelicznych. Inkorporacja na-
kłada obowiązek prowadzenia życia właściwego instytutowi pod kierunkiem 
kompetentnych przełożonych. Prawo wymaga, aby fakt opuszczenia instytutu 
był podjęty z przyczyn bardzo poważnych, rozważonych wobec Pana. Te ele-
menty są obszarami wiary osoby konsekrowanej.

33 Zob. kan. 668.
34 Zob. kan. 590: „§ 2. Każdy członek obowiązany jest okazywać uległość Papieżowi jako 

swemu najwyższemu przełożonemu, również z racji świętych więzów posłuszeństwa”.
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Niewystarczalność niezdolności relatywnej 
do stwierdzenia nieważności małżeństwa  

według kan. 1095, n. 3

Narastająca liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kano-
nicznego w Polsce skłania do refleksji nad jej przyczynami. Zastanawia fakt, 
że zdecydowana większość procesów prowadzona jest z tytułu niezdolności 
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich według kan. 1095, n. 3, chociaż 
nie brakuje spraw toczących się z tytułu poważnego braku oceniającego co do 
istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i prze-
kazywanych (kan. 1095, n.2). Taki stan rzeczy pozwala zastanawiać się, czy 
niektóre sądy nie znają jedynie tych dwóch tytułów niezdolności do małżeń-
stwa1. Na tym tle całkiem nieźle przedstawia się statystyka Sądu Biskupiego 
w Ełku, który w ciągu 20 lat funkcjonowania od 1992 do 2012 roku, na niemal 
950 spraw przyjętych z różnych tytułów, 683 z nich prowadził na podstawie 
kan. 1095, z czego 617 z kan. 1095, n. 32. Jednak również takie proporcje po-
kazują wyraźną tendencję do upatrywania przyczyn nieważności małżeństwa 
właśnie w niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Kwestia narastania liczby procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
nie może być jednak widziana jedynie w negatywnym świetle, gdyż wzrost 
świadomości własnych praw i  obowiązków wiernych sprawia, że  chętniej 
zwracają się oni do sądów kościelnych z pytaniami dotyczącymi ewentualnej 
nieważności ich związku. Ciągle wiele do życzenia pozostawia rozpowszech-
nione użycie sformułowania „rozwód kościelny”, którego dość powszechnie 

1 Por. P.  Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat Sygnatury 
Apostolskiej, [w:] Orzecznictwo rotalne w  praktyce sądowej Kościoła. Materiały z  ogólnopol-
skiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w  Gródku nad Dunajcem w  dniach 
15–16 czerwca 2009 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2010, s. 36–37. 

2 Por. R. Szewczyk, Orzekanie o nieważności małżeństwa w Sądzie Biskupim diecezji ełc-
kiej na przestrzeni 1992–2012, [w:] Małżeństwo jedno i nierozerwalne… Argumenty prawa ka-
nonicznego w orzekaniu o nieważności małżeństwa, red. R. Szewczyk, Ełk 2012, s. 207–235.
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używają kancelarie adwokackie, proponujące pomoc prawną w procesie ko-
ścielnym. Kościelny wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa jest dekla-
racją faktu, że konkretnie rozpatrywane małżeństwo w danym przypadku 
jest nieważne i w żadnym razie nie jest formą zerwania istniejącego węzła 
małżeńskiego3.

Możliwe więc, że odpowiedzią na fenomen narastającej liczby procesów 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności konsensualnej 
jest teoria tzw. niezdolności relatywnej, tzn. niezdolności do danego małżeń-
stwa w odniesieniu do konkretnej osoby, gdzie niezdolność byłaby mierzona 
w relacji do tej osoby, która została wybrana na współmałżonka, gdyż właśnie 
w stosunku do niej w określonym przypadku zabrakło pełnej integracji we-
wnątrzosobowej i międzyosobowej4. Niemniej jednak, niezależnie od istnie-
jących tendencji należy pamiętać, że każdy proces o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa jest poszukiwaniem obiektywnej prawdy o konkretnym małżeń-
stwie i nie może być widziany jako forma fałszywej litości i rzekomej pasto-
ralnej pomocy, by strony mogły zawrzeć nowe małżeństwo sakramentalne 
i w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, na co zwrócił uwagę Benedykt XVI 
w alokucji do Roty Rzymskiej w 2010 roku, stwierdzając: „niektórzy uważają, 
że miłość duszpasterska mogłaby usprawiedliwiać wszelkie kroki prowadzące 
do orzeczenia nieważności węzła małżeńskiego, by wyjść naprzeciw osobom, 
których sytuacja małżeńska jest nieregularna”5.

Niezdolność do podjęcia  
istotnych obowiązków małżeńskich
Prawodawca kanoniczny zauważa, że małżeństwo stwarza zgoda stron mię-

dzy osobami prawnie do tego zdolnymi wyrażona zgodnie z prawem. Zgodę 
zaś definiuje jako akt woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym 
przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia mał-
żeństwa (kan. 1057 § 1–2). Kanoniczny opis zgody małżeńskiej jako wzajem-
nego oddania się i przyjmowania, jako mężczyzny i kobiety, zakłada zdolność 
do panowania nad sobą i „posiadania siebie”, by rzeczywiście nupturient mógł 

3 Por. A. Amati, L’immaturità psico-afettiva e matrimonio canonico (can. 1095, 2–3 CIC), 
Città del Vaticano 2009, s. 60. 

4 Por. W. Góralski, Incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również 
relatywna?, „Prawo Kanoniczne”, R. LIII, 2010, nr 3–4, s. 116.

5 Benedykt XVI, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 29 I 2010, „Acta 
Apostolicae Sedis” [dalej: AAS], 2010, vol. 102, s. 110.
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oddać się drugiemu i przyjąć go jako małżonka6. Przymierze to jest nieodwo-
łalne, tzn. nierozerwalność małżeństwa jest konieczna ze względu na zasadni-
cze znaczenie daru z siebie, który musi być nieodwołalny, tzn. nieograniczony 
w czasie – na zawsze7. Małżeńskie przymierze, w myśl kan.  1055 §  1, przez 
które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, jest skiero-
wane ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania 
potomstwa. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, niezdolność do podję-
cia istotnych obowiązków małżeńskich będzie ściśle związana z niezdolno-
ścią do  stworzenia związku, w którym będą realizowane podstawowe cele 
małżeństwa wyrażone przez ustawodawcę. Mówiąc o istotnych obowiązkach 
małżeńskich, myślimy najczęściej o obowiązku budowania wspólnoty życia 
małżeńskiego, wierności małżeńskiej, obdarowywaniu się wzajemną miłością 
ukierunkowaną na zrodzenie potomstwa i  jego wychowanie, czy utrzyma-
nie wyłącznej i nierozerwalnej wspólnoty życia małżeńskiego8. Chociaż jest 
trudno przedstawić wyczerpujący wykaz istotnych obowiązków małżeńskich, 
to mogą być one określone właśnie w oparciu o istotne elementy i przymioty 
małżeństwa odnoszące się do dobra małżonków, jak w kan. 1055 §  1, obo-
wiązków względem potomstwa, jak w  kann. 1055 §  2  i  1136, oraz wierno-
ści i nierozerwalności (kann. 1156 i  1134)9. Małżeństwo, czyli nieodwołalne 
przymierze całego życia, jest aktem wyjątkowo personalnym, który obejmuje 
człowieka w jego całości, więc jego inteligencję, wolę, uczuciowość, emocje 
i  seksualność10, przynależy do patrymonium prawnego każdego człowieka 
wynikającego z prawa naturalnego, dlatego musi być widziane w prawie jako 
akt ludzki, podjęty w wolności.

Zważywszy na  niezdolność do  podjęcia podstawowych obowiązków 
małżeńskich, należy podkreślić, że  prawodawca kościelny ma  na myśli 
te  przypadki, kiedy podmiot ma  świadomość istnienia tychże obowiązków 
w  małżeństwie, jednak z  przyczyn natury psychicznej nie jest w  stanie ich 
się podjąć i,  w  konsekwencji, wypełnić. W  takim przypadku niezdolność 

 6 Por. P.  J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i  interpretacji w  kano-
nicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przeł. S. Świaczny, Warszawa 2002, 
s. 24.

 7 Por. P. A. Bonet, Introduzine al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985, s. 4.
 8 Por. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 271–213.
 9 Por. W. Góralski, „Gravis defectus discretionis iudicii” (kan. 1095 n. 2 KPK) i „incapacitas 

assumendi” (kan. 1095 n. 3, w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Caberletti z 9 lutego 2006 roku), 
„Ius Matrimoniale”, 2011, t. 16 (22), s. 199.

10 Por. J. M. Serrano Ruiz, Visione personale del matrimonio nel CCEO: aspettti sostanziali 
e diritto procedurale, „Iura Orientalia”, 2011, vol. 7, s. 122–124.
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do  małżeństwa wynika z  prawa naturalnego i  jest zgodna z  klasycznymi 
zasadami prawa: impossibilium nulla obligatio est czy ad  impossibilia nemo 
tenetur11. Niezdolność konsensualna została określona przez prawodawcę 
w terminach incapacitas assumendi, a nie adempimendi, by podkreślić, iż nie 
chodzi tu o czyste wypełnienie obowiązku związanego z podjętym się zobo-
wiązaniem, ale o  kondycję psychiczną kontrahenta, który nie jest w  stanie 
podołać obowiązkom w momencie wyrażania zgody małżeńskiej. Kontrahent 
posiada w  tym przypadku wystarczające używanie rozumu oraz niezbędne 
rozeznanie oceniające, ale z przyczyn od siebie niezależnych nie może dyspo-
nować przedmiotem zgody małżeńskiej12. Nieważność małżeństwa nie zależy 
więc od  przyszłej weryfikacji, czy strona wypełnia podstawowe obowiązki 
czy nie, ale już w  momencie wyrażania zgody musi być jakaś obiektywna 
przyczyna natury psychicznej, która sprawia, że  małżeństwo realnie nigdy 
nie zaistniało. Oczywiście fakt niewypełnienia istotnych obowiązków mał-
żeńskich lub ich wyraźnego zaniedbywania jest niezbędny przy gromadzeniu 
materiału dowodowego w procesie o stwierdzenie nieważności danego mał-
żeństwa. W każdym wypadku musi chodzić jednak o prawdziwą niezdolność, 
nie zaś trudności w przeżywaniu małżeństwa, czy też realizowaniu zakłada-
nych celów małżeństwa kanonicznego, ponieważ zasadniczo każdy człowiek 
powinien być uznawany za zdolnego do małżeństwa, zaś problemy i słabość 
natury ludzkiej nie mogą być dowodem niezdolności do małżeństwa13.

Przyczyny niezdolności
W rozumieniu kan. 1095, n. 3, przyczyny niezdolności do małżeństwa tkwią 

w strukturze psychicznej kontrahenta albo wypływają z racji niewłaściwych 
okoliczności prowadzących do zakłócenia osobowości, uniemożliwiając nup-
turientowi wejście we wspólnotę całego życia14. Chociaż do istoty opracowy-
wanego tematu nie należy podanie wyczerpującej listy zaburzeń osobowości 
stanowiących o nieważności małżeństwa, to przydatne wydaje się przypo-
mnienie zaburzeń wymienionych przez Stanisława Paździora, który wylicza: 
osobowość dyssocjalną, schizoidalną, paranoiczną, chwiejną emocjonalnie, 

11 Por. P. Bianchi, Quando il matrimonio è nullo?, Milano 1998, s. 212. 
12 Por. W. Góralski, Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095 nn. 1–3 KPK, 

„Prawo Kanoniczne”, R. XXXIX, 1996, nr 3–4, s. 29. 
13 Por. P. Bianchi, Il can. 1095 nell’istruzione Dignitas connubii, „Quaderni di diritto eccle-

siale”, R. XVIII, 2005, nr 4, s. 378.
14 Por. J. Dolina, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków z przyczyn natury psychicz-

nej jako tytuł nieważności małżeństwa, [w:] Małżeństwo jedno i nierozerwalne…, dz. cyt., s. 58.
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anankastyczną, histrioniczną, zależną, lękliwą, bierno-agresywną, psychoneu-
rotyczną, narcystyczną i niedojrzałą. Inną grupę stanowią tzw. przyczyny śro-
dowiskowe osobowości zaburzonej powstałe z powodu zachowania rodziców 
lub wpływu środowiska, jak: alkoholizm rodziców, naganne wzorce rodziciel-
skie, wadliwe wychowanie, choroby psychiczne w rodzinie pochodzenia czy 
wpływ rodziny niepełnej. Należy podkreślić, że przyczyny te muszą być na tyle 
silne, by móc wykształtować osobowość niezdolną do utworzenia wspólnoty 
małżeńskiej15. Kolejny zbiór przyczyn osobowości zaburzonej autor upatruje 
w organicznych zmianach spowodowanych urazami mózgu, alkoholizmem, 
narkomanią czy różnymi chorobami powodującymi uszkodzenie mózgu, 
a także zaburzeniami psychoseksualnymi16.

Powody niezdolności do małżeństwa muszą być poważne, a podstawowym 
przymiotem niezdolności powinna być jej ciężkość widziana razem z trwa-
łością17. Papież Jan Paweł II w przemówieniu do członków Trybunału Roty 
Rzymskiej w 1987 roku przypomniał, że taka niezdolność może mieć miejsce 
jedynie w przypadku stwierdzenia poważnej anomalii psychicznej, która musi 
istotnie dotykać zdolności zrozumienia oraz (lub) sfery wolitywnej kontra-
hentów18. W konsekwencji niezdolność nie może być postrzegana jedynie jako 
fizyczny brak możliwości zrozumienia czy przyjęcia określonego obowiązku 
małżeńskiego, ale niezdolność ta musi dotykać zdolności naturalnych osoby 
ludzkiej z jej intelektem i wolą, na których bazuje wolność człowieka. Nie-
zdolność natury psychicznej oznacza także cały wymiar duchowy człowie-
ka, czyniący go niezdolnym do podjęcia tego konkretnego aktu, jakim jest 
zgoda małżeńska, ze względu na poważne zaburzenie psychiczne odnośnie 
do któregoś z istotnych obowiązków małżeńskich19. Sędzia kościelny musi więc 
pamiętać, iż jego posługa jest służbą prawdzie i miłości względem Kościoła 
i poszczególnych osób, winien on unikać skandalu, do jakiego dochodzi, kiedy 
nieudane małżeństwo jest automatycznie określane jako nieważne20, podczas 

15 Por. S.  Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do  zawarcia małżeństwa 
w świetle kan. 1095 n. 3, Lublin 2009, s. 81–198. 

16 Por. tamże, s. 202–370.
17 Por. P. Pavanello, Il requisito della perpetuità nell’incapacità di assumere le obbligazioni 

essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3), Roma 1994, s. 56–57.
18 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 17 II 1987, AAS, 

1987, vol. 79, s. 1457.
19 Por. L. Sabbarese, Il Matrimonio Canonico nell’ordine della natura e della grazia, Roma 

2002, s. 240–241.
20 Por. P. Bianchi, Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità al ma-

trimonio, „Quaderni di diritto ecclesiale”, R. XVI, 2003, nr 4, s. 415. 



486

ks. Andrzej Sosnowski CR

gdy można było w odniesieniu do niego mówić jedynie o jakiejś niedojrzałości 
czy słabości psychicznej kontrahenta21.

Konieczność poprawnej antropologii
Przy udowadnianiu nieważności małżeństwa z  tytułu psychicznej nie-

zdolności do  podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich niezbędne jest 
zasięgnięcie opinii biegłych z  zakresu psychiatrii lub psychologii. Pojawia 
się tu pokusa usprawiedliwiania rozpadu małżeństwa różnymi przyczynami 
mającymi swoje źródło w psychice ludzkiej. Już w przemówieniu z 1997 roku 
do Roty Rzymskiej papież Jan Paweł II podkreślał konieczność opierania się 
na prawdziwym personalizmie, który nie ma nic wspólnego z kulturą ego-
izmu. Egoizm, pod płaszczykiem indywidualizmu mylonego z  personali-
zmem, jest takim użyciem wolności, w jakim podmiot czyni to, co sam chce. 
Z tego powodu należy akcentować ten personalistyczny aspekt małżeństwa 
chrześcijańskiego, charakteryzujący się realizmem w pojmowaniu wolności 
człowieka. Poprawna antropologia chrześcijańska bierze pod uwagę uwarun-
kowania natury ludzkiej, która pozostaje obciążona grzechem, ale jednocze-
śnie jest wspomagana łaską Bożą22.

Zarówno wystąpienia papieskie, zwłaszcza podczas przemówień do człon-
ków Trybunału Roty Rzymskiej, jak w konsekwencji jurysprudencja rotalna, 
będąca przykładem dla wszystkich trybunałów kościelnych i  stymulująca 
rozwój prawodawstwa w  tematyce prawa małżeńskiego oraz lepsze zrozu-
mienie prawa23, podkreślają znaczenie poprawnej antropologii w badaniach 
naukowych i  opiniach, kiedy sądy kościelne zwracają się o  takowe opinie 
przy orzekaniu nieważności małżeństwa z  przyczyn natury psychicznej24. 
Jan Paweł II  wielokrotnie podkreślał, że  jedynie poprawna koncepcja an-
tropologiczna daje całościowy obraz człowieka stworzonego na podobień-
stwo Boga oraz zdolnego do poznania i kochania własnego Stwórcy, chociaż 
jednocześnie człowiek jest istotą podzieloną wewnątrz samego siebie25. Nie 

21 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 17 II 1987, dz. 
cyt., s. 1458.

22 Por. tenże, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 27 I 1997, AAS, 1987, 
vol. 89, s. 487–488.

23 Por. P. Bianchi, Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II…, dz. cyt., s. 419.
24 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 23 I 1992, AAS, 

1993, vol. 85, s. 143.
25 Por. tenże, Przemówienie do  członków Trybunału Roty Rzymskiej, 17  II 1987, dz. cyt., 

s. 1455.
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można dopuścić, by wychodząc od błędnej wizji małżeństwa, wynikającej 
z niemożliwej do pogodzenia z chrześcijaństwem antropologii, zredukować 
małżeństwo do zwykłego środka gratyfikacji, autorealizacji lub dekompre-
sji psychologicznej, gdyż w  takim przypadku każda przeszkoda na drodze 
małżeńskiej, wymagająca wysiłku, zaangażowania czy wyrzeczeń, stałaby 
się przyczyną niezdolności kontrahentów do podjęcia obowiązków małżeń-
skich26. Zadanie obrony prawidłowej wizji antropologicznej, mającej swoje 
podstawy w chrześcijańskiej wizji człowieka, Jan Paweł II powierza w sposób 
szczególny obrońcom węzła małżeńskiego, przypominając im o  integralnej 
wizji człowieka, powołanego do wartości transcendentnych o charakterze re-
ligijnym i moralnym27.

Zarówno w wystąpieniu papieskim z 1987, jak i z 1988 roku, przestrzega 
się przed pomieszaniem maksymalnego, niemalże wymarzonego poziomu 
dojrzałości ludzkiej, z  minimalnymi wymogami stawianymi przez prawo 
kościelne odnośnie do zdolności do zawarcia małżeństwa28. Mówiąc jednak 
o minimalnych wymaganiach prawnych stawianych nupturientom przed za-
warciem małżeństwa, nie chodzi o pragmatyczny i wygodny minimalizm, ale 
o pełną i rzeczywistą wizję człowieka wezwanego do ciągłego wzrostu i do 
dokonywania odpowiedzialnych wyborów. W chwili podejmowania decyzji 
człowiek posiada początkowe zdolności, które może ubogacać dzięki własnym 
wysiłkom i współpracy z Bożą łaską29.

Absolutna czy relatywna niezdolność do małżeństwa
W rozumieniu kan. 1095, n. 3 przedmiotem niezdolności konsensualnej 

są jedynie istotne obowiązki małżeńskie, gdyż tylko one dotyczą samej isto-
ty małżeństwa, zaś obowiązki nieistotne, choć mają ogromne znaczenie dla 
małżeństwa udanego i szczęśliwego, to jednak nie wpływają na nieważność 
związku30. Dodatkowo, przyczyn niezdolności należy dopatrywać się w struk-
turze psychicznej kontrahenta, a nie w subiektywnych trudnościach, jakie 
przeżywają małżonkowie. Nupturient musi więc być niezdolny do podjęcia 

26 Por. T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, Tarnów 2003, s. 115. 
27 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 25 I 1988, AAS, 

1988, vol. 80, s. 1180–1181.
28 Por. P. Bianchi, Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II…, dz. cyt., s. 417.
29 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 27 I 1997, dz. 

cyt., s. 489.
30 Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle 

wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 23.11.2006, „Ius Matrimoniale”, 2011, t. 16 (22), s. 180. 
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istotnych obowiązków małżeńskich już w momencie wyrażania zgody mał-
żeńskiej. Niezwykle ważne jest, by badając przebieg jakiegoś małżeństwa, nie 
pomylić niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z nie-
zdolnością, jaka została nabyta w czasie trwania związku, który był trudny, 
a może i nieudany31. Niezdolność natury psychicznej powinna być uprzednia, 
czyli istniejąca w momencie zawierania małżeństwa, gdyż tylko wtedy może 
ona znacząco wpłynąć na niezaistnienie aktu prawnego, jakim jest zgoda mał-
żeńska.

Mając na uwadze występowanie niezdolności psychicznej do podjęcia istot-
nych obowiązków małżeńskich już w momencie zawierania związku, należy 
podkreślić, że jest ona sprzeczna z teorią niezdolności relatywnej, która jest 
rozumiana jako niezdolność do wejścia w konkretną relację z określoną oso-
bą ze względu na specyfikę osobowości podmiotów wchodzących w relację. 
Podmioty te byłyby niezdolne do wejścia w relację małżeńską ze sobą, ale 
same w sobie byłyby zdolne do zawarcia małżeństwa z inną osobą32. Przyjęcie 
relatywnej niezdolności, czyli odnoszącej się do konkretnego współmałżonka, 
pozwalałoby jednak na zbadanie owej niezdolności dopiero po czasie, w za-
leżności od przebiegu danego małżeństwa. Takie ujęcie zdolności czy nie-
zdolności do małżeństwa wiązałoby się z koniecznością zawieszenia ważności 
umowy małżeńskiej aż do czasu jej weryfikacji w trakcie trwania wspólnoty 
małżeńskiej33.

Zwolennicy niezdolności relatywnej, a  wśród nich José Maria Serrano 
Ruiz, podkreślają, że  osoba ludzka, nawet niedotknięta poważnym zabu-
rzeniem osobowości lub niemożnością nawiązania poprawnych relacji z in-
nymi, może okazać się niezdolna do  nawiązania relacji międzyosobowych 
z  konkretną osobą i  to właśnie z  tą, z  którą zawarła związek małżeński34. 
Nieważność małżeństwa może również tkwić w sferze osobowościowej stron. 
Ze względu na braki osobowościowe, osoba może być niezdolna do przyjęcia 
drugiej osoby do wspólnoty małżeńskiej, dlatego takie małżeństwo jest ska-
zane na niepowodzenie i jego trwałość staje się moralnie niemożliwa. W ten 

31 Por. H. Stawniak, Niezdolność absolutna czy również relatywna?, „Prawo Kanoniczne”, 
R. LIV, 2011, nr 1–2, s. 150. 

32 Por. H. Franceschi, L’incapacità relativa esplicita ed implicita, [w:] La nullità del matri-
monio: temi processuali e sostantivi in occasione della Dignitas Connubi, red. H. Franceschi, 
M. A. Ortiz, J. Llobell, Roma 2005, s. 353.

33 Por. S. Paździor, Przyczyny psychiczne…, dz. cyt., s. 57–58. 
34 Por. J. M. Serrano Ruiz, La novità normativa e la collocazione sistematica del can. 1095 

n. 3, [w:] Diritto matromoniale canonico. Il consenso, red. P. A. Bonnet, C. Gullo, t. 2, Roma 
2003, s. 107; Coram Serrano, 05.04.1973, SRRDec., 1973, vol. 65, s. 323–333.
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sposób zwolennicy niezdolności relatywnej widzą małżeństwo jako relację 
międzyosobową, co w konsekwencji prowadzi do uznania niekompatybilno-
ści charakterologicznej jako prawdziwej niezdolności do  zawarcia małżeń-
stwa35. Podkreślając naturę relacji międzyosobowej małżeństwa, zwolennicy 
teorii niezdolności relatywnej postawili akcent na istocie wzajemnego prze-
kazania się i przyjęcia własnej osoby oraz osoby drugiego, zwracając uwagę 
na  niepowtarzalność każdej jednostki ludzkiej. Z  tego powodu „niezdol-
ność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich powinna być oceniana 
z  odniesieniem do  konkretnego małżeństwa i  do każdego indywiduum, 
z  uwzględnieniem także niemożliwości podjęcia tychże obowiązków jedy-
nie w  relacji do  określonej osoby, którą się wybrało jako współpartnera”36. 
Serrano Ruiz wskazuje, że  niezdolność do  zawarcia małżeństwa nie tyle 
powinna być mierzona abstrakcyjnie i  apriorycznie, ile raczej zdolnością 
do  małżeństwa in  facto esse, małżeństwa trwającego w  czasie, ponieważ 
w małżeństwie chodzi o zdolność do akceptacji egzystencjalnej drugiej osoby 
w ofiarowaniu siebie37.

W uzasadnianiu niezdolności relatywnej dość często znajdziemy odwoła-
nie do analogii wynikającej z przeszkody impotencji, która może być zarówno 
absolutna, jak i relatywna. Pierwsze wzmianki o takiej niezdolności w relacji 
do impotencji znajdziemy w wyrokach, gdy jeszcze nie obowiązywał Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kiedy mówi się o „impotencji moralnej”, 
mając na  myśli aktualną niezdolność psychiczną, wynikającą z  psychopa-
tologii, zazwyczaj o naturze psychoseksualnej38. Niezdolność do dokonania 
aktu płciowego może wynikać zarówno z  przyczyn fizycznych, jak i  psy-
chicznych. Może się okazać także, iż  nupturient nie jest w  stanie odbyć 
stosunku płciowego z żadną osobą płci przeciwnej albo tylko z niektórymi, 
np. ze względu na dysproporcję narządów płciowych. W ten sposób próbuje 
się przenieść te  same kryteria na  niezdolność konsensualną. Jednakże, jak 
zauważa Pedro Juan Viladrich, różnica między pojęciem zdolności konsen-
sualnej i  przedmiotem zdolności do  współżycia seksualnego jest istotowo 
tak wielka, że  uniemożliwia jakiekolwiek porównanie czy przeniesienie. 
Autor stwierdza:

35 Por. W. Góralski, Incapacitas assumendi…, dz. cyt., s. 115. 
36 Tamże, s. 116.
37 Por. J. M. Serrano Ruiz, La novità normativa…, dz. cyt., s. 111. Zob. też: H. Stawniak, 

Niezdolność absolutna…, dz. cyt., s. 154.
38 Por. J. Carreras, L’antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (i prece-

denti remoti del canone 1095 CIC’83), „Ius Ecclesiae”, 4 (1992), s. 79–150. 
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Podział impotencji na  relatywną i  absolutną jest prawdziwy, ponieważ pełne 
współżycie będące podmiotem potentia coeundi jest wspólnym aktem fizycznym 
organów mężczyzny i kobiety […]. Tym czego impotent nie może zrealizować jest 
stosunek seksualny, który jest wspólnym fizycznym działaniem pomiędzy męż-
czyzną i kobietą. Przeciwnie, treścią zdolności konsensualnej jest własna władza 
rozumnej dobrowolności poszczególnego konkretnego podmiotu, która jest za-
sadniczo władzą autodeterminacji podmiotu, w sobie i przez siebie, z natury du-
chową39.

Akt woli jest zgodą wewnętrzną i  nie może zależeć od  drugiego pod-
miotu. Nawet jeśli małżeństwo polega na  relacji, to  przy powstaniu tego 
związku uczestniczy zdolność wolnej i  rozumnej autodeterminacji po-
szczególnego nupturienta, która jest władzą własną każdego podmiotu. 
W  konsekwencji, jak podkreśla Viladrich, zdolność do  autodeterminacji 
nie może zależeć od ciała drugiej osoby czy też jej zdolności wolitywnych 
i  intelektualnych40.

Stankiewicz zaś odrzuca możliwość stosowania analogii między inca-
pacitas assumendi a  przeszkodą impotencji względnej, biorąc pod uwagę 
przepisy wynikające z  kan. 10  KPK, gdzie jedynie te  ustawy należy uznać 
za unieważniające lub uniezdalniające, które wyraźnie postanawiają, że dana 
czynność jest nieważna lub osoba niezdolna, dlatego analogiczne stosowanie 
ustawy uniezdalniającej należy wykluczyć i nie można tu zastosować prze-
pisu kan. 19 KPK41. Istotny jest także fakt, iż w czasie kodyfikacji zdecydo-
wano, by niezdolności do podjęcia podstawowych obowiązków małżeńskich 
nie nazywać impotencją moralną i  w  ten sposób uniknąć porównań czy 
analogii42.

Opierając się na powyższych tezach, jurysprudencja rotalna odrzuca ana-
logię między impotencją relatywną a niezdolnością relatywną, gdyż w przy-
padku aktu seksualnego mamy do czynienia z jednoczesnym i wzajemnym 
współdziałaniem fizycznym, zaś przy niezdolności natury psychicznej, jedna 
lub dwie strony, muszą być niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków mał-
żeńskich już w momencie zawierania małżeństwa, niezależnie od kondycji 
drugiej strony43.

39 P. J. Viladrich, Konsens małżeński…, dz. cyt., s. 120. 
40 Por. tamże, s. 121.
41 Por. Coram Stankiewicz, 16.12.1994, „Monitor Ecclesiasticus”, 1997, vol. 122, s. 33.
42 Por. W. Góralski, Incapacitas assumendi…, dz. cyt., s. 137.
43 Por. H. Franceschi, L’incapacità relativa esplicita ed implicita, dz. cyt., s. 369.
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Niekompatybilność charakterów  
czy niezdolność konsensualna
Relatywna niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich nawiązuje 

do tezy o essentials incompatibilitas, jaka zachodzi między nupturientami, któ-
rzy byliby zdolni do zawarcia małżeństwa, ale nie z tą konkretną osobą, ponie-
waż pewne cechy nie pozwalają im budować prawdziwej więzi małżeńskiej. 
W odniesieniu do jednego z wyroków, tj. coram Pinto Gomez z 19 lutego 1982 
roku, można wywnioskować, że pomiędzy osobowością obsesyjno-zdeter-
minowaną a osobowością paranoiczną istnieje poważna niekompatybilność 
osobowości, stanowiąca podstawę do mówienia o niezdolności relatywnej. 
Podobnie dwie osoby z cechami osobowości histerycznej czy osobowością 
schizoidalną i maniakalną przejawiają skłonności sobie przeciwne, przesądza-
jąc o konfliktach i czyniąc wspólne życie praktycznie niemożliwym44. Takie 
przypadki stanowią klasyczne przykłady niezdolności relatywnej, gdyż nie-
zdolność wypływałaby z konkretnej konfiguracji osobowościowej, z założe-
niem, że przy innej konfiguracji małżeństwo byłoby ważne i wspólne życie 
możliwe.

Uwzględniając relatywność w niezdolności konsensualnej, jurysprudencja 
rotalna przyjmuje jedynie relatywność w odniesieniu do podstawowych praw 
i obowiązków małżeńskich. Może więc ona dotyczyć tylko przedmiotu zgody 
małżeńskiej, nie zaś drugiego kontrahenta, gdyż w takim przypadku mogłoby 
dojść do pomieszania między prawdziwą niezdolnością do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich z trudnościami charakterologicznymi przy konty-
nuowaniu wspólnoty małżeńskiej, w której każdy z małżonków ma swoje 
problemy. Niezdolność jest obecna już w małżeństwie in fieri, zaś trudności 
wynikają z kontynuacji życia małżeńskiego, czyli z małżeństwa in facto esse. 
Niekompatybilność charakterów czy osobowości nie może stać się wystar-
czającym dowodem, by mówić o prawdziwej niezdolności prawnej. Sędzia 
interpretujący prawo może orzec niezdolność do małżeństwa „relatywnie” 
do podstawowych obowiązków małżeńskich, ale nie ze względu na drugiego 
kontrahenta, gdyż byłoby to tworzeniem nowego prawa, jakiego z pewnością 
nie przewiduje kan. 1095, n. 345.

Héctor Franceschi, analizując jeden z  wyroków coram Funghini, mówi 
o  możliwości uznania niezdolności relatywnej, jednak bazującej nie na 

44 Por. Coram Pinto, 19.02.1982, „Il Diritto Ecclesiastico”, 1982, vol. 107, s. 542–543. Zob. też: 
S. Paździor, Przyczyny psychiczne…, dz. cyt., s. 58. 

45 Por. H.  Franceschi, L’incapacità relativa: Status questionis e prospettiva antropologico- 
-giuridica, [w:] L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Studii Giuridici, 
vol. 48, Città del Vaticano 1998, s. 110–111. 
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niekompatybilności charakterów, ale na patologii psychicznej, która choć sama 
w sobie nie jest bardzo poważna, to w relacji do drugiego kontrahenta i jego 
problemów osobowościowych może okazać się na tyle poważna, by wpłynąć 
na niezdolność konsensualną. W takim przypadku mamy do czynienia z pa-
tologią lekką z punktu widzenia klinicznego, jednak poważną z punktu wi-
dzenia prawnego. W każdym razie niezdolność kanoniczna musi być obecna 
w chwili wyrażania zgody i nie ma prawnego znaczenia niezdolność do wy-
pełnienia obowiązków małżeńskich, jeśli pojawiła się ona w trakcie trwania 
związku. Zupełnie innym przypadkiem byłaby patologia sama w sobie lekka, 
która w czasie narzeczeństwa, również ze względu na relacje międzyosobowe, 
pogłębiłaby się na tyle, że w chwili zawierania małżeństwa strona byłaby już 
niezdolna do zawarcia małżeństwa, gdyż w ocenie niezdolności kluczowym 
jest moment zawarcia małżeństwa46.

Krytyka teorii o niezdolności relatywnej
Ze zdecydowaną krytyką niezdolności relatywnej w jurysprudencji rotalnej 

spotykamy się po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z  1983 roku. 
I tak w coram Davino z 24 kwietnia 1983 roku czytamy, że zdolność do zawar-
cia małżeństwa wymaga pewnego minimum, by zgoda małżeńska była aktem 
wolnym, osobowym, świadomym i dobrowolnym, oraz by istota tego aktu 
była ujęta przez kontrahentów. Chodzi tu o ujęcie istoty, nie zaś całkowitej 
pełności, gdyż w takim przypadku błędnie żądałoby się nadmiernej zdolno-
ści do działania, a wtedy nawet lekka nieprawidłowość byłaby wystarczająca 
do uznania osoby za niezdolną do zawarcia małżeństwa47. Także Stankiewicz 
stoi na stanowisku, że pojęcie niezdolności relatywnej jest dwuznaczne. Wy-
nika ona raczej z czysto subiektywnej oceny zdolności psychicznej i samego 
małżeństwa, gdzie zdolność do zawarcia małżeństwa jest utożsamiana ze zdol-
nością osiągnięcia szczęśliwości małżeńskiej. Zwolennicy teorii o niezdol-
ności relatywnej mylą istotne elementy zdolności do zawarcia małżeństwa 
z elementami odnoszącymi się do życia wspólnego i do doskonałości zgody 
małżeńskiej, oraz opierają się na błędnym pojęciu wolności ludzkiej, komple-
mentarności w małżeństwie i szczęśliwości małżeńskiej. W ten sposób myli się 
minimalną zdolność, która jest wystarczająca do ważności zgody małżeńskiej, 
z ideałem pełnej dojrzałości do szczęśliwego życia małżeńskiego48.

46 Por. tamże, s. 112–113.
47 Por. Coram Davino, 24.04.1983, cyt. za: W. Góralski, Incapacitas assumendi…, dz. cyt., 

s. 133.
48 Por. Coram Stankiewicz, 25.10.2001, RRDec., 2001, vol. 93, s. 702.
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W ocenie incapacitas assumendi należy odnosić się bezpośrednio do istot-
nych obowiązków małżeńskich, a nie do drugiej osoby. Niezdolność może 
dotyczyć jedynie poszczególnych kontrahentów, a nie pary małżeńskiej, nigdy 
też nie może być widziana jako suma lekkich patologii stron49. Niezdolność 
do zawarcia małżeństwa musi koniecznie wynikać z patologii istniejącej już 
w momencie zawierania małżeństwa, zaś obecność, naturę i wpływ na zdol-
ność psychiczną kontrahenta oceni opinia biegłego50. Niezdolność ta nie może 
być liczona w relacji kontrahent – kontrahent, lecz jej ocena musi być obiek-
tywna w odniesieniu do istotnych praw i obowiązków wynikających z natu-
ry i istoty małżeństwa51. Przyjmując niezdolność relatywną, nie ma potrzeby 
stwierdzenia poważnej patologii, za nieważne bowiem mogłyby być uznane 
małżeństwa, w których kontrahenci pozostają w „stanie normalności”, ale 
ze względu na trudności i problemy, jakie pojawiły się w ich relacji, nie mogą 
ze sobą żyć w jedności małżeńskiej52.

Wnioski
Niezdolność do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej we-

dług kan. 1095, n. 3 jest niezdolnością do zrealizowania przedmiotu formalne-
go zgody małżeńskiej53. Skoro nikt nie może zobowiązać się do czegoś, czego 
nie jest w stanie wypełnić, prawodawca kanoniczny stwierdza, że w tym kon-
kretnym przypadku kontrahent pozostaje niezdolny do zawarcia małżeństwa. 
Chociaż w jurysprudencji rotalnej i w praktyce sądowniczej w Kościele bra-
kuje jednomyślności co do wymogu absolutności tejże niezdolności, to jed-
nak przeważająca większość kanonistów uważa, że niezdolność konsensualna 
musi uniemożliwiać podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich w stosunku 
do każdego partnera54.

Dopuszczenie relatywnej niezdolności do  podjęcia istotnych obowiąz-
ków małżeńskich sprowadziłoby w praktyce poważne konsekwencje prawne. 

49 Por. W. Góralski, Incapacitas assumendi…, dz. cyt., s. 138–139.
50 Por. J. T. Martin de Agar, L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio. 

Interpretazione ed ambito di applicazione del can. 1095 n. 3. Giudice e perito a colloquio, [w:] 
L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, dz. cyt., s. 190.

51 Por. H. Stawniak, Niezdolność absolutna…, dz. cyt., s. 157.
52 Por. tamże, s. 157.
53 Por. W. Góralski, Refleksje nad kan. 1095 nowego KPK, „Studia Płockie”, 1986, t. 14, s. 72.
54 Por. M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przy-

czyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, „Psychiatria Polska”, 2010, t. 44, nr 4, 
s. 492.
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Niezdolność mierzona w relacji do konkretnej osoby, tzn. współkontrahenta, 
a nie w relacji do istotnych obowiązków, jakich podejmuje się podmiot w mo-
mencie zawierania małżeństwa, uzależniłaby ważność małżeństwa od prak-
tycznego funkcjonowania stron w małżeństwie. Skoro jednak prawodawca 
użył terminu incapacitas assumendi, a nie incapacitas adepimendi, chciał tym 
samym podkreślić, iż chodzi tu o kondycję kontrahenta, który chociaż ro-
zumie znaczenie istotnych obowiązków małżeńskich, to z przyczyn natury 
psychicznej nie może ich realizować w praktyce. Nieważność małżeństwa nie 
może zależeć od przyszłej weryfikacji, czy strony zafunkcjonowały dobrze 
w małżeństwie, czy też nie, ale od obiektywnej przyczyny leżącej w psychice 
jednego z kontrahentów już momencie zawierania małżeństwa, bez uzależnia-
nia tego faktu od predyspozycji psychicznych czy osobowościowych drugiego 
kontrahenta.

Przyczyny psychiczne, o których mowa w kan. 1095, n. 3, muszą być na tyle 
silne, by podmiot nie był w stanie utworzyć wspólnoty małżeńskiej. Wskazuje 
na to również Jan Paweł II w alokucji do Roty Rzymskiej z 1987 roku, wyma-
gając do orzeczenia niezdolności poważnej anomalii psychicznej, istotnie do-
tykającej zdolności zrozumienia lub sfery wolitywnej kontrahentów55. Jedynie 
stwierdzona ciężka anomalia psychiczna, istniejąca w momencie zawierania 
związku, daje podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Nie należy 
jednak zapominać o poprawnej, chrześcijańskiej koncepcji antropologicznej, 
która daje całościowy obraz człowieka. Człowiek, choć zraniony i słaby w swo-
jej naturze, dzięki współpracy z łaską Bożą, jest w stanie pokonać codzienne 
trudności, jakie napotyka także w życiu małżeńskim.

Zgodnie z  kan. 1058 małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo 
tego nie zabrania. Biorąc pod uwagę powyższe wskazanie, zarówno pra-
wa unieważniające, jak i  uniezdalniające, winny być widziane jako wyjąt-
ki od  normy, dlatego prawo stawia nupturientom minimalne wymagania 
do  ważnego zawarcia małżeństwa. Z  tej perspektywy przyjęcie tezy o  nie-
zdolności relatywnej znacznie poszerzyłoby grono niezdolnych do podjęcia 
obowiązków małżeńskich, również tych mniej istotnych, i  ograniczyłoby 
ius connubi do  „elity” zdolnych do  zawarcia małżeństwa. Przed taką sytu-
acją przestrzegał Benedykt XVI, przypominając, że zwykłe osoby są zdolne 
do  małżeństwa i  nie można mieszać niezdolności do  małżeństwa z  trud-
nościami, lansując w  ten sposób niemożliwość utrzymania wspólnoty 

55 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 17 II 1987, dz. 
cyt., s. 1457.
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małżeńskiej. Papież podkreślał, że  rzeczywistość małżeńska jest otwartą 
możliwością dla mężczyzny i kobiety, oraz jest drogą powołania dla zdecy-
dowanej większości ludzi56.

Nie można także przyjąć niezdolności relatywnej rozumianej jako nie-
zgodność charakterów. Prawdą jest, że różnice charakterów połączone z na-
wet lekkimi zaburzeniami osobowości poważnie utrudniają życie małżeńskie, 
jednakże znowu mielibyśmy do czynienia z trudnościami w przeżywaniu mał-
żeństwa, a nie z prawdziwą niezdolnością konsensualną. Nie można stawiać 
znaku równości między małżeństwem nieudanym i nieszczęśliwym a mał-
żeństwem nieważnym. Niezdolność konsensualna dotyczy przedmiotu zgody 
małżeńskiej, czyli istotnych obowiązków, a nie współkontrahenta i jego cech 
charakteru czy osobowości. Współcześni kanoniści przeważnie odrzucają tak-
że analogię między niezdolnością z przyczyn natury psychicznej i impotencją 
względną, gdyż incapacitas assumendi zależy ściśle od podmiotu wyrażającego 
zgodę, zaś w przypadku aktu seksualnego przy dopełnieniu małżeństwa musi 
dojść do jednoczesnego i wzajemnego współdziałania fizycznego, gdzie nawet 
przy impotencji względnej taki akt staje się niemożliwy.

Biorąc pod uwagę brzmienie kan. 1095, n. 3, nauczanie papieskie, zawarte 
zwłaszcza w alokucjach do Roty Rzymskiej, które ukazują nam zamysł pra-
wodawcy oraz zdecydowanie przeważającą jurysprudencję Roty Rzymskiej 
i naukę kanonistów, należy przyjąć, że relatywna niezdolność do zawarcia 
małżeństwa nie może być przyjęta w orzekaniu o stwierdzeniu nieważności 
małżeństwa głównie ze względu na utożsamianie icapacitas assumendi z trud-
nościami wynikającymi z życia małżeńskiego.

56 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 29 I 2009, dz. 
cyt., s. 125–126. Zob. też: H. Stawniak, Niezdolność absolutna…, dz. cyt., s. 159. 
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Zwalnianie z kar kościelnych  
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym  

w Kodeksie Prawa Kanonicznego  
z 1983 roku

Po Soborze Watykańskim II problematyka zwalniania z kar kościelnych 
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym napotkała na liczne propozycje 
biskupów, teologów a  szczególnie prawników, którzy zachęceni zasadami 
ustalonymi przez synod biskupów w 1967 roku, już w pierwszych Schema-
tach przygotowywanego Kodeksu Prawa Kanonicznego [dalej: KPK] naciskali 
na wprowadzenie zmian1.

Pragnę przedstawić nie tylko problemy związane ze  zwalnianiem z  kar 
kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym, lecz również ukazać 
perspektywy i nowe rozwiązania dotyczące tej tematyki. W okresie rewizji 
KPK z 1917 roku zostały dokonane istotne zmiany. Całkowicie zostały abrogo-
wane grzechy zastrzeżone2. Rozróżnienia pomiędzy zastrzeżeniem grzechów 
i zastrzeżeniem cenzur zostały całkowicie abrogowane, a jedynie pozostały 
zastrzeżone cenzury3.

Kodeks będąc podstawowym dokumentem ustawodawczym Kościoła, opartym 
na  dziedzictwie prawnym i  ustawodawczym Objawienia i  Tradycji, winien być 

1 Por. P. Ciprotti, De iure poenali canonico, quod attinet ad conversionem et reconciliatio-
nem obtinendam, „Monitor Ecclesiasticus”, 1975, vol. 100, s. 368–369; L. Adamowicz, Zakres 
uprawnień spowiednika według prawa powszechnego Kościoła Łacińskiego i prawa wspólnego 
Katolickich Kościołów Wschodnich, Lublin 2001.

2 KPK z 1917 roku zastrzegał Stolicy Apostolskiej absolucję z grzechu fałszywego donie-
sienia do przełożonego na spowiednika o solicytację (kan. 894).

3 Por. V. Mancusi, Evoluzione della disciplina ecclesiastica e del diritto penale con partico-
lare riferimento al coordinamento tra il foro interno ed esterno nel Codice di Diritto Canonico, 
Roma 2001.
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uważany za niezbędne narzędzie, dzięki któremu jest zachowywany należyty po-
rządek w życiu indywidualnym i społecznym, jak i w działaniu Kościoła4.

Tytuł VI Księgi VI KPK z 1983 roku zajmuje się Ustaniem kar (De poena-
rum cessatione), gdzie w 10 kanonach zostały przedstawione ogólne zasady 
związane z ustaniem kar (kann. 1354–1361). Kara może przestać obowiązywać 
w różny sposób: poprzez jej odbycie, gdy była nałożona na czas określony 
(kary ekspiacyjne kan. 1336, § 1); poprzez zwolnienie z kary przez przełożone-
go; poprzez przedawnienie skargi karnej (kann. 1362, §§ 1–2, 1363, §§ 1–2); po-
przez śmierć ukaranego, nie jest przewidziana amnestia.

Niniejsze opracowanie zostało zawężone do problematyki zwalniania z kar 
kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym. Na wstępie przed-
stawiono pojęcie i podział kar kościelnych, jak również analizę zasad rewizji 
KPK zatwierdzonych przez synod biskupów (1967), według których miały 
pracować podkomisje nad rewizją KPK z 1917 roku. Przyjęte zasady wskazy-
wały na lepszą koordynację pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrz-
nym. Zwalnianie z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym 
w sytuacjach zwyczajnych, w sytuacjach naglących – jeśli penitentowi jest 
trudno pozostawać w grzechu ciężkim (kan. 1357, § 1) oraz w niebezpieczeń-
stwie śmierci (kan. 976)5, stanowi punkt centralny opracowania. Ustawy wy-
raźnie wskazują na wymagane warunki przy zwalnianiu z cenzury (kan. 1358, 
§ 1; 1360). Na oddzielne omówienie zasługuje tematyka przedawnienia skargi 
karnej po wprowadzeniu w 2001 roku przez Kongregację Nauki Wiary zmian 
w  tej materii. Zasygnalizowana została również problematyka zwalniania 
z kar kościelnych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.

Pojęcie kary kościelnej
„Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych 

wiernym popełniającym przestępstwo” (por. kan.  1311). Pierwszym celem 
i najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz salus animarum suprema 
lex. Kara jest konieczna we wspólnocie kościelnej do naprawienia zgorszenia, 
wyrównania naruszonej sprawiedliwości i doprowadzenia do poprawy win-
nego (por. kan. 1341)6.

4 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Sacrae disciplinae leges”, 25 I 1983, [w:] KPK, s. 13. 
5 Por. W. Góralski, Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według 

nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne”, R. XXVII, 1984, nr 3–4, s. 77–87.
6 Por. P. Ciprotti, Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale canonico, 

„Ephemerides Iuris Canonici”, R. XLVI, 1990, s. 122. 
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Kara kościelna według KPK z 1917 roku „jest pozbawieniem jakiegoś dobra, 
dokonanym przez uprawnioną do tego władzę w celu osiągnięcia poprawy 
przestępcy i ukarania przestępstwa” (por. kan. 2215). Duchownym diecezjal-
nym, jak i zakonnikom, którzy popełnili przestępstwa ordynariusz może za-
kazać lub nakazać przebywanie na określonym miejscu lub terytorium (por. 
kan. 1337, § 1).

Każda kara zmierza do osiągnięcia zbawienia przestępcy, jako ostateczne-
go celu, i w konsekwencji jego nawrócenia7. Kara w sposób szczególny jest 
konieczna do ochrony dyscypliny kościelnej. Poprzez aplikację kar chroni się  
zenie do poprawy winnego8. Kościół – sakrament zbawienia – nie może tole-
rować wiernych, którzy popełniają przestępstwa, lecz ma obowiązek wymie-
rzania kar, wypełniając w ten sposób swoją misję wobec winnego9.

Sankcje karne w Kościele stanowią ostateczność extrema ratio. Gdy ordy-
nariusz uzna, że ani braterskie upomnienie, ani nagana, ani też inne środki 
pasterskiej troski nie mogą w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wy-
równać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego, wte-
dy wymierza kary10. Kan. 1317 nakazuje: „kary należy o tyle ustanawiać, o ile 
są rzeczywiście konieczne do lepszego zachowania dyscypliny kościelnej”11.  
Kryterium konieczności kar stanowi regułę generalną przy ustanawianiu ja-
kiejkolwiek kary12.

 7 Por. J. Arias, De poena canonica in ordine ad delinquentis conversionem et eius reconcilia-
tionem in primaeva Ecclesia et in hodierna, „Monitor Ecclesiasticus”, 101 (1976) s. 363–367.

 8 Por. A. Marzoa, Los delictos y las penas canonicas, [w:] J. I. Arrieta et al., Manual de de-
recho canonico, Pamplona 1988, s. 667–669.

 9 „L’analisi del divenir colpevole e del liberarsi dalla colpa rivela la stessa tendenza verso 
il Trascendente; essa fa entrare in campo considerazioni e riguardi, di cui la scienza e la pratica 
del diritto penale non hanno bensì da trattare ex professo, ma dei quali dovrebbero avere una 
sufficiente cognizione, affinché altri possano renderli utilizzabili al fine della esecuzione della 
pena ed applicarli a vantaggio del colpevole”, Pius XII, Alloc., (5 feb. 1955), „Acta Apostolicae 
Sedis” [dalej: AAS], 1955, vol. 47, s. 78.

10 Por. H. Pree, Esercizio della potestà e diritti dei fedeli, [w:] I principi per la revisione del 
Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, red. J. Canosa, Mila-
no 2000, s. 305–306.

11 Por. F. Coccopalmerio, La normativa penale della Chiesa, [w:] La normativa del nuovo 
Codice, red. E. Cappellini, Brescia 1983, s. 296–298.

12 „Il criterio dell’effettiva necessità è quello più importante, che manifesta lo  spirito 
e la finalità del diritto penale nella Chiesa e per la Chiesa”; L. Chiappetta, Il Codice di Diritto 
Canonico: Commento giuridico-pastorale, t. 2, Neapol 1988, nr 4294.
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Analizując kan. 1342, zauważamy, że do wymierzania kar ustawodawca za-
leca podwójny proces karny: administracyjny i sądowy, z preferencją procesu 
karno-sądowego13.

KPK z 1983 roku w kan. 1317 zaleca redukcję kar kościelnych, pomimo że są 
konieczne dla dobra Kościoła oraz osiągnięcia zbawienia dusz: „Poenas eate-
nus constituantur, quatenus necessariae sint ad aptius providendum disci-
plinae ecclesiasticae”14.

Podział kar kościelnych15

Prawodawca w  kan. 1312, § 1 przedstawia podział sankcji w  Kościele. 
Ze względu na cel rozróżniamy: kary poprawcze, czyli cenzury (ekskomunika, 
interdykt i suspensa)16, i kary ekspiacyjne17. Zgodnie z kan. 2241, § 1 „cenzura 
oznacza karę, przez którą człowiek ochrzczony, stając się przestępcą i trwając 
w uporze, zostaje pozbawiony niektórych dóbr duchowych lub złączonych 
z duchowymi tak długo, aż zaniechawszy uporu, uzyska rozgrzeszenie”.

13  Por. „Communicationes”, 1969, vol. 1, s. 35–56; P. Ciprotti, De iure poenali canonico…, 
dz. cyt., s. 368–369. 

14  Por. „Communicationes”, 1969, vol. 1, s. 84. „Nel Motu Proprio con cui sarebbe dovuto 
essere pubblicato, separatamente, la parte della riforma penale, si spiega che la diminuzione 
delle pene nella Chiesa è anche un atto di fiducia che la Chiesa compie nei confronti del cri-
stiano di oggi, maggiormente consapevole della propria dignità e responsabilità”. Por. Ecclesia 
Catholica. Comissio Codici Iuris Canonici Reconoscendo, Schema documenti quo disciplina 
sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur (reservatum), Città del Vaticano 
1980, s. 12.

15 „Il criterio della denominazione potrebbe apparire eccessivamente nominalistico, 
ma corrisponde a una precisa opzione del nuovo Codice canonico che vuole evitare le defi-
nizioni”, „Communicationes”, 1970, vol. 2, s. 101; por. „Communicationes”, 1976, vol. 8, s. 169; 
„Communicationes”, 1977, vol. 9, s. 148; F. Coccopalmerio, La normativa…, dz. cyt., s. 297.

16 Por. J. Syryjczyk, Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne”, R. XXIX, 1990, nr 3–4, s. 173–176; A. Borras, Ap-
partennence à l’Eglise, communion ecclesiale et excommunmication, „Nouvelle Revue Theologi-
que”, R. 110, 1988, nr 6, s. 801–804.

17 Kary ekspiacyjne, które mogą obowiązywać przestępcę na stałe albo na czas określony 
lub nieokreślony, oprócz innych, ustanowionych ewentualnie ustawą, są  następujące: 1°  za-
kaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium; 2° pozbawienie władzy, 
urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto 
honorowego; 3° zakaz korzystania z tego, co wyliczono w nr. 2, lub zakaz korzystania z tego 
w określonym miejscu lub poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie powodu-
ją nieważności; 4° karne przeniesienie na inny urząd; 5° wydalenie ze stanu duchownego (kan. 
1336, § 1). Karami wiążącymi mocą samego prawa mogą być tylko te kary ekspiacyjne, które 
wyliczono w § 1, nr 3. Por. R. Babicz, Le pene espiatorie nei Codici del 1917 e del 1983, Roma 1988.



501

Zwalnianie z kar kościelnych…

Art. 4 kan. 196 Pozbawienie18, w Księdze I Norm Generalnych w Tytule IX: 
Urzędy Kościelne stał się powodem do różnych komentarzy i dyskusji doktry-
nalnych odnośnie do wymierzania kar. Pierwsza grupa autorów twierdzi, że po-
zbawienie urzędu kościelnego jest karą, która obowiązuje przestępcę na stałe, 
czyli na czas nieokreślony, dlatego musi być wymierzona przez ustawę, a nie 
przez nakaz (kan. 1319, § 1). Ten rodzaj kary jest wymierzany w procesie kar-
nym19. Druga grupa autorów słusznie wskazuje na możliwość nałożenia tych 
kar w procesie administracyjnym20. Prawodawca przewiduje pozbawienie 
urzędu kościelnego w przypadku odstępstwa od wiary, herezji lub schizmy (por. 
kan. 1364, § 1); nadużycia władzy lub zadania (kan. 1389, § 1); w przypadku po-
ważnego graviter naruszenia obowiązku rezydencji, do którego jest obowiązany 
z racji sprawowanego urzędu kościelnego (kan. 1396); za przestępstwa przeciw-
ko życiu i wolności człowieka (kann. 1397; 1398); przeciwko sędziom (kan. 1457, 
§ 1), jak również urzędnikom i pomocnikom trybunału (kan. 1457, § 2).

Prawodawca dokonuje w kan. 1314 podziału kar na ferendae sententiae, wy-
mierzane wyrokiem, tj. taką karą, iż nie wiąże winnego, jeśli nie zostanie wy-
mierzona, i latae sententiae21. Ta ostatnia jest karą obowiązującą mocą samego 
prawa, czyli wiąże przez sam fakt popełnienia przestępstwa, jeśli to wyraźnie 
postanawia ustawa lub nakaz22.

18 „Pozbawienie urzędu, stanowiące mianowicie karę za  przestępstwo, może być doko-
nane tylko zgodnie z przepisami prawa” (kan. 196, § 1). „Pozbawienie osiąga skutek według 
przepisów kanonów prawa karnego” (kan. 196, § 2).

19 „Il modo di procedere per l’applicazione di una pena espiatoria è il processo penale giu-
diziario. Quindi si devono seguire tutti i passi del processo canonico penale”, J. García Martín, 
Le norme Generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1995, s. 582–583. 

20 „Il modo di  procedere potrà essere giudiziale (por. kan.  1717–1728) o  amministrativo 
(por. kan. 1341–1353)”, F. J. Urrutia, Privazione dell’ufficio, [w:] Nuovo dizionario di diritto cano-
nico, red. C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, s. 835; V. De 
Paolis, Il  libro primo del codice: norme generali (cann. 1–203), [w:] Il diritto nel mistero della 
Chiesa, Roma 1995, s. 480; „Il can. 196 tratta della privazione inflitta per sentenza o decreto”, 
L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t.  1, Napoli 1988, 
s. 257.

21 „La denominazione ferendae sententiae significa precisamente sentenza da pronunciare 
e latae sententiae significa già pronunciata. Si noti inoltre che il termine infliggere corrisponde 
al latino irrogare”, V. De Paolis, Il libro primo del codice: norme generali (cann. 1–203), dz. cyt. 
s. 299.

22 Por. tenże, Tutela della comunione ecclesiale. Lineamenti dell’ordinamento penale cano-
nico, [w:] Il diritto nel mistero della Chiesa. Diritto patrimoniale. Tutela della comunione e dei 
diritti. Chiesa e comunità politica, red. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, t. 4, Roma 
1980, s. 87.
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Istnieją też kary określone lub nieokreślone przez ustawę. „Ustawa może 
sama określić karę lub pozostawić jej określenie roztropnemu uznaniu sę-
dziego” (kan. 1315, § 2). Prawodawca w KPK pozostawił więc roztropnemu 
uznaniu sędziego określenie większości kar. „Ustawa partykularna może także 
do kar ustanowionych prawem powszechnym za jakieś przestępstwo dołączyć 
inne, ale nie powinna tego czynić bez bardzo poważnej konieczności. Jeśli zaś 
ustawa powszechna grozi karą nieokreśloną lub fakultatywną, ustawa party-
kularna może również w jej miejsce ustanowić karę określoną lub obowiąz-
kową” (kan. 1315, § 3).

Na mocy ustawy (kan. 1319, § 1), „O ile ktoś może mocą władzy rządze-
nia wydawać w zakresie zewnętrznym nakazy, o tyle może również zagrozić 
w nakazie określonymi karami, z wyjątkiem ekspiacyjnych, wymierzanych 
na stałe”.

Jeżeli kara jest nieokreślona, a ustawa, czego innego nie zastrzega, sędzia 
nie powinien wymierzać cięższych kar, zwłaszcza cenzur, chyba że domaga się 
tego bezwzględnie ciężkość przypadku; kar zaś wiążących na stałe nie może 
nałożyć (kan. 1349).

Kary poprawcze, czyli cenzury23, dzielą się na zarezerwowane i niezarezer-
wowane Stolicy Apostolskiej24. Podstawowym celem kar poprawczych jest 
zmiana przestępcy na lepsze. Dlatego należy je stosować jako lekarstwo do-
póki istnieje choroba, aby pomóc danej osobie w wyzdrowieniu. Po osiągnię-
ciu tego zamierzenia należy niezwłocznie zwolnić osobę z nałożonych kar. 
Przestępca to osoba chora, dlatego należy dążyć do jego powrotu na słuszną 
drogę. Osoba przestępcy jest postawiona na pierwszym miejscu, bez zanie-
dbania wymogów stawianych przez prawo, które mają na celu wyrównanie 
naruszonej sprawiedliwości spowodowanej czynem przestępczym25.

Ordynariusz, gdy uzna, że nie można w sposób wystarczający naprawić 
zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy 
winnego, które są celem kary, poprzez braterskie upomnienie, naganę, jak 
również inne karne środki zaradcze i pokuty wynikające z pasterskiej troski, 
wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe lub administracyjne dla wy-
mierzenia lub deklaracji kary26. Zgodnie z ustawą kara stanowi extrema ratio, 

23 Por. A.  Borras, L’Excommunication dans le  nouveau code de  droit canonique. Essai 
de définition, Paris 1987, s. 60.

24 Por. J. Syryjczyk, Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku, „Prawo Kanoniczne”, R. XXVIII, 1985, nr 3–4, s. 41–46.

25 Por. Pius XII, Alloc. (5 dec. 1954), AAS, 1955, vol. 47, s. 67–68.
26 Por. R. Bertolino, La tutela dei diritti nella Chiesa: dal vecchio al nuovo Codice di Diritto 

Canonico, Torino 1983.
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gdy inne środki karne nie osiągnęły wskazanych rezultatów27. Ordynariusz 
po  rozpatrzeniu danej sytuacji, przedstawionych zarzutów oraz dowodów 
decyduje o rozpoczęciu bądź zaniechaniu postępowania sądowego28 lub ad-
ministracyjnego29.

Zasady rewizji KPK  
zatwierdzone przez synod biskupów (1967)
W październiku 1967 roku synod biskupów ustalił i zatwierdził prawie jed-

nogłośnie zasady, według których miały pracować podkomisje nad rewizją 
KPK z 1917 roku. Problematyka koordynacji pomiędzy zakresem zewnętrz-
nym i wewnętrznym oraz wymierzania i zwalniania z kar tylko na forum ze-
wnętrznym wymagały dogłębnej refleksji. W sposób szczególny interesują nas 
zasada druga i dziewiąta.

Koordynacja pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym
Zasada druga, zatwierdzona przez synod biskupów, postanawia, że „mię-

dzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym, które są Kościołowi właściwe 

27 Por. A. G. Miziński, La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa 
e dei diritti dei fedeli, „Apollinaris”, R. LXXVII, 2004, nr 3–4, s. 859–883.

28 F. Nigro słusznie zauważa: „Perché i fedeli abbiano maggiori garanzie circa l’uso della 
potestà coattiva, l’Ordinario, ogni volta ciò sia possibile, come via ordinaria dovrà seguire qu-
ella giudiziaria e solo in via subordinata, quella amministrativa. In fase di esame dello Schema 
alcuni chiedevano che tutte le  pene fossero inflitte o  dichiarate per via giudiziaria. Questa 
suggestione, per motivi pastorali, non è stata accolta, altrimenti nelle more del processo giu-
diziario ne potrebbe seguire il danno delle anime. È stata questa esigenza, sempre preminente 
e prevalente, che ha  fatto sì che fosse conservata anche la via amministrativa per infliggere 
le pene”, F. Nigro, Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 1985, s. 785.

29 Zob. kan. 2214, § 2 KPK 1917: „Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid., sess. 
XIII, de ref., cap. I: «Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, 
atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios 
et  fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab  illicitis deterreant, ne, ubi deli-
querint, debitis eos poenis coercere cognatur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem 
peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, in-
crepent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam 
austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti 
gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum le-
nitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, con-
servetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si respiscere noluerint, ceteri, salubri in eos 
animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur»”. 
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i zachowują wartości przez wieki, powinna zaistnieć taka koordynacja, aby 
uniknąć pomiędzy nimi konfliktu”30. Koordynacja pomiędzy zakresem ze-
wnętrznym i  wewnętrznym w  KPK wskazuje na  obszerną rzeczywistość 
Kościoła złożoną z  bogatej natury ludzkiej, gdzie dwa zakresy mają wiele 
punktów wspólnych i płaszczyzn, na jakich się spotykają. Akty prawne z za-
kresu zewnętrznego mają odzwierciedlenie w  zakresie wewnętrznym, ten 
zaś nie może być ignorowany przez Kościół. Dlatego „ci, którzy otrzymali 
święcenia, zdolni są do sprawowania – zgodnie z przepisami prawa – wła-
dzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego ustanowienia i nazywana jest 
również władzą jurysdykcji”. Osoby posiadające władzę rządzenia w  Ko-
ściele muszą koordynować zakres zewnętrzny i  wewnętrzny, aby uniknąć 
konfliktów31.

Wymierzanie i odpuszczanie kar na forum zewnętrznym
Zasada dziewiąta bezpośrednio odnosi się do prawa karnego32. W sposób 

wyraźny zachęca ona do wymierzania i odpuszczania kar na forum zewnętrz-
nym: „co do prawa karnego, którego Kościół jako społeczność zewnętrzna, 
widzialna i niezależna zrzec się nie może, kary są z reguły ferendae sententiae 
i  tylko na  forum zewnętrznym są wymierzane i odpuszczane33. Kary latae 
sententiae mają być sprowadzone do niewielu przypadków i wymierzane tylko 
przeciw najcięższym wykroczeniom”34.

30 J. L. Gutiérrez, La formazione dei principi per la riforma del „Codex Iuris Canonici”, [w:] 
I principi per la revisione del codice di Diritto Canonico…, dz. cyt., s. 13–14. Por. J. M. Pomma-
res, La coordination des fors dans le droit canonique, [w:] I principi per la revisione del codice 
di Diritto Canonico…, dz. cyt., s. 107.

31 Zob. V. De Paolis, Coordinatio inter forum internum et externum in novo iure poenali 
canonico, „Periodica”. R. LXXII, 1983, z. 3, s. 403–433.

32 Por. tenże, L’attuazione della riforma del diritto penale canonico, [w:] I principi per la re-
visione del codice di Diritto Canonico…, dz. cyt., s. 680.

33 Tenże, Il processo penale del nuovo codice, [w:] Dilexit iustitiam. Studia in honorem Au-
relii Card. Sabattani, red. Z. Grocholewski, V. Carcel Orti, Città del Vaticano 1984, s. 483: „Si 
tratta di tre obiettivi che non hanno tutti lo stesso peso; non vanno collocati sullo stesso piano. 
Essi in  ogni caso devono essere raggiunti tutti e tre, perché l’Ordinario non debba avviare 
la procedura per l’irrogazione o dichiarazione della pena”. Por. F. Adami, Continuità e varia-
zioni di tematiche penalistiche nel nuovo „Codex Iuris Canonici”, „Ephemerides Iuris Canonici”, 
1989, vol. 45, s. 137–139.

34 „Communicationes”, 1969, vol. 1, s. 77–85; por. P. Ciprotti, De iure poenali canonico…, dz. 
cyt., s. 369–377.
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Zwalnianie z kar kościelnych  
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym
W tradycji prawa kanonicznego liczne wyrażenia wskazują na zakres we-

wnętrzny sakramentalny: forum conscientiae, forum Dei, iudicium conscientiae, 
iudicium animarum in foro poenitentiali, forum spirituale et penitenziale35.

Zakres wewnętrzny nazywany jest sakramentalnym, ponieważ zajmuje się 
przypadkami podlegającymi jurysdykcji Kościoła, które nie są znane wspól-
nocie wiernych36. Dyskusja nad podziałem pomiędzy zakresem wewnętrz-
nym i forum zewnętrznym doprowadziła wśród prawników do podziałów. 
Pio Ciprotti stanowczo domagał się jasnego podziału pomiędzy zakresem 
wewnętrznym i forum zewnętrznym, stawiając nacisk na ograniczenie przy-
padków z zakresu wewnętrznego do sfery sakramentalnej, natomiast sytuacji 
z zakresu zewnętrznego do sfery prawa37. Przeciwną opinię wyraził Velasio 
De Paolis, który twierdzi, że Kodeks nie ogranicza forum wewnętrznego je-
dynie do sfery sakramentalnej. Uzasadnia swoje twierdzenie tym, że zarówno 
forum wewnętrzne, jak i zewnętrzne stanowi część integralną Prawa Kano-
nicznego, a efekty kar nie ograniczają się jedynie do sumienia jednostki, lecz 
dotyczą również wspólnoty wiernych38.

Ustawodawca w  KPK z  1983 roku dokonał jasnego podziału w  nazew-
nictwie poprzez wyeliminowanie i uporządkowanie takich pojęć jak: forum 
conscientiae, forum Dei, iudicium conscientiae, które w przeszłości dotyczyły 

35 Por. G. Saraceni, Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della 
Chiesa, Padova 1961, s. 31–32.

36 Por. V. De Paolis, Aspetti teologici e giuridici nel sistema penale canonico, [w:] Teologia 
e diritto canonico, Roma 1987, s. 175–178.

37 P. Ciprotti, Il diritto penale Della Chiesa dopo il Concilio, [w:] Atti del Congresso Interna-
zionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio (Roma, 14–19 gennaio 1970), t. 1, Milano 
1972, s. 527. 

38 „Il diritto nella Chiesa e la sua giuridicità non si colgono nell’ambito puramente terre-
no, deducendone la necessità del fatto che la Chiesa è una società umana organizzata. In tale 
prospettiva non si vedrebbe lo spazio per foro interno. C’è un’unità essenziale tra la potestà 
di giurisdizione di foro interno e di foro esterno, anzi si tratta dell’unica potestà della Chiesa 
che agisce in una duplice sfera. E gli effetti della giurisdizione di foro interno non si esaurisco-
no nel puro ambito della coscienza, ma sono sociali e giuridici”, V. De Paolis, Natura e funzione 
del foro interno, 128–129. „Il divieto di ricevere i  sacramento non è uno sconfinare del foro 
esterno in quello interno poiché il diritto di ricevere i sacramenti è un diritto di foro esterno, 
quindi la Chiesa può sottomettere questo diritto a condizioni particolari. In ciò non bisogna 
confondere il diritto a ricevere i sacramenti, nel caso particolare quello della penitenza (di foro 
esterno), col il perdono dei peccati che si attua, quello sì, in foro interno”, por. V. Mancusi, 
Evoluzione della disciplina ecclesiastica…, dz. cyt., s. 187. 
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zakresu wewnętrznego. Władza rządzenia, nazywana również władzą jurys-
dykcji, zgodnie z kan. 130 jest wykonywana w zakresie zewnętrznym, czasem 
tylko w zakresie wewnętrznym39. „Utrumque forum ad Ecclesiam pertinent, 
et per Ecclesiam exercetur”40.

KPK z 1983 roku wprowadził termin facultas – upoważnienie, ograniczając 
jego znaczenie do zakresu wewnętrznego sakramentalnego. Szafarzem sa-
kramentu pokuty jest jedynie kapłan posiadający do ważnego rozgrzeszania 
upoważnienie facultas do wykonywania władzy święceń względem wiernych, 
którym udziela odpuszczenia grzechów41.

W sytuacjach zwyczajnych osoby zostają zwolnione z kary w zakresie ze-
wnętrznym. Zgodnie z zapisem kan. 1361, § 1: „Zwolnienia z kary można udzielić 
również nieobecnemu lub pod warunkiem”. „Zwolnienie w zakresie zewnętrz-
nym winno być udzielone na piśmie, chyba że co innego zaleca poważna przyczy-
na” (kan. 1361, § 2). Zalecenia praktyczne zachęcają do maksymalnej ostrożności, 
dlatego „należy się wystrzegać, by prośba o zwolnienie lub samo zwolnienie nie 
były rozgłaszane, chyba że i o ile jest to potrzebne dla ochrony dobrego imienia 
winnego lub konieczne do naprawienia zgorszenia” (kan. 1361, § 3).

Ustawodawca przewiduje również możliwość zwalniania z kar w sytuacjach 
zwyczajnych, naglących oraz w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 976), w za-
kresie wewnętrznym sakramentalnym, zanim osoba otrzyma zwolnienie z kar 
w zakresie zewnętrznym. W sytuacjach zwyczajnych ustawodawca wprowadził 

39 „Sembra allora chiaro il criterio immediato seguito dal Codice: l’esercizio della giuris-
dizione del quale ne ha legittima conoscenza la comunità, perché ci sono delle prove legittime 
di esso, è esercizio di giurisdizione per il foro esterno o nel foro esterno. E gli effetti di tale 
esercizio, pubblicamente conosciuti, appartengono al foro esterno. Invece se l’esercizio della 
giurisdizione rimane occulto alla comunità come tale, e rimangono ugualmente occulti gli 
effetti prodotti, perché non ci sono prove legittime, allora si tratta di esercizio per il foro inter-
no o nel foro interno”, F. J. Urruttia, Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno, [w:] 
Vaticano II. Bilancio e prospettive 25 anni dopo 1962/1987, red. R. Latourelle, t. 1, Roma 1988, 
s. 552–553.

40 P. Capobianco, De nozione fori interni in iure canonico, „Apollinaris”, R. IX, 1936, s. 373.
41 „To, co  dawny KPK nazywał w  kan. 872 jurysdykcją, nowa kolekcja określa mianem 

owego upoważnienia. Należy zaznaczyć, iż termin facultas na określenie wymogu do ważne-
go udzielenia absolucji sakramentalnej w  miejsce dotychczas używanego słowa iurisdictio, 
wprowadziło już Ordo paenitentiae z 2 XII 1973 roku, opublikowane przez Kongregację Kultu 
Bożego w 1974 roku. W trakcie prac nad rewizją KPK z 1917 roku uznano za właściwe zastrze-
żenie słowa iurisdictio wyłącznie dla władzy rządzenia, w odniesieniu natomiast do rozgrze-
szenia przyjęto jako bardziej odpowiedni termin facultas. Absolucja bowiem – jak wyjaśnił 
delator grupy konsulatorów – nie jest aktem władzy rządzenia, lecz aktem władzy odnoszącej 
się do sumienia”, W. Góralski, Władza spowiednika…, dz. cyt., s. 78.
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ograniczenia zarówno do rozgrzeszania z grzechów, jak i zwalniania z kar ko-
ścielnych. Ograniczenie do rozgrzeszania z grzechów odnosi się do przypadku 
fałszywego doniesienia o solicytację. Spowiednik w wymienionym przypadku 
nie może udzielić rozgrzeszenia, dopóki penitent formalnie nie odwoła fałszy-
wego doniesienia i nie naprawi wynikających z tego faktu szkód.

Istotna zmiana nastąpiła w KPK z 1983 roku odnośnie do zakazu udziela-
nia rozgrzeszenia, pod sankcją nieważności, wspólnika grzechu przeciwko 
VI  przykazaniu Bożemu42. Ograniczenie, jakie ustawodawca podtrzymał, 
dotyczy nieważności udzielonego rozgrzeszenia, zmiana zaś – niebezpieczeń-
stwa śmierci. W tej okoliczności rozgrzeszenie byłoby ważne i godziwe nawet 
wówczas, gdy jest obecny inny kapłan43.

Zwalnianie z kar w sytuacjach zwyczajnych  
– władza kompetentna
Przepisy kodeksowe w tytule VI Ustanie kar, w kann. 1355–1356 wyraźnie 

wskazują na osoby posiadające władzę dyspensowania i zwalniania od usta-
wy obwarowanej karą lub od nakazu grożącego karą. Zwalnianie z kar w sy-
tuacjach zwyczajnych ma miejsce na  forum zewnętrznym. Kodeks jednak 
podtrzymał dotychczasowe ustawy, które uporządkował i  jasno określił, 
przewidując możliwość zwalniana z kar poprawczych latae sententiae, które 
jeszcze nie zostały deklarowane i nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej 
w  zakresie wewnętrznym sakramentalnym, przed uzyskaniem zwolnienia 
z kar na forum zewnętrznym lub niezależnie od zakresu zewnętrznego.

Schemat KPK z 1980 roku przewidywał upoważnienie (facultas) zwalniania 
z kar kościelnych w sytuacjach zwyczajnych, jak również nadzwyczajnych oraz 
w niebezpieczeństwie śmierci. Pomimo długich dyskusji i licznych propozycji 
została zachowana w KPK z 1983 roku możliwość zwalniania z kar w zakresie 
wewnętrznym sakramentalnym przed późniejszym zwolnieniem w zakresie 
zewnętrznym lub niezależnie od uzyskania zwolnienia z kar w zakresie ze-
wnętrznym.

Upoważnienie (facultas) do  darowania kar w  sytuacjach zwyczajnych 
w  zakresie wewnętrznym sakramentalnym posiadają: ordynariusz, który 
upoważnił trybunał do wymierzenia lub deklarowania kary, bądź ją dekre-
tem osobiście lub przez innego wymierzył albo deklarował, oraz ordynariusz 
miejsca, gdzie przebywa przestępca. Na mocy prawa

42 CCEO w kan. 728, § 1 używa odmiennego sformułowania: „rozgrzeszenie wspólnika 
w grzechu przeciwko czystości”.

43 „Odnośnie do godziwości absolucji w takich sytuacjach nastąpiła więc zmiana w sto-
sunku do dawnego prawa”, W. Góralski, Władza spowiednika…, dz. cyt., s. 82.
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z kary ustanowionej ustawą, jeśli jest wymierzona lub deklarowana, o ile nie jest 
zarezerwowana Stolicy Apostolskiej44, mogą zwolnić:
1° ordynariusz, który upoważnił trybunał do wymierzenia lub deklarowania kary, 
bądź ją dekretem osobiście lub przez innego wymierzył lub deklarował;
2° ordynariusz miejsca, na  którym przebywa przestępca, w  porozumieniu jed-
nak – chyba że byłoby to niemożliwe z racji nadzwyczajnych okoliczności – z or-
dynariuszem, o którym w n. 1 (kan. 1355, § 1).

W wymienionych przypadkach nie ma obowiązku zwracania się do kom-
petentnego przełożonego, ponieważ kary nie zostały zarezerwowane lub de-
klarowane przez Stolicę Apostolską.

Upoważnienie (facultas) do zwalniania z kar w sytuacjach zwyczajnych 
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym dotyczy wszystkich kar popraw-
czych latae sententiae, które jeszcze nie zostały deklarowane i nie są zarezer-
wowane Stolicy Apostolskiej. „Z kary wiążącej mocą samego prawa, jeszcze 
niedeklarowanej, ustanowionej ustawą, jeśli nie jest zarezerwowana Stolicy 
Apostolskiej, ordynariusz może zwolnić własnych podwładnych oraz tych, 
którzy przebywają na jego terytorium lub na nim dopuścili się przestępstwa, 
a także każdy biskup w akcie sakramentalnej spowiedzi” (kan. 1355, § 2)45.

Z  kary wymierzanej lub wiążącej mocą samego prawa, ustanowionej nakazem, 
który nie został wydany przez Stolicę Apostolską, może zwolnić:

44 KPK zgodnie z kan. 1354, § 3 z licznych kar zarezerwowanych, które były przewidziane 
w KPK z 1917 roku, pozostawił jedynie zwolnienie z kar niezarezerwowanych Stolicy Apostol-
skiej lub innym. Zarezerwowanie podlega ścisłej interpretacji. Stolicy Apostolskiej są zarezer-
wowane kary za najcięższe przestępstwa: użycie przemocy fizycznej wobec papieża (kan. 1370, 
§ 1); znieważenie konsekrowanych postaci eucharystycznych, jak również zabieranie i zatrzy-
mywanie dla celów świętokradczych (kan. 1367); udzielanie rozgrzeszenia, z wyjątkiem niebez-
pieczeństwa śmierci, wspólnikowi grzechu przeciwko VI przykazaniu Bożemu (kan. 1378, § 1); 
naruszenie wprost tajemnicy spowiedzi przez spowiednika (1388, § 1); konsekracja biskupia 
lub jej przyjęcie bez upoważnienia Stolicy Apostolskiej (kan. 1382).

45 W KPK z 1983 roku pozostały dwie ekskomuniki niezastrzeżone Stolicy Apostolskiej: 
1. za przestępstwa apostazji od wiary, herezji lub schizmy (kan. 1364, § 1); 2. za przestępstwo 
przerwania ciąży, gdy nastąpił skutek (kan. 1398) oraz sześć interdyktów za przestępstwa: uży-
cie przemocy fizycznej wobec biskupa (kan. 1370, § 2); usiłowanie odprawiania mszy świętej 
przez tego, kto nie przyjął święceń kapłańskich (kan. 1378, § 2, nr 1); usiłowanie udzielenia roz-
grzeszenia sakramentalnego lub słuchanie spowiedzi sakramentalnej przez tego, kto nie może 
ważnie rozgrzeszyć (kan. 1378, § 2, nr 2); fałszywe doniesienie do przełożonego kościelnego 
na spowiednika o solicytację (kan. 1390, § 1); usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchow-
nego lub zakonnika o ślubach wieczystych (kan. 1394, § 1).
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1° Ordynariusz miejsca, na którym przebywa przestępca;
2° jeśli kara jest wymierzona lub deklarowana, również Ordynariusz, który upo-
ważnił trybunał do jej wymierzenia lub deklarowania, bądź ją dekretem osobiście 
lub przez innego wymierzył lub deklarował (kan. 1356, § 1).

Przed zwolnieniem z kary należy się porozumieć z  tym, kto wydał na-
kaz, chyba że  to jest niemożliwe z  powodu nadzwyczajnych okoliczności 
(kan. 1356, § 2).

Na mocy ustawy w zakresie wewnętrznym sakramentalnym z racji urzę-
du posiadają władzę zwyczajną zwalniania z cenzury ekskomuniki lub inter-
dyktu, wiążących mocą samego prawa, o ile jeszcze nie są deklarowane i nie 
są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej: kanonik penitencjarz, tak kościoła 
katedralnego, jak i kościoła kolegiackiego (kan. 508), kapelani zakładów kar-
nych, szpitali, kapłani w czasie podróży morskich (kan. 566, § 2). Kanonik 
penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan 
również poza diecezją46.

Kapelani mogą udzielać zwolnienia z kar na mocy upoważnienia, jakie otrzy-
mali, i jedynie w określonych strukturach. Upoważnienia nie mogą innym dele-
gować. Velasio De Polis podkreślił, że kan. 566, § 2 nie ograniczył upoważnienia 
kapelanów do zakresu wewnętrznego. Również kan. 1357, § 1, wprowadzony 
do KPK z 1983 roku w ostatniej redakcji, nie odnosi się do kan. 566, § 2. Pomi-
mo takiego zapisu, upoważnienie kapelanów dotyczy zakresu wewnętrznego, 
o czym świadczy słowo absolvere, odnoszące się do zakresu wewnętrznego.

W KPK z 1983 roku władza rozgrzeszenia napotyka na pewne ograniczenia 
jako konsekwencja rezerwacji rozgrzeszenia kompetentnym przełożonym ko-
ścielnym. „Ograniczenia władzy rozgrzeszania nie mają i w nowym kodeksie 
mocy absolutnej, istnieją bowiem sytuacje szczególne, w których penitent wy-
maga absolucji. W takich okolicznościach wspomniane ograniczenia – w myśl 
zasady salus animarum suprema lex – ulegają zawieszeniu lub złagodzeniu”47. 
Osoby, które otrzymały upoważnienie (facultas) do zwalniania z kar na terenie 
diecezji, mogą je wykonywać względem wszystkich wiernych przebywających 
w danej diecezji.

Zwalnianie z kar w sytuacjach naglących
Zwalnianie z kar w sytuacjach naglących było przewidziane przez KPK 

z 1917 roku. Pomimo ograniczeń, które pozostały w KPK z 1983 roku odnośnie 

46 „Tam, gdzie nie ma kapituły, biskup diecezjalny powinien mianować jakiegoś kapłana 
do wykonywania tego zadania” (kan. 508, § 2). 

47 W. Góralski, Władza spowiednika…, dz. cyt., s. 84.
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do zwalniana z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym, 
ustawodawca wprowadził istotne zmiany poszerzające upoważnienie rozgrze-
szania wszystkim kapłanom jedynie w sytuacjach naglących.

Jeśli penitentowi jest trudno pozostawać w grzechu ciężkim  
(kan. 1357, § 1)
Ustawodawca w KPK z 1983 roku udzielił spowiednikowi upoważnienia 

do zwalniania z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym, 
o ile zaistnieją określone okoliczności. Według kan. 1357, § 1 spowiednik może 
zwolnić w zakresie wewnętrznym sakramentalnym penitenta, z zachowaniem 
przepisów kan. 508 i 976, z pięciu cenzur ekskomuniki jeszcze niestwierdzo-
nych i dwóch cenzur ekskomuniki niezarezerwowanych Stolicy Apostolskiej 
lub interdyktu, wiążącej mocą samego prawa, jeśli penitentowi jest trudno 
pozostawać w grzechu ciężkim przez czas konieczny do tego, aby zaradził 
kompetentny przełożony. W zakresie wewnętrznym sakramentalnym spo-
wiednik może również zwolnić penitenta z kar, od których może uwalniać 
ordynariusz miejsca i biskup we wskazanych przez prawo okolicznościach48. 
W kan. 1357, § 1 ustawodawca wyraził troskę o penitenta znajdującego się 
w określonej przez prawo sytuacji. Przejawiająca się w ten sposób dbałość 
o zbawienie wiernych, którzy popełnili przestępstwa, zezwala spowiednikowi 
na zwolnienie z kar i w konsekwencji otwiera możliwość przystąpienia przez 
przestępcę do sakramentów pokuty i Eucharystii, gdy penitentowi jest trudno 
pozostawać w grzechu.

W odróżnieniu od KPK z 1917 roku nie bierze się pod uwagę obawy peni-
tenta o niebezpieczeństwo zgorszenia lub zniesławienia na skutek podporząd-
kowania się na zewnątrz zaciągniętej karze.

Zasygnalizowane w czasie rewizji KPK z  1917 roku problemy wiernych, 
związane przystępowaniem do sakramentów pokuty i Eucharystii, którzy za-
ciągnęli cenzury, oraz trudności wynikające z braku zapisu kan. 1357 w sche-
macie z 1973 roku wpłynęły na nowe perspektywy proponowanych zmian. 
Odrzucone projekty podkomisji, proponujących zmiany w skutkach cenzur, 
aby dać możliwości przystępowania do sakramentów pojednania i Euchary-
stii, spowodowały, że w schemacie z 1980 roku wprowadzono nowe zapisy.

Ustawodawca nakazuje spowiednikowi udzielającemu zwolnienia 
z kary cenzury (kan. 1357, § 2), aby nałożył na penitenta obowiązek odnie-
sienia się w  ciągu miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w  karę, 

48 Por. G. Di Mattia, Processo penale canonico e animazione pastorale, dz. cyt., s. 477. Por. 
L. Gerosa, Droit pénal et réalité ecclesiale. L’applicabilité des sanctions pénales prévue par le no-
uveau code de l’Eglise, „Concilium”, 1986, vol. 205, s. 77–78.
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do kompetentnego przełożonego bądź do kapłana posiadającego odpowied-
nie uprawnienia oraz zastosowania się do otrzymanych poleceń.

Tymczasem spowiednik powinien nałożyć stosowną pokutę i w razie po-
trzeby nakazać naprawienie zgorszenia i wyrównanie wyrządzonej szkody. 
Odniesienia do Penitencjerii Apostolskiej może dokonać także spowiednik, 
bez podania nazwiska penitenta. KPK z  1983 roku przewiduje możliwość 
skierowania rozgrzeszonego penitenta do kompetentnego przełożonego ko-
ścielnego, jak również do kanonika penitencjarza kapituły katedralnej czy 
kolegiackiej, któremu na mocy kan. 508, § 1 została przyznana władza zwalnia-
na z kar latae sententiae, niestwierdzonych jedynie w zakresie wewnętrznym 
sakramentalnym, jeśli nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Wszyscy 
wierni przebywający na terenie diecezji mogą korzystać ze zwolnienia z wy-
mienionych kar.

Pozostaje rzeczą charakterystyczną, iż w wersji schematu prawa karnego z 1973 
roku pominięto przepis o  nakładaniu penitentowi wspomnianego obowiązku 
odnoszenia się o zlecenia do kompetentnego przełożonego lub kapłana wyposa-
żonego w odpowiednią władzę. Sam spowiednik może nałożyć na uwalnianego 
od kary odpowiednie zobowiązanie. W ten sposób zanosiło się więc na poważną 
zmianę dowartościowującą stanowisko spowiednika. W ostatniej jednak redak-
cji Ustawodawca zrezygnował z tego uproszczenia. Co więcej, w reformowanym 
kan. 1357 pominięto istotny moment – stanowiący dyspozycję kan. 2254, § 3 do-
tychczasowego kodeksu – dotyczący zrezygnowania przez spowiednika z nakłada-
nia penitentowi owego obowiązku zwracania się o zlecenia, gdy było to moralnie 
niemożliwe. Wówczas to sam spowiednik mógł nałożyć zwalnianemu od kary od-
powiednie zobowiązania, które obowiązywały również pod groźbą popadnięcia 
ponownie w cenzurę.

Można więc powiedzieć, że  władza spowiednika w  wypadku naglącym 
została nieco ograniczona: zarówno tą ostatnią okolicznością, jak i węższym 
rozumieniem wypadku naglącego49.

Pomimo zasygnalizowanych obiekcji, wierni mają obecnie więcej niż 
w  przeszłości możliwości zwrócenia się do  kompetentnego przełożonego 
mogącego udzielić zwolnienia z kar kościelnych na forum zewnętrznym, jak 
również wewnętrznym.

Taki sam obowiązek odniesienia się do kompetentnego przełożonego mają 
wierni, którzy z chwilą wyzdrowienia, zgodnie z kan. 976 zostali zwolnieni 

49 W. Góralski, Władza spowiednika…, dz. cyt., s. 85.
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z cenzury wymierzonej lub deklarowanej albo zarezerwowanej Stolicy Apo-
stolskiej (kan. 1357, § 3).

W niebezpieczeństwie śmierci  
(kan. 976)
Kan. 1352, § 1 w sposób wyraźny zakazuje przystępowania do sakramentów 

pokuty i Eucharystii wiernym, którzy zaciągnęli cenzurę ekskomuniki lub in-
terdyktu. Zakaz ten zostaje zawieszony, gdy przestępca znajduje się w niebez-
pieczeństwie śmierci. Zgodnie z kan. 976 w takiej sytuacji ważnie i godziwie 
rozgrzesza jakichkolwiek penitentów każdy kapłan, choć nie ma upoważnie-
nia do spowiadania z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny 
kapłan upoważniony.

Gdy minie niebezpieczeństwo śmierci, z chwilą wyzdrowienia, osoby, które 
otrzymały zwolnienie z cenzury wymierzonej lub deklarowanej albo zare-
zerwowanej Stolicy Apostolskiej (kan. 1357, § 3), mają taki sam obowiązek 
odniesienia się do kompetentnej władzy, jak ci, którzy zgodnie z kan. 976 
zostali zwolnieni z cenzury.

Wymagane warunki przy zwolnieniu z cenzury  
(kan. 1358, § 1; 1360)
Przy zwalnianiu z kar kościelnych wymierzonych lub zaciągniętych mocą 

samego prawa, w szczególności kar poprawczych, czyli cenzury50, kan. 1358 
§ 1 nakazuje: „zwolnienia z cenzury nie można udzielić, jeśli przestępca nie 
odstąpił od uporu, zgodnie z kan. 1347, § 2;51 odstępującemu zaś od uporu nie 
można odmówić zwolnienia”.

Przedawnienie skargi karnej
Skarga karna wygasa na skutek przedawnienia po upływie trzech lat, o ile 

nie chodzi o:
1° przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary;
2° skargę z tytułu przestępstw, wskazanych w kan. 1394, 1395, 1397, 1398, 

która przedawnia się po upływie pięciolecia;
3° przestępstwa, które nie są karane prawem powszechnym, jeśli prawo par-

tykularne ustanowiło inny termin przedawnienia (kan. 1362, § 1).

50 Kan. 1347, § 1: „Cenzury nie można ważnie wymierzyć bez wcześniejszego jednego przy-
najmniej upomnienia, by winny zaniechał uporu i bez dania mu odpowiedniego czasu na po-
prawę”. 

51 Kan. 1347, § 2 stwierdza, że „należy uważać, że od uporu odstąpił winny, który rzeczy-
wiście żałował popełnienia przestępstwa, a ponadto naprawił szkody i zgorszenie lub przynaj-
mniej poważnie to przyrzekł”.
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Przedawnienie liczy się od dnia popełnienia przestępstwa lub, jeśli przestęp-
stwo jest permanentne bądź habitualne, od dnia jego ustania (kan. 1362, § 2).

Jeśli w terminach podanych w kan. 1362, od dnia, w którym wyrok skazu-
jący przeszedł w stan rzeczy osądzonej, oskarżony nie został powiadomiony 
o dekrecie wykonawczym sędziego, o czym mowa w kan. 1651, przedawnieniu 
ulega skarga o wykonanie kary (kan. 1363, § 1).

Takie same zasady obowiązują odpowiednio, jeśli kara została wymierzona 
przez dekret pozasądowy (kan. 1363, § 1).

Zwalnianie z kar kościelnych  
w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich
Tematyka zwalniania z kar kościelnych w Kodeksie Kanonów Kościołów 

Wschodnich znacznie odbiega od ustaw KPK z 1983 roku. Istotne różnice 
dotyczą kar zarezerwowanych; zwalniania z kar w zakresie wewnętrznym sa-
kramentalnym oraz w przypadkach nagłych.

Władza kompetentna przy zwalnianiu z  grzechów zarezerwowanych, 
wzmiankowanych w KPK z 1917 roku, całkowicie abrogowana w KPK z 1983 
roku, została zawężona, „w niektórych przypadkach pożytecznym dla zbawie-
nia dusz może okazać się ograniczenie upoważnienia do rozgrzeszania i za-
rezerwowania określonej władzy. Nie można jednak tego uczynić bez zgody 
Synodu Biskupów Kościoła Patriarchalnego, Rady Hierarchów lub Stolicy 
Apostolskiej” (kan. 727 CCEO).

„Stolicy Apostolskiej jest zarezerwowane rozgrzeszanie z następujących 
grzechów:

1. bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi;
2. rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko czystości (kan. 728, § 1 

CCEO)”.
Koordynacja pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym w CCEO 

jest ściśle zachowana, ponieważ wszystkie kary muszą być wymierzane w pro-
cesie karnym lub administracyjnym i nie są przewidziane kary latae sententiae 
obecne w KPK z 1983 roku.

W przypadkach naglących jedynie w niebezpieczeństwie śmierci „każdy 
kapłan może ważnie i godziwie rozgrzeszać jakichkolwiek penitentów z ja-
kichkolwiek grzechów, nawet jeśli jest obecny inny kapłan posiadający upo-
ważnienie do sprawowania sakramentu pokuty”, nie może jednak zwalniać 
z kar kościelnych.

CCEO przewiduje jedynie zawieszenie zakazu przyjmowania sakramentów 
lub sakramentaliów, gdy sprawca znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci 
(kan. 1435, § 1).
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Zwalnianie z kar kościelnych ma jedynie miejsce na forum zewnętrznym.

Problemy i perspektywy lepszej koordynacji  
pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym
Od samego początku powołania komisji do rewizji KPK z 1917 roku starała 

się ona o lepszą koordynację pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrz-
nym. Przygotowywane schematy KPK jasno wskazywały na istniejące proble-
my szczególnie przy zwalnianiu z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym. 
Doktryna zwróciła uwagę na sytuacje problematyczne istniejące w KPK z 1917 
roku, które stopniowo zostały poprawione w KPK z 1983 roku. W czasie zebra-
nia komisji w 1981 roku zostały zasygnalizowane problemy braku odpowied-
niej koordynacji pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym:

Facultas confessoribus tributa rationem non habet necessariae distinctionis utriu-
sque fori (Quidam Pater). R.  „Canon absolute necessarius evasit post superaci-
tatem decisionem Patrum Cardinalium in  Plenarna 1977. Si  excommunicatio 
prohibet receptionem sacramenti poenitentiae, absolutno in casu urgentiori, non 
potest negari, etiam si distinctio inter utrumque forum evanescit. Salus animarum 
suprema lex”52.

Kanoniści nieustannie podkreślali trudności oraz konsekwencje prawne 
danego stanu rzeczy. Pomimo to, wskazywane perspektywy nie pozwoliły 
na wielowiekowe odcięcie się od tradycji, która mocno zakorzeniła się w ak-
tach prawnych. Problematyczne sytuacje nie pozwoliły na dogłębne zmia-
ny w lepszej koordynacji pomiędzy zakresem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Jednakże dokonane zmiany w KPK z 1983 roku lepiej uzgadniają oba zakresy. 
Zwalnianie z kar w zakresie wewnętrznym nie wpływa na efekty w zakresie 
zewnętrznym.

W odróżnieniu od KPK z 1917 roku aktualny KPK nie zezwala na zwalnia-
nie z kar w zakresie wewnętrznym sakramentalnym, a jedynie z wyjątkiem 
niebezpieczeństwa śmierci z kar wymierzonych na forum zewnętrznym oraz 
cenzur deklarowanych.

Istotne modyfikacje wprowadzone do KPK z 1983 roku, szczególnie do usta-
wodawstwa karnego, umożliwiają dostrzeżenie wpływów Soboru Watykań-
skiego II na rewizję całego ustawodawstwa karnego.

52 „Communicationes”, 1984, vol. 16, s. 45–46.
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Zakończenie
KPK z 1983 roku zajmuje się problematyką Ustania kar (De poenarum ces-

satione). Z zachowaniem przepisów kan. 508 i 976 z cenzury ekskomuniki 
lub interdyktu, wiążącej mocą samego prawa, jeszcze niedeklarowanej, może 
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym zwolnić spowiednik, jeśli peniten-
towi jest trudno pozostawać w grzechu ciężkim przez czas konieczny do tego, 
aby zaradził kompetentny przełożony. Zasygnalizowane problemy, które ule-
gły w znacznej części zmianie, i nowe perspektywy pozwoliły na wprowadze-
nie zmian w KPK z 1983 roku.

Zreformowane prawo karne wykazuje lepszą koordynację pomiędzy zakre-
sem zewnętrznym i wewnętrznym. Zwalnianie z kar kościelnych w zakresie 
wewnętrznym sakramentalnym w sytuacjach zwyczajnych, w sytuacjach na-
glących – jeśli penitentowi jest trudno pozostawać w grzechu ciężkim (kan. 
1357, § 1) oraz w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 976)53, znalazło odzwier-
ciedlenie w normatywie karnej. Ustawy wyraźnie wskazują na wymagane wa-
runki przy zwalnianiu z cenzury (kan. 1358, § 1; 1360).

KPK z  1983 roku zaleca wymierzanie i  odpuszczanie kar na  forum ze-
wnętrznym, pomimo to ustawodawca przewiduje również możliwość zwal-
niania z kar w sytuacjach zwyczajnych, naglących oraz w niebezpieczeństwie 
śmierci (kan. 976) w zakresie wewnętrznym sakramentalnym, zanim osoba 
otrzyma zwolnienie z kar w zakresie zewnętrznym.

53 Por. W. Góralski, Władza spowiednika…, dz. cyt., s. 77–87.
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Najwyższa reguła życia  
oraz pierwszy obowiązek zakonników  

według kan. 662 i 663 KPK (1983)

Zagadnienie najważniejszej reguły i  pierwszego obowiązku zakon-
ników  – jak określa je  Kodeks Prawa Kanonicznego z  1983 roku  [dalej: 
KPK/1983] – a więc tego, co należy do samej istoty życia zakonnego, warto 
wciąż podejmować i przypominać, ponieważ, jak się wydaje, jeszcze obecnie 
nie są one właściwie rozpoznane, dowartościowane i w pełni realizowane, 
a tym samym nie ukazują w należyty sposób sensu życia zakonnego. Nawet 
sami zakonnicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co jest najistotniejsze 
w  ich konsekracji Bogu. Stąd zarówno oni, jak i  inni wierni, a  tym bar-
dziej ludzie niewierzący, pytają dziś o sens istnienia życia konsekrowanego 
w Kościele.

Być może m.in. z wymienionych wyżej przyczyn bywa ono tak mało atrak-
cyjne dla młodych ludzi, przez co zmniejsza się liczba powołań do instytutów 
zakonnych. Nie bez powodu też papież Paweł VI już kilka lat po zakończeniu 
Soboru Watykańskiego II pisał, że w ramach odnowy posoborowej zakonnicy 
często kwestionowali nawet samą zasadę życia zakonnego1. W 1983 roku z ko-
lei Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich musiała wydać instrukcję 
o istotnych elementach życia konsekrowanego w nauczaniu Kościoła2, wcze-

1 Paweł VI, Adhortacja apostolska „Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według 
nauki Soboru Watykańskiego II «Evangelica testificatio»”, 29 VI 1971 [dalej: Evangelica testifica-
tio], nr 2, [w:] tenże, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, wybór i oprac. 
A. Żuchowski, T. Sułowska, Poznań–Warszawa 1974, s. 232–259; także w: Życie konsekrowane 
w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 
2003, wyd. 2, s. 129–148 [dalej: Evangelica testificatio].

2  Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o istotnych elementach 
nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających 
się pracy apostolskiej „The renewal of religious life”, 31 V 1983 [dalej: EE], [w:] Życie konsekrowa-
ne w dokumentach Kościoła…, dz. cyt., s. 289–315.
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śniej przypomniała o kontemplacyjnym wymiarze życia zakonnego3. Także 
w KPK/1983 wyeksponowano tytułową najwyższą regułę i pierwszy obowiązek 
zakonników, umieszczając je w początkowych kanonach dotyczących obo-
wiązków instytutów i ich członków, a następnie podporządkowując im pozo-
stałe praktyki i obowiązki zakonne. Dzięki temu obowiązujący Kodeks, który 
mówi w wielu kanonach o teologicznych elementach życia zakonnego, jak 
chociażby w kanonie 662 i 663 o najwyższej regule i pierwszym obowiązku 
zakonników, stosunkowo dobrze oddaje jego istotę. Z kanonu 662 i 663 jasno 
wynika, że sensem życia zakonników powinno być naśladowanie Chrystu-
sa, ukazane w Ewangelii i wyrażone w konstytucjach własnego instytutu, zaś 
ich fundamentalnym obowiązkiem – kontemplacja rzeczywistości Bożej oraz 
ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie.

Naśladowanie Chrystusa
Kodeks nazywa naśladowanie Chrystusa najwyższą regułą i uznaje je w ży-

ciu zakonnym za najistotniejsze4. Świadczy o tym chociażby sam termin „re-
guła”, który nie został aplikowany do żadnego z pozostałych obowiązków. 
„Reguła” w odniesieniu do życia zakonnego to spisany sposób życia nakre-
ślony przez wielkich zakonodawców, m.in. świętych Pachomiusza, Bazylego, 
Benedykta, Augustyna i Franciszka. Zanim zostały one spisane, były codzien-
nym, zwyczajnym sposobem życia mnichów próbujących naśladować Chry-
stusa. Dobrze to rozumiał i oddał św. Atanazy, który swój opis monastycyzmu 
św. Antoniego pustelnika dla jego ewentualnych kontynuatorów zatytułował 
Życie św. Antoniego, nie zaś Reguła św. Antoniego. Faktem jest natomiast, 
że następnie sposób życia św. Antoniego stał się dla wielu eremitów ich regułą.

Zadaniem zakonników jest dzisiaj więc czynienie reguły naśladowania 
Chrystusa swoim własnym życiem. Innymi słowy, polega ono na takim prze-
żywaniu codzienności, aby ta była naśladowaniem Chrystusa5. A że naślado-
wanie Chrystusa określone jest w kanonie mianem reguły „najwyższej”, a więc 
wszechogarniającej, powinno ono stanowić punkt wyjścia dla wszystkich po-

3   Święta Kongregacja Zakonów i  Instytutów Świeckich, Wymiar kontemplacyjny życia 
zakonnego „Dimensio contemplativa”, 12 VIII 1980 [dalej: Dimensio contemplativa], [w:] Życie 
konsekrowane w dokumentach Kościoła…, dz. cyt., s. 228–229. 

4  KPK/1983, kan. 662: „Za najwyższą zasadę swego życia zakonnicy winni uznać naślado-
wanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyrażone w konstytucjach własnego instytutu”.

5 Zob. G. Rocca, Regola, [w:] Dizionario degli Istituti di Perfezione [dalej: DIP], t. 7, Roma 
1983, kol. 1411; A. de Vogüé, Regola. I. Visione generale fiflologico-storica delle regole e costitu-
zioni religiose, [w:] DIP, t. 7, Roma 1983, kol. 1412.
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zostałych obowiązków zakonników, a te z kolei muszą do owego naśladowania 
prowadzić6.

O ważności naśladowania Chrystusa (sequela Christi) świadczy także częste 
określanie tą nazwą życia zakonnego w ogóle. Trzeba jednak zauważyć, że na-
śladowanie Chrystusa nie może ograniczać się tylko do wymiaru zewnętrzne-
go, tj. dosłownego kroczenia Jego śladami, przejmowania Jego gestów. Termin 
ten ma przede wszystkim wymiar wewnętrzny, czyli oznacza pójście w ślady 
Chrystusa wymagające pewnego wysiłku moralnego, mistycznego7. Dobrze 
oddają to słowa św. Pawła, który w liście do Galatów tak definiuje swoje życie: 
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Naśladowanie 
Go to bowiem nie odgrywanie roli teatralnej, ale stanie się nowym człowie-
kiem, tzn. życie w komunii miłości z Chrystusem. Aspekt wewnętrzny tego 
naśladowania gubi się często w świadomości zakonników. KPK/1983, próbu-
jąc oddać jak najpełniej znaczenie naśladowania, określa je dokładniejszym8 
i gruntowniejszym (imitacją)9. Dokumenty kościelne mówią natomiast o na-
śladowaniu Chrystusa bardziej z bliska, aż do upodobnienia się do Niego10.

Ukazane w Ewangelii
Obowiązek naśladowania Chrystusa przez zakonników, mający swe źródło 

w Ewangelii, bywa najczęściej sprowadzany do ogólnie rozumianej realizacji 
rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ten klasyczny mo-
del bez głębszego dociekania istoty konsekracji zakonnej, został – jak się wy-
daje – nazbyt uproszczony. Dlatego też dokumenty kościelne przypominają, 
że w naśladowaniu powinno się dążyć aż do odtworzenia w sobie Jego życia, 
do przyswojenia – w miarę możliwości – takich samych uczuć (Rz 15, 5), jakie 
ożywiały Jezusa Chrystusa, który „ogołocił [wyniszczył] samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi […], stawszy się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2, 7n), 
a będąc bogatym, dla nas stał się ubogim11.

 6 Por. D. Andrés, Il diritto dei religiosi. Commento esegetico al Codice, Roma 1999, s. 412.
 7 Por. B. Proietti, Sequela e imitazione, [w:] DIP, t. 8, Roma 1988, kol. 1287.
 8 Zob. KPK/1983, kan. 573 § 1; kan. 577.
 9 Zob. KPK/1983, kan. 604.
10 Zob. Evangelica testificatio, nr 17; Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o ży-

ciu konsekrowanym i  jego misji w Kościele i  świecie „Vita consecrata”, Warszawa–Ząbki 1996 
[dalej: Vita consecrata], nr 16.

11 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 21 XI 
1964 [dalej: LG], nr 42; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle 
tajemnicy Odkupienia „Redemptionis donum” [dalej: Redemptionis donum], [w:] Życie konse-
krowane w dokumentach Kościoła…, dz. cyt., s. 317–339, nr 10; Vita consecrata, nr 16.
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Aby dokładniej naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, 
konieczne jest przezwyciężenie przez zakonnika tego wszystkiego, co pocho-
dzi z pożądliwości ciała i oczu, i co płynie z pychy tego życia. Tak głębokie 
przeżywanie rad ewangelicznych staje się uczestnictwem w kenozie Chrystu-
sa, której punktem kulminacyjnym jest śmierć na krzyżu. Dlatego też sam 
Chrystus jako warunek wstępowania w Jego ślady wskazuje przyjęcie krzyża12. 
Po pierwszej zapowiedzi swej męki i zmartwychwstania zaznaczył, że jeżeli 
ktoś chce pójść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i na-
śladować Go (Mk 8, 34; Mt 16, 24). Chociaż słowa te skierował do wszystkich 
słuchaczy, podkreślając, że obowiązek wyrzeczenia należy do istoty powoła-
nia chrześcijańskiego, to jednak w sposób szczególny staje się ono zadaniem 
ludzi powołanych do życia według rad ewangelicznych. To oni mają wierniej 
naśladować Chrystusa w jego całkowitym wyrzeczeniu, tak aby również ich 
życie stało się w Kościele odtworzeniem i ustawicznym uobecnianiem życia, 
jakie On przyjął, przyszedłszy na świat13.

Tak więc życie zakonne nie polega na naśladowaniu Chrystusa nawet całym 
sercem, na miłowaniu Go „bardziej niż ojca i matkę, bardziej niż syna i córkę” 
(Mt 10, 37), lecz na całkowitym oddaniu się, na złożeniu siebie w ofierze Bogu, 
na „poddaniu Chrystusowi całej egzystencji, które upodabnia do Niego”14. 
Tylko dzięki temu i tylko wtedy życie zakonnika stanie się znakiem przyszłego 
wieku i zapowiedzią niebieskiej chwały15.

Każdy zakonnik zobowiązany jest zatem troszczyć się o to, aby jego czyny 
i postawa we wszystkich okolicznościach życia były wyrazem przynależności 
do Boga i wciąż dokładniejszego upodabniania się do Chrystusa – do Jego 
całkowitej ofiary z siebie16. Tylko takie życie można nazwać prawdziwie kon-
sekrowanym, czyli w pełni zakonnym, jeżeli potraktuje się poważnie i prio-
rytetowo obowiązek naśladowania Chrystusa zgodnie kan. 662 KPK/198317.

Wyrażone w konstytucjach instytutu
Dokładniejszy sposób naśladowania Chrystusa przez członków poszcze-

gólnych instytutów zakonnych, wyrażający szczególny sposób interpretacji 

12 Por. LG, 44; Redemptionis donum, nr 10.
13 Por. LG 44; Vita consecrata, nr 16.
14 Vita consecrata, nr 16.
15 Por. KPK/1983, kan. 573 § 1, kan. 607 § 1. 
16  Por. Vita consecrata, nr 65; EE, nr 45: „Naśladowanie Chrystusa polega na przyjmowa-

niu coraz pełniej sposobu myślenia Chrystusa […]”.
17 Por. KPK/1983, kan. 662: „Za najwyższą zasadę swego życia zakonnicy winni uznać na-

śladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyrażone w konstytucjach własnego instytutu”.
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Ewangelii, określają przepisy konstytucji. Zawierają one program wynikają-
cy z charyzmatu otrzymanego przez założycieli instytutu od Ducha Świętego 
jako dar dla całego Kościoła. Założyciele, w pełnej uległości wobec Ducha 
Świętego, znajdowali się blisko Chrystusa. Swoje doświadczenie nazywane 
często dziedzictwem duchowym18, przekazali w przepisach konstytucji ducho-
wym synom i córkom, którzy powinni go wiernie strzec, rozumnie pogłębiać 
i rozwijać19. Trzeba zauważyć, że autentyczność charyzmatu jest potwierdza-
na przez Kościół, ponieważ konstytucje instytutu zatwierdza odpowiednia 
władza kościelna. Tak więc życie zgodnie z nimi daje możliwość i gwarancję 
bezbłędnego naśladowania Chrystusa, podobnie jak czynili to założyciele20.

Wyrazem pełnego naśladowania Chrystusa, upodobnienia się do Niego, 
odtworzenia w sobie Jego życia, jest to, że charakterystyczne przymioty Boga 
stają się w specjalny i trwały sposób widzialne w świecie. Sam Chrystus staje 
się obecny, żywy i dostrzegalny dla innych ludzi. Powinno to pociągać wier-
nych do gorliwszej realizacji swego chrześcijańskiego powołania i zwracania 
w życiu codziennym większej uwagi na Królestwo Boże21.

Tymczasem – jak się wydaje – zbyt często tak niestety nie jest. Mgliste, 
nieprzejrzyste, pełne niedomówień, a nawet sprzeczności życie zakonne nie 
staje się wyraźną, żywą pamiątką życia i działania Chrystusa. Dlatego też wielu 
ludzi nie potrafi dziś znaleźć odpowiedzi na pytanie: po co istnieje życie kon-
sekrowane? Dochodzą do przekonania, że jest ono swoistym marnowaniem 
ludzkich energii, a osoby obierające życie zakonne mogłyby skuteczniej pro-
wadzić działalność charytatywną i ewangelizacyjną bez dodatkowych zobo-
wiązań wynikających z konsekracji22.

Kontemplacja rzeczywistości Bożej
Życie zakonne jako naśladowanie Chrystusa trudno sobie wyobrazić bez 

modlitwy i  kontemplacji. Jezus z  Nazaretu, chociaż wciąż trwał w  Ojcu, 
a Ojciec w Nim, potrzebował jednak długich godzin modlitwy w miejscach 

18 Por. PC 2; EE, nr 11; KPK/1983, kan. 578; Vita consecrata, nr 36. 
19 Por. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-

go, Rozpocząć na nowo od Chrystusa: odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trze-
cim tysiącleciu [dalej: RNCH], Poznań 2002, nr 24; Vita consecrata, nr 19.

20 Por. KPK/1983, kan. 579, 589; RNCH, nr 24; Vita consecrate, nr 37.
21 Por. LG, nr 44; Vita consecrata, nr 72; Vita consecrata, nr 1; RNCH, nr 9.
22 Por. Vita consecrata, nr 104.
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odosobnionych23. Często całe noce spędzał na modlitwie do Ojca (Mt 14, 23; 
Mk 6, 46; Łk 6, 12; Łk 9, 28). Nic też dziwnego, że poszukiwania kontempla-
cyjne, różne sposoby medytacji, modlitwy, milczenie oraz samotność, służą-
ce nawiązaniu relacji z Bogiem, były obecne w życiu monastycznym od jego 
początków. Powinny one nadal odróżniać zakonników od innych wiernych. 
Zobowiązuje ich do tego kanon 663 KPK/1983, który podkreśla, że drugim 
obowiązkiem, tuż po naśladowaniu Chrystusa, jest dla zakonników kontem-
placja rzeczywistości Boga24.

Pojęcie kontemplacji
Termin „kontemplacja” (łac. contemplatio – onis) w tłumaczeniu na język 

polski oznacza przyglądanie się czemuś, oglądanie, rozmyślanie25. Ma on różne 
znaczenia w filozofii, teologii i psychologii. Pojęcie kontemplacji występujące 
w kan. 663 KPK/1983 najbliższe jest teologii duchowości, gdzie w szerokim 
znaczeniu oznacza ono widzenie prawdy objawionej dzięki wierze i łasce Bo-
żej, zmierzające do osobowego doświadczenia Boga poprzez miłość. Kontem-
placją nazywa się często modlitwę kontemplacyjną, dzieloną na nabytą i wlaną. 
Niekiedy tylko tę ostatnią utożsamia się z kontemplacją w ścisłym rozumie-
niu i pojmuje jako szczególny, nadprzyrodzony dar, którego nie można nabyć 
własnym staraniem, nawet wspomaganym przez łaskę, ani na niego zasłużyć. 
Dar ten jest udzielany przez Ducha Świętego tylko niektórym z chrześcijan26 
i w związku z tym kontemplacja wlana nie może być wymagana przez prawo-
dawcę w KPK/1983 od wszystkich zakonników. Pozostaje więc ona ich obo-
wiązkiem w wymiarze kontemplacji nabytej, która polega na poznaniu Boga 
i Jego dzieł na skutek własnej czynności człowieka przy pomocy łaski Bożej. 
Trzeba zauważyć, że kontemplacja nabyta nie stanowi kresu dążeń duchowych 
człowieka, lecz dysponuje go do ewentualnego przyjęcia kontemplacji wlanej27.

23 J 14, 10: „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 
dzieł”.

24  Zob. KPK/1983, kan. 663 § 1: „Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich za-
konników powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem 
w modlitwie”.

25 Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, wyd. 3, s. 151; J. Son-
del, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 215.

26 Zob. Św. Teresa od Jezusa, Sprawozdania duchowe, [w:] Dzieła, t. 3, Kraków 1995, s. 34; 
E. Ziemann, Kontemplacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 748; Z. Uchnast, 
Rodzaje kontemplacji, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, dz. cyt., kol. 759–761. 

27 Por. J.  Misiurek, Rodzaje kontemplacji, [w:] Encyklopedia katolicka, t.  9, dz. cyt., kol. 
759–760.



523

Najwyższa reguła życia…

Wymiar kontemplacyjny życia zakonników
Wydaje się, że najprostszym sposobem dotarcia do współczesnego rozu-

mienia terminu contemplatio w odniesieniu do zakonników jest sięgnięcie 
do dokumentów kościelnych, a zwłaszcza wydanego przez Kongregację Za-
konów i Instytutów Świeckich w 1980 roku Wymiaru kontemplacyjnego życia 
zakonnego „Dimensio contemplativa”. W dokumencie wyjaśnia się, że w poj-
mowaniu wymiaru kontemplacyjnego życia zakonnego należy pominąć liczne 
problemy dotyczące sposobów kontemplacji i analizowanie jej jako daru wla-
nego przez Ducha Świętego. Oznacza ona bowiem wysiłek skupienia na Bogu 
wzroku i serca w przeżywaniu codzienności. Jest odpowiedzią wiary, nadziei 
i  miłości człowieka otwierającego się na  łączność z  żywym Bogiem przez 
Chrystusa w Duchu Świętym28.

Teologicznego uzasadnienia kontemplacyjnego wymiaru życia zakonne-
go można dopatrzyć się w fakcie powołania apostołów przez Chrystusa nie 
w celu powierzenia im pewnej działalności, lecz przede wszystkim dla wspól-
noty życia z Nim. Nazywa ich przecież swymi przyjaciółmi (J 15, 14). Podsta-
wowym zadaniem ucznia Chrystusa jest więc przebywanie z Nim, patrzenie 
i słuchanie Go oraz naśladowanie29. Dopiero w wyniku owego bycia z Chry-
stusem kształtuje się późniejsza misja uczniów30.

Sposób kontemplacji
Kontemplacja zakonników powinna polegać na  nieustannym pragnie-

niu, szukaniu i doświadczaniu obecności Boga, „widzeniu” Go oczyma wia-
ry w codzienności. Tak jak niegdyś Chrystus był obecny w zwykłym życiu 
apostołów, podobnie i dziś można Go spotkać w konkrecie każdego dnia, 
we wszystkich wydarzeniach – radosnych i smutnych, cierpieniu, chorobie, 
w ludziach – zwłaszcza ubogich i cierpiących, w codziennej realizacji cha-
ryzmatu własnego instytutu. Do rozpoznania Go potrzebne są – jak podaje 
przytoczona wyżej definicja kontemplacji – wiara, nadzieja, a zwłaszcza mi-
łość, ponieważ pozwala ona na całkowite poznanie Mistrza. Stopniowe po-
stępowanie w tak rozumianej kontemplacji prowadzi ostatecznie do zdolności 
spotykania Go we wszystkim i we wszystkich, do zakosztowania „głębokości 
Boga” (J 1, 1–3; 14, 8; 1 Kor 2, 10)31 i stania się „chwałą Jego majestatu” (Ef 1, 6)32, 

28 Por. Dimensio contemplativa, nr 1. 
29 Por. J. Pfab, La dimensione contemplativa della vita religiosa attiva, „Vita Consacrata”, 

1979, vol. 15, s. 436.
30 Por. tamże.
31 Dimensio contemplativa, nr 1.
32 Dimensio contemplativa, nr 1; RNCH, nr 23. 
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sprawia – jak podaje kan. 607 KPK/1983 – że całe istnienie zakonnika staje się 
ustawiczną czcią Boga w miłości.

Aby jednak zakonnik mógł osiągnąć kontemplacyjne postrzeganie rzeczy-
wistości, dzięki któremu byłby zdolny do dostrzegania Boga we wszystkich 
wydarzeniach swego życia, musi część swego czasu poświęcać na modlitwę, 
na pozostawanie w Jego obecności w ciszy adoracji, na słuchaniu i rozważa-
niu słowa Bożego. Dzięki modlitwie wymiar kontemplacyjny życia zakonnego 
w ogóle i życia każdego zakonnika może pogłębić się33.

Ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie
Zakonnicy, którzy pragną ukazywać swym życiem także Chrystusa mo-

dlącego się i mogą z przekonaniem powiedzieć innym: „widzieliśmy Pana”34, 
muszą sami wcześniej Go „zobaczyć” i poznać35. Poznanie zaś zakłada znie-
walającą potrzebę przebywania z Nim na modlitwie, nazywanej przez św. Te-
resę od Jezusa rozmową z Tym, o którym się wie, że nas kocha36. Modlitwa 
jest konieczna do wyrażenia Mu miłości, a przede wszystkim do odczucia Jego 
miłości37. Dekret Perfectae caritatis, nawiązujący do istoty życia zakonnego, 
z naciskiem zaznaczył, że zakonnicy w sposób szczególny szukający i miłujący 
Boga, który pierwszy ich umiłował, powinni starannie pielęgnować ducha 
modlitwy i samą modlitwę. Papież Paweł VI, dostrzegając u zakonników swej 
epoki utratę smaku modlitwy, zachęcał do pokornego jej rozpoczęcia, aby 
na nowo odczuć pragnienie relacji z Bogiem38. Z kolei Jan Paweł II na Sesji 
Plenarnej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich poświęconej wymia-
rowi kontemplacyjnemu życia zakonnego wyraził nadzieję, że dzięki niej za-
konnicy nabędą głębszej pewności, iż nie należy żałować czasu na modlitwę, 
i będą mogli nadal dawać światu świadectwo wyższości spraw wynikających 
z relacji człowieka z Bogiem, sami będąc wcześniej o tym przekonani39.

33 Por. EE 29.
34 J 20, 25; 1 J 1, 1: „[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie 

życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce”.
35 KPK/1983, kan. 573, 577.
36 Zob. Św. Teresa od  Jezusa, Księga życia (rozdział 8.5), [w:] Dzieła, t.  1, Kraków 1997, 

s. 174. 
37 Por. Giovanni Paulo II, La preghiera sostegno e alimento della vita consacrata, „Informa-

tiones SCRIS”, R. VI, 1980, nr 1, s. 8.
38 Por. Evangelica testificatio, nr 42.
39 Por. Giovanni Paulo II, La preghiera sostegno e alimento…, dz. cyt., s. 8; Dimensio con-

templativa, nr 2.
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Potrzeba głębokiej duchowości w życiu zakonników
W posoborowych dokumentach kościelnych podkreśla się często koniecz-

ność prowadzenia przez zakonników życia wewnętrznego i uznania prymatu 
modlitwy, a z drugiej strony dostrzega się niepokojące zjawisko dewaluacji 
modlitwy i skupienia. Proces ten, mimo nawoływań papieży i zachęty płynącej 
z dokumentów kościelnych, nadal trwa, a nawet pogłębia deprecjonowanie 
modlitwy na skutek tzw. „braku czasu”, obciążenia codziennymi zajęciami, 
zmęczenia, wyczerpania, nadmiernych trosk, wewnętrznego „wypalenia”40. 
Także niektórzy autorzy wskazali na tendencję do odrzucania wymiaru kon-
templacyjnego przez zakonników twierdzących, że nadmiar pracy i stres nie 
pozwalają im znaleźć czasu koniecznego na modlitwę; tłumią oni więc pra-
gnienie zwracania się do Boga, a tym samym głębszego życia wewnętrzne-
go41. Tymczasem zachęta Chrystusa, aby nieustannie się modlić i czuwać czy 
wzór wspólnoty jerozolimskiej trwającej ciągle na modlitwie wciąż obowią-
zują zakonników. A papież Paweł VI, odwołując się do historii, przypomniał, 
że „wierność modlitwie lub jej zaniedbanie są znakami żywotności lub upad-
ku życia zakonnego”42. Myśl tę potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego 
podkreślając, że modlitwa jest jednym z żywych źródeł kontemplacji i życia 
duchowego, a życie konsekrowane nie może ani istnieć, ani rozwijać się bez 
modlitwy43. Rozważania te można by spuentować stwierdzeniem, że dla za-
konnika żyć to znaczy modlić się.

Problem modlitwy dzisiejszego zakonnika
Formy modlitwy praktykowane przez zakonników są powszechnie znane. 

KPK/1983 w kanonie 663 wymienia ich 12: uczestniczenie w mszy świętej, 
przyjmowanie Komunii Świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie 
Pisma Świętego, odprawianie medytacji, sprawowanie liturgii godzin, nabo-
żeństwo do NMP, dni skupienia i rekolekcje, rachunek sumienia, przystępo-
wanie do sakramentu pokuty.

Wiele nadzwyczajnych kapituł generalnych w różnych instytutach zakon-
nych poświęcono modlitwie, podejmując na ten temat długie dyskusje. Jak 
się okazuje, niewiele one zmieniły, skoro problem nadal pozostaje, chociaż 

40 Por. Dimensio contemplativa, Wstęp: Congregavit nos, nr 13. 
41 Por. A. Schenker, La dimensione contemplativa di ogni vita religiosa. Chiarimenti sui dati 

del problema, „Vita Consacrata”, 1979, vol. 15, s. 448; B. Rueda, Una esperienza per educare alla 
preghiera personale i membri di una Congregazione religiosa, „Vita Consacrata”, 1981, vol. 17, 
s. 737–738.

42 Evagelica testificatio, nr 42.
43 Por. KKK, nr 2687.
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ostatecznie na niektórych z kapituł zdecydowano, aby zamiast mówić o mo-
dlitwie, więcej czasu poświęcać na samą modlitwę44. Wydaje się, że to słuszne 
motto wciąż pozostaje aktualne – więcej się modlić. Jedyną radą na to, aby 
dobrze się modlić, pozostaje po prostu się modlić.

Zakończenie
Kodeks Pio-Benedyktyński, któremu nadano formę administracyjną 

bez teologicznego odniesienia norm, jak jest to widoczne w KPK/1983, nie 
wspominał w kanonach dotyczących zakonników ani najwyższej reguły, ani 
pierwszego obowiązku zakonników ze względu na ich teologiczną treść. Tym 
samym nie znalazły one w sposób wyraźny odbicia w ówczesnym prawodaw-
stwie własnym instytutów zakonnych i właściwej hierarchii w życiu zakonni-
ków. Owszem, w konstytucjach wymieniano tzw. praktyki pobożne, jednak 
bez ich odniesienia do naśladowania Chrystusa i potrzeby ciągłego zjedno-
czenia z Nim. Mogłoby się wydawać, że ta sytuacja prawna, a także przemiany 
dokonujące się w życiu zakonnym od około 1950 roku przyczyniły się w dużej 
mierze do zagubienia tego, co w nim najważniejsze i fundamentalne.

Wraz z Soborem Watykańskim II wiele się zmieniło w tym względzie. Na-
śladowanie Chrystusa przyjęto za  zasadnicze kryterium przeprowadzania 
przez poszczególne instytuty przystosowanej do współczesności odnowy życia 
zakonnego45. W ramach aggiornamento wiele mówiono o modlitwie. Także 
w KPK/1983, obowiązującym od 30 lat, wyraźnie zaakcentowano wymiar kon-
templacyjny życia zakonnego. Prawodawstwo własne poszczególnych insty-
tutów dużo uwagi poświęca duchowości instytutu i zgodnego z nią sposobu 
życia. A jednak problem kontemplacji, modlitwy, a w sumie naśladowania 
Chrystusa wciąż pozostaje aktualny. Z tego jasno wynika, że zwerbalizowanie 
kontemplacyjnego wymiaru życia zakonnego w najważniejszych dokumen-
tach dostępnych dla zakonników też nie jest wystarczającym rozwiązaniem. 
Pozostaje postawić pytanie: co jeszcze można uczynić, aby słowa stały się rze-
czywistością?

44 Por. L. Cabielles, Preghiera. X. Difficoltà e orientamenti conciliari e postconciliari. I. La 
preghiera nella legislazione rinnovata, [w:] DIP, t. 7, Roma 1983, kol. 693: „dedicarsi maggior-
mente a far preghiera che a parlare di preghiera”.

45 Por. PC 2a; KPK/1983, kan. 631 § 1; Vita consecrata, nr 37.
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Problem ochrony życia ludzkiego  
na przełomie XX i XXI wieku

W czasach rozpoczętej zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku globalizacji, 
gdy wszystkim wydaje się rządzić polityka, ekonomia i zysk, warto zapytać, 
czy także ludzkie życie uległo komercjalizacji, czy liczy się ono zawsze? Czy 
tylko wtedy lub przede wszystkim wtedy, gdy przynosi zysk, gdy daje popar-
cie wyborcze? Czy dalej jest wartością samą w sobie, podstawą i warunkiem 
sensowności innych wartości? Czy liczy się je tylko w kategoriach ekonomicz-
nych, a jego ochrona zależy od wyrachowania politycznego? Już z pobieżnej 
obserwacji wynika, że w dobie globalizacji, w dobie gospodarki paneuropej-
skiej i światowej, przede wszystkim zwraca się uwagę na rachunek ekonomicz-
ny, wszędzie pożądany jest zysk, a władcy tego świata gotowi są poświęcać 
życie tysięcy i miliony ludzi, jeśli tym przypodobają się egoistycznym gustom 
wyborców. Człowiek jako taki liczy się coraz mniej.

O wzroście znaczenia globalizacji można mówić od okresu II wojny świa-
towej, a jeszcze bardziej od czasu wejścia Polski i innych krajów do Unii Euro-
pejskiej. Dlatego tylko tym okresem zajmuję się w niniejszych rozważaniach.

Obecnie obowiązująca ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny i ochronie 
płodu ludzkiego nie daje płodom ludzkim pełnej ochrony, gdyż przewiduje 
sytuacje, w których dziecko poczęte można zabić. Wiosną 2011 roku zgłoszono 
do sejmu RP inicjatywę obywatelską, popartą przez ponad 600 tys. podpi-
sów, domagającą się konsekwentnej, czyli całkowitej ochrony życia ludzkiego. 
Na początku lipca 2011 roku Sejm skierował projekt ustawy do prac w komi-
sjach sejmowych. Badania opinii społecznej wykazują, że w ostatnich latach 
nastąpił w Polsce znaczny wzrost akceptacji dla konsekwentnej ochrony życia 
ludzkiego. Jakie stanowisko w tej sprawie w najbliższym czasie zajmować będą 
polscy posłowie?

Aby odpowiedzieć na postawiony w tytule problem, należy naświetlić trzy 
kwestie: 1. ewolucję znaczenia i ochrony życia ludzkiego w aktach prawnych 
obowiązujących w Polsce w okresie po II wojnie światowej, zwłaszcza w kon-
stytucji RP; 2. stosunek prawodawców (w tym samym okresie) do zjawiska 
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i skutków aborcji; 3. stosunek społeczeństwa i prawodawców do prób zalega-
lizowania eutanazji: czy traktuje się ją jak pomoc, czy jako zło i przestępstwo? 
4. Na końcu przedstawione zostaną wnioski.

Znaczenie życia ludzkiego i jego ochrona
Problem ochrony życia ludzkiego bliski jest każdemu człowiekowi, zwłasz-

cza nurtować winien każdego prawnika. Ma on też bliski związek z ochroną 
wolności sumienia i wyznania. Czasem dochodzi bowiem do sytuacji, w któ-
rych obowiązujące prawo, jego stosowanie lub interpretacja (prawidłowa lub 
nieudolna), są przyczyną konfliktów sumienia wielu osób, w szczególności 
pracujących w  ochronie zdrowia, prawników, nauczycieli, wychowawców 
i rodziców.

Życie ludzkie przez zdecydowaną większość społeczeństwa uznawane 
jest za najwyższą wartość. Konsekwentnie winno ono mieć także najszer-
szą z możliwych ochronę prawną. A  jeśli tej ochrony wprost nie posiada, 
to człowiek wrażliwy winien mieć inną możliwość prawną powstrzymania 
się od działań przeciwnych życiu, które są niezgodne z jego sumieniem. Nie 
można tej kwestii pozostawiać rozstrzygnięciom każdego indywidualnego 
sumienia, podobnie jak nie pozostawia się rozstrzyganiu w sumieniu kwe-
stii obowiązku płacenia podatków czy prędkości dozwolonej dla pojazdów, 
zwłaszcza na terenie zabudowanym.

W okresie po II wojnie światowej jednym z najważniejszych dokumentów 
regulujących sytuację w Polsce była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej z dnia 22 lipca 1952 roku1 (dalej: Konstytucja PRL z 1952 roku). Zgodnie 
z założeniami ustroju socjalistycznego brakowało w niej norm konstytucyj-
nych gwarantujących wolności i prawa człowieka, w tym prawa do ochrony 
życia ludzkiego. Był to przejaw koncepcji statusu jednostki w państwie, przy-
jętej w latach 30. w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a następ-
nie podejmowanej w państwach pozostających w sferze wpływów radzieckich 
i filozofii marksistowskiej. Choć po wojnie stan osobowy narodu polskiego 
był mocno osłabiony, to jednak władze nie chroniły konsekwentnie poczętego 
życia ludzkiego. Brak regulacji z tego zakresu spowodował, że w okresie obo-
wiązywania przepisów Konstytucji PRL, to jest od 1952 do 1997 roku, prawo 
do życia nie było objęte ochroną konstytucyjną. Przepisów o ochronie życia 
nie zawierały także akty prawne niższej rangi, z wyjątkiem prawa karnego.

1 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku (Dz. U. Nr 33, 
poz. 232). 
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Ochronę życia poczętego wprowadziły dopiero przepisy ustawy z 1993 roku 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży2 (dalej: ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku). 
Przed jej uchwaleniem odbyła się szeroka dyskusja dotycząca granic prawa 
do ochrony życia3. Tym samym takie zagadnienia, jak prawo do życia, prawna 
ochrona życia czy granice tej ochrony dotarły do świadomości społecznej.

Dyskusję tę  ożywiło w  grudniu 1991 roku wniesienie do  Sejmu projek-
tu ustawy dotyczącej ochrony życia w  fazie prenatalnej. Projekt ustawy4 
problematykę ochrony życia regulował następująco: „Uznając, że życie jest 
fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do pod-
stawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i  obywatela, stanowi się, 
co następuje: Artykuł 1. 1. Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyro-
dzone prawo do życia”5. W uzasadnieniu projektodawcy dowodzili, że pra-
wo do życia należy do podstawowych praw człowieka. Podkreślano, że nie jest 
ono zależne od woli państwa, lecz ma swoje źródło w przyrodzonej godności 
człowieka. Jako prawo naturalne jest więc prawem nadrzędnym wobec pań-
stwa i prawa stanowionego. Stąd wniosek, że życie ludzkie powinno zostać 
objęte ochroną ustawową6.

W dniu 7 stycznia 1993 roku Sejm uchwalił ustawę o planowaniu rodzi-
ny7, w  której kwestię ochrony życia uregulował tak samo, jak zapropono-
wano w pierwotnym projekcie. Tak więc prawo do życia zostało w 1993 roku 
w Polsce objęte ochroną ustawową, jako jedno z podstawowych praw czło-
wieka. Niestety, na podstawie nowelizacji z 1996 roku w ustawie o planowaniu 
rodziny (z 1993 roku) zmniejszono zakres ochrony życia ludzkiego. Uchylony 
został przepis o przyrodzonym charakterze prawa do życia, a także zasada 
ochrony życia od chwili poczęcia.

2 Zob. Dz. U. Nr 17, poz. 78.
3 Zob. szerzej T. Smyczyński, Pojęcie i  status osobowy dziecka w świetle Konwencji Praw 

Dziecka i prawa polskiego, „Państwo i Prawo” [dalej: PiP], R. XLVI, 1991, nr 4, s. 48–55; J. Błachut, 
K. Krajewski, Projekt ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego (uwagi kryminalnoprawne 
i kryminologiczne), PiP, R. XLVI, 1991, nr 5, s. 36–47; J. Majewski, J. Wróbel, Prawnokarna ochro-
na dziecka poczętego, PiP, R. XLVIII, 1993, nr 5, s. 35–44; B. Gronowska, Problem aborcji w świetle 
międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, PiP, R. XLVIII, 1993, nr 6, s. 67–75.

4 Projekt ustawy o  ochronie prawnej dziecka poczętego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
I kadencja, druk sejmowy nr 190.

5 Preambuła, art. 1 ust. 1 Projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka, dz. cyt.
6 Zob. Projekt ustawy o ochronie prawnej dziecka, dz. cyt.
7 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
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Znaczące było orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
28 maja 1997 roku. Było ono wynikiem skierowanego do tegoż Trybunału 
wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów liberalnej nowelizacji usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży8. 
Po  zbadaniu przepisów zaskarżonej ustawy o  planowaniu rodziny z  1996 
roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy artykułu 1 punkt 2 i punkt 5 
są niezgodne z artykułem 1 oraz artykułem 79 ustęp 1 przepisów konstytucyj-
nych, pozostawionych w mocy na podstawie artykułu 77 Małej Konstytucji 
z 1992 roku, przez to, że naruszają konstytucyjne gwarancje ochrony życia 
ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju9. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, iż mimo nieumieszczenia w polskich regulacjach 
konstytucyjnych przepisu bezpośrednio odnoszącego się do ochrony życia, 
życie ludzkie ma charakter wartości konstytucyjnej10. Trybunał Konstytucyjny 
przyjął, że fakt uznania życia ludzkiego za wartość chronioną konstytucyjnie, 
w tym także w fazie prenatalnej, stoi na przeszkodzie próbom różnicowania 
wartości życia na różnych etapach jego rozwoju.

Formalnie rzecz biorąc, w okresie RP prawo do ochrony życia było chro-
nione, choć praktyczne znaczenie tej normy trudno ocenić z uwagi na brak 
przypadków powołania się na nią w jakimkolwiek postępowaniu sądowym.

Ważną fazą ewolucji norm chroniących życie są  przepisy artykułu 
38 Konstytucji RP z 1997 roku. Mają one oparcie w innych systemach nor-
matywnych, przede wszystkim w prawie naturalnym i w prawie międzyna-
rodowym.

Kończąc rozważania dotyczące wyróżnienia konstytucyjnych zasad pra-
wa, warto przytoczyć stanowisko, jakie w  kwestii pojęcia „zasada” zajął 
Trybunał Konstytucyjny. W  uzasadnieniu orzeczenia z  dnia 22  kwietnia 
1987 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że  dla stwierdzenia, czy badana 
norma ma  cechy zasady, należy ustalić relacje zachodzące pomiędzy prze-
pisami ulokowanymi na  różnych poziomach hierarchii norm prawnych11. 
Stanowisko to  znalazło potwierdzenie w  orzeczeniu z  dnia 4  października 

 8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw.

 9 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, Sygn. akt K. 26/96, 
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/1997/k_26_96.doc (15.04.2013).

10 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, Sygn. akt K. 26/96, 
Z.U. 1997/2/19, uzasadnienie s. 10.

11 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 kwietnia 1987 roku, Sygn. akt K 1/87.
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1994 roku12, a  problematyka konstytucyjnych zasad prawa jako wskazówek 
interpretacyjnych stale towarzyszy działalności Trybunału Konstytucyjnego13.

Zawarta w artykule 38 Konstytucji RP z 1997 roku norma prawna, gwaran-
tująca prawo do ochrony życia, jest zasadą prawa już z racji umieszczenia jej 
wśród przepisów ustawy zasadniczej. Nie ulega wątpliwości, że artykuł 38 wi-
nien być stosowany jako wskazówka interpretacyjna dla przepisów będących 
ich konkretyzacją, gdyż jest jedyną normą rangi konstytucyjnej gwarantującą 
ochronę życia ludzkiego. Zastosowanie takich kryteriów pozwala na uzna-
nie, iż prawo do ochrony życia ma w polskim systemie prawa status zasady 
prawa. Jednak z uwagi na obszerność katalogu zasad prawa, skonstruowane-
go w oparciu o tę metodę, zastosowane w niej kryteria należy uznać za zbyt 
ogólnikowe. Zatem artykuł 38 Konstytucji RP z 1997 roku uznaje się za prze-
pis przyczyniający się do podniesienia standardu ochrony życia ludzkiego 
w Polsce.

Także w doktrynie prawa, zwłaszcza prawa karnego, „życie ludzkie uznawa-
ne jest za najwyższe dobro indywidualne oraz za dobro społeczne najwyższej 
rangi […]; bez życia nie ma człowieka, a bez człowieka wszystko, co ludz-
kie traci swój sens na zasadzie contradictio in adiecto. Opierając się na takim 
twierdzeniu, życie ludzkie należy uznać za wartość nadrzędną w sensie huma-
nistycznym. To z kolei lokuje życie na szczycie hierarchii dóbr chronionych 
prawem”14.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku konsekwentnie chroni życie ludz-
kie, zwłaszcza w kanonach 1397–1398, zamieszczonych w tytule „przestępstwa 
przeciwko życiu i  wolności człowieka”15. Papież Jan Paweł II, największy 
z Polaków i prawodawca Kościoła Katolickiego, stwierdził: „Prawo człowieka 
do życia było zawsze uznawane za pierwsze i fundamentalne prawo, za korzeń 
i źródło każdego innego prawa”16.

W nauce Kościoła i w sumieniu większości chrześcijan życie ludzkie nie-
zmiennie postrzegane jest jako najwyższa wartość ziemska i wielki dar Boży. 

12 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 1994 roku, Sygn. akt 
U 1/94.

13 Zob. szerzej: J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 18–19.

14 R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2008, 
s. 11. 

15 Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK], Poznań 1984, s. 546–547.
16  Jan Paweł II, Do uczestników Kongresu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Leka-

rzy Katolickich, 3 X 1982, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II [dalej: IGP], Città del Vaticano 
1980, t. 5, cz. 3, s. 669. 
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Wobec narastających zagrożeń dla życia ludzkiego często na ten temat wypo-
wiadał się ojciec święty Jan Paweł II. Naucza on m.in., że życie jest wartością 
fundamentalną i nienaruszalnym prawem człowieka. Prawa tego nie może 
znieść, ani zmienić „żadna jednostka, żadna grupa, władza ani państwo”, gdyż 
wynika ono z prawa naturalnego17. Jest ono niezastąpioną podstawą wszyst-
kich innych praw człowieka oraz warunkiem prawidłowego stanowienia 
i przestrzegania prawa.

Powszechne, skądinąd słuszne, wystąpienia w obronie ludzkich praw, takich jak np. 
prawo do opieki lekarskiej, do dachu nad głową, do pracy, do założenia rodziny i do 
kultury, są fałszywe i złudne, jeżeli nie staje się z największą determinacją w obro-
nie prawa do życia, będącego pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej, 
oraz warunkiem wszystkich innych praw. Kościół nigdy nie skapitulował w obliczu 
wszelkiego rodzaju gwałtu nieustannie zadawanego przysługującemu każdej osobie 
ludzkiej prawu do życia, tak przez poszczególne jednostki, jak przez samą władzę. 
Prawo to przysługuje istocie ludzkiej we wszystkich fazach jej rozwoju, od chwili po-
częcia do naturalnej śmierci, i we wszelkich warunkach, a więc niezależnie od tego, 
czy jest zdrowa czy chora, w pełni sprawna czy upośledzona, bogata czy biedna18.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych z  1966 roku 
obejmuje rozbudowany katalog wolności indywidualnych oraz praw i wol-
ności publicznych, wśród nich także prawo do  życia. Przepis chroniący 
życie ludzkie brzmi: „Artykuł 6 ustęp 1.  Każda istota ludzka ma  przyro-
dzone prawo do  życia. Prawo to  powinno być chronione przez ustawę. 
Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”19. Artykuł ten wskazuje 
na  powszechność prawa do  życia („każda istota ludzka”) i  podkreśla jego 
naturalny charakter („przyrodzone prawo do życia”). Drugie zdanie zawiera 
dyrektywę: państwo-strona traktatu powinna objąć prawo do życia ochroną 
ustawową. Trzecie zdanie zawiera zakaz samowolnego pozbawienia życia 
człowieka. Ochrona ta  obejmuje wszystkich, a  zakaz sformułowany jest 
ogólnie, dotyczy więc zarówno innych osób, jak i organów państwa20. Polska 

17  Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Koście-
le dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifideles laici” [dalej: Christifideles laici], 
nr 38; zob. J. Ratzinger, Życie – fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, 
„Ethos”, R. II, 1989, nr 1, s. 17–24.

18 Christifideles laici, nr 38.
19 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 6, ust. 1 (Dz. U. z 1977 r. 

Nr 38, poz. 167).
20 Por. R. Grabowski, Prawo do ochrony życia…, dz. cyt., s. 114–115.
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ratyfikowała powyższy pakt bez zastrzeżeń, a następnie został on ogłoszony 
w Dzienniku Ustaw21.

Łączne uwzględnienie wszystkich wskazanych przepisów pozwala stwier-
dzić, że także Konwencja o Prawach Dziecka w Polsce obowiązuje22. Przewi-
duje ona, choć nie wprost, objęcie życia ludzkiego ochroną zarówno przed, jak 
i po urodzeniu. Potwierdzeniem tezy o ochronie życia także nasciturusa jest 
treść preambuły Konwencji o Prawach Dziecka. Wśród umieszczonych w niej 
idei przewodnich znalazła się bowiem reguła rozszerzająca granice ochrony 
życia: „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wy-
maga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno 
przed, jak i po urodzeniu”23.

Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, iż artykuł 2 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka jest jednym z jej fundamentalnych postanowień 
(Sprawa McCann i Others). Szczególne znaczenie przepisom o ochronie życia 
dają zasady druga i trzecia o ochronie życia: zasada druga dotyczy ciążącego 
na państwie obowiązku podjęcia działań mających na celu ochronę życia; za-
sada trzecia nakłada na państwo obowiązek przeprowadzenia postępowania 
zmierzającego do wyjaśnienia każdego przypadku utraty życia.

W niedawnej dyskusji, a właściwie sporze, prowadzonej na forum Komisji 
Europejskiej jedynie delegacja polska domagała się konsekwentnej ochrony 
życia ludzkiego, a  nie tylko ochrony wycinkowej, wybiórczej. Znamienne 
jest, że zdecydowana większość społeczeństwa polskiego wypowiadająca się 
na portalach internetowych (np. Wirtualnej Polski) poparła to stanowisko 
rządu polskiego. Jednak niektóre inne kraje Unii Europejskiej, wrogie wo-
bec pełnej ochrony życia, nie pozwoliły na przyjęcie ochrony życia ludzkiego 
w pełnym zakresie.

21 Por. Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
22 Zob. szerzej: W. Auleytner, Zalecenia formacyjne Konwencji Praw Dziecka a wychowa-

nie polskiego dziecka, [w:] Prawa dziecka. Deklaracje i  rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kra-
ków 1999, s. 101–108; M. Balcerek, Międzynarodowa ochrona dziecka, Warszawa 1988, s. 183n; 
A. Łopatka, Konwencja Praw Dziecka, PiP, R. XLV, 1990, nr 3, s. 3–13; L. Wiśniewski, Geneza 
Konwencji o  prawach dziecka i  stosunek jej norm do  innych umów międzynarodowych, [w:] 
Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999, s. 11n; 
T. Smyczyński, Pojęcie dziecka i jego podmiotowość, [w:] Konwencja o prawach dziecka…, dz. 
cyt., s. 39n; W. Stojanowska, Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o pra-
wach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] Konwencja o prawach 
dziecka…, dz. cyt., s. 81n; M. Piechowiak, Preambuła, [w:] Konwencja o prawach dziecka…, dz. 
cyt., s. 19n.

23 Preambuła Konwencji o Prawach Dziecka.
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Gdyby obecne tendencje prawodawcze w Unii Europejskiej, podważające 
konsekwentną ochronę prawa do życia, były kontynuowane, będzie coraz czę-
ściej dochodziło do dyskryminacji z racji sumienia.

Stosunek do zjawiska i skutków aborcji
Tylko w  co czwartym państwie na  świecie zapewniono konsekwentną 

ochronę życia każdego poczętego dziecka. Wiadomo też, że niektóre prawo-
dawstwa dopuszczają karę śmierci lub/i uśmiercanie dzieci poczętych, a jesz-
cze nieurodzonych. Nie jest tajemnicą, że w niektórych krajach dopuszczono 
już powoływanie do życia nowych istot ludzkich, aby je potem uśmiercać 
w celu pozyskiwania narządów do transplantacji, dla badań lub do produkcji 
kosmetyków. Kwestia ta jest obecnie żywo dyskutowana w wielu krajach. Śro-
dowiska liberalne na całym świecie usiłują ułatwić uśmiercanie na życzenie. 
W Polsce jesienią 2004 roku kręgi socjalistyczne i liberalne podjęły próbę, 
na szczęście nieudaną24, wprowadzenia niemal nieograniczonego zabijania 
dzieci poczętych nawet w późnym okresie ciąży, czyli prawie do ich narodze-
nia. W maju 2005 roku drogą internetową25 rozpowszechniono informacje 
o szczególnie makabrycznej formie kanibalizmu: oto w socjalistycznych Chi-
nach w niektórych restauracjach serwuje się dania z płodów ludzkich. Nie 
sposób pozostać obojętnym wobec tak cynicznych i zbrodniczych praktyk 
dokonywanych na początku XXI wieku.

Na podejmowane ciągle w różnych zakątkach świata próby legalizowania 
zabijania dzieci poczętych, na usiłowania nielegalnego narzucania unormo-
wań proaborcyjnych w krajach Unii Europejskiej, należy wytrwale odpowia-
dać: żadna władza i żadne prawo nie mogą zezwalać na zabijanie poczętych 
istnień ludzkich, ani zmuszać do współdziałania w tym procederze.

Jan Paweł II powiedział:

Nie istnieje żadne ludzkie zarządzenie, które uprawniałoby do czynu tak niego-
dziwego, tym bardziej takie, które by do tego zmuszało kogokolwiek. Prawo czer-
pie swoją moc wiążącą z funkcji, która – zgodnie z Prawem Boskim – przebiega 
w służbie wspólnego dobra; ono zaś jest takim na tyle, na ile ochrania dobro osoby. 
Wobec prawa, które jest sprzeczne z  dobrem osoby ludzkiej, które wyrzeka się 
człowieka samego w sobie, znosząc prawo do życia, chrześcijanin, pomny słów św. 
Piotra Apostoła w obliczu sanhedrynu: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” 

24 Dnia 15 lutego 2005 roku Sejm RP odrzucił (niewielką większością głosów) ten projekt SLD.
25 Portal Wirtualna Polska.
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(Dz 5, 29), nie może postąpić inaczej, niż wyrazić, w sposób kulturalny, stanowczy 
sprzeciw26.

Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. Pamiętajmy, że to on powiedział:

Ustawa godząca w życie nienarodzonych nosi na sobie znamiona ustroju totali-
tarnego. […] Dziś chodzi o to, ażeby od tej tragicznej spuścizny się uwolnić, żeby 
zabezpieczyć prawo do  życia każdego człowieka, a  w  szczególności tego, które-
mu to zabezpieczenie i opieka, również ze strony prawa państwowego, najbardziej 
są potrzebne. […] Jest to pierwszy krok na drodze do przezwyciężenia złego dzie-
dzictwa, obciążonego piętnem materialistycznego totalitaryzmu27.

W pewnych krajach przerywanie ciąży finansuje się także z funduszy spo-
łecznych. Przemawiając do obrońców życia i prawników ojciec święty stwier-
dził, że państwo finansujące sztuczne poronienia współuczestniczy w sposób 
barbarzyński w skazywaniu niewinnych istot ludzkich na karę śmierci i w wy-
konywaniu tych niesprawiedliwych wyroków28; tego rodzaju przestępstw 
i nadużyć władzy nie da się pokonać siłami pojedynczych osób dobrej woli, 
bez pomocy sprawiedliwego prawa29.

W nauce Kościoła życie ludzkie niezmiennie uznawane jest za najwyższą 
wartość ziemską i wielki dar Boży. Wobec narastających zagrożeń dla życia 
ludzkiego często na ten temat wypowiadał się zmarły niedawno ojciec święty 
Jan Paweł II, którego świat zaczął już nazywać Janem Pawłem Wielkim. Opu-
blikowano kilkaset jego wypowiedzi dotyczących wartości życia ludzkiego 
i obowiązku jego ochrony30. Ochrona prawa do życia obejmuje w nauczaniu 

26 Jan Paweł II, Na  straży daru i  błogosławieństwa. Do  uczestniczek zjazdu położnych, 
26 I 1980, „L’Osservatore Romano”[dalej: ORpol] (wyd. pol.), R. I, 1980, nr 3, s. 19; zob. tenże, 
[w:] IGP, t. 3, cz. 1, s. 191–193; tenże, Przemówienie z 12 X 1985, [w:] IGP, t. 3, cz. 2, s. 933–936; 
tenże, Przemówienie z 19 X 1986, [w:] IGP, t. 9, cz. 2, s. 1124–1125. 

27 Tenże, Ustawa, która godzi w ład moralny wszystkich, 3 X 1990, ORpol (wyd. pol.), R. XI, 
1990, nr 10–11, s. 24.

28 Zob. tenże, Do członków „Movimento per la vita”, 25 I 1986, [w:] IGP, t. 9, cz. 1, s. 190–192. 
29 Zob. tenże, Do Stowarzyszenia Włoskich Prawników Katolickich, 5 XII 1987, [w:] IGP, 

t. 10, cz. 3, s. 1295–1296.
30  Teksty te zawarte są w znanych dokumentach papieskich oraz w wielu rozproszonych 

wypowiedziach Jana Pawła II. Są one publiko wane w „Acta Apostolicae Sedis” w specjalnych 
seriach wydawni czych i pozycjach książkowych poświęconych nauczaniu Jana Pawła II, a tak-
że w licznych czasopismach polskich i zagranicz nych. Do najważniejszych publikacji należą: 
IGP (t. 1: Citta del Vaticano 1978–); Jan Paweł II, Naucza nie papieskie (t. 1: Warszawa–Poznań 
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papieża wszystkich ludzi, a szczególnie tych najsłabszych, jakimi są dzieci po-
częte, a jeszcze nienarodzone.

Kościół nigdy nie aprobował gwałtu zadawanego przysługującemu każ-
dej osobie ludzkiej prawu do  życia, tak przez poszczególne jednostki, jak 
przez samą władzę. Prawo do życia posiada każda bez wyjątku istota ludz-
ka, we wszystkich fazach jej rozwoju, czyli od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci31.

Ojciec święty Jan Paweł II często przywoływał obowiązujące świat medycz-
ny normy. Przypominał „przysięgę Hipokratesa” i podobną do niej w treści 
Deklarację Genewską przyjętą w 1948 roku przez Światowe Towarzystwo Le-
karskie. Według tej ostatniej lekarz zobowiązuje się: „Zachowam najgłębszy 
szacunek dla życia ludzkiego od  samego momentu poczęcia”32. Dziecko 
poczęte to nie przedmiot do zaspakajania ambicji dorosłych, lecz podmiot 
niezbywalnych praw, rodząca się osobowość, która winna mieć możliwość 
stałego rozwoju.

Ogłoszony przez Jana Pawła II KPK przewiduje kary kościelne za zabój-
stwo człowieka, zaś za spowodowanie przerwania ciąży lub przyczynienie się 
do tego faktu nakłada wyjątkowo dotkliwą karę ekskomuniki wiążącej mocą 
samego prawa oraz kary dodatkowe33. W kan. 1398 KPK prawodawca kościel-
ny postanowił: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, pod-
lega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa”. Zatem kobieta decydująca 
się na przerwanie ciąży, lekarz lub ktokolwiek inny dokonujący tej zbrodni, 
osoby nakłaniające do tego lub pomagające, podlegają tej karze automatycz-
nie, z chwilą popełnienia wymienionego przestępstwa. Prawo dziecka poczę-
tego do życia jest niezależne od przekonań rodziców i społeczeństwa. Nikt nie 
ma prawa niszczyć życia poczętego, a jeszcze nienarodzonego34.

1978– [dalej: NP]); ORpol (wyd. polskie). Bogatą bibliografię wypowiedzi Jana Pawła II z lat 
1978–1987 na temat życia ludzkiego zamieszcza kwartalnik „Ethos” (1989, nr 5, s. 229–235).

31 Por. Jan Paweł II, Przemówienie z 19 X 1986, [w:] IGP, t. 9, cz. 2, s. 1124–1125; tenże, Chri-
stifideles laici, nr 38; zob. J. Ratzinger, Życie – fundamentalną wartością…, dz. cyt., s. 17–24.

32 Jan Paweł II, Poświęcenie się bez zastrzeżeń obronie zdrowia i życia ludzkiego. Przemó-
wienie z 20 XII 1981, [w:] NP, t. 4, cz. 2, Poznań 1989, s.  517–518. To samo w:  Jan Paweł II, 
O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia (1978–1982), 
Warszawa 1985, s. 186.

33 Por. kan. 1397–1398 KPK oraz kan. 1041 nr 3 i kan. 1044, § 1, nr 3 KPK. Zob. R. Sztychmi-
ler, Obowiązek ochrony życia dziecka poczętego, „Chrześcijanin w Świecie”, R. XXI, 1989, nr 6, 
s. 34–44.

34 Por. Jan Paweł II, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II [IGP], Libreria Editrice Vatica-
na 1980, t. 2, cz. 2, s. 700–704. 
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Tak prawo kanoniczne, jak i prawo polskie, chronią życie ludzkie od po-
częcia i przewidują kary za naruszenie prawa do życia. Jednak tylko prawo 
kanoniczne jest w tej ochronie całkowicie konsekwentne.

Obowiązujące ustawy: O planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, 
O Rzeczniku Praw Dziecka, chronią życie dziecka w zasadzie od poczęcia. 
Jednak pierwsza z wymienionych ustaw wskazuje na kilka wyjątków doty-
czących tej ochrony. Mówi ona bowiem także o warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży.

Przemawiając do lekarzy z okazji zjazdu Światowego Towarzystwa Lekar-
skiego, Jan Paweł Wielki powiedział: „Brak szacunku wobec życia ludzkiego, 
nietraktowanie jego obrony i ratowania jako obowiązku, zwłaszcza gdy nie 
ma ono jeszcze głosu, by upominać się o swe prawa, nie jest kwestią wiary lub 
niewiary. Oby wszyscy lekarze umieli dochować wierności przysiędze Hipo-
kratesa, składanej podczas promocji lekarskiej”35.

Zwolennicy zabijania zapewne chcieliby wyeliminować słynną przysięgę 
Hipokratesa, a może na jej miejsce wprowadzić zasadę polityki Hitlera czy 
Stalina, którzy usprawiedliwiali i nakazywali mordowanie milionów ludzi dla 
nich niewygodnych.

W projekcie ustawy, odrzuconym w Sejmie RP w lutym 2005 roku, liberal-
ni projektodawcy zapisali zmiany legislacyjne, których wprowadzenie byłoby 
tragiczne w skutkach. Pierwszą z nich było postanowienie wykreślenia art. 2 
z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Pozornie postanowienie to wyglądało nie-
groźnie. Jednak w rzeczywistości chodziło o wyeliminowanie z przepisu okre-
ślenia pojęcia dziecka. Zgodnie z tą ustawą bowiem „dzieckiem jest każda istota 
ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności” (art. 2.1.). Drugą propono-
waną zmianą było odebranie lekarzom możliwości powołania się na sprzeciw 
sumienia wobec życzenia dokonania aborcji. Według projektu ustawy stałoby 
się to dopuszczalne tylko w łączności z wycofaniem się z praktyki lekarskiej.

Jan Paweł II  w  swoich przemówieniach upomina, aby w  imię wolności 
sumienia lekarze i inni pracownicy służby zdrowia mogli odmawiać współ-
udziału w działaniach zmierzających do uśmiercenia dziecka poczętego lub 
jakiegokolwiek innego człowieka. Papież czyni swoim ich żądanie, aby uzna-
no, „że są sługami życia, nigdy zaś nosicielami śmierci, następnie żądanie 
całkowitego i pełnego respektowania w ustawodawstwie i w praktyce wolności 
sumienia, rozumianej jako zasadnicze prawo osoby, która nie może być przy-
muszana do działania wbrew własnemu sumieniu i której nie powinno się 

35 Tenże, Podstawy deontologii lekarskiej. Przemówienie do uczestników zjazdu Światowego 
Towarzystwa Lekarskiego, Wenecja, 29 X 1983, ORpol (wyd. pol.), R. IV, 1983, nr 10, s. 22.
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stawiać przeszkód w postępowaniu zgodnym z tym sumieniem”36. W Polsce 
od lat znani lekarze odmawiają wykonywania aborcji.

Jesienią 1990 roku Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej wydał 
orzeczenie potwierdzające prawo pracowników służby zdrowia, powołujących 
się na racje moralne, do odmowy wykonywania przerywania ciąży czy innych 
form uśmiercania ludzi.

Polskie prawo konstytucyjne i cywilne niekonsekwentnie chronią prawo 
dziecka poczętego do  życia. Prawo do  życia chronione jest tylko ogólnie 
(art.72): przyznaje się dziecku np. prawo do dziedziczenia, a nie uznaje jego 
bezwarunkowego prawa do życia. Analizę tych norm pozostawiam jednak 
specjalistom prawa cywilnego.

W art. 72 ust. 1–2 Konstytucji postanowiono, że każdy ma prawo żądać 
od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucień-
stwem, wyzyskiem i demoralizacją, a dziecko pozbawione opieki rodziciel-
skiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Sytuacja taka zachodzi 
wówczas, gdy jedno z rodziców zamierza uśmiercić poczęte dziecko, a drugie 
z rodziców sprzeciwia się temu zamiarowi. Ta druga strona winna mieć prak-
tyczną możliwość skorzystania ze wsparcia władz w ochronie życia dziecka.

Nowa Konstytucja wprowadziła ponadto (art. 72 ust. 4) instytucję Rzecz-
nika Praw Dziecka, niezależną od instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Można to interpretować jako ustanowienie rzecznika nie tylko praw obywa-
telskich dziecka, a więc przyznanych przez system prawa krajowego, lecz także 
jako rzecznika wrodzonych, naturalnych praw dziecka, nawet wykraczających 
poza prawodawstwo ustanowione prawem pozytywnym.

W sytuacji, gdy matka czekająca na urodzenie dziecka nie jest mężatką, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy [dalej: k.r.o.] pozwala, by ojciec dziecka uznał 
je jeszcze przed jego urodzeniem (art. 75 k.r.o.). Można przyjąć, że władza 
rodzicielska powstaje z chwilą niepodważalnego stwierdzenia życia dziecka. 
Matce przysługuje ona od chwili tego stwierdzenia, a ojcu od chwili uznania 
dziecka przed urodzeniem, albo od chwili urodzenia, gdy jest on ustalony 
bądź też od momentu przyznania mu tej władzy przez sąd. Taką interpreta-
cję zakresu władzy rodzicielskiej potwierdza przyjęta w 2000 roku Ustawa 
o Rzeczniku Praw Dziecka, która zdefiniowała dziecko jako „każdą istotę ludz-
ką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”37. Obowiązkiem tego urzędu jest 
zapewnienie dzieciom realizacji należnych im praw na każdym etapie życia, 

36 Tenże, Do  włoskich lekarzy katolickich, 28  XII 1978, [w:] NP, t.  1, Poznań–Warszawa 
1987, s. 204–205; tenże, Przemówienie z 4 XII 1988, Dolentium Hominum. Eglise et sante dans 
le monde, R. IV, 1989, nr 11, s. 27–29. 

37 Zob. wiadomości, www.opoka.org.pl (21.06.2004).
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a więc przed i po urodzeniu. Można więc korzystać z pomocy tego urzędu, gdy 
rodzice będą napotykali na trudności w zapewnieniu praw ich dzieci; np. gdy 
ojciec dziecka będzie chciał sprzeciwić się aborcji jego dziecka.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że matka lub rodzice dziecka po-
czętego, lecz jeszcze nieurodzonego, będą występować przeciwko jego życiu 
lub innym jego dobrom, to na podstawie art. 182 k.r.o., w powiązaniu z art. 96, 
108, 145 i 178 k.r.o., należy ustanowić dla tego dziecka kuratora. Konieczność, 
a przynajmniej potrzeba, ustanowienia w takiej sytuacji kuratora wynika z za-
wartego w normie sformułowania „ustanawia się kuratora”. Powołuje go sąd 
opiekuńczy na wniosek zainteresowanej osoby. Wydaje się, że gdyby napoty-
kano przy tym na opór sądu, można zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka 
o interwencję.

Ważne normy zawiera ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny38. 
Nowelizacja wcześniejszej wersji tej ustawy (z dnia 19 kwietnia 1969 roku), 
przeprowadzona dnia 30 sierpnia 1996 roku (liberalizująca przepisy antyabor-
cyjne), wprowadziła w art. 152 a–b oraz 157 kary za przestępstwa związane 
z przerwaniem ciąży, a więc uśmierceniem płodu ludzkiego. Pozostały one – 
w obowiązującej od 1997 roku wersji kodeksu – w art. 152–157 oraz w art. 17239.

Nie ustanowiono jeszcze specjalnych kar za komercyjne lub naukowe wy-
korzystywanie płodów ludzkich, chociaż jest to problem coraz bardziej palący. 
Także przy sztucznym zapładnianiu skazuje się na śmierć wiele istnień ludz-
kich i wciąż nie jest to karane. Zagadnieniom tym należy jednak poświęcić 
odrębne opracowania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka tak życie seksualne, jak i aborcję, za-
licza do sfery życia prywatnego, nie zauważa wielkiego problemu uśmiercania 
słabych podmiotów ludzkich. Dlatego w niektórych orzeczeniach przeciw-
ny jest regulowaniu tych kwestii ustawowo40. Jednak w innych orzeczeniach 
stwierdza, że ciąża i ewentualne jej przerwanie nie są wyłącznie sprawą pry-
watną matki41.

38 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
39 Kodeks karny, art. 157a. § 1.  „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub 

rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”.

40 Np. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19 V 1976, [w:] Prawa ro-
dziny i prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Orzecznictwo Strasburskie, 
wybór i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 1999 s. 93–94.

41 Zob. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  12 VII 1977, [w:] Prawa 
rodziny i prawa w rodzinie…, dz. cyt., s. 95–96. Trudno jednak zgodzić się z wywodami zawar-
tymi w orzeczeniu ETPC z 13 V 1980 – zob. tamże, s. 96–103.
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Stosunek społeczeństwa i prawa do eutanazji
Od dawna istniał problem wyboru: ochrona każdego życia czy eutanazja 

dla ochrony jakości życia. Coraz widoczniej „śmierć z litości” okazuje się dro-
gą do dehumanizacji medycyny, do drastycznej dyskryminacji ludzi, do po-
działu na „użytecznych społecznie”, „zdatnych do życia” i na „bezużytecznych”, 
„niezdatnych”, a wreszcie do (bliskiej agresji) eliminacji chorych, a nie walki 
z cierpieniem.

Teoria postulująca tzw. „dobrą śmierć” opiera się na fałszywej, fenomena-
listyczno-naturalistycznej koncepcji człowieka, na utylitaryzmie społecznym 
i prowadzi do rażącej dyskryminacji osób słabych, bezbronnych lub tragicz-
nie upośledzonych. Zawiera ona wiele sprzeczności i  uogólnień: zmierza 
do usprawiedliwienia skrywanej społecznej agresji wobec osób pogrążonych 
w cierpieniu lub bliskich śmierci.

W polskim prawie eutanazja została zdefiniowana jako zabicie człowieka 
na jego żądanie pod wpływem współczucia. Według obowiązującego w Polsce 
Kodeksu karnego eutanazja jest karalna. Podpada ona pod kilka artykułów:

Art. 150. § 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla 
niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wyjątkowych wypadkach, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 151. Kto za  namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka 
do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.

Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał zakaz eutanazji. W spra-
wie D. Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w której domagała się 
ona niekarania za „wspomagane samobójstwo”, równoznaczne z eutanazją 
dokonaną na niej przez inną osobę, zakończonej wyrokiem ETPC z 29 kwiet-
nia 2002 roku (sk. nr 2346/02), nie stwierdzono naruszenia Konwencji. Choć 
samobójstwo nie jest karane, to nakłanianie do samobójstwa, pomoc w nim, 
są przestępstwami i mogą być karane42.

Eutanazja została zdefiniowana m.in. w Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary:

42 Samobójstwo przestało być przestępstwem w Anglii i Walii na mocy Ustawy o Samobój-
stwie z 1961 roku. Jednakże ustawa ta stanowi: „Osoba, która pomaga, nakłania, doradza bądź 
wspiera samobójstwo drugiej osoby albo próbę popełnienia samobójstwa przez drugą osobę, 
ponosić będzie odpowiedzialność pod groźbą kary pozbawienia wolności na okres nieprze-
kraczający 14 lat”. 
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Eutanazja oznacza czynność lub jej zaniechanie, która ze swej natury lub w za-
mierzeniu działającego powoduje śmierć w  celu wyeliminowania wszelkiego 
cierpienia. Tak więc eutanazja zawiera intencję działającego oraz stosowanie 
określonych środków. Gdy zagraża śmierć, której w żaden sposób nie da się unik-
nąć przez zastosowanie dostępnych środków, wolno w sumieniu podjąć zamiar 
niekorzystania z  leczenia, które może przynieść tylko niepewne i bolesne prze-
dłużenie życia.

Ta ostatnia postawa nie jest eutanazją, lecz rezygnacją z uporczywego le-
czenia.

Papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae stwierdza o eutanazji, 
że to, co mogłoby wydawać się logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie 
okazuje się absurdalne i nieludzkie. Papież nazywa problem eutanazji jednym 
z najbardziej niepokojących objawów kultury śmierci, szerzących się w społe-
czeństwach dobrobytu. Najwyższy autorytet Kościoła katolickiego stwierdza, 
że eutanazja jest zbrodnią, na którą ludzka ustawa nie może przyzwalać.

Także kard. Józef Glemp przypominał, że tylko Bóg ma prawo dysponować 
życiem ludzkim, że człowiek nie ma władzy nad życiem, a eutanazja na ży-
czenie chorego jest zwykłym ułatwieniem samobójstwa. Eutanazja jest zawsze 
niedopuszczalna.

Pozbawienia człowieka życia nie usprawiedliwia nawet pragnienie zmniej-
szenia jego cierpienia, wywołanego przez chorobę lub starość. Piąte przy-
kazanie zakazuje eutanazji. Przypomina o  tym jasno Katechizm Kościoła 
Katolickiego:

eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położe-
niu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moral-
nie niedopuszczalna. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które 
samo w  sobie lub w  zamierzeniu zadaje śmierć, by  zlikwidować ból, stanowi 
zabójstwo głęboko sprzeczne z  godnością osoby ludzkiej i  z  poszanowaniem 
Boga żywego, jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wie-
rze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić 
i wykluczyć43.

43 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1998, nr 2277; zob. tamże nr 2276: „Osoby, któ-
rych sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się szczególnego szacunku. 
Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić, w takiej mierze, w jakiej 
to możliwe, normalne życie”. 
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Wnioski
Wnioski można wyodrębnić w odniesieniu do trzech kwestii: 1) ochrona 

każdego życia ludzkiego, 2) stosunek autorytetów moralnych i prawodawców 
do aborcji; 3) stosunek społeczeństwa i prawodawców do prób zalegalizowa-
nia eutanazji.

Ad. 1. Przedstawiona analiza norm konstytucyjnych i zwykłych, zapewnia-
jących ochronę prawa do życia, a szczególnie wykazanie, że zawarta w art. 
38 obowiązującej Konstytucji RP norma chroniąca życie ludzkie jest konsty-
tucyjną zasadą prawa, upoważniają do sformułowania kilku wniosków prak-
tycznych. Są one skierowane tak do teoretyków prawa, jak i do praktyków, 
a szczególnie do osób działających we władzach ustawodawczych na wszyst-
kich szczeblach, we  władzach wykonawczych, sądowych i  egzekucyjnych, 
a także do pracowników oświaty i mediów, którzy winni wychowywać do wła-
ściwego rozumienia i przestrzegania prawa. Oto one:

a) ze względu na swoje pierwszorzędne znaczenie art. 38 Konstytucji RP wi-
nien być przez wszystkich prawodawców w Polsce (sejm, senat, sejmiki wo-
jewódzkie, rady samorządów terytorialnych) traktowany jako punkt wyjścia 
dla kształtowania pozostałych norm prawa;

b) sędziowie, zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego, winni śmiało korzy-
stać z systemowej wykładni norm chroniących życie ludzkie, aby umożliwić 
dochodzenie do wniosków uwzględniających wyjątkową rangę tych norm;

c) art. 38 Konstytucji RP z 1997 roku winien być pierwszą normą interpreta-
cyjną dla wszelkich aktów władzy wykonawczej, mających związek z życiem. 
Winien on być zawsze uwzględniany w sądowej i administracyjnej ocenie 
czynów naruszających prawo do życia;

d) wszystkie instytucje oświatowe winny tak uczyć przestrzegania prawa, 
aby na pierwszym miejscu uwzględniać prawo do życia jako pierwszorzędne 
i nadrzędne w stosunku do innych praw;

e) przedstawiciele Polski w instytucjach europejskich i międzynarodowych 
winni śmiało uwzględniać i prezentować argumenty filozoficzne, w tym lo-
giczne i antropologiczne, oraz humanistyczne, ułatwiające przekonanie in-
nych do poszanowania życia jako najwyższej wartości.

Ad. 2.  Ochrona życia dziecka poczętego jest konsekwentna tylko w  co 
czwartym państwie na świecie. Każdy myślący i wrażliwy człowiek winien żą-
dać konsekwentnej ochrony każdego ludzkiego życia. Jednak często przewa-
żają racje utylitarne. Kościół stale i niezmiennie broni prawa do życia każdego 
człowieka, także w fazie życia płodowego. Polskie prawo chroni życie dziecka 
poczętego, ale nie w sposób konsekwentny. W ogólnych deklaracjach i prze-
pisach chroni je, lecz w niektórych normach szczegółowych czasem pozbawia 
prawa do życia. Pozytywną rolę odegrały w tej kwestii orzeczenia Trybunału 
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Konstytucyjnego. Czasem zwyciężają zasady, a czasem wygoda i zysk ma-
terialny. Istnieje też nacisk potężnych korporacji, mediów, światowej opinii 
publicznej, coraz rzadziej opowiadającej się za trwałymi zasadami moralnymi 
i sprawiedliwym prawem. Pomimo tego wielu odrzuca teorie hołdujące uty-
litaryzmowi, korzyściom materialnym, liczące się tylko z silnymi, a depczące 
prawa słabych.

Ad. 3. Często w dziejach pojawiały się próby usprawiedliwienia eutanazji. 
Jednak wprowadzanie jej (np. przez Hitlera) w życie stanowiło degradację 
medycyny i  zagrożenie dla wspólnoty ludzkiej. Eutanazja zalegalizowana 
prawnie łatwo może stać się narzędziem systemu totalitarnego, dzielącego 
ludzi na „zdatnych do życia w nowoczesnym państwie” oraz „istoty bezwar-
tościowe”.

Prawo polskie nie zezwala na eutanazję, a czyny przeciwne są karalne. Ko-
ściół katolicki niezmiennie sprzeciwia się możliwości uznania eutanazji.

Otwarte pozostaje pytanie: jaki jest (czy będzie w przyszłości) wpływ globa-
lizacji na ochronę życia każdego człowieka, zarówno tego dopiero poczętego, 
jak i tego chorego lub starego. Wydaje się, że wpływ ten jest wielowarstwowy 
i różnorodny.

a) W pewnym zakresie jest to oddziaływanie pozytywne. Dzięki globaliza-
cji, coraz łatwiejszym kontaktom pomiędzy ludźmi na całym świecie, można 
docierać do wszystkich ludzi z argumentami chroniącymi życie człowieka 
na każdym etapie, jak też przestrzegać przed rozwiązaniami pochopnymi, na-
ruszającymi podstawowe prawo do życia.

b) Z tych samych racji istnieje jednak też wpływ negatywny. Szybko rozpo-
wszechniają się bowiem na całym świecie informacje o technicznych możli-
wościach realizacji różnych krótkowzrocznych celów niektórych ludzi, nawet 
z pogwałceniem prawa do życia innych ludzi, np. chorych, starych, poczę-
tych, a  jeszcze nienarodzonych (aborcja lub związane z  in vitro niszczenie 
słabych lub nadliczbowych embrionów ludzkich). Z pomocą mało odpowie-
dzialnych mediów czy poszczególnych dziennikarzy takie negatywne wzorce 
łatwo są popularyzowane. Zauważa się stopniowe oswajanie się społeczeństwa 
światowego z zamachami na życie ludzkie, tak w przypadkach zabijania po-
jedynczych osób, jak też uśmiercania całych grup społecznych, a nawet na-
rodów. Co gorsza, w niektórych kręgach coraz częściej dostrzegany jest tylko 
aspekt ekonomiczny postaw i rozwiązań prawnych, a coraz mniej uwzględ-
niane prawda i dobro.

c) Ważnym zadaniem w takiej sytuacji jest zauważanie tak pozytywnych, 
jak i negatywnych skutków globalizacji dla ochrony życia ludzkiego i pra-
wa do życia. Warto przekonywać ludzi i prawodawców do wyboru prawnej 
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ochrony wartości oraz postaw szlachetnych, do ochrony każdego powołanego 
życia i prawa do życia. Należy też ukazywać niepożądane skutki postaw i roz-
wiązań prawnych promujących czy dopuszczających niszczenie życia ludzkie-
go. Trzeba pamiętać, że w płaszczyźnie świadomości ludzkiej tak negatywne, 
jak i pozytywne następstwa mogą być poważne i długofalowe. Dlatego prawo 
winno zawsze chronić i wspierać dobro, jakim jest życie ludzkie, życie każdego 
człowieka.
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Reguła  
quod omnes tangit debet ab omnibus approbari  

dawnego prawa kanonicznego i jej znaczenie

W średniowieczu termin „reguła prawa” (regula iuris) oznaczał lapidar-
ną wypowiedź słowną o znaczeniu normatywnym, która w syntetyczny spo-
sób wyrażała treść obowiązującego prawa. Reguły nazywane maksymami, 
generaliami, brokardami, adagiami, paremiami, ułatwiały poznanie prawa, 
w  szczególności prawa rzymskiego i  kanonicznego1. Źródła pisane tych 
praw, zestawione w zbiorach składających się już to na Corpus iuris civilis, 
już to Corpus iuris canonici, były trudne w percepcji wskutek kazuistycznego 
charakteru poszczególnych przepisów. Reguły pozwalały zrozumieć i zapa-
miętać podstawowe formy stosunków prawnych, zależności między nimi, 
mechanizmy rozwiązywania ewentualnych sporów i tym podobne problemy, 
jakie zawsze rodzą się w związku ze stosowaniem prawa. W swoim dziele pt. 
Tractatus de regulis iuris, prawnik z XVIII wieku Anaclet Reiffenstuel, podał 
następującą definicję reguły prawa: „Regula iuris est sententia generalis, quae 
plura jura seu leges et canones hinc inde dispersos de variis rebus eandem 
rationem habentibus agentes, claro ac brevi compendio complectitur ac pro-
ponit”2. Stosunek reguły prawa do prawa znalazł najpełniejsze objaśnienie 
w księdze 50 Digestów, w tytule de regulis iuris, l. 1 (D. 50, 17, 1), gdzie zamiesz-
czono taką wypowiedź klasycznego jurysty Paulusa: „Regula est, quae rem, 

1 Zob. P. Stein, Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims, Edinburgh 1966, s. 131–
152.

2 Tractatus de Regulis Juris clara methodo per quaestiones, et fundatas responsiones solidam 
earum, quae quinto et sexto Libro Decretalium sunt annexae Explicationem continens cum du-
plici indice verborum et ipsarum regularum et Appendice omnes regulas iuris civilis in Digestis 
Tit. de Regulis Iuris contentas pro summaria notitia exhibente authore R.P.F. Anacleto Reiffen-
stuel, Ordinis Minorum S. Francisci Reform. Provinciae Bavariae Lectore Jubilato cum privilegio 
Sac. Caesar. Majestatis et Facultagte Superiorum, Ingolstadii Sumptibus Joanni Andreae de la 
Haye, Bibliopolae Academici, Anno MDCCXXXIII, s. 2, § 6.
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quae est breviter enarrat …non ut ex regulis ius sumatur, sed ex iure, quod 
est, regula fiat”. Reguły prawa streszczały więc obowiązujące prawo, przedsta-
wiając je w lapidarnej, jasnej formule.

Średniowieczna i nowożytna nauka prawa wyróżniała różne rodzaje reguł 
prawa. Ze względu na swoje pochodzenie dzieliły się one na reguły prawa 
cywilnego (regulae iuris civilis) oraz reguły prawa kanonicznego (regulae iuris 
canonici). Pierwsze z nich pochodziły z prawa rzymskiego, które w średnio-
wieczu określano terminem „prawo cywilne” (ius civile). Reguły te figurowały 
w Justyniańskich Digestach w zakończeniu księgi 50 w tytule 17 De diversis 
regulis iuris antiqui. Było ich łącznie 211. Za wzorem Digestów tytuł De regu-
lis iuris umieścił w prywatnym, najstarszym zbiorze dekretałów papieskich 
zwanym Compilatio prima, powstałym przed 1187 rokiem, jego redaktor, Ber-
nard z Pawii. Zebrał w nim łącznie 14 reguł prawa kanonicznego3. Z kolei 
ustawodawcy kościelni, a mianowicie papieże Grzegorz IX (1227–1241) oraz 
Bonifacy VIII (1294–1303), w promulgowanych przez nich zbiorach prawa 
kanonicznego dekretałów polecili umieścić analogiczne tytuły De regulis iuris. 
W Liber extra dectretalium z 1234 roku, w zakończeniu księgi V, znalazło się 
łącznie 11 reguł prawa. Z kolei w Liber Sextus, ogłoszonej w 1298 roku przez 
Bonifacego VIII, zestawiono w tytule De regulis iuris w sumie 88 maksym 
prawnych tego rodzaju. Za bezpośredniego redaktora owego zbioru reguł pra-
wa z Liber Sextus uchodził włoski prawnik Dynus de Mugello (Dinus Mugel-
lanus) (ok. 1253–ok. 1300). Współcześnie pogląd ten został jednak zarzucony4.

Ze względu na znaczenie prawne wyróżniano reguły autentyczne (regu-
lae authenticae) oraz nieautentyczne (regulae non authenticae)5. Za  regu-
ły autentyczne uznawano te, które zawarte były w tytułach de regulis iuris 
wspomnianych wyżej zbiorów prawa, a więc w Dygestach, w Dekretałach 
Grzegorza IX oraz w Liber Sextus. Reguły te traktowano jako obowiązują-
ce. Powoływano je więc stale w dyskursach prawniczych. Czynili to zarówno 
legiści, jak kanoniści, bez względu na to, czy rozważana kwestia prawna do-
tyczyła prawa kanonicznego czy rzymskiego. Mocy obowiązującego prawa 
nie posiadały natomiast reguły nieautentyczne, zwane także doktrynalnymi 
(regulae iuris doctrinales) lub – jak to zaświadcza wspomniany wyżej Reif-
fenstuel – brokardami (regulae brocardicae)6. Chodzi o to, że ich znaczenie 

3 Zob. Quinque Compilationes Antiquae nec non Collectio Canonum Lipsiensis […], ed. 
Ae. Friedberg, Lipsiae 1882, s. 65.

4 Por. W. Uruszczak, Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku (Lectura super 
titulo de Regulis Iuris Libro sexto), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1973, t. XXV, z. 2, s. 73n.

5 Tractatus de Regulis Iuris…, dz. cyt., s. 2, § 8. 
6 Tamże, s. 2, § 9.
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prawne opierało się na autorytecie prywatnym uczonych prawników. Należy 
zwrócić uwagę, że nawet reguły autentyczne nie posiadały bezwzględnej mocy 
prawnej. Konkretne przepisy mogły ustanawiać wyjątki. Ideę tę wyrażało ada-
gium popularne w średniowieczu: nulla regula sine exceptione („nie ma reguły 
bez wyjątku”)7.

II. Reguła prawa Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari wymie-
niona jest w Liber Sextus, w  tytule De regulis iuris, jako reguła oznaczona 
numerem 298. W polskim przekładzie brzmi ona następująco: „co wszyst-
kich dotyczy, powinno być przez wszystkich przyjęte”. Regułę tę wymieniają 
opublikowane zbiory reguł i maksym prawniczych9. Pochodzi ona z prawa 
rzymskiego i figuruje w Kodeksie Justyniana 5, 59, 5. W przepisie tym ustalono 
zasadę zakończenia opieki za zgodą wszystkich opiekunów, których to doty-
czy10. Rzymskie pochodzenie reguły quod omnes tangit było uznane w prawie 
kanonicznym. Dowodem na to jest dekretał papieża Innocentego III (1198– 
1216) Ad hac nos dicimus (X.1, 23, 7), w którym rozstrzyga się wątpliwości 
związane z odwołaniem dziekanów wiejskich (decani rurales) ustanowionych 
czasowo przez biskupa lub archidiakona. Zapytanie skierowane do papieża 
odnosiło się kwestii, czy jeśli byli oni powołani przez biskupa i archidiakona 
wspólnie, mogą być odwołani przez samego biskupa. W oparciu o regułę pra-
wa cesarskiego „co wszystkich dotyczy przez wszystkich powinno być aprobo-
wane” (iuxta imperialis sanctionis auctoritatem ab omnibus quod omnes tangit 
approbari debeat) zdaniem papieża wspólnie wybrani decani rurales winni 
być także wspólnie przez biskupa i  archidiakona odwoływani11. Rzymskie 

 7 Por. Glosa ad tit. de regulis iuris in VIo: Et dicitur regula proprie, quasi regulariter vera, 
quamvis patiatur exceptiones in  se, Liber Sextus, Romae 1582, col. 776b. Zob. też: Tractatus 
de Regulis Iuris, dz. cyt., s. 3, kol. a. 

 8 Corpus iuris canonici. Pars II Decretalium Collectiones, ed. Ae. Friedberg, Lipsiae 1922, 
kol. 1122.

 9 Zob. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, 
Warszawa 2007, s. 180.

10 C. 5, 59, 5: „Etenim absurdum est solvi tutelam nec consentiente, sed forsitam et igno-
rante eo  qui tutor fuerat ordinatus. Tunc etenim sive testamentarii sive per inquisitionem 
dati sive legitimi sive simpliciter creati sunt, necesse est omnes suam auctoritatem praestare, 
ut quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. Quae omnia simil modo et in cura-
toritus observari oportet”. Corpus Iuris Civilis. Codex Iustinianus, ed. P. Krueger, Berolini 1959, 
s. 231.

11 X. 1, 23, 7, 6: „Subsequenter postea quaesivisti, utrum decani rurales, qui pro tempore 
statuuntur, ad mandatum tuum solum, vel archidiaconi, vel etiam utriusque institui debeant 
vel destitui, si fuerint amovendi. Ad hoc breviter respondemus, quod, quum iuxta imperialis 
sanctionis auctoritatem ab omnibus quod omnes tangit approbari debeat, et quum commune 
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pochodzenie tej reguły sygnalizował już Dynus de Mugello12. W jego opinii 
reguła znajdowała zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy jakiś przed-
miot był wspólny dla większej liczby osób. Na dowód powoływał Justyniań-
skie Digesta, a konkretnie l. receptum. ff. de servitutis rusticorum praediorum 
(D. 8, 4, 18)13. Podany przez niego przykład zastosowania tej reguły odnosił się 
do współwłasności gruntu i wskazywał, że zawsze wszyscy współwłaściciele 
winni wyrazić zgodę na alienację czy samo obciążenie gruntu (in fundo com-
muni omnium dominorum consensus requiritur). Brak zgody, któregoś z nich 
czynił rozporządzenie gruntem bezskutecznym (unius defectus constitutionem 
reddit inutilem)14.

Autor Złotej glosy (Glossa aurea) do Liber Sextus, francuski dekretalista 
Jean Le Moine (Johannes Monachus) († 1313)15, jako jeden z pierwszych podjął 
doniosłe zagadnienie właściwego rozumienia, podstawowego w omawianej 
regule prawa, wyrażenia omnes tangit, czyli „dotyczy wszystkich”. Jego zda-
niem, chodzi tutaj o wspólne prawo, tzn. sytuację, kiedy dana rzecz należy 
do pewnej liczby osób. Taka okoliczność zachodzi w dwóch różnych przypad-
kach. Po pierwsze, jakieś prawo lub rzecz są wspólne, ale każda z uprawnio-
nych osób występuje samodzielnie jako jednostka (aliquid ius est commune seu 
res est communis pluribus, ut singulis). Natomiast drugi przypadek ma miej-
sce, gdy wspólne prawo lub rzecz należą do osób tworzących zorganizowaną 
wspólnotę (communitas, universitas, collegium, unum corpus), a więc w istocie 
osobę prawną16.

Dwojakie rozumienie wyrażenia omnes tangit, a  mianowicie 1)  omnes 
tangit ut singulos („dotyczy wszystkich jako jednostek”) oraz 2) omnes tan-
git ut universos („dotyczy wszystkich jako wspólnoty”) stanowiło zasadniczy 
punkt wyjścia dla bliższej analizy reguły quod omnes tangit prowadzonej przez 

eorum decanus officium exerceat, communiter est eligendus, vel etiam amovendus”. Corpus 
iuris canonici. Pars II…, dz. cyt., s. 152.

12 Zob. Dinus de Regulis Juris Commentarius, Lugduni 1533.
13 Por. „Istius regule exemplum poni potest in omni eo quod est commune pluribus ta-

nquam singulis ut ecce si plures habent fundum communem et volunt constituere servitutem 
in fundo oportet omnium consensum intervenire, alias defectus unius reddit constitutionem 
inutilem, ut ff. de servitu. rusti. predio. l. receptum”. Tamże, fol. lxxv.

14 Dinus de Regulis Juris Commentarius, dz. cyt., fol. lxxv.
15 Zob. Glossa aurea Joannis Monachi cardinalis in Sextum Decretalium, Paris 1515.
16 „Et hoc vult Jo.mona. dum dicit quod in re communi ut singulis sufficit singulari et suc-

cessiva approbatio in extraiudicialibus”. Lectura, fol. 47v. Analogiczne rozważania znajdujemy 
też w dziele papieża Innocentego IV pt. Apparatus mirificus orbe toto celebrandus domini In-
ncenti Pape Quarti: iuris canonici primarii illuminatoris super primo, secundo, tertio, quarto 
et quinto decretalium libris, Parisiis 1514, fol. IIvb–IIIa (ad c. Cum omnes, de Constitutionibus).
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średniowiecznych dekretalistów. W związku z tym rozróżnieniem rodziła się 
dalsza kwestia w przedmiocie sposobu uzyskiwania aprobaty, a więc zgody 
owych omnes. Wchodziły w grę bowiem dwie możliwości: 1) debet approbari 
ut singulos, 2) debet approbari ut universos.

W pierwszym przypadku, a więc gdy prawo lub rzecz dotyczy większej licz-
by osób albo nawet wszystkich ut singulos, czyli pojedynczo każdej z nich, 
mogą one podejmować działania odrębnie. Niemniej zgoda wszystkich osób 
jest konieczna dla ich ważności. Zgoda każdej z osób może zostać wyrażona 
oddzielnie i sukcesywnie, ale decyzja winna zawsze być podejmowana jed-
nomyślnie (ab omnibus unanimiter approbari debet). Według wspomnianego 
wyżej Dynusa de Mugello, z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy korzysta-
jący ze wspólnego źródła muszą się wszyscy zgodzić, aby powstał nowy akwe-
dukt17. Racją takiej reguły jest to, że nikt wbrew własnej woli nie może być 
pozbawiony swojego prawa18. W drugim przypadku, gdy pewna liczba osób 
stanowi wspólnotę (plures vel omnes ut universos), sytuacja prawna przedsta-
wia się inaczej. Jednomyślność nie jest tu wymagana. Wspólnota taka może 
podejmować decyzję według zasady większości (Nam tunc sufficit regulariter 
maior pars)19.

Włoski prawnik, żyjący w XIV wieku, autor glosy do Liber Sextus, Jan An-
drzejowy (Johannes Andreae, † 1348), zwracał uwagę na konieczność osiąga-
nia zgody w sposób kolegialny (collegialiter)20. Wskazywał, że wymaga to, aby 
osoby należące do danej wspólnoty czy kolegium zostały wezwane do udziału 
w obradach przez tego, do którego należy według statutu lub zwyczaju pra-
wo zwoływania posiedzenia, oraz aby odbyło się ono w jednym wspólnym 
miejscu („Plures autem consentiunt collegialiter seu ut collegium quando 
convocantur partes universitatis per eum ad quem convocatio universitatis 

17 Por. Dinus De Regulis Iuris Commentarius, dz. cyt., fol. lxxv. Por. też: „Idem est in casu, 
quo novus aquae ductus concedendus est; omnes enim et singuli qui prius ius ad aquam ha-
bebant consentire debent. arg. ci.l. In concedendo. ff. de aqua pluv. arc”. Tractatus de Regulis 
Juris…, dz. cyt., s. 81, nr 6.

18 „Ratio regulae est, quia nullus invitus iure suo spoliandus est”. Tractatus de  Regulis 
Juris…, dz. cyt., s.  80, nr 9. „Quod plures ut  singulos tangit, id est, ad eos pertinet, eisque 
ut singulis de iure competit, ita, ut agendo de illo, de iure et praejudicio cuiuslibet in specie 
ac individuo directe, primario, ac quasi principaliter agatur, ab omnibus unanimiter approbari 
debet […]”. Tamże.

19 Lectura super titulo de  regulis iuris, Impressum Lipsciae per Baccalarium Wolfgangum 
monacensem, 1507, fol. 48.

20 „Et tunc ut actus valeat non sufficit singularis consensus et approbatio successiva seu 
diuisim sed similiter et collegialiter prestari debet consensus et fieri approbatio […]”. Lectu-
ra…, dz. cyt., fol. 48.
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pertineat ut ex statuto vel consuetudine vel per pulsum campane convocati 
in eodem loco conveniunt et consentiant”)21. Jeśli członkowie danego kole-
gium udzieliliby zgody oddzielnie (separatim) albo przebywając w różnych 
innych miejscach (in diversis locis), wówczas nie można przyjąć, że została 
osiągnięta zgoda (consensus), nawet jeśli wszyscy wyraziliby swą aprobatę22. 
Podjęcie decyzji przez większość jest uznawane na zasadzie fikcji prawnej (iu-
ris fictio) za zgodę wszystkich23.

Dekretalista Nicolaus de Tudeschis († 1445), zwany Opatem Sycylijskim 
(Abbas Siculus), zwrócił uwagę, że decydowanie przez jakąś wspólnotę więk-
szością głosów podlega szeregowi wyjątków (fallantias) na rzecz zasady zgody 
wszystkich jej członków. Jako przykład jednomyślnej zgody w prawie kano-
nicznym wskazywano elekcję prałata. Niezaproszenie osoby uprawnionej 
do elekcji albo bezprawne jej wykluczenie powodowało nieważność wyboru, 
jak to wynika z c. Quod sicut 28. de Elect. [X., 1, 6, 28]24. Podobnie, gdy decy-
zja większości miała na celu szkodę materialną lub moralną bądź naruszała 
powszechny lub prywatny zwyczaj, wówczas nawet pojedyncza osoba mogła 
się jej sprzeciwić, wnosząc skuteczny rekurs do władzy zwierzchniej25. Poza 
tym większość może decydować tylko w obliczu konieczności (ex necessita-
te) w takich sprawach, jak alienacje, wybory czy tym podobne. Natomiast 
we wszystkich innych sprawach, które nie są konieczne, decyzje kolegium 
powinny zapadać za wspólną zgodą26.

W  rozważaniach średniowiecznych kanonistów podejmowano dalsze 
szczegółowe kwestie związane z podejmowaniem decyzji przez kolegium czy 

21 Lectura…, dz. cyt., fol. 48.
22 „Et ergo si quilibet eorum de universitatis separatim et in diversis locis consentiret tunc 

non esset praestitus consensus collegialiter etiam si omnes consentiant”. Tamże. 
23 „ubi de quid maior pars facit omnes fecisse dicantur et hoc iuris fictione secundum Ab. 

in dic. c. Cum omnes”. Tamże.
24 Zob. Tractatus de Regulis Iuris…, dz. cyt., s. 81, nr 7.
25 „ubi dispositio universitatis tenderet in damnum vel dedecus universitatis vel private 

consuetudinis unus solus possit resistere ad hoc. c.i.supra de his que si maio. ar.ca. fa.no. Inno. 
in. c. Accordentibus de privile”. Lectura…, dz. cyt., fol. 48v.

26 Zob. glossa ad c. Cum omnes. de constitu. v. constit. (X.1, 4, 6): „quod si aliquid est com-
mune pluribus, non ut collegiatis, sed ut singulis, quod fit a maiori parte illorum, nihil valet, 
nisi omnes consentiant […]. Si vero sint plures, ut collegium, distingue, si aliqua facienda sunt 
ex necessitate, ut alienationes, electiones et similia, sufficit quod maior pars facit […]. In aliis 
quae ex necessitate non sunt, qualia erant ista que isti faciebant, nihil potest fieri nisi omnes 
consentiant, ut hic et in praedicta l. per fundum, et debent consentire ut collegium, non tanqu-
am singuli”. Decretales D. Gregorii Papae IX Suae Integrati una cum Glossis restitutae, Venetiis 
1591, s. 12, kol. a. 



551

jakąś inną korporację. Z prawa rzymskiego przejęto regułę quorum w postaci 
duas partes, czyli dwie trzecie składu danego kolegium. Reguła ta znajdowa-
ła potwierdzenie w communis opinio doctorum27. Większość miała być więc 
liczona spośród obecnych dwóch trzecich28.

Istotną wagę miało wezwanie na posiedzenie. Osoba niezaproszona mogła 
żądać unieważnienia podjętego bez jej udziału aktu29. Prawidłowe wezwanie 
do uczestnictwa w posiedzeniu danej wspólnoty (congregatio universitatis) 
miało szczególnie doniosły skutek. Według papieża Innocentego IV († 1254), 
który był prawnikiem i autorem znakomitego komentarza do Dekretałów, 
tzw. Apparatus super decretalium libris30, zawinione niestawiennictwo osoby 
prawidłowo wezwanej, czyli tzw. contumatio, pozbawiało ją prawa oddania 
głosu (contumacia privet illos dandi vocem)31. Osób tego rodzaju nie liczono 
do wymaganego quorum dwóch trzecich32. W anonimowej Lectura super titulo 
de regulis iuris podano przykład. Jeśli jakaś universitas liczyła 100 członków, 
a na zebranie przybyło tylko 30, to wykonywanie praw całej korporacji na-
leżało do tych 30 obecnych. Zaznaczono jednak, że jest to opinia niektórych 
tylko doktorów33.

Decyzję podejmowaną większością członków osoby prawnej dekretaliści 
uważali za równoznaczną z aprobatą wszystkich (omnes) członków korpora-
cji na zasadzie fikcji prawnej. Podobnie, decydowanie na zasadzie większości 
następowało także w sytuacjach szczególnych, zachodzących w odniesieniu 
do przypadku omnes tangit ut singulos. Dotyczyło to arbitrów wyznaczonych 

27 Zob. Et communis opinio est quod interuenire debent due partes universitatis l. Nulle.ff. 
quod cuiusque universitatis (Lectura…, dz. cyt., fol. 48v.). 

28 Zob. Et ex his duabus partibus ad minus debet consentire maior pars et isto modo intelli-
gitur dic. l. quod maior et hoc sentit glo. in l. Aliud.§. refertur.ff. eo.ti. Lectura…, dz. cyt., fol. 48v.

29 Por. rubrykę do  X. 1,  6, 36: „Cassatur electio partis maioris facta, contempta minori 
parte, etiam si est unus solus; non tamen ius eligendi devolvitur ad minorem”. Corpus iuris 
canonici. Pars II…, dz. cyt., kol. 82.

30 Zob. Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsge-
schichte, t. 1: Mittelalter (1100–1500), red. H. Coing, München 1973, s. 377. 

31 „Et hoc vult Innoc.inc.i.de maio.et obe. quasi mandatum tunc superior constituat non 
venientes in contumacia et contumaciam priuet illos facultate dandi vocem. ad hoc est bo. tex. 
in c. Cum nobis de elec. ubi dicitur quod si vocati ab habente potestatem nolunt venire faciunt 
se alienos erogo non debent computari in numero duarum partium et hoc sentit glo. in cle. 
quod circa de elec”. Lectura…, dz. cyt., fol. 48 v.

32 „quod si vocati ab habente potestatem nolunt venire faciunt se alienos ergo non debent 
computari in numero duarum partium”. Lectura…, dz. cyt., fol. 48v.

33 „Et conlusio tunc est certorum doctorum quod ius universitatis residebat in illis XXX”. 
Lectura…, dz. cyt., fol. 48v.

Reguła quod omnes tangit debet ab omnibus approbari



552

Wacław Uruszczak

dla rozstrzygnięcia sporu oraz w przypadku wykonywania prawa patronatu 
przysługującego równocześnie kilku osobom. Wyrok wydany przez arbitrów 
zapadał na zasadzie większości (valet sententia facta a maiori parte). Również 
prezentacja do beneficjum, dokonana przez grono patronów, następowała sto-
sownie do woli większości, a nie jednomyślnie, ze względu na korzyść Kościoła 
(favor ecclesiae). Chodziło o to, aby Kościół nie poniósł szkody na skutek zbyt 
dużej zwłoki w podjęciu decyzji przez patronów34. Tego ostatniego stanowiska 
nie podzielał anonimowy autor Lectura super titulo de regulis iuris, którego 
zdaniem wszyscy patroni winni się w tej sytuacji zebrać i porozumieć w spra-
wie prezentacji35. W żadnym razie nie powinno dojść do działania jednych bez 
wezwania pozostałych. Jest to bowiem przypadek, w którym większość może 
działać na szkodę mniejszości36. Wezwanie wszystkich do przedstawienia sta-
nowiska było tym samym warunkiem ważności decyzji podjętej na zasadzie 
większości.  

W związku z regułą quod omnes tangit zachodziła kwestia ważności decy-
zji powziętych przez obecnych na posiedzeniu danego kolegium w stosunku 
do  osób nieobecnych (absentes). Zagadnienie to  omówił wspomniany Jan 
Andrzejowy w swoich Commentaria in titulum De regulis iuris w odniesieniu 
właśnie do reguły qud omnes tangit. Postawiona przez niego kwestia dotyczy-
ła obowiązywania statutu uchwalonego przez biskupa oraz obecnych kano-
ników kapituły, który uchylał dawny zwyczaj (consuetudo) i w związku z tym 
pozbawiał wszystkich nieobecnych kanoników prawa do  dochodów z  ich 
prebend37. W  celu rozstrzygnięcia tego problemu Jan Andrzejowy zestawił 
jako argumenty przepisy prawa rzymskiego i kanonicznego przemawiające 
„za” i  „przeciw” (pro et  contra). Jego zdaniem pięć alegatów prawnych jest 
pro oraz tyleż samo contra. Wśród argumentów „za” wskazał jako pierwszy 
przepis uznający za uczciwą ustawę (constitutio honesta), zgodnie z którą nic 
nie dostają ci, co nie służą (non servientes nihil perciperent). Następnie po-
wołał przepisy, z  jakich wynikało, że (2) ważny jest statut uchwalony przez 

34 „praesentatio facta a maiori parte valet propter favorem ecclesiae, ne ecclesia patiatur 
detrimentum propter longam moram” (Glosa ad reg. Quod omnes tangit), [w:] Liber Sextus 
Decretalium D. Bonifacii Papae VIII…, Venetiis 1600, s. 555, kol. b).

35 omnes patroni debeant simul convenire et interloquor de praesentando in actu praesenta-
tionis. Lectura…, dz. cyt., fol. 49.

36 „quia sumus in casu ubi maior pars praeiudicat minori secundum theoricam notabilem 
Bar. in repe.l. omnes populi. ff. de iusti. et iure quem sequitur Ab. in dic. quam in fi”. Tamże.

37 Zob. Joannis Andreae I.C. Bononiensis Omnium Canonici Iuris Interpretum Facile Prin-
cipis in Titulum de Regulis Iuris Novella Commentaria, Venetiis Apud Haeredem Hieronymi 
Scoti 1612, s. 81.
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większość członków kapituły (valet statutum, factum a maiori parte capituli), 
że (3) korzyść wspólna przeważa nad pożytkiem indywidualnym, czyli pry-
watnym (communis utilitas praefertur private), że (4) do ustanawiania praw 
wystarcza obecność dwóch trzecich kapituły (sufficit in statuendo duas partes 
fuisse praesentes); jak również, że (5) nie należy nieobecnych, którzy opuścili 
prowincję, wzywać na uchwalanie statutu (nec absentes extra provinciam fu-
erant vocandi ad statutum faciendum). Natomiast przeciwko ważności wspo-
mnianego statutu dekretalista podniósł następujące argumenty prawne: (1) 
nie można stanowić prawa dla innych bez ich udziału (de alieno statuere non 
potuerunt); (2) to, co uczynili jedni drugim, nie może szkodzić (res inter alios 
acta, aliis praeiudicare non posset); (3) nikogo nie można pozbawiać jego 
prawa bez jego działania (nec iure suo sine eorum facto privari debuerunt); 
(4) w sprawach wspólnych lepszy jest warunek zakazujący (in re  communi 
melior est conditio prohibentis); (5) osoby będące w szkołach mogą posiadać 
prebendy. Równowaga ilościowa argumentów prawnych zmusiła dekretali-
stę do prowadzenia dalszych rozważań i zaprezentowania własnego stanowi-
ska. W swej solutio Jan Andrzejowy odrzucił rozstrzygnięcie proponowane 
w glosie zwyczajnej do Dekretałów Grzegorza IX pióra Bartłomieja z Brescji 
(Bartholomeus Brixiensis), który uważał, że tylko w sprawach koniecznych 
można decydować większością głosów. Do  takich należały elekcje, aliena-
cje dóbr oraz przydzielanie urzędów kościelnych (electiones, alienationes 
et  institutiones). Zdaniem Bartłomieja, we wszystkich innych sprawach nie 
wystarczała aprobata większości kanoników kapituły, lecz wymagana była 
zgoda wszystkich zainteresowanych (consensus omnium). Tym samym więc 
wskazana konstytucja nie wiązałaby nieobecnych. Tymczasem, w ocenie Jana 
Andrzejowego byłoby to niekorzystne dla Kościoła (contra utilitatem ecclesia-
rum). Dlatego prawnik ten uważał, że jeśli jakaś konstytucja specjalna wydana 
zostałaby przeciwko konkretnym nieobecnym, to  wiązałaby ona zarówno 
obecnych, jak i nieobecnych, jeśli wydanoby ją w obliczu konieczności albo 
co najmniej użyteczności. Wyłączeni jednak spod niej byliby nieobecni posia-
dający specjalne przywileje na posiadanie prebend. W świetle wywodów Jana 
Andrzejowego uchwały, podejmowane przez kapituły większością głosów, 
obowiązywały w pewnych sytuacjach także tych, którzy nie braliby udziału 
w ich uchwaleniu38.

38 „[…] procederet autem solutio, si constitutio specialis fuisset contra absentes nomina-
tos, vel non, ita quod ligaret statuentes, sed ratio sonat, quod inducta non sic intellexerit, credo 
igitur, quod dummodo constitutio liget ipsos statuentes, si se absentauerint, valeat, quasi istud 
de necessario expedientis, vel saltem utiliter, ut optime probatur. de resrip.c. ult. lib.eo. et pra-
eiudicabit absentib. vel non privilegiatis, sed dico pro tanto, quia tale posset esse priuilegium, 
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Kwestię wezwania na posiedzenie danego kolegium osób nieobecnych (ab-
sentes) rozważał wspomniany niżej Abbas Siculus (Nicolaus de Tudeschis) 
w swojej glosie do c. Cum omnes w Liber Extra Decretalium (X. 1, 4, 6). Jego 
zdaniem powinno się ich wezwać na posiedzenia dotyczące spraw trudnych 
(arduis negotiis), jak wybory czy alienacje dóbr kościelnych, kiedy należy za-
wsze powołać wszystkich (omnes). W innych sprawach nie ma potrzeby wzy-
wania wszystkich (ad alia non est necesse omnes vocari). Zdaniem Abbasa 
zbędne jest jednak wzywanie na posiedzenie kapituły kanoników przebywają-
cych daleko poza miastem („Absentes autem extra civitatem non sunt vocandi 
ad quolibet negotium et hoc verum si sint in loco remoto ex quo non comode 
vocari poterit”)39. Odnosiło się to nawet do spraw poważnej natury, jak wspo-
mniane elekcje czy alienacje dóbr. Z kolei inny prawnik, Anthonius de Butrio 
(† 1408)40 twierdził, że jeśli nieobecni przebywaliby w miejscu niezbyt od-
ległym (in loco non multum remoto), należy ich zawsze wezwać w sprawach 
ciężkich (pro gravi negotio); w lekkich nie muszą być zapraszani. Poza wybo-
rem władz i zbyciem dóbr kościelnych kategoria „spraw ciężkich” obejmuje 
także uchwalanie statutów („Grave autem negotium dicitur ut negotium elec-
tionis, negotium alienandi bona ecclesiae et negotium condendi statuta”)41. 
Według glosy zwyczajnej do Liber Sextus reguła quod omnes tangit ograniczała 
władzę samego papieża. Na pytanie, czy papież może nakazać akolitom, aby 
żyli we wstrzemięźliwości, odpowiedź glosatora była negatywna, z uzasad-
nieniem, że czystość nie może być nikomu narzucona, lecz najwyżej zaleca-
na (castitas suaderi potest, non imperari), a więc praktykowana zgodnie z ich 
wolą42. Analogicznie można mnichom, którzy ślubują posłuszeństwo, zmienić 
ich regułę na bardziej surową bez ich zgody. Nie można jednak bez zgody 
wszystkich mniszek zmieniać ich stanu (non possit sine omnium voluntate 
ordinem mutare)43.

quod licet in  se ualeret constitutio, ea  tamen non ob  perciperet privilegiatus praebendam, 
quale est modo privilegium huius studii’. Joannis Andreae… de Regulis Iuris…, dz. cyt., fol. 81.

39 Lectura…, dz. cyt., fol. 49. 
40 Por. Handbuch der Quellen und Literatur…, dz. cyt., s. 381.
41 „Grave autem negotium dicitur ut negotium electionis, negotium alienandi bona eccle-

siae et negotium condendi statuta”. Lectura…, dz. cyt., fol. 49v. 
42 „an papa possit statuere inuitis acolitis, quod ipsi contineant, et  haec quaestio not. 

82  dist.proposuistii. et  ibi dixi Ioan. quod non, quia castitas suaderi potest, non imperari. 
32 quaestio. i. integritas. Bartho. Brixien. ibi contra, cuius dictum penitus est falsum, nisi intel-
ligas de promouer. dis: sed ipse de promotis etiam intellexit, ut eius verba demonstrant”. Liber 
Sextus, dz. cyt., s. 555, kol. b. 

43 „Monachis autem professis, qui renuntiauerunt propriae voluntati, austerior regula po-
test indici, etiam ipsis non approbantibus, secundum Innocent qui hoc no. de regula. super eo. 



555

Dorobek średniowiecznej kanonistyki znalazł odzwierciedlenie w nowym 
prawie kanonicznym. We  współcześnie obowiązującym Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku reguła quod omnes tangit występuje w brzmieniu 
quod omnes tangit ut singulos ab omnibus approbari debet w kanonie 11944. 
Normuje on działania kościelnej osoby prawnej. Kanon ten powtórzył do-
słownie przepis kanonu 101 z Kodeksu Prawa Kanonicznego z  1917 roku45. 
Zastosowanie omawianej reguły zostało ograniczone do spraw dotykających 
indywidualnie praw oraz faktycznego położenia wszystkich członków danej 
osoby prawnej, w których działania kolegialne (acta collegiales) winny być 
podejmowane na  zasadzie wspólnej zgody wszystkich zainteresowanych 
osób46.

III. Jak wynika z  powyższych wywodów, w  przeciwieństwie do  prawa 
rzymskiego, w którym reguła quod omnes tangit należała wyłącznie do zakre-
su prawa prywatnego, w średniowiecznym prawie kanonicznym zasada ta od-
nosiła się także do prawa publicznego. W Kościele powoływano ją bowiem 
w związku z elekcją przełożonych, jak też porządkowała ona funkcjonowa-
nie kościelnych osób prawnych, nie wyłączając procedur stanowienia prawa. 
Była podstawą do opracowania w późnym średniowieczu sui generis „ogól-
nej teorii uchwał zbiorowych”47. Znaczenie tej reguły wyszło jednak daleko 
poza ramy samego prawa kościelnego i kanonistyki. Jako maksyma prawna, 
oderwana od konkretnych przepisów prawa kościelnego, nabrała ona istot-
nego znaczenia w życiu publicznym wielu średniowiecznych i nowożytnych 
państw chrześcijańskiej Europy. Była zasadą nakazującą władcom współdzia-
łanie z poddanymi przy podejmowaniu istotnych społecznie decyzji. Reguła 
quod omnes tangit wyraźnie sprzeciwiała się lansowanej przez legistów regule 
prawa rzymskiego quod principi placuit legis habeat vigorem („co się władcy 
podoba, ma moc prawa”), która eksponowała absolutną suwerenność monar-

Et est satis expressum supra eo.li. de statu regula cap. unico ibi monialibus indicitur austerior 
vita, licet non possit sine omnium voluntate ordinem mutare. de his quae ui metu. cau. fi.c. 
pen”. Liber Sextus, dz. cyt., s. 555, kol. b. 

44 Zob. can. 119 n. 3o quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet, 
[w:] Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Poznań 1984, s. 74.

45 Zob. can. 101 § 1 n. 2o Quod autem omnes, uti singulos, tangit, ab omnibus probari debet. 
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus, ed. P. Card. Gasparri, Romae 1918, s. 22.

46 Zob. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego 1, Warszawa 1985, s. 229. Zob. też: 
A. Vermeersch SI. J. Creusen SI., Epitome Iuris Canonici cum commentariis, t. 1, Mechliniae–
Romae 1937, s. 194–95.

47 W. Konopczyński, Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków 2002, wyd. 
2 popr., s. 115.
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chów48. Quod omnes tangit polecała rządzącym uwzględniać wolę poddanych 
w decydowaniu o wszystkich sprawach ich dotyczących. Rola polityczna tej 
reguły uwidoczniła się w  szczególności w  genezie i  działalności średnio-
wiecznych zgromadzeń stanowych, które tworzą podwaliny nowoczesnego 
parlamentaryzmu. Jako znamienny przykład odwoływania się do  tej zasa-
dy dla celów politycznych wskazywany jest dokument króla Anglii Edwarda 
I (1272–1307) z 1295 roku. Król wezwał w nim duchownych do udziału w ob-
radach parlamentu w  następujących słowach: „Sicut lex justisima provida 
circumspectione sacrorum principum stabilita, hortatur et  statuit ut  quod 
omnes tangit ab omnibus approbetur, sic et nimis evidenter ut communibus 
periculis per remedia provisa communiter obvietur”49.

W Królestwie Polskim, w którym pod rządami Jagiellonów doszło do po-
wstania dwuizbowego sejmu walnego, reguła quod omnes tangit ab omnibus 
approbari debet odgrywała rolę istotnego argumentu w dyskursie publicznym. 
W początkach XVI wieku powoływał się na nią polski prawnik Stanisław Za-
borowski w traktacie De natura iurium et bonorum regis, gdzie zaprzeczał 
legalności nadań dóbr królewskich dokonanych bez zgody sejmu50. Jego 
zdaniem, wszelkie nadania ziemskie zarządzone przez króla bez zgody spo-
łeczności (nisi assit communitatis) były nieważne51. Szczególnie doniosłym 
przykładem powołania reguły quod omnes tangit jest capitulum 2 Korektury 
praw z 1532 roku, który powstał na podstawie konstytucji radomskiej Nihil 
novi z 1505 roku52. Napisano w nim, co następuje:

48 A. Marongiu, Il principio della democrazia e del consenso (quod omnes tangit ab omnibus 
approbari debet) nel XIV secolo, „Studia Gratiana”, 1962, vol. 8, s. 555–575; Y. Congar, „Quod 
omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet”, „Revue Historique de Droit Français 
et Etranger”, R. XXXVI, 1958, nr 4, s. 210–259.

49 R. Carlyle, A. Carlyle, Il pensiero político medievale, Bari 1967, t. 3, s. 142. Cyt. za: I. Me-
rello Areco, La maxima „Quod omnes tangit”. Una aproximacion al estado del tema, „Revista 
des Estudios Histórico-Juridicos”, R.  XXVII, 2005, nr  6. Zob. też: Y.  Congar, „Quod omnes 
tangit…, dz. cyt., s. 236.

50 Zob. Tractatus de natura iurium et bonorum regis et de reformatione Regni ac eius reipu-
blicae regimine, red. M. Bobrzyński, „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki” [dalej: SPPP], t. 5, 
Kraków 1878, s. 22.

51 Por. też: „Nedum rex, sed nec alter inferior dominus potest terram suam aut aliquam 
partem alienare sine consensu populi eiusdem terrae”. SPPP, t. 5, s. 22, § 2, w. 10. 

52 Zob. W. Uruszczak, Król i sejm w świetle Korektury praw z 1532 r., „Krakowskie Studia 
Prawnicze”, R. VIII, 1975, s. 131–140; tenże, Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej poło-
wie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Warszawa 1979, s. 195n; tenże, Korektura praw z 1532 
roku. Studium historyczno-prawne, t. 1, Warszawa–Kraków 1990, s. 77–80.
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C.2. Quae quidem constitutiones et statuta, quae videlicet fierent aut esse debe-
rent in praeiudicium gravamenque reipublicae et damnum atque incommodum 
cuiuslibet privatum, innovationem iuris communis et publicae libertatis, non alibi 
quam in  conventionibus regni generalibus per nos et  successores nostros reges 
Poloniae de  novo edi et  constitui debent de  consensu senatorum et  procerum, 
ut  quod omnes tangit, ab  omnibus approbetur. Alioquin constitutiones aliter 
factas et sententias iudicum contra dispositionem statutorum latas et promulgatas 
decernimus esse nullius roboris et momenti53.

Zgodnie z literą tego przepisu, ustanawianie nowych praw (constitutiones 
et statuta), zmieniających obowiązujące prawa pospolite (ius commune) czy 
godzących w  wolności publiczne, a  także naruszających interesy państwa 
(reipublicae) i nakładających ciężary (gravamen) na osoby prywatne, mogło 
odbywać się tylko na sejmach walnych koronnych (in conventionibus regni ge-
neralibus) przez króla za zgodą senatorów i przedstawicieli ziem (de consensu 
senatorum et procerum). Na uzasadnienie tej dyspozycji przytoczono regułę 
quod omnes tangit ab omnibus approbetur. Zdaniem Konstantego Grzybow-
skiego była to „jedyna i bezskuteczna próba uczynienia z dosłownego sfor-
mułowania tej zasady polskiej normy prawnej”54. Korektura praw nie została 
bowiem przyjęta przez szlachtę jako obowiązujący kodeks prawa i została 
odrzucona przez sejm walny w grudniu 1534 roku55.

Stanowisko Korektury praw z 1532 roku było bardzo znamienne. Potwier-
dzało, że zawarta w samej konstytucji radomskiej z 1505 roku zasada zgody 
rady królewskiej oraz posłów reprezentujących szlachtę na akty ustawodawcze 
króla wyraża w istocie tę samą ideę, co omawiana reguła quod omnes tangit. 
Bez zgody tych, których to dotyczy, suweren w osobie króla nie mógł bo-
wiem ustanawiać samodzielnie żadnych praw. Błędem byłoby sądzić, że zgoda 
senatorów i posłów ziemskich, o jakiej mowa we wspomnianym artykule 2 
Korektury praw, jest równoznaczna z jednomyślnością. Do grona redaktorów 
tego dokumentu należeli wykształceni w prawie kanonicznym duchowni: Je-
rzy Myszkowski i Benedykt Izdbieński56. Bez najmniejszej wątpliwości można 
sądzić, że zasadę quod omnes tangit rozumieli w sposób przyjęty w ówczesnej 
kanonistyce, a więc że wszędzie tam, gdzie sprawa dotyczy omnes ut univer-
sos (ut communitates), decyzje mogą zapadać za zgodą większości uczestni-

53 Correctura statutorum et consuetudinum Regni Poloniae anno MDXXXII…., red. M. Bo-
brzyński, SPPP, t. 3, Kraków 1874, s. 9–10. 

54 K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, Warszawa 1959, s. 228.
55 Zob. W. Uruszczak, Próba kodyfikacji…, dz. cyt., s. 175.
56 Zob. tamże, s. 125n. 
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ków zgromadzenia. Praktyka sejmów w czasach jagiellońskich, kiedy sejmy 
podejmowały uchwały na zasadzie elastycznie rozumianej zgody poselstw, 
a nie zgody wszystkich posłów, czyli jednomyślnie, w pełni to potwierdza57.

W późnym średniowieczu i w epoce nowożytnej odwoływanie się do re-
guły quod omnes tangit ab omnibus approbari debet w płaszczyźnie polityki 
i  w  sferze działania instytucji parlamentarnych w  niektórych państwach 
europejskich następowało w powiązaniu z instytucją prawnej reprezentacji, 
a  w  szczególności pełnomocnictwa58. To  nie omnes, czyli ogół, miał wyra-
żać zgodę na  decyzje, a  zwłaszcza na  ustawy, które dotyczyły „wszystkich”. 
Zgody takiej mieli udzielać reprezentanci, a  zatem posłowie wyposażeni 
w pełnomocnictwo wyborców (plena potestas). Istota takiego pełnomocnic-
twa polegała na  fikcji prawnej, uznającej działania prawne pełnomocnika 
za  równoznaczne z  działaniem jego mocodawcy59. Pełnomocnictwo, któ-
rym legitymowali się posłowie, w szczególności w Polsce posłowie szlachty 
na  sejm walny koronny, nie dawało im  jednak pełnej swobody działania. 
Musieli liczyć się z wolą wyborców określoną w instrukcji, stanowiącej typo-
wy instrument prawny związania posłów wolą wyborców. Zgodę wszystkich 
osiągano, przekonując wyborców  – w  Rzeczypospolitej była to  szlachta  – 
o  niekrępowaniu posłów szczegółowymi instrukcjami i  udzielaniu im  nie-
ograniczonego pełnomocnictwa (non limitata, sed plena potestate deliberandi 
et statuendi). Innym środkiem, gwarantującym powodzenie obrad parlamen-
tarnych, było podejmowanie uchwał większością, praktykowane w  wielu 
zgromadzeniach stanowych nowożytnej Europy, zwłaszcza w  parlamencie 
angielskim. Zasada większości w  podejmowaniu uchwał nie przyjęła się 
jednak w sejmie staropolskim ze względu na obawy szlachty, że na tej dro-
dze może dojść do  wprowadzenia absolutyzmu. Jako najlepszą gwarancję 
integralności ustrojowej państwa, w tym szczególnie wolności szlachty, uzna-
no zasadę jednomyślności w  sejmie, której skrajną konsekwencją stało się 
liberum veto60.

Poselstwo parlamentarne, oparte na pełnomocnictwie, zapewniało, przy-
najmniej formalnie, pośredni udział ogółu wyborców w  podejmowaniu 
uchwał, w szczególności w stanowieniu ustaw obowiązujących powszechnie. 

57 Zob. W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506–1540, Warszawa 1981, s. 161–168.
58 Zob. A. Marongiu, L’istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500, Etudes Presentés 

à la Commisssion Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats, IX, s. 65–85. 
59 Zob. G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 1100–1322, 

Princeton, New Jersey 1964, s. 110–119.
60 Zob. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: (966–1795), Warszawa 2013, 

wyd. 2, s. 220–222.
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Pozwalało ono zachować pozytywne przekonanie o ważności reguły quod 
omnes tangit ab  omnibus approbari debet, pomimo że  w  jej praktycznym 
zastosowaniu występowały co najmniej dwie fikcje prawne. Jedna to podej-
mowanie uchwał większością głosów, ale to nie dotyczyło Polski, gdzie przy-
jęto jednomyślność. Druga zaś to sam udział posłów w roli pełnomocników 
wyborców. Ostrze tej drugiej fikcji osłabiał z całą pewnością obowiązujący 
w  sejmie staropolskim mandat imperatywny (nakazowy) posłów, którego 
przejawem były instrukcje, jakich sejmiki udzielały posłom na sejm.

W  okresie Oświecenia w  dziedzinie prawa przewagę zdobyły poglądy 
zwolenników szkoły prawa natury, propagujące potrzebę tworzenia nowego 
prawa opartego na regułach ustalanych przez rozumowe poznawanie natury 
człowieka. Państwo i prawo zaczęto uznawać, w ślad za czołowymi filozofami 
epoki, za  rezultat umowy społecznej. Ustawy, jako główne źródło prawa, 
miały wyrażać wolę zbiorową ludu jako suwerena w  państwie. Pogląd ten 
lansował w szczególności Jan Jakub Rousseau. Między jego koncepcją woli 
zbiorowej (volonté genérale du  peuple) a  regułą prawa kanonicznego quod 
omnes tangit ab  omnibus approbari debet istniał wyraźny związek ideowy. 
W tym samym jednak czasie demokratyczne przekonania Rousseau i zasa-
da quod omnes tangit doznały zdecydowanego osłabienia w  postaci kolej-
nej fikcji prawnej, jaką stało się uznanie posłów do  parlamentu wyłącznie 
za reprezentantów narodu, całkowicie wolnych od jakiegokolwiek związania 
wolą ich wyborców. Ta rozpowszechniona w czasach Rewolucji Francuskiej 
przez księdza Emmanuela Josepha Sieyèsa fikcja prawna stała się podstawą 
funkcjonowania współczesnych demokracji, na przekór regule quod omnes 
tangit ab  omnibus approbari debet. Nie jest dziwne więc, że  w  obliczu do-
świadczeń zwłaszcza XX wieku niektórzy intelektualiści zatrwożeni o przy-
szłość zachodnich demokracji, które w realiach codziennego życia stają się 
w mniejszym lub większym stopniu oligarchiami, usiłują przywrócić tę za-
sadę do pamięci powszechnej61. Reguła quod omnes tangit ab omnibus debet 
approbari dawnego prawa kanonicznego przyczyniła się i  poniekąd nadal 
przyczynia do rozwoju demokracji oraz nowoczesnego konstytucjonalizmu. 
Jest to jeden z wielu przykładów dowodzących, jak wielką rolę odegrał Ko-
ściół i jego prawo w rozwoju zachodniej współczesnej cywilizacji62.

61 Zob. N. Luhman, „Quod omnes tangit”. Anmerkungen zur Rechtstheorien von Jürgen Ha-
bermas, „Rechtshistorisches Journal”, 1993, vol. 12, s. 36–56. 

62 Zob. B. Tierney, Freedom and the Medieval Church, [w:] The Origin of Modern Freedom 
in the West, red. R. W. Davis, Stanford 1995, s. 64–100. Zob. też: H. J. Berman, Prawo a rewo-
lucja. Kształtowania się zachodniej tradycji prawnej, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1995, 
s. 263–269, 281. 
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Wzrastanie w charyzmatycznym darze 
wincentyńskiego powołania

Powołanie – wielkie i pełne Bożej tajemnicy słowo. Zachowuje ono swoją 
wielkość i objawia nam moc jedynie w klimacie pokory wobec Boga – Dawcy 
tej niepojętej łaski. Takie przekonanie było również bardzo bliskie św. Wincen-
temu à Paulo (1581–1660), który w Osobie Jezusa Chrystusa i w postępowaniu 
za Nim odkrywał najtrwalszy fundament dla swego życia i dzieł, tak przecież 
błogosławionych dla Kościoła, oraz dla swojej wielopłaszczyznowej i charyzma-
tycznej działalności. Tajemnica wzrastania w powołaniu to dla św. Wincentego 
nieustanna obecność Jezusa Chrystusa, dzięki której mogły kształtować się jego 
wiara i urzekające dzisiaj doświadczenie życiowe. Już na wstępie należy wyjaśnić, 
że św. Wincenty własne powołanie rozumiał jako wierne kroczenie za Chrystu-
sem z równoczesną recepcją ewangelicznych zasad w codziennym postępo-
waniu. Miało się to dokonywać bez stosowania taryfy ulgowej, skoro Święty 
twierdził, że „Jezus Chrystus jest Regułą Zgromadzenia Misji”1. Również przeży-
wanie i wzrastanie w powołaniu powinno mieć charakter chrystocentryczny, jak 
i cała duchowość wincentyńska inspirująca istotną wartość eklezjalnych dzieł, 
podejmowanych przez św. Wincentego à Paulo i członków Rodziny Wincentyń-
skiej: Zgromadzenie Misji2 i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia – Szarytki.

Stan duchowego nienasycenia
Wspomniana wyżej postawa utrwalonej doskonałości zaczęła towarzy-

szyć św. Wincentemu dopiero po wielu latach jego osobistych poszukiwań 

1 Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents. Edition publiée et anno-
tée par Pierre Coste, t. 11, Paris 1920–1925, s. 429.

2 Por. W. Wenz, Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincen-
tyńskiej do powstania pierwszych „Reguł Wspólnych” (1617–1655), Wrocław 1999, s. 347; tenże, 
Struktura władzy w ujęciu św. Wincentego à Paulo a  jej współczesny model w Zgromadzeniu 
Misji, Wrocław 2001, s. 447.
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i kapłańskiego wartościowania świata, ludzi a także oczekiwań samego Boga, 
który cierpliwie drążył sumienie i świadomość tego Francuza. Dlatego podej-
mując się napisania relacji o wzrastaniu w charyzmatycznym darze wincentyń-
skiego powołania, należy rozpocząć chronologicznie od najbardziej istotnych 
doświadczeń w jego kapłańskim życiu.

W literaturze wincentyńskiej powszechnie się przyjmuje, że 1617 rok był 
istotnie decydującym o kształcie służby i w samym posłannictwie Wincen-
tego, jako kapłana i apostoła miłosierdzia chrześcijańskiego, a więc czasem 
najważniejszym w procesie kształtowania się całej przyszłości w zakresie re-
alizacji osobistego daru powołania. Dopiero po 17 latach kapłaństwa, a zatem 
po kilku latach posługi wobec rodziny de Gondich i królowej Małgorzaty oraz 
gdy miał on już wypracowaną pozycję społeczną i prestiż ascetyczno-moral-
ny, wówczas zrozumiał, że Bóg oczekuje od niego i daru jego kapłaństwa ra-
dykalniejszego zaangażowania się w służbę ludziom ubogim i opuszczonym. 
Chociaż już wcześniej chętnie był widziany zarówno wśród możnych tego 
świata, jak i ubogich. Nawet w pewnym zakresie świadomie korzystał z po-
zycji możnych i bogatych, aby coraz skuteczniej pomagać ubogim i potrze-
bującym. Jednakże, choć już wtedy został obdarzony szczególnym geniuszem 
organizowania akcji charytatywnej i potrafił doraźnym aktom spontanicznej 
pomocy umiejętnie i bezboleśnie nadawać „klasyczne ramy działania” oraz 
skupiać ludzi dobrej woli, to jednak osobiście przeżywał duchowy niepokój 
i wewnętrzne nienasycenie. Odczuwał pragnienie, aby przez dar kapłaństwa 
i swego powołania coraz powszechniej angażować wszystkich chętnych i z ich 
pomocą oraz dynamicznym współdziałaniem docierać do najbardziej zapo-
mnianych i upośledzonych3. Wobec charyzmatyków Pan Bóg miał specjalne 
zamiary i w sposób mało przez nich oczekiwany potrafił poruszyć najczulsze 
struny ich serca. Znalazł również właściwą drogę do wewnętrznej wrażliwości 
i serca św. Wincentego à Paulo, pozwalając mu doświadczyć specyficznego 
rodzaju ubóstwa i cierpienia. Wincenty, podnosząc wzrok ponad tymi ludźmi, 
dostrzegał „rzekę miłości” wypływającą z „kochającego serca Zbawiciela… 
Ta miłość zaprowadziła Go na krzyż dla dokonania cudownego dzieła na-
szego odkupienia”4. To był Boży sposób na jego duchowy rozwój i nieustanne 
wzrastanie w darze wezwania.

3 Zob. Jan Paweł II, List Apostolski do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji 
z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin św. Wincentego à Paulo z dnia 12 maja 1981 roku, 
[w:] Kontemplacja i działanie, W Nurcie Zagadnień Posoborowych, t. 15, Warszawa 1983, 
s. 185.

4 Saint Vincent de Paul, Correspondance …, dz. cyt., s. 555.
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Najistotniejsze doświadczenia  
św. Wincentego na drodze powołania
Obecnie należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że na życiu św. Win-

centego à Paulo i  jego kapłańskim powołaniu decydujące piętno wycisnęły 
dwa wydarzenia. Pierwsze dokonało się w styczniu 1617 roku w Folleville, 
a drugie w sierpniu tegoż roku w Chatillon-les-Dombes.

Pierwsze. Pod koniec stycznia pani de Gondi przebywała w swoich dobrach 
w Folleville. Ks. Wincenty, który jej towarzyszył, został wezwany do umiera-
jącego starca z Gannes. Z kapłańskim przejęciem wysłuchał spowiedzi umie-
rającego wieśniaka i naocznie przekonał się o wielkim zagrożeniu utraty łaski 
zbawienia przez tego człowieka. Wspomniany starzec przez całe życie, korzy-
stając z sakramentalnej spowiedzi, regularnie zatajał swoje grzechy5. Pewnie 
w tym wydarzeniu nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że właśnie 
ten człowiek złożył później w obliczu swej śmierci i wobec pani de Gondi 
publiczne wyznanie ciężkich grzechów, popełnionych w  swej przeszłości. 
Według ks. Wincentego „łaska Boża to sprawiła”6. Wydarzenie to miało miej-
sce w dniu 25 stycznia 1617 roku, w uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Pani 
de Gondi poprosiła wtedy ks. Wincentego o wygłoszenie w Folleville kazania 
o spowiedzi generalnej. Skutek tego wystąpienia był wprost znakomity, wo-
bec czego Wincenty mógł osobiście przekonać się i powiedzieć, że „Pan nie 
dokonuje czegoś podobnego w taki dzień bez swego szczególnego zamysłu”7. 

5 Zob. tamże, s. 4 n.
6 W obliczu tak znamiennych wydarzeń Pani de Gondi napisała do Wincentego: „Cóż 

ja  słyszę, księże Wincenty! Zapewne dzieje się podobnie z  większością tych ubogich ludzi. 
Jeżeli ten, który uchodził za przykładnego człowieka, był na drodze do potępienia, cóż stanie 
się z innymi, którzy nie mają tak dobrej opinii w otoczeniu… Ileż dusz idzie ku zagładzie! Czy 
jest na to jakieś uzdrawiające lekarstwo?”. Tamże, s. 4.

7 Wincenty relacjonuje dokładnie przebieg tamtych wydarzeń: „Zrobiłem, jak sobie ży-
czyła. Przedstawiłem słuchaczom doniosłość oraz pożytek spowiedzi generalnej, a na koniec 
omówiłem sposób dobrego jej odprawienia. Bóg, uwzględniając wiarę oraz ufność tej pani (al-
bowiem liczba i ciężar moich grzechów przeszkodziłby owocowaniu działania), pobłogosławił 
memu kazaniu. Wszyscy ci  ludzie, dotknięci palcem Bożym, chcieli się spowiadać z całego 
życia. Pouczyłem ich jeszcze, przygotowałem do sakramentów i zacząłem słuchać spowiedzi. 
Liczba penitentów była jednak tak wielka, że spowiadając razem z innym księdzem, nie mo-
glibyśmy podołać. Pani de Gondi posłała prośbę do ojców jezuitów z Amiens, aby przybyli 
na pomoc. Podobną pracę podjęliśmy i w innych miejscowościach, które w tym regionie na-
leżały do państwa de Gondich. Wszędzie zbiegały się rzesze ludzi, a Bóg udzielał naszej pracy 
swego błogosławieństwa. Oto pierwsze kazanie misyjne i powodzenie, jakie Bóg mu zapewnił 
w dniu Nawrócenia św. Pawła”. Tamże, s. 4–5; por. J. M. Roman, Święty Wincenty à Paulo. Bio-
grafia, Kraków 1990, s. 130n.
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Osobiste przekonanie Wincentego o tym szczególnym Bożym zamyśle wobec 
jego osoby dojrzewało powoli, zwłaszcza w jego wnętrzu i z coraz dojrzalszą 
świadomością kształtowania się osobistego powołania życiowego. Z później-
szych wypowiedzi Apostoła Miłosierdzia, skierowanych do księży Misjonarzy, 
możemy wywnioskować, że taki stan ducha przeżywał do sierpnia 1617 roku, 
a więc do czasu drugiego wydarzenia, czyli duchowego doświadczenia w Cha-
tillon-les-Dombes8.

Pod wpływem tego styczniowego duchowego przeżycia i  wewnętrznej 
przemiany Wincenty porzucił myśl o przyzwoitej karierze duchownego i mi-
łej, dochodowej posadzie. W dniu 1 sierpnia 1617 roku potajemnie opuścił 
mieszkanie państwa de Gondich i przyjął stanowisko proboszcza w Chatillon-
-les-Dombes. Podejmując posługę pasterską w bardzo zaniedbanej parafii, 
ks. Wincenty przeżył tam drugie doświadczenie9, które ostatecznie ukie-
runkowało jego charyzmatyczne powołanie, pracę duszpasterską, a przede 
wszystkim drogę jego osobistego ewangelicznego i eklezjalnego posłannictwa. 
Mianowicie w Chatillon-les-Dombes, na skutek wygłoszenia płomiennego 
kazania, w którym zachęcał wiernych do opieki nad chorym, opuszczonym 
biedakiem, leżącym w pewnej stodole na terenie parafii, grupa ponad 50 osób 
spontanicznie poszła za wezwaniem swego proboszcza i otoczyła szczegól-
ną troską chorego biedaka. To z kolei ostatecznie zainspirowało Wincentego 
do utworzenia zorganizowanej wspólnoty osób dla opieki nad ubogimi cho-
rymi10. Zebrał on mianowicie te osoby, które okazały dobrą wolę charyta-
tywnego działania i w ten sposób zostało zorganizowane pierwsze „Bractwo 
Miłosierdzia”, które w przyszłości stało się wzorcowe dla wielu innych11.

Te dwa wydarzenia w sposób wyjątkowy utwierdziły księdza Wincentego 
w przekonaniu, że właśnie przez ich pośrednictwo Bóg objawił mu Siebie i przez 
Swoją wolę rozwinął wyraźnie charyzmat jego dalszej posługi kapłańskiej i po-
wołania kapłańskiego. Z późniejszej perspektywy wielokrotnie, zwracając się 
do Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia12, z przekonaniem podkreślał, że wszystko 
zaczęło się w 1617 roku w Gannes-Folleville oraz w Chatillon-les-Dombes. 

 8 Zob. J. Dukała, Św. Wincenty à Paulo – doświadczenia duchowe i dzieło, [w:] W nur-
cie zagadnień posoborowych, dz. cyt., s.  195–196; M.  Auclair, Vinzenz von Paul  – Genie der 
Nachstenliebe, Freiburg–Basel 1980, s. 67n; I. Giordani, S. Vincenzo de Paoli servo dei poveri, 
Roma 1959, s. 47n.

 9 Zob. Saint Vincent de Paul, Correspondance …, dz. cyt., s. 208–209.
10 Por. Jan Paweł II, List Apostolski do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji…, dz. 

cyt., s. 184.
11 Zob. Saint Vincent de Paul, Correspondance …, dz. cyt., t. 11, s. 244.
12 Zob. J. M. Roman, San Vincente de Paul, t. 2, Madrid 1981, s. 55–61.
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Ks. Wincenty z tych duchowych doświadczeń wyprowadził bardzo logiczny 
wniosek, iż służba ubogim powinna być zadaniem realizowanym coraz sku-
teczniej w jego kapłańskim życiu. Posługę tę Wincenty à Paulo rozumiał jako 
efektywne apostolstwo w dziedzinie przekazu wiary i moralności, co powin-
no wymownie wspomagać działania zmierzające do likwidacji skrajnej nędzy 
materialnej13. Takie właśnie przeświadczenie zachował już do końca i takim 
pozostał do ostatniego tchnienia życia14, z determinacją przeżywając je jako 
realizację daru powołania kapłańskiego i charyzmatu założyciela.

W grudniu 1617 roku ks. Wincenty powrócił do rodziny de Gondich. Jed-
nak wtedy nie podjął już obowiązków nauczyciela i wychowawcy ich synów, 
lecz z głęboką troską i zaangażowaniem oddał się pracy apostolskiej wśród 
ośmiu tysięcy wiernych, którzy zamieszkiwali dobra przyszłych fundatorów 
Zgromadzenia Misji. Taka forma i styl posługi duszpasterskiej Wincentego 
oraz równoległa działalność charytatywna pomogły mu nadać specyficzny 
i wyjątkowy, jak na ówczesne czasy, kształt jego pasterzowania: prowadził 
mianowicie misje ludowe i organizował w każdej parafii i wiosce „Bractwa 
Miłosierdzia”. Z biegiem zaś czasu osobiście poszerzał i pomnażał płaszczyzny 
apostołowania, bowiem w 1619 roku został mianowany generalnym kapela-
nem galer królewskich. Tam spotkał nowe, dotąd jeszcze mu nieznane, obli-
cze ludzkiej nędzy i moralnego upadku. Przejęty nową sytuacją natychmiast 
powołał do życia nowe „Bractwo Miłosierdzia”, którego członkowie spieszyli 
z chrześcijańską pomocą wyłącznie więźniom i galernikom15. Należy stwier-
dzić, że św. Wincenty à Paulo w Ewangelii miłosierdzia odkrył oblicze Jezu-
sa Chrystusa oraz swoje powołanie do kontynuowania Jego zbawczej misji 
w świecie. Dlatego odnosząc się do procesu kształtowania się jego powołania 
i dzieła życia, Jan Paweł II w homilii z dnia 27 września 1987 roku nazwał 
go „Heroldem Bożego miłosierdzia i Bożej tkliwości, który nie tylko ludziom 

13 Dalsza charakterystyka podjętego dzieła jest następująca: „[…] stąd księża nie mogą się 
ograniczyć tylko do głoszenia Ewangelii. Trzeba, aby temu głoszeniu towarzyszyła działalność 
społeczna. Dwa przysłówki będą wracać odtąd w pismach i konferencjach św. Wincentego: 
duchowo i materialnie, ubodzy duchowo i ubodzy materialnie”. J. Dukała, Św. Wincenty à Pau-
lo…, dz. cyt., s. 196–197.

14 Por. Jan Paweł II, List Apostolski do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji…, dz. 
cyt., s. 184.

15 Por. Saint Vincent de Paul, Correspondance …, dz. cyt., t. 13, s. 477–478. W uzupełnieniu 
należy podać, że  „od 23  października 1620 roku Bractwa Miłosierdzia uległy przekształce-
niom, aby odpowiadać skuteczniej na wezwanie ubogich. Obecnie Międzynarodowy Związek 
Bractw Miłosierdzia liczy ponad 350 tysięcy członków”. J. Dukała, Św. Wincenty à Paulo…, dz. 
cyt., s. 198.
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swojego wieku, ale przez pokolenia i naszym czasom ukazuje prawdziwy sens 
Kazania na Górze: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią»” (Mt 5, 7). To był wyjątkowy sposób udzielania odpowiedzi na Boże 
wezwanie, a więc integralne wzrastanie w darze wezwania.

Aby jeszcze lepiej i skuteczniej służyć ludziom ubogim i potrzebującym, 
Wincenty à Paulo wziął „sobie do pomocy księży wolnych od wszelkich bene-
ficjów, aby mogli się całkowicie oddać, za pozwoleniem biskupów, głoszeniu 
daru zbawienia biednym ludziom mieszkającym na wsiach, przepowiadając 
Ewangelię, ucząc katechizmu, zachęcając do spowiedzi generalnej i  to bez 
żadnego wynagrodzenia”16.

Wydarzenie to zostało utrwalone w dokumencie urzędowym, podpisanym 
17 kwietnia 1625 roku, określonym jako „Akt Fundacyjny”. Wówczas to bo-
wiem mocą tego aktu została założona i ufundowana pierwsza Kongregacja 
św. Wincentego à Paulo, z której rozwinęło się później całe Zgromadzenie 
Misji. Powyższa data jest więc datą de facto urzędowego zaistnienia „Misji” 
Wincentyńskiej, a tym samym jasno wypowiedzianą deklaracją, w jaki sposób 
św. Wincenty à Paulo zamierzał permanentnie wzrastać w darze charyzma-
tycznego wezwania. Od czasu tego wydarzenia nigdy nie było już mowy o in-
nej drodze życia. Należy podkreślić, że Regułą tej drogi był nieustannie Jezus 
Chrystus jako Dawca powołania i Moc, dzięki której św. Wincenty a Paulo 
mógł zaproponować Kościołowi sposób na pełniejsze odrodzenie wspólnoty 
eklezjalnej XVII stulecia. Już wtedy z przekonaniem uważał, że „wszyscy bo-
wiem chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełniejsze-
go życia chrześcijańskiego i doskonałej miłości […] kreując godny człowieka 
sposób życia”. Wincenty nieustannie zabiegał, aby zarówno duchowny, osoba 
konsekrowana, jak i każdy świecki pełnili swoje życiowe obowiązki – czytaj: 
powołanie – z coraz większą odpowiedzialnością.

Realizacja powołania w Regułach Wspólnych
Reguły Wspólne (1658) św. Wincentego à Paulo, przekazane wspólnocie 

na dwa lata przed jego śmiercią, nie zawierały wszystkich elementów określa-
jących status prawny Zgromadzenia Misji, a więc nie było w nich tego, co mo-
gło dotyczyć zarządzania i administracji dobrami materialnymi, jak również 
praw i obowiązków wszystkich członków nowej wspólnoty. W kontekście re-
alizacji powołania misjonarskiego Reguły stały się podręcznikiem życia i pre-
zentacją ducha nowego stowarzyszenia życia apostolskiego. Dokładna lektura, 

16 Jan Paweł II, List Apostolski do  Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji…, dz. 
cyt., s. 184.
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a raczej medytacja dwunastu rozdziałów Reguł, może nam ukazać detale win-
centyńskiej troski o osobiste wzrastanie każdego misjonarza w powołaniu, tym 
bardziej że zaczerpnięto je z ducha i czynów Jezusa Chrystusa. Św. Wincenty 
zapewnił misjonarzy, że zostali „powołani do dalszego prowadzenia posłan-
nictwa samego Chrystusa, które polega przede wszystkim na opowiadaniu 
Ewangelii ubogim”, dlatego powinni być „ożywieni tymi samymi, co Chrystus 
myślami i pragnieniami, tym samym duchem, aby pójść Jego śladami”17.

Poszczególne rozdziały Reguł Wspólnych zawierają wskazania, tak wyjątko-
wo ważne dla charyzmatu i tożsamości misjonarskiej, odzwierciedlającej du-
chowe bogactwo wincentyńskiego wezwania. Jego celem jest praca nad własnym 
uświęceniem i nabyciem osobistej doskonałości przez praktykę cnót, których 
Nauczycielem i Mistrzem był Jezus Chrystus. Ponadto misjonarz w swoje po-
wołanie ma wpisaną troskę o głoszenie Ewangelii ubogim, zwłaszcza ludziom 
wsi i potrzebującym, oraz dopomaganie duchownym w nabywaniu wiedzy 
i cnót potrzebnych w stanie kapłańskim18. Taki sposób działania miał doty-
czyć księży i braci jako członków Zgromadzenia Misji realizujących na co 
dzień w oryginalny sposób swoje zadania19. Natomiast w rozdziale drugim 
św. Wincenty à Paulo nakreślił zasadnicze linie duchowości członków nowego 
wówczas zgromadzenia, którą postrzegał jako trwały fundament kapłańskiego 
i misjonarskiego posłannictwa. Dlatego mówił o zasadach ewangelicznych 
jako przeciwnych zasadom tego świata, o wartościach duchowych kształtują-
cych codzienność materialnego środowiska pracy, o pełnieniu we wszystkim 
woli Bożej na wzór Jezusa Chrystusa, jak również wskazał na najistotniejsze 
dla misjonarza cnoty, a mianowicie na prostotę, pokorę, łagodność, umartwie-
nie i gorliwość o zbawienie dusz. Wincenty omówił również chrześcijańskie 
i ludzkie podstawy wzajemnych relacji we wspólnocie20 oraz przekazał naj-
ważniejsze inspiracje dotyczące autentycznej praktyki ewangelicznych cnót 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa21. Kolejny rozdział św. Wincenty à Paulo 
poświęcił w całości obowiązkom członków Zgromadzenia Misji względem 

17 Por. wprowadzenie do Reguł Wspólnych, [w:] Reguły i Konstytucje Zgromadzenia Misji, 
Kraków 1986, s. 7.

18 Por. Reguły Wspólne, [w:] Reguły i Konstytucje…, dz. cyt., I, 1.
19 Należy „przyoblec się w ducha Chrystusa, który najbardziej jaśnieje w Jego nauce ewan-

gelicznej, w  Jego ubóstwie, czystości i  posłuszeństwie, w  Jego miłości dla chorych, w  Jego 
układności, w  Jego sposobie życia i  działania przekazanym Jego uczniom, w  przestawaniu 
z  bliźnimi, w  codziennych ćwiczeniach pobożnych, jako też w  pracach misyjnych i  innych 
usługach, które świadczył ludowi”. Reguły Wspólne, I, 3, dz. cyt.

20 Por. tamże, II, 1–18.
21 Por. tamże, III, 1–10; IV, 1–5; V, 1–16.
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chorych, tak we wspólnotach misjonarskich, jak również wobec osób z ze-
wnątrz. Na szczególniejszą uwagę zasługuje wskazanie Świętego wyrażone 
w słowach:

Odwiedzając chorego gdziekolwiek bądź, czy to w domu Zgromadzenia czy poza 
domem, widzieć w nim będą nie tylko człowieka, ale samego Chrystusa zapew-
niającego nas, że taka przysługa jest oddana Jemu samemu. Dlatego każdy w obec-
ności chorego winien się zachowywać układnie, mówić niezbyt głośno, starać się 
chorego rozweselić i pocieszyć, a obecnych zbudować22.

Taka postawa i posługiwanie wobec chorych jest dla misjonarza nie tyl-
ko czasem adoracji Ikony Chrystusa, ale również nade wszystko podjęciem 
Chrystusowych czynności wobec cierpiących, co niewątpliwie pozwala coraz 
głębiej wejść w tajemnicę łaski powołania.

Kolejne dwa rozdziały Reguł Wspólnych Zgromadzenia Misji zawiera-
ją wskazania określające sposób zachowania się misjonarzy w codziennych 
wzajemnych relacjach. Stąd postanowienie św. Wincentego à Paulo, aby fun-
damentem życia wspólnotowego była ewangeliczna miłość i wzajemny szacu-
nek. Ten Charyzmatyk XVII wieku poleca, aby szczególnie unikać wszelkich 
skrajności, a więc zbytniego przywiązania do siebie czy też niechęci wobec 
bliźnich:

Miłość braterska i święta jedność wszelkimi sposobami winna być przez nas pie-
lęgnowana i zawsze się u nas utrzymywać. W tym celu jedni do drugich odnosić 
się będą z wielkim szacunkiem, współżyjąc zawsze ze sobą na wzór serdecznych 
przyjaciół. Wystrzegać się zaś będą partykularnych przyjaźni, jak i wzajemnych 
niechęci, gdyż doświadczenie wykazuje, że  są one źródłem niezgody i  ruiną 
Zgromadzenia23.

Należy również unikać wszystkiego, co mogłoby niszczyć zasady braterskie-
go współżycia we wspólnocie, stąd trzeba „sumiennie zachować szczególne 
przepisy układności obowiązujące w Zgromadzeniu”24.

Codzienna działalność i posługiwanie misjonarzy wymaga nawiązywania 
kontaktów z ludźmi obcymi czy też spoza Zgromadzenia. Dlatego w Regułach 
Wspólnych św. Wincenty à Paulo zaprezentował kilka norm porządkujących 
również tę dziedzinę. Powołał się bezpośrednio na Jezusa Chrystusa, który 

22 Tamże, VI, 2.
23 Tamże, VIII, 2.
24 Tamże, VII, 1–7; VIII, 1–16.
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troskliwie pouczał swoich apostołów, jak mają postępować np. wobec uczo-
nych w Piśmie i faryzeuszów, wobec osób zapraszających na uczty czy inne 
uroczystości. Rady św. Wincentego à Paulo z determinacją zmierzały do da-
wania dobrego przykładu i składania świadectwa wobec bliźnich:

Powołanie nasze zmusza nas, zwłaszcza na  misjach, do  częstego przestawania 
z osobami świeckimi, jednak chodzić do nich nie będziemy, chyba że posłuszeń-
stwo lub konieczność wzywa. Wtedy pamiętać będziemy o słowach Pańskich: „Wy 
jesteście światłem świata” (Mt 5, 14), abyśmy naśladowali światło słoneczne, które 
oświeca i ogrzewa, ale chociaż przechodzi przez miejsca brudne, jednak żadnego 
uszczerbku na swej czystości nie ponosi25.

Z  kolei w  rozdziale dziesiątym św. Wincenty prezentuje Zgromadzenie 
Misji jako wspólnotę modlitwy i pracy. Dlatego w 21 punktach przedstawił 
ćwiczenia i praktyki pobożnościowe wszystkich członków nowej wspólnoty. 
Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie praktyki nabożeństw ku czci Prze-
najświętszej Trójcy, tajemnicy Wcielenia i obecności Jezusa w Najświętszej 
Eucharystii oraz pielęgnowanie kultu do Najświętszej Maryi Panny. Zdaniem 
św. Wincentego z wielką uwagą należy również podejść do codziennej mo-
dlitwy, zwłaszcza modlitwy brewiarzowej i medytacji, jak również praktyki 
rachunków sumienia, czytania i rozważania tekstów Pisma Świętego i czy-
tania duchownego. Z praktyk okresowych na pierwszym miejscu wymienia 
cotygodniową spowiedź świętą, konferencje ascetyczne głoszone przez prze-
łożonego w każdej wspólnocie misjonarskiej, ćwiczenia pokutne, rekolekcje 
roczne i inne:

[…] przed wyjściem z domu i po powrocie wstąpić do kościoła i oddać pokłon 
Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie; przy nadarzającej się spo-
sobności, zwłaszcza w czasie podróży, nauczać prawd wiary św. ubogich, zwłasz-
cza żebrzących; kiedy wchodzimy do swego pokoju albo wychodzimy będziemy 
przyklękać, aby przed rozpoczęciem pracy wezwać na pomoc Boga, a po jej za-
kończeniu złożyć Mu dzięki26.

Najistotniejszy cel Zgromadzenia Misji, a więc prowadzenie misji ludo-
wych, omówił św. Wincenty à Paulo w jedenastym rozdziale Reguł Wspólnych, 
co również miało uwrażliwić misjonarzy na ewangeliczny sposób realizowa-
nia swego powołania. To też był czas solidnego wzrastania w darze wezwania 

25 Tamże, IX, 2.
26 Tamże, X, 20.
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przez oddane Chrystusowi i bliźnim posługiwanie. Ten prawodawca Zgro-
madzenia Misji nie zapomniał nawet o kanonicznych uprawnieniach, które 
w szczególny sposób sprzyjały owocności tej apostolskiej pracy, a mianowicie 
o konieczności uzyskania zgody biskupa i proboszcza na prowadzenie misji 
parafialnych oraz o bezinteresownym głoszeniu: „wszystkie nasze czynności 
będziemy spełniać bezinteresownie, bez żadnego wynagrodzenia i wyżywie-
nia. Jednak wolno będzie skorzystać z zaofiarowanego mieszkania i koniecz-
nego sprzętu”27. Misjonarzom powinna również w pracy misyjnej towarzyszyć 
roztropność w słuchaniu spowiedzi świętej i podejmowaniu się kierownictwa 
duchowego, a także szacunek wobec duchowieństwa parafialnego i diecezjal-
nego. Wincenty wyraźnie zakazał misjonarzom sprawowania kierownictwa 
duchowego zakonnic, a na posługiwanie w tej mierze Siostrom Miłosierdzia 
wymagał specjalnego pozwolenia przełożonego:

Ponieważ kierownictwo zakonnic byłoby niemałą przeszkodą w  pracy misyjnej 
i innych zajęciach naszego powołania, dlatego wszyscy i każdy z osobna powstrzy-
mają się zupełnie od ich prowadzenia i nikt nie będzie ich odwiedzał, ani u nich 
wygłaszał nauk, nawet podczas samych misji, chyba że otrzyma uprzednio wyraź-
ne pozwolenie przynajmniej przełożonego domu. A chociaż Zgromadzenie nasze 
przeznaczone jest do kierowania Córkami, czyli Siostrami Miłosierdzia od same-
go początku ich założenia, to jednak nikt z konfratrów nie będzie się zajmował ich 
kierownictwem, ani się do nich udawał, ani nawet z nimi rozmawiał bez pozwole-
nia tegoż Przełożonego28.

W ostatnim rozdziale Reguł Wspólnych św. Wincenty obligatoryjnie wymie-
nia środki wspomagające owocne spełnianie misjonarskich zajęć i posługiwa-
nia, które należy postrzegać jako wierne kroczenie za Jezusem Chrystusem. 
Jest to więc wincentyński sposób realizowania daru powołania w apostolskim 
trudzie i decyzji o wewnętrznym ofiarowaniu siebie. Na pierwszym miejscu 
św. Wincenty à Paulo umieścił czystość intencji, zobowiązującej do unikania 
działań podejmowanych dla swojej chwały:

każdy konfrater […] będzie się starał obudzić w sobie możliwie jak najczystszą in-
tencję podobania się jedynie Bogu i często ją potem odnawiać, szczególnie na po-
czątku spraw ważniejszych. […] Wystrzegać się będzie, by w ciągu tych zajęć nie 
pozwolił sobie na żadne pragnienie podobania się ludziom lub zadowolenia siebie29.

27 Tamże, XI, 7.
28 Tamże, XI, 11.
29 Tamże, XII, 2.
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Następnie zobowiązał do unikania próżnych pochwał i krytyki skierowanej 
pod adresem współbraci, przedstawił ważne racje przemawiające za prostotą 
w głoszeniu słowa Bożego i nauczaniu katechetycznym. Misjonarzy pracują-
cych w seminariach duchownych zobowiązał do unikania nowych i osobli-
wych poglądów w formacji duchowieństwa, a w codziennej postawie nakazał 
wystrzeganie się lenistwa i zbytniej gorliwości. Ta ostatnia,

ukrywając naszą miłość własną lub nienawiść ku sobie, skłania nas do przesadnej 
surowości względem grzeszników lub względem samych siebie, albo do podejmo-
wania pracy ponad siły lub nawet wbrew posłuszeństwu, ze szkodą dla ciała i du-
szy, by nas potem zaplątać w gorliwe zabieganie o pomoc lekarską i w ten sposób 
doprowadzić do lenistwa i dogadzanie ciału. Nie będziemy więc szczędzili wysił-
ków, by  […] trzymać się zawsze złotego środka, który niewątpliwie znajdziemy 
w dokładnym zachowaniu naszych Reguł czy Konstytucji należycie pojętych30.

Należy także zaakcentować i  to, że  w  trosce o  zachowanie tożsamości 
wincentyńskiej – zwłaszcza w zakresie wzrastania w darze wezwania – św. 
Wincenty à Paulo polecił swoim synom wierne i sumienne czerpanie z Reguł 
Wspólnych jako „drogi życia”. Stąd każdy misjonarz

będzie je miał u siebie i przynajmniej co trzeci miesiąc je przeczyta, albo wysłucha 
i postara się należycie je zrozumieć. Ponadto kilka razy w roku poprosi przełożo-
nego o pokutę za uchybienia przeciw nim popełnione, aby przez takie upokorze-
nie łatwiej otrzymać od Boga przebaczenie tychże uchybień i zaczerpnąć nowych 
sił przeciw upadkom na przyszłość. Wierność tej praktyce będzie wyrazem wier-
ności okazanej w przestrzeganiu tych Reguł, czyli Konstytucji, i znakiem pragnie-
nia własnej doskonałości31.

Zakończenie
Św. Wincenty à Paulo jasno określił poszczególne elementy charaktery-

styczne dla istoty powołania misjonarskiego. Mogliśmy dokładniej je poznać, 
pochylając się nad wskazaniami Reguł Wspólnych ujawniającymi najważniej-
sze myśli założyciela Zgromadzenia Misji, które dzisiaj słusznie nazywamy 
dziedzictwem i charyzmatem wincentyńskim. Również i współcześnie w re-
alizacji powołania kapłańskiego członkowie Zgromadzenia Misji podejmu-
ją się naśladowania Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim, zachowując 

30 Tamże, XII, 11.
31 Tamże, XII, 14.



572

ks. Wiesław Wenz

wiernie to wszystko, co zostało ofiarowane wspólnocie przez Bożą inspirację 
swego założyciela. Także w realizacji celów apostolskich integralnie korzysta-
ją z dziedzictwa przekazanego im przez św. Wincentego à Paulo i uznanego 
przez Kościół, dlatego

dokładają wszystkich sił, by  przyoblec się w  ducha samego Chrystusa, celem 
zdobycia doskonałości odpowiadającej misjonarskiemu powołaniu; oddają się 
głoszeniu Ewangelii ubogim, zwłaszcza bardziej opuszczonym; wspomagają du-
chownych i świeckich w zdobywaniu właściwej im formacji i prowadzą ich do peł-
niejszego uczestnictwa w głoszeniu Ewangelii ubogim32.

Należy również zauważyć, iż aktualne prawo własne Zgromadzenia Mi-
sji niedwuznacznie określa, że misjonarskie powołanie każdego członka tej 
wspólnoty „wyrażające się w celu, naturze i duchu Zgromadzenia, ma kie-
rować jego życiem wspólnotowym i  organizacją wewnętrzną”33. Tak więc 
wszystkie działania członków Rodziny Wincentyńskiej w każdej Prowincji 
Zgromadzenia powinny być podejmowane w szczególnej wierności św. Win-
centemu à Paulo, aby każdy mógł pełniej uczestniczyć w doskonałości chrze-
ścijańskiej odpowiadającej misjonarskiemu powołaniu.

32 Konstytucje Zgromadzenia Misji, 1–2, [w:] Reguły i  Konstytucje Zgromadzenia Misji, 
Kraków 1986.

33 Tamże, 9.
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Jednoosobowe pomocnicze organy administracyjne 
w Kościele partykularnym

W Kościele, tak powszechnym, jak i partykularnym, istnieje szereg orga-
nów władzy administracyjnej, które inspirują i bezpośrednio kierują różny-
mi przejawami życia kościelnego. Wszystkie one spełniają rolę pomocniczą 
w stosunku do posiadających w Kościele władzę pełną. W opracowaniu ni-
niejszym poszukuje się odpowiedzi na pytanie: na ile i w jakim stopniu, albo 
dokładniej, jaki typ stosunków społecznych powstaje między kościelnymi 
organami władzy administracyjnej, a podlegającymi im jednostkami admi-
nistracyjnymi? Jednoosobowe pomocniczne organy władzy administracyjnej 
w Kościele partykularnym stanowią przede wszystkim podmioty biskupiej 
władzy zwyczajnej zastępczej, które służą pomocą biskupowi diecezjalnemu 
w zarządzaniu diecezją. Są nimi: wikariusz generalny, wikariusz biskupi, mo-
derator kurii diecezjalnej, ekonom diecezjalny. W szerszym znaczeniu także 
kanclerz kurii i notariusz, którzy również spełniają zadania pomocnicze. Wy-
mienione wyżej osoby tworzą kurię diecezjalną. Ponadto należy dodać, że rolę 
pomocniczą względem biskupa diecezjalnego odgrywają również obligato-
ryjne i fakultatywne kolegialne organy funkcjonujące w Kościele partykular-
nym. Do pierwszych z nich należą: rada kapłańska, kolegium konsultorów, 
kapituła katedralna, diecezjalna rada ds. ekonomicznych, zespół proboszczów 
konsultorów. Do fakultatywnych zalicza się: radę biskupią, diecezjalną radę 
duszpasterską oraz urząd lub radę mediacyjną. W niniejszym opracowaniu 
kolegialne organy pomocnicze będą pominięte, ponieważ wykraczają poza 
jego temat, uwaga natomiast zostanie poświęcona jednoosobowym organom 
pomocniczym.

Wikariusz generalny
Wśród organów pomocniczych biskupa diecezjalnego naczelne miejsce zaj-

muje urząd wikariusza generalnego, którego istotnym zadaniem jest wspierać 
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tegoż biskupa w zarządzaniu całą diecezją1, a zwłaszcza w kierowaniu dzia-
łalnością pasterską2. W  pierwszych wiekach chrześcijaństwa u  początków 
tworzenia struktur organizacyjnych diecezji urząd wyposażony w zastępczą 
władzę biskupią był tradycyjnie łączony z archidiakonem. Urząd zaś wika-
riusza generalnego pojawił się w Kościele w XII–XIII wieku3. Początkowo 
miał on zastępować biskupa nieobecnego w diecezji. Później stał się stałym 
zastępcą biskupa w zarządzaniu diecezją4. Wikariusz generalny ze  swoimi 
kompetencjami często łączył funkcję wikariusza sądowego. Prawodawca ko-
deksowy ustanawia ogólną zasadę, że w każdej diecezji ma być jeden wika-
riusz generalny. Zezwala on jednak na odstępstwa od tej normy w wypadkach, 
gdy co  innego zaleca wielkość diecezji, liczba mieszkańców lub inne racje 
duszpasterskie5. Władza wikariusza generalnego obejmuje terytorium całej 
diecezji. Tak więc w sytuacji, gdy w diecezji ustanawia się kilku wikariuszy 
generalnych, to kryterium podziału ich obowiązków nie może być czynnik 
terytorialny, lecz personalny lub rzeczowy6. Gdy biskup powołuje kilku wika-
riuszy generalnych, wypada, aby każdemu przyznał pełną władzę przysługują-
cą na podstawie przepisów prawa, chociaż ze względów porządkowych mogą 
mieć podzieloną kompetencję według różnego rodzaju spraw.

Wikariusz generalny na mocy urzędu posiada władzę wykonawczą, zwy-
czajną i zastępczą. Do zakresu władzy wikariusza należy tylko władza wy-
konawcza, czyli podejmowanie aktów administracyjnych, z  wyłączeniem 
kompetencji ustawodawczych i sądowniczych. Jego władza jest zwyczajna, 
tzn. wypływa ona z powierzonego urzędu w granicach określonych przez nor-
my prawne, a nie z racji uprawnień powierzonych mu przejściowo ze wzglę-
du na  osobiste przymioty. Nie posiada on  władzy własnej, gdyż sprawuje 
ją w  imieniu biskupa diecezjalnego, od którego zależy i któremu podlega, 
pozostając z nim w łączności i działając zgodnie z jego wolą i myślą. Ponad-
to na  mocy prawa jest on  zobowiązany składać biskupowi diecezjalnemu 

1 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku [dalej: KPK/1983], kan. 475 § 1. Szerzej 
na ten temat por. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 166; J. Sy-
ryjczyk, Kompetencje wikariusza generalnego, [w:] Struktura i zadania kurii diecezjalnej, red. 
J. Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003, s. 37.

2 Por. KPK/1983, kan. 469.
3 Por. J. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, s. 404.
4 Por. T.  Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t.  2, Olsztyn 1986, 

s. 229; E. Sztafrowski, Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu, War-
szawa 1979, s. 55. 

5 Por. KPK/1983, kan. 475 § 2. Por. także J. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione…, dz. cyt., 
s. 405.

6 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 167.
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sprawozdania o ważniejszych sprawach, tak zamierzonych, jaki i wykona-
nych7. Wikariusz generalny uczestniczy więc we władzy wykonawczej biskupa 
diecezjalnego na mocy urzędu i nie potrzebuje delegacji do jej wykonywania. 
Może on stanowić akty administracyjne w takich granicach, jak biskup die-
cezjalny, z wyjątkiem tych, które biskup sobie zarezerwował albo zostały one 
przez prawo powszechne wyraźnie zarezerwowane biskupowi diecezjalnemu 
i do ich wykonania prawo wymaga specjalnego zlecenia biskupa8. Winno być 
ono udzielone na piśmie. Tak więc zawężenie władzy wikariusza generalnego 
może pochodzić ze strony biskupa diecezjalnego lub ze strony samego prawa. 
To pierwsze może nastąpić w samym akcie nominacji lub później, np. w czasie 
powołania drugiego lub trzeciego wikariusza generalnego9. To drugie zostało 
w prawie szczegółowo określone i dotyczy każdego wikariusza generalnego.

Ponadto wikariuszowi generalnemu przysługuje nazwa ordynariusza i or-
dynariusza miejsca10. Z tego też względu, jeśli w zakresie władzy wykonawczej 
z prawa przysługuje coś ordynariuszowi i ordynariuszowi miejsca, to przysłu-
guje także wikariuszowi generalnemu. Wikariusz generalny, jako ordynariusz 
miejsca, na  mocy prawa powszechnego, bez specjalnego zlecenia biskupa 
diecezjalnego, może podejmować decyzje aż w 127 sprawach11. Ze względu 
na należną wikariuszowi generalnemu nazwę ordynariusza do jego kompe-
tencji należą kolejne sprawy. Termin ordynariusz w Kodeksie z  1983 roku 
użyty jest w 96 postanowieniach, ale nie zawsze na oznaczenie wikariusza ge-
neralnego, bowiem to pojęcie przysługuje również wyższemu przełożonemu 
w instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia apostolskiego.

Wikariuszowi generalnemu w  granicach przypisanych mu  kompetencji 
przysługują także uprawnienia fakultatywne, udzielone biskupowi diecezjal-
nemu przez Stolicę Apostolską. Chodzi tu przede wszystkim o uprawnienia 
w  zakresie dyspensowania, jakie Stolica Apostolska zwykła przekazywać 
biskupom diecezjalnym na okres kilku lat. Ponadto przysługują mu kom-
petencje do wykonywania reskryptów Stolicy Apostolskiej, których wyko-
nanie powierzono biskupowi diecezjalnemu, chyba że co innego wyraźnie 

 7 Por. KPK/1983, kan. 480.
 8 Por. tamże, kan. 479 § 1; kan. 134 § 3. Szerzej na ten temat por. D. Mussone, L’Ufficio 

del Vicario generale nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983, Città del Vaticano 2000, 
s. 127–129.

 9 Por. E. Sztafrowski, Współpracownicy biskupa diecezjalnego…, dz. cyt., s. 62; J. Krukow-
ski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 171.

10 Por. KPK/1983, kan. 134 § 1–2.
11 Por. wszystkie one są zebrane i wyliczone w opracowaniu: J. Krukowski, Prawo admini-

stracyjne…, dz. cyt., s. 168–171.
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zastrzeżono albo wybór wykonawcy został dokonany ze względu na osobę 
biskupa diecezjalnego12.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na pozycję wikariusza generalnego, który jest 
biskupem w przypadku wakatu stolicy biskupiej. Sytuacja wakatu powoduje, 
że wikariusz generalny zostaje pozbawiony swojego urzędu i władzy, jeżeli 
nie ma godności biskupiej13. Nie wygasa więc władza wikariusza, który jest 
biskupem pomocniczym, chociaż traci on swój urząd. Do czasu objęcia die-
cezji przez nowego biskupa, biskup pomocniczy zachowuje wszystkie i tylko 
te władze, które miał jako wikariusz generalny przed zawakowaniem stolicy 
biskupiej14. W cytowanym kanonie prawodawca ponadto stanowi, że swoją 
władzę (jeżeli nie został wybrany administratorem diecezji), chociaż przy-
sługuje mu na mocy prawa, wykonuje pod zwierzchnictwem administratora 
diecezji. Powstaje jednak pytanie, co należy do zakresu tej władzy – czy jest 
to władza wynikająca z urzędu wikariusza generalnego, czy w jej zakres wcho-
dzą także uprawnienia udzielone przez biskupa diecezjalnego – zgodnie z pra-
wem? Wydaje się słuszna opinia, że w granicach jego kompetencji znajdują 
się tylko te uprawnienia, które otrzymał on jako wikariusz generalny na mocy 
urzędu15. W tym wypadku władza biskupa pomocniczego, tracącego urząd 
wikariusza generalnego, ale zachowującego uprawnienia wynikające z urzędu, 
jest delegowana mu na mocy prawa. Jeżeli wikariusz generalny był jedno-
cześnie wikariuszem sądowym, to wakat stolicy biskupiej powoduje utratę 
władzy wikariusza generalnego, ale nie władzy wikariusza sądowego, którego 
administrator diecezji nie może usunąć z urzędu16.

Prawodawca zobowiązuje biskupa diecezjalnego, aby wikariuszem general-
nym ustanowił biskupa koadiutora i biskupa pomocniczego wyposażonego 
w specjalne uprawnienia. Ponadto prawodawca wskazuje, aby tym wikariu-
szom przed innymi biskup diecezjalny powierzał sprawy wymagające spe-
cjalnego zlecenia17. Wikariuszem generalnym może być mianowany również 
kapłan posiadający określone przez prawo przymioty, a więc święcenia ka-
płańskie, ukończenie przynajmniej 30 lat, posiadanie doktoratu lub licencjatu 
z prawa kanonicznego lub teologii albo prawdziwej biegłości w wyżej wy-
mienionych dyscyplinach, a także odznaczanie się zdrową nauką, prawością, 

12 Por. KPK/1983, kan. 479 § 3; także F. J. Ramos, Le Chiese particolari e i loro raggruppa-
menti, Romae 2000, s. 452–453.

13 Por. tamże, kan. 481 § 1.
14 Por. tamże, kan. 409 § 2.
15 Por. J. Syryjczyk, Kompetencje wikariusza generalnego…, dz. cyt., s. 69.
16 Por. KPK/1983, kan. 1420 § 5. 
17 Por. KPK/1983, kan. 406 § 1.
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roztropnością i doświadczeniem w załatwianiu spraw18. Może on być jednak 
mianowany tylko na czas określony w samym akcie nominacji19. Urząd wika-
riusza generalnego nie powinien być łączony z urzędem wikariusza sądowego, 
chyba że niewielki obszar diecezji lub mała liczba spraw zalecają, co innego20. 
Trzeba też zauważyć, że zadania wikariusza generalnego nie da się pogodzić 
z zadaniem kanonika penitencjarza. Nie należy też powierzać tego urzędu 
krewnym biskupa aż do czwartego stopnia21. W razie nieobecności wikariusza 
generalnego lub zaistnienia prawnej przeszkody w sprawowaniu przez nie-
go urzędu, biskup diecezjalny może ustanowić zastępcę22. Charakter władzy 
zastępcy jest taki sam, jak wikariusza generalnego. Od zastępcy wikariusza 
generalnego należy odróżnić delegata biskupiego, którego władza dotyczy 
określonych spraw i ma charakter przejściowy23.

Wikariusz biskupi
Wikariusz biskupi jest nowym urzędem w kurii diecezjalnej, ustanowio-

nym na Soborze Watykańskim II w celu dowartościowania pozycji biskupów 
pomocniczych24 oraz w trosce o sprawny zarząd diecezją. Zajmuje on dru-
gie miejsce w hierarchii urzędów pomocniczych po wikariuszu generalnym. 
Urząd wikariusza biskupiego, podobnie jak w przypadku wikariusza gene-
ralnego, nie powinien być łączony z urzędem wikariusza sądowego. Ustano-
wienie urzędu wikariusza biskupiego prawodawca kodeksowy pozostawia 
dyskrecjonalnemu uznaniu biskupa diecezjalnego. Tenże biskup, gdy wymaga 
tego sprawny zarząd diecezją, może więc oprócz ustanowienia wikariusza ge-
neralnego, o czym była mowa powyżej, powołać jednego lub kilku wikariuszy 
biskupich, którzy by w określonej części diecezji bądź w oznaczonym zakresie 
spraw albo w odniesieniu do wiernych jakiegoś obrządku, względnie do pew-
nej grupy osób, posiadali taką samą władzę zwyczajną, jaka przysługuje wika-

18 Por. tamże, kan. 478 § 1. Szerzej na ten temat: F. J. Ramos, Le Chiese particolari…, dz. 
cyt., s. 447–449.

19 Por. tamże, kan. 477 § 1. 
20 Por. tamże, kan. 1420 § 1.
21 Por. tamże, kan. 478 § 2.
22 Por. tamże, kan. 477 § 2.
23 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 229.
24 Por. Dekret Christus Dominus, [w] Sobór Watykański II – Konstytucje, dekrety, dekla-

racje, red. M. Przybył, Poznań 2002, nr 23.3; 26; Szerzej na  ten temat: K. Orzeszyna, Urząd 
wikariusza biskupiego w prawie Kościoła łacińskiego, Lublin 2002; J. I. Arrieta, Diritto dell’orga-
nizzazione…, dz. cyt., s. 405.
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riuszowi generalnemu25. Kompetencje biskupa diecezjalnego w tej materii, jak 
wynika z treści kanonu, mają charakter fakultatywny. Nie może to być jednak 
decyzja arbitralna, gdyż prawo nakazuje mu uwzględnić wymogi sprawnego 
zarządzania diecezją26.

Władza wikariusza biskupiego jest wykonawcza, zwyczajna i  zastępcza. 
Jest ona zwyczajna, ponieważ jest złączona z  urzędem, i  zastępcza, gdyż 
wykonuje się ją  w  imieniu biskupa diecezjalnego. A  zatem charakter wła-
dzy wikariusza biskupiego pozostaje taki sam, jak wikariusza generalne-
go. Jednak jego władza w  odróżnieniu od  władzy wikariusza generalnego 
obejmuje tylko część diecezji bądź określoną kategorię osób lub spraw27. 
Różnica w kompetencjach z wikariuszem generalnym może zachodzić więc 
ze  względu na  kryterium terytorialne, personalne lub rzeczowe28. Zakres 
uprawnień administracyjnych wikariusza biskupiego należy zaś oceniać 
na podstawie pisma nominacyjnego. Precyzyjność w określaniu kompetencji 
lub zadań jest warunkiem prawidłowego sprawowania urzędu i  zapobiega 
powstawaniu konfliktów kompetencyjnych29. Ponadto biskup diecezjalny 
może wyłączyć spod władzy wikariusza biskupiego sprawy, które może 
zarezerwować sobie lub wikariuszowi generalnemu. Spod jego kompetencji 
wyłączone są sprawy, w odniesieniu do których prawo wymaga specjalnego 
zlecenia od biskupa diecezjalnego30. Wikariuszowi biskupiemu przysługują 
także uprawnienia habitualne udzielone biskupowi diecezjalnemu przez 
Stolicę Apostolską oraz władza wykonywania reskryptów Stolicy Apostol-
skiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy coś innego zostało wyraźnie zastrzeżone lub 
władza ta  została udzielona biskupowi diecezjalnemu ze  względu na  jego 
osobiste przymioty31.

Pozycja prawna wikariusza biskupiego, który jest biskupem pomocniczym, 
w przypadku wakatu stolicy biskupiej jest podobna jak wikariusza general-
nego, o  czym była mowa powyżej. Tak więc biskup pomocniczy podczas 
wakatu nie jest wikariuszem biskupim, ale na mocy prawa zachowuje wła-
dzę i uprawnienia, które miał w momencie zawakowania stolicy biskupiej. 

25 Por. KPK/1983, kan. 476.
26 Por. J. Krukowski, Kuria diecezjalna, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, 

red. J. Krukowski, t. 2, cz. 1, Poznań 2005, s. 354. 
27 Por. KPK/1983, kan. 479 § 2. 
28 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 173.
29 Por. K. Orzeszyna, Kompetencje wikariusza biskupiego, [w:] Struktura i  zadania kurii 

diecezjalnej, red. J. Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003, s. 79. 
30 Por. KPK/1983, kan. 479 § 2.
31 Por tamże, kan. 479 § 3.
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To  władza delegowana na  mocy prawa, czyli powierzona osobie biskupa 
pomocniczego do czasu objęcia diecezji przez nowego biskupa32.

Biskup diecezjalny przy ustanawianiu wikariusza biskupiego, podobnie 
jak w przypadku wikariusza generalnego, powinien uwzględnić nakaz pra-
wodawcy, zgodnie z którym każdy biskup pomocniczy ma być mianowany 
wikariuszem generalnym lub wikariuszem biskupim33. Jeżeli więc Stolica 
Apostolska powołuje biskupa koadiutora lub jednego biskupa pomocniczego 
w  diecezji, wtedy biskup diecezjalny jest zobowiązany ustanowić go  wi-
kariuszem generalnym. Jeżeli zaś Stolica Apostolska mianuje więcej niż 
jednego biskupa pomocniczego, wówczas od uznania biskupa diecezjalnego 
uzależnione jest uczynienie ich wikariuszami generalnymi lub wikariuszami 
biskupimi, chyba że  pismo papieskie stanowi, co  innego. Biskup pomoc-
niczy na  urząd wikariusza biskupiego jest mianowany na  czas nieokreślo-
ny. Biskup diecezjalny może wprowadzić na  urząd wikariusza biskupiego 
również prezbitera, jeśli posiada przymioty opisane prawem, ale tylko na   
określony czas34.

Moderator kurii diecezjalnej
Urząd moderatora kurii diecezjalnej został wprowadzony w struktury Ko-

ścioła partykularnego na mocy postanowień Kodeksu Jana Pawła II35. Moż-
na go inaczej nazwać kierownikiem administracyjnym kurii diecezjalnej. Jest 
to urząd fakultatywny, bowiem ustanowienie moderatora kurii prawodawca 
pozostawia uznaniu biskupa diecezjalnego. W podjęciu decyzji w tej sprawie 
ma on kierować się potrzebą zapewnienia koordynacji pracy duszpasterskiej 
w  całej diecezji oraz zadań administracyjnych kurii diecezjalnej36. Mode-
ratorem kurii z reguły powinien być mianowany wikariusz generalny, a tam 
gdzie jest ich kilku, biskup diecezjalny powinien moderatorem uczynić jedne-
go z nich37. Moderatorem kurii może być mianowany, jeśli zdaniem biskupa 
diecezjalnego okoliczności tego wymagają, kapłan niebędący wikariuszem 

32 Por. tamże, kan. 409 § 2.
33 Por. tamże, kan. 406 § 2.
34 Por. tamże, kan. 477 § 1; F. J. Ramos, Le Chiese particolari…, dz. cyt., s. 447–449. Przy-

mioty kandydata na urząd wikariusza biskupiego są takie same, jak na urząd wikariusza gene-
ralnego. Zostały one określone w kan. 478.

35 Por. tamże, kan. 473 § 2.
36 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 175; J. I. Arrieta, Diritto dell’orga-

nizzazione…, dz. cyt., s. 410.
37 Por. KPK/1983, kan. 473 § 3.
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generalnym, np. w sytuacji, gdyby powierzenie wikariuszowi generalnemu 
zadań koordynacyjnych byłoby przeszkodą w wykonywaniu przez niego za-
dań wynikających z jego urzędu38.

Zadaniem moderatora kurii jest koordynacja, czyli uzgadnianie wszystkich 
spraw, które mają być załatwione w trybie administracyjnym, oraz troszczenie 
się o to, aby pozostali pracownicy kurii sprawowali w sposób należyty swo-
je urzędy, przede wszystkim w celu zapobiegnięcia powstawaniu konfliktów 
kompetencyjnych. Ma on więc spełniać funkcje kontrolne względem wszyst-
kich pracowników kurii, z  wyjątkiem wikariusza generalnego, wikariuszy 
biskupich i wikariusza sądowego, ponieważ ich działalność nadzoruje sam 
biskup diecezjalny. Działalność administracyjna związana z sądem biskupim 
podlega kierownictwu wikariusza sądowego.

Z omawianym urzędem nie wiąże się żadna władza, niemniej jednak mode-
rator kurii powinien być wyposażony przez biskupa diecezjalnego w specjalne 
kompetencje, aby mógł skutecznie oddziaływać na pracowników kurii die-
cezjalnej. Dotyczy to zarówno oddziaływania pośredniego (np. opiniowanie, 
inicjowanie, uzgadnianie działań), jak i bezpośredniego zarządzania39. Pra-
wodawca kodeksowy nie precyzuje tych kompetencji, pozostawiając to prawu 
partykularnemu.

Ekonom diecezjalny
Ekonom diecezjalny to  inaczej administrator i  opiekun dóbr diecezjal-

nych40. Jest to urząd pomocniczy, bowiem wspomaga on biskupa w zarzą-
dzaniu tymi dobrami, ale obligatoryjny. Biskup diecezjalny jest zobowiązany 
do mianowania ekonoma diecezjalnego41, gdyż trudno byłoby mu osobiście 
zarządzać wszystkimi dobrami diecezji. Wynika z tego, że biskup diecezjal-
ny nie powinien pełnić urzędu ekonoma w swojej diecezji. Przed nominacją 
tenże biskup winien zasięgnąć opinii kolegium konsultorów i rady do spraw 
ekonomicznych. Kandydat na omawiany urząd powinien być rzeczywiście 
biegłym w sprawach ekonomicznych i odznaczać się prawością42. Prawodaw-
ca kodeksowy, określając przymioty kandydata, nie stawia wymogu posiada-
nia święceń. Wydaje się, że ważną rzeczą jest, aby kandydat wykazywał się 

38 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 176.
39 Por. J. Krukowski, Zasady organizacji i funkcjonowania kurii diecezjalnej, [w:] Struktura 

i zadania kurii diecezjalnej, dz. cyt., s. 19. 
40 Por. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione…, dz. cyt., s. 414–416.
41 Por. KPK/1983, kan. 494 § 1.
42 Por. tamże.
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znajomością prawa państwowego, ponieważ odgrywa ona dzisiaj ogromną 
rolę w zarządzaniu dobrami materialnymi. Ostateczna ocena zdatności kan-
dydata na urząd należy do biskupa diecezjalnego. Może nim być więc biskup 
pomocniczy, prezbiter lub wierny świecki43. Ekonoma mianuje biskup na pięć 
lat, z możliwością potwierdzenia go na urzędzie na dalsze pięciolecia. Nie 
można go usunąć z urzędu w czasie trwania kadencji bez ważnej przyczy-
ny, jaką ocenia biskup, i bez zasięgnięcia opinii rad, które były konsultowane 
przed jego nominacją44. Administrator diecezji nie może być równocześnie 
ekonomem i dlatego w przypadku wyboru ekonoma administratorem, rada 
do spraw ekonomicznych wybiera na czas przejściowy, do objęcia diecezji 
przez nowego biskupa, innego ekonoma45.

Do zadań ekonoma należy administrowanie dobrami doczesnymi diecezji, 
jako osoby prawnej, w  sposób określony przez radę do  spraw ekonomicz-
nych, zawsze jednak pod władzą biskupa diecezjalnego46. Nie podlegają 
mu więc dobra materialne innych kościelnych osób prawnych istniejących 
na  terenie diecezji, np. instytutów zakonnych. To  administrowanie polega 
przede wszystkim na  pokrywaniu wydatków z  dochodów diecezjalnych, 
wskazanych przez biskupa lub jego delegata zgodnie z przepisami prawa, np. 
wypłacanie wynagrodzenia za pracę urzędnikom kurii diecezjalnej. Z koń-
cem każdego roku ekonom jest zobowiązany przedstawić radzie do  spraw 
ekonomicznych wykaz przychodów i  rozchodów47. Wynika z  tego, że  eko-
nom nie tylko wypełnia obowiązki wynikające z  urzędu pod władzą bi-
skupa, ale jest też w  pewnym sensie nadzorowany przez radę do  spraw 
ekonomicznych, która każdego roku ocenia jego działalność na  podstawie 
przedłożonego sprawozdania48. Ponadto biskup diecezjalny może powie-
rzyć ekonomowi zadania49 nadzorowania administracji wszystkich dóbr, 
należących do  publicznych osób prawnych podległych biskupowi50, oraz 
administrowania dobrami publicznymi osoby prawnej podległej biskupowi, 
która w  świetle prawa, przepisów fundacyjnych lub własnego statutu, nie 

43 Wydaje się, że biskup diecezjalny, mianując ekonoma, powinien uwzględnić zalecenie 
Soboru Watykańskiego II, aby zarządcą dóbr materialnych diecezji był duchowny (por. Dekret 
Presbyterorum ordinis, [w] Sobór Watykański II…, dz. cyt., nr 17).

44 Por. KPK/1983, kan. 494 § 2. 
45 Por. tamże, kan. 423 § 2. 
46 Por. tamże, kan. 494 § 3. Por. także F. J. Ramos, Le Chiese particolari…, dz. cyt., s. 475.
47 Por. tamże, kan. 494 § 4.
48 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 179.
49 Por. KPK/1983, kan. 1278.
50 Por. tamże, kan. 1276 § 1.
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ma swego administratora51. Ekonom diecezjalny zajmuje się rozległą proble-
matyką prawną i ekonomiczną. W zakres jego obowiązków wchodzą dobra 
kościelne, ich nabywanie, utrzymanie, zawieranie umów, alienacja52, pobożne 
zapisy i  fundacje53, sprawy personalne, budowa i  konserwacja kościołów, 
kościelnych dzieł sztuki, sprawy materialne związane z  funkcjonowaniem 
kościelnych szkół i szpitali54. Przy czym należy pamiętać, że w imieniu die-
cezji, jako osoby prawnej, może występować tylko biskup diecezjalny55, dla-
tego ekonom nie może własną powagą podejmować decyzji, których celem 
jest powiększenie lub pomniejszenie dóbr materialnych diecezji, jak tylko 
z upoważnienia biskupa56.

Pozostałe osoby tworzące kurię diecezjalną
Oprócz organów wyposażonych we władzę zwyczajną zastępczą w skład ku-

rii diecezjalnej wchodzą osoby sprawujące urzędy, które chociaż nie posiadają 
władzy rządzenia, to jednak wspomagają biskupa w sprawowaniu władzy ad-
ministracyjnej w całej diecezji. Kuria diecezjalna jest to więc zespół urzędów 
i osób, wspomagających biskupa diecezjalnego w zarządzaniu całą diecezją, 
zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją 
i w wykonywaniu władzy sądowniczej57. Zgodnie z nową koncepcją kurii die-
cezjalnej nie posiada ona li tylko funkcji biurokratycznej czy administracyjnej, 
ale jej zadania mają charakter przede wszystkim pastoralny58. Liczba insty-
tucji kurialnych, kierowanych przez osobnych urzędników, zależy nie tylko 
od wielkości diecezji, lecz także od miejscowych potrzeb i pożytku. Prawo-
dawca kodeksowy wyróżnia takie instytucje i urzędy, które powinny wchodzić 
w skład każdej kurii diecezjalnej, oraz takie, których powołanie pozostawia 
swobodnemu uznaniu biskupów poszczególnych diecezji. Tak więc w ramach 

51 Por. tamże, kan. 1279 § 2.
52 Por. tamże, kan. 1290–1298.
53 Por. tamże, kan. 1298–1310.
54 Por. T.  Pieronek, Zarządzanie dobrami materialnymi Kościoła partykularnego, [w:] 

Struktura i zadania kurii diecezjalnej, dz. cyt., s. 34. 
55 Por. KPK/1983, kan. 393.
56 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 236.
57 Por. KPK/1983, kan. 469. Już Sobór Watykański II, dokonując odnowy struktur Kościo-

ła, zalecał, aby kurię diecezjalną tak zorganizować, by była ona przydatnym narzędziem dla 
biskupa nie tylko w zarządzie diecezją, lecz również w wykonywaniu dzieł apostolskich (por. 
Dekret Christus Dominus, nr 27). 

58 Por. F. D’Ostilio, Il diritto amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano 1995, s. 235.
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kurii, oprócz urzędów wymienionych w Kodeksie, są tworzone odpowiednie 
wydziały lub referaty59, powołuje się stałe lub tymczasowe komisje dotyczące 
spraw specjalnych. Ponadto mianuje się pewną liczbę urzędników do pracy 
administracyjnej. Jest zatem rzeczą pożądaną, aby każdy biskup diecezjalny 
wydał regulamin dla swojej kurii, określający jej strukturę oraz zadania wcho-
dzących w jej skład instytucji i osób60. Na urzędy w kurii diecezjalnej powołuje 
biskup diecezjalny, gdyż działa ona w jego imieniu61. Takie same kompetencje 
w tym zakresie, jakie posiada biskup diecezjalny, przysługują zwierzchnikom 
Kościołów partykularnych zrównanych z biskupem diecezjalnym62. Wszyscy 
urzędnicy kurialni zleconą sobie posługę wypełniają w imieniu biskupa die-
cezjalnego dla dobra całej diecezji. Kandydaci na urzędy kurialne powinni 
posiadać wysokie kwalifikacje fachowe i moralne. Powinni oni odznaczać się 
szczególną biegłością w zakresie spraw, które zostaną im zlecone oraz poboż-
nością i gorliwością pasterską. O zdatności konkretnego kandydata na dany 
urząd kurialny decyduje biskup diecezjalny. Może on w tej sprawie zasięgnąć 
opinii np. rady kapłańskiej lub rady biskupiej. Nominacja powinna być spo-
rządzona na piśmie wraz z podaniem podstawy prawnej i określeniem zakresu 
kompetencji i obowiązków. Dokument ten powinien również spełniać wy-
mogi formalne, tzn. winien być podpisany przez biskupa diecezjalnego oraz 
kanclerza lub notariusza kurii.

 Podstawowym zadaniem kurii jest współpraca z biskupem w jego urzę-
dzie pasterskim, w ścisłej z nim jedności63. Wszyscy, którzy otrzymują urzędy 
w kurii, powinni złożyć przyrzeczenie, że wiernie wypełnią zlecone im zada-
nia w sposób określony prawem lub przez biskupa oraz zachowają tajemnicę 
w  sposób i  w  granicach określonych prawem lub przez biskupa64. Kuria 
na  sposób stały wspomaga biskupa w  sprawowaniu władzy wykonawczej 
i sądowniczej. Z zakresu jej zadań wyłączone są wszelkie kompetencje w za-
kresie władzy ustawodawczej. Spełnia też ona funkcje pastoralne i studyjne. 
Opracowuje plany działalności duszpasterskiej w  diecezji, które następnie 
biskup diecezjalny analizuje z  kolegialnymi organami doradczymi, zwłasz-

59 Por. W.  Góralski, Wydziały i  referaty duszpasterskie kurii diecezjalnej, [w:] Struktura 
i zadania kurii diecezjalnej, dz. cyt., s. 123–124. 

60 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 165.
61 Por. KPK/1983, kan. 470.
62 Por. tamże, kan. 370–371.
63 Kapłani i świeccy, przynależni do kurii diecezjalnej, winni zdawać sobie sprawę z tego, 

że pomagają w pasterskiej posłudze biskupa (por. Dekret Christus Dominus, nr 11). Por. E. Szta-
frowski, Współpracownicy biskupa diecezjalnego…, dz. cyt., s. 61.

64 Por. KPK/1983, kan. 471.
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cza z radą kapłańską i radą duszpasterską, oraz czuwa nad ich wdrażaniem 
w życie całej diecezji65.

Z  jurydycznego punktu widzenia w  funkcjonowaniu kurii diecezjalnej 
można wyróżnić trzy kategorie aktów: a) akty jurysdykcyjne w zakresie wła-
dzy wykonawczej, które wywołują skutki prawne, takie jak konkretne akty 
administracyjne, dyspensy, reskrypty, zezwolenia, itp., oraz w zakresie wła-
dzy sądowniczej – dekrety wyroki; b) akty przygotowujące wydanie aktów 
jurysdykcyjnych, takie jak informacje, konsultacje, środki dowodowe, opinie, 
rady, ekspertyzy; c) dokumentacje – urzędowe zaświadczenia, potwierdzenia 
mające wartość aktualną bądź archiwalną66.

Ważną rolę w tym zakresie, a zwłaszcza w procesie sporządzania akt kurii 
diecezjalnej, ich porządkowania, strzeżenia i przechowywania, spełniają kanc-
lerz i notariusz67. Prawodawca kodeksowy nakazuje biskupowi ustanowienie 
kanclerza kurii diecezjalnej. Można zatem stwierdzić, że urząd kanclerza w ku-
rii jest obligatoryjny. W razie potrzeby biskup może ustanowić wicekanclerza 
jako pomocnika kanclerza. Kanclerz i wicekanclerz są tym samym notariu-
szami i sekretarzami kurii68. Oprócz kanclerza i wicekanclerza biskup może 
powołać jeszcze innych notariuszy69. Wynika stąd, że urzędy wicekanclerza 
i notariusza są fakultatywne, bowiem w razie potrzeby kanclerz może peł-
nić funkcję notariusza. I tak, w małych diecezjach, gdzie liczba załatwianych 
spraw jest niewielka, wystarczy, aby biskup mianował tylko kanclerza, który 
będzie wypełniał również zadania przewidziane przez prawo dla notariusza70.

Głównym zadaniem kanclerza jest troska o sporządzanie i wysyłanie akt 
kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum. Kanclerz uczestniczy w powsta-
waniu tych akt i je podpisuje. Dokument kurialny w zakresie władzy wyko-
nawczej nabiera mocy prawnej, gdy jest podpisany przez ordynariusza. Podpis 
zaś kanclerza lub notariusza jest konieczny dla celów dowodowych jako 
potwierdzenie autentyczności i  charakteru urzędowego tegoż dokumentu. 
Prawodawca kodeksowy wyraźnie wskazuje, że w niektórych wydarzeniach 

65 Por. J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 164; tenże, Kuria diecezjalna, dz. 
cyt., s. 346.

66 Por. tenże, Zasady organizacji i funkcjonowania…, dz. cyt., s. 14–15.
67 Por. KPK/1983, kan. 482–491. Szerzej na ten temat: J. Dyduch, Kancelaria kurii diece-

zjalnej, [w:] Struktura i zadania kurii diecezjalnej, dz. cyt., s. 89–101; F.  J. Ramos, Le Chiese 
particolari…, dz. cyt., s. 458–460. 

68 Por. KPK/1983, kan. 482.
69 Por. tamże, kan. 483 § 1. Szerzej na ten temat: J. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione…, 

dz. cyt., s. 411–412.
70 Por. J. Dyduch, Kancelaria kurii…, dz. cyt., s. 94.
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z życia diecezji kanclerz powinien być obecny, aby sporządzić dokument o do-
konanej czynności prawnej71, oraz określa jego zadania w sprawie przechowy-
wania dokumentów.

Prawodawca, omawiając zdatność kandydatów na urząd kanclerza i nota-
riusza, stawia wysokie wymagania natury etycznej. Mają oni być osobami 
o nieposzlakowanej opinii i ponad wszelkim podejrzeniem72. Nie stawia jed-
nak warunku, istniejącego w Kodeksie z 1917 roku, że kandydat powinien być 
kapłanem73. W sprawach jednak, w których opinia kapłana może być nara-
żona na niebezpieczeństwo (np. w sprawach karnych), notariuszem powinien 
być kapłan. Słuszna jest zatem opinia, że osoba świecka może pełnić zarówno 
urząd kanclerza, jak i notariusza74.

Zakończenie
Ustanawianie i pozycja pomocniczych organów władzy administracyjnej 

w Kościele partykularnym jest konsekwencją przyjęcia prawdy, że wszyscy 
wierni na  mocy sakramentu chrztu świętego są  powołani do  współpracy 
i  współodpowiedzialności w  realizacji misji zbawczej w  Kościele. Dlatego 
też prawodawca kodeksowy przewiduje odpowiednie organy oraz określa ich 
zadania i kompetencje celem niesienia biskupowi diecezjalnemu skutecznej 
pomocy w realizacji jego zadań pasterskich. Organy te mogą mieć strukturę 
jednoosobową lub wieloosobową. Ponadto tenże prawodawca nakłada wręcz 
na biskupa diecezjalnego obowiązek ustanawiania w Kościele partykularnym 
określonych organów władzy i urzędów służących pomocą w sprawowaniu 
władzy administracyjnej oraz upoważnia do ustanawiania innych gremiów 
doradczych, których funkcjonowanie uzna za  pożyteczne w  powierzonym 
mu  Kościele. Przeprowadzone wyżej analizy obowiązujących przepisów 
wyraźnie potwierdzają konieczność i pożyteczność funkcjonowania jedno-
osobowych organów administracyjnych w  kierowaniu Kościołem partyku-
larnym.

71 Por. KPK/1983, kan. 382 § 3; kan. 404 § 1; kan. 404 § 2; kan. 404 § 3; kan. 413 § 1; kan. 487 
§ 1 i 2.

72 Por. tamże, kan. 483 § 2; także F. J. Ramos, Le Chiese particolari…, dz. cyt., s. 460. 
73 Por. KPK/1917, kan. 372 § 1.
74 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 233; J. Dyduch, Kancelaria kurii…, dz. 

cyt., s. 95.
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Rola wspólnoty w formacji ciągłej zakonników

Życie wspólnotowe stanowi istotny element powołania osób, które decydują 
się na wstąpienie do instytutu zakonnego. Już samo powołanie do życia kon-
sekrowanego posiada głęboki wymiar wspólnotowy. „Zakonnik jest nie tylko 
«wezwany» na mocy osobistego powołania, ale jest również powołany razem 
z innymi do uczestniczenia we wspólnym życiu codziennym”1. Tak jak inni 
członkowie tego samego instytutu jest on powołany do życia konsekrowanego 
i wraz z nimi realizuje swoje powołanie we wspólnocie braterskiej. Cały proces 
formacyjny, który rozpoczyna się od chwili przyjęcia do nowicjatu, przebiega 
we wspólnocie i w ścisłym powiązaniu z nią. Na każdym etapie tego procesu 
wspólnota odgrywa zasadniczą rolę, z  jednej strony stanowiąc środowisko 
formacji, z drugiej zaś strony będąc czynnym podmiotem jej realizacji.

Rola wspólnoty jest w tym względzie nie do przecenienia zwłaszcza w obec-
nych czasach, naznaczonych indywidualizmem, który niekiedy niepostrze-
żenie wkrada się również do  zakonnych domów, utrudniając czy wręcz 
uniemożliwiając życie braterskie we wspólnocie, równocześnie odcinając oso-
bę konsekrowaną od żywotnych korzeni jej osobistego wzrostu i wspólnoto-
wego rozwoju. Stąd też wydaje się nie tylko korzystnym, ale wręcz koniecznym 
ukazanie nieodzownej roli wspólnoty w życiu i dalszej formacji zakonników, 
do której zobowiązuje ich również Kodeks Prawa Kanonicznego [dalej: KPK]: 
„Zakonnicy mają przez całe życie kontynuować gorliwie swoją formację du-
chową, naukową i praktyczną, a przełożeni powinni zapewnić im potrzebne 
do tego środki i zostawić na to czas”2.

Kodeks wprost nic nie mówi o  roli wspólnoty w procesie formacji cią-
głej. Jednak znaczenie, jakie w  niektórych kanonach przypisuje życiu 

1 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Instrukcja: „Życie braterskie we  wspólnocie «Congregavit nos in  unum»”, 2 II  1994 [dalej: 
CN], [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, red. Bernard Hylla, Kraków 2003, 
nr 44.

2 KPK 1983, kan. 661.
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wspólnotowemu, wiążąc je ściśle z powołaniem zakonnym, sytuując forma-
cję początkową i życie codzienne zakonników w domu zakonnym, podkre-
ślając wspólnotowy wymiar profesji zakonnej i wspólnoto twórczy charakter 
rad ewangelicznych oraz opartą na działaniu wspólnotowym misję, pozwala 
na jednoznaczne wskazanie woli prawodawcy w tym względzie.

Życie braterskie we wspólnocie  
istotnym elementem powołania,  
koniecznym miejscem formacji początkowej  
i życia zakonników
W istotę powołania do życia konsekrowanego wpisany jest element we-

wnętrznie jednoczący wszystkich, którzy podejmują taką formę życia. Takie 
zjednoczenie dokonuje się jednocześnie w wymiarze wertykalnym: zakon-
nik – Chrystus oraz w wymiarze horyzontalnym: zakonnik – inni zakonnicy, 
przyczyniając się do zbudowania braterskiej wspólnoty, która ze swej natury 
stanowi wzajemne wsparcie w realizacji powołania każdego zakonnika.

Braterskie współżycie, właściwe każdemu instytutowi, poprzez które wszy-
scy członkowie jednoczą się w  szczególną jakby rodzinę w  Chrystusie, tak po-
winno być określone, ażeby stawało się dla wszystkich wzajemnym wsparciem 
w wypełnianiu własnego powołania. Przez braterską zaś wspólnotę zaszczepioną 
i ugruntowaną w miłości, członkowie winni stać się przykładem powszechnego 
pojednania w Chrystusie3.

Życie braterskie jest czynnikiem wewnętrznie jednoczącym, duchowym, 
który łączy wszystkich członków między sobą z racji tego samego powołania, 
konsekracji i przynależności do instytutu.

Właściwe wszystkim instytutom życia konsekrowanego życie braterskie 
konkretyzuje się we wspólnocie, czyli takiej formie życia, która z zasady re-
alizuje się wśród innych i z innymi członkami tego samego instytutu. „Instytut 
zakonny jest wspólnotą, której członkowie, zgodnie z własnym prawem, skła-
dają śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane po upływie czasu oraz po-
dejmują braterskie współżycie we wspólnocie”4.Chodzi tu przede wszystkim 

3 KPK 1983, kan. 602.
4 KPK 1983, kan. 607 § 2. Instrukcja o życiu braterskim we wspólnocie wskazuje, iż nowy 

kodeks dokonał syntezy aspektu zewnętrznego i jednolitości sposobu życia, który podkreślał 
kodeks z roku 1917 (por. KPK 1917, kan. 594 § 1), z wymiarem duchowym, na który kładł nacisk 
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o aspekt zewnętrzny czy formalny, który stanowi dopełnienie wcześniej wspo-
mnianego aspektu duchowego i wyraża istotę instytutów zakonnych.

Kodeksowe dyspozycje wynikają z teologicznego i eklezjologicznego cha-
rakteru powołania i mają w nim silne umocowanie. Łaska szczególnego powo-
łania stanowi niezbędny warunek włączenia we wspólnotę zakonną, która jest 
środowiskiem braterskiej komunii oraz częścią organicznej wspólnoty całego 
Kościoła. Ta szczególna łaska sprawia, że

członkowie wspólnoty zakonnej są  zjednoczeni przez wspólne Boże wezwanie 
do  życia wedle pierwotnego charyzmatu, przez wspólną konsekrację eklezjalną 
i  przez wspólną odpowiedź na  powołanie, którą jest udział „w  doświadczeniu 
Ducha”, przeżytym i przekazanym przez założyciela, oraz w jego misji w Kościele5.

Powołanie zakonne implicite posiada wymiar wspólnotowy, w  sposób 
naturalny i niezbędny realizuje się poprzez prowadzenie życia braterskiego 
we wspólnocie prawnie ustanowionej, od chwili przyjęcia do nowicjatu, po-
przez dalsze okresy formacji i przez całe życie zakonników.

Już w nowicjacie, czyli w okresie, w którym nowicjusze rozpoczynają życie 
w instytucie, mają oni doświadczyć życia właściwego dla danego instytutu6, 
a zatem również życia we wspólnocie, mają być m.in. stopniowo formowani 
do prowadzenia właściwego instytutowi życia, zaznajamiani z życiem i kar-
nością własnego instytutu7. Nowicjat, aby był ważny, powinien być odbywany 
we wspólnocie i trwać określony prawem czas, a każda nieobecność we wspól-
nocie, z wyjątkiem okresów praktyki duszpasterskiej, ciągła czy przerywana, 
ponad trzy miesiące, czyni nowicjat nieważnym8. Okazuje się więc, że nowi-
cjat nie sprowadza się wyłącznie do nauczania, ale ma także dać doświadcze-
nie życia wspólnotowego, wdrażać w nie oraz sprawdzić zdolność nowicjuszy 

Sobór Watykański II, a za nim nowy kodeks. Dlatego też można „wyróżnić w życiu wspólno-
towym dwa elementy zjednoczenia i jedności między członkami: 

– pierwszy, bardziej duchowy, to «braterstwo» lub «komunia braterska», która wypływa 
z serc ożywionych miłością. Ten aspekt podkreśla «komunię życia» i relacje międzyludzkie;

– drugi, bardziej zewnętrzny, to «życie we wspólnocie» lub «życie wspólnotowe», które 
polega «na mieszkaniu we własnym domu zakonnym prawnie ustanowionym» i na «prowa-
dzeniu życia wspólnego» poprzez wierne przestrzeganie jego przepisów, uczestnictwo i współ-
pracę we wspólnych dziełach i posługach”; CN 3.

5 CN 2c.
6 Zob. KPK 1983, kan. 646.
7 Zob. KPK 1983, kan. 652 § 1–2.
8 Zob. KPK 1983, kan. 648 § 1–2; 649 § 1.
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do życia we wspólnocie. Stąd też w programie formacji w nowicjacie wprost 
mówi się, że ma być on „wprowadzeniem w braterskie życie ewangeliczne. 
To właśnie we wspólnocie wiara pogłębia się i tworzy komunię, a miłość wy-
raża w licznych, konkretnych sytuacjach dnia codziennego”9.

Podobnie jak nowicjat, który kończy się złożeniem pierwszej profesji, także 
następne etapy formacyjne mają za zadanie kontynuację kształcenia członków 
instytutu oraz wprowadzanie w jego życie. „W poszczególnych instytutach 
po pierwszej profesji ma być realizowane kształcenie wszystkich członków, 
zmierzające do prowadzenia pełniej życia właściwego danemu instytutowi 
oraz coraz doskonalszej realizacji jego misji”10. Jest oczywiste, że tak nakre-
ślony cel formacji oraz skuteczność jego wypełnienia może się dokonać je-
dynie we wspólnocie i nigdy w oderwaniu od niej. Jest to zrozumiałe tym 
bardziej, że mowa jest o pełniejszym prowadzeniu życia charakterystycznego 
dla danego instytutu, co może mieć miejsce tylko we wspólnocie mieszkającej 
w prawnie erygowanym domu.

Powiązanie formacji oraz wspólnego zamieszkania w jednym domu czyni 
z  tego ostatniego pojęcie i rzeczywistość zamienną dla pojęcia i rzeczywi-
stości wspólnoty. Wspólnota zakonna powinna „mieszkać w domu prawnie 
ustanowionym, pozostając pod władzą przełożonego wyznaczonego zgodnie 
z przepisem prawa”11. Zakonnicy należący do danej wspólnoty mają obowią-
zek „mieszkać we własnym domu zakonnym, zachowując życie wspólne i nie 
opuszczać go bez zezwolenia swego przełożonego”12. Stąd też prawo własne, 
zgodnie z Kodeksem, powinno szczegółowo określić czas trwania oraz przy-
czyny nieobecności we wspólnocie, nakładając na przełożonych obowiązek 
usilnego nakłaniania do powrotu tych, którzy uchylają się od życia we wspól-
nocie13, oraz dając im możliwość rozpoczęcia procedury wydalenia w sto-
sunku do tych, którzy naruszają ten istotny dla życia zakonnego obowiązek 
bezprawną absencją we wspólnocie14.

Wspólnotowy wymiar powołania zakonnego i formacji, znajdujący prak-
tyczny wyraz we wspólnym zamieszkaniu, jest również widoczny w składanej 
przez zakonników profesji. „Przez profesję zakonną członkowie zobowiązują 

 9 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Instrukcja: „Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych «Potissimun istitutioni»”, 
2 II 1990 [dalej: PI] [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. cyt., nr 47.

10 KPK 1983, kan. 659 § 1.
11 KPK 1983, kan. 608.
12 KPK 1983, kan. 665 § 1.
13 Zob. KPK 1983, kan. 665.
14 Zob. KPK 1983, kan. 696 § 1.
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się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, zostają 
konsekrowani przez posługę Kościoła Bogu i włączeni do instytutu z prawa-
mi i obowiązkami określanymi w prawie”15. Przez profesję i włączenie do in-
stytutu (najpierw czasowe, a potem wieczyste) zakonnik jest inkorporowany 
do wspólnoty zakonnej. W niej przeżywa własną konsekrację, z nią dzieli co-
dzienne życie, dzięki niej realizuje rady ewangeliczne i wespół z nią wypełnia 
specjalne posłannictwo instytutu w Kościele.

„Tak” wypowiadane zgodnie Bogu, sprawia, że różne osoby konsekrowane łączą 
się w tej samej wspólnocie życia. Konsekrowani razem, zjednoczeni owym „tak”, 
zjednoczeni w Duchu Świętym, zakonnicy odkrywają każdego dnia, że naśladują 
Chrystusa „posłusznego, ubogiego i czystego” we wspólnocie i braterstwie, na wzór 
uczniów, którzy szli za  Jezusem pełniącym swoje posłannictwo. Zjednoczeni 
z Chrystusem są zatem wezwani do zjednoczenia się między sobą. Zjednoczenia 
się w misji, która przeciwstawia się profetycznie ubóstwieniu władzy, posiadania 
i przyjemności. I  tak posłuszeństwo łączy i  jednoczy wolę wszystkich członków 
instytutu w jedną wspólnotę braterską, która ma do spełnienia w Kościele specjal-
ne posłannictwo16.

Ścisłe powiązanie zakonnika ze wspólnotą poprzez wspólne powołanie, for-
mację, codzienne życie, konsekrację i posłannictwo z jednej strony sprawia, 
że wspólnota istnieje dzięki tworzącym ją zakonnikom, z drugiej zaś decy-
duje o szczególnej i niezastąpionej roli wspólnoty w życiu każdego zakonni-
ka. Ta współzależność jest szczególnie widoczna w procesie formacji ciągłej. 
W realizacji tej formacji zakonnik potrzebuje innych członków wspólnoty 
jako całości, zaś wspólnota składająca się z poszczególnych zakonników od-
nawia się wtedy, gdy odnawiają się jej członkowie17. Podstawowym punktem 
odniesienia dla zakonników jest wspólnota, którą tworzą i do której należą, 
zakładając oczywistym fakt, że ta wspólnota jest częścią wspólnoty instytutu 
jako jego części (np. prowincja) i całości, która z kolei przynależy do wspól-
noty całego Kościoła.

Każda z wymienionych wspólnot odgrywa szczególną rolę w życiu zakon-
ników i na swój sposób jest zainteresowana ich dalszą formacją. Kościół, który 

15 KPK 1983, kan. 654.
16 CN 44.
17 „Przystosowana do współczesności odnowa instytutów zależy najbardziej od formacji 

członków”; Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia za-
konnego „Perfectae caritatis”, 28 X 1965, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. 
cyt., nr 18.
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jest najbardziej podstawowym środowiskiem formacji ciągłej, wydaje doty-
czące jej dokumenty. Instytut konkretyzuje wytyczne Kościoła, przygotowując 
ratio formationis adekwatnie do własnej natury i ducha. Z kolei prowincja re-
alizuje zasady ogólne formacji, dostosowując ją do konkretnych okoliczności, 
w jakich znajdują się jej członkowie. Pozostaje jeszcze ta najbliższa wspólnota, 
w której zakonnicy zamieszkują i w której dokonuje się realizacja formacji 
ciągłej. Ta wspólnota w odniesieniu do formacji ciągłej spełnia, z różną in-
tensywnością, równocześnie podwójną rolę, a mianowicie: wspólnota jako 
miejsce formacji lub formacja we wspólnocie oraz wspólnota jako podmiot 
zbiorowy formacji ciągłej lub formacja ciągła wspólnoty.

Wspólnota miejscem formacji ciągłej  
lub formacja ciągła we wspólnocie
Naturalnym i koniecznym środowiskiem osobistego wzrostu każdego za-

konnika jest wspólnota, do której należy. To w niej zakonnik spełnia ciążący 
w pierwszej kolejności na nim obowiązek dalszej formacji. Doświadczenie 
życia we wspólnocie z  jej wewnętrznym, ludzkim i nadprzyrodzonym bo-
gactwem, stanowi bezpośrednie źródło osobistego dojrzewania zakonnika. 
Formacja ciągła bardziej niż koncepcją teoretyczną jest rzeczywistością prak-
tyczną i  przeżywaną. Wspólnota, w  miarę możliwości różnopokoleniowa, 
daje możliwość przełożenia teorii na  praktykę, przejmowania dojrzałych 
zachowań, uwewnętrzniania i przeżywania wartości życia konsekrowanego, 
a przede wszystkim ułatwia zacieśnianie osobistej więzi z Chrystusem. Jest 
to możliwe dzięki temu, że wspólnota oprócz wymiaru ludzkiego posiada 
wymiar teologalny. „Wspólnota powstaje i trwa nie dlatego, że jej członkowie 
czują się szczęśliwi razem dzięki podobnym poglądom, charakterom i dąże-
niom, lecz dlatego że Chrystus zgromadził ich i utrzymuje w jedności dzięki 
wspólnej konsekracji i dla wspólnej misji w Kościele”18.

W poszanowaniu odrębności i wolności zakonników wspólnota sprzyja 
osobistemu rozwojowi każdego z nich, „jest ze swej natury miejscem, gdzie 
doświadczenie Boga powinno w  szczególny sposób osiągać swoją pełnię 
i udzielać się innym. Wzajemna życzliwość braterska, w miłości, przyczynia 
się do stworzenia klimatu, który sprzyja duchowemu postępowi każdego”19. 

18 PI 26. „Wspólnota zakonna jest nie tylko dziełem ludzkim, lecz przede wszystkim da-
rem Ducha Świętego. Z  miłości Bożej rozlanej w  sercach przez Ducha wspólnota zakonna 
bierze bowiem początek jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana”; CN 8.

19 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego 
„Dimensio contemplativa”, 12 VIII 1980, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. 
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Usytuowanie formacji ciągłej zakonników we wspólnocie jako jej środowisku 
naturalnym pociąga za sobą konieczność realizacji formacji wewnątrz niej 
i w powiązaniu z nią. Jako że zakonnicy realizują się we wspólnocie i w niej, 
oddalają się od doskonalenia się w swoim stanie, a tym samym czynią własną 
formację nieskuteczną, ilekroć próbują prowadzić życie niezależne20. Pozosta-
jąc we wspólnocie i korzystając z dobrodziejstw duchowych i materialnych, 
jakimi wspólnota dysponuje, zakonnicy mogą skutecznie kontynuować swoją 
formację.

Dokonująca się w ich przypadku formacja we wspólnocie przybiera po-
stać autoformacji. Rolą wspólnoty jest stworzenie sprzyjających, koniecznych 
i oczekiwanych warunków oraz zapewnienie środków dla własnego rozwoju, 
za który przede wszystkim jest odpowiedzialny indywidualnie każdy zakon-
nik. Aspekt indywidualny dominuje w formacji ciągłej, bowiem od osobistego 
zaangażowania we własną formację oraz we współpracę z innymi odpowie-
dzialnymi zależy skuteczność formacji. „Zdolność rozwoju posiada charakter 
wewnętrzny, dlatego też sama osoba jest głównym sprawcą własnego rozwoju. 
Tylko ona może rozwijać się, przyjmować za swoje motywy, które kierują jej 
życiem, postępowaniem i wypowiadanymi słowami”21. Formacja jest przede 
wszystkim procesem wewnętrznym, który polega na ciągłym upodabnianiu się 
do Chrystusa. To sam zakonnik w zjednoczeniu z Chrystusem potwierdza swo-
je powołanie pozytywną odpowiedzią we wszystkich momentach życia, także 
w sytuacjach nowych i nieznanych, nieprzewidzianych przez formację, tym 
samym wzrastając we wszystkich wymiarach swej osobowości. Sam zakonnik 
kładzie formacyjne fundamenty konieczne dla własnego powołania poprzez 
kontemplację Boga, w samotności i ciszy, w nieustannej modlitwie i intensyw-
nej pokucie, poprzez poważne zaangażowanie we własną formację, bazującą 
na solidnych podstawach duchowych, intelektualnych i doktrynalnych22.

Wsparcie, jakie w  procesie autoformacji wspólnota gwarantuje zakon-
nikom, polega nie tylko na stworzeniu sprzyjających warunków, ale także 
na okresowym udzieleniu zakonnikowi pomocy w szczególnych momentach, 

cyt., nr 15. „Wspólnoty te są miejscami nadziei i odkrywania ducha Błogosławieństw – miej-
scami, w których miłość, czerpiąca moc z modlitwy, źródła komunii, ma stawać się zasadą 
życia i zdrojem radości”; Jan Paweł II, Postsynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekro-
wanym i  jego misji w Kościele i  świecie „Vita consecrata”, 25  III 1996 [dalej: VC], [w:] Życie 
konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. cyt., nr 51.

20 Por. CN 25.
21 J. E. Sullivan, Un processo integratore dello sviluppo personale, „Vita Consacrata”, 1989, 

vol. 25, s. 27.
22 Por. A. Macajone, Contemplative dell’Assoluto, „Informationes”, 1990, vol. 1, s. 132.
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np. kryzysów. Celem takiej indywidualnej pomocy (accompagnamento per-
sonale) jest motywowanie zakonnika do  pogłębiania własnej tożsamości, 
do odkrycia sił, które w nim są, do uświadomienia sobie własnych braków 
i aktualnych potrzeb, wartości, ku jakim zmierza i jakie leżą u podstaw jego 
działania. Jednocześnie chodzi o  harmonijne wsparcie wszystkich funk-
cji psychicznych i  duchowych23. Tak rozumiana pomoc zakłada obecność 
we wspólnocie kogoś, zwykle bardziej doświadczonego zakonnika, który jej 
kompetentnie i dyskretnie udzieli. Zakłada ona istnienie odpowiednich dys-
pozycji po stronie zakonnika, który pomaga i tego, który tę pomoc przyjmuje. 
W odniesieniu do tego drugiego

struktury i regulaminy pełnią funkcję podrzędną i wtórną we wspieraniu indywi-
dualnego rozwoju; proponowane modele są ważne na tyle, na ile podmiot je asy-
miluje i uznaje za bliskie jego wnętrzu; udzielane rady stają się skuteczne tylko 
wtedy, gdy pokrywają się z już obecną dyspozycją przyjęcia ich, będącą w danej 
chwili wyrazem dojrzałego stanu ducha24.

Formacja ciągła zasadniczo konkretyzuje się, czy też najpierw dokonuje 
w wymiarze indywidualnym. Ta w wymiarze wspólnotowym występuje rów-
nolegle do indywidualnej i jest od niej uzależniona. Stąd też wypływa funkcja 
służebna wspólnoty wobec każdego zakonnika, który zanim podejmie funkcje 
wspólnotowe i będzie dawał osobiste świadectwo powinien przeżywać i pogłę-
biać autentyczność własnej tożsamości i pełnionych funkcji25. „Już od dawna 
eksperci z psychologii dorosłych mówią, że najważniejsza sprawa związana 

23 Por. B.  Giordani, Il  colloquio psicologico nella direzione spirituale, Roma 1992, s.  61; 
A. Cencini, Vita consacrata. Itinerario formativo lungo la via di Emaus, Milano 1992, s. 60. 
Na przestrzeni formacji ciągłej, która obejmuje wszystkie i różne etapy życia zakonnika, mogą 
się pojawiać także chwile kryzysów. Stąd też gotowość do pomocy i udzielenia jej przez inne-
go zakonnika staje się nieodzownym wsparciem i wyrazem braterskiej więzi. Dlatego oprócz 
ogólnego wsparcia wspólnoty „wielką pociechę przyniesie też kompetentna pomoc ze strony 
brata lub siostry, których troskliwa i ofiarna obecność może doprowadzić do ponownego od-
krycia sensu przymierza, które Bóg jako pierwszy ustanowił i którego nie zamierza zerwać” 
(VC 70). Trzeba zauważyć, że  istnieje różnica (choć nie sprzeczność) między taką indywi-
dualną pomocą a kierownictwem duchowym. W pierwszym przypadku chodzi o kogoś, kto 
należy do tej samej wspólnoty, dzieli te same warunki życia, natomiast w drugim przypadku 
sens pomocy jest znacznie szerszy i dokonuje się na forum wewnętrznym, często połączonym 
z sakramentem pokuty; por. A. Cencini, Vita consacrata…, dz. cyt., 63.

24 B. Giordani, Il colloquio psicologico…, dz. cyt. s. 61. 
25 Por. F. Ruiz, Vitalità e mezzi per una crescita spirituale permanente, [w:] La formazione 

permanente nella vita religiosa, Brescia 1987, s. 87.
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z odnową wspólnotową i apostolską nie tkwi w strukturach, w tekstach, lecz do-
tyczy osoby. Każda próba odnowy jest skazana na niepowodzenie, jeśli za cel bie-
rze struktury, a nie osobę”26. Dlatego formacja osobista zakonnika realizowana 
przez niego samego we wspólnocie i przy jej pomocy stanowi punkt odniesienia 
dla formacji ciągłej dotyczącej wspólnoty, a skuteczność tej drugiej jest uwarun-
kowana skutecznością pierwszej. Bowiem jeśli jest prawdą, że formacja zależy 
od jakości wspólnoty, to jest również prawdą, „że wspólnota będzie tym, czym 
uczynią ją jej członkowie, że ma własne potrzeby i zasługuje na to, by kochać 
ją i służyć jej, zanim jeszcze wykorzysta się ją jako środek formacji, a więc jedy-
nie ze względu na rolę, jaką pełni w życiu zakonnym, zgodnie z wizją Kościoła”27.

Wspólnota jako podmiot zbiorowy formacji ciągłej  
lub formacja ciągła wspólnoty
Dalsza formacja nie dotyczy tylko pojedynczych zakonników i jest przez 

nich realizowana we  wspólnocie jako jej środowisku naturalnym i  najbar-
dziej sprzyjającym. Ona dotyczy również wspólnoty jako całości, a  zatem 
wszystkich zakonników, którzy formują jedną wspólnotę i zamieszkują w jed-
nym domu. Co  prawda ten drugi warunek, a  więc wspólne zamieszkanie, 
nie zawsze się spełnia w przypadku zakonników należących do wspólnoty, 
ale zamieszkujących gdzie indziej z  racji pełnionej posługi (tzw. adscripti), 
niemniej jednak także oni zasadniczo są  poddani formacji wspólnotowej. 
Podstawowym podmiotem formacji jest tu uformowana z określonej liczby 
zakonników wspólnota, jako jeden organizm ze swą specyficzną fizjonomią, 
żyjący we  właściwych dla siebie okolicznościach i  wypełniający zleconą 
mu misję. Wspólnota, mimo różnorodności osób, stanowi wewnętrzną jed-
ność, która jest następstwem konsekracji zakonnej i  szczególnej komunii 
między zakonnikiem a Bogiem oraz pomiędzy członkami instytutu. „Wspól-
na tradycja, wspólne prace, dobrze przemyślane struktury, wspólne zasoby, 
wspólne konstytucje i  jeden duch mogą pomóc w  budowaniu i  umacnia-
niu jedności. Niepowtarzalny charyzmat założyciela jest podstawą komunii 
w Chrystusie, który jest fundamentem jedności”28. Wewnętrzna jedność i dy-

26 P. Griéger, La  formazione permanente. Problema nuovo per gli istituti religiosi, [w:] 
La formazione permanente nella vita religiosa, dz. cyt., s. 20.

27 PI 26.
28 Kongregacja Zakonów i  Instytutów Świeckich, Instrukcja o  istotnych elementach na-

uczania Kościoła na  temat życia konsekrowanego w  zastosowaniu do  instytutów oddających 
się pracy apostolskiej „Essential Elements”, 31 V 1983, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach 
Kościoła, dz. cyt., nr 18.
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namizm, posiadane dary i wspólne działanie pozwalają spojrzeć na wspól-
notę jako jeden podmiot, który się rozwija, doskonali, podnosi potencjał 
własnej aktywności.

Ten zbiorowy podmiot formacji jest poddany akcji formacyjnej zmierza-
jącej do  uformowania „wspólnot dojrzałych, ewangelicznych, braterskich, 
które potrafią kontynuować formację stałą w życiu codziennym”29. Podobnie 
jak każdy indywidualnie, tak też wspólnota ciągle się kształtuje, realizuje 
przygotowany w  tym celu program dalszej formacji i  zmierza do  osią-
gnięcia wyznaczonych celów. Podobnie też jak każdy zakonnik, jest ona 
motywowana z  zewnątrz, ale realizacja i  skuteczność jej formacji zależy 
od wewnętrznej inicjatywy i współdziałania wszystkich razem. Włączenie 
się wszystkich członków jako wspólnoty w formację polega na wznoszeniu, 
nieustannym budowaniu w  przekonaniu, że  zawsze można coś ulepszyć 
i razem dążyć do wspólnoty zdolnej do przebaczenia i miłości, wspólnoty 
ducha i serca, formowanej przez powołanych do życia razem30. W odróżnie-
niu od  formacji indywidualnej w  formacji wspólnoty zmierza się również 
do  wypracowania i  usprawnienia właściwych dla zbiorowego podmiotu 
zachowań i postaw, jak np.: komunikacja, współpraca, współodpowiedzial-
ność, działanie zespołowe.

Formacja ciągła jest rzeczywistością wpisaną w istnienie i działanie każdej 
wspólnoty. Wysiłek wszystkich na rzecz jej odnowy i rozwoju, zaangażowa-
nie wszystkich dla dobra wszystkich we współodpowiedzialności za wspólne 
dobro warunkuje zbudowanie wspólnoty przepojonej duchem życia konse-
krowanego, zdolnej odpowiedzieć na potrzeby jej członków i sprawnej w wy-
pełnianiu właściwej dla niej misji w Kościele. Dzieło formacji wspólnoty jest 
ciągle aktualne, niezależnie od jej wielkości i zmieniających się czasów. „Także 
w naszej epoce i dla dobra naszej epoki trzeba koniecznie podjąć na nowo 
«bosko-ludzkie» dzieło budowania wspólnot braci i  sióstr, uwzględniając 
okoliczności typowe dla obecnego okresu, w  którym odnowa teologiczna, 
kanoniczna, społeczna i strukturalna wpłynęła głęboko na fizjonomię i ży-
cie wspólnoty zakonnej”31. Dlatego też dzieło nieustannej odnowy i powrotu 
do źródeł nie może dokonać się z pominięciem wspólnoty, bo to właśnie ona 
przyciąga i pomaga przeżywać powołanie, ale tylko wtedy, gdy żyje otrzyma-
ną łaską i duchem założyciela. Formacja wspólnoty oznacza również wyczu-
lenie na obecne w zachodzących zmianach znaki czasu, wzajemne słuchanie, 

29 CN 43.
30 Por. CN 26–27.
31 CN 11.
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weryfikację pełnionej w  Kościele misji, stylu życia, a  zwłaszcza wierności 
własnemu charyzmatowi i jego aktualizacji32.

Między formacją wspólnoty a formacją indywidualną każdego z jej człon-
ków istnieje ścisła współzależność i to nie tylko dlatego, że bez zakonników 
nie istnieje wspólnota, a bez wspólnoty nie ma zakonników. Jeżeli wspólnota 
się nieustannie formuje, staje się coraz doskonalszym i coraz bardziej sprzy-
jającym miejscem, w którym może się skutecznie formować pojedynczy za-
konnik. Ciągle odnawiana żywotność wspólnoty, autentyczność wyrażanej 
przez nią zakonnej tożsamości zgodnie z własnym charyzmatem, rozwijany 
wewnętrzny dynamizm warunkuje skuteczność formacji indywidualnej. Dla-
tego wspólnota podlega formacji i „jest w stanie formacji permanentnej, kiedy 
jako taka jest zaangażowana w zachowywanie, rozpoznawanie i nieustanne 
wyrażanie własnej tożsamości zakonnej i apostolskiej w konkretnych oko-
licznościach, w jakich się znajduje”33. Dodać należy, iż zakonnikowi powinna 
towarzyszyć nie tylko świadomość potrzeby własnej formacji, ale również 
przekonanie o potrzebie formowania się przez wspólnotę.

Ważne jest, żeby każda osoba konsekrowana była osobiście przekonana, że po-
winna uczyć się przez całe życie, w każdym wieku i okresie, w każdym środowi-
sku i kontekście ludzkim, od każdej osoby i kultury, pozwalając się kształtować 
poprzez każdy ułamek prawdy i piękna, który spotyka wokół siebie. Ale przede 
wszystkim musi pozwolić się formować poprzez codzienne życie, poprzez własną 
wspólnotę, przez swych braci i siostry, poprzez to, co zwykłe i nadzwyczajne w co-
dzienności, zarówno poprzez modlitwę, jak i trud apostolski, w radości i w cier-
pieniu, aż do momentu śmierci34.

Formując się, wspólnota przyjmuje rolę edukacyjną, a dokładniej forma-
cyjną względem tworzących ją członków. Zachęca, motywuje, zobowiązuje 
do udziału w procesie formacyjnym, ukazuje korzyści z niej płynące i pozwala 
cieszyć się jej efektami. „Każda wspólnota, tak na etapie formacji początkowej, 
jak i w trakcie formacji permanentnej, powinna być wspólnotą edukacyjną, 

32 Por. G. Ferrari, Interpellanze dei giovani religiosi alla vita religiosa, „Vita Consacrata”, 
1980, vol. 16, s. 491.

33 F. Colombo, La formazione permanente, „Vita Consacrata”, 1976, vol. 10, s. 452.
34 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

Instrukcja: „Rozpocząć na nowo od Chrystusa – Odnowione zaangażowanie życia konsekrowa-
nego w trzecim tysiącleciu «Ripartire da Christo»”, 19 V 2002, [w:] Życie konsekrowane w doku-
mentach Kościoła, dz. cyt., nr 15.
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z właściwą dla niej charakterystyką”35. Poprzez podejmowane działania wspól-
nota zmierza do wypracowania w każdym ze swoich komponentów postaw 
i zachowań, które wzmacniają i budują ją samą, nieustannie wpływa na każ-
dego z zakonników i formuje w nim „postawę twórcy, a nie tylko konsump-
cyjnego odbiorcy wspólnoty, postawę wzajemnej odpowiedzialności za wzrost 
duchowy, otwartość i gotowość przyjęcia daru drugiego człowieka, zdolność 
pomagania i przyjmowania pomocy, umiejętność zastąpienia kogoś innego, 
ale i ustąpienia własnego miejsca innym”36.

Nie ulega wątpliwości, że takie formacyjne działanie wspólnoty jest możli-
we nie tylko dzięki wspólnocie jako takiej, ale też szczególnej roli, jaką w niej 
odgrywają przełożeni. Z jednej strony są oni na równi z innymi członkami 
jednego organizmu, z drugiej zaś strony pełnią odpowiedzialną wobec niej 
rolę animatorów i pierwszych formatorów. Do jednego z najważniejszych za-
dań przełożonego należy troska o rozwój wspólnoty, zwłaszcza w wymiarze 
życia duchowego, wspólnotowego, a dokładniej braterskiego i apostolskiego37. 
Na instytucie, a więc na reprezentujących go przełożonych, ciąży obowiązek 
wyposażenia członków wspólnoty w  to wszystko, co służy ich dalszej for-
macji zakonnej. „Instytut powinien zapewnić swoim członkom wszystko, 
co zgodnie z postanowieniami konstytucji konieczne jest do osiągnięcia celu, 
związanego z ich powołaniem”38. W przełożonych lokalnych konkretyzuje się 

35 R. Zavalloni, La crescita spirituale oggi, „Vita Consacrata”, 1981, vol. 17, s. 247.
36 CN 24.
37 Por. CN  50a. W  odniesieniu do  przełożonych wyraźnie się podkreśla, że  ten, „kto 

sprawuje władzę, nie może zrzec się swojej funkcji pierwszego zwierzchnika wspólnoty, który 
przewodzi braciom i siostrom w drodze duchowej i apostolskiej” (VC 43). Odpowiedzialność 
przełożonych instytutu w  zakresie formacji ciągłej zakonników dotyczy każdego poziomu 
władzy, a  więc jest nią ta  na poziomie generalnym, prowincjalnym i  lokalnym, odnosi się 
do kurii, kapituł i pojedynczych przełożonych. Odpowiedzialność za formację konkretyzuje 
się we właściwych dla każdego z tych organów władzy kompetencjach. Niemniej jednak naj-
większą odpowiedzialność w zakresie formacji wspólnoty ponoszą jej bezpośredni przełożeni. 
Ich odpowiedzialność w odniesieniu do formacji ciągłej nie ogranicza się jedynie do teore-
tycznego jej zagwarantowania. Poprzez wypełnianie odpowiedzialności za  animację wspól-
noty i  każdego zakonnika przyjmują oni rolę rzeczywistych formatorów. Patrząc na  naturę 
formacji ciągłej, która realizuje się także periodycznie w domach do tego przeznaczonych lub 
przy pomocy przeznaczonych do tego formatorów, trzeba zauważyć, że to właśnie superiorzy, 
mający stały kontakt z członkami swej wspólnoty, powinni im towarzyszyć jako formatorzy. 
„Przełożony wspólnoty powinien być permanentnym formatorem wspólnoty i  zakonników 
w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju”; P. Gianola, La figura e il ruolo del formatowe dei 
religio si nella Chiesa oggi, [w:] Il formatore dei religiosi nella Chiesa oggi, Roma 1984, s. 51. 

38 KPK 1983, kan. 670.
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odpowiedzialność całego instytutu za proces formacyjny wspólnoty, a przez 
nią każdego, kto do niej należy. Prowadząc wspólnotę, mają oni towarzy-
szyć każdemu podwładnemu w kontynuacji własnej formacji. Mają również 
czuwać nad tym, aby „zakonnicy w ciągu całego swego życia mogli korzy-
stać z pomocy kierowników czy doradców duchowych, zgodnie z pedagogią 
przyjętą niegdyś w okresie formacji początkowej oraz w sposób dostosowany 
do osiągniętej już przez zakonników dojrzałości i do okoliczności ich życia”39.

Zakończenie
KPK zobowiązuje wszystkich zakonników do  kontynuowania formacji 

przez całe życie. Zatem raz rozpoczęta przyjęciem do nowicjatu formacja 
ma być procesem ciągłego formowania się, wzrastania i odnowy. Domaga się 
tego natura człowieka, która ma wpisaną w siebie zdolność rozwoju, ale też 
narażona jest na regres, wskazuje na to również charakter zakonnego powoła-
nia, profesji zakonnej, wystarczalność formacji początkowej tylko na pewnym 
etapie życia zakonników oraz zobowiązanie do prowadzenia braterskiego ży-
cia we wspólnocie. Ta ostatnia spełnia istotną rolę w realizacji zobowiązania 
zakonników do formacji ciągłej.

W pierwszym rzędzie jest ona koniecznym środowiskiem i nieodzownym 
miejscem kontynuowania formacji przez samych zakonników. Wspólnota 
całego instytutu, jak również (jeżeli taka jest organizacja instytutu) wspól-
nota prowincjalna, a przede wszystkim wspólnota lokalna, o której tu mowa, 
stanowi pierwszorzędne, uprzywilejowane i najbardziej sprzyjające miejsce 
osobistego rozwoju i postępu na drodze zakonnego powołania, a także peł-
nionej posługi. Tworząc klimat braterskiego współżycia i dysponując bogac-
twem różnorodnych darów wspólnota, już przez sam fakt, że zakonnik się 
w niej znajduje, wspiera go poprzez poszanowanie jego wolności, akceptację, 
dostarczanie pozytywnych emocji, zabezpieczenie poczucia bezpieczeństwa 
i zapewnienie potrzebnych środków do autoformacji.

Nie w  dalszej kolejności, ale równocześnie, sama wspólnota jako jeden 
wewnętrznie zjednoczony i uporządkowany organizm także podlega proce-
sowi formacji. Oznacza to, że każdy zakonnik z tej racji, że wraz z innymi 
stanowi wspólnotę, z nowego tytułu i przy użyciu innych środków uczestni-
czy w formacji stałej. W tym przypadku chodzi o odpowiedzialność zbioro-
wą i wzajemną, o bycie i formowanie się razem jako braterskiej wspólnoty, 
która oprócz tego, że wymaga zaangażowania każdego zakonnika, zakłada 

39 PI 71.



600

ks. Arkadiusz Zakręta CM

aktywność i współpracę wszystkich jednocześnie. Podobnie jak w formacji 
indywidualnej, formacja wspólnoty lub wspólnotowa posiada swój stały rytm, 
określone cele i sposoby realizacji. Z perspektywy zakonników można powie-
dzieć, że wspólnota jest narzędziem ich formacji.

Ścisłe powiązanie zakonników i wspólnoty, którą tworzą, daje podstawę 
do twierdzenia, że wspólnota odgrywa istotną rolę w formacji ciągłej swych 
członków do tego stopnia, że bez wspólnoty byłaby ona niemożliwa. Między 
formacją indywidualną a formacją wspólnotową zachodzi wewnętrzna współ-
zależność i uzupełnienie. I choć zostało powiedziane, że w stosunku do wspól-
noty pierwszeństwo należy do pojedynczego zakonnika, jako że wspólnota 
jest miejscem i narzędziem jego formacji, to jednak nie zachodzi tu przeciw-
stawienie czy też sprowadzanie wspólnoty jedynie do roli służebnej. Należy 
tu raczej mówić o równowadze i dążyć do zachowania właściwej proporcji 
między zakonnikiem a wspólnotą. Zachowanie szacunku dla osoby ludzkiej 
wywiera pozytywny wpływ na życie wspólnoty, niemniej jednak

należy poszukiwać właściwej równowagi, nie zawsze łatwej do osiągnięcia, między 
dobrem pojedynczej osoby i dobrem wspólnym, między wymogami i potrzebami 
jednostek i wspólnot, między charyzmatami osobistymi i planami apostolskimi 
wspólnoty. Trzeba jednak unikać zarówno indywidualizmu, który niszczy wspól-
notę, jak też jego przeciwieństwa, które sprowadza wszystko do jednego poziomu. 
Wspólnota zakonna jest miejscem, gdzie codziennie dokonuje się cierpliwe prze-
chodzenie od „ja” do „my”, od mojego obowiązku do obowiązku powierzonego 
wspólnocie, od szukania „moich spraw” do szukania spraw Chrystusa”40.

40 CN 39.



601

ks. Andrzej Zwoliński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prawo o samobójstwie

W niektórych społeczeństwach pierwotnych różnie oceniano samobójstwo: 
afrykańscy Masajowie przeciwdziałali zamierzonej śmierci; na Wyspach Tro-
brianda wymuszano samobójstwo na człowieku, który poważnie naruszył 
tradycyjne wartości społeczne; w Indiach obowiązywał zwyczaj samobójstwa 
żony na grobie (stosie pogrzebowym) swego męża, a akt samozniszczenia 
(sati) został dopiero zakazany przez prawo w XIX wieku.

Prawodawstwo w  każdej społeczności było sposobem publicznej oceny 
samobójstwa, wynikało z myślenia o wartości życia i prawie lub jego braku 
w swobodnym dysponowaniu tym, co człowiek otrzymał – czyli życiem.

Prawo antyczne
Obywatele Aten i Rzymu przyjęli wobec śmierci samobójczej różne po-

stawy: uznawali jej stosowność wówczas, gdy popełniał je  ktoś spośród 
nich – czyli człowiek wolny, gdy korzystał z prawa płynącego z jego statusu 
społecznego. Poza nim jednak istniała sfera domowa – w swoim domu był 
on panem dzieci, kobiet, niewolników. Obok prawa publicznego (gr. dike, łac. 
ius) istniało prawo domowe, zwyczajowe (themis, fas), starsze, któremu np. 
chciała zadośćuczynić Antygona1.

W grecko-rzymskich miastach-państwach prawodawstwo dotyczące sa-
mobójców było uważane za niezgodne z prawem tylko wtedy, gdy nie było 
na nie zezwolenia ze strony państwa. W Atenach człowieka, który popełnił 
samobójstwo, postrzegano jako przestępcę sprzeciwiającego się prawu mia-
sta. Odmawiano mu odpowiednich uroczystości żałobnych, ręka trupa była 
odcięta i grzebana oddzielnie – o czym pisał Ajschines. Gdy jednak w Ate-
nach obywatel prosił senat o zgodę na własną śmierć samobójczą, ponieważ 
życie dla niego było już nie do zniesienia, i  jeżeli uzyskał zgodę, wówczas 

1 Por. M. Pinguet, Śmierć z wyboru w Japonii, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2007, 
s. 14.
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jego śmierć traktowano jako czyn zgodny z prawem – o czym pisał Libanios 
z Antiochii (ok. 314–95), grecki retor. Arystoteles potępiał samobójstwo jako 
akt tchórzostwa i przestępstwo przeciw państwu. Samobójstwo było według 
niego przejawem antyspołecznego zachowania2.

Sokrates dopuszczał je tylko w przypadku wyższej konieczności. Epikur 
zezwalał na nie, gdy życie przestało cieszyć i interesować danego człowieka. 
Stoicy zezwalali na ucieczkę przed chorobą i cierpieniem w samobójstwo. Cy-
nicy wręcz gloryfikowali samobójstwo. W Tebach samobójcom odmawiano 
pogrzebu3.

Ogólna ocena samobójstwa w oczach Platona pozostawała surowa: kto za-
bija „najbliższą sobie i najmilszą istotę”, tzn. samego siebie, winien być po-
chowany „bez rozgłosu i ani kamień grobowy, ani napis nie będą wskazywać 
miejsca, gdzie spoczywa”4.

Za szczególnie uwłaczającą uważano  – zarówno w  Grecji, jak i  w  Rzy-
mie – śmierć samobójczą przez powieszenie. Wisielcy byli stawiani na rów-
ni ze zdrajcami i wrogami ojczyzny. Ich krewnym zabraniano okazywania 
żałoby. Wynikało to prawdopodobnie z przekonania, że na skutek odcięcia 
powietrza dusza nie może ulecieć z ciała, co stanowi przeszkodę w podjęciu 
przez nią kolejnych etapów wędrówki po śmierci. Sznur i drzewo wisielca 
uważano za szczególnie skażone – wyrzucano je poza granice miasta. Po-
dobnie zakazywano okazania żałoby krewnym tych, którzy dokonywali sa-
mobójstwa w przeświadczeniu popełnienia przestępstwa i w celu uniknięcia 
odpowiedzialności karnej5.

Odrębnym przypadkiem było samobójstwo niewolnika. W Rzymie juryści 
analizowali je w kontekście spoczywającej na właścicielu odpowiedzialności 
z tytułu opieki nad niewolnikiem, swoją własnością. Samookaleczenie lub sa-
mobójstwo niewolnika było niekorzystne dla jego właściciela pod względem 
finansowym. Przy sprzedaży niewolnika, sprzedający (venditor) był zobowią-
zany do ujawnienia kupującemu wad sprzedawanego towaru, w tym usiłowa-
nia popełnienia samobójstwa czy prób ucieczek. Próby „ukręcenia powrozu”, 
czy „wypicia jakiejś trucizny”, albo „rzucenia się z wysokości” lub „uczynienia 

2 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1982, V, II, 3; Aj-
schines, Przeciw Ktezyfontowi, [w:] Mowy, przeł. W. Lengauer, Warszawa 2004, s. 257; Liba-
nios, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Warszawa 1953, s. 30, 61.

3 Por. J. Marx, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003, 
s. 120–133.

4 Platon, Prawa, 873 d, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960, s. 419–420.
5 Por. J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie rzymskim, „Acta Universitatis Wratisla-

viensis”, 2004, nr 2616: Prawo (288), s. 59n.
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czegoś, przez co spodziewał się, że spotka go śmierć” pomniejszały wartość 
niewolnika z dwóch powodów: ze względu na zagrożenie, jakie niesie dla oto-
czenia, oraz możliwości zachęty i złego przykładu do naśladowania. Kwestią 
dyskutowaną przez prawo były konsekwencje nakłaniania cudzych niewolni-
ków do targnięcia się na własne życie – postulowano, by to nie miało żadnych 
konsekwencji prawnych, gdyż „nie popełnia kradzieży, kto daje komuś złą 
radę”. Inni jednak uważali, że za zachętę i przyczynienie się do śmierci niewol-
nika powinna być odpowiedzialność karna tego, kto to uczynił6.

Prawo rzymskie samobójstwo żołnierza traktowało jako dezercję i tchó-
rzostwo. Karą dla niedoszłego samobójcy było skazanie go  na śmierć 
albo  – w  innych okolicznościach  – wydalenie z  wojska, czyli tzw. missio 
ignominosa – odesłania w niesławie. Częściowym usprawiedliwieniem, któ-
re powodowało złagodzenie kary, mógł być brak wytrzymałości na ból albo 
choroby, jakiś smutek, „zbłądzenie z powodu wina i  rozpusty” – wówczas 
zmniejszano karę główną i nakazywano zmianę służby7.

Główną karą za  popełnienie zabronionego samobójstwa był zakaz po-
chówku i żałoby. Zwłoki wyrzucano z miasta, często ostentacyjnie wleczono 
je ulicami. Przy najcięższych przestępstwach przeciwko majestatowi władzy 
orzekano z reguły karę dodatkową, tzw. damnatio memorialae – zniszczenie 
obrazu skazanego w pamięci żyjących. Skazanego na tę karę pozbawiano czci 
pośmiertnej – zakazywano wymawiania jego imienia (niekiedy pod groźbą 
kary śmierci) i jakichkolwiek przejawów pozostałej po nim pamięci8.

Wyraźnie określona była też kwestia powtórnego małżeństwa żony samo-
bójcy. Nawet gdy kobieta była zwolniona z zachowania żałoby po zmarłym, 
nie mogła zawrzeć kolejnego małżeństwa przed upływem przewidzianego 
przez prawo terminu 10 miesięcy. Ten zakaz był motywowany turbatio sangu-
inis – „pomieszaniem krwi, czyli wątpliwością, kto jest ojcem dziecka, jeżeli 
kobieta wyszła za mąż przed upływem 10 miesięcy od rozwiązania pierwszego 
małżeństwa”9.

W  niektórych okolicznościach prawo rzymskie nakazywało konfiskatę 
majątku samobójcy. Zdarzało się bowiem wcześniej, przed wejściem tego 
przepisu w życie, że zbrodniarz popełniał samobójstwo, by uniknąć konfiska-
ty swego mienia – zasada crimen extinguitur mortalitate mówiła, że ten, kto 
zmarł w stanie oskarżenia, zmarł nieuszczuplony w swym położeniu, gdyż 

6 Por. Gaius, Instytucje, przeł. C. Kunderewicz, Warszawa 1982, G. 3, 219.
7 J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie…, dz. cyt., s. 75–77.
8 Por. I. Dziekońska, Kara, Warszawa 1963, s. 74–75.
9 Por. P. Niczyporuk, Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 

2002.
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wraz ze śmiercią zbrodnia idzie w zapomnienie. Pierwsze regulacje w tej kwe-
stii wprowadził Antonius Pius. Uniemożliwiała ona obejście konfiskaty. Sa-
mobójcza ucieczka od odpowiedzialności za popełnione czyny powodowała 
upadek testamentu oraz utratę majątku na rzecz fiskusa. Odstępstwem od tej 
konsekwencji była sytuacja udowodnienia innego motywu samobójstwa lub 
uzyskana przez ofiarę od stosownych władz zgoda na samobójstwo10.

Prawo rzymskie przewidywało odpowiedzialność z tytułu niezażegnania 
cudzego samobójstwa. Miało to miejsce np. w przypadku aresztanta – odpo-
wiedzialność spoczywała na straży, która go nie upilnowała. Podobnie dzia-
łało prawo wobec niewolników, gdy nie udzielili pomocy panu targającemu 
się na swe życie, z wyjątkiem, kiedy nie byli w stanie go powstrzymać. Wyrok 
śmierci czekał również tych, którzy byli wtajemniczeni w usiłowanie samo-
bójstwa lub pomagali w jego przeprowadzeniu. Żadne konsekwencje karne 
nie dotykały natomiast członków rodziny samobójcy11.

Prawo stanowiło też wiele tzw. vel alia causa – innych przyczyn samobójstw, 
jakich w żaden sposób nie karano. Jednym z nich było np. iactatio, czyli popeł-
nienie samobójstwa przez filozofów celem zyskania sobie popularności i sła-
wy. Do powszechnie dopuszczonych należały sytuacje odebrania sobie życia 
z powodu bólu fizycznego, obłędu, choroby czy zniechęcenia do życia. Prawo 
nie wyczerpywało katalogu iusta causa dla usprawiedliwienia samobójstwa, 
lecz wymieniało rejestr najczęściej występujących przyczyn, które powszech-
nie były uznawane za wystarczające motywy do targnięcia się na swe życie12.

Podejście prawa antycznego do zagadnienia samobójstwa było dość libe-
ralne. Nietrudno było znaleźć sensowną przyczynę, która usprawiedliwiała 
przekroczenie prawnego zakazu samobójstwa. Rzymianie widzieli w samo-
bójstwie wybraną, po starannym przemyśleniu, ocenę własnego życia. Prawo 
więc nie przewidywało zemsty i degradacji, ani nie wywoływało strachu czy 
grozy13. Odebranie sobie życia było w świetle prawa tolerowane i usprawiedli-
wione, karano je w wyjątkowych wypadkach – „bez powodu”, jako zachowanie 
irracjonalne, czy samobójstwo żołnierza (był własnością państwa) lub nie-
wolnika (właściciel zainwestował w niego pewien swój kapitał). Samobójstwo 

10 Zob. Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, przeł. J. Niemirksa-Pliszczyńska, 
Wrocław 1960, s. 156.

11 Por. J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie…, dz. cyt., s. 62.
12 Por. M.  Kuryłowicz, „Taedium vitae” w  rzymskim prawie karnym, [w:] „Contra leges 

et  bonos mores”. Przestępstwa obyczajowe w  starożytnej Grecji i  Rzymie, red. H.  Kowalski, 
M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 192.

13 Zob. A. Alvarez, Samobójstwo u starożytnych i chrześcijan, przeł. Ł. Sommer, „Literatura 
na Świecie”, 1996, nr 8–9, s. 381n.



605

Prawo o…

zasługiwało więc na potępienie, gdyż człowiek, zabijając siebie, uchylał się 
od swoich obowiązków w stosunku do społeczeństwa.

W świecie antycznym wiele wybitnych postaci zakończyło życie samobój-
stwem. Wymienić można polityka ateńskiego Likurga, zaliczanego do kanonu 
10 mówców attyckich, założyciela szkoły stoików – Zenona z Kition i  jego 
następcę – Kleantysa, filozofa ze szkoły cyników Diogenesa z Synopy, mówcę 
ateńskiego i polityka – Demostenesa, doradcę Nerona w sprawach dobrego 
smaku – Petroniusza (zwanego arbiter elegantiarum), filozofa Senekę, polity-
ków – Brutusa, Cassiusa oraz Marka Antoniusza14.

Prawa średniowiecza
W prawodawstwie państw chrześcijańskich samobójstwo było formalnie 

zakazane. Kościół już od IV wieku zajmował zdecydowanie negatywne sta-
nowisko wobec samobójstwa. Świadczy o tym m.in. rygorystyczny pogląd 
św. Tymoteusza, biskupa Antiochii, który stwierdził, że modlić się za duszę sa-
mobójcy można jedynie wówczas, gdy targnął się on na swe życie w stanie zu-
pełnej niepoczytalności15. W 452 roku sobór w Arles ogłosił, że samobójstwo 
jest zbrodnią i może być skutkiem jedynie diabelskiego szaleństwa. Jednak 
to oświadczenie zyskało moc prawną dopiero wiek później. W 562 roku rada 
miejska w Pradze pozbawiła prawa do pogrzebu wszystkich samobójców, nie-
zależnie od ich pochodzenia, statusu społecznego, motywów i sposobu pozba-
wienia się życia. Samobójcy nie będą „zaszczyceni żadnym upamiętnieniem 
w świętej ofierze mszy i złożeniu ich ciała do grobu nie będzie towarzyszyło 
śpiewanie psalmów”16. Rok później prawo kanoniczne potwierdziło zbrodni-
czość samobójstwa, a synod w Toledo w 693 roku obłożył ekskomuniką nawet 
próby samobójcze.

Za prawem kościelnym podążało prawo cywilne, które dodało kary ma-
terialne za samobójstwo. I  tak np. jeden z rozdziałów w zbiorze ustaw św. 
Ludwika regulował: zwłokom samobójcy wytaczano proces przed władzami 
uprawnionymi do osądzenia zabójstwa; dobra zmarłego nie były dziedziczone 
przez normalnych spadkobierców i wracały do barona. W wielu lokalnych 
ustawodawstwach nakazywano dodatkowe kary. W Bordeaux wieszano trupa 
za nogi. W Abeville ciągnięto go po ulicach na macie. W Lille, gdy samobójcą 

14 Por. B. Hołyst, Samobójstwo – przypadek czy konieczność, Warszawa 1983, s. 114.
15 Por. S. Romańczuk, Przez labirynty duszy (Fiodor Dostojewski), „Wiadomości Autokefa-

licznego Kościoła Prawosławnego”, 1978, nr 1–2, s. 89.
16 Cyt. za: E.  Durkheim, Samobójstwo. Studium z  socjologii, przeł. K.  Wakar, Warszawa 

2006, s. 411.
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był mężczyzna, zwłoki ciągnięto na sosze, a potem wieszano, jeśli to była ko-
bieta – palono je17.

W XI wieku św. Bruno nazwał samobójców „męczennikami Szatana”, a ko-
lejni teologowie średniowieczni zaostrzali argumenty przeciw samobójstwu. 
Dawało to podstawy do wymyślnych form kary dla nich18.

I tak np. w Genewie, gdy próba samobójcza nie powiodła się, publicznie 
chłostano niedoszłego samobójcę. Ordynans z Lille w 1340 roku powiedział, 
że najbardziej szkaradną zbrodnią jest ta, gdy ktoś z rozpaczy powiesił się lub 
utopił. W 1411 roku w „Coutumier d’Anjou et du Maine” jako mordercę okre-
ślono kogoś, kto zabija innego skrytobójczo lub siebie. W Niemczech aż do 
Constitutio Criminialis Karola V za samobójstwo nie groziła kara świecka, 
chociaż Kościół ciągle przypominał swoją wykładnię win samobójcy. Jedno-
cześnie prawie wszędzie samobójstwo miało następstwa majątkowo-prawne: 
spadek przypadał władcy. W średniowiecznym Zurychu: kto się zakuł, w tego 
głowę wbijano klin drewniany, utopieni byli zakopywani w piasku, a kto sko-
czył z wysoka, był też zagrzebany w piasku.

Najstarsze średniowieczne prawo świeckie dotyczące samobójców pojawiło 
się w Anglii. Od około tysięcznego roku samobójcę określało się jako felo de se, 
przestępcę wobec samego siebie. Nakazywano karać go przez przekłuwanie 
jego zwłok. Tracił on cały swój majątek na rzecz swego pana. Nie wolno było 
chować samobójcy ani w kościele, ani na cmentarzu, chyba że do tego czynu 
nakłoniła go choroba cielesna lub psychiczna. W połowie XIII wieku Bracton 
zebrał istniejące prawa i zwyczaje, które były bardzo zróżnicowane. Jeśli sa-
mobójstwo było dokonane w podejrzeniu zbrodni, uznawano je za przyznanie 
się do winy i wówczas cały majątek sprawcy konfiskowano. Kto natomiast 
zabijał się z przesytu życiem, bólów lub trosk, tego ruchome posiadłości były 
konfiskowane, a nieruchomości dziedziczone19. W XVI wieku w angielskich 
miastach niedoszłych samostraceńców wieszano. Jeszcze z początkiem XVII 
wieku nieszczęśników, targających się na swe życie przez powieszenie, wleczo-
no końmi. Dodatkową karą był zakaz zdejmowania ciała ze sznura dopóki nie 
uległo ono widocznemu rozkładowi20.

Wszystkie prawodawstwa średniowieczne i nowożytne przewidywały su-
rowe kary dla samobójców.

17 Zob. G. Garrison, Le suicide en droit romain et en droit francais, Toulouse 1885, s. 77.
18 Zob. J. Marx, Idea samobójstwa w filozofii…, dz. cyt., s. 92–93.
19 Zob. N. Tetaz, Warto żyć, przeł. R. Tybusz, Warszawa 1976, s. 85–86.
20 Zob. E. H. Carr, The Romantic Exiles, Harmondsworth 1949, s. 389.
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Prawo nowożytne do współczesności
Nowożytność długo nie zmieniła praw dotyczących samobójców. Austriac-

ki Kodeks Theresiana (1768) nakazywał trupa samobójcy spalić na  stosie, 
łamać kołem lub powiesić. Także austriacki Kodeks Josephina (1787) w przy-
padku usiłowania samobójstwa przewidywał zamknięcie winnego w więzie-
niu i trzymanie go w nim tak długo, aż okaże żal i pozwoli spodziewać się 
poprawy. W Zurichu zwłoki samobójcy były traktowane w okropny sposób. 
Jeżeli mężczyzna się zasztyletował, wbijano mu koło głowy kawałek drewna, 
w który wbijano nóż. Jeżeli utopił się – chowano go w piasku o pięć stóp 
od wody. W Prusach pogrzeb samobójcy musiał być organizowany beż żad-
nego przepychu i bez religijnego ceremoniału.

W Rosji prawo było jeszcze surowsze. Gdy nie wydawało się, że samobój-
ca działał pod wpływem chronicznego lub chwilowego zaburzenia umysło-
wego, zarówno jego testament, jak i wszystkie polecenia, jakie mógł wydać 
w związku ze swoją śmiercią, uważano za nieważne. Odmawiano mu chrze-
ścijańskiego pogrzebu. Próba pogrzebania samobójcy była karana grzywną, 
którą wyznaczały władze kościelne. Każdy, kto w jakikolwiek sposób zachęcał 
do popełnienia samobójstwa albo pomagał w jego realizacji, np. dostarczając 
odpowiednich narzędzi, był traktowany jako współwinny zabójstwa z preme-
dytacją. Wobec samobójców, jak i innych zmarłych, którym udowodniono 
winę po śmierci, stosowano tzw. karę pośmiertną. W 1696 roku w Rosji carskiej 
wykopano zwłoki Iwana Miłosławskiego, po 13 latach od śmierci i pochówku, 
potem wozem zaprzęgniętym w świnie zawieziono do Urzędu Preobrażeńskie-
go, gdzie polano je krwią współsprawcy przestępstwa i porąbano na kawałki21.

Kodeks hiszpański, oprócz religijnych i moralnych kar, nakazywał konfi-
skatę dóbr i karał za każdy możliwy współudział. Kodeks karny stanu Nowy 
Jork z 1881 roku uznawał samobójstwo za przestępstwo. Próba samobójstwa 
mogła spowodować kary lub uwięzienie do lat dwóch albo grzywnę, która 
sięgała do 200 dolarów, lub też jedną i drugą z kar jednocześnie. Samo udzie-
lenie rady w kwestii samobójstwa lub pomocy w jego wykonaniu uważano 
za współudział w zabójstwie22.

Dość powszechną praktyką było bezczeszczenie zwłok w  specyficzny 
sposób. John Wesley (1703–1791), teolog anglikański, współtwórca ruchu 
metodystów, domagał się wleczenia gołych ciał samobójczyń po  ulicach. 
Zbezczeszczenie zwłok od najdawniejszych czasów było bowiem wyrazem 
wysokiego stopnia niegodziwości przestępstwa23. Współczesny mu prawnik, 

21 Por. I. Dziekońska, Kara, dz. cyt., s. 75–76.
22 Zob. E. Durkheim, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 412–414.
23 Zob. J. Welsey, Thoughts on suicide, London 1812.
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pierwszy wykładowca prawa na Uniwersytecie w Oxfordzie, sir William Blac-
stone, żądał w komentarzach do prawa karnego kawałkowania przez leka-
rza ciała samobójców i wystawiania ich na widok publiczny. Za jego sprawą 
ciało samobójcy dziurawiono żerdzią, a następnie grzebano na skrzyżowaniu 
dróg – ostatni taki przypadek miał miejsce w Londynie w 1823 roku. Wiązało 
się to z popularnym zabobonem, według którego duch samobójcy nawiedza 
swoich bliskich po nocach, a pochowanie na skrzyżowaniu dróg miało być 
przeszkodą w nawiedzaniu przez duchy24. W 1809 roku, w 15 z kolei wydaniu 
swoich Commentaries Blackstone stwierdził, że samobójstwo jest wymierzone 
przeciw Bogu i królowi i dlatego prawo zalicza je do najcięższych zbrodni. Pro-
ponował on, adresując propozycję głównie do kobiet, prewencję samobójczą, 
która równocześnie służyła studium anatomii. Do 1870 roku w prawie angiel-
skim środki odstraszające od samobójstwa odnosiły się głównie do własności 
prywatnej zmarłego, mniej do jego ciała. Własność tego, kto przy zdrowych 
zmysłach popełnił samobójstwo, przepadała na rzecz Korony. Jeszcze w 1961 
roku prawo angielskie dopuszczało możliwość nałożenia grzywny na majątek 
samobójcy. Ubezpieczenie było wypłacane rodzinie tylko wówczas, kiedy taki 
przypadek był uwzględniony w polisie ubezpieczeniowej25. Restrykcje związa-
ne z samobójstwem trwały w Wielkiej Brytanii bardzo długo. Jeszcze bowiem 
w 1969 roku na brytyjskiej wyspie Man pewnemu nastolatkowi sprawiono, 
z wyroku sądowego, baty po tym, jak usiłował siebie zabić26.

Także prawo wielu innych państw chrześcijańskich zabraniało „uczciwego 
pogrzebu” samobójcom, przewidywało obelżywe wieszanie ich zwłok, po-
zostawianie na stercie gnoju, grzebanie ciała przez kata itp. Ciężarnym sa-
mobójczyniom w Dolnej Austrii należało rozcinać brzuchy. Unieważniano 
także testamenty samobójców, a mienie konfiskowano. Konfiskatę majątku 
samobójców wprowadzono we Francji w 1670 roku (Ludwik XV), w Prusach 
w 1720 roku (Fryderyk Wilhelm II), w Austrii w 1768 roku (Kodeks Theresia-
na), w Szwecji w 1734 roku. W Anglii już od 1554 roku spadek po samobójcy 
przypadał zawsze Koronie.

Elektor Fryderyk August w ustawie saksońskiej z  1779 roku groził karą 
współmałżonkowi, krewnym i opiekunom, jeżeli nie dość baczyli na zapo-
bieżenie samobójstwu melancholików i innych osób.

24 Zob. W. Blackstone, Commentaries on the Law of England, London 1765.
25 Por. J.  Hillman, Samobójstwo a  przemiana psychiczna, przeł. D.  Rogalski, Warszawa 

1996, s. 25–26.
26 Por. A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przeł. Ł. Sommer, Warszawa 1997, 

s. 53.
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Pojawiły się też przepisy karzące samobójców odratowanych. Np. w Danii, 
za czasów króla Chrystiana VII (1770) skazywano niedoszłych samobójców 
na „wieczne ciężkie roboty”. Przewidywano dla nich ciężkie kary więzienne.

Zniesienie bezpośrednich i  pośrednich przepisów karnych dotyczących 
samobójców nastąpiło w Prusach zasadniczo w 1751 roku (Fryderyk Wiel-
ki), a ostatecznie także dla żołnierzy po zmianach wprowadzonych dwa lata 
wcześniej w Ogólnym Prawie Krajowym. Podobne zmiany nastąpiły: we Fran-
cji (ustawodawstwo rewolucyjne – 1791), w Austrii w  1850 roku (Kaiserli-
ches Patent), w carskiej Rosji w 1903 roku, w stanie New York w 1919 roku 
(Penal Code, sec. 2303 i 2304). W Anglii zaprzestano przekłuwania zwłok 
samobójców w 1851 roku, a konfiskaty majątku – w 1873 roku, zaś karalność 
za usiłowanie popełnienia samobójstwa zniosła dopiero ustawa „Suicide Act” 
z 3 sierpnia 1961 roku. Wcześniej „Homicide Act” z 1957 roku wprowadził 
zmianę w kwalifikacji czynu usiłowania popełnienia samobójstwa z morder-
stwa na zabójstwo27.

Włochy były jednym z ostatnich krajów, które likwidowały zarządzenia 
karne dotyczące samobójstwa i próby samobójcze – w 1931 roku zniesiono 
postanowienia karne. Usiłowanie przywrócenia kary za próby samobójcze 
w Niemczech narodowo-socjalistycznych, które miało miejsce w dysertacji 
heidelberskiej Alfreda Matthissa w 1938 roku, uzasadniano wiarołomstwem, 
wykroczeniem przeciw obowiązkom, tchórzostwem, a  tym samym zacho-
waniem asocjalnym, godnym moralnego i prawnego potępienia. Podobne 
głosy pojawiły się w dyskusji prawniczej prowadzonej w innych krajach, np. 
we Francji w pracy Jeana Tisseranda (Nancy, 1935), lecz nie miały one już więk-
szego wpływu i znaczenia dla dalszego rozwoju prawnego tego zagadnienia28. 
Zauważono i podkreślano irracjonalność kar nakładanych na samobójców 
i sprzeczność, która polegała na kwalifikowaniu kogoś jako mordercy i ofiary 
jednocześnie. Nacisk na dekryminalizację samobójców był coraz silniejszy.

W 1964 roku w Stanach Zjednoczonych jeszcze w dziewięciu stanach usi-
łowanie popełnienia samobójstwa traktowano jako przestępstwo (Alabama, 
Kentucky, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Ca-
rolina, South Dakota, Washington D. C.). Zamachy samobójcze były albo 
przestępstwami, albo wykroczeniami i mogły być zagrożone karą pozbawienia 
wolności, chociaż stosowano ją selektywnie lub w mało znaczącym stopniu. 
W innych stanach nie było natomiast żadnych przepisów karnych dotyczących 

27 Por. G. Williams, Świętość życia a prawo karne, przeł. S. Adamowicz, J. Babecki, F. Kwiat-
kowska, Warszawa 1950, s. 261–270, 273–275, 277–281.

28 Por. N. Tetaz, Warto żyć…, dz. cyt., s. 86–87, 96–97.
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samobójstw, chociaż pomaganie, doradzanie lub zachęcanie do popełniania 
samobójstwa traktowano jako przestępstwo29. We  Francji już w  1737 roku 
ogłoszono zakaz pisania o samobójstwie, a z 1757 roku pochodzi rozporzą-
dzenie królewskie, które za podżegnywanie przez literaturę do zbrodni groziła 
kara śmierci. Przepisy te stały się martwe wraz z rewolucyjnym Kodeksem 
karnym (Code penal – 1791), w którym już nie pisano o samobójstwie jako 
przestępstwie.

W praktyce w XIX wieku samobójstwo przestało być czynem podlegają-
cym karze. Do współczesnych kodeksów włączono zaś współuczestnictwo 
drugiej osoby w  samobójstwie jako odrębne przestępstwo. Obecnie wiele 
państw w kodeksach karnych nie umieszcza żadnych postanowień odnośnie 
do samobójstwa. Należą do nich np. Francja, Belgia, Finlandia, Luksemburg. 
Do ostatnich państw, gdzie zniesiono kary za próby samobójcze, należą: Wiel-
ka Brytania (1969), Kanada (1972) oraz Irlandia Południowa (1993).

Nowe problemy z zakresu prawa cywilnego wiązały się często z systemem 
ubezpieczeń. Przez dłuższy czas nie realizowano polisy ubezpieczeniowej oso-
by, która pozbawiła się życia. Traktowano w ten sposób samobójstwo jako 
rodzaj przestępstwa godzącego w politykę społeczną i interesy towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Poglądy jednak, że samobójstwo może być formą wy-
muszenia świadczeń ubezpieczeniowych, uległy zmianie. Nowe rozwiązania 
prawne przewidują możliwość zawierania umowy obejmującej roszczenia 
ze strony uprawnionych do odszkodowania w związku z pozbawieniem się 
życia osoby ubezpieczonej. Tak uczyniono w Kanadzie, w tzw. „Uniform Life 
Insurance Act”. Kodeks cywilny w Quebecu pozwala firmie ubezpieczeniowej 
odmówić przyjęcia na siebie odpowiedzialności w przypadku samobójstwa, 
które zostało dokonane w okresie dwóch lat od zawarcia kontraktu ubezpie-
czeniowego na życie. Podobne zasady przyjęto np. w Stanach Zjednoczonych30.

Samobójstwo nadal pozostaje w kręgu kryminalistyki, ale już jako pro-
blem medyczno-sądowy, gdyż w przypadku śmierci gwałtownej dla całości 
postępowania karnego ważne jest stwierdzenie przyczyny zgonu, ustalenie 
na podstawie wyników badań laboratoryjnych i analizy okoliczności zdarze-
nia, czy przypadek zgonu był samobójstwem, zabójstwem czy nieszczęśliwym 
wypadkiem. Niekiedy problem jest poważny, zwłaszcza przy zabójstwie upo-
zorowanym na samobójstwo (najczęściej dotyczy to uduszeń i powieszeń), 
czy samobójstw, które upozorowane są na morderstwa (dokonują tego naj-
częściej osoby chore lub niezrównoważone psychicznie). Często zachodzi też 

29 Por. A. M. Friedman, H. I. Kaplan, B. J. Sadock, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 
t. 2, Maryland 1975.

30 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 120–121.
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przypadek tzw. samobójstw kombinowanych, które polegają na użyciu kilku 
sposobów pozbawienia się życia, aby uzyskać pewność, że dojdzie do zgonu. 
I tak np. zażycie trucizny łączy się z przecięciem żył i strzałem w skroń lub 
rzuceniem się z wysokości31.

Prawo a wspomaganie samobójstwa
Równolegle z usunięciem kar za samobójstwo wprowadzano w wielu powo-

jennych kodeksach karnych orzeczenie o przestępstwie, które polega na na-
mowie do samobójstwa lub udzielaniu pomocy przy samobójstwie. W wielu 
krajach zakazane jest zarówno spowodowanie samobójstwa, jak i współudział 
w nim, przy czym zmianie ulegają pewne określenia. Zamiast wyrazu „spo-
wodowanie” używa się zwrotu „namówić”, „skłonić”, „utwierdzić” czy „pobu-
dzić”. Zawsze jednak dotyczy to świadomego wywołania decyzji samobójczej. 
Zamiast niesienia pomocy czy pomagania mówi się o popieraniu bądź wspie-
raniu, ułatwianiu, gdyż karane jest pozytywne popieranie przy dokonywaniu 
czynu. Np. w Holandii prawo podkreślało rolę dostarczenia środków do do-
konania samobójstwa. W wielu systemach prawnych karalność współudzie-
lającego uzależnia się od tego, czy samobójstwo się powiodło (Holandia, była 
Jugosławia, Turcja) lub chociażby od podjęcia próby samobójczej (Argentyna, 
Bułgaria, Chile, Grecja, Polska, Rumunia, Szwajcaria, dawna Czechosłowacja 
i inne). Szwajcarski kodeks karny według stanu prawnego z 1 grudnia 1959 
roku przewidywał karalność za nakłanianie człowieka do samobójstwa lub 
udzielanie mu pomocy w nim, jeżeli popełniono te czyny z pobudek ego-
istycznych. Względy altruistyczne znosiły karalność takiego postępowania.

Kodeksy karne różnicowały zagadnienie odpowiedzialności, gdy w  grę 
wchodziły pewne obiektywne przyczyny, które były łatwiejsze do zbadania 
i wykazania. Były to np. niepełnoletniość (Brazylia, Bułgaria, Włochy, była 
Jugosławia, Rumunia, była Czechosłowacja, Węgry), ciąża (była Czechosło-
wacja), zaburzenia psychiczne (Brazylia, Bułgaria, Rumunia), nadużycia alko-
holu lub narkotyków (Włochy, Urugwaj). Szczególne znaczenie miał problem, 
czy umyślna pasywność przy samobójstwie drugiego człowieka powinna być 
karalna. Tam, gdzie współuczestnictwo w samobójstwie uznano za zabójstwo, 
prawodawcy najczęściej mieli na  myśli aktywne popieranie samobójstwa. 
Trudno jednak było stwierdzić stopień aktywności, który podlega lub nie pod-
lega karze. I tak np. Sąd Najwyższy Austrii w 1934 roku odrzucił możliwość 

31 Por. J. Trnka, H. Szatny, Ł. Szleszkowski, Samobójstwo jako problem medyczno-sądowy, 
[w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. 
J. Kolbuszewski, t. 7, Wrocław 2003, s. 223–227.
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ukarania narzeczonego, który spacerując ze swoją narzeczoną, będącą z nim 
w ciąży, nie powstrzymał jej od rzucenia się do głębokiego stawu.

Szczególny problem wiązał się z tzw. zbiorowym samobójstwem. Powstawał 
on wówczas, gdy jedna ze stron doprowadziła do śmierci drugą, a sama zo-
stała odratowana. Nie jest ważne, kto przy realizacji samobójstwa zbiorowego 
był stroną aktywną, a kto bierną, lub czy obie były aktywne. Nieraz zabicie 
ukochanej osoby może być trudniejsze niż znoszenie cierpień przy samo-
uśmiercaniu. W Niemczech przez pewien czas za sprawcę w samobójstwie 
zbiorowym uznawano tę osobę, która nie poniosła śmierci. Później zmieniono 
to stanowisko, orzekając w 1972 roku o bezkarności zaniedbania w przypadku 
samobójstwa. Sąd Najwyższy uniewinnił policjanta, który udał się na wyciecz-
kę samochodową ze swą przyjaciółką będącą w stanie psychicznej depresji. 
Broń służbową, jaką miał prawo nosić, a przeszkadzała mu w prowadzeniu 
samochodu, położył obok siebie na siedzeniu. W pewnej chwili przyjaciółka 
chwyciła za broń i zabiła się, oddając do siebie strzał. Policjanta uniewinniono. 
Tzw. pojedynek amerykański, a więc samobójstwo na zasadzie losowej, nie 
ma obecnie większego znaczenia i znikł z kodeksów karnych32.

Dyskusja nad pomocą osobie dokonującej samobójstwa pojawiła się 
na  nowo w  kontekście oczekiwania przez pacjentów od  lekarzy pomocy 
w zakończeniu życia. W Kanadzie zakwestionowano konstytucyjność prze-
pisu zakazującego jej udzielania. Zarzut taki pojawił się w  sprawie Sue 
Rodriguez (1950–1994)  – osoby chorej na  postępujący paraliż i  żądającej 
od sądu uzyskania potwierdzenia prawa do pomocy w odebraniu sobie życia, 
gdy taką decyzję podejmie, a  sama nie będzie już fizycznie zdolna do  jej 
wykonania. Sąd Najwyższy (stosunkiem głosów 5:4) uznał przepis prawa 
karnego zakazujący pomocy w  samobójstwie za  zgodny z obowiązującymi 
w Kanadzie gwarancjami praw człowieka. W 1998 roku powstał film Pod ko-
niec dnia: Sue Rodriguez Story opowiadający jej historię. Również w Wielkiej 
Brytanii, w sprawie Diany Pretty (1958–2002), Izba Lordów odmówiła uzna-
nia za nielegalny przepis „Suicide Act” (z 1961 roku) penalizującego pomoc 
w samobójstwie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu utrzy-
mał ten wyrok, przyjmując, że przepis Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności, zapewniający każdemu prawo 
do  życia, nie może być rozumiany jako zapewniający jednocześnie prawo 
do  śmierci. Diane zmarła w  wieku 43  lat w  wyniku pojawienia się proble-
mów z sercem33.

32 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 118–120.
33 Por. T. Pietrzykowski, Spór o eutanazję, Etyczne Problemy Prawa, Katowice 2007, s. 53–

58.
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W  Stanach Zjednoczonych na  stan prawny pomocy w  samobójstwie 
istotny wpływ miała sprawa doktora Timothy’ego Quilla, który w  artykule 
opublikowanym w  1991 roku w  „The New England Journal of  Medicine” 
szczegółowo opisał, jak pomagał pacjentce, zdecydowanej by nie poddawać 
się ciężkiej terapii nowotworowej dającej niewielkie szanse na powodzenie, 
która  poprosiła go  o  przepisanie środków pozwalających na  szybką i  bez-
bolesną śmierć. W wyniku publicznej debaty (dr Quill, mimo rozpoczęcia 
przeciw niemu postępowania, nie został postawiony w  stan oskarżenia) 
kilkanaście stanów wprowadziło ustawy zakazujące udzielania tego typu 
pomocy. W  dwóch stanach  – Waszyngtonie i  Nowym Jorku  – doszło na-
wet do  skutecznego zakwestionowania na  poziomie stanowym zgodności 
tych ustaw z  konstytucją. Sąd Najwyższy uchylił jednak orzeczenia sądów 
stanowych i  stwierdził, że  konstytucja Stanów Zjednoczonych nie prze-
widuje ani prawa do  śmierci, ani też do  uzyskania pomocy w  odebraniu 
sobie życia. Jedynym stanem, który wprowadził wyraźną dopuszczalność 
udzielenia przez lekarza pomocy choremu w popełnieniu samobójstwa, jest 
Oregon. Po dwóch referendach ustawa „O umieraniu w godności” („Death 
with Dignity Act”) stała się w 1997 roku obowiązującym prawem i pozostaje 
w  mocy. Do  obowiązków lekarza należy jedynie stwierdzenie, czy pacjent 
jest: w stanie choroby terminalnej; zdolny do podejmowania decyzji i dzia-
łania w  oparciu o  własną wolę; kompetentny, aby wyrazić własną decyzję. 
Konieczne jest także sporządzenie przez chorego pisemnego oświadcze-
nia, wyrażającego dobrowolne życzenie śmierci. Według oficjalnych danych 
do końca 2000 roku z prośbą o pomoc w samobójstwie wystąpiło 221 osób. 
W  1998 roku 15  osób zakończyło życie śmiercią samobójczą po  zażyciu 
określonego środka34. W stanie Michigan w latach 80. XX wieku dr Jack Ke-
vorkian (zwany „doktorem śmierci”) skonstruował „maszynę do zabijania” 
i udostępnił ją  ludziom nieuleczalnie chorym. W czerwcu 1990 roku zgło-
siła się do niego nieuleczalnie chora na chorobę Alzheimera Janet Adkins. 
Została następnego dnia podłączona do  kroplówki i  sama ją  uruchomiła. 
Pod wpływem środka uspokajającego usnęła głęboko, a  następnie chlorek 
potasu spowodował zatrzymanie akcji serca. Kevorkian zawiadomił policję 
i rodzinę. Miejscowy prokurator usiłował – bezskutecznie, gdyż sędzia odda-
lił wniosek – oskarżyć lekarza o morderstwo. Prawo tego stanu nie zabrania 
bowiem pomocy w  popełnieniu samobójstwa. W  1992 roku prawo zmie-
niono, zakazując takiej pomocy i  klasyfikując ją  jako przestępstwo. Mimo 
to  Kevorkian przez wiele lat pomagał w  umieraniu ludziom cierpiącym, 

34 Por. M. Szereczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium praw-
noporównawcze, Kraków 2004, s. 362–373.
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bywał wielokrotnie oskarżany, osadzany w  więzieniu i  zwalniany z  niego, 
podejmował protestacyjne głodówki35.

Na rzecz prawnego dopuszczenia samobójstwa wspomaganego działa 
w Stanach Zjednoczonych „The Society for Right to Die” („Towarzystwo Prawa 
do Śmierci”). Zarząd odrzucił słowo „eutanazja” jako nieodpowiednie w sze-
rokiej debacie publicznej na temat samobójstwa wspomaganego. Towarzystwo 
przedstawia kolejne różne modele możliwych ustaw, broni lekarzy stosujących 
wobec pacjentów eutanazję, sponsoruje publikacje na ten temat. W 1980 roku 
w Santa Monica powstało, działające w Kalifornii, stowarzyszenie „Hemlock” 
(czyli „Towarzystwo Cykuty” – wywar z cykuty wypił przed śmiercią – wy-
rokiem sądu ateńskiego – grecki filozof Sokrates), które popiera legalizację 
dobrowolnej eutanazji dla osób w końcowym stadium choroby, wykorzystuje 
przy tym szeroko mass media. Założył je Derek Humphrey, który w 1992 roku 
przestał kierować stowarzyszeniem po opublikowaniu podręcznika pt. Final 
Exit (Ostateczne wyjście) uczącego, jak dokonać skutecznie samobójstwa lub 
eutanazji. Obecnie ta organizacja zrzesza ponad 40 tys. członków36.

W dyskusji nad eutanazją pojawiają się najczęściej trzy argumenty: 1. ar-
gument jakości życia – co  jednak jest niezmiernie trudno określić i zdefi-
niować; 2. argument woli życia – odwołanie się do testamentu pacjenta jako 
wyrażającego własną niezależną decyzję pacjenta (badania mówią jednak o jej 
zmienności: z badanych 200 osób nieuleczalnie chorych, którzy zgodzili się 
na zakończenie leczenia, po jakimś czasie tylko 8 proc. podtrzymało swoją 
decyzję o skróceniu życia); 3. argument ekonomiczny – leczenie staje się coraz 
droższe, lecz nie może on być decydujący dla usankcjonowania eutanazji37.

Do 2005 roku zaledwie dwa kraje prawnie zalegalizowały eutanazję: Holan-
dia (1993) i Belgia (2002). Prawną aprobatę poprzedziła szeroka debata wśród 
pracowników służby zdrowia, prawników, parlamentarzystów. W Holandii 
początkowo ustawa (1993) gwarantowała immunitet nietykalności lekarzowi, 
który pomagał w eutanazji za zgodą chorego. W 1995 roku ustawą tą objęto 
także osoby cierpiące fizycznie lub psychicznie. Kolejna ustawa, zatwierdzo-
na 10 kwietnia 2001 roku, uznała za zgodne z prawem uśmiercenie chorych, 
jeżeli spełniają trzy warunki: są nieuleczalnie chorzy, przeżywają cierpienia 
nie do zniesienia, dobrowolnie i jednoznacznie po raz kolejny wyrażali ży-
czenie śmierci. Lekarz może działać po konsultacji z innym lekarzem, a zgon 

35 Por. B. Czerska, Serca śmierci, „Polityka. Pomocnik Psychologiczny”, 2007, nr 29, s. 22–
23.

36 Por. D. Humphry, Ostateczne wyjście. Praktyczne rady dla śmiertelnie chorych, jak samo-
dzielnie lub z cudzą pomocą popełnić samobójstwo, Bydgoszcz 1993, s. 78–85.

37 Por. J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005, s. 28–41.
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ma zgłosić przedstawicielowi prawa, zwanemu koronerem. Aż 90 proc. oby-
wateli opowiada się w Holandii za ustawą o eutanazji. Rocznie około 6 tys. 
Holendrów wybiera ten rodzaj śmierci – to około 2–3 proc. rocznej statystyki 
zgonów. Statystyka z 1995 roku udokumentowała 900 przypadków „zakoń-
czenia życia bez wyraźnego żądania”. Praktyka okazała, że zgłaszanych jest 
około 40 proc. przypadków uśmiercania przez eutanazję. Lekarze dokonują 
eutanazji także na chorych, którzy nie są w stanie wyrazić swej woli, a jako de-
cydujący motyw podają „stan cierpienia nie do zniesienia”, „rodzina nie może 
sobie poradzić”, „jakość życia jest zbyt niska”. W Belgii ustawa o eutanazji z 16 
maja 2002 roku dopuszcza aktywną pomoc w umieraniu nie tylko w „sytuacji 
bez wyjścia, spowodowanej wypadkiem czy nieuleczalną chorobą”, lecz także 
przy „trwałych i nieznośnych cierpieniach fizycznych lub psychicznych, które 
nie doprowadzą do śmierci w przewidywalnym czasie”. Ustne lub pisemne 
oświadczenie woli pacjenta zachowuje ważność 5 lat. Eutanazji dokonuje się, 
gdy np. pacjent po wypadku pozbawiony jest świadomości i nie ma perspek-
tyw na przeżycie. Możliwości zmiany stanowiska i decyzji nie bierze się pod 
uwagę. Jeśli osoba jest ciężko chora, ale nie zbliża się do śmierci, musi wyrazić 
swoje żądanie na piśmie z podaniem daty. Lekarz pierwszego kontaktu po-
winien skonsultować się z lekarzem specjalistą lub psychiatrą. Między prośbą 
a medycznym zabiegiem prowadzącym do śmierci muszą upłynąć cztery ty-
godnie. Lekarz, któremu zlecono „aktywną pomoc w umieraniu”, może po-
wierzyć uśmiercenie pomocnikowi. Prawo nie nakazuje odnotowywać – jako 
specjalnego rodzaju śmierci – aktywnej pomocy przy umieraniu i eutanazji 
na żądanie – tak uśmierceni są odnotowani jako „zmarli śmiercią naturalną”. 
Lekarz przez cztery dni po śmierci musi udokumentować swoje działania – 
przedstawić je komisji lekarzy, prawników i specjalistów. Przy zastrzeżeniach 
dotyczących legalności działań, przy większości 2/3 głosów komisji, sprawa 
trafia do prokuratora38.

Kolejnym krajem, który zalegalizował eutanazję, stał się Luksemburg. Par-
lament przyjął ustawę większością 30 z 59 możliwych głosów 20 lutego 2008 
roku, a weszła ona w życie po drugim głosowaniu przeprowadzonym w 2009 
roku. Ustawa ta przewiduje także eutanazję chorych dzieci. Przez pewien czas 
(od 1 lipca 1996 roku do 20 marca 1997 roku) eutanazję przyjęły władze au-
stralijskiego Terytorium Północnego. Jednak sąd australijski uznał, że kwestia 
ta należy wyłącznie do spraw federalnych i uchylił legalność eutanazji.

Dyskusja nad prawnym osądem eutanazji, jak i wspomaganiem samobój-
stwa, ciągle trwa. Przyzwolenie prawne może mieć ogromne znaczenie dla 
powszechnego osądu samobójstwa i rozumienia sensu obrony życia.

38 Por. tamże, s. 41–44.
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Polskie prawo
Polskie ustawodawstwo przechodziło wszystkie historyczne etapy praw-

nego rozwoju zagadnienia samobójstwa. W średniowieczu, jak we wszyst-
kich krajach świata, było ono radykalnie zakazane. W czasach nowożytnych, 
w 1778 roku, Andrzej Zamojski miał zamiar wprowadzić karę „na trupie sa-
mobójcy”, które ogłaszało: „ciało samobójcy obwieszone zostaje, a gdyby ciała 
jego urząd mieć nie mógł, tedy imię jego na szubienicy przybite zostanie”39.

Obecnie samobójca podlega jedynie przepisom uregulowań prawnych 
dotyczących stwierdzenia zgonu, podjęcia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok 
bądź jej zaniechania (częste w przypadku samobójców ze względu na trud-
ność jednoznacznego określenia przyczyny zgonu), a także wystawienia karty 
zgonu niezbędnej do podjęcia czynności związanych z pochówkiem40.

We współczesnym prawodawstwie polskim przestępstwem pozostaje za-
równo namowa do samobójstwa, jak i udzielanie pomocy w popełnieniu sa-
mobójstwa. W art. 151 Kodeksu karnego [dalej: k.k.] czytamy: „Kto namową 
lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na wła-
sne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 151. 
k.k.). Natomiast w art. 207 zapisano: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie 
nad osobą najbliższą […], jeżeli następstwem czynu jest targniecie się po-
krzywdzonego na własne życie, sprawa podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12” (art. 207 k.k.).

Ponieważ samobójstwo nie stanowi przestępstwa, nakłanianie lub pomaga-
nie w dokonaniu samobójstwa nie może stanowić czynu zabronionego na za-
sadach ogólnych współdziałania w przestępstwie (art. 18). Konsekwencją była 
konieczność utworzenia delictum sui generis. Warunkiem odpowiedzialności 
jest stwierdzenie związku przyczynowego działania sprawcy z  faktem tar-
gnięcia się człowieka na własne życie41. Samobójstwo może być w pewnych 
przypadkach skutkiem czynu mającego znamiona przestępstwa określone-
go w art. 184 k.k. Chodzi o taki zamach samobójczy, który jest następstwem 
fizycznego albo moralnego znęcania się nad członkiem rodziny lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od spraw-
cy, czy też znęcania się nad małoletnim lub osobą bezradną. Jeśli w wyniku 
tego przestępstwa osoba targnęła się na własne życie, a sprawca powinien 
był i mógł ten zamach przewidzieć, to ponosi on surowszą odpowiedzialność 

39 Samobójstwo, [w:] Encyklopedia Powszechna, t. 9, Warszawa 1938, s. 400.
40 Por. B. Świątek, Zgon – uregulowania prawne w Polsce, [w:] Problemy współczesnej tana-

tologii…, dz. cyt., t. 7, s. 181–186.
41 Por. I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, 

s. 448.
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karną (art. 184, par. 2 k.k.). Formą próby pozbawienia się życia jest stanowcze 
żądanie śmierci z rąk osoby znajdującej się w otoczeniu pragnącego śmierci. 
Zabójstwo na żądanie jest jednym z trzech przypadków uprzywilejowanego 
zabójstwa i stanowi przestępstwo z art. 150 k.k.

Przedstawione trzy sytuacje: namowa i pomoc w samobójstwie; znęcanie 
się nad członkiem rodziny, czego następstwem jest targnięcie się na własne 
życie; oraz eutanazja wyczerpują wszystkie zachowania związane z zamachem 
samobójczym, przewidziane i uwzględnione przez prawo polskie42.

Przepisy Kodeksu cywilnego wyłączają możliwość wypłaty odszkodowa-
nia za śmierć osoby, która targnęła się na własne życie w okresie 6 miesięcy 
od zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak wyłączenie to nie ma zastosowania 
po 2 latach od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 833 Kodeksu cywil-
nego).

W Polsce eutanazja czynna, określona jako występująca zawsze pod wpły-
wem współczucia dla cierpiącej osoby i na jej żądanie, jest zabroniona. Trak-
tuje się ją jako rodzaj zabójstwa karnego, lecz w łagodniejszy sposób. Osoba jej 
dokonująca jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
Wyjątkowo sąd może zastosować łagodniejszą karę, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia. Artykuł 150 k.k. mówi: „Kto zabija człowieka na jego żądanie 
i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat”. Przepis ten nie wymaga wprost, aby osoba żądająca 
zabójstwa eutanatycznego była śmiertelnie chora, jednak wymóg taki wpro-
wadza orzecznictwo.

Eutanazji sprzeciwiają się także polscy lekarze. W Kodeksie Etyki Lekar-
skiej, uchwalonym w 1991 roku i znowelizowanym w 1993 roku, stwierdza 
się m.in., że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i nie wolno 
mu stosować eutanazji. W artykule 30 Kodeksu zapisano: „Lekarz powinien 
dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę termi-
nalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpie-
nia chorych w stanie terminalnym i utrzymywać, w miarę możliwości, jakość 
kończącego się życia”43.

Także w Polsce z początkiem XXI wieku rozpoczęła się debata dotycząca 
prawnego dopuszczenia eutanazji. Dnia 18 lutego 2005 roku do sejmu tra-
fił projekt autorstwa senator Marii Szyszkowskiej, który wywołał oburzenie 
wielu polityków. W obronie projektantka ustawy stwierdziła, że w szpitalach 
zdarzają się przypadki eutanazji i dlatego trzeba ten proceder zalegalizować. 

42 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 117–118.
43 J. C. Willke, Życie czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji, przeł. H. Dankiewicz, 

Gdańsk 2000, s. 226–227.
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Według projektu prawa do dokonywania eutanazji miałoby 10 lekarzy o nie-
poszlakowanej opinii, mających certyfikaty Ministerstwa Zdrowia. Marszałek 
Sejmu, Włodzimierz Cimoszewicz dał do zrozumienia, że projektu ustawy nie 
wprowadzi do porządku obrad44.

Debata publiczna trwa. Badania opinii publicznej w 2000 roku pokazały, 
że 40 proc. Polaków uważa, iż lekarz powinien spełnić wolę cierpiących, nie-
uleczalnie chorych, którzy domagają się podania im środków powodujących 
śmierć (CBOS 2000). Sondaże z lat 2000–2004 wskazują, że liczba popiera-
jących eutanazję rośnie – wynosi już połowę respondentów. Spośród zwolen-
ników eutanazji 35 proc. zastrzega, że rodzina musi koniecznie wyrazić zgodę 
na eutanazję swego krewnego45.

Najnowsza debata wokół problemu eutanazji jest odmianą szerszej i dłużej 
toczącej się dyskusji na temat prawnej oceny samobójstwa, prawa człowieka 
do dysponowania własnym życiem. Pomimo postępującej liberalizacji prawa 
w tym względzie, widać wyraźnie bardzo silną tendencję do traktowania życia 
jako szczególnej wartości, którą nie można manipulować czy dowolnie nią 
dysponować. Nie jest to tylko sprawa jednostki wbrew temu, co się próbuje 
szeroko lansować w ramach ideologii liberalnej.

44 Por. Eutanazja – nie nas, „Polityka”, 26 II 2005, s. 14–15.
45 Por. E. Kosińska, Ewolucja postaw wobec norm i wartości związanych z życiem rodzin-

nym, zdrowotnym i  społecznym pod wpływem zajęć szkolnych. Raport z  badań przeprowa-
dzonych w  szkołach ponadpodstawowych w  województwie pomorskim, Gdańsk 2000, s.  39; 
J.  Makselon, J.  Dziedzic, Korelaty akceptacji eutanazji, „Analecta Cracoviensia”, R.  XXXIII, 
2001, s. 137n.
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Encefalopatia  
jako przyczyna nieważności małżeństwa  

w świetle wyroków trybunałów kościelnych

Nie ulega wątpliwości, że największą grupę przyczyn, dla których osoba oka-
zuje się niezdolna do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodów 
natury psychicznej, stanowią zaburzenia osobowości1. W  wielu wyrokach 
wydawanych przez trybunały kościelne stwierdza się nieważność małżeń-
stwa z racji występowania różnego rodzaju zaburzeń. W tego typu sprawach 
w procesie występują specjalnie powołani biegli – eksperci z dziedziny psy-
chologii lub psychiatrii. W wyrokach sądów kościelnych wielokrotnie poja-
wia się pojęcie „osobowości zaburzonej” w relacji do wyrażenia ważnej zgody 

1 Por. C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, przeł. J. Kowalczewska, J. Radzicki, War-
szawa 1994, s. 18. Autorzy podkreślają, iż szczególnym problemem jest osobowość człowieka. 
Samo pojęcie „osobowość” należy do najbardziej spornych w psychologii, czego dowodem jest 
istnienie wielu definicji tego pojęcia. W potocznym znaczeniu termin „osobowość” posiada 
różne znaczenia, co najmniej dwa, czyli: psychologiczne i prawne. R. Sztychmiler, Znaczenie 
osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego, „Prawo 
Kanoniczne”, R. XL, 1997, nr 1–2, s. 201 – autor podkreśla, iż przy stosowaniu kan. 1095 Kodek-
su Prawa Kanonicznego [dalej: KPK] z 1983 roku analizuje się osobowość człowieka w sensie 
psychologicznym, gdyż poziom jej ukształtowania, zwłaszcza jego brak, ma poważne konse-
kwencje prawne. Z kolei Nowa encyklopedia powszechna PWN (t. 4, Warszawa 1996, s. 697) 
przez pojęcie „osobowość” rozumie zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości 
(cech) psychicznych warunkujących stałość jej zachowania i postaw. H. Krzysteczko, Osobo-
wość, [w:] Psychologia dla teologów, red. J. Makselon, Kraków 1990, s. 177–205 – autor wyjaśnia, 
iż  w  sensie psychologicznym termin „osobowość” człowieka jest empirycznym wymiarem 
osoby ludzkiej, czyli tym, co można w jej zachowaniu zaobserwować lub z niej wywniosko-
wać. Ponadto podkreśla, że  pojęcie „osobowość” człowieka posiada charakter dynamiczny, 
co oznacza, iż podlega rozwojowi i kształtowaniu osobowości. Tak więc człowiek rozwijający 
swoją osobowość tworzy spójniejszy system wartości, czyli można powiedzieć – system wła-
snej osobowości. To zaś pozwala na właściwe realizowanie zadań społecznych i małżeńskich 
w Kościele katolickim i na świecie.
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małżeńskiej. W związku z tym wśród zagadnień, które stanowią przedmiot 
zainteresowania psychologii, znajdują się problemy z natury rzeczy zajmujące 
kanonistów, ponieważ termin „osobowość zaburzona” należy do najbardziej 
spornych w psychologii, czego dowodem są jego odmienne definicje.

Zagadnienie odnoszące się do  poważniejszych uszkodzeń mózgu, czyli 
do encefalopatii, zostało opisane przez psychiatrów wywodzących się ze szko-
ły szwajcarsko-niemieckiej, która za encefalopatię uważa: „trwały stan uszko-
dzenia mózgowia, powodujący jego niepełną sprawność i przejawiający się 
dużą rozpiętością zaburzeń zarówno neurologicznych, wegetatywnych, jak 
i psychicznych, przy czym skala tych zaburzeń jest szeroka i możliwe są dość 
znaczne indywidualne wahania intensywności poszczególnych objawów”2. 
Wynika z tego, że przez encefalopatię można rozumieć trwałą anomalię oso-
bowości3. Z tego też względu znaczenie posiada dokładne poznanie wpływu 
czynników biologicznych i socjalnych na strukturę osobowości osób z prze-
bytym uszkodzeniem mózgu4.

Warto wyjaśnić, iż w encefalopatiach dość często spotykanym zespołem 
objawów jest zespół psychoorganiczny. Według opinii niektórych autorów 
zmiany organiczne mózgu, które powstają u człowieka dorosłego i określane 
są jako encefalopatia, nie muszą powodować określonych zaburzeń psychicz-
nych, ale mogą doprowadzić do powstania ciężkich zaburzeń osobowości 
uwydatniających się zmianą całej psychologicznej sylwetki człowieka5. En-
cefalopatia może zaistnieć na skutek procesów zapalnych lub toksycznych 
związanych z mózgiem, a także na skutek urazów powietrznych, czy też po-
rażenia prądem elektrycznym6. Poza tym encefalopatia może wystąpić także 
z racji postrzału oraz urazu tkanki mózgowej odłamkiem kostnym7. Ponad-
to urazy mózgu mogą prowadzić do rozwinięcia się encefalopatii w postaci 
lżejszej albo cięższej, połączonej ze zmianami neurologicznymi, zespołem 
otępiennym lub ciężkimi zaburzeniami charakteru. Dane tego typu i udoku-

2 Z. Rydzyński, Psychiatria, Łódź 1996, s. 193.
3 Zob. tamże. 
4 Zob. S. M. Rao, MS and Cognitive Functions: An Overviev, „MS Quarterly Report”, Janu-

ary 1985, s. 7.
5 Por. J. Pionkowski, Poczytalność encefalopatów, „Zdrowie Psychiczne”, R. XI, 1970, s. 42–

43; E. Pilaczyńska, Encefalopatia u chorych dializowanych jako problem psychiczny, „Psychiatria 
Polska”, t. 19, 1985, s. 391.

6 Por. S. Steuden, M. Steuden, Encefalopatia jako warunek orzekania nieważności związku 
małżeńskiego, [w:] „Ius Matrimoniale” [dalej: IM], 1993, t. 4, s. 74.

7 Por. J.  Pionkowski, Poczytalność…, dz. cyt., s.  44; Z.  Rydzyński, Psychiatria, dz. cyt., 
s. 157.
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mentowane klinicznie są ogromnie wartościowe dla sądów kościelnych jako 
materiał medyczny podczas sporządzania opinii biegłych8. Termin „encefa-
lopatia” pojawia się w trybunałach kościelnych jako poważny brak rozezna-
nia oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie 
przekazywanych i przyjmowanych (kan. 1095 n. 2 KPK z 1983 roku) oraz jako 
przyczyna niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeń-
skich (kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 roku).

Określenie „dojrzałości kanonicznej”
KPK z  1983 roku wprowadził i  zmodyfikował tytuły nieważności mał-

żeństwa. Wykorzystując osiągnięcia nauk medycznych i psychologicznych, 
większą uwagę zwraca się na sam akt wyrażenia zgody małżeńskiej, bowiem 
powinien być on  w  pełni wolny od  wszelkich ograniczeń9. W  sprawach 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa sędzia kościelny uwzględnia „dojrza-
łość kanoniczną”, która stanowi punkt wyjścia oceny ważności lub nieważno-
ści małżeństwa10. Z tego też względu w odniesieniu do małżeństwa nie należy 
mówić o „pełnej dojrzałości” i to zarówno w sensie „pełnej dojrzałości mał-
żeńskiej”, ale tylko o „odpowiedniej dojrzałości” – powiedzmy minimalnej, 
a więc „dojrzałości kanonicznej”, jaka jest wymagana przez prawo do ważnego 
zawarcia małżeństwa11.

Psychologia wypracowała i  wskazała nieprawidłowe cechy osobowości, 
które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie małżeństwa – są to m.in. 
brak trwałych związków uczuciowych czy też nietrwałość dążeń. Znamio-
na te powodują, iż dla potrzeb prawa kanonicznego nie wystarczy wypowia-
dać się na temat pojęcia niedojrzałości jako kryterium oceny niezdolności 

 8 Por. W. Krupa, Zasady opracowywania opinii biegłego psychologa w sprawach o nieważ-
ność małżeństwa, [w:] IM 1996, t. 1 (6–7), s. 139.

 9 Por. S. Kosowicz, Zaburzenia psychiczne ograniczające wykonanie zobowiązań powzię-
tych w akcie zgody małżeńskiej, „Prawo Kanoniczne”, R. XXIX, 1986, nr 1–3, s. 217–226; W. Prę-
żyna, Problem psychologicznych kryteriów niezdolności do podjęcia i wypełnienia zobowiązań 
małżeńskich, „Kościół i Prawo”, 1989, t. 4, s. 103–114; R. Guiry, Immaturity, Maturity, and Chri-
stian marriage, „Studia Canonica”, 1991, vol. 25, s. 93–114.

10 Por. M. Żurowski, Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicz-
nych, „Prawo Kanoniczne”, R. XXIX, 1986, nr 3–4, s. 153–162; W. Prężyna, Problem psycholo-
gicznych kryteriów…, dz. cyt., s. 104. 

11 Por. R. Sobański, Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (w trzeciej instancji) c. So-
bański z 12 grudnia 1996 r. w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia 
istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3), [w:] IM 1997, t. 2 (8), s. 229.
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do ważnego zawarcia małżeństwa. W związku z tym zachodzi konieczność 
określenia punktu krytycznego tej niezdolności, poniżej której niedojrzałość 
czyni jednostkę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa, a więc do podję-
cia się zobowiązań małżeńskich albo realizacji tej umowy czy też wypełnienia 
tych zobowiązań. Wobec tego przy rozpatrywaniu spraw o nieważność mał-
żeństwa nie należy łączyć „dojrzałości psychicznej”, która niewątpliwie powin-
na być punktem dojścia w rozwoju człowieka, z „niedojrzałością kanoniczną”, 
stanowiącą minimalny punkt wyjścia dla ważności małżeństwa. Warto przy-
pomnieć, iż na tę kwestię zwrócił uwagę papież Jan Paweł II w przemówie-
niu do Roty Rzymskiej w dniu 25  stycznia 1988 roku12. Z kolei powołując 
się na dokumenty Vaticanum II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w dniu 
5  lutego 1987 roku ojciec święty przypomniał naukę Kościoła katolickiego, 
według której człowiek jest istotą stworzoną na obraz Boży, zdolną do po-
znania i miłowania swego Stwórcy, a jednocześnie istotą rozdartą w sobie13. 

12 Zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1988, nr  1 (9), s. 6 i  23. Ojciec święty pod-
kreślił, że  definicja wypracowana przez psychologię i  psychiatrię powinna zostać poddana 
weryfikacji w świetle koncepcji antropologii chrześcijańskiej. Poza tym Jan Paweł II zazna-
czył, że główne kierunki współczesnej psychologii i psychiatrii w swych próbach znalezienia 
możliwej do przyjęcia definicji psychicznej normalności biorą pod uwagę wyłącznie docze-
sny i naturalny wymiar osoby, pomijając całościową wizję osoby, jej powołanie do wieczno-
ści i do transcendentnych wartości religijnych i moralnych. Ponadto ojciec święty wskazał, 
iż zawężona wizja osoby ludzkiej i jej powołania, odniesienia do małżeństwa, może z łatwo-
ścią prowadzić do utożsamiania psychicznej normalności osoby z  jej skłonnością do pełnej 
samorealizacji w małżeństwie i do ofiarowywania takiej możliwości współmałżonkowi. Z tego 
też względu dla psychologa lub psychiatry każda forma patologii psychicznej może wykraczać 
poza pojęcie normalności. Dla kanonisty zaś, który opiera się na chrześcijańskiej antropolo-
gii człowieka, koncepcja normalności, czyli powszechnej kondycji człowieka, obejmuje lekkie 
formy trudności psychicznych, a także związane z tym wezwanie do życia według Ducha rów-
nież pośród utrapień za cenę wyrzeczeń i poświęceń. Jednocześnie Jan Paweł II powiedział, 
że  brak takiej integralnej wizji istoty ludzkiej prowadzi do  tego, że  w  teorii normalny stan 
psychiczny łatwo staje się mitem, zaś w praktyce pozwala uznać większość ludzi zawierających 
małżeństwo za niezdolnych do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. 

13 Zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 1987, nr 2 (8), s. 32. Jan Paweł II podkreślił, 
iż według koncepcji chrześcijańskiej powołaniem człowieka jest przylgnięcie do Boga, jako 
ostatecznego celu, w którym znajduje on  swoje spełnienie, jakkolwiek w urzeczywistnianiu 
tego powołania napotyka na przeszkody, wynikające z oporu, jaki wywołuje w nim stan po-
żądliwości. Jednocześnie ojciec święty przypomniał nauczanie Soboru Trydenckiego, według 
którego urzeczywistnianie sensu związku małżeńskiego poprzez obdarowywanie się jest moż-
liwe tylko na  drodze nieustannego wysiłku, w  tym wyrzeczenia i  poświęceń. Ponadto Jan 
Paweł II wyjaśnił, że miłość małżeńska powinna kształtować się na wzór samego Chrystusa. 
Poza tym ojciec święty przypomniał, że: „dla kanonisty musi pozostać jedna zasada, iż tylko 



625

Encefalopatia jako przyczyna nieważności małżeństwa…

Na zagadnienie to Jan Paweł II zwrócił uwagę także w przemówieniu do Roty 
Rzymskiej w dniu 27 stycznia 1997 roku, gdzie poruszył temat waloru praw-
nego małżeństwa i jego wymiaru osobowego14.

Encefalopatia jako poważny brak rozeznania  
oceniającego co do istotnych praw i obowiązków  
małżeńskich oraz do podjęcia i wypełnienia  
istotnych obowiązków małżeńskich
W kan. 1095 n. 2 KPK Jana Pawła II z 1983 roku ustawodawca umieścił 

poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków 
małżeńskich, wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Zapis tego ka-
nonu zawiera zasadę, uznawaną zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie 
kanonicznym pochodzącym z prawa naturalnego, w myśl której do zawarcia 
małżeństwa nie wystarcza zwykłe używanie rozumu, bowiem od nupturienta 
wymaga się, aby w chwili wyrażenia konsensu małżeńskiego odznaczał się 
pewną dojrzałością osądu proporcjonalną do rangi umowy małżeńskiej15. Ro-
zeznanie oceniające (discretio iudici), o czym wspomina kan. 1095 n. 2 KPK 
z 1983 roku, odnosi się do osądu, a więc do oceny praktycznej zawieranego 

niezdolność, a nie trudność, w wyrażaniu zgody małżeńskiej oraz w realizowaniu prawdziwej 
wspólnoty życia i miłości, czyni małżeństwo nieważnym. Dlatego też rozpad wspólnoty mał-
żeńskiej nie może być nigdy wystarczającym dowodem dla zademonstrowania niezdolności 
kontrahentów, którzy być może zaniedbywali lub używali w sposób niewłaściwy środków tak 
naturalnych, jak i nadprzyrodzonych będących w ich dyspozycji, albo też nie potrafili zaakcep-
tować nieuniknionych granic i ciężarów życia małżeńskiego, tak z powodów nieświadomych 
uwarunkowań natury, jak z powodu lekkich patologii, które jednak nie dotykają istoty natury 
ludzkiej, na końcu wreszcie przez zaniedbywania natury moralnej. Prawdziwa niezdolność jest 
do zrozumienia tylko wtedy, gdy występuje poważna forma anomalii, którą jeżeli chcemy zde-
finiować, musi dotyczyć istotnych zdolności rozumienia oraz (lub) pragnienia kontrahenta”.

14 Zob. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 1997, nr 8, s. 6. Jan Paweł II wyjaśnił, że normy 
kanoniczne są tylko wyrazem prawnym kryjącej się pod nimi rzeczywistości antropologicznej 
i teologicznej, do której należy odnieść się, m.in. celem uniknięcia interpretacji dogodnych. 
Poza tym ojciec święty dostrzegł trudność sędziów orzekających w sprawach o nieważność 
małżeństwa, jeżeli chodzi o tytuł psychicznej niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków 
małżeńskich, poniżej którego nie można mówić o zdolności do zawarcia prawdziwego mał-
żeństwa. 

15 Por. W. Góralski, Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn. 1–3 KPK. 
Próba syntezy, „Prawo Kanoniczne”, R. XXXIX, 1996, s. 25–42; M. F. Pompedda, Lecture du ca-
non 1095, du Code de 1983 a’la lumiere de la doctrine et de la jurisprudence, „L’Annee Canoni-
que”, 1992, t. 35, s. 261– 279.
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małżeństwa. Ponadto obejmuje trzy elementy konstytutywne wymagające 
od nupturienta wystarczającego poznania intelektualnego przedmiotu zgody 
małżeńskiej oraz wystarczającej i proporcjonalnej do instytucji małżeństwa 
krytycznej oceny istotnych praw i obowiązków małżeńskich, a także wolności 
wewnętrznej, czyli zdolności umożliwiającej dokonanie swobodnego wybo-
ru16. Warto zaznaczyć, iż najczęściej występującą przyczyną poważnego braku 
rozeznania oceniającego są zaburzenia psychiczne niebędące chorobami umy-
słowymi sensu stricto. Zakłócenia te powodują nieważność konsensu małżeń-
skiego, ale tylko wówczas, gdy pod wpływem okoliczności zewnętrznych lub 
wewnętrznych są poważne, znosząc niezbędne rozeznanie17.

Z kolei w n. 3 kan. 1095 KPK z 1983 roku ustawodawca kościelny umieścił 
niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, wskazując 
na przyczyny natury psychicznej (causa naturae psychicae)18. Wyrażenie „przy-
czyny natury psychicznej” należy rozpatrywać w odniesieniu do niezdolności 
osoby do przyjęcia przedmiotu zgody małżeńskiej. Według opinii niektórych 
autorów pojęcie „przyczyn psychicznych” należy rozumieć jako zaburzenia 
ludzkiej psychiki, które powodują niepokonalne ograniczenia osoby wobec 
możliwości realizacji zobowiązań małżeńskich19. Inni autorzy zaś podkreślają, 
że zaburzenia ludzkiej psychiki są trudne do zbadania i usystematyzowania 
z uwagi na to, iż dotyczą sfery ogromnie skomplikowanej, bardziej niż zabu-
rzenia fizjologiczne, chociażby w aspekcie neurologicznym20. Wynika z tego, 
iż niezdolność psychiczna do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich 
zapisana w kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 roku z pewnością jest trudniejszym ty-
tułem nieważności od poważnego braku rozeznania oceniającego wpisanego 
do n. 2 kan. 1095 KPK ze względu na zaburzenia natury emocjonalnej i woli-
tywnej, a nie intelektualnej.

16 Por. W. Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2) w wyroku Roty 
Rzymskiej „pro vinculo” z 26 czerwca 1984 r. c. Huot, [w:] tenże, Matrimonium facit consensus. 
Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z  tytułów dotyczących 
zgody małżeńskiej (1984–1997), Warszawa 2000, s. 21.

17 Por. tamże, s. 44.
18 Por. F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Commento giuridico – teologico – pasto-

rale, Torino 1994, s. 99.
19 Por. G.  Versaldi, Elementa psichologica matrimonialis consensus, „Periodica”, 1982, 

vol. 71, s. 193; P. Bianchi, La causa naturae psichicae dell’incapacita, [w:] L’incapacita di assume-
re gli oneri essenziali del matrimonio, Citta del Vaticano 1998, s. 140. 

20 Por. O. Fumagalli Carulli, Perturbazioni psychice e consensomatrimoniale, „Ephemeri-
des Iuris Canonici”, 1977, vol. 33, s. 71; S. Vanni Rovighe, Elementi di filozofia, t. 3, Brescia 1976, 
s. 146.
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Niewątpliwie zaburzenia osobowości powodują niezdolność przede wszyst-
kim do właściwego rozeznania przedmiotu zgody małżeńskiej, jak również 
krytycznej oceny swojego postępowania. Poza tym osoby dotknięte zaburze-
niami osobowości nie są w stanie do przekazania praw i podjęcia obowiązków 
wynikających z zawarcia małżeństwa. Z opinii niektórych autorów wynika, 
iż czynnikiem dość istotnym w kształtowaniu i modyfikowaniu zachowań jest 
z pewnością stopień dojrzałości lub niedojrzałości osobowości21. Poza tym 
istnienie u nupturienta zaburzenia osobowości może doprowadzić do braku 
właściwego odczytania celu małżeństwa22 i z tego też względu może to mieć 
istotny wpływ na możliwość tworzenia wspólnoty małżeńskiej.

Z pierwszego orzeczenia rotalnego c. Jarawan z dnia 26 października 1984 
roku, wydanego po wprowadzeniu w życie nowego KPK z 1983 roku, w któ-
rym udowodniono istnienie zaburzenia osobowości w postaci encefalopatii, 
wynika, że ani psychologowie, ani też psychiatrzy nie potrafią jednoznacznie 
określić, kogo właściwie można nazwać człowiekiem „normalnym” i jak nale-
ży rozumieć „dojrzałą osobowość”23. Niewątpliwie orzeczenie to stanowi przy-
kład tego, iż encefalopatia powstała w następstwie uszkodzenia centralnego 
układu nerwowego powoduje niezdolność do tworzenia pozytywnych i trwa-
łych związków z innymi ludźmi, a także autodestrukcyjnie wpływa na sposób 
życia oraz na skłonności do zachowań nieprzemyślanych.

21 Por. S. Steuden, Psychologiczne aspekty dojrzałości do zawarcia małżeństwa, [w:] Wy-
chowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża, red. G. Witaszek, R. Podpora, Lublin 1996, 
s. 122–173.

22 Por. S.  Paździor, Przyczyny psychiczne. Niezdolność osoby do  zawarcia małżeństwa 
w świetle kan. 1095, Lublin 1990, s. 54–59.

23 RRD 76, 1984, s.  558–564. W analizowanej sprawie mężczyzna w młodości przeszedł 
uraz głowy i z tej racji znalazł się w szpitalu. Podczas sprawy powódka zeznała, iż w czasie 
trwania małżeństwa pozwany nie tylko pił alkohol, ale ją bił i maltretował, traktował jak wła-
sność, jako siłę roboczą. Wszystko to potwierdzili świadkowie, dodając, że pozwany miał cha-
rakter wiejskiego mędrka, z zemsty podpalił stodołę sąsiada, ale został zwolniony z więzienia 
z powodu choroby głowy. Por. M. P. Hilbert, Classificazione delle patologie psychice di tipo para-
noide: analisi strutturale e giurisprydenza rotale di merito, „Periodica”, 1997, vol. 86, s. 138. Au-
tor wymienia następujące wyroki, w których stwierdzono osobowość zaburzoną: Dec. z dnia 
3 lipca 1980 r. c. Parisella; Dec. z dnia 27 czerwca 1981 r. c. Ewers; Dec. z dnia 12 lutego 1982 
r. c. Pinto; Dec. z dnia 19 lutego 1982 r. c. Pompedda; Dec. z dnia 27 maja 1983 r. c. Pinto; Dec. 
z dnia 9 lipca 1983 r. c. Colagiovanni, Dec. z dnia 11 października 1983 r. c. Rerraro; Dec. z dnia 
5 marca 1985 r. c. Fiore; Dec. z dnia 30 marca 1985 r. c. Di Felice; Dec. z dnia 30 maja 1987 r. c. 
Fiore; Dec. z dnia 6 czerwca 1987 r. c. Neuhaus; Dec. z dnia 27 stycznia 1989 r. c. Civili; Dec. 
z dnia 23 lutego 1990 r. c. Bruno; Dec. z dnia 6 czerwca 1990 r. c. Jarawan; Dec. z dnia 24 paź-
dziernika 1990 r. c. Doran.
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Badacze informują, że  urazy mechaniczne mózgu wywołują najczęściej 
wtórne skutki zdrowotne24. Z uwagi na to przyczyniają się do spadku odpor-
ności biologicznej i psychicznej tych osób, jak również ujawniają się skom-
pensowane dotychczas choroby i anomalie psychiczne, które „patologizują 
osobowość”25. Znawcy tematu wyjaśniają, iż  rola urazów mechanicznych 
mózgu nie jest doceniana przez lekarzy i psychologów, z tego też względu 
wskazywano, żeby biegli sądowi występujący w procesach kościelnych i sami 
sędziowie zwracali uwagę na ten problem podczas wyrokowania26. Inni au-
torzy natomiast podkreślają, że w przypadku istnienia osobowości encefalo-
patycznej zachowana jest funkcja oceniająca rozumu oraz rozeznanie co do 
istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niemniej jednak występuje upo-
śledzenie kierowania swoim postępowaniem27.

Interesującym przykładem rozstrzygnięcia sprawy o  nieważność mał-
żeństwa z  tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego w  odniesieniu 
do  istotnych praw i  obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych 
i przyjmowanych (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz psychicznej niezdolności do za-
warcia małżeństwa i podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 
n. 3 KPK) w wyniku osobowości encefalopatycznej jest wyrok Sądu Metro-
politalnego Warszawskiego z dnia 26  listopada 1986 roku28. W uzasadnieniu 
wyroku skoncentrowano się przede wszystkim na przedmiocie niezdolności 

24 Por. Z.  Rydzyński, Możliwość korekcji wad psychicznych encefalopatów, „Zdrowie 
Psychiczne”, R. XI, 1970, s. 145; B. Miller, J. L. Cummings, H. McIntyre, G. Ebers, M. Grode, 
Hypersexuality or aletred sexual preferencje following brain injury, „Journal of Neurology Neu-
rosurgery and Psychiatry”, 1986, vol. 59, s. 867–873. 

25 Z. Rydzyński, Psychiatria, dz. cyt., s. 287.
26 Por. tamże. 
27 Por. S. Steuden, M. Steuden, Encefalopatia jako warunek…, dz. cyt., s. 74; S. Kosowicz, 

Niezdolność do relacji międzyosobowych (studium w oparciu o wyroki rotalne okresu posoboro-
wego), Radom 1988, s. 118.

28 Akta Sądu Metropolitalnego Warszawskiego [dalej: ASMW], nr akt 12268. W analizo-
wanej sprawie mężczyzna nie znał swoich rodziców i nie miał rodzeństwa. Wychowywał się 
w domu dziecka. Od lat młodzieńczych odczuwał bóle głowy Decydując się na małżeństwo, 
pozwany był przekonany, że  podoła wszystkim obowiązkom małżeńskim. Z  uwagi na  to, 
iż pierwsze tygodnie po zawarciu małżeństwa były dla pozwanego bardzo trudne, to wtedy 
właśnie wzrosło zainteresowanie alkoholem. Według zeznań świadków zaraz po ślubie zaczął 
nadużywać alkoholu, nie wracał do domu przez tydzień. Ponadto pozwany przejawiał zacho-
wanie agresywne, nawet próbował podcinać sobie żyły. Po rozpadzie małżeństwa zawarł nowy 
kontrakt małżeński, który się rozpadł. Powołany biegły psycholog stwierdził u pozwanego ce-
chy charakteropatii pourazowej. Poza tym zaburzenie to spotęgował przewlekły alkoholizm, 
co doprowadziło do szybkiej degradacji osobowości pozwanego. 
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do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicz-
nej. Kolegium Sędziowskie, analizując treść kan.  1095 KPK z  1983 roku, 
przedstawiło dyferencje zachodzące w  sformułowaniu numerów 1–2 oraz 
numeru 3 tego kanonu. Ponadto wyjaśniono, że  w  dwóch pierwszych ty-
tułach kodeksowych prawodawca kościelny uwydatnił kwestię znaczenia 
aktu psychologicznego zgody małżeńskiej, natomiast w numerze 3 położył 
nacisk na  zagadnienie niemożliwości podjęcia i  wypełnienia przedmiotu 
zgody małżeńskiej29.

W wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 12 września 1989 
roku stwierdzono, iż do wyrażenia ważnego konsensu małżeńskiego nie wy-
starcza, aby nupturient dysponował używaniem rozumu, lecz istotne jest, aby 
posiadał również zdolność rozeznania oceniającego i wolność woli potrzeb-
ną do zawarcia małżeństwa, a szczególnie do zawarcia kontraktu trwałego 
i nierozerwalnego, jaką stanowi umowa małżeńska30. Pogłębiając ten wątek, 
Kolegium Sędziowskie podkreśliło, że rozeznanie oceniające wymaga od nup-
turienta nie tylko poznania krytycznego, a  więc oceny co  do przedmiotu 
zgody małżeńskiej, ale także wolności wewnętrznej w wyborze małżeństwa. 
Warto przypomnieć, iż dla stwierdzenia nieważności małżeństwa zgodnie 
z kan. 1095 KPK z 1983 roku należy wskazać, że stan psychicznej niezdolności 
istniał przed lub w momencie zawierania małżeństwa. Tak więc nie wystarczy 
samo potwierdzenie takiego stanu, ponieważ ważne jest, aby jego nasilenie 
uniemożliwiło tworzenie wspólnoty małżeńskiej i nawiązanie relacji wyłącz-
nej tylko z drugą osobą31.

29 Por. M. Fąka, Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako tytuł nie-
ważności małżeństwa, „Prawo Kanoniczne”, R. XXV, 1982, nr 1–2, s. 245–269.

30 ASMW, nr akt 114/88. W kolejnej sprawie mężczyzna doznał urazu głowy w młodo-
ści, jeszcze przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego został pobity i miał uszkodzony 
móżdżek. Powódka, obserwując zachowania pozwanego, uważała, że czasami uwydatniały się 
u niego odchylenia od normy. Pozwanego nie interesowała żona ani dziecko, a  tylko nowe 
znajomości z  kobietami. Poza tym powódka stwierdziła, że  przez pięć lat trwania małżeń-
stwa doszło między nimi tylko 6 razy do współżycia. Ponadto warto przytoczyć opinię biegłej 
psychiatry, która stwierdziła jednoznacznie, iż  pozwany „posiadał nieharmonijną strukturę 
osobowości, którą cechowała podwyższona sugestywność, brak integracji między erotyką 
a seksualnością, a także zaniżone poczucie obowiązku i odpowiedzialności, skłonności do re-
akcji nerwicowych i egocentryzm”.

31 Por. D. De Caro, La cosidetta „incapacita psicologica in riferimento Alla validita del con-
senso matrimoniale second oil diritto canonico, „Monitor Ecclesiasticus”, 1983, vol. 108, s. 223; 
A. McGrath, On the Gravity of Causes of a Psychological Nature in the Proof of Inability to As-
sume the Essential Obligationes of Marriage, „Studia Canonica”, 1988, vol. 22, s. 68. 
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Poddając analizie orzeczenie Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 
3 czerwca 2004 roku 32, należy wskazać, że w analizowanej sprawie Kolegium 
Sędziowskie zastanawiało się, czy miały miejsce faktyczne i trudne do pogo-
dzenia w małżeństwie zachowania, czy też zachodzi tu poważny brak roze-
znania oceniającego uwarunkowany strukturą osobowości. Założenia te stały 
się punktem wyjścia dla dalszych rozważań. W części faktycznej wyroku sę-
dziowie kościelni wypowiedzieli się na temat wpływu defektu wolności we-
wnętrznej strony pozwanej na ważność małżeństwa. Ponadto zwrócili uwagę 
na to, iż poważny brak rozeznania oceniającego w odniesieniu do istotnych 
praw i obowiązków wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych nie może 
być rozpatrywany tylko w kategorii kanoniczno-jurydycznej. Z tego powo-
du uwzględniono aspekty psychologiczne i psychopatologiczne towarzyszące 
schorzeniom odnoszącym się do zaburzeń osobowości, czyli w tym przypad-
ku do encefalopatii. Wobec tego nasuwa się pytanie, czy strona procesowa 
mająca zaburzoną osobowość z racji encefalopatii może posiadać poczucie 
odpowiedzialności i poczytalności, jak również, czy jest w stanie dokonać 
właściwego osądu, a zatem czy posiada wystarczające rozeznanie oceniające? 
Trybunał kościelny wyjaśnił, że w osobowości encefalopatycznej dostrzega się 
zachowania infantylne oraz skłonności fantazji. Ponadto występuje podwyż-
szona sugestywność, a osoba z uszkodzeniem mózgu przejawia zachowania 
nienormalne. Z tego też względu Kolegium Sędziowskie stwierdziło, że wyka-
zane zachowania pozwanego dowodzą pozostawania rozwoju osobowościo-
wego w czasie zawierania małżeństwa poniżej tzw. „dojrzałości kanonicznej”. 
W konkluzji wyroku wyjaśniono, że o braku takiej dojrzałości można mówić 
wówczas, gdy nupturient w chwili zawierania małżeństwa nie osiągnął „pew-
nej przeciętnej”, a więc wtedy, gdy osobowość wykazuje cechy nieprawidłowe.

32  ASMW, nr  akt 21739. W  analizowanej sprawie osobowość encefalopatyczna pozwa-
nego sięga dzieciństwa, bowiem z  dokumentacji lekarskiej wynika, że  pozwany zaburzenia 
takie wyniósł z życia płodowego lub też są one konsekwencją uszkodzeń okołoporodowych. 
Decyzja o małżeństwie była wymuszona przez matkę pozwanego, która nie brała pod uwagę 
osobowości syna. Pozwany natomiast był przekonany, iż pomimo istnienia encefalopatii po-
doła obowiązkom małżeńskim i zadowoli tym samym swoją matkę. Jednakże po ślubie po-
zwany miał skłonności do kłamstwa, robił awantury i był drażliwy, wybuchowy oraz chwiejny 
emocjonalnie. Skutkiem tego były nienormalne zachowania, bowiem pozwany godzinami 
potrafił leżeć na  tapczanie i patrzeć w  jeden punkt. Życie małżeńskie pozwanego cechował 
obłęd niewierności małżeńskiej. Biegły sądowy stwierdził u  pozwanego niedojrzałą osobo-
wość w formie encefalopatii, która ujawniała się w braku dystansu do rzeczywistości, bardzo 
słabym wglądzie w siebie i obniżonym krytycyzmie, co było spowodowane schorzeniem ze-
społu psychoorganicznego – uszkodzeniem mózgu.
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Ciekawym wydaje się wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 
14 września 2007 roku33. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że pozwany 
wykazywał niedojrzałość psychiczną z racji encefalopatii pourazowej, która 
w rzeczywistości uniemożliwiała podjęcie i wypełnienie istotnych obowiąz-
ków małżeńskich. Ponadto zaznaczono, iż osobowość zaburzona wykluczała 
wystarczające i właściwe korzystanie z władzy krytycznej oceny i uformowa-
nie się sądu praktycznego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich. 
Warto zaznaczyć, iż  ważną rolę w  procesach o  stwierdzenie nieważności 
małżeństwa, szczególnie rozpatrywanych z kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 roku, 
odgrywa biegły sądowy. W jurysprudencji kościelnej natomiast zauważa się 
ewolucję w zakresie traktowania zakłóceń osobowościowych jako przyczyny 
nieważności małżeństwa. Wobec tego można powiedzieć, że takie spojrzenie 
na omawiane zagadnienie zmierza w kierunku przyjęcia koncepcji, w myśl 
której zaburzenia osobowości powodujące niezdolność do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich należy traktować jako odrębny tytuł nieważno-
ści34. Mimo to istnieje świadomość trudności, jaką sprawia określenie tego, 
co w stosunkach małżeńskich jest „normalne”, a to jest przecież konieczne, aby 
rozstrzygnąć, czy zachowanie stron procesowych było na tyle „nienormalne”, 
iż spowodowało nieważnie wyrażoną zgodę małżeńską.

Sprawy o  nieważność małżeństwa osób dotkniętych zaburzeniami oso-
bowości sądy kościelne rozpatrywały zarówno z  tytułu braku rozeznania 
oceniającego co  do istotnych praw i  obowiązków małżeńskich wzajemnie 
przekazywanych i  przyjmowanych, jak i  z  tytułu niezdolności do  podję-
cia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. W judykaturze Roty 
Rzymskiej można zauważyć stanowisko, w  myśl którego obydwa tytuły 

33 ASMW, nr  akt 21691. W  analizowanej sprawie pozwany podczas zeznań stwierdził, 
że przed ślubem, odbywając służbę wojskową, uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, 
który spowodował uraz głowy. Po wypadku przez długi czas nie odzyskiwał przytomności. 
W chwili zawierania małżeństwa sakramentalnego był już na rencie. Pozwany przejawiał za-
chowania co najmniej dziwne i nerwowe. W opinii świadków robił wrażenie niezbyt mądrego. 
Podczas trwania małżeństwa umawiał się z innymi kobietami i robił wrażenie kawalera. Matka 
była dla niego wszystkim, natomiast żonę poniewierał i  traktował jak „powietrze”. Pozwany 
nie dawał powódce pieniędzy na utrzymanie domu. Poza tym zaprzeczał, że jest ojcem zro-
dzonego z małżeństwa potomstwa. W opinii biegłego sądowego pozwany posiadał zaburze-
nia psychiczne na podłożu charakteropatycznym, które były wynikiem uszkodzeń w układzie 
nerwowym. Podczas zeznań pozwany potwierdził także, że do zawarcia małżeństwa namówiła 
go jego matka, a on się zgodził, ponieważ chciał sprawić jej przyjemność. 

34 Por. W. Góralski, Problem nieważności umowy małżeńskiej z tytułu niezdolności do pod-
jęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich, „Kościół i Prawo”, 1985, t. 4, s. 195.
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nieważności, czyli „brak rozeznania oceniającego” (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz 
„niezdolność” (kan. 1095 n. 3 KPK), nie wykluczają się wzajemnie i mogą 
występować równocześnie. Zgodnie z opinią niektórych autorów pewne for-
my zaburzeń osobowościowych mogą dotknąć nupturientów w dość istotny 
sposób w odniesieniu do zdolności w stosunku do spełnienia obowiązków 
małżeńskich, jak również w relacji do zdolności rozeznania i chcenia35. Wobec 
tego należałoby postawić pytanie, czy istniałaby możliwość, aby nupturient, 
dotknięty brakiem oceniającym go, uniemożliwiającym mu nawiązanie rela-
cji międzyosobowych niezbędnych we wspólnocie życia małżeńskiego, mógł 
być wyposażony w zdolność oceny krytycznej niezbędnej i wystarczającej dla 
ważnego powzięcia zgody małżeńskiej? Opinie badaczy przekonują, że jeżeli 
odpowiedź na to pytanie biegłego psychologa lub psychiatry byłaby przeczą-
ca, to mielibyśmy do czynienia z jedną i tą samą figurą prawną nieważności 
małżeństwa36.

Z analizy wyroków sądowych wynika, że ujęte w trzech numerach kan. 1095 
KPK z 1983 roku tytuły nieważności umowy małżeńskiej nie stanowią trzech 
odrębnych tytułów nieważności. Można zatem powiedzieć, iż istotny jest przede 
wszystkim wspólny mianownik wszystkich możliwości zawartych w kanonie, 
a nie zakłócenie czynności psychicznej sprawiającej niezdolność do powzięcia 
ważnego konsensu małżeńskiego. Nie ulega wątpliwości, iż kan. 1095 KPK 
przysparza ciągle wielu trudności w jego interpretacji, zwłaszcza w kwestii 
różnicy istniejącej pomiędzy numerem 2 i 3 tego kanonu. Niekiedy bywa też 
i tak, że wszystkie rodzaje niezdolności zawarte w kan. 1095 KPK sprowa-
dzają się do numeru 3, bowiem zarówno nieposiadających wystarczającego 
używania rozumu, jak i przejawiających brak rozeznania oceniającego uważa 
się za niezdolnych do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich37. Rozwa-
żania nad tą problematyką prowadzą do wniosku, że w kan. 1095, nn. 1–3 KPK 
z 1983 roku można umieścić różną grupy schorzeń, które nie są specyficzne 

35 Por. J. M. Pinto Gomez, Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC, Dilexit iu-
stitiam. Studia in honorem Aureli Card. Sabattani (curantbus Z. Grocholewski et V. Carel Orti), 
Citta del Vaticano 1984, s. 36; H. Reinhardt, Kryteria rozróżnienia między brakiem woli zawar-
cia małżeństwa a „incapacitas”, [w:] Osobowość kandydata do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, 
Olsztyn 1999, s. 35. 

36 Por. P. Colpi, Precedenti dottrinali e giurisprudenziali del can. 1095, 2–3 „defectus discre-
tionis iudici” e „incapacitas onera”. Problemi di gualificazione e consequenze, „Monitor Eccle-
siasticus”, 1984, vol. 109, s. 258.

37 Por. W. Góralski, Uwagi o niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich 
na kanwie wyroku Roty Rzymskiej z 21 marca 1991 r. c. Doran, „Biuletyn Stowarzyszenia Kano-
nistów Polskich”, 1992, nr 3, s. 30–31.
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tylko dla jednego numeru, ale można łączyć je z dwoma, a czasami i z trzema 
numerami.

W związku z powyższym, zastanawiając się nad argumentami przemawia-
jącymi za niezdolnością do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków 
małżeńskich z racji osobowości encefalopatycznej38, należy wyjaśnić, iż ence-
falopatia może stanowić następstwo stwierdzonych i uchwytnych klinicznie 
uszkodzeń mózgu, które powstały w chwili poczęcia, czyli w życiu płodowym. 
Można zatem powiedzieć, że encefalopatia to trwały stan uszkodzenia mózgo-
wego, powodujący niepełną sprawność i przejawiający się dużą rozpiętością 
zaburzeń neurologicznych, wegetatywnych i psychicznych. Poza tym analizy 
wyroków sądowych wskazują, że cechy osobowości encefalopatycznej, takie 
jak skłonności do zachowań nieprzemyślanych i  autodestrukcyjny sposób 
życia, z całą pewnością uniemożliwiały zdolność do podjęcia i wypełnienia 
istotnych obowiązków małżeńskich. Dlatego zasadne wydaje się wyjaśnie-
nie, że nie zawsze nasilenie pewnych zachowań jest tak duże, że uniemożli-
wia podjęcie i wypełnienie obowiązków małżeńskich. Wobec tego nie budzi 
wątpliwości fakt, że przyczyn natury psychicznej nie można identyfikować 
z anomalią psychiczną w sensie choroby psychicznej sensu stricto39.

Zatem nasuwa się pytanie, jak można określić poziom niedojrzałości jako 
przeszkodę do  ważnego zawarcia umowy małżeńskiej? Niektórzy autorzy 
podkreślają, iż  zadanie to, formalnie rzecz biorąc, należy do  kompetencji 
prawa kanonicznego, jednakże z  racji charakteru ocenianego przedmiotu 
prawo odwołuje się do dziedziny psychologii w celu uzyskania specjalistycz-
nej wiedzy, ułatwiającej określenie i diagnozę ewentualnej niedojrzałości40. 
Wobec tego ocenę strony procesowej jako jednostki diagnostycznej ustala się 
pod kątem stopnia zakłócenia określonych procesów i funkcji psychicznych. 
Poza tym należy zauważyć, iż  określenie dojrzałości polega na  wskazaniu 

38 ASMW, nr akt 639 WPR. W analizowanej sprawie pozwany doznał urazu w  16 roku 
życia, wówczas został pobity. W trzy miesiące po ślubie zaczął nadużywać alkoholu i nie przy-
chodził do  domu przez tydzień. Libacje alkoholowe przedkładał ponad wszystko, urządzał 
awantury. Ponadto przejawiał zachowania autoagresywne, usiłował nawet podcinać sobie żyły. 
Po  rozpadzie małżeństwa zawarł nowy kontrakt cywilny, który bardzo szybko się rozpadł. 
Pozwany przejawiał cechy charakteropatii pourazowej. Zaburzenie to potęgował przewlekły 
alkoholizm, co z pewnością doprowadziło do szybkiej degradacji osobowości pozwanego. 

39 Por. R. Sztychmiler, Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich, [w:] IM 1996, 
t. 6–7, s. 75; M. Jarosz, Podstawy psychiatrii, Warszawa 1988, s. 272.

40 Por. M. Stepulak, Niedojrzałość osobowości jako istotny problem psychologiczny w spra-
wach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa, [w:] Kościelne prawo procesowe. Mate-
riały i Studia, red. A. Dzięga, M. Greszata, Lublin 2002, s. 133. 



634

Anna Gołębiowska

stopnia ograniczenia tych zdolności, przy których umowa małżeńska będzie 
nieważna. Z uwagi na to, jak wyjaśniają niektórzy autorzy, odpowiedź w tym 
względzie należy w płaszczyźnie teoretycznej do prawodawcy, a w płaszczyź-
nie praktycznego orzekania do prawnika, czyli sędziego kościelnego korzy-
stającego z opinii biegłego sądowego41.

Zakończenie
Zagadnienie dotyczące jednego z  zaburzeń osobowości, czyli encefalo-

patii, pojawia się zarówno w orzecznictwie Roty Rzymskiej, jak i w wyro-
kach trybunałów kościelnych, jako poważny brak rozeznania oceniającego 
co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych 
i przyjmowanych (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz jako przyczyna niezdolności oso-
by do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 
n. 3 KPK). Jednak problem odnoszący się do zaburzonej osobowości, w tej 
konkretnej sytuacji do osobowości encefalopatycznej, występuje w kanonicz-
nym prawie małżeńskim przede wszystkim wówczas, gdy chodzi o wykaza-
nie i udowodnienie tego typu schorzenia, przy dość częstym uporze osoby 
nim obciążonej. Z analizy procesów kościelnych wynika, że w wielu sprawach 
można było stwierdzić cechy wadliwie funkcjonującej osobowości encefalopa-
tycznej, która jest następstwem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. 
Zatem wnikliwe poznanie wpływu całego kompleksu czynników medycznych 
na strukturę osobowości osób z przebytym uszkodzeniem mózgu posiada 
ogromne znaczenie dla biegłych sądowych i sędziów kościelnych. Ci ostatni 
w prowadzonych przez siebie procesach o nieważność małżeństwa spotykają 
się z tym problemem podczas wydawania wyroku w sprawie o nieważność 
małżeństwa sakramentalnego ze względu na niezdolność osoby do podjęcia 
istotnych obowiązków małżeńskich. W związku z tym zarówno biegli sądowi, 
jak i sędziowie, w czasie instrukcji zwracali uwagę na tę kwestię i ją uwzględ-
niali w czasie wyrokowania.

Należy podkreślić, iż uzasadnienia orzeczeń rotalnych i trybunałów ko-
ścielnych wskazują, że problematyka związana z osobowością encefalopa-
tyczną stanowi dość często przyczynę nieważności małżeństwa. Tak więc 
orzeczenia sądów kościelnych wydane w  okresie ostatnich kilkunastu lat 
potwierdzają, że  istnieje dobrze ugruntowana tendencja, która kwalifikuje 

41 Por. C. Zaggia, Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Padova 1984, s. 52; 
M. F. Pompedda, Annatazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico, [w:] Il matri-
monio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, red. Z. Grocholewski, M. F. Pompedda, C. Zaddia, 
Padova 1984, s. 154. 
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osobowość encefalopatyczną w ramach poważnego braku rozeznania ocenia-
jącego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazy-
wanych i przyjmowanych (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz niezdolności do podjęcia 
i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3 KPK). Za-
burzona osobowość, encefalopatyczna, chociaż nie zawsze powoduje automa-
tycznie niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, 
to jednak jej wpływ na psychikę, a w konsekwencji na możliwość realizowania 
przymierza małżeńskiego, jest dość znaczny, co poświadczają wyniki badań 
psychiatrycznych i procesy kościelne. W artykule przedstawiono orzeczenia 
sądów kościelnych, z których wynika, że zaburzenia wywołane encefalopa-
tią spowodowały niezdolność do tworzenia pozytywnych i trwałych związ-
ków małżeńskich. Ponadto osoby z tego typu osobowością nie były zdolne 
do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej, pomimo deklarowanej chęci trwania 
w związku małżeńskim i składanych obietnic zmiany swojego dotychczaso-
wego zachowania.
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Rola i wpływ mediów  
na współczesną rodzinę

To, jak człowiek komunikuje się z samym sobą (komunikacja interperso-
nalna), z drugim człowiekiem i za pomocą jakich środków, ma wpływ na po-
strzeganie przez niego świata wspólnoty, w której żyje, w końcu siebie samego.

Dziś nowoczesne technologie, w tym mass media, stanowią, jedną z tych 
wielkich sił, które modelują świat i człowieka, stają się przestrzenią jego ży-
cia1. Ich obecność jest do tego stopnia znacząca, że samo słowo „komunika-
cja” kojarzy się w potocznym myśleniu bardziej z prasą, radiem czy telewizją, 
niż z komunikowaniem interpersonalnym typu face to face.

Zakorzenienie się we współczesnej rzeczywistości mediów stworzyło nowy 
obszar dla oddziaływań wychowawczych i procesów edukacyjnych.

Media wykorzystują szanse wpływu na  dzieci i  młodzież, zmierzając 
do przyjęcia centralnej roli w upowszechnianiu wartości i modeli życia. Jednak 
w ocenie pedagogicznej media narzucają niejednokrotnie treści niepożądane 
wychowawczo2, nie dbając o właściwe kształtowanie świata wartości wśród 
młodych odbiorców, gdyż przekazują treści adresowane do młodych, które 
nie sprzyjają formowaniu się ich dojrzałej podmiotowości. Należy podkre-
ślić, że media kreują określony typ obyczajowości nawet całych grup społecz-
nych, pretendując do pierwszoplanowej roli w upowszechnianiu opinii o tym, 
co jest dobre lub złe, właściwe lub niewłaściwe, nowoczesne lub archaiczne.

Narzucanie tak jednostronnie rozumianej obyczajowości nie sprzyja two-
rzeniu przestrzeni wychowawczej, w której jest miejsce zarówno dla oddzia-
ływań wiarygodnych autorytetów w środowiskach życia i rozwoju młodzieży, 
jak też szansa dla ich samodzielnych poszukiwań.

1 Por. Jan Paweł II, Orędzie papieskie na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej „Rola 
komunikacji społecznej wobec zadań rodziny”, [w:] Orędzia papieskie na Światowe Dni Komu-
nikacji Społecznej 1967–2002, red. M. Lis, Częstochowa 2002, s. 95.

2 Por. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, 
Białystok 2001, s. 218– 230.



638

Michał Jóźwik

Jednocześnie dzieci i młodzież obserwujące świat przez pryzmat mediów 
nigdy wcześniej nie były tak osamotnione jak współcześnie, ponieważ nazbyt 
często dorośli nie pomagają im w poznawaniu i rozumieniu otaczającej rze-
czywistości. Dlatego też wychowanie do właściwego odbioru mediów i rodzi-
cielska interwencja są konieczne w procesie formowania u dziecka sposobu 
korzystania z mediów, wyjaśnianie mu tego, co niezrozumiałe i wzmacnianie 
tego, co dobre i wartościowe3.

Trzeba powiedzieć, że wpływ mediów na człowieka staje się coraz bardziej 
skuteczny i powszechny. Dzieje się tak dlatego, że doskonalone są sposoby 
ich oddziaływania, a przez ciągły wzrost ilości mediów stały się one niejako 
wszechobecne w kulturze współczesnej. Rozwój techniki, a zwłaszcza możli-
wości informatycznych, prowadzi do tego, że media coraz bardziej zastępują 
naszą wyobraźnię – wszystko jawi się gotowe, perfekcyjnie skomponowane, 
nie ma już miejsca na aktywną pracę wyobraźni odbiorcy4.

Patrząc z  troską na  młodzież, można powiedzieć, że  istnieje poważna 
obawa, iż ucieka ona od realnej rzeczywistości w świat wirtualny. Przemoc 
pokazywana w środkach przekazu służy jako oczyszczenie przemocy, którą 
człowiek nosi w sobie, tak więc konieczne jest wychowanie do krytycznego 
odbioru mediów, w którym szczególną rolę mają media katolickie5.

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jaką rolę 
i jakie znaczenie pełnią media we współczesnej rodzinie?

Zagrożenie rodziny przez media
Media elektroniczne, a więc telewizja, wideo, coraz częściej komputer, Inter-

net, telefon komórkowy obecne są stale, codziennie w rodzinie. Są one zespo-
lone, zintegrowane z życiem rodziny poprzez fakt permanentnego, nierzadko 
wielogodzinnego w ciągu dnia korzystania z nich przez dzieci i dorosłych. W ro-
dzinie przebiegają równolegle, stale dwa rodzaje oddziaływań: bezpośrednie 
relacje między członkami rodziny i pośrednie poprzez media elektroniczne6.

3 Por. Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stę-
pień, Lublin 2010, s. 115–116.

4 Por. W. Szolginia, Informacja wizualna w krajobrazie miejskim, Warszawa 1980, s.  19; 
M. Porębski, Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 244–252.

5 Por. W. Marczyk, Polskie badania w dziedzinie wykorzystania telewizji, KP, 1967, nr 3, 
s. 207–211; H. Wokitel, Telewizja szkolna – poszukiwanie modelu, „Przekazy i opinie”, 1982, nr 1, 
s. 62–77.

6 Por. J. Izdebska, Media elektroniczne we współczesnej rodzinie, [w:] Rodzina w kontekście 
współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 301.
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Wśród istotnych czynników warunkujących siłę oddziaływania na mło-
dzież można wskazać przede wszystkim na czas poświęcony na ich odbiór, 
sposób przekazywania treści oraz same treści7. Czas wolny młodzieży w głów-
nej mierze zdominowany jest przez korzystanie z mediów audiowizualnych, 
które niejako podporządkowują sobie inne zajęcia i wprowadzają trwałe zmia-
ny w planie dnia. Zjawisko to określa się jako „efekt wyporności”, którego nad-
mierne nasilenie stanowi skuteczną siłę wypierania z życia młodych szeregu 
czynności, niezbędnych dla ich rozwoju osobowego8. Kategoria czasu łączy 
się także z „efektem usypiania”, który występuje wówczas, gdy młodzież wraz 
z upływem czasu bardziej akceptuje przekazywane informacje w mediach niż 
w czasie ich rzeczywistego odbioru.

Zróżnicowana oferta mediów w odniesieniu do  form i metod przekazu 
sprzyja bierności intelektualnej i lenistwu, ponieważ cała sfera przekazu jest 
już zagospodarowana i wypełniona9.

Konsekwencją takiego zorganizowania przekazu są trudności: z aktywno-
ścią twórczą, z abstrakcyjnym myśleniem i refleksją, z selekcją treści i koja-
rzeniem faktów, co prowadzi do wtórnego analfabetyzmu.

W tej płaszczyźnie mogą się rodzić problemy związane zarówno z wymową 
i prawidłowym słownictwem, jak też z wyrażaniem własnych myśli i odczuć, 
ponieważ odbiór mediów minimalizuje potrzebę wyrażania tego, co nastolet-
ni odbiorcy słyszą i widzą na ekranie telewizora i komputera. Ponadto typowy 
dla sposobu korzystania z mediów audiowizualnych przez młodzież jest brak 
systematyczności i nieumiejętność rozwiązywania problemów oraz powierz-
chowność i trudność w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych10.

Elektroniczne media znoszą granice identyfikacji grupowej, tworząc system 
informacji terytorialnie nieograniczony. Wraz z zastosowaniem technologii 
cyfrowej wzrasta możliwość manipulacji obrazem i dźwiękiem, co łączy się 

 7 Por. M. Braun-Gałkowska, Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci, 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, R. XXXV, 1995, nr 6, s. 10–11.

 8 Por. E.  Corcoran, Telewizja jako aparat ideologiczny. Władza i  przyjemności, przeł. 
E. Ostaszewska, [w:] Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór 
i oprac. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 100–101.

 9 Por. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja…, dz. cyt., s. 218–219, C. M. Martini, Roz-
mowy z moim telewizorem. Spotkania Kościoła ze światem mass mediów, przeł. W. Pawłowski, 
Kraków 1998, s. 61–66; A. Gondek, O języku telewizji, „Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej”, 
2000, nr 7, s. 86–87.

10 Por. J. Izdebska, Rola mass mediów w kształtowaniu przez dziecko obrazu świata, [w:] 
Media a  edukacja, red. W  Strykowski, Poznań 2000, s.  88; J.  Migdałek, W  dwadzieścia lat 
od komputera osobistego do społeczeństwa informacyjnego, „Konspekt”, 2001, nr 9, s. 14–15.
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z trudnościami w odróżnieniu rzeczywistości od prezentowanej fikcji. Ta su-
gestywność obrazu medialnego wymaga wielkiej rozwagi odbiorcy. W tym 
przypadku młodzież jest narażona w  sposób szczególny na  bezkrytyczne 
przyjmowanie prezentowanego obrazu jako bezwzględnej prawdy o świecie11.

Media nie pomagają człowiekowi w  tworzeniu zintegrowanego obrazu 
świata, ale usiłują najpierw rzeczywistość, potem odbiorcę modelować we-
dług zamysłu nadawcy. Zatem intencjonalnie przyjęta forma przekazu może 
prowadzić nie tyle do ukazania prawdy o rzeczywistości, co do wyobcowania 
z realnego życia. Bierność odbioru jest równoznaczna z poddaniem się ma-
nipulacji.

Jak zauważa A. Lepa, odbiorca ulega subiektywnemu poczuciu autentycz-
ności, co oznacza, iż

[…] odnosi wrażenie, że jest w kontakcie z oryginałem, a nie jego imitacją. Łudzi 
się jednocześnie, że  spotyka się z  osobami, które widzi np. na  ekranie swojego 
telewizora. Przeżywa namiastkę kontaktu z osobą, spotkania z nią, czy nawet dia-
logu. W  procesie konstruowania rzeczywistości odbiorcy przekazu medialnego 
wkraczają w znaczenia już wykreowane przez innych, przejmując je jako własne 
i czyniąc podstawą swojego działania. Taki sposób istnienia mediów przyczynia 
się, zwłaszcza w przypadku młodzieży, do powielania przez nią określonych kate-
gorii myślenia i funkcjonowania12.

Prowadzi to w efekcie do osłabienia kompetencji komunikacyjnych, jak 
też do pojawienia się trudności we właściwym odczytaniu sensu przesłania 
medialnego13.

Dlatego zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym dla młodzieży jest „efekt 
rozproszenia”, który polega na takim manipulowaniu zabiegami formalno-
-technicznymi, aby skutecznie rozproszyć uwagę odbiorcy w trakcie przeka-
zu, utrudniając tym samym uformowanie właściwej opinii. Treści płynące 

11 Por. M.  Hopfinger, Kultura audiowizualna u  progu XXI wieku, Warszawa 1997, s.  95; 
A.  Gondek, O  języku telewizji, dz. cyt., s.  90–91; J.  Bobryk, Świadomość człowieka w  epoce 
mediów elektronicznych, Warszawa 2004, s. 109–119.

12 Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000, s. 112; 
por. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, Warszawa 2000, s. 285–292; 
A. Gondek, O języku telewizji, dz. cyt., s. 89–90.

13 Por. M. Braun-Gałkowska, Media a odbiorca, „Wychowawca”, 2001, nr 11, s. 6; J. Condry, 
Złodziejka czasu, niewierna służebnica, [w:] Telewizja – zagrożenie dla demokracji, red. J. Con-
dry, K. Popper, przeł. M. Król, Warszawa 1996, s. 31–35; J. Bobryk, Świadomość człowieka…, dz. 
cyt., s. 61.
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z mediów oddziałują także na jakość wiedzy, wartości i postawy względem 
życia, formy zainteresowań, wzorce konsumpcji i w efekcie na przyjmowany 
styl życia14.

Tempo współczesnego życia doprowadza do pewnego rodzaju paradoksu, 
w którym dom – z natury wspólnotowy – ma pomieścić zindywidualizowa-
nych członków rodziny15. Na skutek wspomnianych wyżej zmian przestrzeń 
domu staje się głównie miejscem praktykowania autonomii i emancypacji 
członków rodziny, miejscem wypróbowania różnych aspektów i wersji siebie. 
Demokratyzacja rodziny, napędzana wymogami rynku, przekazami reklamo-
wymi, sprzyja temu, aby dom był wiecznie niedokończonym projektem.

Stan taki daje odczuć się przez fakt, że nasze domy bardziej przypominają 
hotele. Zamieszkiwanie w nich przybiera charakter sekwencyjny: w różnych 
godzinach różne osoby przebywają w domu i obejmują na ten czas we wła-
danie całą przestrzeń mieszkania, by ustąpić miejsca kolejnej osobie z rodzi-
ny, kiedy nadejdzie jej czas. Zaobserwować to można choćby na przykładzie 
pokojów nastolatków, które do niedawna były pewnego rodzaju „państwem 
w państwie” – dziś coraz częściej okazują się miejscami do przeczekania, kie-
dy kino domowe będzie wolne, kiedy wszyscy domownicy udadzą się do swo-
ich zajęć16.

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że centrum współczesnego życia 
w domu nie skupia się wokół stworzenia atmosfery ogniska domowego – 
brzmiącego dziś nieco przestarzale – lecz raczej centrum dowodzenia stano-
wią: kino domowe, komputer czy innego rodzaju urządzenia, które zarządzają 
naszym czasem, a tym samym nami17.

Identyczność przekazu globalnej kultury techno niszczy indywidualność 
i specyfikę kultur środowiskowych. Pokolenie dzieci urodzonych po 1980 roku 
ma wiele odrębnych cech w zachowaniu i stylu mówienia. Stało się ono po-
dobne w wyglądzie i ubiorze, skrócił się jego czas koncentracji i uwagi, dys-
ponuje uboższym słownictwem, ma problemy z akcentowaniem i wymową, 
co łączy się z zawężeniem horyzontów myślowych. Jest to pokolenie dziewcząt 
i chłopców skupionych bardziej na nowościach technicznych niż na relacjach 
osobowych, tym samym słabiej rozwija się u nich emocjonalność i zdolność 

14 Por. A. Gondek, O języku telewizji, dz. cyt., s. 81; J. Juszczyk, Człowiek w świecie elektro-
nicznych mediów – szanse i zagrożenia, Katowice 2000, s. 157–158.

15 Por. M.  Jacyno, Mieszkanie i  „moralna architektura” kultury indywidualizmu, [w:] 
Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, red. G. Woroniecka, Warszawa 2007, s. 42.

16 Por. tamże, s. 18.
17 Por. A. Makaś, Młodzież w czasach ryzyka, [w:] Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostów 

i kryzysów, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Szczecin 2010, s. 199.
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wyrażania uczuć, co z kolei łączy się z odhumanizowaniem życia. Jednakże 
to pokolenie przewyższa dorosłych w swej wiedzy o multimediach, bowiem 
uczy ich obsługi komputera i telefonu komórkowego, potrafi też szybciej zdo-
bywać potrzebne wiadomości i lepiej orientuje się w problemach świata18.

Kolejny wymiar dotyczy zakresu odbieranych treści, w tym przypadku cho-
dzi o takie zjawiska, jak: nadmierna identyfikacja z fikcją, umacnianie postaw 
konsumpcyjnych, uleganie manipulacji poprzez odbierane treści, nastawienie 
na zmysłowość i sensację, odwrażliwianie na krzywdę i cierpienie, ukazywa-
nie aspołecznych postaw – a w efekcie wywołanie zachowań o charakterze 
dewiacyjnym o różnym natężeniu19. Widoczna jest zmiana w hierarchii war-
tości i potrzeb. Zauważalną dominującą postawą wśród dzieci „średniome-
dialnych” i „medialnych” jest materializm, egoizm i zaspakajanie własnych 
potrzeb, które przejawiają się m.in. w zaniedbywaniu obowiązków rodzinnych 
i szkolnych.

Taka postawa przyjmowana przez młodzież sprzyja obojętności wobec 
spraw innych osób, w konsekwencji prowadząc do braku zaangażowania się 
w życie społeczne. Źródło tego typu zachowań tkwi w nadmiernym koncen-
trowaniu się na sobie samym i poszukiwaniu przyjemności, często służących 
zaspokajaniu hedonistycznych i konsumpcyjnych postaw.

W tak homogenicznym świecie coraz trudniej odróżnić wirtualność od re-
alności, ponieważ wszechobecna informacja, której wielokrotnie towarzyszy 
iluzoryczność przekazywanej rzeczywistości, nadaje kształt kulturze, oby-
czajom, postawom społecznym, zachowaniom, wszelkim wytworom ma-
terialnym i  wpływa na  formowanie się poglądów, wartości potrzeb dzieci 
i dorosłych20. Oddziaływanie na kształtowanie świata wartości, a szczególnie 
akcentowanie postaw relatywizmu i hedonizmu, odzwierciedlają dane z ba-
dań, które pokazują, że zarówno wśród chłopców (26,8 proc.), jak i dziewcząt 
(26,1 proc.) jest negatywne, wręcz drażniące, nastawienie do oglądania w te-
lewizji programów religijnych.

Dom, który młodemu człowiekowi zamiast żywego spotkania z  dru-
gim człowiekiem oferuje pustkę, staje się miejscem przeżywania duchowej 
bezdomności. Bezdomność duchowa doświadczana w  domu rodzinnym 
przekłada się na  sposób odbioru i  uczestnictwa w  świecie zewnętrznym. 

18 Por. K. Długosz, T. Goban-Klas, Generacja smsów, „Przegląd”, 2001, nr 4; K. Jakubowicz, 
Nowe techniki informacyjno-komunikacyjne, [w:] Człowiek a  telewizja, red. K.  Jakubowicz, 
B. Puszczewicz, Warszawa 1990, s. 108–109.

19 Por. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja…, dz. cyt., s. 237–246; M. Braun-Gałkowska, 
Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy…, dz. cyt., s. 10–16.

20 Por. P. Sorlin, Mass media, przeł. K. Ciekot-Roczon, Wrocław 2001, s. 105–115.
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Zakorzenienie się w domowym cieple, poznanie prawidłowych relacji z dru-
gim człowiekiem czy przeżycie bliskości i spotkania w domowym ognisku 
jest koniecznym i niezbędnym warunkiem do udanego wyjścia z domu i od-
nalezienia się w chaosie świata zewnętrznego. Bytowanie w świecie zdaje się 
bowiem być niczym innym jak uczynieniem go domem – uporządkowaniem 
i oswojeniem21.

Relacje interpersonalne w rodzinie a media
Ważny obszar związany z mediami dotyczy więzi społecznej, szczególnie 

w kontekście przyznawania telewizji i komputerowi wyjątkowej, czy nawet 
nadrzędnej, roli w życiu człowieka, co skutkuje ograniczeniem relacji interper-
sonalnych, osłabieniem, a nawet zanikaniem kontaktu osobowego w rodzinie. 
Media w  ten sposób przejmują niejako rodzicielskie zadania opiekuńczo-
-wychowawcze. Nastawienie na odbiór programów łatwych, bez krytycznej 
oceny i selekcji, wspomaga postawę biernego przyjmowania treści medial-
nych i trwanie w zniekształconym obrazie świata. Młodzież pod wpływem 
oglądanych programów jest niewrażliwa i obojętna na ludzką krzywdę. Staje 
się coraz bardziej osamotniona, wyizolowana, ma problemy z określeniem 
tożsamości, trudności z nawiązywaniem znajomości i przyjaźni z rówieśni-
kami, a jej więzi z rodzicami i rodziną często są pozbawione zaangażowania 
emocjonalnego.

Formy rozrywki, jakie media proponują, mogą być ambitne, mogą rozwijać 
osobowość człowieka (środek wychowawczy dzieci i młodzieży), ale mogą 
mieć również wpływ negatywny. Jeżeli nie bierze się pod uwagę duchowego 
dobra człowieka, zwłaszcza młodego, wówczas w odbiorcach mediów można 
spowodować szkody, których nie da się już w żaden sposób naprawić22.

Należy podkreślić, że dziś funkcja rozrywkowa mediów spełnia szczegól-
ną rolę tak w życiu jednostki, rodziny, jak i całego społeczeństwa, ponieważ 
wynika ona z głębokiej potrzeby rozrywki wpisanej w psychikę człowieka – 
właśnie dlatego używa się sformułowania: homo ludens, tzn. człowiek bawiący 
się. Dzisiaj owa potrzeba człowieka jest zaspakajana coraz szerzej i skutecz-
niej, ponieważ składają się na to trzy podstawowe przyczyny: ciągły rozwój 
mediów, dynamicznie rozwijający się przemysł rozrywkowy oraz zwiększający 
się stale czas wolny spędzany w kontakcie z mediami, tak pojedynczego czło-
wieka, jak i całych rodzin, a nawet społeczności.

21 Por. A. Makaś, Młodzież…, dz. cyt., s. 199.
22 Por. A. Lepa, Manipulacja czy pranie mózgu?, „Niedziela”, 1995, nr 13.
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Trzeba powiedzieć, że  media są  powszechne i  łatwo dostępne, dlatego 
ze względu na ich wszechobecność człowiek coraz częściej sięga po nie jak 
dziecko po ulubioną zabawkę.

Zafascynowane i pozbawione obrony wobec świata, osób dorosłych i po-
tęgi mediów dzieci w naturalny sposób są gotowe przyjąć to wszystko, co jest 
im podawane zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. Delikatność i subtelność 
serca dziecka jest jak miękki wosk, na którym każdy – nawet najmniejszy – 
nacisk pozostawia ślad, tak wnętrza dzieci są wystawione na każdy bodziec, 
który wywołuje zdolność pomysłowości, fantazje, uczuciowość, instynkt.

Należy podkreślić, że wrażenia w tym wieku wnikają głębiej w psycholo-
gię osoby ludzkiej i warunkują często w sposób zasadniczy późniejsze relacje 
z sobą samym oraz z rodziną i z wszystkimi innymi z otoczenia23.

Rodzice nie zawsze potrafią ukierunkować dzieci w wyborze możliwości 
rozwoju zainteresowań innych niż te medialne. Niekontrolowane przez ro-
dziców i niewłaściwe gospodarowanie przez młodzież czasem wolnym skut-
kuje bardzo poważnie w wielu płaszczyznach funkcjonowania. Nazbyt często 
młodzież nie doświadcza w środowisku rodzinnym tzw. „rzeczywistości ję-
zykowej”, ponieważ w przekazie medialnym dominuje obraz na niekorzyść 
kultury słownej. Taka sytuacja kreuje tzw. „kulturę milczenia”, w której słowo 
zamiera i traci znaczenie.

Młodzież preferuje samotne oglądanie telewizji. Dotyczy to zarówno oglą-
dania filmów wideo, DVD, jak i spędzania czasu przed komputerem – grając, 
odtwarzając filmy, korzystając z Internetu. W konsekwencji młoda osoba ska-
zuje się na egzystencjalną samotność, izolację i poczucie zamknięcia, które 
potęgują obrazy medialne – wielokrotnie milczące, bez słów tworzące prze-
strzeń dźwięków i obrazów24.

Pedagodzy zauważają, że zwłaszcza nastolatkowie dotknięci syndromem 
„kultury milczenia” coraz częściej doświadczają trudności w wyrażaniu wła-
snych emocji, przeżyć i uczuć. Nie potrafią także rozpoznawać i nazywać 
podstawowych przestrzeni aksjologicznych. Dla podkreślenia drastyczności 
tego zjawiska, zostało nawet użyte określenie „samotności dziecka audiowi-
zualnego”25.

Odnosząc użycie tego określenia do  dzieci i  młodzieży wskazuje się, 
że szeroko rozumiane media (telewizja, komputer, Internet) stanowią dla tej 

23 Por. Jan Paweł II, Komunikacja społeczna czynnikiem ochrony i rozwoju dzieci w rodzinie 
i w społeczeństwie, [w:] tenże, Orędzia, Częstochowa 2002, s. 90–96.

24 Por. G. Leszczyński, Język dziecka a obszar kultury, „Wychowawca”, 2002, nr 1, s. 22.
25 S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowa-

niu, Toruń 2004, s. 131–148.
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generacji preferowany sposób nawiązywania kontaktu z „innymi” osobami 
czy rozległych interaktywnych komunikacji. Już dzisiaj możemy np. obserwo-
wać coraz powszechniejsze zagubienie przez ludzi celowości wizji własnego 
życia. W rezultacie ujmują oni siebie jako całość samą w sobie, bez podstaw 
i korzeni, bez przeszłości i przyszłości26.

Funkcja rozrywkowa mediów bardzo mocno oddziałuje na relacje w ro-
dzinie, ponieważ człowiek coraz częściej spędza wolny czas w towarzystwie 
mediów. Niewinnie czytana gazeta, oglądanie ulubionych programów czy 
wreszcie przebywanie w świecie wirtualnym Internetu nie zostaje bez wpływu 
na człowieka, a przez niego na rodzinę.

Współcześnie bardzo często człowiek, rodzina czerpie gotowe wzorce ro-
dziny proponowane przez media i próbuje kopiować te modele relacji ro-
dzinnych. Trzeba podkreślić, że  jest to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, 
bo z jednej strony ogranicza kreatywność człowieka i rodziny, a z drugiej – 
narzuca obce wzorce komunikacji rodzinnej, niezgodne z modelem rodziny 
chrześcijańskiej opartym na wierze, miłości i prawdzie.

Sytuacja dziecka we współczesnej rodzinie
W dzisiejszych czasach dziecko staje się użytkownikiem mediów, odbiorcą 

usług medialnych, dzięki którym zaspokaja swoje potrzeby. Nie jest ono tylko 
konsumentem usług, ale jest także w procesie interakcji medialnej wytwórcą27.

Można zatem wnioskować, że media pełnią funkcję służebną w procesie 
rozwoju poznawczego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i religijnego 
dziecka.

Media dostarczają w tym wymiarze treści użytkowanych przez dziecko jako 
materii rozwoju osobowości, mogą być więc traktowane jako droga między-
pokoleniowej transmisji wartości.

W roli konsumenta dzieci przyjmują ofertę przygotowaną przez wytwór-
cę. Propozycja jest zawsze przedstawiana w szacie atrakcyjności, skorelowana 
z wewnętrznym światem dziecka, ukazana jako oczywisty, niepodlegający 
dyskusji pożytek biologiczny, społeczny lub kulturowy. Często siłę przekazu 
wzmacnia udział (autorytet) dziecięcych idoli.

Należy przy tym zauważyć, że media dostarczają dziecku informacji, do-
świadczeń niedostępnych w jego codziennej, rodzinnej, szkolnej i środowi-
skowej sytuacji28.

26 Por. Z. Sareło, Media w służbie rodziny…, dz. cyt., s. 31–32.
27 Por. F. W. Kron, A. Sofos, Dydaktyka mediów, Gdańsk 2008, s. 28–29.
28 Por. tamże, s. 30.
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Otwierają nowe horyzonty poznawcze, inspirując kierunki rozwoju osobi-
stego i nowe zachowania. Ukazują dziecku bogactwo form życia, kierunki i ten-
dencje w ich ocenie i interpretacji, możliwości ludzkiego zaangażowania się.

Kolejnym aspektem w kontekście kontaktów dziecka z mediami jest bycie 
wytwórcą. Kategoria ta ma zastosowanie przede wszystkim do nowych me-
diów, czyli wideo, komputera, Internetu, telefonu komórkowego i laptopa29. 
Dziecko działa tu samodzielnie, bez interwencji i poza kontrolą dorosłych. 
Może podjąć się każdej pracy o charakterze intelektualnym i zaprezentować 
szerokiemu gronu odbiorców swój dorobek.

Trzeba także zauważyć zagrożenia, jakie stwarza dziecku świat medialny. 
Odnosi się to  szczególnie do  nowych mediów, których treści znajdują się 
praktycznie poza wszelką kontrolą. Do tych niebezpieczeństw zaliczyć moż-
na: marnowanie czasu, uzależnienie psychologiczne, standaryzacja wzorców, 
orientacja na konsumpcję rozrywki, spirala emocji i stres, stymulacja aspira-
cji, możliwość manipulacji, propagowanie pozornej demokracji, kreowanie 
nierealnej rzeczywistości30. Zagrożenia dotyczą w większym stopniu dzieci 
niż dorosłych, ponieważ są one, ze względu na poziom rozwoju, bardziej bez-
bronne wobec dążenia właścicieli mediów do zysku, przemożnego wpływu 
rynku, żerowania na niskich instynktach (popędzie seksualnym), komplek-
sach i deprawacji31.

Media odbierają użytkownikom poczucie bezpieczeństwa dotyczące chwili 
obecnej i przyszłości. To stwarzanie nieistniejącego realnie „świata równole-
głego” czy alternatywnego, który pełni rolę narkotyku uśmierzającego trud 
i ból istnienia.

Użytkownicy Internetu doświadczają swego rodzaju „zatrucia informacyj-
nego”32, będącego skutkiem nadmiernej ilości informacji, których człowiek 
nie jest w stanie sobie przyswoić, skategoryzować i uporządkować w system 
wiedzy. Innym problemem jest brak hierarchii wartości, jakie ujmowałyby 
prezentowane treści w kategoriach dobra, prawdy czy piękna.

Sposób, w jaki dzieci, rodzice inni członkowie rodziny korzystają codzien-
nie, przez wiele godzin, z  telewizji i  innych mediów tworzy określony styl 
rodzinno-domowego odbioru. W bardzo wielu rodzinach budzi on uzasad-
niony niepokój. Codzienne, wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem 
komputera, telewizora prowadzi do zakłócenia struktury budżetu czasu w cią-
gu dnia, dezorganizacji życia rodzinnego, ograniczenia czasu na inne ważne 

29 Por. tamże, s. 61.
30 Por. A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa 2008, s. 55–59.
31 Por. tamże, s. 59.
32 Tamże, s. 64.



647

Rola i wpływ mediów…

czynności i obowiązki domowe, rodzinne, przycznia się do rezygnacji z wielu 
wartościowych i niezbędnych w życiu, rozwoju dziecka form spędzania czasu 
wolnego, np. ruchowych, sportowych, uczestnictwa w zajęciach różnych in-
stytucji pozaszkolnych. Ulega skróceniu czas na takie czynności, jak: czytel-
nictwo książek, czasopism, słuchanie audycji radiowych, chodzenie do kina.

Zagrożenia te są wyzwaniem dla rodziców, apelem do ich zaangażowania 
wychowawczego, miejscem dla rodzicielskiego autorytetu.

Rodzina powinna tworzyć stale sprzyjające warunki i sytuacje wychowaw-
cze, dzięki którym dziecko samo, wspomagane przez rodziców (inne osoby 
w rodzinie), stopniowo, ale systematycznie, w okresie dzieciństwa i młodości 
uczy się korzystać z mediów elektronicznych, przyswajając ważne i niezbędne 
umiejętności: selektywnego wyboru, aktywnego, krytycznego, refleksyjnego 
odbioru treści przekazów medialnych, właściwego odczytywania obrazów 
przemocy oraz kształtowania świadomości niebezpieczeństw, jakie niosą 
media.

Zakończenie
Dokonująca się wciąż na naszych oczach rewolucja elektroniczna stanowi 

wielkie wyzwanie dla wszystkich, także, a może przede wszystkim, dla rodzi-
ny, gdyż w istotny sposób wpływa na jej kształt, funkcjonowanie oraz posłan-
nictwo wychowawcze. Jest to wielkie wyzwanie dla Kościoła, który powinien 
z jednej strony odważnie wskazywać związane z nią zagrożenia, ale z drugiej 
strony – wykorzystywać w pełni możliwości, jakie stwarza dla misji ewange-
lizacyjnej33.

Chodzi o to, aby współcześni rodzice potrafili tak wychować młode poko-
lenie, by przesłanie Ewangelii, nie tylko nie zostało zagłuszone przez przekaz 
medialny, lecz by było odbierane w duchu wiary, nadziei i miłości34.

Media przez swoją wszechobecność towarzyszą człowiekowi każdego dnia 
i na każdym etapie życia. Są świadkiem jego dziecięcych zabaw, trudnego 
procesu dojrzewania i związanych z nim poszukiwań własnego miejsca w spo-
łeczeństwie i świecie, aby wreszcie niepostrzeżenie stać się przewodnikiem 
dorosłego człowieka w jego życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Trzeba powiedzieć, że wpływ mediów na człowieka staje się coraz bar-
dziej skuteczny i  powszechny. Dzieje się tak, że  doskonalone są  sposoby 

33 Por. J. Góral, K. Klauza, Kościół o ośrodkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997, 
s. 306–310.

34 Por. J. Nagórny, Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środ-
ków społecznego przekazu, Częstochowa 2004, s. 31–36.
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ich oddziaływania, a przez ciągły wzrost ilości mediów stały się one nieja-
ko wszechobecne w  kulturze współczesnego człowieka. Rozwój techniki, 
a zwłaszcza możliwości informatycznych, prowadzi do tego, że media coraz 
bardziej zastępują naszą wyobraźnię – wszystko jawi się gotowe, perfekcyjnie 
skomponowane, nie ma już miejsca na aktywną pracę wyobraźni odbiorcy.

Media, które respektują prawdę w każdej funkcji, służą człowiekowi i są 
instrumentem pomocy w komunikacji rodzinnej tak w wymiarze wewnętrz-
nym, tj. w relacjach międzyosobowych, jak i w relacjach zewnętrznych, tj. 
relacji rodziny z innymi rodzinami i z całą społecznością rodziny ludzkiej. 
Niestety brak prawdy w mediach powoduje skutek zupełnie przeciwny. Media 
nie tylko nie komunikują i nie pomagają w komunikacji, ale nie respektując 
prawdy, uniemożliwiają prawidłowy rozwój komunikacji rodzinnej w wymia-
rze wewnętrznym i w wymiarze zewnętrznym.

Media elektroniczne wyręczają rodziców w przekazywaniu swoim dzieciom 
wiedzy o świecie. Zastępują one także w wielu rodzinach tradycyjne formy 
wypoczywania w domu i poza nim, uwalniając rodziców od konieczności or-
ganizowania wspólnego czasu wolnego35.

Formacja w dziedzinie środków masowego komunikowania jawi się jako 
jedno z podstawowych zadań. Nie chodzi bowiem o to, by wprowadzać listę 
nakazów i zakazów, lecz głównie o roztropne czuwanie i wypowiadanie się 
w imię dobra człowieka i jego integralnego rozwoju przez zaspokojenie jego 
elementarnych potrzeb, m.in. budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi, 
co ma miejsce wówczas, gdy uszanowana jest prawda.

Powstanie medialnego środowiska uświadamia także, że o wpływ na dziec-
ko rodzice muszą nieustannie dbać, pielęgnując wzajemne relacje i dbając 
o własny rozwój. Można powiedzieć, że toczy się swoista walka o dziecko, 
której media są aktywnym uczestnikiem, często stojącym w opozycji do ocze-
kiwań rodziców. Autorytet rodziców, jako autorytet wzorca osobowego, może 
być właściwą odpowiedzią, ponieważ dzieci najbardziej pragną być wycho-
wywane i prowadzone przez osoby sobie najbliższe, obdarzane przez nie głę-
boką miłością. Poszukiwanie wzorców poza własną rodziną świadczy prawie 
zawsze o ubóstwie i niedostatkach wychowania rodzinnego.

W kontakcie z autorytetem dziecko doświadcza spójności, ciągłości i sta-
bilności życia, które są konieczne do przeżywania swojego życia jako warto-
ściowego, obdarzonego celem i sensem36.

35 Por. J.  Izdebska, Media elektroniczne a  proces wychowania w  rodzinie. Wyzwania dla 
edukacji medialnej, [w:] Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin 2005, s. 142. 

36 Por. A. Rynio, Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej, „Ethos”, 
R. X, 1997, nr 1, s. 129.
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Autorytet wzorca osobowego może być skuteczną przeciwwagą dla ne-
gatywnych oddziaływań mediów, czynnikiem integrującym całe, także me-
dialne, wychowanie dziecka. Świadomość rodziców, ich dojrzałość osobowa 
i wychowawcza mogą być gwarancją sukcesu wychowawczego wobec dziecka.
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Księdza Karola Szczeklika  
opis studiów filozoficznych i teologicznych  

we Fryburgu i w Lowanium  
na początku XX stulecia

Profesor Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. Karol Szczeklik (1864–
1908), teolog, moralista, był wychowankiem elitarnego Wyższego Instytutu 
Naukowego dla Księży Diecezjalnych u św. Augustyna (Frintaneum) w Wied-
niu, gdzie kształcił się od 9 listopada 1887 roku do 22 września 1890 roku. Sto-
pień doktora teologii uzyskał w Uniwersytecie Wiedeńskim 15 kwietnia 1891 
roku na podstawie dysertacji: Doctrina christiana de jure proprietatis bonorum 
materialium hominibus singulis competenti exponatur demonstretur et a com-
mentis adversariorum nostri vindicetur, będąc już profesorem teologii moral-
nej w tarnowskim Instytucie Teologicznym1. Szeroko znana była jego Etyka 
katolicka. Podręcznik dla szkół średnich (Tarnów 1898, wyd. 4. przerobione, 
Kraków 1908, tłum. ukraińskie: Christians'ko-katolyc'ka etika, Lviv 1904). Naj-
większą jednak sławę przyniosło mu dzieło Casus conscientiae in praecipuas 
quaestionis theologiae moralis proposuit et solvit… (Tarnoviae 1906), bardzo 
przychylnie oceniane w kraju i za granicą (H. Noldin, A Vermeersch). Publi-
kacja ta, poszerzona i poprawiona przez ks. Józefa Lubelskiego, zostało wyda-
na ponownie (Tarnów 1927).

Ks. Szczeklik trzykrotnie ubiegał się o stanowisko profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W 1896 roku zgłosił swoją kandydaturę na katedrę teologii 
moralnej, której jednak nie otrzymał. W 1901 roku został zaproponowany Mi-
nisterstwu Wyznań i Oświaty na profesora teologii pastoralnej. Kandydatura 
ta i tym razem została odrzucona z powodu sprzeciwu biskupa krakowskiego 

1 Zob. Archiv der Universität Wien, M 31, Promotions Protokoll der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Wien 1761–1964, nr 110; K. Honek, Dissertationsverzeichnis der 
Katholischen Theologischen Fakultät an der Universität Wien von 1831 bis 1984, Wien [1986], 
s. 17, nr 63; S. Piech, Wychować dla Kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyj-
skiego w Wiedniu 1775–1918, Kraków 2009, s. 188, 251, 311.
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kard. Jana Puzyny, który dążył do obsadzania katedr Wydziału Teologicznego 
wyłącznie księżmi należącymi do diecezji krakowskiej. W 1908 roku ks. Szcze-
klik został ponownie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zaproponowany, tym razem na katedrę teologii moralnej. Zanim jednak przy-
szła jego nominacja cesarska na profesora zwyczajnego tej dyscypliny zmarł 
on 28 września 1908 roku2.

W  1904 roku ks. Szczeklik po uzyskaniu od Ministerstwa Wyznań i Oświa-
ty subwencji w  wysokości 1000 koron odbył całoroczną podróż naukową 
po Europie, z której przesyłał Notatki z podróży do „Dwutygodnika Kateche-
tycznego i Duszpasterskiego”. Odwiedził Monachium, Innsbruck, Tybingę, 
Padwę, Rzym, Bolonię, Loreto, Fryburg, Paryż i Lowanium. Szczególnie in-
teresował się studiami filozoficznymi i teologicznymi młodzieży duchownej, 
które opisywał we wspomnianych wyżej Notatkach z podróży3. W niniejszym 
artykule w świetle tych Notatek  zarysowano formację duchową, intelektualną 
i duszpasterską we Fryburgu Szwajcarskim i w Lowanium.

Studia teologiczne we Fryburgu
Katolicki Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim, otwarty w 1889 roku, 

na początku XX stulecia posiadał trzy wydziały: teologiczny, prawniczy i ma-
tematyczno-przyrodniczy. Najliczniejszy był utworzony w  1890 roku fakultet 
teologiczny, który podobnie jak w innych miastach uniwersyteckich zajmował 
stare, zabytkowe budynki. Pozostałe fakultety znajdowały się w nowych zabu-
dowaniach usytuowanych poza starym miastem. Katedry teologiczne zajmo-
wali przeważnie dominikanie. W kadrze nauczającej nie było zbyt wielu księży 
diecezjalnych. Ks. Szczeklika szczególnie interesowała struktura studiów. 
„Jeżeli przyjmiemy, że cechą charakterystyczną studiów rzymskich – pisał – 
jest pokład filozoficzny i spekulacja, niemieckich zaś metoda historyczno-
-empiryczna, wraz z wdrażaniem i przygotowaniem do samodzielnej pracy 
naukowej i do pisania, to powiedziałbym, że uniwersytet fryburski obie cechy 
szczęśliwie łączy”4.

2 Por. S. Piech, Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880–
1939, Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 6, Kraków 
1995, s. 41–47, 88–89; tenże, Szczeklik Karol, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 47, Warszawa–
Kraków 2010, s. 229–230.

3 Zob. K.  Szczeklik, Notatki z  podróży, „Dwutygodnik Katechetyczny i  Duszpasterski” 
[dalej: DKiD] 8:1904, s. 185–187, 247–250, 311–315, 342–346, 418–423, 499–508, 536–541, 571–
577, 702–705; tenże, Notatki z podróży, DKiD 9: 1905, s. 20–23, 83–88, 147–151, 362–365.

4 K. Szczeklik, Notatki z podróży, DKiD 8: 1904, s. 704. 
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Filozofię, będącą wprowadzeniem do studium dla teologii, wykładano zwy-
kle w ciągu dwóch lat, ale można było w skróceniu zaliczyć po jednym roku 
studiów. Filozofię systematyczną w wymiarze 9 godzin tygodniowo wykłada-
ło dwóch profesorów. Na historię filozofii przeznaczano 4 godziny. Ćwicze-
niom praktycznym, czyli lekturze i objaśnianiu dzieł filozofów starożytnych 
i  nowszych, poświęcano tygodniowo 3 godziny. Studium Pisma Świętego 
trwało 2 lata. Nauki biblijne wykładało dwóch profesorów w wymiarze około 
14 godzin tygodniowo. Teologia „właściwa” miała podwójny kurs: większy 
i mniejszy. Wykład ,,dogmatu wielkiego” przez dwóch profesorów trwał 4 lata 
po 10 godzin tygodniowo. Jeden z tych profesorów uczył teologii spekulatyw-
nej, drugi moralnej, obydwaj „wprost ze Summy św. Tomasza”. Wykładów 
tych słuchali prawie wyłącznie tylko ci, którzy dążyli do tytułu doktorskiego. 
,,Dogmat mniejszy” wykładano przez 3 lata po 10 godzin tygodniowo. Teo-
logię fundamentalną, apologetykę i historię dogmatów uważano za „nauki 
uzupełniające”. Na wykład dwóch pierwszych z tych dyscyplin przeznacza-
no 7 godzin tygodniowo, zaś na historię dogmatów 2 godziny w tygodniu. 
Podstawą nauczania teologii były, jak wspomniano wyżej, pisma św. Toma-
sza z Akwinu. Niezmiernie ważnym dla ks. Szczeklika było spostrzeżenie, 
że profesorowie fryburscy opierali się wprawdzie na św. Tomaszu, lecz jego 
twierdzenia porównywali z osiągnięciami nauki późniejszej, zwłaszcza współ-
czesnej. Studenci rozczytywali się w komentarzach do dzieł Akwinaty. Stu-
diowali opracowania Kajetana (Tomasza de Vio)5, Louisa Billota6, Charlesa 
Billuarta7 i innych. Na naukę teologii pastoralnej przeznaczano tygodniowo 
około 14 godzin wykładowych. W zakres tego przedmiotu wchodziły: teologia 

5 Por. P. Moskal, Kajetan, Thomas de Vio, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. B. Migut 
i in., Lublin 2000, kol. 338–339. 

6 Por. L. Grzebień, J. Misiurek, Billot Louis, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gry-
glewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 561–562. Studenci zapewne korzystali z naj-
ważniejszych traktatów Billota, służących przez dziesiątki lat jako podręczniki uniwersyteckie: 
De Verbo Incarnato (Roma 1892, wyd. 7: 1927), De Ecclesiae sacramentis (t. 1–2, Roma 1894–
1895, wyd. 1929–1931), De peccato personali (Roma 1894), De Deo uno et trino (t. 1–2, Roma 
1895, wyd. 7:  1935), De Ecclesia (t. 1–2, Roma 1898–1900, wyd. 5:  1927), De virtutibus infusis 
(Roma 1901, wyd. 4: 1928), De novissimis (Roma 1902, wyd. 8: 1946), De inspiratione Sacrae 
Scripturae (Roma 1903), De sacra traditione (Roma 1904).

7 Por. W. Łydka, Billuart Charles René, [w:] Encyklopedia Katolicka, dz. cyt., kol. 562. Dzie-
ła Billuarta: Summa sancti Thomae hodiernis academiarum moribus accommodata (t. 1–19, 
Liège 1746–1751), Suppementum cursus theologiae (Liège 1759) oraz Summa „Summae sancti 
Thomae” sive compendium theologiae (t. 1–6, Gent 1754), chociaż starsze, były wykorzystywane 
ze względu na jasny wykład, precyzję sformułowań i syntezę zagadnień dogmatycznych i mo-
ralnych. 
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pasterska w ścisłym znaczeniu (hodogetyka), rozwiązywanie casus conscien-
tiae (2 godziny tygodniowo), współczesne kwestie pastoralne – 1 godzina, 
(wykład encykliki Rerum novarum), kaznodziejstwo francuskie i niemieckie, 
pedagogika z katechetyką, liturgika i seminarium homiletyczne. Historii ko-
ścielnej uczył jeden profesor w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Poznawanie 
dziejów Kościoła uzupełniano wykładami patrologii i archeologii chrześcijań-
skiej (4 godziny w tygodniu).

Każdy z profesorów głównych przedmiotów prowadził seminarium na-
ukowe wyposażone we własną bibliotekę podręczną. Udział w tych zajęciach 
(2 godziny tygodniowo) nie był obowiązkowy, dlatego nie liczyły one wielu 
uczestników. Były to  jednak – jak zauważył ks. Szczeklik – „zwykle tęższe 
umysły”, które skupiały się wokół profesora, „aby poszczególne kwestie głębiej 
poznać i  obrobić i  obeznać się z  literaturą”8. Na  Wydziale Teologicznym 
trudziło się ogółem 15 profesorów, którzy w tygodniu uczyli około 100 godzin. 
Studenci zaś byli zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych 
zwykle w tygodniowym wymiarze 25 godzin.

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, po-
dobnie jak na uczelniach rzymskich, można było uzyskiwać stopnie akademic-
kie: bakalaureat, licencjat i doktorat. Egzamin w celu otrzymania bakalaureatu 
można było składać po drugim roku nauki. Studentów, którzy słuchali wykła-
dów teologii przez trzy lata w innych uniwersytetach, dopuszczano do tego 
egzaminu w ciągu pierwszego roku. Kandydat wybierał sobie 40 tez (z teologii 
dogmatycznej – 12, moralnej – 12, Biblii – 6, prawa kanonicznego – 5, historii 
Kościoła – 5). Tezy te przedkładał profesorowi do zatwierdzenia. Na egzami-
nie losował 5 tez, na które odpowiadał, „udowadniając je w sposób pozytywny 
i zbijając zarzuty”. Egzamin ten w obecności 5 profesorów trwał 2 godziny. 
Do  licencjatu student mógł przystąpić po  3 latach nauki w Uniwersytecie 
Fryburskim. Jeśli zaś ukończył studia teologiczne w innej uczelni mógł ten 
egzamin złożyć już po pierwszym roku nauki. Do egzaminu obowiązywało 
60 tez, spośród których kandydat losował 5 i odpowiadał w ciągu 2,5 godziny. 
Najtrudniejszym do osiągnięcia był doktorat, nie z powodu przedstawienia 
80 tez i trwającego 3 dni egzaminu ustnego (razem 7 godzin), lecz z racji obo-
wiązku przedłożenia drukowanej rozprawy, która winna była prezentować 
odpowiednią wartość naukową.

Studenci – zarówno księża, jak i klerycy – kształcący się na uniwersytecie, 
mieszkali w konwiktach (Canisianum, Albertinum) lub „na pensjach” prywat-
nych. Życie w konwiktach nie było podporządkowane surowym przepisom 

8 K. Szczeklik, Notatki z podróży, DKiD 8: 1904, s. 705. 
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regulaminu obowiązującego w  seminariach duchownych. „Żadnym regu-
laminem – zauważył ks. Szczeklik – nikt nie jest krępowany, tylko klerycy 
mają pewne bardzo lekkie przepisy. Oddycha się tu swobodniej i w wykładach 
i w życiu, jednakowoż zdałoby się więcej ducha modlitwy”9.

We Fryburgu Szwajcarskim oprócz fakultetu teologicznego na uniwersy-
tecie działało także diecezjalne seminarium duchowne ze  swoim studium 
domesticum. Ciekawy był w  nim rozkład nauk. Dogmatyki uczyło dwóch 
profesorów przez 4 lata, każdy po 4 godziny tygodniowo. Teologii moralnej 
słuchali klerycy 3. i 4. kursu przez 2 lata po 5 godzin w tygodniu. Oprócz tych 
wykładów 1 godzinę tygodniowo poświęcano na rozwiązywanie casus con-
scientiae. Po święceniach subdiakonatu, czyli od środy popielcowej, przez 2 
godziny w tygodniu słuchali nauk o szóstym przykazaniu Dekalogu (de sexto) 
i o życiu małżeńskim (de usu matrimonii). Wykładów Pisma Świętego i histo-
rii Kościoła słuchali przez 3 lata po 3 godziny tygodniowo. Prawa kanoniczne-
go uczyli się przez 2 lata po 4 godziny tygodniowo. Pedagogikę i katechetykę 
wykładano przez 4 lata po 1 godzinie w tygodniu. Na naukę teologii pastoral-
nej przeznaczano tylko 1 godzinę w ciągu jednego roku. Klerycy składali eg-
zaminy 3 razy w roku: pisemny przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz 
ustny w lipcu. Ksiądz Szczeklik, porównując tamtejsze „wychowanie domowe” 
z seminariami w Galicji i w Wiecznym Mieście, zauważył, że we Fryburgu 
„wolność jest mniej ograniczona, niż w rzymskim typie seminariów, klerycy 
wychodzą 2 razy tygodniowo na przechadzkę gremialnie, 1 raz zaś mogą wyjść 
nawet w pojedynkę. Do medytacji porannej sami sobie punkta wyznaczają po-
przedniego wieczoru, medytują w swoich pokojach, nie w kaplicach; rachunek 
sumienia robią 2 razy na dzień. Czytanie duchowne wieczorem”10.

Pozostałe praktyki regulaminu domowego były podobne jak we wszystkich 
rzymskokatolickich seminariach duchownych lokalnych Kościołów europej-
skich.

W  trakcie swojej podróży naukowej, jak wspomnieliśmy, ks. Szczeklik 
zwiedził także Paryż i przyglądał się formacji tamtejszego duchowieństwa. 
W Paryżu księża kształcili się w seminarium św. Sulpicjusza cieszącym się 
we Francji wielką sławą. Dlatego też na studia przybywała tam młodzież du-
chowna z różnych diecezji. Studium teologii poprzedzał dwuletni kurs filo-
zoficzny. Za utrzymanie w seminarium klerycy płacili 900 franków rocznie. 
Absolwenci, którzy aspirowali do stopnia doktora, po ukończeniu studiów 
seminaryjnych przez 2 lata uczyli się jeszcze w Instytucie Katolickim. Na Sor-
bonie nie było wydziału teologii katolickiej.

 9 Tenże, Notatki z podróży, DKiD 9: 1905, s. 20. 
10 Tamże, s. 21. 
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Studia teologiczne w Lowanium
Po zwiedzeniu Paryża ks. Szczeklik udał się do Louvain, starego ogniska 

katolickiego ruchu naukowego. W Belgii absolwenci szkoły średniej, wybiera-
jący stan duchowny, przed podjęciem studiów teologicznych byli zobowiązani 
do ukończenia w zakładzie diecezjalnym dwuletniego kursu filozofii, na któ-
rym, obok wszystkich dyscyplin filozoficznych, uczyli się ponadto historii 
naturalnej, dziejów Kościoła, ekonomii politycznej oraz literatury łacińskiej, 
francuskiej i flamandzkiej. Studia teologiczne, podobnie jak w Cesarstwie 
Austro-Węgierskim, trwały 4 lata. Ks. Szczeklik miał okazję bliżej poznać 
rozkład przedmiotów w seminarium duchownym w Tournai. Klerycy wszyst-
kich 4 kursów, tak jak w paryskim seminarium św. Sulpicjusza, razem uczęsz-
czali na wykłady teologii dogmatycznej, moralnej i studium Pisma Świętego 
po 4 godziny tygodniowo. Historii kościelnej i prawa kanonicznego słuchali 
2 godziny w tygodniu. Nauce liturgiki, socjologii, teologii pasterskiej, casus 
conscientiae i homiletyki poświęcano 1 godzinę tygodniowo. Klerycy kursów 
3. i 4. uczyli katechizmu w sąsiednich kościołach. Kazania próbne wygłaszali 
refektarzu w czasie wspólnego obiadu. W każdą sobotę odbywała się dyspu-
ta, tzw. sabbatina, pod kierunkiem profesora kolejno z każdego przedmio-
tu. Zdolniejsi studenci organizowali tzw. akademie, w czasie których czytali 
opracowane przez siebie prace na tematy zadane przez profesorów. Egzaminy 
były wyłącznie pisemne i odbywały się co 3 miesiące. Jednakże w ciągu roku 
profesorowie także odpytywali. W wykładach teologii dogmatycznej w zasa-
dzie opierano się na podręcznikach Louisa Billota SJ. Za utrzymanie zarówno 
na studium filozofii, jak i na teologii, klerycy płacili po 600 franków rocznie.

Marzeniem niejednego zdolniejszego studenta był doktorat. W Lowanium 
klerycy aspirujący do tego stopnia mogli już po zaliczeniu przynajmniej 2 lat 
teologii seminaryjnej, a zwykle dopiero po 4 latach, czyli po uzyskaniu ab-
solutorium, zapisywać się na uniwersytet. Doktoranci mieszkali w Collège 
de St. Esprit. Wykłady zaś odbywały się w starym budynku uniwersyteckim 
(Halles). Studia, podobnie jak w innych uczelniach katolickich, opierały się 
na nauce św. Tomasza z Akwinu, a każdy profesor podawał do użytku studen-
tów swój własny podręcznik. Ks. Szczeklika jako profesora teologii moralnej 
szczególnie interesowała właśnie ta dyscyplina. Zauważył, że w jej wykładach 
uwzględniano nie tylko patologię moralności, czyli naukę o grzechach, ale 
także uczono o cnotach. Podobnie wykładali ten przedmiot jezuici w swo-
im kolegium lowańskim. W tym kierunku poszło także paryskie seminarium 
św. Sulpicjusza.

Po pierwszym roku studiów doktorant składał prywatny egzamin decydu-
jący o dopuszczeniu do bakalaureatu. Po drugim roku, w celu osiągnięcia tego 
pierwszego stopnia akademickiego zadawał egzamin pisemny, trwający 2 dni 
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po 4 godziny dziennie, zaś w lipcu egzamin ustny. Następny etap stanowiła 
trwająca 1,5 godziny publiczna obrona wybranych 14 tez. Zarzuty stawiała 
zebrana publiczność lub oponenci wyznaczeni z urzędu. Po trzecim roku na-
uki w podobny sposób odbywał się egzamin na stopień licencjata, z tą jednak 
różnicą, że egzamin ustny był dłuższy, zaś obrona publiczna obejmująca 25 tez 
trwała 2 godziny.

„Doktorat teologii w Louvain – zauważył ks. Szczeklik – to chyba najcięż-
szy na całym świecie”. Osiągali go tylko niektórzy, zwykle po 2 lub 3 latach 
po  licencjacie. Dlaczego? Zaporą były wysokie wymagania stawiane kan-
dydatom do tego stopnia. Doktorant winien był przedłożyć drukowaną ob-
szerniejszą rozprawę (dysertację) o odpowiedniej wartości naukowej. Odbyć 
publiczną obronę 72 tez w ciągu 3 dni po 3 godziny dziennie oraz zapłacić 
wysoką taksę. Tak więc uzyskanie doktoratu teologii, licząc od ukończenia 
gimnazjum, wymagało wytężonych studiów trwających 10–12 lat. „Czy to nie 
za wiele? – pytał ks. Szczeklik. Po takiej pracy powinien już być doctor do-
ctus”11. Po  takim wysiłku naukowym przynajmniej promocja była bardzo 
okazała. Przyszły doktor w uroczystej procesji, w asyście biskupa, postępował 
do kościoła, gdzie celebrowano nabożeństwo. Po promocji odbywała się uczta.

W Lowanium oprócz uniwersytetu i kolegium jezuitów teologię wykładano 
jeszcze w klasztorze dominikanów i w seminarium amerykańskim. W tym 
ostatnim, utrzymywanym przez episkopat amerykański, kształcili się klerycy 
różnych narodowości, wśród których ks. Szczeklik spotkał sześciu Polaków. 
Klerycy ci po przyjęciu święceń kapłańskich podejmowali posługę duszpa-
sterską w Ameryce Północnej12.

Wyższy Instytut Filozoficzny  
Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego
Katolicki Uniwersytet w Louvain, utrzymywany z ofiar wiernych zbiera-

nych raz do roku w każdej parafii belgijskiej, był na początku XX stulecia 
sławny w całej Europie. Rozgłos zyskał nie ze względu na wysoki poziom 
nauk teologicznych, lecz sławę przyniósł mu prężnie rozwijający się Wyższy 
Instytut Filozoficzny. Jak doszło do powstania tej instytucji? Papież Leon XIII 
w encyklice Aeterni Patris Unigenitus ogłoszonej 4 VIII 1879 roku ukazał nie-
zwykłą wartość i aktualną przydatność filozofii św. Tomasza z Akwinu dla 
obrony wiary, budowy pomyślności społeczeństw, rozwoju nauki i kultury 
we współczesnym świecie. Encyklika skierowała wysiłki myślicieli katolickich 

11 Tamże, s. 151.
12 Por. tamże, s. 150–151.
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w kierunku badań teoretycznych w zakresie filozofii bytu i pogłębionych stu-
diów historycznych. Na wydziałach teologicznych zaczęły powstawać katedry 
filozofii tomistycznej13. W  uniwersytecie lowańskim katedrę taką otwarto 
w  1882 roku i, przy poparciu papieża, powierzono ją ks. Désiré Mercierowi, 
który jako „professeur de philosophie selon saint Thomas” kierował nią przez 
23 lata. Znał także współczesne mu kierunki filozoficzne oraz osiągnięcia ba-
dań naukowych z zakresu biologii, chemii, fizyki, matematyki, medycyny oraz 
religioznawstwa. Był jednym z głównych przedstawicieli neotomizmu i odno-
wy filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Studia nad filozofią Akwinaty miały 
w zamyśle papieża przyczynić się do odnowienia współczesnej myśli filozo-
ficznej i teologicznej14. Warto wspomnieć, że w tym samym roku podobną 
katedrę utworzono na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
powierzając ją ks. Stefanowi Pawlickiemu CR, o czym biskup krakowski Albin 
Dunajewski 7 XII 1882 roku z radością powiadomił papieża Leona XIII15.

W  1888 roku Leon XIII zachęcił biskupów belgijskich do rozszerzenia i po-
głębienia studium filozofii neotomistycznej, której wykłady winny obejmo-
wać wszystkie jej dziedziny. Do zachęty pisemnej papież „dołożył brzęczącą 
w kwocie 150.000 franków”16. W ten sposób w 1889 roku w uniwersytecie 
powstał Wyższy Instytut Filozoficzny (Institut Supérieure de Philosophie), 
zwany również Wyższym Instytutem Filozofii św. Tomasza lub Ecole Saint 
Thomas d’Aquin. Pierwszym jego dyrektorem został ks. Désiré Joseph Mercier, 
późniejszy biskup Mechelen, prymas Belgii, kardynał. Studia trwały 3 lata. Dla 
studentów utworzono przy instytucie seminarium im. Leona XIII podzielone 
na dwa oddziały. W jednym mieszkali księża, a w drugim klerycy. Koszty 
utrzymania w seminarium wynosiły około 1000 franków. Słuchacze rekruto-
wali się z różnych krajów. Najliczniejsi byli Belgowie, Holendrzy i Francuzi17.

„Jakie pobudki kierowały Ojcem św. i biskupami, by założyć ten instytut, 
jaki jest jego cel, jak do celu zdąża?” – pytał ks. Szczeklik w 1905 roku. W od-
powiedzi na postawione sobie pytania odwołał się do wypowiedzi ks. Mer-
ciera z 1891 roku, w Mechelen: „katolicy są izolowani w świecie naukowym, 

13 Por. S. Piech, Dzieje Wydziału Teologicznego…, dz. cyt., s. 112.
14 Por. P. Królikowski, Mercier Désiré Joseph, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, red. E. Zie-

mann i in., Lublin 2008, kol. 560–561; Z. Pawlak, Tomizm lowański, [w:] Powszechna encyklo-
pedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 9, Lublin 2008 s. 508. 

15 Por. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, WT 1820–1889, Bp A. Dunajewski 
do papieża Leona XIII, Kraków 7 XII 1882; S. Piech, Stefan Zachariasz Pawlicki (1839–1916), [w:] 
Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 316–317. 

16 K. Szczeklik, Notatki z podróży, DKiD 9: 1905, s. 362–363.
17 Por. tamże, s. 365.



659

Księdza Karola Szczeklika opis studiów…

co szkodzi i wierze i nauce”. Źródeł tej izolacji Mercier upatrywał w opozy-
cji względem wszystkiego, co  nosiło znamię Chrystusowe; w  przesądzie, 
że uczony katolicki zawsze traktuje naukę w aspekcie apologetyki, czyli tylko 
jako oręż do obrony wiary, zaś dogmaty krępują swobodę jego badań, oraz 
w fakcie, że myśliciele katoliccy w znacznej mierze uprawiają naukę na spo-
sób syntezy, pod kątem wiary lub metafizyki wyników badań dokonanych 
przez innych. Aby „ze światem katolickim liczono się na polu naukowym” 
należało – zdaniem Merciera – „nie odstępując od wiary, oddać się nauce dla 
nauki, zostawiając na uboczu cel apologetyczny”. Na wzór współczesnych 
nauk, zwłaszcza przyrodniczych, filozofia neotomistyczna winna rozwijać się 
w kierunku specjalizacji, „iść drogą analizy i to iść nie w drugim szeregu, nie 
zadawalać się badaniami z drugiej ręki, lecz samemu bezpośrednio badać”18. 
Celem instytutu – nakreślonym przez Merciera z inspiracji Leona XIII – było 
prowadzenie niezależnych badań nad filozofią tomistyczną i szerzej schola-
styczną, bez zaniedbywania dyscyplin szczegółowych. „Pragnął Leon XIII, 
żeby tomizm rozwijał się w takich warunkach, w jakich niegdyś powstał, żeby 
pozostawał w kontakcie ze współczesną wiedzą i filozofią”19 – wspominał po la-
tach wychowanek instytutu ks. Konstanty Michalski CM, filozof, historyk filo-
zofii średniowiecznej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i nauki 
szczegółowe winny się wzajemnie uzupełniać. Dlatego Mercier zabiegał, aby 
w gronie wykładowców instytutu znajdowali się specjaliści z różnych dzie-
dzin nauki. Instytut Filozoficzny w Louvain stał się z czasem silnym ośrod-
kiem ruchu neotomistycznego zwanego szkołą lowańską. Zadaniem szkoły 
było unowocześnienie filozofii scholastycznej przez kontakt ze współczesny-
mi kierunkami filozoficznymi i naukami szczegółowymi. W szkole lowańskiej 
obok filozofii uprawiano nauki przyrodnicze, matematyczne, społeczne, histo-
ryczne i prawne. Szkoła szczególnie zajmowała się uzasadnieniem poglądu, 
że rozum i wiara nie pozostają w sprzeczności ze sobą, a człowiek uprawiający 
naukę może być człowiekiem wierzącym. Nie ma konfliktu między naukami 
przyrodniczymi i filozofią a religią i teologią. Ewentualne trudności mogły się 
pojawiać przy próbach przypisywania hipotezom pewności naukowej przez 
poszczególne nauki przyrodnicze lub w nieprawidłowej interpretacji prawd 
religijnych20.

Studenci w instytucie zgłębiali trzy główne działy filozofii: kosmologię, czyli 
„filozofię materii”, która posiłkuje się fizyką, chemią i wyższą matematyką; 

18 Tamże, s. 363.
19 K. Michalski, Kardynał Mercier (1851–1926), [w:] K. Michalski, Nova et vetera, Studia 

do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 9, Kraków 1998, s. 31.
20 Por. Z. Pawlak, Tomizm lowański, dz. cyt., s. 508–509.
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psychologię z jej naukami pomocniczymi: biologią, embriologią, anatomią, 
fizjologią, botaniką i zoologią; filozofię moralną, jako filozofię czynów ludz-
kich, z uwzględnieniem prawa naturalnego i ekonomii politycznej. Wyższy 
Instytut Filozoficzny, jak i cały uniwersytet lowański, dużą wagę przywiązywał 
do specjalizacji. Z tego powodu profesorowie, poświęcając się własnym bada-
niom, wykładali tylko po 3 lub 4 godziny tygodniowo. Językiem wykładowym 
w instytucie był francuski, ze względu na studentów świeckich.

Stopnie akademickie studenci uzyskiwali na  wzór uczelni rzymskich. 
Po pierwszym roku studiów składali egzamin na stopień bakałarza, po drugim 
licencjata. Po trzecim roku nauki, po przedłożeniu pisemnej rozprawy i złoże-
niu egzaminu, uzyskiwali stopień doktora filozofii. Po doktoracie można było 
ubiegać się o jeszcze jeden stopień zwany agregé à l’Ecole saint Thomas. W celu 
osiągnięcia go trzeba było przedstawić drukowaną pracę i publicznie obronić 
50 tez wybranych przez kandydata i zatwierdzonych przez profesorów21.

Niejako na zakończenie trzeba podkreślić, że właściwe odczytanie myśli 
św. Tomasza z Akwinu wymagało pogłębionej znajomości jego dzieł, dotar-
cia do tekstów oryginalnych, a nie posługiwania się tylko komentarzami, jak 
to często dotychczas praktykowano. Dlatego tomiści lowańscy podejmowali 
solidne studia nad dziejami filozofii średniowiecznej. W Polsce w tego rodzaju 
badaniach wybitnie zaznaczył się wspomniany wyżej ks. Konstanty Michal-
ski, który w latach 1908–1911 studiował w Wyższym Instytu cie Filozoficznym, 
gdzie jego profesorami byli najbliżsi współpracownicy Merciera: M. de Wulf, 
D. Nys, L. Noël i A. Michotte. Tam w  1910 roku otrzymał licencjat na podsta-
wie pracy Mach et Duhem. Étude épistémologique comparée, zaś 15 lutego 1911 
roku uzyskał, z najwyższym odznaczeniem, stopień doktora filozofii św. To-
masza na podstawie rozprawy: La réaction contre le psychologisme en Allema-
gne. Husserl, ses prédecésseurs et ses partisans22. Ks. Michalski w bibliotekach 
polskich, angielskich, francuskich, niemieckich i  włoskich przebadał pod 
względem historyczno-krytycznym ponad 360 rękopisów filozoficznych23. 
Był „pierwszym w Polsce uczonym, który badania w zakresie historii filozo-
fii postawił na prawdziwie europejskim poziomie, sięgając wprost do źródeł 
i prowadząc studia samodzielnie na odcinkach przed nim mało zbadanych lub 
zgoła nieznanych – pisał o nim Roman Ingarden. Był zarazem pierwszym uczo-

21 Por. K. Szczeklik, Notatki z podróży, DKiD 9: 1905, s. 365.
22 Por. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, S II 619, K. Michalski, Życiorys; S. Piech, 

Michalski Konstanty Józef, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, red.  A. Maryniarczyk, Lu-
blin 2011, s. 135.

23 Por. A. Przymusiała, Michalski Konstanty Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, 
Wrocław 1975, s. 592–594.



661

Księdza Karola Szczeklika opis studiów…

nym polskim, który pracując nad wyjaśnieniem głównych prądów w filozofii 
późniejszego średniowiecza na terenie Francji i Anglii w  wieku XIV, wniósł 
w tej dziedzinie trwały i istotny dorobek w naukę europejską”24. Badania te – 
zdaniem Władysława Tatarkiewicza – uczyniły z Michalskiego „jeden z wiel-
kich autorytetów światowych w rzeczach filozofii średniowiecznej, jednego 
z paru historyków, którzy zmienili pogląd na koleje myśli europejskiej, po-
kazali, że zapoznawany dotąd wiek XIV dał początek ideom nowożytnym”25.  
W Wyższym Instytu cie Filozoficznym w Lowanium latach 1936–1939 studio-
wał uczeń ks. Michalskiego ks. Kazimierz Kłósak, późniejszy wykładowca 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie profesor Akademii Teologii Kato-
lickiej, dzisiejszego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego26.

24 R. Ingarden, Uczony  – filozof– człowiek, [w:] K.  Michalski, Dilatato corde, Studia 
do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 14, Kraków 2002, s. 567.

25 W. Tatarkiewicz, Filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim od XVII do połowy XX wieku, 
[w:] Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. 
S. Mikucki, Kraków 1967, s. 33–34.

26 Por. Z. Hajduk, Kłósak Kazimierz, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, dz. cyt., s. 654.
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Sługa Boży bp Wilhelm Pluta  
i jego wizja duszpasterska

Bp Wilhelm Pluta jechał do Gorzowa Wielkopolskiego 6 września 1958 roku 
z niepokojem w sercu, a nawet lękiem. Wiele bolesnych informacji dociera-
ło do niego na temat warunków, w jakich żyją Polacy na Ziemiach Zachod-
nich po przymusowym przesiedleniu z ojcowizny na Wschodzie. On wyrósł 
w duchowości głębokiej wiary ludu śląskiego, miłości do Kościoła świętego, 
pracowitości i uczciwości, szacunku dla legalnej władzy. Mentalność ludzi 
na tych ziemiach była inna. Byli tu ludzie poranieni krzywdą, jaką im wy-
rządzono, przenosząc ich na nieznane dla nich tereny i pozbawiając własno-
ści. Przybyli tu również ludzie z różnych rejonów Polski, którzy pozostawali 
w konflikcie sumienia i ze środowiskiem ze względu na słabą wiarę i gorszący 
sposób życia. Jako kapłan żarliwej modlitwy omadlał swoich przyszłych die-
cezjan, nawiedzając po drodze sanktuarium w Piekarach Śląskich, a potem 
w „Częstochowie Ziem Zachodnich”, w Rokitnie. Od dnia nominacji starał 
się ogarnąć mieszkańców ziemi lubuskiej, szczecińskiej i koszalińskiej Bożą 
miłością, na którą wszyscy ludzie są wrażliwi i jej bardzo potrzebują. Przybył 
także z polskim patriotyzmem do ziemi ojczystej i do narodu, który tak wiele 
wycierpiał w historii. W duszpasterstwo i administrację diecezją wprowadził 
styl śląski, łącznie ze sposobem prowadzenia wizyty pasterskiej w parafiach 
czy przygotowaniem dzieci do wczesnej komunii świętej.

W pierwszym liście pasterskim postawił sobie i wiernym trzy zadania: życie 
wszystkich wierzących w stanie łaski uświęcającej, uczestnictwo w niedziel-
nej mszy świętej i prowadzenie misji parafialnych połączonych z intronizacją 
obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. Program ambitny i po 
ludzku niewykonalny. Jednak realizując konsekwentnie postawione sobie cele, 
Biskup wycisnął w ciągu blisko 28 lat kierowania administracją – a od 1972 
roku diecezją – głębokie znamię otwartości na Boga ze strony wiernych świec-
kich i gorliwości apostolskiej u duszpasterzy.
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Życie i posługa duszpasterska  
sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty
Sługa Boży bp Wilhelm Pluta urodził się w Kochłowicach 9 stycznia 1910 

roku. Ojciec, Piotr Pluta, był górnikiem w kopalni Wirek. Liczna rodzina 
(dziewięcioro dzieci) borykała się z  trudnościami materialnymi. Pobożna 
matka, Agnieszka, zabiegała o religijne wychowanie dzieci. Ojciec miał duży 
autorytet wśród górników. Szanowali go koledzy górnicy, gdyż był bardzo 
uczynny i bezinteresowny w niesieniu pomocy. Jednym ze znaków takiej życz-
liwości było pisanie kolegom podań do dyrekcji kopalni i innych urzędów, 
ponieważ znał on dobrze język niemiecki i pisał pięknym kaligraficznym pi-
smem. Na formację duchową Wilhelma wpływali szczególnie proboszczowie: 
ks. Ludwik Tunkel i jego następca, ks. Franciszek Szulc.

Bp Pluta kończył studia teologiczne w Seminarium Śląskim w Krakowie. 
Został wyświęcony na kapłana w katedrze katowickiej 24 czerwca 1934 roku 
przez bpa Teodora Bromboszcza.

Do 1949 roku pracował jako katecheta i pedagog w Bielsku Białej. W cza-
sie wojny był najpierw wikariuszem w Kochłowicach, potem w Chorzowie 
w parafii św. Antoniego, zaś w 1942 roku został mianowany administratorem 
parafii Leszczyny. W 1945 roku został przeniesiony do Nowej Wsi – Wirek, 
rok później do Koszęcina, w 1948 roku do Lublińca, natomiast od 1951 roku 
pracował w parafii św. Józefa w Załężu z obowiązkiem prowadzenia kursu 
duszpasterstwa praktycznego dla neoprezbiterów. Na wiosnę 1958 roku rozpo-
częte były starania ze strony Rektoratu KUL-u, by zaangażować ks. dra Plutę 
do wykładów teologii pastoralnej w uczelni.

Biskup diecezji gorzowskiej
Dnia 4 lipca 1958 roku ks. Pluta został mianowany przez ojca świętego Piu-

sa XII biskupem dla ordynariatu gorzowskiego, otrzymując stolicę tytularną 
Leptis Magna. Do Gorzowa Wielkopolskiego przybył 6 września, a konsekra-
cję otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 7 września 1958 roku w kate-
drze gorzowskiej.

Przeżywał dwa ważne dla diecezji wydarzenia: z dniem 25 maja 1967 roku 
Kongregacja Konsystorialna podniosła ordynariat gorzowski do  rangi ad-
ministracji apostolskiej zależnej bezpośrednio od Stolicy Świętej; z dniem 
28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus usta-
nowił na Ziemiach Zachodnich nowe diecezje z dotychczasowej administracji 
apostolskiej, a mianowicie: gorzowską z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 
szczecińsko-kamieńską z  siedzibą w  Szczecinie i  koszalińsko-kołobrzeską 
z siedzibą w Koszalinie.
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Posługa w Kościele powszechnym
Bp Pluta uczestniczył w I sesji Soboru od 14 listopada 1962 roku i w III sesji 

od 12 września 1964 roku do 11 grudnia 1964 roku. Udział w Soborze był dla 
bpa Pluty wielkim duchowym przeżyciem powszechności Kościoła i działania 
Ducha Świętego w nim. W liście przysłanym z Rzymu do kapłanów i wiernych 
napisał: „nie możecie… sobie tego wyobrazić, jak mocna nas tu łączy siła, 
nas, biskupów całego świata, z różnych ras ludzkich, mówiących tylu różny-
mi językami. Jesteśmy jednością, bo ożywia nas jeden duch, duch miłości, 
pochodzący z Ducha Świętego, niestworzonej miłości w Bogu”1. W słowach 
tych dotknął nerwu, który przenika Kościół zawsze, a ujawnia się naocznie 
niemal namacalnie w czasie Soboru, wyakcentował jedność, będącą owocem 
obecności Ducha Świętego w Kościele.

W dniu 22 września 1964 roku bp Pluta zabierał głos na auli soborowej 
na  temat troski materialnej o kapłanów i czasu wolnego w życiu kapłana. 
W dzienniku z Soboru napisał: „Kard. Doepfner, przewodniczący sesji, udzie-
lając mi głosu, dodaje: «Episcopus Ordinarius Gorzoviensis in Polonia». Po-
dziękowałem Ks. Prymasowi za interwencję, a kard. Doepfnerowi za takie 
sformułowanie”2. Po raz drugi bp Pluta przemawiał 12 października 1964 roku. 
Pod koniec listopada chciał również zabrać głos, ale z powodu braku czasu 
oddał tylko tekst do sekretariatu. Był więc bardzo czynny w czasie III sesji 
Soboru.

Uczestniczył w 1980 roku w VI sesji synodu biskupów na temat małżeństwa 
i rodziny w życiu Kościoła i świata jako delegat Konferencji Episkopatu Pol-
ski. W obradach synodu był bardzo aktywny, gdyż zabierał kilkakrotnie głos, 
a swoje obszerne opracowania na temat formacji małżonków do dojrzałości 
chrześcijańskiej złożył w sekretariacie synodu.

Posługa w Kościele katolickim w Polsce
W trzy dni po konsekracji bp Pluta został mianowany przez prymasa Wy-

szyńskiego członkiem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu3. Pracował w niej 
bardzo aktywnie aż do końca życia.

Przez jedną kadencję był przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa 
Rodzin (1965–1970). W latach 1975–1980 pracował w Komisji Episkopatu ds. 
Duchowieństwa.

Brał czynny udział w sesjach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski. 
Przemawiał na każdej konferencji i to kilkakrotnie. Biskupi z wielką uwagą 

1 W. Pluta, List pasterski, GWK, 7 1963, s. 8.
2 Tenże, Dziennik pobytu ks. bpa Ordynariusza w Rzymie, GWK 1965, nr 9, s. 81.
3 Por. Pismo nominacyjne z 10 września 1958 r., N. 5185/58/P.
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słuchali jego spostrzeżeń i własnych przemyśleń na tematy życia wewnętrz-
nego, metod duszpasterskich, formacji laikatu itp.

Prezentował wykłady na zjazdach, sympozjach i często wygłaszał rekolekcje 
dla kapłanów w różnych diecezjach, a także dla księży studentów w Rzymie.

Posługa w Kościele gorzowskim
Funkcja nauczycielska
Ks. bp Pluta zainicjował styl wizytacji pasterskich, w ramach którego prze-

widziane były odwiedziny duszpasterskie we wszystkich kościołach filialnych, 
a w wybranych parafiach było ich ponad 10 w tamtym czasie. Wszędzie gło-
szone było przez biskupa słowo Boże i przeprowadzana przynajmniej krót-
ka rozmowa z wiernymi. Do programu wizyty należały spotkania z grupami 
modlitewnymi, zawodowymi itp. Najczęściej wizytacja zaczynała się w piątek 
po południu i trwała do niedzieli do obiadu w jednej parafii, a w następnej 
parafii zaczynała się w niedzielę po południu i trwała przez cały poniedzia-
łek. W pierwszych latach duszpasterzowania, gdy dystanse były bardzo duże 
do dekanatów odległych, jak np. Bytowa, Lęborka, Słupska, bp Pluta wyjeżdżał 
na wizytacje na 10 dni z dwoma niedzielami włącznie.

Głoszenie słowa Bożego realizował również przez listy pasterskie, orędzia, 
komunikaty itp. W  sumie jego nauczanie pasterskie obejmuje około 1300 
stron maszynopisu samych listów pasterskich. Nie ma  problemu, którego 
by nie dotknął w nauczaniu. Akcent szczególny położony był jednak na świę-
tość rodziny i kapłaństwa, na wychowanie młodzieży i dzieci.

Nauczał również przez opracowywanie materiałów pomocniczych dla 
duszpasterzy, a także publikacje książkowe i artykuły naukowe i duszpaster-
skie.

Funkcja kapłańska
Troska o  owocne sprawowanie sakramentów świętych uwidaczniała się 

we  współpracy bp  Pluty z  członkami Komisji Duszpasterstwa Ogólnego 
w przygotowaniu dzieła zbiorowego Sakramenty św. w duszpasterstwie. Po So-
borze Watykańskim II opracowywał materiały duszpasterskie, które miały 
duszpasterzom ułatwić udane wprowadzenie w życie nowych ksiąg liturgicz-
nych do sprawowania sakramentów świętych4.

Będąc człowiekiem żarliwej modlitwy, bardzo zabiegał o  rozmodlenie 
kapłanów i  wiernych. W  tym celu starał się utworzyć dom rekolekcyjny 

4 Por. W. Pluta. Chrzest święty (mps), Gorzów Wielkopolski 1979; tenże, Sakrament bierz-
mowania (mps), Warszawa–Gorzów Wielkopolski 1981; tenże, Uzasadnienie, motywacja dla 
dzieci i młodzieży przed częstą spowiedzią (mps), Gorzów Wielkopolski 1982.
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w sanktuarium maryjnym w Rokitnie, po likwidacji przez władze świeckie 
tamtejszego domu formacji i przeznaczeniu go na dom dla dzieci niepełno-
sprawnych. Radował się, gdy w 1974 roku mógł przeznaczyć do użytku część 
plebanii w Rokitnie na taki dom. Szczęśliwy był zwłaszcza, poświęcając, z oka-
zji uroczystości 25-lecia biskupstwa, dom rekolekcyjny w Rokitnie, który może 
pomieścić równocześnie 100 rekolektantów.

Funkcja pasterska
Znajomość teoretyczna i praktyczna duszpasterstwa ułatwiała biskupowi 

Plucie programowanie i realizację działalności duszpasterskiej w diecezji. Idąc 
po linii programu duszpasterskiego ogólnopolskiego, starał się w okresie ferii 
wakacyjnych, na podstawie materiałów Komisji Duszpasterskiej Episkopa-
tu, opracowywać program dostosowany do warunków własnej diecezji. Tak 
przepracowany program przedstawiał kapłanom na kursie duszpasterskim, 
który organizowany był w gmachu Seminarium Duchownego w Paradyżu pod 
koniec sierpnia każdego roku.

Troszczył się o formację duszpasterską kapłanów. W tym celu organizował 
konferencje rejonowe i wówczas sam prowadził obszerne wykłady na temat 
nowoczesnych metod duszpasterzowania. Podobnie czynił wobec kleryków, 
do których przybywał każdego miesiąca, by wygłaszać konferencje ascetyczne 
w czasie miesięcznych dni skupienia. Wygłaszał konferencje także na rekolek-
cjach dla różnych grup świeckich katolików.

Celem usprawnienia pracy duszpasterskiej sformułował dla kapłanów tzw. 
„Rozporządzenia duszpasterskie L”. Dotyczyły one aktualnych problemów 
duszpasterskich, np. konferencji dla rodziców przed chrztem świętym, kur-
sów przedmałżeńskich, przygotowania do sakramentu bierzmowania, forma-
cji służby liturgicznej ołtarza.

Tragiczna śmierć i pogrzeb
Bp Pluta zginął w wypadku samochodowym w drodze na spotkanie z ka-

płanami na trasie Świebodzin – Krosno Odrzańskie 22 stycznia 1986 roku 
w godzinach przedpołudniowych.

Pogrzeb odbył się w katedrze gorzowskiej 27 stycznia 1986 roku z udziałem 
ks. prymasa Józefa Glempa, kardynałów, arcybiskupów i biskupów, wielkiej rze-
szy kapłanów, sióstr zakonnych i kilkudziesięciu tysięcy wiernych. Ciało zło-
żone zostało w grobowcu wymurowanym w przedsionku katedry gorzowskiej.

Wizja duszpasterska sługi Bożego bpa Pluty
Bp Pluta napisał pierwszy list do swoich diecezjan, który był czytany 7 wrze-

śnia 1958 roku. Zaczął go od słów:
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Gdy mi  J. Em. Ks. Kard. Prymas wręczył nominację na  biskupa, powierzając 
w  imieniu Stolicy Apostolskiej pieczę nad duszami Waszymi, powiedział słowa, 
które na  zawsze utkwiły mi  w  sercu: „Idzie tam ksiądz jako syn twardej wiary 
śląskiej, niech ksiądz zaniesie ludowi na rozległej ziemi gorzowskiej dużo siły – 
a raczej dużo miłości, bo tej im więcej jeszcze trzeba”5.

Długo zastanawiał się nad słowem wprowadzającym do pierwszego listu 
pasterskiego. W ramach lektury św. Pawła natrafił na tekst z listu św. Pawła 
do Filipian: „Noszę was w sercu swoim” (Flp 1, 7) i ten tekst przyjął za motto 
swojego pierwszego odezwania do diecezjan.

Tajemnica Kościoła
Po podziękowaniu poprzednikom – administratorowi Edmundowi No-

wickiemu i bpowi Teodorowi Benschowi oraz kapłanom, nakreślił program 
w podtytule Tajemnica Kościoła. Podkreślił, że  „Kościół jest Chrystusem 
rozprzestrzenionym w dziejach i miejscach. I ten Chrystus «wczoraj i dziś 
i  na wieki» zostanie jedyną «drogą, prawdą i  życiem». Poprzez Kościół 
swój i  w  nim rodzi On  swoich świętych, w  których jedyny dziś ratunek 
świata”6.

Podał następnie naukę o Kościele – soborową w treści, choć podawaną 
na pięć lat przed wydaniem konstytucji dogmatycznej o Kościele. Pisał:

W  Kościele Jezusa Chrystusa poczętym z  Ducha Świętego, pierwiastek ludzki, 
zewnętrzny widzialny, włączony jest we współistnienie z niewidzialną Boskością 
Kościoła. Te zewnętrzne, ludzkie pierwiastki są narzędziem przekazywania przez 
Kościół darów prawdy i  łaski przyniesionych przez wcielonego Syna Bożego. 
Dlatego jak naturze ludzkiej Jezusa Chrystusa należy się cześć Boska  – tak 
Kościołowi naszemu należy się miłość i cześć. Jak Chrystusa naczelnym prawem 
była miłość, bo zaczęło się to życie Boga-Człowieka przez Ducha Świętego, któ-
ry jest miłością osobową w nieskończonych głębiach wewnętrznego życia Trójcy 
Przenajświętszej – tak i w Kościele poczętym z tego samego Ducha Świętego, za-
kładającego Jego fundamenty, naczelnym prawem jest miłość. Miłość wzajem-
na wszystkich dzieci Bożych, tworzących Ciało Mistyczne Chrystusa, miłość 
do  ziemskich przełożonych w  Kościele w  szczególny sposób do  Ojca Świętego 
i biskupów7.

5 W. Pluta, Aby wszyscy byli jedno, Opole 1985, s. 13.
6 Tamże, s. 16.
7 Tamże, s. 16–17.
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Miłość źródłem jedności w Kościele
„W liście zaś nominacyjnym – jak pisał dalej pasterz Wilhelm – powierza-

jącym mi pieczę nad duszami Waszymi, mam nakreślony program działania: 
«…abym w swym działaniu kapłańskim przyczyniał się do umacniania upra-
gnionej jedności Narodu w ramionach św. Matki Kościoła»”.8

Miłość mająca swe źródło w Duchu Świętym staje się źródłem jedności 
w Kościele. Jako wykładowca na studium pastoralnym dla neoprezbiterów 
w Załężu opierał się głównie na 6-tomowej Katholische Dogmatyk – dogmatyce 
Schamusa – i w liście pasterskim cytował wypowiedź tego teologa na temat jed-
ności Kościoła: „Jedność ludu Bożego z biskupami i ojcem świętym w Kościele 
jest nie tylko nakazem Chrystusa Pana, ale leży u podstaw samej istoty Kościo-
ła, albowiem Kościół przenikają te same siły, które przenikają osobę Chrystusa 
i Kościół jest wciągnięty w Chrystusowe formy życia (Michał Schmaus)”9.

Jest to nawiązanie do zawołania biskupiego, które tak wyjaśnia bp Pluta 
w liście: „Do godła biskupiego wybrałem słowa Chrystusa Pana, Arcykapłana 
modlącego się o jedność dzieci Bożych, w jeden Kościół Chrystusowy związa-
nych: Ut omnes unum sint „Niechaj wszyscy będą jednością”10.

Program duszpasterski
Odwołując się do modlitwy, jaka jest przewidziana przy nakładaniu pier-

ścienia biskupiego, jako znaku wierności, gdy biskup konsekrator modli się: 
„abyś ozdobiony nieskalaną wiarą strzegł Oblubienicy Boga, świętego Kościo-
ła, bez jakiegokolwiek umniejszenia”, bp Pluta napisał wprost:

Chcemy wszyscy wspólnie pracować nad odnowieniem życia Bożego w rodzinie. 
Rodzina stanowi fundament życia i Kościoła […[. Chcemy, aby wszystkie dzieci 
Boże ziemi gorzowskiej żyły w stanie łaski uświęcającej, małżonkowie zaś tylko 
w  sakramentalnym związku zaślubin małżeńskich, czerpiąc z  niego łaski stanu 
nieodzowne do świętości życia w małżeństwie i rodzinie11.

Należy jednak spełnić pewne warunki, aby można było zrealizować tak 
wzniosły cel. Jak mówi autor listu: „trzeba obudzić ducha wiary” i po drugie, 
„trzeba skierować serce ku umiłowaniu Boga”.

Bp Pluta chce dokonać tego następującymi środkami. Najpierw rzuca hasło: 
„Nie ma niedzieli bez mszy świętej”. Msza święta niedzielna i świąteczna jest 

 8 Tamże.
 9 Tamże, s. 17.
10 Tamże, s. 19
11 Tamże, s. 18.
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w centrum życia wiary. Dlatego pisze w liście: „w każdą niedzielę i w każ-
de święto będą się gromadzić wszyscy na uczestnictwo we Mszy świętej i na 
słuchanie słowa Bożego”12. Biskup zachęca również do udziału w codziennej 
mszy świętej, gdyż tam wierni „znajdą moc do ponoszenia ofiar, jakich wy-
maga szary dzień od każdego z nas”13.

Drugi środek ożywienia wiary i umiłowania Boga stanowią misje parafial-
ne, które są przewidziane w okresie Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem 
chrztu Polski. Jak bowiem pisze: „misja św. budzi bardzo często dusze najbar-
dziej zaniedbane i kieruje je na drogi Bożego życia”14.

Trzecim środkiem duszpasterskim do odnowy życia wiary ma być kateche-
za dzieci i młodzieży.

Wreszcie biskup zwraca uwagę na istotną rzecz, która w tamtych czasach 
była bardzo istotna. Chodzi o odbudowę zniszczonych świątyń, aby w nich 
można było gromadzić się na „łamanie Chleba i posługę słowa Bożego”.

Symbolika herbu biskupiego,  
która jest swoistym programem duszpasterskim
Wyjaśnienie swojego herbu biskupiego bp Pluta podał w pierwszym liście 

pasterskim do kapłanów i wiernych z 7 września 1958 roku. Ma on treść wy-
raźnie duszpasterską. Opuszczam tu  pierwszą część dotyczącą biskupiego 
zawołania, o którym była mowa przy zagadnieniu jedności Kościoła. Warto 
zauważyć, jakie znaki i symbole wybrał biskup dla zaakcentowania podejmo-
wanych przez niego zadań pasterskich. Pisze:

W  godle biskupim umieściłem krzyż św. Piotra, patrona mego zmarłego ojca. 
Ma mi przypominać wierność pierwszego papieża przypieczętowaną krwią mę-
czeńską, wierność bezwzględną Stolicy Apostolskiej.
Baranek św. Agnieszki, patronki mej zmarłej matki, ma  mi być napomnieniem 
ku dobroci rozumnej, do której mnie zobowiązał Kościół, wręczając mi pastorał, 
„…abyś w pielęgnowaniu cnót serca ucieszał, abyś karząc błędy czynił to z miło-
ścią, abyś zachował pokój ducha w dbałości o karność”.
Młotki, znak górników, wskazują, z  jakiej pochodzę rodziny, i  przypominać 
mi mają „ziemię twardej wiary”, ziemię śląską.
W tym nastroju, nastroju wiary, wierności i rozumnej dobroci chcę pracować „na” 
i „dla” ziemi gorzowskiej, której herb – orzeł – widnieje w godle biskupim15.

12 Tamże.
13 Tamże, s. 19.
14 Tamże.
15 Tamże.
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Treść herbu ukazuje głębokie zakorzenienie duchowości bpa Pluty w ro-
dzinie. Wspomnienie patronów swoich rodziców stanowi wyraz niezwykłej 
wdzięczności i wierności synowskiej wobec swoich rodziców, którzy prze-
kazali życie dziewięciorgu dzieci, karmili Bogiem – wiarą i owocem cięż-
kiej pracy górniczej i  domowej  – chlebem powszednim; ukazywali ideał 
życia ewangelicznego swoim przykładem miłości małżeńskiej, pracowitości, 
a szczególnie zdrowej pobożności. Wzniosły ideał małżeństwa i rodziny, jaki 
bp Pluta wyniósł z rodzinnego domu, tłumaczy nam priorytet duszpasterski 
stosowany przez niego w duszpasterstwie małżeństw i rodzin.

Duszpasterstwo małżonków i rodzin
Duszpasterze administracji lubuskiej szybko przekonali się, że zapowie-

dziany w liście pasterskim bpa Pluty priorytet duszpasterski nie jest słowem 
bez pokrycia. Nowy Pasterz podejmował kolejno inicjatywy, które uchodziły 
za pionierskie w dziedzinie duszpasterstwa rodzin.

Najpierw wprowadził obowiązek przygotowania młodych do małżeństwa 
przez kursy przedmałżeńskie w każdej parafii. W tym celu wydał podręcznik 
z  konferencjami16 i  przysposobił także księży prelegentów oraz świeckich 
przez specjalne kursy do prowadzenia tego dzieła.

Ponieważ zdawał sobie sprawę, że trudno zgromadzić rodziców na spotka-
nia formacyjne w dziedzinie wiary i pedagogiki chrześcijańskiej, postanowił 
dokonywać tego przy okazji udzielania sakramentów świętych ich dzieciom. 
W tej metodzie duszpasterzowania okazał się bezbłędnym. Z dotychczasowej 
praktyki duszpasterskiej wiedział, że większość wiernych nie reaguje na kiero-
wane do nich zaproszenia na spotkania formacyjne, tzw. stanowe. Chętnie jed-
nak przyjdą, a część z nich przyjdzie z konieczności, gdy zostaną zaproszeni 
z okazji przygotowania się do przyjęcia sakramentów świętych lub przygoto-
wania ich dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii świętej czy bierzmowania. 
W tym duchu podejmował konkretne działania.

Najpierw zarządził przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dzie-
ci przez specjalne konferencje, na które mieli przybywać przynajmniej pięć 
razy. Napisał też specjalny podręcznik z katechezami dla rodziców i rodziców 
chrzestnych17.

Opracował ponadto materiały i  zarządził obowiązkowe przygotowa-
nie rodziców przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą dzieci. Osobny 

16 Por. W. Pluta, Materiały na kurs przedmałżeński, Gorzów Wielkopolski 1970 (mps a4, 
285 stron, obejmuje 14 wykładów).

17 Por. tenże, Pomoce dla duszpasterstwa sakramentalnego w parafii. Sakramenty wtajemni-
czenia chrześcijańskiego. I. Chrzest, Gorzów Wielkopolski 1979 (wyd. na ksero, 113 stron).
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podręcznik poświęcił przygotowaniu dzieci do wczesnej komunii świętej dla 
rodziców i katechetów z rodzin18, które zdolne są do takiego przygotowania.

Następnie napisał materiały formacyjne dla rodziców, których dzieci przy-
stępują do bierzmowania, a także szkice katechez dla kandydatów do sakra-
mentu dojrzałości chrześcijańskiej19. W tekstach dla rodziców akcent został 
położony na stronę pedagogiczną, jaką mają się odznaczać rodzice w relacji 
do swoich dorastająch córek i synów. Przez treść tych materiałów bp Plu-
ta chciał wskazać rodzicom, jak pomóc swoim dzieciom w przechodzeniu 
od młodzieńczych kryzysów w wierze do dojrzałej wiary.

Dla ułatwienia księżom pracy duszpasterskiej z młodymi małżeństwami 
opracował materiały pomocnicze, z których chętnie korzystano20.

Rola ewangelizacyjna i apostolska świeckich
Biskup Pluta wraz z kard. Karolem Wojtyłą należą do pionierów w dzie-

dzinie formacji świeckich do apostolstwa i ewangelizacji. Pasterz Gorzow-
ski doskonale wiedział z doświadczenia duszpasterskiego, że nie wystarczy 
duszpasterstwo ogólne, czyli głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów 
świętych i administrowanie parafią przez duchownych, ale potrzeba solidnego 
przygotowania duchowego i teologicznego wiernych świeckich do prowadze-
nia ewangelizacji środowisk, do których duchowni dotrzeć nie mogą. W tym 
celu podjął najpierw formację kapłanów, przygotowując w pierwszej kolejno-
ści w odrębnych listach do kapłanów, a następnie w opracowaniu vademecum 
grup i zespołów21 metodę werbowania do grup i ich formacji.

Szczególny akcent kładł na grupy modlitewne i liturgiczne, takie jak: żywy 
różaniec, ministranci, lektorzy, odnowa w Duchu Świętym itd. One stanowią 
bazę dla formacji innych grup, a także podstawę do wypraszania u Boga no-
wych powołań. Osobiście angażował się w formację duchową parafialnych 
grup charytatywnych. Podkreślał konieczność ich formacji duchowej przez 
rekolekcje zamknięte i spotkania formacyjne w dekanatach lub regionach. 
Bowiem caritas nie może stać się dobroczynnością czy tylko filantropią. 
Ona będzie funkcjonować owocnie, gdy człowiek chce służyć w człowieku 

18 Por. tenże, Wczesna Komunia św., Gorzów Wielkopolski 1966 (mps, 157 stron).
19 Por. tenże, Pomoce dla duszpasterstwa sakramentalnego w parafii. Sakramenty wtajem-

niczenia chrześcijańskiego. II. Sakrament bierzmowania. Powiązanie z pedagogiką religijną i dy-
daktyką oraz z praktyką wychowawczą w rodzinie, Gorzów Wielkopolski 1981 (wyd. na ksero, 
270 stron).

20 Por. tenże, Podręcznik młodych małżeństw i rodzin, Gorzów Wielkopolski 1971 (mps A4, 
321 stron).

21 Por. tenże, Vademecum współpracy Ludu Bożego i duszpasterza, Zielona Góra 2009.
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cierpiącym i potrzebującym Chrystusowi, który dzisiaj jest głodny, spragnio-
ny, nagi, w więzieniu, bezdomny itd. Bp Pluta szukał sposobów ewangelizo-
wania grup apostolskich i zawodowych, szczególnie nauczycieli, lekarzy i in.

W swoich opracowaniach, a zwłaszcza w nauczaniu przez żywe słowo, umiał 
przekonywująco mówić o życiu Bożym w człowieku, bo sam był człowiekiem 
Bożym – miał prawo mówić o życiu modlitwy, bo sam był człowiekiem mo-
dlitwy. Opracował też wiele materiałów do pracy formacyjnej ze świeckimi22.

Umiłowanie kapłaństwa święceń i prezbiterów  
oraz troska o powołania
W nauczaniu bpa Pluty od początku dostrzec można zbieżność duszpa-

sterstwa wiernych świeckich i prezbiterów oraz kleryków. Dał on temu wyraz 
w pierwszym odrębnym liście pasterskim do wiernych i osobnym do kapła-
nów: O istocie kapłaństwa i posłudze duszpasterskiej.

Po ukazaniu przykładu duszpasterza w osobie św. Jana Vienneya, którego 
teksty biskup czytał, rozważał i nimi się modlił, w podziękowaniu wychowaw-
com seminarium za formację alumnów wyakcentował, czym jest kapłaństwo 
święceń, cytując wypowiedzi św. Jana Vianneya o kapłaństwie. Mówił jasno, 
że „moc działania kapłańskiego zostawił w człowieku święconym na kapłana 
sam Syn Boży. Jego wolą było i jest, aby kapłan był „drugim Chrystusem […]”. 

Po przytoczeniu tekstów z Pisma Świętego o kontynuacji dzieła zbawczego 
przez apostołów i ich współpracowników bp Wilhelm pisze: 

Słowa apostołów i kapłanów i ich czyny są, dlatego skuteczne w nadprzyrodzone 
owoce i sprawiają Boże działanie na świecie i w ludziach, bo są czynami samego 
Chrystusa. Jest tylko jeden Chrystus, choć nazywa się kapłana katolickiego „dru-
gim Chrystusem” – i On to [Chrystus – P. S.] włącza się w słowo i czyny kapłanów, 
sprawiając, że oni są  Jego narzędziami. On, Bóg, posługuje się ludzkimi narzę-
dziami, ale tak jak za swego życia ziemskiego: Jego wszechmoc Boża przechodzi-
ła przez Jego ludzką naturę i posłużyła się nią jako narzędziem, aby się niejako 
widzialną uczynić. […] Kapłan jest więc w ręku Chrystusa uwielbionego narzę-
dziem, poprzez które On dokonuje swego dzieła zbawczego i dokonywać będzie 
po wsze czasy i miejsca.

Dodaje jednak uwagę na  temat warunków, w  jakich może kapłan taką 
funkcję owocnie pełnić. Pisze: „Ale kapłanem jest tylko ten, który zetknie 

22 Por. tenże, Współdziałanie wiernych w parafialnej pracy duszpasterskiej, Gorzów Wiel-
kopolski (mps, 245 stron); tenże, Wychowanie do czystości dzieci i młodzieży, Gorzów Wielko-
polski (mps, 171 stron).
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się z Chrystusem, włączając się w cały nieprzerwany łańcuch idący od Chry-
stusa poprzez Apostołów, którego ogniwem są biskupi Kościoła katolickiego. 
I jeden z biskupów w tym nigdy nieprzerwanym łańcuchu musi włożyć ręce 
na kandydata do kapłaństwa, aby go «święcić», czyli aby go przyoblec w moce 
Jezusa Chrystusa […]”23.

W drugiej części listu biskup Pluta podkreśla potrzebę zdumienia nad ta-
jemnicą kapłaństwa Chrystusa, w którym uczestniczymy:

Drodzy bracia kapłani! Padnijcie na  kolana pod krzyżem, który zawsze macie 
w pokoju, padnijcie na kolana przed żywym Zbawicielem, który jest Wam oddany 
w pieczę w Przenajświętszym Sakramencie, jaki macie w swoim kościele. Niech 
promień łaski trafi w Wasze poznanie i rozgrzeje Wasze kochanie, abyście w świętej 
zadumie nad powyżej skreślonymi słowami poznali „nieocenioną łaskę Boskiego 
wezwania”… Rozkochanie się serca Waszego w godności kapłańskiej zdradzi się 
na zewnątrz w świątobliwym Waszym życiu. Tylko ono i tylko święte życie Wasze 
będzie rozbudzeniem w sercach młodzieży tęsknoty za kapłaństwem24.

List kończy się zachętą do rodziców, by modlili się o powołania swoich 
dzieci, i  wezwaniem do  pamięci modlitewnej o  seminarium duchownym 
i o pomocy materialnej do jego utrzymania.

Teologii kapłaństwa i formacji kapłanów poświęcił bp Pluta swoje progra-
mowe opracowanie W trosce o życie wewnętrzne25, które ukazało się drukiem. 
Szczególnie w drugim tomie, w rozdziale II, omówiona została współczesna 
teologia kapłaństwa.

Podsumowanie
Nakreślona sylwetka sługi Bożego bpa Pluty wskazuje na jego wielkie zaan-

gażowanie i to już od najmłodszych lat w formację intelektualną i duchową. 
A to owocowało w tak rozległym zakresie jego pracy duszpasterskiej w posłu-
dze prezbitera i biskupa.

Realne i jasne widzenie programu i metod pracy duszpasterskiej osiągnął 
bp Pluta jako duszpasterz na różnych stanowiskach posługi, jakie sprawo-
wał w  kościele diecezjalnym. Przez pięć lat był katechetą kontraktowym 

23 Tamże, s. 23.
24 Tamże.
25 Zob. W. Pluta, W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią, Poznań 1980; tenże, 

W trosce o życie wewnętrzne – o dojrzałość ludzko-chrześcijańską osób w służbie apostolskiej 
i duszpasterskiej Kościoła, t. 2, Gorzów Wielkopolski 1984.
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(zawodowym), potem wikariuszem w parafii, proboszczem w pięciu coraz 
trudniejszych parafiach, rektorem studium pastoralnego dla księży neopre-
zbiterów. Był zapraszany, by wykładać na kapłańskich zjazdach w diecezji ka-
towickiej, a także na słynnych kursach duszpasterskich organizowanych przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dał się też poznać jako autor wielu publikacji 
w czasopismach kapłańskich „Ateneum Kapłańskie” i „Homo Idei”.

Jako bystry obserwator życia religijnego wiernych świeckich, a także oczy-
tany we współczesnej literaturze teologicznej, szczególnie dotyczącej dziedzi-
ny duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa małżeństw i rodzin, bp Pluta 
mógł bezbłędnie kierować pracami duszpasterskimi w diecezji. W tym celu 
zawsze w czasie wakacji spędzanych w Zakopanem zapoznawał się z progra-
mem duszpasterskim episkopatu na następny rok i przygotowywał plan dosto-
sowany do warunków duszpasterskich diecezji powierzonej swojej pasterskiej 
pieczy.

Priorytety były zawsze te same: formacja alumnów i kapłanów, duszpa-
sterstwo małżeństw i rodzin, prowadzenie grup parafialnych, jakie wówczas 
można było prowadzić.

Trzeba podkreślić, że bp Pluta swoim przykładem uczył kapłanów i wier-
nych świeckich żywej wiary, ducha modlitwy i wielkiej gorliwości o Bożą 
chwałę i Jego obecność w ludzkich sercach. Był świadomy, że kapłan rozmo-
dlony i studiujący zawsze znajdzie metody dotarcia do wiernych spragnionych 
Bożej prawdy i miłości.
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Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym sa-
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go. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Stu-
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wersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczel-
nią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ra-

mach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane 
do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką ja-
kość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z my-

ślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w roz-
woju kultury i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zacho-
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