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TEOLOGIA MŁODYCH 4, S. 4-9 

NICOLAE V. DURĂ 
Ovidius University of Constanta, Romanian 

„JUSTITIA” AND „AEQUITAS” IN THE PERCEPTION OF THE GREEK PHILOSOPHERS 
AND OF THE ROMAN JURISTS 

According to the philosophical-juridical thinking of some European jurists, strongly influencing not 
only by the Greek Philosophy and by the Roman Jurisprudence, but also by the Christian jurists of the 
first millennium, who were actually remarked for their exceptional and solid training in the domain of 
Roman Law1, „Justitia”, that is „Dikeosini”, needs to be accomplished by acts of „τὸ ἴσον”, namely
„Aequitatem” (Equity), which was perceived as a value endowed mainly with a moral-religious content2, 
and, at the same time, as the most truthful standard for measuring, weighing, evaluating human acts and 
reaching a verdict about them in the Judgement Seat3. 

In Old Greek, „Jus” was translated - both by philosophers, and by jurists, - by the words: ἡ δίκη/ῆς and
τὸ δίκαιον - οῦ, the latter being also taken over in Neogreek. According to some European philologists
and jurists, the word ἡ δίκη derives from the verb „δείκνυμι” = to show, to guide, to steer, wherefrom
their conclusion that Law was perceived by the ancient Greeks as „(...) a guide for human life imperatively 
directing men’s acts and behavior, in order to attain a balanced relation among themselves”, by „δίκη” 
(reasoning, thinking, pondering)”4. 

The ancient Greeks had – just as the Romans – the idea that Law has a sacred character. This reality is 
confirmed both by the Greek Mythology and by the cohort of philosophers starting with Socrates and 
ending with the eminent representatives of the Neoplatonists School (form Plotinus (205-270) to 
Damascius (458-538), known as the last of the Neoplatonist)5. Thus, no wonder that, for this world of the 
ancient Philosophy, the guide and the imperative judge of human deeds was personified by „Δίκη” (Law), 
who was „under the supervision of his mother, Themis (Θέμις), the goddess of justice, sharing the assets 
and the tasks among them justly and equally”6. 

Yet, with the philosophers of Greek expression, just as with other peoples of the world, the ontological 
relation between Law and Religion and between „Law” and „Divinity” was gradually ignored, eclipsed 
and even forgotten. Thus, the „vulgarization of the word Δίκη and of its contents, led to its replacement 
by τὸ δίκαιον, which, although having the same meaning = law, is however no longer immediately related

 Nicolae V. Dură, Prof. Univ. PhD - Ovidius University of Constanta, Romanian. 
1 Conf. N. V. Durâ, The Byzantine Nomocanons, Fundamental Sources of Old Romanian Law, in: „Exploration, 

Education and Progress in the third Millennium”, Proceedings 1, 3 (2011), p. 25-48; N. V. Durâ, „Lex terrae” în 

percepţia unor jurişti şi istorici ai vechiului Drept românesc. Evaluări şi precizări („Lex terrae” according to the 

Perception of some Jurists and Historians of the Old Romanian Law. Assessments and Notes), „Revista de Teologie 

Sfântul Apostol Andrei” (Theological Journal Saint Andrew the Apostle), 14, 1 (2010), p. 18-42; N. V. Durâ, 

C. Mititelu, Legislaţia canonică şi instituţiile juridico-canonice, europene, din primul mileniu (The Canonical 

Legislation and the European Juridical-Canonical Institutions of the First Millennium). Bucharest 2014. 
2 N. V. Durâ, Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne, in: La morale au crible des 

religions (Studia Arabica XXI), red. M. Th. Urvoy, Paris 2013, p. 213-233. 
3 N. V. Durâ, C. Mititelu, Istoria Dreptului românesc. Contribuţii şi evaluări cu conţinut istorico-juridico-canonic (The 

History of Romanian Law. Historical-Juridical-Canonical Contributions and Evaluations), Bucharest 2014. 
4 L. Stan, Ontologia Juris, Sibiu 1943, p. 61. 
5 For Plotin and Damascius, see briefs information on https://en.wikipedia.org/wiki/Plotinus; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Damascius [accessed: 25.09.2015]. 
6 L. Stan, Ontologia JuriS…, p. 62. 
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to the supernatural order of existence. It is an immanent notion, and represents a „Jus profanum”, while 
Θέμις becomes δίκαιοσύνη”7. 

In the ancient juridical thinking, of Greek expression, „Jus” (Δίκαῖον) (Law) was perceived as the
Romans perceived it, namely also in the sense of Justitia / δῖκαιοσύνη, that is Justice, which the ancient
Greeks considered to be „πᾶσ ὰρετη” (the ultimate virtue), in which all the other virtues are included (cf.
Theognis). Therefore, in the ancient juridical thinking, of Greek expression, the Law was related to the 
moral-religious values. 

The philosophers of the Antiquity, of Greek expression, perceived „Jus” as having the same moral-
religious value. For Socrates, for example, „Law is conformity to what is good”, and all „the natural laws 
are given by the gods (...)”8. In his turn, Plato wrote that „ὀ νόμος” (law) emanates from „Τὸ Οσίον” (He
Who Is)9, namely from the Divinity, and that the earthly image of what is good is a principal idea in the 
world of ideas, because good rises „even above truth”, and is materialized in „δῖκαιοσύνη” (justice),
without which the individual human life and the life of the State cannot be organized either (...)”.  

According to Plato’s affirmation, „(...) in δῖκαιοσύνη is included τὸ ὅσιον as well – as a part of it, which
means that even religiousness is subordinated to justice, and without justice religiousness is not possible 
either”10.  

In other words, as a virtue, Justice cannot exist except in its ontological relation with the Divinity, the 
source of the natural moral Law.  

According to the conception of the same philosopher of the Antiquity, in the juridical order we are 
dealing with „δῖκαιοσύνη νομοθετική”, namely with justice as a realization of „νόμος”, because –
according to Plato’s statement – it is only this kind of justice – perceived as moral value – that has the 
quality of „legislator” or „source of law”11.  

For Aristotle, „(...) Ὀ Δίκαιος ἔσαι ὁ, τε νομιμος, καἰ ὁ ἶσος, τὸ μὲν δίκαιον ἄρα τὸ νόμιμον, καὶ τὸ ἴσον”12

(Law is what is legal and equitable, or the legal and the equitable). As a result, Aristotle concludes that 
without „τὸ ἴσον” (Equity) there is no „τὸ δίκαιον” (Law) (Politics, III, 7)13.

Law has been therefore perceived by the Philosophy of the Antiquity, of Greek expression, also in the 
sense of „τὸ ἴσον”, namely „equity”, considered to be also a moral value, just as „justice”. No wonder, then,
that about „equity”, the scholars jurists have affirmed that „it is more than legality, because positive laws 
are not always equitable, and, moreover, the equity is a right even contrary to the legal one”14.  

Indeed, only „the applied equitable law constitutes the equity in which Law meets Justice, and which, 
related to the truth, verifies its superiority compared to other elements that could be constituent part of 
Law”15.  

This juridical principle of equity – which we find explicitly stated in the Philosophy of the ancient 
Greeks – was expressed as well by the European Union law16. For example, the European Convention on 

7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 71. 
9 Ibidem, p. 72-73. 
10 Ibidem, p. 73. 
11 Ibidem, p. 74. 
12 Aristotel, Etica Nichomachea, V, 1, 8. 
13 Conf. L. Stan, Ontologia Juris..., p. 76 n. 4. 
14 L. Stan, Ontologia Juris..., p. 79. 
15 Ibidem. 
16 Conf. N. V. D Durâ, C. Mititelu, The Treaty of Nice, European Union Charter of Fundamental Rights, in: 8th Edition of 

International Conference The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings, Galati 2013, p. 123-

129; N. V. Durâ, The European Juridical Thinking, concerning the Human Rights, Expressed along the Centuries, „Acta 

Universitatis Danubius. Juridica” 2, 7 (2010), p. 153-192. 
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Human Rights (Rome, 1950) certifies the right of every person to benefit of an equitable trial by an 
independent and impartial tribunal, which is actually the only one entitled to give a verdict „(...) in the 
determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him” (Art. 6).  

About the Right to an equitable trial, which constitutes not only „(...) one of the components of the 
principle of assurance of the preeminence of law in a democratic society, but also of the affirmation of the 
principle „(...) of a European public order of the human rights”17, it has been stated that it „(...) represents, 
by far, the most important aspect of the jurisdictional activity of the organs of the Convention, and after 
the year 1998, of the unique Court”18. 

According to the perception of the Roman jurists, Law confirms – by its very nature – that it is related 
to the values of „Jus divinum” and of „Jus naturale”. Indeed, the definitions of the most famous Roman 
jurists (Celsus, Gaius, Ulpianus etc.) highlight the fact that „Jus” cannot be understood, and its existence 
cannot be explained but in an ontological relation with the Divinity”19, and, ipso facto, with Religion20.  

For example, according to the definition of the eminent Roman jurist Ulpianus († 223), „the science of 
law” (Jurisprudence), namely the science of juridical principles, is defined as „divinarum atque 
humanarum rerum notitia, justi atque iniusti scientia”21 (knowledge of the divine and the human, and of 
what is right and what is wrong).  

For Ulpianus, „to know the law, and to understand it”, supposes therefore „not just to know the 
positive juridical relations, not just to know jus militans in any manner it might appear, but supposes 
first of all to know the divine things; namely, in order to be understood, Law needs to be put in relation to 
the Divinity”22. 

Regarding the notion of „law”, the perception about its contents and its form of expression has 
changed from one epoch to the next. It is actually enough to remind of the fact that for „Jus Romanum”, 
„father of the whole science of Law to this day”23, Law is „ars bonni et aequi” (Celsus)24, namely „the art of 
goodness and equity”. In other words, „Jus” (Law) was initially related to values whose content was 
mainly moral-religious, and only then identified with the goal it pursued, namely with „Justitia” (Justice), 
which the great Roman jurist Ulpianus (IInd century A.D.) defined as „(...) constans et perpetua voluntas 
ius suum cuique tribuendi”25 (the constant and unremitting will to give everyone what is his own), 
wherefrom his indication that „juris praecepta”, namely „the Precepts” or „the Rules” of „Jus”, are in brief 
„honeste vivere, alterum nom laedere, suum cuique tribuere”, namely „to live honestly, to injure no one, 
to render to each his own”.  

It is usually acknowledged that „Rome a édifié une Science et un Art du droit”, and that „cette Science, 
iuris civilis scientia, et cet Art, ars boni et aequi, (...), sont essentiellement romains”26.  

17 C. Bîrisan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole (The European Convention on 

Human Rights. Comment on Articles), Bucharest 20102, p. 357. 
18 Ibidem, p. 360. 
19 L. Stan, Ontologia Juris..., p. 97. 
20 On the Relation between Law and Religion, and at the same time about the Right to Freedom of Religion, conf. 

N. V. Durâ, C. Mititelu, The Right to Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court, „Journal of 

Danubius Studies and Research” 4, 1 (2014), p. 141-152; N. V. Durâ, C. Mititelu, The Freedom of Religion and the 

Right to Religious Freedom, in: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, vol. I, 

Albena 2014, p. 831-838. 
21 Conf. Digestae I, 1, 10; Justiniani Institutiones, I, 1, §1. 
22 L. Stan, Ontologia Juris..., p. 97. 
23 Ibidem, p. 68. 
24 Conf. Digestae I, 1. 
25 Conf. Digestae I, 10; Justiniani Institutiones I, 1. 
26 J. Declarevil, Rome et l’organisation du Droit, Paris 1924, p. 4. 
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Rome gave indeed birth not only to a „science and an art of Law (Juris)” and, ipso facto, of „Justice” 
(Justitiae), but also to an „art of goodness and equity” (aequitatis)”, namely the two religious-moral 
values by means of which the nature of „Jus” was evaluated, and which some Christian jurists, such as 
Minucius Felix, Tertullian and Lactantius, related not only to the natural moral Law27, but also to the 
Christian moral Law28, whose principles constituted a sort of „jus cogens” for the Law of the Eastern and 
Western Church. 

In Rome – where the idea of Law was born – „Justitia” (Justice) and „Aequitas” (Equity) were 
perceived, shared and observed based on the written and unwritten Law, namely of „Jus scriptum” and of 
„Jus consuetudinaris”. Actually, even since the pre-Christian epoch, the Romans created juridical norms 
giving a clear expression not just to the contents of Law but also to the way the two fundamental values 
of „Jus/ris”, namely „Justitia” and „Aequitas”, were perceived and defined by Roman „Jurisprudence”– 
namely by those memorable maxims of some Roman jurists of the classical age of the Roman Law, with 
both a juridical and philosophical background, – among others also as values with a religious-moral 
content.  

For the Romans, „unequalled masters of Law”, the god Jupiter was „the ultimate source of Law”, 
situated therefore „above the other sources that they admitted. The order represented by Jus, was 
reduced, in the last analysis, to the will of Jupiter”29. 

Therefore, it is not surprising that „Jus sacrum” was part of „Jus publicum”, „and was even its most 
important part”, because the Romans regarded law „with a true religiously respect (...)”30. 

Initially, „Jus” governed not only the relations between people, but also those between people and 
Divinity. Yet, later on, to the word „Jus” - referring to the Law, and, ipso facto, to the rule of Law, - the 
Romans added the word „fas” (Divine Law/Divine Commandment), which concerned „(...) the religious 
and the strictly moral relations”, which nevertheless used as their guiding light „the religious ones”31. 

In the Roman State, the norms having a religious content  were circulating in a Code of Laws, entitled 
„Jus fetiale”. These norms – by which the „Divine Will” (Jus sacra) was expressed – were applied by the 
priests of the Temple of Jupiter (the god of Justice), who were called „Fetiales”32 and were organized in 
a „Collegium”. 

As it was known, „Fas”33 had already acquired priority in front of „Jus”, and, as such, for the Romans 
what was not allowed by the „Jus sacra” could not be governed by the human Laws either. Yet, it was not 
only „Fas” that was organically related to „Jus”, but also „Aequum/i”34 (equity, justice), a word that Cicero 
(106 B.C. - 43 B.C.), for instance, perceived in its moral sense both for the natural and for the positive 
Law. In fact, Cicero used the word „aequum” also in the syntagma „aequum bonum”, that is equity and 
goodness, values which – according to him – have to be considered and defended by law by all means. 

27 About this Law and its nature, see N. V. Durâ, Despre Drept şi natura sa (About Law and its Nature), „Revista de 

Teologie Sfântul Apostol Andrei” (Theological Journal Saint Andrew the Apostle), 4, 1 (2002), p. 60-64; 

N. V. Durâ, C. Mititelu, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights…, p. 130-136; N. V. Durâ, 

C. Mititelu, The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion…, p. 923-930. 
28 Conf., N. V. Durâ, Law and Morals. Prolegomena (I), in: „Acta Universitatis Danubius. Juridica”, 2 (2011), p. 158-

173; N. V. Durâ, Law and Morals. Prolegomena (II), in: „Acta Universitatis Danubius. Juridica”, 3 (2011), p. 72-84. 
29 L. Stan, Ontologia Juris..., p. 53. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 54. 
32 About „Fetiales”, see T. Livius (59 B.C. – A.D. 17), Ab Urbe Condita (http://www.thelatinlibrary.com/liv.html) 

[accessed: 26.08.2015]. 
33 Conf. Cicero, Philippicae, XI, 12. 
34 Regarding the etymological aspect of this word, and the way it was used by the Romans, see G. Gutu, Dicţionar 

latin-român (Latin-Romanian Dictionary), Bucharest 1983, p. 50-51. 

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/1097
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/1097
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By „aequum/i”, the Romans expressed the notion of „Jus” in the „moral sense” of „legality”, wherefrom 
the syntagma of „equity or juridical or moral legality”35.  

This Roman juridical reality determined some Law philosophers to conclude that, „in jus is included 
aequum as a first constitutive element”, and, since „aequum is in itself a measure of a moral nature, by 
means of it, the being of jus appears as well of a moral nature”. From here, the natural conclusion is that 
„Jus can only be aequum, namely it can only concern all men equally and be equally just to all”36. 

The word „aequum/i” produced an entire semantic family, including for instance „aequus, a – um”, 
(equitable, just), „aequalis” (equal), „aequalitas” (equality), „aequitas” (equity) etc. 

By the word „aequitas/tis”, the classical Roman jurists did not express the notion of equality, of 
proportionality, but that of equity, of law. Cicero expressed himself in the same sense when he said that 
one must „(...) a verbis recedere et aequitate uti” (leave aside the letter of the law and apply the norms of 
equity”, yet in the sense of justice, in order to defend „aequitatem causae”37 (the justice of the cause). 

It is in this moral sense of justice that this word, „aequitas/tis”, was also perceived by one of the first 
Christian jurists, namely Lactantius († 325), who, in his work „De Justitia”, expressed both of these 
notions, „aequalitas/tis” (equality) and „justitiae” (justice), and, ipso facto, „protectio justitiae” 
(protection of justice), even through the use of the procedure of derogation from the law, because, 
according to the Roman juridical principle stated by the Roman jurist Scaevola, „fiat Justitita pereat 
mundus” (let justice be done, even though the world would perish).  

As a succinct conclusion, we might say that from our philosophical and juridical approach the reader 
of our paper could find out that the ancient Greek Philosophy and the Roman Jurisprudence perceived 
„Justitia” (Justice) and „Aequitas” (Equity) as two moral-religious virtues, related to the Divinity, hence 
the ontological relation between Law and Religion. 

Finally, our reader can notice that both for the ancient Greek Philosophy and for Roman Law „τὸ
δίκαιον” (Jus) meets „Justitia” (Justice) in the „Aequitas” (Equity) only if this one applies an equitable 
Law.  

„JUSTITIA” AND „AEQUITAS” IN THE PERCEPTION OF THE GREEK PHILOSOPHERS AND OF THE 
ROMAN JURISTS 

"JUSTITIA" I "AEQUITAS" W POSTRZEGANIU GRECKICH FILOZOFÓW RZYMSKICH JURYSTÓW 

Summary 
Both for the ancient Greek philosophy, and for the Roman Jurisprudence, „Justitia” and „Aequitas” 

were related to the Divinity, and as such they perceived the „Justice” and the „Equity” as two 
moral/religious virtues, hence the ontological relation between „Jus” (Law) and „Religio” (Religion). 
In the pages of our paper, we have also highlighted the fact that „Jus” meets „Justitia” in the „Aequitas” 
(Equity) only if this one applies an equitable Law.  

Keywords  
„Justitia”, „Aequitas”, moral legality, sacred character of „Jus”, philosophical and juridical approach 
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CĂTĂLINA MITITELU

Ovidius University of Constanta, Romania 

THE APPLICATION OF EPITIMIAS IN THE SEE OF CONFESSION ACCORDING 
TO THE „CANONICAL CUSTOM” AND THE „PENITENTIAL CANONS” 

I. THE CANONICAL CUSTOM, BASIS FOR THE APPLICATION OF THE OIKONOMIA 

In the sources of the orthodox canonical Law, we find out that the „συνήθεία” (canonical custom) 
was invoked as a source and basis even for the application of the Oikonomia. For example, Saint Basil the 

Great († 379) says that „(...) the true cure is to move away from sin; (...)” (Canon 3), and not the penance 
itself, be it even the defrocking1 of a cleric, but, in matters of criminal Canon Law, „we need to know 
both”, namely to apply both the „Acribia”, and the „canonical Custom”, which forsee the application of 
„Oikonomia”. Indeed, according to the apostolical and post-apostolical Tradition the Confessor has rather 
to apply the „Oikonomia” in order to obtain the healing of the sin committed by the penitent, and not 
„Acribia”. 

So, also in the case of the application of epitimias, the Confessor ought not only to be faithful to the 
observation and strict application of the canonical Legislation, namely of „τῆς ἀκριβείας” (the Acribia),
but ought mainly to apply the principle of Oikonomia, which Saint Basil the Great identified with the 
principle affirmed by the custom (συνηθεία), namely by the old and continued practice in matters of 

penitential Discipline, a principle actually retained and affirmed also by the unwritten Law. But, exactly 
these „unwritten laws”, transmitted and preserved from generation to generation, had, both during the 
time of Saint Basil the Great and during that of the Fathers of the VIth Ecumenical (Trullan) Synod, „(...) 
the power of the written laws (...)”2. 

As a whole, these unwritten laws „have formed the juridical custom also called common law or 
customary law”3, which have also offered to the Oikonomia, and, ipso facto, to its modalities of 
application, their juridical-canonical basis.  

The canonical Tradition is also explicitly mentioned by Saint Isidore of Pelusium († 436) (Egyptian 
monk), who affirms, among other things, that Oikonomia is a „leniency” from what is foreseen „by the 
law”4, but which can be applied only in the domain of the custom, and, consequently, functions outside 
„the legislation” (νομοθεσίας)5. 

 Cătălina Mititelu, Assoc. Prof., PhD - Ovidius University of Constanta, Romania. 
1 About defrocking, see N. V. Durâ, Precizări privind unele noţiuni ale Dreptului canonic (depunere, caterisire, 

excomunicare, afurisire şi anatema) în lumina învăţăturii ortodoxe. Studiu canonic (Precisions regarding Some 

Notions of Canon Law (Deposition, Defrocking, Excommunication, Anathema) in the Light of the Orthodox 

Teaching. Canonical Study), part I, „Ortodoxia” (The Orthodoxy), XXXIX, 2 (1987), p. 84-135; part II, „Ortodoxia” 

(The Orthodoxy), XXXIX, 3 (1987), p. 105-143. 
2 I. N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească (Orthodox Canonical Law. Church 

Legislation and Administration), vol. I, Bucharest 1990, p. 78. 
3 Ibidem. 
4 St. Isidore of Pelusium, Epistle 157, in:  Migne, P.G., LXXVIII, p. 410. 
5 St. Isidore of Pelusium, Epistle 73, in:  Migne, P.G., LXXVIII, p. 1126. 
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However, we also need to mention the fact that Oikonomia is not applied „outside the Law”, namely 
as an exception from the Law, but as an alleviation of its obligation, a practice actually legalized by the 
canonical traditional custom of the Church even since the pre-Nicene epoch.  

We have also to keep in mind the fact that even if we were to invoke the Roman juridical principle 
according to which „longa consuetudo usurpata contra legem”, yet, we could not justify or legalize 
practices that are contrary to canonical Legislation, and especially contrary to the canonical Doctrine of 
the Church, because „(...) canons are but determinations deduced from the fundamental principles of the 
Church doctrine”6. 

This is also the reason that we cannot adhere to the definition given by some Orthodox canonists to 
the term „οἰκονομία/ας”, which – in their opinion – would evoke only „an idea of condescension
(συγκατάβασις) and of clemency (ἐπιείκεια), involving, in a precise case, the suspension, with the title of

exception, of the application of the strict Law”7.  
Such a perception was certainly due to the fact that the respective canonists transferred realities 

from the domain of Roman law - and, in general, of the lay Law, - in the area of Canon Law, whose nature, 
aim and means are totally different. Actually, to reduce Oikonomia to a state of temporary „suspension” 
of a Canon Law, means that the respective authors had remained tributary to the terminology and 
doctrine of the Roman Law on „Dispensatio”, and not to that affirmed by the Christian jurist and apologist 
Tertullian († 240), for whom the Latin term, „dispensatio/onis”, was actually the semantic equivalent of 
the Greek word „οἰκονομία”, or, according to his own words, „(...) tamen dispensatione, quam οἰκονομίαν
dicimus”8 (we call them either dispensation, or oikonomia). 

According to the orthodox canonical Doctrine, the application of the Oikonomia (οἰκονομίας) for

different cases and situations, and for the pastoral-canonical needs of the Church – including, therefore, 
in the See of the Confession, – is not a reason or a precedent that we could act against canonical 
Legislation, but, on the contrary, we should continue to respect rigorously the Church Orders foreseen by 
the „canons (κανόνα)”9.  

Therefore, by applying the Oikonomia doesn’t mean that we renounce to the observance with 
„Acribia” (strictness) of the provisions of the canonical Legislation, and neither that we abrogate the 
canonical Orders and Norms10. 

According to the principle stated by the Jurisprudential Roman Law, a juridical custom 
(consuetudo) must „sit longaeva” (have ancientness); „sit tenaciter servata” (needs to be preserved 
tenaciously), namely be unanimously acknowledged; „sit opinione juris sive necessitatis”, namely be 
imposed by a jurisprudential doctrine or by an obvious need; „sit non contraria legis” (must not be 

contrary to the written law) and „sit nota legislatori atque non prohibita”11, namely needs to be known to 
the legislator and not be forbidden by the legislative or the executive power. 

6 P. L’Hullier, L’Esprit du droit canonique. „Messager de l’Exarchat du Patriarcat Russe en Europe Occidentale”, 

Paris, 46-47 (1964), (apud Romanian translation in „Anuarul Facultăţii de Teologie din Sibiu” (The Yearbook of the 

Faculty of Theology of Sibiu), Publishing House of „Lucian Blaga” University (Sibiu), vol. VII (XXXII), (2006-2007), 

p. 12. 
7 Ibidem, p. 14. 
8 Tertulian, Adversus Praxean, cap. II, 1 [the translation is ours]. 
9 Balsamon, Comentariu la Canonul 8 al Sinodului III ecumenic (Comment on Canon 8 of the Third Ecumenical 

Synod) (Ephesus, 431), in:  The Athenian Syntagma, vol. II, p. 214. 
10 Cf. I. Cotsonis, Προβλήματα της „εκκλησιαστικής οικονομίας”, Athens 1957, p. 30-31. 
11 Ibidem. 
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In the Church Law, custom is perceived in the same sense defined by the „old idea” (Jurisprudence) 
of the Roman Law, yet it has „three characteristic elements”, namely: 

It is in total harmony with „the teaching of faith and the religious-moral norms of the Church, (...)”; 
It is admitted by „consensus Ecclesiae”, namely by „the consent of the whole Church”;  
In the Church, „(...) the custom can also be in disagreement with the written law, including to the 

text of the Canons”12, but, if its use proved to be useful to the local or the universal Church, this custom 
has to be observed. Actually, this explains the fact that sometimes some Rules, established via the 
juridical custom, whose provisions were clearly at odds with certain Canons (cf. Canons 5, 51 Apostolical; 
2 of the Synod of Constantinople of the years 879/880), were however confirmed not only by the 
canonical Tradition, but also by the canonical Legislation. 

Such Church Orders have been established via the juridical custom or customary Law even since 

the pre-Nicene epoch, as it is attested as well by the Christian jurist Tertullian, who mentions: „If 
something unwritten has been preserved everywhere, it means that the respective thing has been 
reinforced by custom, relying on Tradition. If anyone were to object that even for Tradition a written 
Tradition is needed, against this idea one can quote many decisions which, although not written, exist, 
however, by virtue of the Tradition and of the custom”. Finally, Tertullian concludes that „if we were to 
look for a written law concerning these decisions and many others, it could not be found; here we have 
the Tradition as a foundation, the custom as a reinforcement and the faith as a warden”13. 

We ought to mention as well that the Customary Law is not only „a fundamental material source of 
the Church Law”14, but also the best interpreter of the written Law, namely of the canonical Legislation, 
applying thus in this concern the well-known interpretation rule of the Law set by the Roman 

Jurisprudence, namely: „Consuetudo, optima legum interpres”. 
The Fathers of the VIth Ecumenical (Trullan) Synod – who in Canon 102 reproduced ad litteram the 

words of Saint Basil the Great both regarding the application of the Acribia, and regarding the application 
of the canonical custom, namely of the Oikonomia, – allowed the Confessors, in the See of the Confession, 
to also use the traditional practice of the canonical customs in matters of Epitimias. 

“(...) For we ought to have in mind two things, the things which belong to strictness (τῆς ἀκριβείας)

and those which belong to custom, and to follow – the Fathers of the Trullan Synod (691/692) 

conclude – the traditional form in the case of those who are not fitted for the highest things, as holy 

Basil teaches us” (Canon 102, Trullan Synod).  

In their comment on Canon 102 of the Trullan Synod, the Byzantine canonists of the XIIth century, 
John Zonaras and Theodore Balsamon, identified, they too, „the custom” (συνήθεία), namely the practice 
established bias the juridical custom, with „lenience” (συμπάθεία)15, which according to the orthodox 
canon Law it is an act of „Oikonomia”. 

In Canon 29, the same Fathers of the VIth Ecumenical (Trullan) Synod16 specifically refer to „those 
holy Fathers” – reunited at a Synod of Carthage – who, based on the local canonical Tradition, had 

12 Ibidem, p. 78-79. 
13 Ibidem, p. 79-80. 
14 Ibidem, p. 81. 
15 The Comments of Zonaras and Balsamon on Canon 102 of the Trullan Synod, in:  The Athenian Syntagma, vol. II, 

p. 552-553.
16 On the ecumenicity of this Synod, its two Sessions and the provisions of its 102 Canons, see for more details 

N. V. Durâ, The Ecumenicity of the Council in Trullo: Witnesses of the Canonical Tradition in the East and the West. in:  
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allowed that, on the Great Thursday, the Holy Eucharist to be performed as well by persons who had not 
fasted all day long (cf. Canon 41 Carthage)17.  

Regarding the provisions of the Canon of Carthage, the Fathers of the Trullan Synod (691/692) 
mention that „(...) this dispensation” had been determined by „some causes, useful to the Church in some 
places (Canon 29 Trullan Synod), namely in Minor Asia and Proconsular Africa. However, they consider 
that ought not to ignore or avoid the „Acribia”, and consequently decide not to break the fast „on the 
Thursday of the last week of the Lent, and thus to do dishonor to the whole of the Lent” (Canon 29 
Trullan Synod). 

In the respective case, the Fathers of the VIth Ecumenical Synod preferred therefore to apply the 
canonical principle of the Acribia to the detriment of that of the Oikonomia, which, in the case of the 
Church of Proconsular Africa, had had as a basis the canonical traditional custom, imposed and 

consecrated by the local liturgical practice (cf. Canon 41 Carthage). Actually, in the Church of Carthage, 
the act of granting „permission” or „condescension” was identical to that of the Oikonomia, in the sense of 
„Moderation”, „Balance” and „Right mind”.  

That fact that the „Oikonomia” was perceived in this way also by „(...) οἰ θεῖοι Πατέρες” (the Holy
Fathers) of the Synod of Carthage, is attested as well by the canonist John Zonaras, who mentioned that 
they „(...)οἰ κονόμησαν τότε τοῦτο(...)”18 (granted then a dispensation), namely from the canonical norm,
based on the canonical Custom transmitted by the old traditional practice. 

II. „PENITENTIAL CANONS”

In the application of the Oikonomia in the See of the Confession, the Confessors have found in the 

Collections of Penitential Canons circulating in the Eastern Christian Church – in various versions and 
collected works even since the Vth and VIth centuries – a helpful canonical guide. 

Out of the canonical Collections having a penitential content, two have remained a norm in the 
Eastern Orthodox Church for the See of the Confession, namely, the canonical Collection attributed to 
Saint John the Faster and the „Nomocanon in 228 Chapters”. 

1. THE SAINT JOHN THE FASTER’S CANONS AND THEIR UTILIZATION IN THE SEE OF CONFESSION

Regarding the Canons attributed to John IV patriarch of Constantinople (582-595), called the Faster 
(Νυστευτής), it is known the fact that they are not mentioned at the Trulan Synod (691/692) or at any 

The Council in Trullo Revisited, coord. G. Nedungatt, M. Featherstone, Rome 1995 (Kanonika no. 6), p. 229-262; I. V. 

Durâ, Câteva precizări privind data şi denumirile celei de a doua sesiuni a celei de-al VI-lea Sinod ecumenic (Quinisext 

sau Trulan) (Some Precisions on the Date and the Names of the Second Session of the VIth Ecumenical (Quinisext or 

Trullan) Synod). „Biserica Ortodoxă Română” (The Romanian Orthodox Church), 1-3 (1992), p. 158-162; I. V. Durâ, 

Canoanele Sinodului al VI-lea ecumenic (Panthekti sau Quinisext sau Trulan) privitoare la Post şi aplicarea acestora 

în viaţa credincioşilor Bisericii Ortodoxe de astăzi (The Canons of the VIth Ecumenical (Panthekti or Quinisext of 

Trullan) Synod regarding Fasting and their Application in the Life of Today’s Orthodox Church Believers). 

„Ortodoxia” (The Orthodoxy), 2-3 (1994), p. 131-141. 
17 I. N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi Comentarii (The Canons of the Orthodox Church. Notes and 

Comments), Bucharest 1992, p. 258-259. 
18 Zonaras, Comment on the 29th Canon of the Trullan Council. in:  The Athenian Syntagma, vol. II, p. 367. 
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other anterior or posterior synod (local or oecumenical), nor are they found in any manuscript before the 
IXth century19.  

It is also known the fact that, from the beginning of the IXth century, „the number of canonical 
prescriptions attributed to Saint John the Faster increased so much that being the various manuscripts in 
use carrying his name, one can already refer to a Corpus Canonicum Ioannis Ieiunatoris, made of three 
writings: Kanonarion, Deuterokanonarion and Kanonikon”20. 

We find the Saint John the Faster’s Canons in all greek Collections, as, for example, in the 
Alphabetical Syntagma of Matthew Blastares, from 1335, in Pidalion, published in 1800, and in the 
Athenian Syntagma (1852-1859), but the numbers of canons is not the same. 

Regarding the Canons attributed to Saint John the Faster, it is said that we find „(…) something 
totally new in the penitential Byzantine works”, and namely „the shortening of the penances”21, that is of 

the Epitimias for certain sins, as well as the applying of the tolerance (συνήθεια), of the condescension 
(συγκατάβασις) and of the clemency (έπιείκεια), instead of „ἀκρίβεία” (strictness), in the See of the
Confession. 

According to the canons attributed to Saint John the Faster, the Confessor is not only a simple 
administrator of the Holy Sacrament of Confession, but he is also „(…) the doctor that acts according to 
the nature and needs of the patient, using the right remedies, taking into account the circumstances of 
each particular case”22. 

In the Kanonarion – the first penitential treatise attributed to Saint John the Faster – we find that 
a great importance it was attached „to the way in which the confessor interrogates the penitent, the latter 
being invited to meditate deeply on the person and on the sins committed and apply the right epitimia, 

taking into consideration his repentance and the possibility of bearing it, without burdening him with 
tasks he cannot fulfill or that might lead him rather to verdiction than to healing”23. 

Among others, the author of the Kanonarion24 draws the attention to the Confessor that he will be 
judged for the way in which he treats penitents, and, therefore, he has to prefer to be condemned for the 
applying too much „οἰκονομίας” (oikonomia/condescension) than to be praised for „ἀσυμπαθῶς”
(insensitiveness)  (the third Part, IIIth Rule)25. 

In the two first Appendices – considered as Conclusions of the Kanonarion26 – the author justifies 
his practice of shortening penances by using acts of Oikonomia. In this respect, he quotes „the canons 74, 

19 Cf. I. Cozma, Canoanele întregitoare ale patriarhilor de Constantinopol: Ioan Ajunătorul, Nichifor Marturisitorul şi 

Nicolae Gramaticul. Studiu istorico-canonic (Additional Canons of the Patriarchs of Constantinople: John the Faster, 

Nicephorus the Confessor and Nicholas Grammatikos. Historical and Canonical Study). Reîntregirea Publishing 

House, Alba Iulia, 2010, p. 46-129; 214-218. 
20 I. Cozma, The Pedagogic and Therapeutic Character of Saint John the Faster’s Canons from Acribia to 

Condescension. „European Journal of Science and Theology”, vol. 8, 2 (2012), p. 228. 
21 Ibidem, p. 228. 
22 E. Herman, Il più antico penitenziale Greco. „Orientalia Christiana Periodica”, 19 (1953), p. 118. 
23 I. Cozma, The Pedagogic..., p. 229. 
24 It is considered that this Kanonarion was written between the second half of the IXth century and the first half of 

the Xth century by a certain hierodeacon John a „man full of favor for the salvation of some”, and a great admirer of 

St. Basil the Great (Cf. F. van de Paverd, The Kanonarion by John, monk and deacon and Didascalia Patrum. 

„Kanonika”, vol. XII, Roma 2006, p. 19-20). 
25 See, M. Arranz, I pententiali byzantine. „Kanonika”, vol. III, Roma 1993, p. 97-119. 
26 Ibidem, p. 93-94. 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAIahUKEwiextvTn7DHAhUE7BQKHcBQC-E&url=http%3A%2F%2Fwww.ejst.tuiasi.ro%2FFiles%2F33%2FCozma%2520(23).pdf&ei=3eTRVd7jJoTYU8ChrYgO&usg=AFQjCNGAjnOem9VHkIPURWcb_AwCXBoK_A&sig2=x6MFxtW7-Jaqoo3p6aK9xQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAIahUKEwiextvTn7DHAhUE7BQKHcBQC-E&url=http%3A%2F%2Fwww.ejst.tuiasi.ro%2FFiles%2F33%2FCozma%2520(23).pdf&ei=3eTRVd7jJoTYU8ChrYgO&usg=AFQjCNGAjnOem9VHkIPURWcb_AwCXBoK_A&sig2=x6MFxtW7-Jaqoo3p6aK9xQ
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84 and 85 of Saint Basil the Great”, and he invites „the faithful to be close to the ones hardened in sin and 
ends in an exhortation to prayer for the salvation of all men”27. 

In the Deuterokanonarion - which according to the opinion of the competent researchers of its 
content it was written in the second half of the IXth century, or even latter on (Xth – XIth century)28, - there 
is also a Chapter dedicated to imposing epitimias, from which we notice that the Confessor establish with 
the accord of the penitent the penance for the sins committed by this one. In the same time, „the 
confessor is warned not to assign the epitimia he considers, neither the one the penitent deserves, but 
the one that the letter chooses”29.  

Acting like this, the Confessor was therefore applying expressly the Oikonomia in the See of 
Confession. In fact, the Confessor applied also the principle of Oikonomia regarding „the duration of 
penance, making in the same time the distinction between epitimias applied for sins committed before 

and after reaching the age of 30”30. 
Instead of Conclusions, we could say that from the Canons attributed to Saint John the Faster we 

have to retain the fact that both the Acribia and the Oikonomia have to be used „in the spirit of 
discernment and balance”31, but the Confessor has to prefer the last one.  

In the same canons, we can notice also the fact that the penances are part of the therapeutic 
dimension of the Sacrament of Confession, and that the reduction of penances is „an iconomic act which 
reflects adequately the pastoral flexibility of Oriental Churches”32. 

2. “THE NOMOCANON IN 228 CHAPTERS”

At the beginning of the XVth century was drafted in Greek „The Nomocanon in 228 Chapters”33, 

a compilation which has been preferred to the Nomocanon of Manuel Malaxos, published in the year 
1561, because that one „(...) refers only to one matter, namely to the ecclesial penances for different 
sins”34. Actually, no wonder that „The Nomocanon in 228 Chapters”, immediately translated in the Old 
Slav, has circulated in the entire South-East European area, and was introduced as a „Supplement” in the 
Russian „Euchologion”35. 

Another crucial work for the Confessor in the See of the Confession was the „Exomologetarion” or 
„A Book Most Profitable to the Soul”36, printed in Venice by Saint Nicodemus the Hagiorite (the first 
edition in the year 1800, and the second edition in 1804). 

In the first part of his work, Saint Nicodemus briefly presents the Teaching of the Church on 
Confession and on the role of the Confessor in the See of the Confession. In the second part, we find the 

27 I. Cozma, The Pedagogic..., p. 231. 
28 See, F. van de Paverd, The Kanonarion…, p. 200-201. 
29 I. Cozma, The Pedagogic..., p. 232. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 237. 
32 Ibidem. 
33 See, N. Milaş, Dreptul bisericesc oriental (Eastern Church Law), translated by D. I. Cornilescu and V. S. Radu, 

reviewed by I. Mihălcescu, Bucharest 1915, p. 156; I. N. Floca, Drept canonic orthodox (Orthodox Canonical Law)…, 

vol. I, p. 99. 
34 N. Milaş, Dreptul bisericesc (Eastern Church Law) ..., p. 156. 
35 Ibidem. 
36 We have used the latest edition published in Romanian (St. Nicodemus the Hagiorite, Carte foarte folositoare de 

suflet (A Book Most Profitable to the Soul), Bucharest 2005). 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAIahUKEwiextvTn7DHAhUE7BQKHcBQC-E&url=http%3A%2F%2Fwww.ejst.tuiasi.ro%2FFiles%2F33%2FCozma%2520(23).pdf&ei=3eTRVd7jJoTYU8ChrYgO&usg=AFQjCNGAjnOem9VHkIPURWcb_AwCXBoK_A&sig2=x6MFxtW7-Jaqoo3p6aK9xQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAIahUKEwiextvTn7DHAhUE7BQKHcBQC-E&url=http%3A%2F%2Fwww.ejst.tuiasi.ro%2FFiles%2F33%2FCozma%2520(23).pdf&ei=3eTRVd7jJoTYU8ChrYgO&usg=AFQjCNGAjnOem9VHkIPURWcb_AwCXBoK_A&sig2=x6MFxtW7-Jaqoo3p6aK9xQ
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Canons of Saint John the Faster, and, in the third part, a Guide for the person who would like to confess 
his sins.  

This „Book” has also circulated in the whole area of the Eastern Orthodox Churches. It has served as 
a guide both for the Confessors and for the penitents, and it has not only helped them to become aware of 
the nature and of the consequences of the sins committed, but has also guided them to the See of the 
Confession, convinced that the „penances”, namely „the Epitimias” that they were going to receive would 
help them to obtain the grace of forgiveness. 

III. THE CONFESSION OF SINS, A „SINE QUA NON” CONDITION FOR THE DELIVERY FROM THE SLAVERY OF SIN

To know „the Truth” - Who sets us „free” (Jn. 8: 32) - we need first of all to be free from any slavery, 

from any sin (Jn. 8: 45). And, certainly, only in this way, will we be able to also receive „the Spirit of the 
Lord, the Spirit of Truth”, and where He is, „there is freedom” (2 Cor. 3: 17). 

Consequently, for us to be made worthy of the knowledge of God (cf. Jn. 17: 3) and, ipso facto, of 
„the freedom of the Spirit”, it is necessary to be free from all sin. But, being by our nature prone to sin as 
human beings, to get clean from sin and regain the „freedom” of the Spirit, the Church of Christ has made 
available for us the Sacrament of the Holy Confession, which offers us the occasion to ask for forgiveness 
and to obtain forgiveness from our sins from our Savior Jesus Christ by means of the Prayer uttered by 
the Confessor, Bishop or Priest. 

By this Prayer, - through the Confessor to whom we are visibly confessing our sins - the whole 
Church is praying with us, also relieving us from the burden of sins through the word of Prayer of the 
Confessor, and, ipso facto, by „the loosing of the sins”, by which a true act of Oikonomia is actually 

accomplished. 
The word Confession (Ὁμολογία) means „being in the same word”, namely in the Word of the Holy

Scripture, which teaches us that „if we confess our (ὁμολογῶμεν) sins”, God will „forgive us our sins” and
He will „clean us from all unrighteousness” (1 John 1; 9). So, „(...) if any man sins, we have an advocate 
with the Father, Jesus Christ the righteous. And – as Saint John the Apostle says – He is the propitiation 
for our sins; and not for ours only, but also for sins of the whole world” (1 John 2, 1-2). 

From the words of Saint John the Apostle, we can therefore retain the following realities concerning 
the Confession, namely:  

The Confession (of sins) is actually a „dia-logue” between the Confessor and the penitent; 
This supposes a sincere and true confession of the sinful deeds, accompanied by total repentance, 

which can clean us from our sins, considered to be an „injustice” against God; 

The Lord Jesus Christ is our Mediator to the Father for the forgiveness of our sins and of the sins of 
the whole world; 

The Confessor judges the acts and prescribes penances according to the Law given to the Church by 
Christ the Lord, Whom he invokes to purify from sin those who confess their sins, in the See of the 
Confession, with sincere repentance. 

The word „Ἐξομολόγησις” (Confession) expresses nevertheless also the status of liberty of the
Christian, who opts for making known – to his spiritual Father (to the Confessor) – the sinful acts 
committed during a certain period of his life.  

“The Law of Christ” has not just brought to us „the grace and the truth” (Jn. 1: 17; Rom. 5: 20; 6: 14), but also 

„the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made [us] free from the law of sin and death” (Rom. 8; 2).  

By confessing his sins in the See of the Confession, the Christian actually clearly testifies that he 
does not want to live „according to the Law of sin”, but according to „the Law of the spirit of life”, in Jesus 
Christ, Who made us free from „the Law of sin and death”. 
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In the See of the Confession, the whole „spiritual Oikonomia” of the Confessor relies, however, on 
„his total trust in the goodness and in the help of God,(...)”37, the only One Who delivers the penitent from 
the slavery of sin. 

In the See of the Confession, this Law „of life” supposes, „Forgiveness” and „Loosing of the sins”, and 
not „punishment”, as the Law of men requires. Actually, even with the Byzantines, „νόμος” (the Law) was
but „πόλεως συνθήκη κοινή” (common Convention of the City), and, consequently, „the power of the law
is to command, to forbid, to allow and to punish (ἀρετὴ νομου τὸ κελεύειν το κωλύειν, τὸ ἐπιτρέπειν, τὸ
τιμωρεῖσθαι)”38.

Instead of Conclusions, we can therefore assess that, from the pages of our paper, the reader has the 
possibility to remark and to notice that in the first centuries the canonical Custom was invoked as 
a source and basis for the application of „Oikonomia” in the See of Confession. Then, he could retain that, 

in the case of application of Epitimias, the Confessor had also later on to rely on the text of the written 
Law, that is on the „Penitential Canons”, hence the necessity of the Confessors to be well familiarized with 
their text, and, ipso facto, with the canonical doctrine regarding the application of the „Oikonomia” and 
„Acribia”. 

THE APPLICATION OF EPITIMIAS IN THE SEE OF CONFESSION ACCORDING TO THE “CANONICAL 
CUSTOM” AND THE “PENITENTIAL CANONS” 

ZASTOSOWANIE EPITIMIAS W UJĘCIU SPOWIEDZI WEDŁUG "ZWYCZAJU KANONICZNEGO"  
I "KANONÓW POKUTNYCH" 

Summary 
In the pre-Nicene Church, the Epitimias were applied – in the See of Confession – according to the Rules 

foreseen by the “συνήθεία” (custom) that is by the “canonical Custom”, which had its source and basis in the 

apostolical Tradition. Then, from the IVth century, the Confessor had to rely on the text of the written Law, id est 

on the text of the canonical Law. From the Vth – VIth Century, the main source and basis in the processes of the 

application of Epitimias were the “Penitential Canons”, which later on circulated in various “canonical Collections” 

in Greek, Slavonic, Romanian etc. Among others, in the text of the “Penitential Canons”, we could find out that both 

the “Acribia” and “Oikonomia” were foreseen for the sake of the salvation of the penitent, and that the Confessor is 

advised to apply rather “Οἰκονομία”, that is condescension and clemency for the sins of the penitent, then

“Ἀκρίβεία”, id est the strictness of the canonical Law.
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Acribia, Oikonomia, the Confessor, the sins 
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PRÁVNÍ POSTAVENÍ MNIŠEK DOMINIKÁNEK V ŘÁDU A V CÍRKVI 

ÚVOD 

Ženská kontemplativní větev Řádu bratří kazatelů neboli dominikánů, (Ordo Praedicatorum) má 
specifické místo jakoby v srdci řádu. Mnišky mají oživovat apoštolské působení bratří a sester modlitbou 

a kajícností ve skrytosti.1 Apoštolát řeholních institutů totiž nespočívá jen ve vnější činnosti, ale také 
v oživování této apoštolské plodnosti (apostolica fecunditas) ze strany kontemplativních řeholníků 
a řeholnic (c. 674). Mnišky dominikánky přijímají závazky evagelijních rad formou veřejných slibů, žijí 
společný život v uzavřené komunitě v papežské klauzuře, podle norem vlastního práva (ius proprium), 
uznaného církevní autoritou. Rok 2015 vyhlásil papež František rokem zasvěceného života, kdy se církev 
více zamýšlí nad touto životní formou. Dominikánská rodina navíc letos o svátku Všech svatých 
dominikánského řádu 7. 11. 2015 vstoupila do oslav jubilejního roku 800. výročí od schválení řádu 
papežem Honoriem III. v roce 1216, které potrvají do 21. 1. 2017. To vše ovlivnilo autorku při výběru 
tématu článku. 

1. ŘÁD BRATŘÍ KAZATELŮ A DOMINIKÁNSKÁ RODINA

Dominikáni – Ordo Praedicatorum – vznikli v neklidné době 13. století; sv. Dominik2 je založil pro 
obranu a šíření pravé katolické víry. Jako hlavní směrnice pro toto společenství zakladatel vymezil: 
kázání pravd víry, poznaných studiem a formovaných hlubokou vnitřní modlitbou; věrohodnost života 
(tzn. život v chudobě podle vzoru apoštolů); společenství v činnosti a v životě, především však 
v modlitbě, podle osvědčených mnišských tradic; misijní zaměření. Stručně řečeno „communis fundata 
praedicatio veritatis verbo et exemplo“ – společné fundované hlásání pravdy slovem a příkladem. Tento 
úkol řádu vyjádřil později sv. Tomáš Akvinský slovy „contemplata aliis tradere a řádovým heslem se stalo 
heslo veritas. První sliby skládali bratři v Toulouse do rukou sv. Dominika v roce 2015, kdy tuto činnost 
schválil místní biskup Fulko, ovšem ještě ne jako řád.  

K založení řádu došlo až papežským schválením a přijetím řehole ve schvalovací bule. Poněvadž ale 

IV. lateránský koncil, který se právě roku 1215 konal, připravoval kánon, který by zakázal vznik nových
řeholí, doporučil papež Inocenc III. sv. Dominikovi, aby si vybral některou z již existujících řeholí. Po 
poradě s bratřími byla vybrána řehole svatého Augustina a 22. prosince 1216 byli bulou papeže 

 Monika Menke, Dr, Th. D. - odborný asistent. 
1Srov. Liber constitutionum Monialium (dále LCM), Základní ústava mnišek, §V. 
2 Srov. J. Kłoczkowski, „Dominik“ in: Encyklopedia katolicka tom. 4. s. 60–61. Sv. Dominik se narodil někdy mezi 

roky 1173–1175 v kastilské vesnici Caleruega v diecézi Osma, ve Španělsku. Po základních studiích filozofie 

a teologie v Palencii přijal kněžské svěcení a stal se členem reformované kanovnické kapituly v Osmě. V letech 

1204 až 1206 konal z pověření krále Alfonse VIII. dvě cesty do severního Německa, jako průvodce svého biskupa 

Diega Azebes. Na těchto cestách se Dominik setkal s kacířstvím Albigenských v jižní Francii a také s kočovným 

kmenem Kumánů, kteří pustošili Německo. Rozhodl se proto, že spolu se svým biskupem Diegem a s dovolením 

papeže, půjde jako misionář ke Kumánům, toto dovolení však nedostal. Začal tedy s biskupem Diegem cestovat 

společně s papežskými legáty a disputovat s albigenskými v jižní Francii. Získával tak pro svůj ideál další 

spolupracovníky, ze kterých později vznikl Řád bratří kazatelů. 
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Honoria III. Religiosam vitam schváleni fratres praedicantes.“3 Prvním impulsem pro šíření řádu se stalo 
rozeslání bratří v malých skupinách v srpnu 2017 zakladatelem řádu do sousedních evropských zemí. 
Aby mohlo společenství sloužit hlásání pravdy, vyžádal si sv. Dominik od papeže Honoria III. dne 
11. února 1218 pravomoc kázat po celém světě bez předchozího souhlasu diecézního biskupa. Řád se
tímto způsobem velmi rychle šířil a v roce 1221 byl na generální kapitule v Boloni rozdělen již do osmi 
provincií,4 v současnosti má řád kolem šesti tisíc bratří5 a od generální kapituly v Římě v roce 2010 
prochází rozsáhlou restrukturalizací, která směřuje k oživení apoštolátu a observance bratří a měla by 
být zakončena v roce 2016 na generální kapitule v Boloni.6 

Již roku 1206 zakládá sv. Dominik první ženský klášter mnišek v Prouille, který měl sloužit jako 
modlitební zázemí jeho misijní práci. V roce 1210 založil svatý Dominik také společenství „laiků“ Voj 
Ježíše Krista, kteří měli hájit práva církve třeba i zbraněmi. Toto společenství se mělo řídit stanovami 

řádu templářů. Roku 1234 již nebylo třeba hájit církev zbraní, společenství se ale nerozešlo. Změnilo svůj 
název na společenství Kajících bratří a sester sv. Dominika a později se z těchto kajícníků vytvořil dnešní 
dominikánský laikát (dříve označovaný termínem „třetí řád“). V 19. století se k dominikánské rodině 
připojily „de iure“7 také různé kongregace sester dominikánek. Tzv. dominikánskou rodinu tedy tvoří 
bratři klerici a spolupracovníci, z mnišky, kongregační sestry, členové sekulárních institutů, členové 
sdružení kněží, jáhnů a laiků a dalších asociací legitimně k ní připojených.8 

Do českých zemí přišli první bratři již ve 13. století a založili kláštery v Praze, Jihlavě, Znojmě, 
Olomouci, Brně a roku 1239 první klášter dominikánských mnišek v Českých zemích v Brně.  

3 Srov. W. Hinebusch, Dominikanie - krótki zarys dziejów, Poznań 1986, s. 91, J. Kłoczkowski, „Dominikanie“ in: 

Encyklopedia..., s. 69. Srov. V. Koudelka, Dominik, zvěstování Božího slova, Tišnov 1992, s. 11–12: Název fratres 

praedicatores se objevuje teprve v bule Gratiarum omnium largitori ze dne 21. ledna 1217 a je dodnes základem 

oficiálního názvu Ordo Fratrum Prædicatorum (Řád bratří kazatelů). 
4 Srov. W. Hinebusch, Dominikanie..., s. 90; V. Koudelka, Dominik, zvěstování..., s. 13–14. 
5 Srov. Relatio de statu Ordinis (2012), Acta Capituli generalis deffinitorum Ordinis Praedicatorum (dále ACGOP), 

Roma 2013, n. 5 a 11: Dominikánskou rodinu tvoří 5955 bratří, 2773 mnišek, 250 členů sekulárních institutů, 

24296 kongregačních sester, kolem 15 tisíc laiků. 16 000 asociovaných laiků, 265 členů kněžských bratrstev. 
6 ACGOP, n. 154. 
7 „De facto“ tato společenství existovala asi od 14. století jako společenství dominikánských terciářek, které se 

sdružovaly ke společnému apoštolátu (charitativní činnost, výchova mládeže apod.). Po tridentském koncilu 

zavázal papež Pius V. apoštolskou konstitucí Circa pastoralis z 29. 5. 1566 také tyto kláštery papežskou klauzurou 

a zachováváním konstitucí mnišek. Protože se ale sestry takto nemohly věnovat apoštolátu, mnohé z nich nepřijaly 

toto nařízení. K uznání kongregací (s jednoduchými sliby – vota simplicia) jako řeholních institutů „sensu stricto“ 

došlo až dekretem Kongregace pro řeholníky a biskupy Ecclesia Catholica roku 1889 a apoštolskou konstitucí 

papeže Lva XIII. Conditae a Christo Ecclesiae ze dne 8. 12. 1900, kterou papež potvrzuje tento dekret. Do té doby 

byly nazývány pia unio – což můžeme považovat za předchůdce nynějšího consociatio fidelium. Srov. F. Bogdan, 

Prawo zakonów, institutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, Poznań 1988, s. 368; srov. také J. Castaño, 

Gli istituti di vita consacrata, Roma 1995, s. 328. 
8 Srov. Liber constitutionum et ordinationum (dále LCO), Constitutio fundamentalis. č. 1 § IX; č. 141 a 152. Cit. podle: 

Kniha stanov a nařízení bratří řádu kazatelů, Praha, 2013. Termín dominikánská rodina je poprvé oficiálně užit ve 

stanovách bratří dominikánů odsouhlasených na generální kapitule v River Forest r. 1968, a to v základní 

konstituci, tedy LCO č. 1 § IX (první vydání tiskem z r. 1969). 
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2. MNIŠKY DOMINIKÁNKY

První klášter mnišek vznikl v Prouille koncem roku 1206.9 Společenství tvořilo devět sester, 
obrácených z albigenského bludu, které měly na přání svatého Dominika vyprošovat modlitbami 
a obětmi požehnání jeho práci a práci bratří. Toulouský diecézní biskup Fulko schválil založení tohoto 
kláštera a 27. 12. 1206 byla s jeho dovolením první obláčka. První převorkou jmenoval svatý Dominik 
sestru Vilemínu z Fanjeaux (1206–1225). Sestry nosily hábit, který se skládal z bílé tuniky, černého 
pláště - kapy a černého závoje. Později byl přidán také opasek s růžencem a škapulíř. Obživu získávaly 
předením a tkaním vlněných látek či opisováním knih. Řeholi pro ně pravděpodobně sestavil sám svatý 
Dominik a po roce 1216 byla upravena podle stanov bratří. Roku 1220 dosáhly mnišky kanonického 
schválení a měly se řídit řeholí sv. Augustina. Mezi první kláštery dominikánských mnišek patří také 

klášter sv. Sixta v Římě (1220), kam svatý Dominik povolal roku 1221 osm sester z Prouille, aby se 
pokusily reformovat již existující komunitu, shromážděnou v tomto klášteře, k většímu zachovávání 
řeholní observance. Z tohoto kláštera svatého Sixta se nám zachovala nejstarší řehole mnišek 
dominikánek z roku 1232. Důraz je v ní kladen na liturgickou a kontemplativní modlitbu, observanci10 
a také na to, aby si sestry na obživu vydělávaly prací vlastních rukou. Svatý Dominik dostal jako jeden 
z úkolů od papeže Honoria III. zreformovat římské ženské kláštery. Narazil však na odpor, a tak se 
reforma uskutečnila pouze u svatého Sixta. Mezi první kláštery, které založil ještě sv. Dominik, dále patří 
klášter sv. Dominika ze Silos v Madridu (1220) a klášter v Toulouse (1215), v kterém Dominik 
shromáždil ženy, které se obrátily od hříchu. Přes veškerou jeho péči tento klášter do dvou let zanikl. 
Roku 1223 byl založen klášter sv. Anežky v Boloni. Po smrti sv. Dominika vznikaly další kláštery sester, 
v roce 1277 jich bylo již 58, a to i v Polsku, Německu, Maďarsku, Dánsku, v českých zemích. Rozmach 

klášterů mnišek pokračoval, takže v roce 1303 existovalo asi 150 klášterů, ve kterých žilo 7500 sester. 
Dle posledních dostupných statistických údajů (z roku 2012) žije v řádu 2773 mnišek v 219 klášterech, 
sdružených do osmi federací, dvou asociací a jedné unie mnišek dominikánek.11  

3. PRÁVNÍ PŘEDPISY MNIŠEK DOMINIKÁNEK

Ačkoli se prvotní stanovy mnišek z Prouille nedochovaly, pravděpodobně byly stejné jako stanovy 
sester u sv. Sixta z roku 1232. Důraz byl položen na slavnostní slavení liturgie, na mlčení, na práci.12 
Stanovy jednotlivých klášterů ovšem tehdy nebyly jednotné a k jejich sjednocení došlo až ve 20. století. 
První jednotné stanovy byly prezentovány 7. 3. 1930 za magistra řádu Martina Stanislava Gilleta a téhož 
roku schváleny Kongregací pro řeholníky.13 V těchto stanovách je také poprvé použito termínu „moniales 

ordinis praedicatorum“, dříve byly mnišky nazývány „druhý řád.“14  Přepracováním Gilletových stanov po 
II. vatikánském koncilu v roce 1968 vznikla verze, která byla schválena prozatímně – ad experimentum –
na generální kapitule v Tallaght v Irsku v roce 1971 a následně také Kongregací pro řeholníky a sekulární 

9 Srov. Mnišky řádu kazatelského, Znojmo 1994, s. 8. 
10 Konstituce se vyznačovaly velkou přísností (úplná zdrženlivost od masitých pokrmů, dlouhotrvající posty, 

papežská klauzura, různé kající praktiky apod.). Srov. A. Babula, R. Świętochowski, „Dominikanki“ in: Encyklopedia 

Katolicka tom. 4. s. 83–84. 
11 ACGOP, n. 11. 
12 Srov. Les Dominicains et leur droit. in: Memoire Dominicaine, sv. 13. Paris 1999, s. 111; Mnišky řádu 

kazatelského..., s. 9. 
13 Srov. Les Dominicains et leur droit..., s. 153. 
14  Podrobnosti k těmto stanovám dále v podkapitole 3.1. 
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instituty. Čekalo se totiž na vydání nového kodexu kanonického práva.15 Definitivně byly tyto stanovy 
schváleny s pouze nepatrnými odchylkami Posvátnou kongregací pro řeholníky a sekulární instituty 
7. listopadu 1986 a platí dodnes.16 V současné době se tedy mnišky řídí těmito předpisy:17 Řehole 
sv. Augustina (Regula S. Augustini, episcopi),18 Stanovy mnišek (Liber Constitutionum Monialium Ordinis 
Praedicatorum) z roku 1986, Direktáře jednotlivých klášterů. 

Jako kontemplativní mnišky jsou vázány všeobecnými církevními dokumenty, které se jich týkají, 
zvláště předpisy pro papežskou klauzuru.19 Závazné pod trestem jsou pro mnišky také závěry vizitace 
konventu. Nařízení generálních kapitul a magistra řádu jsou platná trvale, tzn., dokud je stejná či vyšší 
autorita nezruší. Nařízení provinční kapituly bratří, týkající se mnišek, jsou platná do promulgace akt 
následující provinční kapituly. V platnosti zůstávají pouze ta nařízení, která nová provinční kapitula 
zveřejní ve svých aktech. Nařízení singulárních autorit kromě nařízení magistra řádu ztrácejí platnost 

ukončením oficia představeného, který je vydal. Od počátků řádu je tvůrčím prvkem (ne tedy výjimkou ze 
zákona) při utváření dominikánského života také rozsáhlá dispenzační pravomoc představeného,20 který 
při její aplikaci musí mít na paměti úmysl zákonodárce 

                                                           
15 Tyto bývají označovány jako Fernándezovy konstituce, podle tehdejšího magistra řádu Aniceta Fernandeze 

(1962–1974). 
16 LCM, Úvodní dekret Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty Prot. n. R 75-1/83; Les Dominicains et leur droit, 

s. 135 - zde je uveden jako rok schválení rok 1987. Jde o nepřesnost časových údajů, text byl schválen r. 1986 

a promulgován magistrem řádu Damiánem Byrnem (1983–1992) dne 14. 1. 1987 – tamtéž, s. 153. 
17 LCM, č. 180: Právní závaznost jednotlivých předpisů: 1) závaznost ve svědomí: všeobecné i zvláštní zákony 

a nařízení církve, vlastní zákony pro mnišky, statuty a privilegia. 2) závaznost pod trestem: vlastní stanovy, 

nařízení magistra řádu pro mnišky, nařízení generálních kapitul, direktáře federací a klášterů, nařízení převorky, 

nařízení vizitátora. Pod těžkým hříchem zavazuje formální rozkaz – praeceptum formale (LCM, č. 190–193) jde 

o prostředek, který má být použit pouze v důležité věci a v nutném případě, musí být udělen písemně, na určitou 

dobu, má obsahovat přesné vymezení určitého dobra či úkolu a má být užito předepsané formule: „praecipimus 

(vel:prohibemus) in virtute oboedientiae„ – rozkazuji (nebo: zakazuji) mocí poslušnosti. Udělovatelem formálního 

rozkazu může být: magistr řádu ve všech klášterech, provinciál v jemu podřízených klášterech, jejich zástupci 

a převorka ve vlastním klášteře. Nikdy tedy nemůže udělit formální rozkaz místní ordinář! Stanovy schvaluje 

Apoštolský stolec, direktáře magistr řádu. Výklad zákonů podává magistr řádu. Dispenze od observance uděluje 

natrvalo magistr řádu, jinak řeholní představený, převorka či její zástupkyně. 
18 Tuto řeholi zvolil sv. Dominik pro bratry a sestry pravděpodobně také kvůli její jednoduchosti, také podle ní žil 

již jako kanovník v Osmě, a proto ji dobře znal. Řehole je rozdělena do šesti kapitol: 1) jednota bratrského života, 

2) modlitby, posty, 3) chování bratří, 4) řeholní oděv, 5) bratrský život v lásce, bez hádek, 6) tresty za jednotlivá 

provinění. Podrobnější nařízení pro řád obsahují konstituce. 
19 CIC/1983, kán. 667 § 3; Dekret II. vatikánského koncilu Perfectae Caritatis o přizpůsobené obnově zasvěceného 

života (především č. 16); dokument Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty Venite Seorsum 

o kontemplativním životě a klauzuře mnišek ze dne 15. 8. 1969; dokument Kongregace pro řeholníky a sekulární 

instituty Dimensione contemplativa della vita religiosa o kontemplativní dimenzi řeholního života ze dne  

12. 8. 1980; dokument Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života Verbi Sponsa 

ze dne 13. 5. 1999; atd. 
20 LCO č. 1, § VI: „K dosažení cíle řádu má představený moc dispenzovat, „když to někdy pokládá za prospěšné, 

hlavně v tom, co podle zdání překáží studiu nebo užitku duší.“ Tato zásada patří k právnímu dědictví řádu jak 

u bratří, tak u sester. Byla uvedena již v úvodu k prvotním stanovám bratří a má usnadňovat realizaci vlastního 

poslání řádu a brát ohled na možnosti a síly jednotlivých bratří a sester. 
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3. 1 Stanovy mnišek z roku 1930 - tzv. Gilletovy konstituce

V důsledku změn v oblasti kanonického práva (vydání kodexu kanonického práva z roku 1917) 
i v oblasti celospolečenské a ve snaze o jejich sjednocení bylo nutno přikročit k vypracování nových 
konstitucí mnišek, podobně jako tomu bylo u bratří. V úvodu je uvedeno, že tyto stanovy dává magistr 
řádu „našim ve svatém Dominiku drahým dcerám rozjímavým mniškám z Řádu kazatelského“ (Carissimis 
Nostris Filiabus in S. Dominico Monialibus ex Ordine Praedicatorum Contemplativis) Stanovy tedy 
vypracovali bratři dominikáni. Hned v úvodním listě magistra řádu byl položen důraz na nutnost studia, 
které má být připojeno k ostatním prostředkům posvěcení a apoštolátu také v klášterech mnišek. Dále je 
v celém textu zdůrazňována autorita představené a poslušnost. Nacházíme zde klasické rozdělení sester 
na sestry chórové,21 které jsou vázány k denní i noční chórové modlitbě, a sestry laičky, které se věnují 

především manuální práci. Sestry laičky nejsou pro neznalost latiny vázány k chórové modlitbě, božské 
oficium nahrazovaly jinými modlitbami.22 Po sestrách je také při vstupu do kláštera vyžadováno věno.23 
Před noviciátem, obvykle ročním,24 předcházela šestiměsíční kandidatura.25 Jsou zde také uvedeny 
přísné překážky vlastního práva pro přijetí do noviciátu.26 Přísné předpisy se týkají také papežské 
klauzury,27 postů a mlčení. Setkání s civilními osobami byla možná pouze nepříliš často pomocí dopisů 
nebo v hovornách, které byly opatřeny mřížemi, a samozřejmě také vždy pouze s dovolením 
představené.28 

3. 2 Současně platné stanovy mnišek z roku 1986

Po II. vatikánském koncilu bylo nutno upravit konstituce dle jeho direktiv. Základní zásady pro 
obnovu řeholního života stanovil dekret Perfectae caritatis.29 Pro provádění tohoto dekretu bylo vydáno 

roku 1966 motu proprio Ecclesiae Sanctae papeže Pavla VI.,30 které ve své druhé prováděcí normě 
Instituta religiosa stanovilo nutnost revize dosavadních stanov na zvláště za tím účelem konané generální 
kapitule. Tak vznikly výše uváděné „Fernándezovy konstituce,“ schválené ad experimentum v Talaght. 
Tyto stanovy již byly velmi blízké současně platným předpisům promulgovaným roku 1987. Stanovy 
mnišek (1986) začínají Základní ústavou (constitutio fundamentalis), v níž je stručně popsán vlastní úkol 
mnišek:  

„Bratřím, sestrám i laikům našeho řádu náleží „hlásat po světě jméno našeho Pána Ježíše Krista“ 

(Honorius III., 18. ledna 1221). Kdežto mniškám náleží hledat ho, uvažovat o něm a vzývat ho ve 

21 Constitutiones monialium 1930 (dále CM/1930), č. 14. 
22 CM/1930, č. 214–216. 
23 CM/1930, č. 28–34. 
24 CM/1930, č. 71. 
25 CM/1930, č. 35. 
26 CM/1930, č. 56 Např. neplatně je přijata do noviciátu každá, která buď dobrovolně, či z donucení odložila před 

svatými sliby řeholní šat našeho řádu nebo jiného řeholního útvaru; platně, ale nedovoleně je podle řádového 

práva přijata např. ta, která je nemanželského původu, či ta která nemá na hotovosti peníze ve výši stanoveného 

věna atd. 
27 CM/1930, č. 177 - 185 Za porušení papežské klausury stanovil CIC/1917 trest exkomunikace (kán. 2342). 
28 CM/1930, č. 186–199. 
29 Dekret II. vatikánského koncilu Perfectae caritatis o obnově zasvěceného života ze dne 28. 10. 1965 in: Dokumenty 

II. vatikánského koncilu, s. 361–378.
30 Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ecclesiae sanctae de die 6. 8. 1966. in: AAS LVIII (1966), s. 757–

758; normae II: Instituta religiosa, tamtéž s. 758–787. 
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skrytosti, tak aby se slovo, které vyšlo z Božích úst, nevrátilo bez účinku, ale neslo ovoce u těch, kterým 

bylo posláno (srov. Iz 55, 10).“31 

Stanovy obsahují předpisy o řeholní observanci, o modlitbě a studiu, o formaci sester a o řízení 
a ekonomické správě klášterů, přizpůsobené v duchu II. vatikánského koncilu podmínkám současné 
společnosti. Text stanov je rozdělen do tří částí. Po základní ústavě následují stanovy (constitutiones), 
rozdělené do dvou částí: I. život mnišek, II. řízení klášterů. Přílohy tvoří nařízení (ordinationes) 
podrobnějšího rázu, předpisy o klauzuře a o odchodu či propuštění mnišek. Oproti stanovám z roku 1930 
tyto konstituce již neznají rozdělení sester na chórové a sestry laičky. Na základě liturgické reformy 
koncilu je zkrácena doba, věnovaná chórové modlitbě, modlitba se může konat v národních jazycích. Mezi 
řeholní observanci je také stejně jako u bratří počítáno studium posvátných pravd, které vychází 

z kontemplace a vede k ní. Větší důraz je zde také položen na trvalou formaci v oblasti studia. V duchu 
koncilu je vyzdviženo hlubší prožívání vlastního společenství a také trojí poslání úřad křesťanů (a tedy 
i mnišek): kněžské (při slavení liturgie mnišky obětují Bohu oběť chvály),32 prorocké (mnišky v srdci 
církve rostou v lásce, tajemnou plodností zvěstují Boží lid a prorocky hlásají svým životem, že Kristus 
jediný je blaženost)33 a královské (stejně jako všech věřících založen ve křtu, kterým jsme povoláni 
k Božímu synovství). V základní ústavě je zdůrazněno větší spojení s celou církví. Již neexistuje (ve shodě 
s CIC/1983) trest exkomunikace za porušení klausury. 

4. PRÁVNÍ POSTAVENÍ MNIŠEK DOMINIKÁNEK V ŘÁDU A V CÍRKVI 

Mnišky jsou kanonicky erigovány jako institut papežského práva (institutum iuris pontificii).34 

Znamená to, že jsou podřízeny co do vnitřního řízení bezprostředně a výlučně moci Apoštolského 
stolce.35 Každý klášter je autonomní, tzn. má vlastní řízení. Vnitřní představenou každého domu je 
převorka, která bývá volena na tři roky klášterní kapitulou36 a má také postavení vyšší představené. Na 
řízení kláštera se podílejí všechny mnišky prostřednictvím kapituly a rady. Jako všichni řeholníci 
podléhají mnišky z moci slibu poslušnosti papeži jako nejvyššímu představenému.37 Jako kláštery mnišek 
podléhají v mezích, vymezených vlastním právem, místnímu ordináři,38 především co se týká předpisů 
ohledně klauzury.39 Jako nejbližšímu vnějšímu představenému mohou jednotlivé kláštery mnišek podle 
vlastního práva podléhat: a) přímo magistru řádu,40 b) diecéznímu biskupovi,41 c) provinciálovi.42 

Kláštery mnišek mohou mezi sebou vytvářet federace43 a to především za účelem vzájemné 
výpomoci v oblasti formace, v oblasti ekonomické apod., přičemž v rámci federace bývá usnadněna 

                                                           
31 LCM, Constitutio fundamentalis, § 2. 
32 LCM, Constitutio fundamentalis, § 4. 
33 LCM, Constitutio fundamentalis, § 5. 
34 CIC/1983, kán. 589. 
35 CIC/1983, kán. 593. 
36 LCM, č. 194, 196 § 1 a 2. 
37 CIC/1917, kán. 499 § 1. 
38 CIC/1917 kán. 500 § 1. 
39 LCM, č. 39–41. 
40 LCM, č. 174 § 2, č. 227. 
41 CIC/1983, kán. 615; LCM, č. 74 § 3, č. 228. 
42 LCM, č. 174 § 2, č. 227. 
43 LCM, č. 175. 
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možnost dočasného pobytu mnišek jednoho kláštera v druhém. Federace však v žádném případě není 
nadřízena jednotlivým klášterům. 

Mnišky jsou však vždy podřízeny mocí slibu poslušnosti a na základě vlastního práva44 přímo 
magistru řádu. Z předpisů pro papežskou klauzuru vyplývá i jistá podřízenost místnímu ordináři. Magistr 
řádu a provinciál obvykle nevykonávají svoji péči nad mniškami bezprostředně a osobně, ale 
prostřednictvím určených bratří jako svých zástupců (promotorů). Na úrovni celého řádu je to generální 
promotor pro mnišky a sestry,45 na úrovni provincie je to provinční promotor pro mnišky.46 Tito bratři 
nemají ze svého úřadu jurisdikční pravomoc nad mniškami, pokud jim tato nebyla speciálně delegována.  

ZÁVĚR 

Můžeme tedy shrnout, že mnišky dominikánky jsou podřízeny: z moci slibu poslušnosti – papeži, 

magistru řádu a převorce; z moci stanov (jde o nejbližší vnější představené dle stanov) – biskupovi, 
magistru řádu a případně provinciálovi. Představení však mají svoji moc vykonávat v duchu služby, mají 
se tedy snažit vytvářet bratrské (sesterské) společenství v lásce k Bohu a bližnímu, mají být vzorem 
v pěstování ctností, zachovávání zákonů společnosti, mají být trpěliví vůči všem.47 Dominikánské mnišky, 
žijící ve skrytosti svého kontemplativního života, jsou jakoby srdcem či skrytými kořeny řádu, a tímto 
způsobem oživují ducha celého řádu. Jsou spojeny s posvátným kázáním skrze oběť pokání, kontemplace 
a modlitby a poskytují prostor duchovní obnovy a ticha aktivním členům dominikánské rodiny. A celá 
tato rodina tak ve své rozmanitosti a komplementaritě se snaží plnit svůj úkol „být bratry a sestrami“, 
aby mohla být znamením ve světě i v církvi.48 Dominikánský apoštolát je tak zakotven v kontemplativní 
dimenzi podle přání svého zakladatele. Kontemplace a kázání slova společně tvoří podstatu života 

a poslání Řádu kazatelů. Bratři i sestry se tak stále snaží o křehkou rovnováhu mezi aktivní službou 
kázání a uchýlení se do ticha kontemplace, aby tak naplnili řádové motto: „Contemplari et contemplata 
aliis tradere.“49 

STATUS PRAWNY MNISZEK DOMINIKANEK W ZAKONIE I W KOŚCIELE 

Streszczenie 
Kontemplacyjne mniszki dominikanki są gałęzią Rodziny Dominikańskiej która zajmuje szczególne 

miejsce w sercu Zakonu i v sercu Kościoła. Ich modlitwy mają wpływać i wspierać apostolat braci. 

44 LCM, č. 174. 
45 LCO, č. 438: Generální promotor pro mnišky má za úkol: 1° pomáhat magistrovi Řádu a generálnímu 

prokurátorovi v záležitostech mnišek; 2° sbírat informace o nich nebo pro ně a sdělovat je jim a různým 

provinciím. 
46 Pravomoci provinčního promotora pro mnišky nejsou v konstitucích bratří specifikovány záměrně. Používáme 

zde tedy analogie legis. V každé provincii je totiž jiná situace, a tak je zde ponechán prostor pro dotvoření podle 

konkrétních potřeb. Pravomoci promotorů, jejich úkoly, oblast působnosti apod. vymezuje provinciál. 
47 Srov. CIC/1983, kán. 618 a 619. 
48 Srov. List magistra řádu Bruna Cadoré z 13. 1. 2012. (Cit 19. 11. 2015): 

http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/18_12_50_Lettere%20all'Ordine_english.p

df 
49 Srov. List magistra řádu Bruna Cadoré z února 2013. (Cit 19. 11. 2015): 

http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/cadore_2013_marycontemplation_en.pdf 
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Mniszki dominikanki przyjęły zobowiązania rad ewangelicznych przez śluby publiczne, wspólne życie 
prowadzą w klauzurze papieskiej, przenikniętej milczeniem i modlitwą kontemplacyjną, według norm 
ich prawa (ius proprium), uznanych przez autorytet Kościoła. Ich prawodawstwo aktualnie składa się 
z: Reguły św Augustyna, Konstytucji z 1987 roku, i Dyrektorii poszczególnych domów. Mniszki są 
kanonicznie ustanowione jako instytut na prawie papieskim (institutum iuris papalis), każdy klasztor 
jest autonomiczny. Najwyższą wewnętrzną przełożoną każdego domu jest przeorysza, która jest 
wybierana na trzy lata przez kapitułę klasztoru i ma status wyższej przełożonej. Najbliższy zewnętrzny 
przełożony według ich prawa jest: bezpośrednio Mistrz Zakonu, biskup diecezjalny albo prowincjał. 

Słowa kluczowe 
prawo kanoniczne,  Zakon Kaznodziejski, mniszki dominikańskie, przepisy prawne mniszek, 

dominikańska rodzina 

LEGAL POSITION OF THE DOMINICAN NUNS IN THE ORDER AND IN THE CHURCH 

Summary 
Dominican nuns are contemplative branch of the Dominican Family and have a special place in the 

heart of the order and the Church. Their prayers have influenced and promotet the apostolate of the 
brothers. The nuns Dominicans accepting undertakings of the evangelical counsels through public vows, 
living the common life in a closed community in the papal cloister in prayer and silence, by the standards 
of their own law (ius proprium), recognized by the ecclesiastical authority. Their legislation currently 
consists of: Rule of St. Augustine, Nuns Constitution of 1987 and the Directory of individual houses. The 

nuns are canonically established as the Institute of pontifical right (institutum juris pontificii), everyone 
monastery is autonomous. The Supreme internal Superior each house is prioress, which is elected for 
three years monastic chapter and has status a higher superiors. Individual convents can, according to 
their own law, be subjected directly to the nearest external superior: directly to the Master of the Order, 
the Diocesan Bishop, or a provincial. 

Keywords  
Canon Law, Order of Preachers, Dominican nuns, order management, the legislation of the nuns, 
statutes, dominican family. 
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SKRYTÁ ČINNOST PREMONSTRÁTŮ V BRNĚ V 50. LETECH XX. STOLETÍ 

ÚVOD 

Předkládaný příspěvek by rád poskytl alespoň stručný vhled do řádové činnosti převážně 
novoříšských premonstrátů v Brně v období 50. let. Existence řeholí představovala pro komunistickou 
stranu překážku pro uskutečnění touhy po ovládání a kontrole společnosti. Proto se režim před branami 

klášterů nemohl zastavit, vždyť řeholníci svým životem v komunitách (zvenčí nepřístupných), vázaností 
řeholními sliby a statuty, svou samosprávou a jistou autonomií v církvi, nepodřízenou ani diecéznímu 
biskupovi, tím méně nějaké světské instituci, či přímou vazbou na Svatý stolec, představovali pro 
komunistický režim velký problém.1 Jednou z životaschopných řeholí, která dělala vrásky komunistické 
diktatuře, byl řád premonstrátů. Členové této řeholní společnosti po návratu z internace nepokračovali 
jen v tajném studiu svých dosavadních členů za účelem dosažení jejich kněžského svěcení, ale 
pokračovali také v přijímání nových členů. Nejen na Západě, ale ani u nás mnozí nečekali, že by 
komunistický režim mohl mít dlouhé trvání,2 proto se řeholníci rozhodli připravovat mladé členy řádu, 
kteří by po očekávaném zvratu byli schopni brzy přijmout kněžskou ordinaci.3 Šlo tedy o přípravu 
dorostu pro pokračování řádové činnosti po zvratu politických poměrů. Tento zvrat se mezi řeholníky 

očekával, proto bylo plánováno obnovení společného noviciátu českých premonstrátů v Nové Říši,4 proto 
pokračovalo studium, proto byly obnovovány sliby a přijímáni noví členové z řad „nábožensky 
zfanatisovaných osob“.5 Navíc bylo po Stalinově smrti patrné určité uvolnění způsobené nejistotou 
komunistických pohlavárů.6 Na konci 50. let byla represivními složkami zjištěna taková rozsáhlá 
„protistátní činnost“ premonstrátů, zvláště v Jihlavě7 a v Brně. Ve druhém případě šlo po odhalení 
o Proces Kratochvíla a spol. u krajského soudu v Brně roku 1958. A právě o činnosti této tzv. brněnské
skupiny chce ve stručnosti seznámit tato krátká studie. 

Začátkem bych rád předeslal, že jako člen premonstrátského řádu jsem měl osobní zájem se tomuto 
tématu věnovat právě s důrazem na řeholní život a formaci, což vysvětluje snad přílišnou pozornost na 
některé detaily. Není mi známo, že by se touto kapitolou premonstrátské řádové historie někdo blíže 
zabýval; stručné informace přinesl ve své cenné publikaci Perzekuce mužských řádů a kongregací 

komunistickým režimem 1948–1964 Vojtěch Vlček.8 

 Radim Štěpán Horký, mgr. 
1 Srov. S. Balík, J. Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2013, s. 153. 
2 Srov. F. X. Halas, Fenomén Vatikán, Brno 2004, s. 598. 
3 Srov. Proces Volman a spol., obžaloba z 12, 3 (1958), s. 7. 
4 Po II. světové válce do Akce K měli čeští premonstráti společný dvouletý noviciát v Nové Říši. Bohoslovecká studia 

pak absolvovali na teologických fakultách československých univerzit, příp. v Římě. 
5 Proces Voves a spol., obžaloba z 28, 5 (1958), s. 2. 
6 Srov. V. Vlček, Procesy s řeholníky v 50. letech a v první polovině 60. let, in: Církevní procesy padesátých let (sborník 

příspěvků), red. A. Budka, Kostelní Vydří 2002, s. 125. 
7 Šlo o Proces Voves a spol. a Proces Volman a spol. u krajského soudu v Jihlavě v roce 1958. 
8 O Procesu Kratochvíla a spol. srov. V. Vlček, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–

1964, Olomouc 2004, s. 289–290. 
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Při skládání této části mozaiky premonstrátského působení v období 50. let 20. stol. bylo nutno 
použít pramennou základnu pocházející z pera církvi nepřátelských bezpečnostních složek. A zde je třeba 
zvláště upozornit na jedno úskalí: při studiu těchto materiálů je třeba mít na paměti, že nic v nich 
uvedené nemusí být pravda,9 každá informace může být vylhaná či účelově zmanipulovaná. Ani na 
soudní výpovědi z důvodu krytí a „mlžení“ či snahy dostat malý trest nelze nahlížet nekriticky. Režim si 
potřeboval vyrobit nepřátele, potřeboval ukázat: jsou zde naši nepřátelé, my o nich víme a jsme schopni 
je zlikvidovat…  

Procesu Kratochvíla a spol. se týká vyšetřovací spis V-1003 z Archivu bezpečnostních složek; 
v poznámkách tento pramen budu citovat slovně. Obdobně se budu místy odvolávat na Proces Volman 
a spol., spis V-1599, a na Proces Voves a spol., spis V-1635. Pokud u jmen řeholníků uvádím před 
příjmením dvě jména (vč. jen iniciál), první je vždy jméno řádové; pokud uvádím jméno jedno, jedná se 

o jméno křestní.

1. VZNIK A SLOŽENÍ „BRNĚNSKÉ SKUPINY“

Po Akci K, kdy byl komunistickým režimem násilně přerušen normální život řeholí, bylo nutno najít 
způsob, jak udržet řády při životě. Mladí řeholníci putovali z centralizačních táborů nejčastěji na 
vojenskou presenční službu, po jejímž skončení hledali možnost, jak dokončit řeholní formaci, studium 

teologie a konečně přijmout kněžské svěcení. Mladí řeholníci, kteří takto nastoupili vojenskou službu, 
byli zařazeni do PTP s minimálně tříletou vojenskou službou.10 Očekávalo se, že dojde k dohodě státu 
s církví, k obnovení činnosti řeholí. Mladí premonstráti chtěli být připraveni, aby mohli co nejdříve 
působit jako kněží. 

Několik mladých premonstrátů takto pokračovalo v řeholní formaci od roku 1954 v Brně, kde se 
scházeli zpočátku (v letech 1954–1955)11 nejčastěji v bytě premonstráta Vladimíra Františka Orosze 
a v přírodě.12 Tato setkávání začala počátkem roku 1954 a nebyla záležitostí jediné premonstrátské 
kanonie.13 Scházeli se zde Pavel Josef Kratochvíla,14 Marian Dobroslav Kabelka,15 Norbert Bohumil 

9 Přesvědčil jsem se o tom při studiu tajné činnosti jihlavských premonstrátů, kdy bylo možno některé informace 

ze spisů konfrontovat s pamětníkem událostí. Hledání pravdy je v těchto případech potom složité. Navíc v případě 

činnosti premonstrátů v Brně chybějí pamětníci těchto událostí. 
10 Srov. Z. Boháč, Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999, Kostelní Vydří 1999, tab. 48. 
11 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 17. 10., s. 2. Pak odešel Orosz do Ostravy. Srov. Proces 

Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 18. 10., s. 2. 
12 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 2. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol 

o hlavním líčení, s. 2.
13 Kromě premonstrátů novoříšských, strahovských a tepelského Mynaříka se měl několika setkání zúčastnit 

i želivský premonstrát Stanislav Jan Chmelař. Srov. Proces Voves a spol., obžaloba, s. 13 a rozsudek, s. 11, kde ze 

souvislosti vyplývá, že Chmelař se zúčastnil blíže neurčeného počtu schůzek této skupiny. Z želivských se měl také 

některé schůzky účastnit Leo Zdeněk Vondráček. Srov. Proces Voves a spol., obžaloba, s. 15 a rozsudek, s. 11. 
14 Pavel Josef Kratochvíla se narodil 14. 4. 1924 ve Velké Bíteši, obláčkou dne 31. 10. 1945 vstoupil do novoříšské 

kanonie, 1. 11. 1946 složil časné sliby, 3. 11. 1949 slavné sliby a ještě před Akcí K jáhenské svěcení. Během 

vojenské služby na Slovensku přijal v roce 1951 kněžské svěcení. Srov. Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století, 

s. 21–25. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 1 a 4. Srov. Proces Kratochvíla a spol.,

Protokol o hlavním líčení, s. 2. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, in: V. Kolář a kol., Kostel sv. Cyrila a Metoděje 

v Brně-Židenicích 1935-1995, Brno 1995, s. 69. 
15 Marian Dobroslav Kabelka se narodil v Jakubově (okr. Moravské Budějovice) 22. 4. 1929. Vstoupil do kanonie 

Nová Říše, ale přesné údaje nejsou k dispozici (bylo to nejdříve na podzim roku 1947, protože řádový katalog pro 
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Lízal,16 Křišťan Zdeněk Němeček17 a samozřejmě Vladimír František Orosz.18 Roku 1955 se přidal Česlav 
Ludvík Malík19 a od konce roku 1955 Siard Ivan Klement.20 Kratochvílou byl o všem informován Metoděj 
Vladimír Vitula.21 Za vedoucího této skupiny byl pokládán Kratochvíla a za jeho zástupce Malík.22 

Česlavem L. Malíkem byl o činnosti tohoto premonstrátského podniku informován strahovský 
profes Arnošt Josef Voves,23 který byl pověřen vedením strahovské kanonie a v létě 1957 byl generálním 
opatem Hubertem Nootsem pověřen vedením všech premonstrátů u nás. Voves věděl, že se zde koná 
studium i přípravy k přijetí svěcení.24 Budeme-li věřit zprávám z pera tajné bezpečnosti, byl na jedné ze 
schůzek roku 1955 v Oroszově bytě i strahovský kanovník Gabriel Vlastimil Kofroň,25 který se mimo jiné 
výrazně angažoval ve starostlivosti o řádový dorost, který se kvůli poměrům ocitl bez formace. 

rok 1948 jej neuvádí). Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století ho od roku 1949 do 1968 (s. 23–33) uvádí 

střídavě jako novice, klerika a kněze. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 1. Kněžské 

svěcení přijal až z rukou biskupa Felixe Davídka. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 70. Davídek vysvětil 

Kabelku 27. 8. 1968 na biskupa. Srov. P. Fiala – J. Hanuš, Skrytá církev. Felix M. Davídek a společenství Koinótés, 

Brno 1999, s. 93–94, 123. Kabelka a další tajně vysvěcený biskup Siard Ivan Klement byli v 70. letech blízcí 

Davídkovi spolupracovníci. Srov. O. Liška, Církev v podzemí a společenství Koinótés, Brno 1999, s. 92, 100.  
16 Norbert Bohumil Lízal pocházel z Nových Hvězdlic (okr. Bučovice), kde se narodil 7. 3. 1928. Také on vstoupil do 

kláštera Nová Říše, a to 6. 9. 1949. Později odešel z řádu. Srov. Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století, s. 24. 

Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 1. 
17 Křišťan (Christian) Zdeněk Němeček se narodil Lomnici nad Popelkou dne 21. 6. 1928. Byl tepelským 

premonstrátem, řeholní život začal 28. 10. 1946.  Roku 1952 byl vysvěcen tajně na kněze. Srov. Catalogus sacri 

candidi et canonici ordinis praemonstratensis pro anno Domini 1948, Roma 1947, s. 41. Srov. Proces Kratochvíla 

a spol., Návrh konečného opatření, s. 2. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 18. 
18 Ukrajinec Vladimír František Orosz se narodil v tehdejším SSSR ve Velkém Bočkově (okr. Rachovo) 25. 12. 1924.  

Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 1. Na Strahov vstoupil roku 1949. Na kněze byl 

vysvěcen tajně snad v roce 1957. Nikdy nemohl veřejně působit jako kněz. Zemřel roku 1981. Srov. Catalogus reg. 

canoniae strahov. ord. praem. (rukopisný úřední katalog strahovské kanonie vedený od r. 1887), s. 36. 
19 Česlav Ludvík Malík se narodil 20. 7. 1922, roku 1941 vstoupil na Strahov, 28. září 1948 složil slavné sliby a na 

kněze byl vysvěcen tajně roku 1951 během služby u PTP, do roku 1968 pracoval v civilním zaměstnání, zemřel 

roku 2007. Srov. Catalogus reg. canoniae strahov. ord. praem., s. 29. 
20 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Klementa ze dne 9. 12. 1957, s. 2, 4. 
21 Rodák z Kamenice u Jihlavy Metoděj Vladimír Vitula se narodil 7. 6. 1921. Noviciát v Nové Říši započal 17. 9. 

1941, 7. prosince roku 1947 složil slavné sliby a 21. 12. 1947 byl vysvěcen na kněze. V době soudního procesu byl 

kooperátorem v Oslavanech. Srov. Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století, s. 19–23. Srov. Proces Kratochvíla a 

spol., Návrh konečného opatření, s. 1. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 60-61.  
22 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 9. Rozsudek v kauze Voves a spol. líčí jako vůdčí 

postavu brněnské skupiny Orosze, srov. rozsudek, s. 5, možná zkratkovitě jen na základě toho, že k setkáním dával 

k dispozici svůj byt. Česlav Ludvík Malík se kromě brněnské skupiny angažoval i v Jihlavě, kde v tomtéž období 

fungovala další skupina premonstrátů, který byli do řádu přijati tajně. Pravděpodobně právě přes Malíka se někteří 

členové skryté premonstrátské skupiny v Jihlavě během svého pobytu v Brně účastnili některých setkání 

brněnských premonstrátů v Oroszově bytě, konkrétně mělo jít o Jana Sedláka (řeholním jménem Bohuslav) 

a Josefa Škodu (řeholním jménem Tomáš). Srov. Proces Volman a spol., obžaloba, s. 2. 
23 Srov. Proces Voves a spol., obžaloba, s. 3. 
24 Srov. Proces Voves a spol., obžaloba, s. 3. 
25 Srov. Proces Voves a spol., obžaloba, s. 9 a rozsudek, s. 8. Podle rozsudku (Proces Voves a spol., s. 8) měl Kofroň 

v Brně zajišťovat premonstrátům náboženskou výchovu – jakým způsobem, to se již neuvádí. 
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2. NÁPLŇ TAJNÝCH SCHŮZEK

Pro setkávání u strahovského premonstráta Orosze byla volena většinou sobotní odpoledne.26 
Skupina se scházela také v Židenicích,27 v lese u Obřan či jinde v přírodě. Později se konaly schůzky i na 
Zábrdovické faře28 kryty zkouškami pěveckého sboru.29 O program se staral Kratochvíla a Malík.30 Náplní 
setkávání bylo udržování řádového života a studium teologie. Mladí premonstráti, kterým režim přerušil 
nejen řádnou řeholní formaci v klášterech, ale i teologická studia nutná pro kněžské svěcení, odmítli 
nastoupit na pražskou bohosloveckou fakultu (ta od roku 1953 sídlila v Litoměřicích), která neměla 
církevní schválení.31 Součástí schůzek bylo samozřejmě také slavení mše svaté, např. tajně vysvěceným 
Kratochvílou.32 V rámci těchto schůzek docházelo k setkávání s dalšími premonstráty, např. z Jihlavy, 
Ostravy, Karlových Varů.33 V roce 1955 a na konci června 1957 se v lese u Obřan konaly několikadenní 

exercicie, první byly tří či čtyřdenní pod vedením Vituly, druhé pětidenní pod vedením Kratochvíly.34 
Podstatným momentem setkávání byla snaha žít jako premonstráti, podle premonstrátského slibu 
společného života, na což naráží Kratochvíla ve své řeči při soudním líčení. Náplní bylo kromě studia 
teologie i rozjímání,35 modlitba breviáře,36 další úkony duchovního života i výše zmíněná mše svatá, 
zkrátka udržování náležité výše duchovního života podle toho, k čemu se zavázal řeholník svými sliby.37 

3. TAJNÉ STUDIUM

Na tomto „řádovém učilišti“ studoval Kabelka, Lízal a Orosz. Později se přidali novoříšští Martin Jiří 
Mynařík38 a Siard Ivan Klement.39 Studovalo se soukromě. Studium řídil a o přísun studijní literatury se 

26 Intenzita schůzek se v čase různila. Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Klementa ze dne 9. 12. 1957, s. 4. 
27 V Židenicích působil od 1. 2. 1952 až do 1. 8. 1954 M. V. Vitula. Odtud odešel do Oslavan, kde působil až do svého 

zatčení. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 5. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 61. 
28 Zábrdovický kostel spravoval novoříšský premonstrát P. Arnošt Till, který byl v roce 1958 za podporu tajné 

činnosti mladších spolubratří odsouzen a ve vězení byl do 1. 6. 1960.Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 60. 
29 Dokumenty Proces Kratochvíla a spol., obžaloba, s. 4. a Protokol o hlavním líčení, s. 2 se zmiňují o chórovém 

zpěvu. Vzhledem k premonstrátskému (resp. řeholně-kanovnickému) důrazu na zpívanou chórovou modlitbu je 

možné, že šlo právě i o zpívané oficium. Mohlo jít také o prostředek, jak získat mladé lidi pro zájem 

o premonstrátský život, jak skupinu podezíraly represivní orgány. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh

konečného opatření, s. 3, a Protokol o hlavním líčení, s. 3. 
30 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 2–3. 
31 Z výrazných osobností premonstrátského řádu u nás pražskou bohosloveckou fakultu jako Svatým Stolcem 

neschválenou odmítal např. administrátor všech premonstrátských kanonií v ČSR A. J. Voves, dále G. V. Kofroň, T. Z. 

Řehák a další. Srov. Proces Voves a spol., rozsudek, s. 11. Srov. Proces Volman a spol., obžaloba, s. 5. 
32 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 4. 
33 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5. 
34 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 6. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol 

o hlavním líčení, s. 3 a 5.
35 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 2. 
36 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 5. 
37 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 8. 
38 Dokument Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 3 (a další materiály represivních složek) uvádí 

„Mynařík“, Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století, s. 27, a V. Vlček, Perzekuce mužských řádů…, s. 290, odchylně 

„Minařík“; předpokládám, že represivní složky byly v zápisu jména pečlivější. Mynařík se narodil 9. 5. 1927 v Dolní 

Lhotě (okr. Blansko). Na kněze byl vysvěcen až v roce 1968 Felixem Davídkem. Srov. M. A. Hladil, Řád 
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staral Kratochvíla, který tyto materiály také opisoval na stroji a v případě potřeby překládal. Na výuce se 
podíleli také Česlav Ludvík Malík, který usměrňoval studium asketiky40 a fundamentální teologie,41 
a Zdeněk Němeček, který se věnoval církevním dějinám.42 Podle zjištění bezpečnosti byl o všem 
informován Vladimír Vitula jako tajný zástupce novoříšského opata.43 Podíváme-li se na jednotlivé 
předměty, zjišťujeme, že Němeček a Malík vyučovali kanonické právo, Kratochvíla psychologii. Vyučoval 
se i Nový zákon. Z látky pak zkoušel profesor Kadlec,44 Kratochvíla a Malík.45 Ti, kdo se studiem teologie 
začínali, se učili filosofii.46 Souhrnné opakování se studenty dělal Kratochvíla.47 

Na základě strohých informací v protokolech je možno sestavit aspoň velmi matný seznam studijní 
literatury: kniha Theologia fundamentalis,48 starší skripta od Kratochvíly a jiných a literatura, kterou si 
tajní studenti opatřovali v knihkupectví Charita.49 

4. ŘEHOLNÍ SLIBY V UTAJENÍ

Obecné očekávání brzkého zhroucení režimu vedlo také k přijímání a formaci nového řádového 
dorostu. Zmíněného Ivana Klementa získal pro řád Josef Kratochvíla, Mynaříka pak Bohumil Lízal. Přijetí 

premonstrátů..., s. 71. Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 17. 10. 1957, s. 1. Řeholní slib složil 

roku 1947 v Teplé, pak jej obnovil do rukou Kratochvíly. Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 

18. 10. 1957, s. 2–3. 
39 Siard Ivan Klement se narodil 15. 12. 1931 v Brně. S Mynaříkem se znal od dětství. Slavné sliby složil 20. 5. 1960 

a na kněze jej vysvětil Felix Davídek 2. 2. 1968. Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Klementa ze dne 9. 12. 

1957, s. 1-2. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 71. Maturoval na klasickém gymnasiu v Brně pravděpodobně 

roku 1952. Od podzimu 1955 docházel do brněnské skupiny. Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze 

dne 18. 10. 1957, s. 1–2. Do řádu vstoupil 28. 9. 1957. Srov. Přehled řeholníků v Nové Říši ve 20. století, s. 28. 

Klementa vysvětil 15. 3. 1973 Felix M. Davídek na biskupa. Srov. P. Fiala – J. Hanuš, KOINÓTÉS. Felix M. Davídek 

a skrytá církev, Brno 1994, s. 128. 
40 Srov. Proces Kratochvíla a spol., rozsudek, s. 5. 
41 Srov. V. Vlček, Perzekuce mužských řádů…, s. 289. 
42 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 13. 
43 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 3. Vitula pak vše konzultoval s novoříšským 

převorem Štěpánem Rajdou, od kterého žádal souhlas. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, 

s. 4. Srov. Proces Kratochvíla a spol., obžaloba, s. 5. Sám Vitula při soudní výpovědi připouští, že dával 

premonstrátům pokyny a usměrnění. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 7. 
44 In Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 3 se zmiňuje, že za účelem složení zkoušek jeli 

několikrát za Kadlecem do Jihlavy v doprovodu Němečka Kabelka a Orosz. Kabelka ve výpovědi u soudu uvádí, že 

za Kadlecem byl „asi třikrát“ a o zkouškách říká, že to byla „jen taková debata“. Srov. Proces Kratochvíla a spol., 

Protokol o hlavním líčení, s. 11. Orosz se zmiňuje o dvou zkouškách u Kadlece; zde také Orosz uvádí, že sám Kadlec 

nepovažoval zkoušku za legitimní, ale děkan ji mohl uznat. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním 

líčení, s. 16. 
45 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 5. 
46 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 3 a 5. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol 

o hlavním líčení, s. 2. Na filosofii připravoval Kratochvíla. Srov. V. Vlček, Perzekuce mužských řádů…, s. 289.
47 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 3. 
48 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 17. 10. 1957, s. 3. Jméno autora knihy ani bližší 

bibliografické údaje se mi ve spisech zatím nepodařilo dohledat. Taktéž jsem zatím neobjevil podrobnosti 

o knihách, které si premonstrátští studenti v Charitě kupovali.
49 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 18. 10. 1957, s. 3. 
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Klementa a Mynaříka do řádu vykonal ve svém bytě Kratochvíla.50 Mynařík byl spjat s řádem již od roku 
1947, kdy byl přijat jako oblát do kláštera Teplá. Ještě téhož roku odešel studovat do Brna, kde roku 1953 
maturoval. 

Dobroslav Kabelka s vědomím novoříšského převora Štěpána Jakuba Rajdy složil věčné sliby do 
rukou Pavla Josefa Kratochvíly v Zábrdovicích v letních měsících roku 1956. Podle Vitulovy výpovědi při 
soudním líčení převor Rajda údajně umožnil sliby složit, ale odmítl je přijmout.51 V téže době na stejném 
místě přijal Česlav L. Malík věčné sliby od strahovského profese Vladimíra Františka Orosze.52 Tajně 
přijatí Jiří Mynařík a Ivan Klement složili časné sliby53 do rukou P. J. Kratochvíly,54 v Mynaříkově případě 
šlo na jaře 1954 u Kratochvíly v bytě o obnovu slibů.55 Klement uvádí, že byl do řádu přijat Kratochvílou 
na konci roku 1955 tím způsobem, že dostal řeholní jméno Siard; toto jméno si zvolil sám. Kromě 
samostudia a rozhovorů s ostatními o filosofických a náboženských problémech byla Klementovi 

vysvětlována řádová statuta.56 O složení slibů sice byla vyhotovována potvrzení, ta ale byla v zájmu 
utajení zničena.57 

5. INFORMACE O ČINNOSTI PRO GENERALÁT

Malík a Kratochvíla poslali řádovému vedení dopis přes členku pěveckého sboru při faře 
v Zábrdovicích Marii Vlčkovou, která jela na Vánoce roku 1956 na návštěvu k příbuzným do Rakouska, 
konkrétně do Vídně.58 Malík v dopisu „uvedl program činnosti i schůzek, jmenovitě uvedl osoby v ČSR 
a žádal o jejich schválení, aby pak jako takoví jejich činnost nadále řídili“.59 Vlčková nebyla s obsahem 
dopisu seznámena.60 V polovině června 1957 obdržel Zdeněk Němeček od Angela Jana Štaffy z Říma 
zprávu, že o obsahu dopisu bylo jednáno, Malík byl o tomtéž informován Štaffovými rodiči.61 Dopis se měl 

dostat generálnímu opatu Nootsovi přes Angela J. Štaffu a v dopise byla žádost o schválení osoby, která 
přijímá sliby a premonstrátskou činnost vede.62 

50 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 3. 
51 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 6–7. Zde se dostáváme k nesnadně rekonstruovatelné 

problematice udílení pravomocí. Převor Rajda jako „administrator tempore praelaturae vacantis“ pravděpodobně 

Kratochvílovi udělil pravomoc přijmout sliby.  
52 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 4. 
53 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 5.; ve výpovědi Vitula uvádí svůj i Rajdův velmi 

rezervovaný postoj k těmto slibům. Otázkou je pravdivost tohoto tvrzení. V téže době strahovská kanonie přijala 

několik nových členů v Jihlavě. 
54 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5. 
55 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Mynaříka ze dne 18. 10. 1957, s. 3. 
56 Srov. Proces Kratochvíla a spol., výslech Klementa ze dne 9. 12. 1957, s. 3-4. 
57 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5. 
58 Srov. Proces Kratochvíla a spol., obžaloba, s. 5. 
59 Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5. 
60 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5. 
61 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 5–6. Obžaloba v procesu Kratochvíla a spol. zmiňuje 

na s. 2 a 5, že šlo o písemnou odpověď. 
62 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 4. 
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6. PROCES SE SKUPINOU

V létě 1957 se po svém zatčení a vyslýchání Bohumil Lízal pod nátlakem písemně zavázal ke 
spolupráci s orgány ministerstva vnitra, o čemž měl sám informovat Kratochvílu i Kabelku.63 Vyzrazení 
tohoto závazku a upozornění na sledování aktivit brněnských premonstrátů mu pak vyneslo i vyšší trest. 

V říjnu 1957 byla činnost brněnské skupiny násilím ukončena.64 Členové skupiny byli souzeni pro 
trestný čin podvracení republiky, Lízal navíc pro trestný čin ohrožení státního tajemství. Zde je vhodné 
upozornit na paradox, že řádová činnost byla hodnocena jako trestná, i když v komunistickém 
Československu nikdy nevyšel zákon zakazující činnost řeholí.65 

Proces ve věci proti Josefu Kratochvílovi a spol. se konal před krajským soudem v Brně ve dnech 24. 
a 25. 1. 1958.66 Soud uznal všechny obžalované vinnými z trestného činu podvracení republiky a Lízala 

navíc z trestného činu ohrožení státního tajemství, a vynesl rozsudek o trestu odnětí svobody v délce: 
Kratochvíla tři a půl roku,67 Vitula dva a půl roku,68 Malík tři roky, Kabelka jeden a půl roku, Lízal čtyři 
roky, Orosz dva roky, Němeček dva a čtvrt roku.69 Orosz a Kabelka si trest vězení odpykali na Mírově. 
Vitula, Kratochvíla, Lízal, Malík, Němeček strávili dobu trestu v uranových dolech na Příbramsku, Malík 
s Němečkem byli navíc i ve Valdicích.70  

ZÁVĚR 

Zabrání klášterů a tvrdé potírání řádové činnosti mělo být pro řeholní společnosti smrtící ranou. 
Pokus o likvidaci premonstrátského řádu nevyšel: nejenomže premonstráti nevymřeli, ale do plného 
pastoračního nasazení se vrátili posíleni. Podle údajů Vojtěcha Vlčka byl v letech 1948 – 1968 vězněn 
41 premonstrát.71 Likvidace řeholí sice paralyzovala jejich život, ale neznamenala jejich ani právní, ani 

faktický zánik.72 Snaha o udržení a pokračování řádu a odvaha premonstrátů v podmínkách 
komunistického teroru je obdivuhodná.73 

63 Toto však u soudu někteří odmítli potvrdit, snad ze snahy o krytí B. Lízala. Srov. Proces Kratochvíla a spol., 

Protokol o hlavním líčení, s. 4. Srov. Proces Kratochvíla a spol., Návrh konečného opatření, s. 6. Srov. Proces 

Kratochvíla a spol., obžaloba, s. 6. Srov. V. Vlček, Perzekuce mužských řádů…, s. 290. 
64 Srov. Proces Kratochvíla a spol., obžaloba, s. 1–2. 
65 Srov. V. Vlček, Procesy s řeholníky v 50. letech…, s. 124. 
66 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 1. 
67 Kratochvíla byl amnestován roku 1960. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 69. 
68 Vitula byl propuštěn na amnestii roku 1960. Srov. M. A. Hladil, Řád premonstrátů, s. 61.  
69 Srov. Proces Kratochvíla a spol., Protokol o hlavním líčení, s. 21. Srov. Proces Kratochvíla a spol., rozsudek, s. 2–3. 
70 Srov. V. Vlček, Perzekuce mužských řádů…, s. 290. 
71 V tomto počtu jsou zahrnuti i ti, kteří byli několik měsíců drženi ve vazbě bez vynesení rozsudku 

i odsouzení uchazeči o vstup do řádu, kteří se nakonec řeholníky nestali nebo nesložili, 

resp. neobnovili sliby, a také řeholníci, kteří z řádu vystoupili, ale byli odsouzeni za řádovou činnost. Srov. V. Vlček, 

Procesy s řeholníky v 50. letech…, s. 146–147. 
72 Srov. I. A. Hrdina, Konference vyšších řeholních představených v českých zemích, in: Acta Canoniae Strahoviensis, 

roč. 1999, č. 3, příloha I, s. 1. 
73 Za to chválí československé premonstráty i řádové Hagiologion, editované postulátorem premonstrátského řádu 

Donatianem DeClerckem a vydané patrně roku 1999. Srov. D. DeClerck, red., Hagiologion. Short Biographies of the 

Saints, Blessed, and Great Personages of the Norbertine Order, s. l., 1999, s. 264–265. 
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CLANDESTINE ACTIVITIES OF THE NORBERTINES IN BRNO IN THE 50S OF THE 20TH CENTURY 

Summary 
After the enforced interruption of religious orders activities following „Action K“ event in April 

1950, further legal existence of men orders in Czechoslovakia became impossible; the orders continued 
to work in underground. This paper deals with covert activities of the Premonstratensian order in Brno 
in the period of 1954-1957. After being disclosed, these active Premonstratensian canons were brought 
to justice in the law suit with Kratochvíl & Co.  This topic was elaborated mainly based on documents 
found in the Security Service Archive. The author focuses on the origin and structure of this secret 
Premonstratensian group, process of their religious formation and studies of Premonstratensian 

candidates of priesthood , admission of new friars, the way of taking solemn vows, and also on the 
contact of this group with the office of the Abbot General. The paper brings some not yet published 
findings related with Premonstratensian order activities in the first decades of the communist era in 
Czechoslovakia. 

Keywords  
canon law, history of Church, Premonstratensians/Norbertines, communism 

TAJNE DZIAŁANIA NORBERTANEK W BRNIE W LATACH 50-TYCH XX WIEKU 

Streszczenie 
Po przymusowym przerwaniu działalności zakonów podczas „Akcji K” w kwietniu roku 1950 było 

możliwa ich aktywność w Czechosłowacji tylko w ukryciu. W artykule przedstawiono tajną działalność 
Norbertanów v Brnie na Morawach w latach 1954 – 1957. W ten sposób działający Norbertani po ich 
odkryciu zostali skazani w 1958 roku w ramach procesu „Kratochvíla et al.” Temat został opracowany 
głównie na podstawie dokumentów z Archiwum Służby Bezpieczeństwa. Autor skupia się na powstaniu 
i składzie tej ukrytej grupy Norbertanów, ich formacji zakonnej i studiów kandydatów do kapłaństwa, 
przyjmowaniu nowych zakonników, składaniu ślubów zakonnych i kontaktu tej grupy z biurem opata 
generalnego. Przedstawiono kilka niepublikowanych ustaleń dotyczących działań Norbertanów 
w pierwszej dekadzie reżimu komunistycznego w Czechosłowacji. 

Słowa kluczowe  
prawo kanoniczne, historia Kościoła, Norbertanie, komunizm 
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PROFESOŘI KANONICKÉHO PRÁVA A JEHO VÝUKA NA TEOLOGICKÉM UČILIŠTI 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V LETECH 1918-1950.  

POPIS SITUACE S PŘÍHLEDEM K POLITICKÝM A MÍSTNÍM POMĚRŮM. 

ÚVOD 

V letech 1918-1950 byla u nás výuka kanonického práva realizována mimo teologické a právnické 

fakulty také na řeholních a teologických učilištích při diecézních seminářích v rámci kněžské 
intelektuální formace. Diecézní teologické instituty byly v Československu uzavřeny komunistickým 
režimem roku 1950. K jejich obnovení již nedošlo.  

Přestože právní situace těchto institutů1 byla komplikovaná, neměly status státem uznané vysoké 
školy, jejich představení a členové profesorského sboru se leckdy urputně snažili vytvořit svým 
studentům srovnatelné studijní podmínky, jako měli jejich kolegové, kandidáti kněžství, na teologických 
fakultách. Mnozí z profesorů těchto učilišť vyvíjeli vědeckou a pedagogickou činnost, jejíž význam 
přesahoval hranice diecéze, přičemž tato činnost byla nezřídka nad rámec jejich povinností i výši 
vyplácené mzdy středoškolského profesora. A konečně mnozí z nich byli posléze na profesorské stolice 
teologických fakult vysokých škol povoláni.  

Tento příspěvek chce seznámit s realitou výuky kanonického práva v konkrétním prostředí jednoho 
z těchto ústavů: diecézního teologického učiliště v Českých Budějovicích ve 20. století. Nejprve bude 
pojednáno o okolnostech vzniku semináře a učiliště, které se odvíjejí od založení českobudějovické 
diecéze, a o možných regionálních zvláštnostech, které spolu s jinými faktory ovlivňovaly atmosféru ve 
zdejším semináři a výuku na teologickém ústavu v daném období. Po stručném nastínění složitého 
právního postavení teologických učilišť bude již plně věnována pozornost studijní disciplíně 
kanonického práva a především osobám, kterým byla svěřena jejich výuka, jejich osudům i případné 
tvorbě z této oblasti.  

Článek by měl být součástí plánované rozsáhlejší práce, která mapuje výuku kanonického práva na 
teologických institutech diecézních i řeholních2 v Československu v rámci bývalých zemí Koruny české 
v letech 1918–1950. Jedná se o téma, které nebylo doposud podrobně a uceleně zpracováno. 

1. JIHOČESKÉ CÍRKEVNĚ-PRÁVNÍ A HISTORICKÉ SKUTEČNOSTI

Českobudějovické biskupství bylo donedávna nejmladším českým biskupstvím v rámci české 
církevní provincie. Přestože v současnosti diecéze zabírá převážně podstatnou část území jižních Čech, 
její hranice i rozsah se zejména v minulém století dramaticky měnily.  

Počátky českobudějovické diecéze se odvíjejí od roku 1783, kdy 5. prosince císař Josef II. vydal 
dvorní dekret, jímž rozhodl o založení nového biskupství a současně jmenoval jejího prvního biskupa 
dosavadního olomouckého kanovníka Jana Prokopa hraběte Schaaffgotscheho, který si k tomu měl 

 Eva Zavadilová, mgr – absolwentka teologii katolickiej Wydziału Teologicznego Cyryla i Metodego na 

Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu; kontakt: zavadilovaeva@seznam.cz 
1 V textu jsou na základě dobových zvyklostí synonymně používána pro tyto diecézní ústavy následující označení: 

teologické (bohoslovecké) učiliště;  teologický (bohoslovecký) ústav, kněžský ústav. 
 2 Současně by měla přinést údaje o profesorech kanonického práva na daných institutech obojího typu, popsat 

jejich vědeckou tvorbu i životní osudy. 
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vyžádat papežské schválení. Stalo se tak po předchozím císařově váhání, jak vyřešit náročnou situaci, kdy 
dosavadní příliš rozsáhlé území pražské diecéze nevyhovovalo vůbec státní správě a také pro pražské 
arcibiskupy bylo značně obtížné řídit všechny svěřené oblasti. V říjnu 1784 byl pražský arcibiskup 
Antonín Petr hrabě Příchovský nucen požádat Svatý stolec o oddělení krajů budějovického, táborského, 
prácheňského, klatovského od jím spravované pražské arcidiecéze a vytvořil z těchto krajů novou 
diecézi. Schválení došlo z Říma bulou ještě v prosinci téhož roku.3  

Českobudějovické biskupství pak bylo slavnostně vyhlášeno cirkumskripční bulou papeže Pia VI. 
Cunctis Ubique z 20. září 1785.4 Za katedrální chrám byl novému biskupovi určen farní kostel sv. 
Mikuláše a současně při něm zřízena kanovnická kapitula.5 Piaristická kolej byla přebudována na 
biskupskou rezidenci a dvorním dekretem ze dne 31. prosince 1786 byl biskupovi vykázán zrušený 
kapucínský klášter, který měl sloužit jako tzv. kněžský dům (Priesterhaus). 

Od 1. září 1788 sloužil tento dům ke vzdělávání alumnů původem z českobudějovické diecéze, kteří 
dokončili svá teologická studia na pražském generálním semináři. Před kněžským svěcením se zde měli 
tito teologové ještě půl roku připravovat na výkon praktické duchovní správy. Po uzavření generálních 
seminářů vyvinul biskup Schaaffgotsche  maximální úsilí k vybudování vlastního semináře s teologickým 
studiem.6  

„Nejvyšším dvorním dekretem ze dne 7. dubna 1803 bylo povoleno zřízení vlastního biskupského 

semináře v Č. Budějovicích pro 30 alumnů a současně tříletého teleologického ústavu v něm se čtyřmi 

profesory na účet české náboženské matice (…) až do r. 1804 studovali theologové budějovičtí na 

semináři pražském. 4. listopadu počala theologická studia v Č. Budějovicích.“7 

Jižní a jihozápadní hranice diecéze sousedí s diecézemi bavorskými a rakouskými. Vedle českého 
obyvatelstva žila v příhraničních oblastech také početná německá menšina a také studenti německé 
národnosti přicházeli studovat do budějovického semináře, před rokem1914 však tvořili v semináři málo 
početnou menšinu.8  

Zdánlivě poklidné poměry v diecézi narušila až 1. světová válka. Seminář byl zabrán pro potřeby 
rakouského červeného kříže, takže výuka probíhala v chlapeckém semináři, a nadto od roku 1917 bylo 
nutno zkrátit délku semestru. Počet bohoslovců klesal, protože mnoho mladých mužů muselo 
narukovat.9 Konec války pak přinesl další zásadní změny i pro českobudějovickou diecézi.10 V rámci 
nového poválečného uspořádání Evropy bylo na základě usnesení mírové smlouvy v Saint-Germain v září 

3 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze, České Budějovice 1995, s. 23. 
4 Srov. Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Listiny, Transsumpt buly Pia VI., 

papeže římského z 20. září 1785, jíž zakládá českobudějovické biskupství, kart. 1, inv. č. 3, pův. sign. N6. 
5 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 24. 
6 Srov. L. Dvořák, Biskupský kněžský seminář v Č. Budějovicích, České Budějovice 1905, s. 32. 
7 L. Dvořák, Biskupský kněžský seminář…, s. 33-34. 
8 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 71. 
9 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 70-71. 
10 Poválečné období přineslo také náboženské zmatky a odpady českých laických věřících i kléru od 

římskokatolické církve v souvislosti se vznikem církve československé. K Československé církvi přestoupil také 

jeden z profesorů diecézního bohosloveckého ústavu Dr. Karel Statečný, který se stal profesorem nově zřízené 

Husovy bohoslovecké fakulty Univerzity Karlovy. Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 80. 
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1919 připojeno 31. července 1920 k Československé republice spolu s nynějším jihomoravským 
Valtickem také Vitorazsko11.  

Z hlediska církevní správy Vitorazsko příslušelo k rakouské diecézi svatohipolytské.12 De facto však 
byly čtyři tamní farnosti podřízeny českobudějovickému biskupovi jakožto apoštolskému 
administrátorovi a přiděleny k třeboňskému vikariátu.13 Tento stav se změnil až s vydáním apoštolské 
konstituce Ad ecclesisastici regiminis incrementum o zevní delimitaci československých diecézí ze dne 
2. září 1937, kdy bylo Vitorazsko14 trvale odloučeno z diecéze svatohipolytské a právně přičleněno
k diecézi českobudějovické.15 

K dalším územním změnám v diecézi došlo až v roce 1938, kdy Vitorazsko na základě 
mnichovského diktátu obsadily v průběhu října a listopadu německé jednotky. Současně musel tehdejší 
biskup Bárta zřídit pro 134 odloučených farností generální vikariát ve Vyšším Brodě.16 

Ovšem již 1. října 1939 byla diecéze roztrhána, přičemž německé pohraniční oblasti byly 
přiděleny sousedním diecézím řezenské, pasovské, linecké a svatohipolytské. Po smrti biskupa Bárty 
roku 1940 byl biskupský stolec po sedm let uprázdněn.17 Po skončení války došlo k obnovení saint-
germainské hranice a opětnému scelení diecéze. Vlivem odsunu německého obyvatelstva však zanikly 
některé pohraniční farnosti, což si vyžádalo novou vnitřní úpravu diecéze, jíž se chopil nový biskup Josef 
Hlouch.18  

Slibný rozvoj diecéze však zastavila změna politické situace v Československu roku 1948 
a následné represe vůči církevním představitelům. Biskup Hlouch byl přísně sledován StB a posléze roku 
1950 internován. Jen o pár měsíců později byl uzavřen a zrušen také biskupský kněžský seminář 
a teologické učiliště pro českobudějovickou diecézi.19 

11 Území Vitorazska (Weitraer Gebiet) tvoří celkem patnáct historických vesnic. Oblast hraničí na severu a západě 

s bývalým soudním okresem Třeboň, na jihozápadě s někdejším novohradským okresem a na jihu a východě 

sousedí se spolkovou zemí Dolní Rakousko. Srov. P. Koblasa, Vitorazsko. Dolnorakouská historie oblasti, České 

Budějovice 2013, s. 7-14. 
12 Srov. P. Koblasa, Vitorazsko. Dolnorakouská historie…, s. 13. 
13 Srov. F. Kop, Modus vivendi-nynější stav jeho provedení, Praha 1937, s. 32. 
14 Zde se patří poznamenat, že navzdory nacionálním tendencím některých Němců na území Vitorazska v době 

před koncem první světové války, nedocházelo k žádnému národnostnímu útisku českých věřících ze strany 

německé konzistoře ve Svatém Hipolytu. Naopak hipolytští biskupové se chovali k požadavkům českých farářů 

poměrně vstřícně, např. v otázce užívání češtiny. Srov. A. Kalbáč, Vitorazsko, Praha 1919. 
15 Srov. Acta Apostolicae Sedis XXIX (1937), s. 366-369. 
16 Generálním vikářem se stal český cisterciácký opat německé národnosti Tecelin Jaksch (1885-1954) a po něm 

opat ThDr. Dominik Kaindl (1891-1973), profesor Starého zákona na teologickém institutu v Českých 

Budějovicích. Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 40. 
17 Po Bártově smrti diecézi spravoval kapitulní vikář Mons. Jan Cais (1940-1947). V době jeho uvěznění gestapem 

v říjnu 1944 jej vystřídal bývalý rektor kněžského semináře, kapitulní probošt Mons. Karel Boček. Na základě 

důrazných protestů ze strany německé vlády nebyl úřad obsazen. Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, 

s. 40-41.
18 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 40-43. 
19 Srov. M. Weis, Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, Praha 1999, s. 45. 
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2. PRÁVNÍ POSTAVENÍ TEOLOGICKÝCH UČILIŠŤ V ČESKOSLOVENSKU

Semináře a diecézní bohoslovecká učiliště podle církevního zákonodárství spadaly do kompetence 
diecézního biskupa a Svatého stolce20, což potvrdilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 31. října 
1883 č. 2497, které uznávalo i české (posléze československé) zákonodárství.21 Na druhou stranu se na 
ně vztahovaly i světské právní předpisy, které pocházely již z 2. poloviny 19. století, tedy ještě z období 
Rakouska-Uherska.  

Jednalo se zejména prováděcí předpis č. 319/1850 ř. z., o katolických a teologických učilištích, které 
stanovilo, že ke studiu v diecézních a řeholních seminářích mohou být přijímáni pouze absolventi nižších 
a vyšších gymnázií s dostatečným prospěchem;22 ministerské nařízení č. 50/1858 ř. z., týkající se 
provedení čl. VI. a XVII. konkordátu ohledně theologického studia.23 

Postupně byly vydávány ze strany státu právní předpisy, které upravovaly především náležitosti 
týkající se platů a penze, zejména zákon č. 189/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují platy profesorů při 
teologických učilištích diecézních a představených při biskupských kněžských seminářích.24 Profesoři 
byli chápáni jako „veřejní zaměstnanci“, přičemž profesorský plat odpovídal platu profesora vyšší třídy 
státních středních škol. V této oblasti následovala další právní doplnění. Stát také upravoval maximální 
výměru učebních povinností profesorů diecézních bohosloveckých učilišť a výši odměn za hodiny ji 
převyšující,25 a to v § 193 vládního nařízení č. 124/1928 Sb. z. a n. ze dne 17. července 1928. Toto 
ustanovení bylo v období Protektorátu (výnos Ministerstva školství a národní osvěty č. 82.154-1942-
VI/1 z 9. září 1942) zrušeno, ale po skončení války znovu vešlo v platnost.26  

Představení teologických učilišť se v období první československé republiky (1918-1938) 
odvolávali na autentický výklad c. k. ministerstva kultu a vyučování, podle kterého platila rovnocennost 

mezi vysvědčeními z teologických fakult a bohosloveckých ústavů.27„Až do roku 1912 byla vedena 
v úřední Ročence vysokých škol v seznamu škol vysokých. Dne 13. října 1920 č. 9289/20 rozhodl 
nejvyšší správní dvůr, že nelze stavěti teologické ústavy na roveň středních škol, byť i měli profesoři 

20 CIC/1917 o seminářích pojednává v kán. 1352-1371. 
21 J. Čihák, Theologus čili studium katolické teologie, Díl 1.: Organisace katolického studia bohosloveckého, Praha 

1927, s. 39. 
22Dále dle nařízení ministra kultu a vyučování ze dne 12. prosince 1909 č. 49.645, o připuštění k teologickým 

studiím byli ke studiu na diecézních a řeholních učilištích (stejně jako na teologické fakulty) přijímáni bez dalších 

požadavků pouze absolventi klasických gymnázií. Nařízení platilo v části týkající se seminářů až do roku 1950). 

Srov. Z. Horák, Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na 

území českých zemí od roku 1918 do současnosti, Praha 2011, s. 196. 
23 Srov. Z. Horák, Církve a školství. Vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva, Praha 2012, s. 94 -101. 
24 Srov. Z. Horák, Církve a školství. Vybrané dokumenty…, s. 109-111. 
25 Za tímto účelem zasílala Zemská politická správa příslušným biskupským konzistořím žádosti, aby teologická 

učiliště obratem zasílala výkazy profesorů bohosloví s přesným výměrem jejich učebních povinností vzhledem 

k platovým předpisům. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení 

semináře, rektor, profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 148-151.  
26 Srov. V. Novotný, Katolická teologická fakulta, 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé 

poloviny 20. století, Praha 1997, s. 64. 
27Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, 197. 
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těchto ústavů dle paritního zákona tentýž plat jako profesoři státních středních škol“, argumentují 
profesoři své stanovisko.28 

Na sklonku roku 1928 vypracovalo Ministerstvo školství a národní osvěty návrh o úpravě 
některých právních poměrů na československých státních vysokých školách a samostatných vědeckých 
ústavech a knihovnách. Tomuto návrhu předcházely tři „schůze ankety“ pro reformu studia katolického 
bohosloví. Ze strany církve se jich zúčastnili zástupci z obou teologických fakult a zástupci obou 
arcibiskupských ordinariátů.29 Tento postup však vyvolal obavy u biskupských ordinariátů, které si přály 
mít v anketě též své zastoupení.30 Na třetí schůzi ankety, kdy se jednalo o minimálním počtu vyučovacích 
hodin pro jednotlivé předměty, se dostal ke slovu prof. J. Čihák31 z české bohoslovecké fakulty Karlovy 
univerzity, který zdůrazňoval, že diecézní učiliště nejsou vysokými školami ani nejsou rovnocenná 
s fakultami, tudíž musí být tento rozdíl promítnut do stanovení počtu hodin konkrétních předmětů.32 

Představení seminářů a teologických institutů bedlivě a s obavami sledovali vývoj situace.33 Na 
podzim roku 1935 rozesílalo ministerstvo další návrh zmíněného zákona biskupským ordinariátům 
a seminářům k vyjádření, a to nejpozději do konce studijního roku 1935/1936.34 Pro českobudějovický 
ordinariát tuto odpověď vypracoval místního diecézního učiliště profesor církevního práva a biblického 
studia Nového zákona Ludvík Matoušů.35  

28 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a , s. 197. 
29 Z protokolu vyplývá, že zúčastnění se dohodli na tom, aby se jednalo pouze o reformě na bohosloveckých 

fakultách, jejíž uskutečnění je prioritní též proto, aby mohla sloužit za vzor pro reformu na učilištích diecézních. 

Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, 

služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 181. 
30To se nakonec nepodařilo. Předběžný návrh nového zkušebního řádu pro katolické bohoslovecké fakulty 

předpokládal zavedení státních zkoušek, pročež ten mohl být zaveden pouze na bohosloveckých fakultách, a nikoli 

na bohosloveckých učilištích. Zejména v této věci vyvstal pochopitelný nesoulad mezi zástupci biskupských 

ordinariátů a arcibiskupských ordinariátů. Biskupské ordinariáty se obávaly snížení významu diecézních 

teologických učilišť a dalšího prohloubení rozdílů mezi učilišti a fakultami (v důsledku nového zkušebního řádu). 

Arcibiskupské ordinariáty a zástupci fakult se zase dovolávali nutnosti zavedení nového zkušebního řádu z důvodu 

povznesení úrovně katolických bohosloveckých fakult. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv 

České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, 

sign. I-G-11-a, s. 181-189. 
31 Josef Čihák (1880-1960) toho času byl docentem pastorální teologie na české teologické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 
32 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 184. 
33  Byl dohodnut společný postup, který představení diskutovali na poradách rektorů, a také vzájemně sdíleli 

konspekty odpovědí vlastních ordinariátů pro ministerstvo. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský 

archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, 

sign. I-G-11-a. 
34Představení diecézních seminářů a učilišť mezi sebou obecně udržovali čilý korespondenční kontakt. 

V záležitostech konfesně-právních se snažili na základě předchozího názorového sdílení volit jednotný postup. 

Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, 

služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a. 
35 V rámci výše popsaného úsilí o právní úpravu studia na diecézních teologických institutech v letech 1935-1937 

se intenzivně angažoval právě profesor Matoušů. Podrobil kritice vyjádření kolegů z Hradce Králové i Litoměřic. 



PROFESOŘI KANONICKÉHO PRÁVA A JEHO VÝUKA NA TEOLOGICKÉM UČILIŠTI... EVA ZAVADILOVĂ 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 41 

Základními body, které představení a profesoři diecézních teologických ústavů jednohlasně 
požadovali, bylo výslovné přiznání vysokoškolského charakteru pro tyto instituty v případě, že mají při 
pětiletém studiu shodný studijní řád s bohosloveckými fakultami a alespoň šest graduovaných profesorů. 
Současně biskupští ordináři spolu s profesory kvitovali, že uskutečněním požadovaného nedojde 
k žádnému zvýšení profesorských platů ani platů seminárních představených.36  

Po ukončení dlouhých příprav bylo schváleno vládní nařízení č. 151/1937 Sb. z. a n., o studiu 
a zkouškách na fakultách bohosloveckých a vládní nařízení č. 152/1937 Sb. z. a n., kterým se provádějí 
základní ustanovení o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých. Stěžejní jsou zejména 
jeho § 66-68, které upravují přestupy z teologických diecézních i řeholních učilišť na teologické fakulty. 
Jsou zde rozlišena taková učiliště, která se alespoň v rozsahu hlavních nauk přizpůsobila osnově 
normálního studia podle § 22 tohoto nařízení, kde bylo minimálně šest profesorů pro různé obory a tito 

měli být doktory nebo licenciáty teologie, od učilišť těmto podmínkám nevyhovujících.37 Zmíněná vládní 
nařízení diecézní teologické ústavy nepřijaly s úplnou spokojeností, neboť nepovažovaly ještě svoji 
otázku za definitivně dořešenou, proto se smluvily vypracovat během školního roku 1937/1938 společně 
nový studijní plán a usilovat o jeho uskutečnění.38 Svými požadavky se tak snažily zabránit další případné 
degradaci studií na diecézních učilištích a znevýhodnění vlastních studentů. 

Tendence nahlížet na diecézní učiliště jako na instituty nikoli vysokoškolské povahy byly před 
druhou světovou válkou více patrné.39 Když byly po tragických událostech v Praze Vyhláškou Říšského 
protektora ze dne 17. listopadu 193940 uzavřeny české vysoké školy, byly na nějaký čas teologické 
instituty při seminářích vůbec jedinými institucemi, kde probíhalo studium kandidátů kněžství.  

Vůbec poslední právní ustanovení, které se k těmto institutům vyjadřuje, je vládní nařízení 

č. 112/1950 Sb., o bohosloveckých fakultách, jehož § 1 odst. 1 a 2 se soustřeďuje veškeré římskokatolické 
bohoslovecké studium v českých krajích v „Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Praze“ a současně se jím ruší jak Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci a veškerá ostatní 
římskokatolická učiliště.41  

V roce 1936 vypracoval na základě žádosti někdejšího rektora K. Rebana koncept stanoviska ve věci plánovaného 

zákona o teologických fakultách pro biskupa Šimona Bártu (českobudějovickým biskupem v letech 1920-1940). 

Ten jej měl předat kardinálovi Kašparovi (českým primasem v letech 1931-1941, kardinálem od 16. prosince 

1935) a také jej přednést na biskupské konferenci v Praze v témže roce. Součástí konceptu jsou i osobní poznámky 

a názory Ludvíka Matoušů a jeho kolegů profesorů. Vyjadřují přesvědčení, že snahy teologických fakult „nezbytně 

vedou k diskriminaci mezi klérem z fakult a ze seminářů. Semináře si toho nezasluhují, aby byly sníženy na 

soukromou odbornou školu teologickou.“ Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České 

Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1075, sign. I-G-11-a, 

s. 188-193.
36 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1075, sign. I-G-11-a, s. 188-193. 
37 Srov. Z. Horák, Církve a školství. Vybrané dokumenty…, s. 111-121. 
38 Snažily se o to oběma cestami. Jednak cestou církevní: obrátit se na Posvátnou kongregaci seminářů a na 

nunciaturu. A také cestou státní: skrze parlamentní kruhy a příslušné ministerstvo vyžadovat právní zakotvení 

příslušné studijní reformy, která by se opírala o vládní nařízení, jako tomu bylo u reformy studia a zkoušek na 

teologických fakultách. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení 

semináře, rektor, profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1075, sign. I-G-11-a. 
39 Srov. V. Novotný, Katolická teologická fakulta…, s. 63. 
40 Z. Horák, Církve a školství. Vybrané dokumenty…, s. 121. 
41 Srov. Z. Horák, Církve a školství. Vybrané dokumenty…, s. 122-123. 
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3. ORGANIZACE STUDIA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA KANONICKÉ PRÁVO

Po skončení první světové války připadlo na českobudějovickou diecézi dohromady pouhých 
třináct bohoslovců.42 Bohovědný kurz byl rozdělen na „cursus primus“ a „cursus secundus“. Kanonické 
právo bylo probíráno až ve druhém běhu, mělo dvě části: „Ius canonicum I.“ a „Ius canonicum II.“, které 
se v klasifikaci považovaly za dva předměty. Hodnotící stupnice měla čtyři stupně:43 eminenter, 
sufficienter, valde bene, bene.44 Přednášejícím byl již od roku 1900 profesor Th. Kasper.  

Vydání nového kodexu mělo za následek také změnu ve výuce. Kongregace pro semináře rozesílala 
jednotlivým seminářům pokyny a doporučení. Dosavadní knihy a skripta pro Corpus iuris canonici 
ztratila stěžejní váhu. K intelektuální formaci bohoslovců v kněžském semináři se vyjadřoval nový kodex 
zejména v kán. 1352 CIC/1917. Ve výkladu k příslušnému kánonu v listu Ordinamento dei Seminari 

z roku 1920 je uvedeno, že církevní právo, jakož i církevní dějiny a především teologie morální 
a pastorální musí býti považovány za předměty hlavní. Bylo proto také doporučováno, aby prolegomena 
k těmto disciplínám byla řazena již do první etapy studia.45 „O církevním právu se praví, aby bylo 
přednášeno in forma Institutionum a přihlíželo také k zákonodárství občanskému; předcházeti má 
traktát o církevním právu veřejnému“46  

Ke konci studijního roku 1920 zaslali profesoři bohosloví při české teologické fakultě Univerzity 
Karlovy biskupským ordinariátům k uvážení dotaz k plánované úpravě teologického studia, jehož 
součástí byl i modelový rozvrh. V návrhu se jednalo především o možnost přednášet předměty více 
ročníkům najednou, což mělo přinést výhody mj. v menším časovém zatížení přednášejících profesorů. 
Profesoři teologické fakulty zde v souladu s listem mimo jiné navrhují, aby bylo přednášeno právo již 
v prvním běhu vedle dogmatiky, Nového zákona a církevních dějin.47 

V jinak pozitivní odpovědi profesorů z českobudějovického teologického institutu je vyjádřen 
názor: „Začíti v I. ročníku právem nezdá se výhodným; právo a pastorálka mají mnoho společného.48“ 
V jejich velmi uctivé odpovědi je silně akcentována pochybnost o smyslu a „akutnosti“ těchto úprav 
vzhledem k nejistotě, která na daném ústavu panovala: „S bolestí se doslýcháme, že se pomýšlí na to, 
diecésní ústavy zavříti. Přáli bychom si v této tísnivé situaci, aby věc byla brzy autoritativně objasněna“.49  

Po částečném rozptýlení bezprostředních obav ohledně budoucí existence diecézních 
bohosloveckých ústavů50 v letech následujících, bylo snahou profesorského sboru českobudějovického 

42 Do roku 1925 se jejich celkový počet zvýšil o pouhých šest osob. Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 71. 
43 Včetně insufficienter. 
44 Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 12. 
45 Srov. J. Čihák, Theologus čili studium…, s. 48. 
46J. Čihák, Theologus čili studium…, s. 51. 
47 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1073, sign. I-G-11-a, s. 8-10. 
Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, 

služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1073, sign. I-G-11-a 48, s. 7. s. 9. 
49 Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, 

služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1073, sign. I-G-11-a, s. 9. 
50 V poválečných letech se uvažovalo o uzavření diecézních kněžských seminářů pro nedostatečný počet alumnů. 

Biskupská konference však v lednu 1926 rozhodla o jejich zachování. Toto rozhodnutí potvrdil i Svatý stolec, který 

zároveň požadoval zavedení pětiletého studia u filosoficko-teologických studií. Srov. J. Čihák. Theologus čili 

studium…, s. 38. 



PROFESOŘI KANONICKÉHO PRÁVA A JEHO VÝUKA NA TEOLOGICKÉM UČILIŠTI... EVA ZAVADILOVĂ 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 43 

institutu maximálně přizpůsobit vlastní výuku právě výuce na české bohoslovecké fakultě v Praze.51 Od 
studijního roku 1922/1923 začíná kanonické právo přednášet ThDr. Ludvík Matoušů. Přednáší je 
3 hodiny týdně v zimním i letním semestru. Matoušů vytvořil vlastní skripta, která užíval při výuce 
a posléze byla vydána i tiskem v několika vydáních. 

Z výkazů rektora určených pro Posvátnou kongregaci seminářů a univerzit lze vyčíst základní 
literaturu i doplňující literaturu pro konkrétní disciplínu. Ve studijním roce 1926/27 zpráva uvádí 
v oddíle „textus principalis“ na prvním místě „Codex Iuris Canonici“ na druhém místě „Lectoris 
praelectionis scriptae“. Doplňující literatura zahrnovala díla od Wermeesche a Creusena: Epitome Iuris 
canonici cum comentariis, dále Grundzüge des katholischen Kirchenrechts Johanna Haringa a Solieriho 
Institutiones Iuris ecclesiastici. V češtině je v soupisu uveden ještě kniha profesora právnické fakulty 
české univerzity v Praze Kamila Hennera Základy práva kanonického.52  

V následujícím školním roce je přednášejícím profesorem též doporučována kniha Dominika 
Prümmera Manuale iuris canonici a pro manželské právo Ius matrimoniale od autorů F. X. Wernze 
a P. Vidala.53 Pro pastorální teologii je v základní literatuře hned na prvním místě uveden také CIC/1917, 
což vypovídá o již zmíněném stanovisku českobudějovického profesorského sboru, že pastorální teologie 
a církevní právo spolu úzce souvisí.54 Přednášky z kanonického práva byly větším dílem konány latinsky, 
menším dílem v mateřštině.55  

Po bohoslovcích se požadovala také znalost konfesního práva, jemuž byla sice věnována částečně 
pozornost v rámci přednášek kanonického práva, ale jeho výuce nebyl vyhrazen samostatný předmět. 
Pro kleriky byla také nutná znalost příslušných právních předpisů státních zejména, co se týče postupu 
při uzavírání sňatků a problematiky kongruy. Témata z konfesního práva se dílem přednášela 

a rozebírala také v rámci předmětu církevní dějiny. 
Roku 1931 vydal papež Pius XI. apoštolskou konstituci Deus scientiarum dominus, která upravuje 

studia ecclesiastica v celé katolické církvi. Také tato skutečnost podnítila přípravy zákona o úpravě 
studia na teologických fakultách, které požadoval již od druhé poloviny 20. let jako kancléř pražské 
fakulty i sám pražský arcibiskup.56 Podle římských směrnic bylo teologické studium prodlouženo na pět 
let. Proto bylo také třeba znovu upravit rozvrh předmětů. Církevní právo se v důsledku těchto změn 
v Českých Budějovicích přednášelo posluchačům čtvrtého a pátého ročníku současně.57  

V roce 1936 odešel z českobudějovického institutu profesor Matoušů na Katolickou teologickou 
fakultu nově vzniklé univerzity do Bratislavy a na profesorské stolici jej vystřídal Dr. Josef Šídlo. 
Následujícího roku byla vydána již zmíněná vládní nařízení č. 151/1937 Sb. a č.152/1937 Sb., o reformě 
studia a zkoušek na teologických fakultách, která vyvolala bezprostřední nutnost konformovat vlastní 

studijní plán diecézních učilišť. Profesoři na českobudějovickém institutu si na poradě profesorského 

51 Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Katalogy a zkoušky na teologickém učilišti, kart. 13, sign. II C 4. 
52Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Katalogy a zkoušky na teologickém učilišti, kart. 13, sign. II C 4, s. 233-234. 
53 Srov. Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České 

Budějovice, Katalogy a zkoušky na teologickém učilišti, kart. 13, sign. II C 4. 
54 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 233-234. 
55 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 72. 
56 Srov. J. Čihák, Theologus čili studium…, s. 50-51. 
57 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 72. 
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sboru jednomyslně odhlasovali, že výuka bude uspořádána dle rozvrhu pražské teologické fakulty. Další 
vývoj zásadně poznamenala druhá světová válka.  

V semináři již koncem třicátých let narůstaly národnostní spory.58 Po odchodu německých 
bohoslovců v důsledku mnichovského diktátu na německou teologickou fakultu do Prahy klesl počet 
alumnů v semináři. Ve výuce to ale prakticky znamenalo zjednodušení, protože tím odpadla nutnost 
konat přednášky v němčině. Na podzim 1942 však poslal pracovní úřad všechny bohoslovce na nucené 
práce do muničních továren v Říši a do ostravských dolů. Práce v semináři tak musela být na nějaký čas 
zastavena a do konce války se v ní pokračovalo jen v omezené míře.59  

Období války přineslo konkretizaci látky kanonického práva a rozdělení látky do více předmětů. Dle 
prospěchového katalogu studentů teologického institutu je pro studijní rok 1942/1943 materie 
kanonického práva rozvržena do čtyř tematických předmětů, jejichž upřesňující názvy částečně 

odpovídají obsahu konkrétních knih CIC/1917: „Ius canonici (Normae generales); Ius canonici 
(matrimonium) pars II.; Ius canonici (de clericis) pars I.; Ius canonici (de beneficiis, processibus).“60  

Pro rok 1943/1944 to byly tytéž předměty, ale bez „Ius canonicum (de beneficiis, de processibus)“. 
Ve školním roce 1944/1945 dle katalogu zase nebyly přednášeny „Normae generales“.61  

Po skončení války se vrátila drtivá většina bohoslovců.62 V prvním poválečném studijním roce 
1945/1946 se tedy přednášely všechny čtyři předměty kanonického práva. Upřesňující název předmětu 
Ius canonicum (de clericis) byl rozšířen na „Ius canonicum (de clericis, de ordine63).“ Na profesorské 
konferenci z 8. října 1945 byl „schválen návrh Dra. Šídla na snížení počtu týdenního počtu hodin Nového 
zákona v II. a III. ročníku o 1 hodinu týdně ve prospěch práva III. ročníku.“64 V roce 1946/1947 profesor 
J. Šídlo přednášel dokonce pět předmětů z církevního práva.65 Nově přibyl předmět „Ius canonicum (de 

delicti et poenis)“, který obsahoval látku V. knihy CIC/1917 a byl přednášen i v následujících letech.66 
Slibný rozvoj studia v semináři ukončila změna politického režimu, ačkoli bezprostředně po převratu 

58 Němečtí studenti si založili zájmový spolek, k jehož náplni se přidávaly i částečné projevy obdivu k nacistické 

ideologii, s čímž měl někdejší rektor Mons. Karel Reban nemalé starosti. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond 

Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut, České Budějovice, Pamětní kniha sdružení německých 

bohoslovců v Českých Budějovicích, Kniha, i.č. 9. 
59 Srov. J. Kadlec. Českobudějovická diecéze…, s. 73. 
60 Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v Českých 

Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
61 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v Českých 

Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
62 Dva studenti se vůbec nevrátili z pracovního nasazení v Německu roku 1945 a jeden zahynul při leteckém náletu 

v Linci v průběhu války roku 1944. Srov. Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář 

a diecézní teologický institut v Českých Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického 

teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
63 Látka byla vyučována v rámci téhož předmětu i dříve, pouze nebyla výslovně zmíněna v názvu předmětu 

v prospěchovém katalogu. 
64 Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v Českých 

Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
65 To se shoduje se stavem výuky církevního práva, který v roce 1946 popisuje J. Konůpek shodně pro teleologické 

fakulty i diecézní učiliště. Studium je rozvrženo do dvou ročníků po čtyřech hodinách týdně s přidaným seminářem 

(dvě hodiny). Srov. R. Dacík, Bohosloví: Co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů, Praha 1946, s. 71. 
66 Srov. Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v Českých 

Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
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státní moc do výuky ještě nezasahovala.67 Školní rok 1949/1950 byl zahájen pro bohoslovce od 
II. ročníku a výš již 1. září. Nově jmenovaný rektor, kterým se stal právě J. Šídlo, tehdy tušil, že tento
ročník možná nebude řádně uzavřen.68 Údaje pro letní semestr roku 1950 chybí.69 

4. ČESKOBUDĚJOVIČTÍ PROFESOŘI CÍRKEVNÍHO PRÁVA VE 20. STOLETÍ

Za profesory, kteří měli poskytovat intelektuální formaci kandidátům kněžství, byli 
upřednostňováni ti, kteří splňovali odborné předpoklady,70 upravené v kán. 1366 CIC/1917. Podle 
kán. 642 § 1. se nesmělo jednat o bývalé řeholníky. V listu Benedikta XV. Saepe Nobis z 30. listopadu 
1921, který je určen československému episkopátu, mají být ideálními profesory vybraní mužové, v nichž 
se snoubí přesnost vědy a mravní bezúhonnost.71 

Na diecézní teologická učiliště byli profesory jmenováni kněží po víceleté činnosti v duchovní 
správě, ale protože ještě v roce 1937 nevyšla očekávaná prováděcí nařízení o započtení jejich 
předchozích let, začínali nově jmenovaní profesoři s minimálním platem, ze kterého si museli sami 
opatřovat nákladnou vědeckou literaturu.  

Ve srovnání s profesory na fakultách měli kromě odlišné výše platu také stanovenu dvojnásobně 
vyšší učební povinnost (10 hodin týdně) a vedle řádného předmětu museli přednášet ještě předmět 
vedlejší. Přestože neměli ambice ohledně zařazení do vyšší platové třídy, nesli nelibě skutečnost, že 
navzdory jejich právnímu postavení a finančního ohodnocení, které odpovídalo postavení profesorů 
středoškolských, neměli nárok ani na takové výhody, jako byla např. sleva na jízdné, která ovšem 
profesorům středoškolským příslušela.72 

O profesoru Theodoru Kasperovi, který církevní právo vyučoval na českobudějovickém 

teologickém institutu první dvě desetiletí 20. století, se informace hledaly obtížně. Můžeme však říci, že 
výše uvedené požadavky na kvality osobnostní i profesní naplňoval. V církevních kruzích i mimo ně byl 
vážený a zastával řadu církevních funkcí. Byl literárně činný a podporoval vzdělání. Angažoval se za 
posílení českého národního uvědomění.73 O spirituálním zaměření tohoto činorodého kněze pak zcela 
nepatrně vypovídá fakt, že byl dlouholetým členem Kněžského spolku sv. Josefa.74  

67 Srov. M. Weis, Minutěnky vzpomínek…, s. 42. 
68 Během měsíce září bylo vládní mocí nařízeno všem bohoslovcům politické školení. Výuka v semestru byla dále 

narušována nucenými brigádami, jako bylo např. sklízení lnu na Šumavě. Biskup Hlouch tušil, že v nadcházejícím 

roce již nebude moci světit kněze, proto bohoslovcům posledního ročníku udělil kněžské svěcení předčasně již 

před Vánocemi roku 1949, tito dokončovali studium do konce března 1950. Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor 

budějovického semináře (K 30. výročí úmrtí Mons. Šídla), Setkání: Diecézní časopis pro křesťanské společenství 

4 (2008), s. 7. 
69 Srov. Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v Českých 

Budějovicích, Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Knihy, i.č. 13. 
70 Doktorská hodnost z fakulty nebo univerzity uznávané od Svatého stolce. 
71 Srov. Acta Apostolicae Sedis XIII (1921), s. 554-559. 
72 Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a. 
73 Srov. K. H. Frankl - R. Klieber (ed.), „Das Priesterkolleg St. Augustin „Frintaneum“ in Wien 1816 bis 1918. Kirliche 

Elite-Bildung fur den Donau-Alpen-Adria-Raum (=Studien zum Frintaneum. Bd. 2), Wien 2008, s. 181. 
74 Spolek v Českých Budějovicích existoval od poloviny 19. století, vznikl za éry biskupa J. V.Jirsíka (1851-1883), 

který zakládání četných katolických spolků včetně laických inicioval. Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, 

s. 33. 
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Theodor Kasper se narodil 8. listopadu 1866 v jihočeském Písku. Od roku 1888 studoval na elitní 
škole pro klérus „Frintaneum“ ve Vídni. Kněžské svěcení přijal 22. dubna 1889. Doktorem byl promován 
22. července 1892. Od 10. září 1893 působil jako prefekt chlapeckého semináře v Českých Budějovicích.75 
Roku 1897 byl jmenován profesorem na teologickém učilišti při českobudějovickém biskupském 
kněžském semináři. Přednášel současně dogmatickou teologii a filosofii. Od roku 1900 převzal po 
Dr. Aloisi Jirákovi také přednášky z církevního práva, přičemž zanechal přednášení filosofie.76  

K tomu přibývaly další funkce a tituly v rámci konzistoře a diecézního soudu, bylo jich opravdu 
nespočetně. Uvádím zde ty nejdůležitější. Od 4. prosince 1905 působil jako prosynodální examinátor 
z dogmatické teologie a církevního práva, od 3. prosince 1906 byl sekretářem diecézního soudu, od 
14. února 1907 pak biskupský konzistorním radou a assessorem actualis. Papežským domácím prelátem 
byl jmenován 26. února 1905 a čestným papežským komořím Jeho Svatosti Pia X. dne 1. prosince 1913.  

Profesor Kasper odešel 1. října 1922 na odpočinek, setrvával však nadále v Českých Budějovicích, 
na teologickém učilišti působil pouze jako emeritní profesor. Zaslouženého odpočinku si však dlouho 
neužil, neboť v roce 1929 se stěhuje do Tábora, kde 27. července 1930 umírá.77 Z jeho skript se zachovala 
pouze latinská ručně psaná skripta dogmatiky, která vytvořil o prázdninách roku 1911 v rodném Písku, 
a která byla použita již v následujícím akademickém roce 1911/1912.78 

Po profesoru Kasperovi převzal výuku církevního práva neméně schopný ThDr. Ludvík Matoušů, 
jehož další specializací byla novozákonní biblistika.  

Ludvík Matoušů se narodil 17. srpna 1883 v jihočeských Černovicích u Tábora. Po studiu na střední 
škole v Táboře vystudoval teologii v Českých Budějovicích a 28. června 1907 byl vysvěcen na kněze. Jeho 
prvním působištěm byla Březnice u Příbrami, kde zastával místo zámeckého kaplana. Doktorát získal na 

Karlově univerzitě v Praze roku 1913. Během první světové války nastoupil vojenskou službu jakožto 
polní kurát. V roce 1922 byl povolán do funkce vicerektora kněžského semináře a za suplujícího 
profesora církevního práva a biblického studia Nového zákona na českobudějovickém bohosloveckém 
učilišti. Definitivním profesorem obou disciplín byl jmenován roku 1924.79 Dále byl Matoušů členem 
konzistorní rady a u diecézního soudu zastával dlouhodobě úlohu obránce svazku, příslušel mu také titul 
papežského komořího (monsignora).80  

Během svého působení v v Českých Budějovicích napsal profesor Matoušů skripta, která později 
vydal i knižně, ta byla v užívání prakticky ve všech seminářích v zemi. Při jejich tvorbě se opíral 
o rozsáhlou literaturu předních církevních právníků nejen zahraničních, ale také českých.81 

Pro alumny českobudějovického semináře, mezi které patřili bohoslovci jak českého tak německého 
etnika, vytvořil latinsko-česko-německá Praelectiones ex iure canonico. Liber primus.82, která obsahem 

látky zahrnovala I. a II. knihu CIC/1917. Dále vydal Praelectiones ex iure canonico. Liber secundus. De 
beneficii et bonis ecclesiae temporalibus. Učebnice probírá látku o obročích a časném církevním majetku 

                                                           
75 Srov. Acta curiae episcopalis Bohemo-Budvicensis 1930/16-17, s. 68. 
76 Srov. L. Dvořák, Biskupský kněžský seminář…, s. 51-55. 
77 Srov. Acta apostolicae curiae episcopalis Bohemo-Budvicensis 1930/16-17, s. 68. 
78 Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Praelectiones e theologia dogmatica č. ev. j. 33, i.č. 99, sign. IV 1d. 
79 Srov. E. Pluhař, Msgre ThDr. Ludvík Matoušů, Časopis katolického duchovenstva 89 (1949), s. 27. 
80 Srov. Acta apostolicae episcopalis Bohemo-Budvicensis 1933/14, s. 54. 
81 Např. K. Henner, Základy práva kanonického, Praha 1921; J. Pejška, Církevní právo, sv. I., Obořiště 1932; V. Bušek, 

Prameny poznání historie práva církevního, Bratislava 1926. 
82 L. Matoušů, Praelectiones ex iure canonico. Liber primus. quasi alumnis seminarii Bohemo-Budvicensis habuit 

Ludovicus Matoušů, České Budějovice 1935. 
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a vyšla v Českých Budějovicích ve třech edicích.83 Největšího ohlasu se dočkala Matoušova učebnice 
manželského práva Praelectiones Ex iure canonico. Liber tertius. Ius matrimoniale.84 Je zde vyloženo nejen 
manželské právo církevní, ale také příslušné právní normy z platného občanského zákoníku. Kniha 
obsahuje též velké množství názorných schémat a grafů. Matoušů v Ius matrimoniale využívá 
kazuistickou metodu. Součástí knihy je soubor příkladů smyšlených i skutečných určených pro poučení 
i pro procvičení aplikace právních norem na konkrétní situace.85 

Matoušů byl odborník také na otázky konfesního práva86 a se stejným zápalem se věnoval také 
svému druhému oboru, kterým byla novozákonní biblistika87. V březnu 1927 požádal Zemskou 
politickou správu o příspěvek na studijní cestu do Palestiny v hodnotě 20 000 Kč. Této žádosti navzdory 
skvělému doporučení z konzistoře nebylo vyhověno.88  

V dokumentech biskupské konzistoře je o něm zaznamenáno: „Působí ve svém úřadě způsobem 

neobyčejně úspěšným a vynikajícím k naprosté spokojenosti.“89Ve vzpomínkách studentů figuroval jako 
náročný, ale spravedlivý profesor.90 

Roku 1936 byl L. Matoušů poslán jako profesor novozákonní biblistiky na nově zřízenou 
teologickou fakultu do Bratislavy, zde však zůstal jen do roku 1938. V důsledku vynuceného odchodu 
českých profesorů ze Slovenska se vrátil zpět do Českých Budějovic, kde přečkal válku jako profesor na 
dovolené. Od akademického roku 1945/1946 přednášel jako řádný profesor církevního práva na 
bohoslovecké fakultě olomoucké univerzity až do roku 1948, kdy si vyžádal zdravotní dovolenou. Zemřel 
dne 14. ledna 1949 a je pochován v rodných Černovicích.91  

Po odchodu profesora Matoušů přednášel obě disciplíny ThDr. Josef Šídlo. Období jeho působnosti 
na bohosloveckém učilišti bylo poznamenáno četnými mimořádnostmi v důsledku války. V posledku 

Mons. Šídlovi připadl úkol vůbec nejtěžší: vést jako rektor seminář v nejhorším a zároveň posledním roce 
jeho existence.  

Josef Šídlo přišel na svět dne 12. prosince 1902 v Pohorovicích, které příslušely do farnosti Skočice. 
Po maturitě na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích vstoupil do zdejšího kněžského semináře. 
Kněžské svěcení přijal 3. července 1927, po vysvěcení jej biskup poslal do farnosti Starý Rožmitál, kde 
působil nejprve jako kaplan, poté jako administrátor farnosti. Již počátkem roku 1929 byl jmenován 

83 Poslední vydání:  L. Matoušů, Praelectiones ex iure canonico. Liber secundus. De beneficii et bonis ecclesiae 

temporalibus, České Budějovice 1946. 
84 První vydání přednášek z manželského práva bylo rozesíláno diecéznímu kléru jako příručka nutná a praktická. 

Srov. Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1931/4, s. 16. 
85 Srov. L. Matoušů, Praelectiones ex iure canonico, Liber tertius. Ius matrimoniale, České Budějovice 1945, 

s. 231-256.
86 Např. v roce 1940 vydal příručku s výkladem dosavadních právních norem týkajících se kongruy, která vyšla 

jako příloha Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1940/14 a pro její praktický význam ji vlastnilo 

mnoho duchovních z různých diecézí. 
87 Byla značně rozšířena i jeho kniha z novozákonní biblistiky: L. Matoušů, Svatý Pavel a jeho listy, České Budějovice 

1948. 
88 Ministerstvo školství a osvěty žádost zamítla výnosem ze dne 1. června 1927 a odůvodnilo to nedostatkem 

financí. Srov. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, vedení semináře, rektor, 

profesoři, služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 256. 
89 Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, vedení semináře, rektor, profesoři, 

služebný personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a, s. 256.  
90 Srov. J. Kadlec, Českobudějovická diecéze…, s. 73. 
91 Srov. E. Pluhař, Msgre ThDr. Ludvík Matoušů…, s. 27. 
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prefektem studentského semináře a kaplanem v českých Budějovicích, kde od roku 1933 také začal 
vyučovat náboženství na Jirsíkově gymnáziu. Doktorem byl promován dne 7. prosince 1934 na pražské 
teologické fakultě Karlovy univerzity. Od 1. ledna 1936 byl ustanoven ve funkci lektora církevního práva 
a Nového zákona na diecézním teologickém učilišti a již o rok později profesorem obou oborů, v rozmezí 
let 1939-1940 působil také jako vicerektor semináře.92 Roku 1940 byl jmenován skutečným 
konzistorním radou a přísedícím biskupské konzistoře.93 Po válce roku 1947, když se stal novým 
biskupem J. Hlouch, byl jmenován tajným papežským komořím.94 V církevních kruzích požíval úcty 
i obliby: „Říkalo se, že byl kandidátem na uprázdněný biskupský stolec.“95  

V poválečných letech byl značně vytížený, neboť mu přibyl kromě duchovního vedení sester 
Kongregace Nejsvětější svátosti (od roku 1947) a úlohy ochránce spravedlnosti a obránce svazku 
u diecézního soudu (od roku 1948) ještě úřad okrskového vikáře v Horní Plané. Rektorem kněžského 

semináře byl jmenován 1. září 1949.96 
V této těžké době bylo v diecézi nutno uvažovat o uplatnění mexických fakult zejména ve věci 

jmenování ordináře a udělení generální jurisdikce kněžím. K úzkému poradnímu sboru biskupa Hloucha 
patřili Augustin Malý, Josef Šídlo a Antonín Jarolímek.97 Ti měli možnost bez odposlechu a bez zásahu 
bezpečnostních složek s biskupem v internaci komunikovat, a to prostřednictvím tajně předávaných 
zpráv.98 

„Tito kněží tvořili jakýsi počátek linie, po které se měla odvíjet alternativní hierarchická struktura 

českobudějovické diecéze. Augustin Malý, spirituál v kněžském semináři v Českých Budějovicích, byl 

na podzim roku 1949 na základě mexických fakult jmenován Josefem Hlouchem zástupcem ordináře 

(…) Poradcem a případným nástupcem Augustina Malého byl biskupem vybrán Josef Šídlo, profesor 

teologie a rektor kněžského semináře“.99 

Je však možné, že biskup Hlouch měl vytipovaného pro tento úřad nejprve ThDr. Šídla. V. Kulhánek 
uvádí: „Biskupským sekretářem byl tehdy mladý kněz P. Vladimír Vlček. Pan biskup mu dal listinu, v níž 
pověřoval doktora Šídla pravomocí ordináře pro případ, že on sám by nemohl řídit diecézi. Řekl mu, aby 
mu to donesl do semináře. Sekretář to nesl v ponožce, budovu biskupství už hlídali čtyři členové státní 
bezpečnosti. Ti si ho ale ani nevšimli, takže pověření pronesl bezpečně, ale doktor Šídlo ho nepřijal. Když 
sekretář přinesl listinu zpátky, biskup na to nic neřekl.“100 Nicméně je velmi pravděpodobné, že již tehdy 
byl rektor Šídlo v hledáčku StB. 

                                                           
92 Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7 
93 Srov. Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1940/6, s. 1. 
94 Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
95 Ibidem. 
96 Srov. ibidem. 
96 Srov. ibidem. 
96 Srov. ibidem. 
97 Toho času děkan v Třeboni. 
98 Srov. P. Gabrielová, Biskup Hlouch ve vybraných dokumentech Státní bezpečnosti, in: Sborník archivu 

bezpečnostních složek, red. Z. Kukánová, sv. 10, Praha 2012, s. 180. 
99 P. Gabrielová, Biskup Hlouch ve vybraných dokumentech Státní bezpečnosti, in: Sborník archivu bezpečnostních 

složek, red. Z. Kukánová, sv. 10, Praha 2012, s. 180-181. 
100 V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
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V druhé půli akademického roku se již vědělo, že budou uzavřeny semináře a zůstane jen teologická 
fakulta v Praze, podrobena přísné kontrole státní moci.101 „Biskup už pak do semináře nesměl, pan rektor 
Šídlo nám vyřizoval jeho vzkaz, abychom na tu fakultu nechodili. Převládlo tehdy mínění, že poměry 
u nás se do dvou let změní a pak se bude pokračovat ve studiu v seminářích“, podotýká V. Kulhánek.102 
Seminář v Českých Budějovicích byl již počátkem srpna 1950 zajištěn za nepřítomnosti jeho rektora. 
Likvidace semináře byla dovršena dne 30. září. Budova připadla vojenskému posádkovému velitelství.103  

Do generálního semináře v Praze se nikdo dle přání biskupa nepřihlásil a na podzim roku 1950 byli 
tito bohoslovci povoláni k výkonu vojenské služby a okamžitě zařazeni do PTP.104 Bývalý rektor však se 
svými bohoslovci nepřerušil kontakt a stýkal se s nimi i po dobu jejich vojenské služby. V úřadě rektora 
i profesora platil sice za člověka přísného: „Ovšem kdo ho poznal blíže, věděl, že je to jenom slupka, pod 
kterou se skrývala jeho dobrota a vnitřní krása jeho osobnosti.“ 105 

Dr. Šídlo zůstal zatím v Budějovicích, kde byl ustanoven rektorem seminárního kostela sv. Anny 
a následně také rektorem kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech106, v sakristii zdejšího kostela byl 
později také zatčen a odvlečen Stb.  

Stalo se tak dne 30. října 1952 a teprve o necelý rok později byl odsouzen rozsudkem Krajského 
soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. září 1953 k mnohaletému vězení za trestný čin velezrady.107 
A bylo to v rámci kněžského monstrprocesu „Jarolímek a společníci“, ve kterém bylo odsouzeno celkem 
14 lidí.108 Z vězení byl propuštěn až na základě všeobecné amnestie z roku 1960. Dne 27. září 1972 zrušil 
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek z roku 1953, při této příležitosti se Josef Šídlo i Augustin 
Malý dozvěděli, že byli odsouzeni kvůli podezření, že jsou tajně vysvěcenými biskupy. Po propuštění 
z vězení bydlel v Českých Budějovicích a až do odchodu do penze se živil jako dělník ve smaltovně Sfinx. 

Po uvolnění poměrů v roce 1968 obdržel státní souhlas k výkonu výpomocné duchovní činnosti v rámci 
českobudějovického děkanství. Počátkem roku 1970 byl ThDr. Šídlo jmenován archivářem biskupství, ale 
již po roce se stěhoval za sestrami Kongregace Nejsvětější svátosti109 do Dolních Albeřic v Krkonoších. 
Zdejší klimatické podmínky mu však nesvědčily. Naštěstí se podařilo zařídit, aby se mohl roku 1971 
vrátit do Č. Budějovic, kde začal od srpna 1974 působit jako výpomocný duchovní pro biskupskou kapli. 
V Českých Budějovicích byl spokojený, jeho zdravotní stav se zhoršoval.  

V říjnu roku 1978 byl převezen do Charitního domova pro duchovní v Senohrabech u Prahy, ale 
novému prostředí těžce uvykal. Trápil jej stesk po Českých Budějovicích. Počátkem prosince jej postihla 
cévní příhoda, jejímž následkům podlehl dne 12. prosince 1978. Pohřeb se konal přesně den před jeho 

101 Srov. ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Srov. M. Weis, Minutěnky vzpomínek…, s. 42-43. 
104 Pomocné technické prapory pro nucené práce. Jednalo se o vojenské jednotky pro „kádrově nevyhovující“ 

vojíny. Nebyly jim přiděleny zbraně.  
105 V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
106 Městská část Českých Budějovic. 
107 Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
108 V procesu byli odsouzeni včetně A. Jarolímka, A. Malého aj. také další lidé z okruhu důvěrníků biskupa Hloucha. 

Hned na druhém místě po Jarolímkovi byl uveden mladý kněz Václav Říha, který později ve vězení zemřel. Srov. 

O. Mádr, Václav Říha - po čtyřiceti letech, Setkání: Diecézní časopis pro křesťanské společenství 4 (1996), s. 17. 
109 Bylo to na výslovné přání generální představené této kongregace, protože Dr. Šídlo je měl v duchovní péči již 

v časech dřívějších. Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
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nedožitými 76. narozeninami v rodné farnosti. Přišlo se s ním rozloučit velké množství spolubratrů 
v kněžství, většina z nich patřila mezi jeho studenty.110 

Poslední budějovického rektora i po letech velmi trápilo, že dal v onom kritickém roce 
bohoslovcům doporučení nepřistoupit na nabídku pokračovat v přípravě na kněžství pod dohledem 
státní moci.111 Když byl kdysi ze zvyku osloven „pane rektore“. Zareagoval: „Neříkejte mi pane rektore, 
říkejte mi likvidátore.“112 Přestože jednal v souladu s přáním biskupa, výčitky nesl stejnou měrou: „Já 
jsem zlikvidoval seminář a připravil jsem diecézi o 40 kněží, protože jsem vám řekl, abyste nechodili na 
fakultu do Prahy.“113 Sám biskup Josef Hlouch svého rozhodnutí v této věci později velmi litoval a označil 
jej za mylné, přestože v daném čase se jevilo jako správné.114 

ZÁVĚR 

Diecézní teologická učiliště bezprostředně v období po vzniku Československa čelila nejistotě 
ohledně své další existence. V celém období první republiky byly patrné silné tendence podhodnocovat 
jejich činnost a význam při vzdělávání kléru, přitom náplň studia odpovídala složením předmětů 
i formou zkoušení výuce na teologických fakultách, přestože zde existovaly určité drobné odchylky,115 
nikdo neprokázal, že výuka na diecézních institutech je obecně nižší kvality.  

Profesoři českobudějovického diecézního teologického učiliště se snažili v rámci možností 
přizpůsobit studijní plán organizaci studia na české bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na 
tuto fakultu ostatně českobudějovičtí studenti směli se souhlasem biskupa přestupovat.116 To svědčí 
o výborné úrovni zdejšího institutu a kvalitě vzdělání. Také výuka kanonického práva na 
českobudějovickém institutu byla v daném období v rukou zkušených profesorů s akademickou hodností 

ThDr., přičemž jeden z nich ThDr. Ludvík Matoušů později působil jako řádný profesor na teologických 
fakultách v Bratislavě a v Olomouci. 

PROFESORZY PRAWA KANONICZNEGO I JEGO NAUCZANIE W  INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W 
CZESKICH BUDZIEJOWICACH W LATACH 1918-1950. OPIS SYTUACJI Z PUNKTU WIDZENIA 

WARUNKÓW POLITYCZNYCH I MIEJSCOWYCH 

Streszczenie 
Diecezjalny Instytut Teologiczny i seminarium duchowne w Czeskich Budziejowicach istniało 

niecałych 150 lat. Mimo, że przygotowywano do kandydatów do kapłaństwa z do niedawna najmłodszej 
a najbiedniejszej czeskiej diecezji, przełożeni i profesorowie podejmowali godną szacunku troskę, by 
wytworzyć studentom warunki porównywalne z tymi, które mieli klerycy na wydziałach przy 
uniwersytetach. Status prawny tych diecezjalnych instytutów był zwłaszcza w czasach Pierwszej 
Republiki problematyczny, dlatego, że nie były jednoznacznie uznawane przez państwo za wysokie 
szkoły. Czasy te zaznaczyły się staraniem grona przełożonych i profesorów o uznanie charakteru tej 

                                                           
110 Srov. V. Kulhánek, Poslední rektor…, s. 7. 
111 Srov. ibidem. 
112 Srov. ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Srov. M. Weis, Minutěnky vzpomínek…, s. 42. 
115 Srov. Z. Horák, Církve a české školství. Právní zajištění…, s. 198. 
116 Srov. ibidem. 
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uczelni jako szkoły wyższej. Nauczanie prawa kanonicznego w instytucie teologicznym w Czeskich 
Budziejowicach było już od początku stulecia prowadzone przez specjalistów – doświadczonych 
profesorów: Theodora Kaspera (nauczał w latach 1900-1923). Pracował tam również znakomity 
prawnik, znany również za granicami diecezji, Ludvík Matoušů (1923-1936), a jego miejsce zajął 
profesor Josef Šídlo (1936-1950), ostatni rektor seminarium, osoba bardzo niewygodna dla 
komunistycznego reżimu. 

Słowa kluczowe 
Prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, diecezja, uczelnie teologiczne, profesorzy, historia 

regionalna, komunizm, Czechosłowacja, Czeskie Budziejowice 

THE LECTURERS OF CANON LAW AND ITS SCHOOLING AT THE THEOLOGICAL INSTITUTE IN ČESKÉ 
BUDĚJOVICE FROM 1918 TO 1950. THE DESCRIPTION OF THE SITUATION WITH REGARD TO 

POLITICAL AND LOCAL CONDITIONS 

Summary 
The Diocesan Theological Institute and Seminary in České Budějovice existed almost 150 years. 

Although preparing candidates from until recently the youngest and the poorest Czech diocese for the 
priesthood, superiors and lecturers put in an impressive effort to create for their students study 
conditions comparable to the conditions of theology students at theological faculties at universities. The 

legal status of these diocesan theological institutes was problematic, especially during the first republic, 
because they were not unambiguously considered for universities by the state. This period is connected 
with efforts of superiors and lecturers for the recognition of the academic character of this educational 
establishment. The schooling of canon law at the theological institute in České Budějovice was in expert 
hands of experienced lecturers already from the beginning of the century: Theodor Kasper (taught in 
years 1900–1923), an outstanding legal expert, known also beyond borders of the diocese, Ludvík 
Matoušů (1923–1936) also worked here and Josef Šídlo (1936–1950) the last rector of the seminar and 
a very troublesome man for the Communist regime. 

Keywords 
Canon law, state ecclesiastical law, diocese, theological institute, schooling, lecturers, regional 

history, communism, Czechoslovakia, České Budějovice 

Prameny 
Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1930/16-17. 

Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1931/4. 

Acta apostolicae curie episcopalis Bohemo-Budvicensis 1940/6. 

Acta Apostolicae Sedis XIII (1921). 

Acta Apostolicae Sedis  XXIX (1937). 

Codex Iuris Canonici PII PONTIFICIS MAXIMI iussu digestus BENEDICTI PAPAE XV auctoritate promulgatus z roku 1917, 

Praha 1932. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný 

personál, korespondence a jiné, kart. 1073, sign. I-G-11-a. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný 

personál, korespondence a jiné, kart. 1075, sign. I-G-11-a. 



PROFESOŘI KANONICKÉHO PRÁVA A JEHO VÝUKA NA TEOLOGICKÉM UČILIŠTI...  EVA ZAVADILOVĂ 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015)   52 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Vedení semináře, rektor, profesoři, služebný 

personál, korespondence a jiné, kart. 1074, sign. I-G-11-a. 

Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, Katalogy 

a zkoušky na teologickém učilišti, kart. 13, sign. II C 4. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Bohoslovecký kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, Kniha, 

Pamětní kniha sdružení německých bohoslovců v Českých Budějovicích, inv. č. 9. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice,  

Praelectiones e theologia dogmatica, č. ev. j. 33, i.č. 99, sign. IV 1d. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Bohoslovecký kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Kniha, inv. č. 12. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Bohoslovecký kněžský seminář a diecézní teologický institut České Budějovice, 

Prospěchový katalog studentů českobudějovického teologického učiliště, Kniha, inv. č. 13. 

Státní oblastní archív v Třeboni, fond Biskupský archiv České Budějovice, Listiny, číslo kart. 1, Transsumpt buly Pia VI., papeže 

římského z 20. září 1785, jíž zakládá českobudějovické biskupství, kart. 1, inv. č. 3, pův. sign. N6. 

Periodika 

Časopis katolického duchovenstva 89 (1949). 

Setkání: Diecézní časopis pro křesťanské společenství 4 (1996). 

Setkání: Diecézní časopis pro křesťanské společenství 4 (2008). 

Literatura 

Čihák, J., Theologus čili studium katolické theologie, Díl 1.: Organisace katolického studia, Praha: Nákladem vlastním, 1927.  

Dacík, R., Bohosloví: Co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů, Praha: Vyšehrad, 1946. 

Dvořák, L., Biskupský kněžský seminář v Č. Budějovicích, České Budějovice: Nákladem diecézního spolku musejního, 1905.  

Frankl, K. H. − R. Klieber, R. (ed.), „Das Priesterkolleg St. Augustin „Frintaneum“ in Wien 1816 bis 1918. Kirliche Elite-Bildung fur 

den Donau-Alpen-Adria-Raum (= Studien zum Frintaneum. Bd. 2), Böhlau: Wien, 2008, ISBN 978-3-205-77659-8. 

Gabrielová, P., Biskup Hlouch ve vybraných dokumentech Státní bezpečnosti, in: Sborník archivu bezpečnostních složek, red. 

Z. Kukánová, sv. 10, Praha 2012, ISBN 978-80-260-3609-8. 

Horák, Z., Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností na území českých zemí od roku 1918 

do současnosti, Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, ISBN 978-80-247-3623-5. 

Horák, Z., Církve a české školství. Vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva, Praha: Univerzita Karlova, 2012, ISBN 

978-80-87146-57-6. 

Kadlec, J., Českobudějovická diecéze, České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumana, 1995, ISBN 80-901602-3-9. 

Kalbáč, A., Vitorazsko, Praha: Nákladem Staroměstského odboru Národní jednoty Pošumavské, 1919.  

Koblasa, P., Vitorazsko. Dolnorakouská historie oblasti, České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých 

Budějovicích, 2013, ISBN 978-80-905244-7-7. 

Kop, F., Modus vivendi. Nynější stav jeho provedení, Praha: Orbis, 1927. 

Matoušů, L., Praelectiones ex iure canonico. Liber primus. quasi alumnis seminarii Bohemo-Budvicensis habuit Ludovicus 

Matoušů, České Budějovice: Nákladem vlastním, 1935. 

Matoušů, L., Praelectiones ex iure canonico. Liber secundus. De beneficii et bonis ecclesiae temporalibus, České Budějovice:  

Č. a T. Českomoravské tiskařské závody, 1946. 

Matoušů, L., Praelectiones ex iure canonico. Liber tertius. Ius matrimoniale, České Budějovice: Č. a T. Českomoravské tiskařské 

závody, 1945. 

Novotný, V., Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prologomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, 

Praha: Karolinum, 2007, 523 s., ISBN 978-80-246-1369-7. 

Weis, M., Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, Praha: Panevropa, 1999, ISBN 80-85846-12-8. 

 



TEOLOGIA MŁODYCH 4, S. 53-59 

VERONIKA SCHLOSSEROVÁ 
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove 

FENOMÉN ČARODEJNÍCTVA A JEHO ODOZVA 
V SÚČASNEJ POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI 

     ÚVOD 

     V postmodernej spoločnosti možno bádať oživenie a inováciu pravekého pohľadu na Boha, svet 
i jednotlivca medzi jednotlivými skupinami ľudí. Odkazom postmoderny je, že je všetko možné. Možno 
konštatovať, že medzi kresťanmi a jednotlivcami tzv. novej religiozity nie je rozdiel pokiaľ ide o záujem 
v oblasti paranormálnych javov, do ktorých spadá aj fenomén čarodejníctva. V prípade kresťanov ide 
o záujem žiarivých chariziem či súkromných zjavení a na druhej strane v prípade jednotlivcov novej
religiozity rozmach zvláštnych metód, ktoré im majú napomáhať k rozvoju. Súčasný okultizmus sa 
nachádza v exoterickej forme a spoločnosť tak nemá problém zadovážiť si okultnú literatúru. Jej texty sú 
nezodpovedne publikované a ich prevedenie do praxe môže mať negatívne konzekvencie. Je známy 
prípad, kedy vyšla jedna kniha v českom jazyku, ktorej cieľom bolo vyvolanie strážneho anjela. Kniha 
bola prístupná verejnosti aj napriek tomu, že boli známe smrteľné prípady, pretože jednotlivci 

praktizovali jej zaklínadlá.1 S podobnými zaklínadlami sa stretávame aj v oblasti čarodejníctva.

1. FENOMÉN ČARODEJNÍCTVA

Fione Bowie uvádza štyri základné významy pojmov čarodejnica a čarodejník:2

1. V období stredoveku a raného novoveku sa v Európe magické praktiky označovali pojmom
malefícium. 

2. Cirkevní reformátori spájali čarodejníkov s protivníkmi kresťanstva a služobníkmi diabla.
3. V Afrike sa čarodejníctvo spája so stredovekými predstavami o týchto javoch.
4. V súčasnosti možno bádať rozmach západných „pohanských“ systémov foriem čarodejníctva.

Jednotlivé formy vytvárajú novú podobu čarodejníctva známeho pod názvom Wicca. 

     Fenomén čarodejníctva sa v starovekých civilizáciách Stredného Východu vnímalo a chápalo ako 
súčasť života, s rozličnými osobami schopnými liečiť ľudské neduhy či praktizovať jednotlivé formy 
mágie. Možno ich nachádzať nielen v Mezopotámskej, ale aj Egyptskej a Kanaánskej bibliografii. Popri 
tejto viere jestvoval aj strach z čarodejníc a samotní ľudia hľadali možnosti ako mu vzdorovať. Zo 
Svätého Písma sa dozvedáme, že čarodejníctvo bolo známe starovekým Hebrejcom, aj keď v hebrejčine 
názov „čarodejník“ zodpovedal súčasnému pojmu médium, alebo jasnovidec. Samotný kráľ Šaul si išiel po 
radu za vyvolávačkou duchov, ktorá sa volala Endora. Endoru možno prirovnať k jasnovidke, než 
neskoršiemu európskemu obrazu čarodejnice. Rozličné biblické knihy hovoria o čarodejniciach. Ezechiel 
píše o ženách skrývajúcich sa pod závojom a obväzmi, ktorých cieľom bolo získavanie duší druhých ľudí. 
V knihe Exodus (22, 18) Boh hovorí Mojžišovi: „Čarodejnicu nenecháš na žive“.3

     Prvotné stredoveké cirkevné chápanie čarodejníctva, ktoré vychádzalo z Biblie, malo úplne iný 
význam ako mu pripisuje antropológia a etnológia. Čarodejníctvo spájajú s mágiou a čarodeja stotožňujú 

 Veronika Schlosserová, mgr. 
1Porov. R. Sarka, Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre, Ružomberok 2012, s. 7-8. 
2Porov. F. Bowie, Antropologie náboženství, Praha 2008, s. 210-211. 
3Porov. N. Cawthorne, Bosorky a čarodejnice, dejiny prenasledovania, Bratislava 2008, s. 29. 
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so šamanom. Naproti tomu Cirkev definuje a chápe čarodejníctvo ako službu diablovi4, ktorá je 
praktizovaná skrze rozličné praktiky. Čarodejníkom bol teda človek, ktorý vykonával zhubné magické 
praktiky vďaka tomu, že uzavrel zmluvu s diablom.5 Ich cieľom bolo poškodzovanie a ničenie druhých 
ľudí, ktoré je známe pod názvom malefícium6. V takomto ponímaní sa čarodejníctvo kryje s prvotnou 
primitívnou formou čiernej mágie. Približne v 14. storočí tzv. malefícium splynulo s predstavou strigy, na 
základe čoho bola oblasť čarodejníctva výlučne spájaná so ženami. Za čarodejnice boli pokladané aj tie 
ženy, ktoré uctievali démona a samotné čarodejníctvo sa tak časom stalo aj vyznávaním a uctievaním 
diabla z čoho neskôr vznikol satanizmus7.8 V dejinách sa stretávame s rozličnými predstavami 
o čarodejniciach (strigách). Ľudia si ich často predstavujú ako staré ženy v špicatých klobúkoch, ktoré 
lietajú na metle.9 Nadprirodzené schopnosti boli pripisované aj tzv. „koreninárkam“ a z toho dôvodu 

v ľudovej kultúre nie je čarodejníctvo chápané iba v negatívnom kontexte. 
      Za najstarší prameň o čarodejníctve sa považuje babylonská práca o ôsmich tabuľkách, ktoré 

majú názov „Makiu“ (upálenie). Nájdene bolo v roku 1854 v Ausrbanipalovej knižnici v Ninive. Dielo je 
známe tým, že obsahuje jednotlivé informácie o čarodejníctve, ktoré bolo z obdobia stredoveku známe 
inkvizícii. Sú známe aj iné staroegyptské a grécke zdroje, ktoré zahŕňajú spoločné symboly a definujú 
podobné rituály či praktiky. Jedným z najpodstatnejších je tzv. „volt“, ktorý je typický pre ľudové 
čarodejníctvo i modernú dobu. Milan Nakonečný v knihe „Lexikon magie“ uvádza za jedného z najväčších 
znalcov čarodejníctva J. Hansena (1900), ktorý rozlišuje tri etapy. Prvá etapa trvala od roku 400 do 1230 
a bola charakteristická tým, že sa v nej čarodejníctvo praktizovalo ako škodlivá prax a bola mierne 
trestaná. Spájané bolo napr. u Frankov so vzývaním démona a pohanských božstiev. V ďalšej etape 

konkrétne v 11. a 12. storočí sa záujem o fenomén čarodejníctva v o oblasti teológie prehlbuje a úzko 
súvisí s malefíciom. Opäť možno bádať zmienky o letoch čarodejníc na metlách či ich premenu na 
vlkolaka. V tomto období je výlučne čarodejníctvo spojené s paktom s démonom a teda odpadnutím 
čarodeja od cirkvi. Je to čas nielen prípravy buly pápeža Innocenta IV. z roku 1484, ale aj prenasledovanie 
praktizujúcich čarodejníkov. Až samotná Mária Terézia pokladala oblasť čarodejníctva za prejav akejsi 
duševnej zaostalosti a dala príkaz  riešiť jednotlivé prípady najvyššiemu súdu. 

     Fenomén čarodejníctva trvá do dnešného obdobia. Taktiež ho možno vnímať v dvoch smeroch. 
Prvým je smer ľudový, ktorý sa spája s kúzlami. Katarína Nadaská v knihe Čary a veštby“ uvádza niekoľko 
foriem ľudového liečenia, ktoré sa praktizovali do času, kým postihnutý neozdravel. Ide o týchto päť 
zložiek:10 
                                                           
4V XVI. a XVII. storočí boli značne rozšírené formy posadnutosti démonom. Ich vyháňanie bolo vždy nadmieru 

prácne. Ľudia považovali diablov za veľmi silných a ak sa ho z posadnutého človeka (čarodejníka) podarilo vyhnať, 

považovalo sa to za víťazstvo Boha. Porov. Kolektív autorov, O zázracích a nadpřirozených silách, Praha 1961,  

s. 71-72. 
5Porov. P. B. Lewack, The witchcraft Sourcebook, New York 2004, s. 2. 
6“skupina dvoch latinských slov: malum a fecere, t.j. konať zlo. Termín stredovekých démonológov, ktorí ho používali 

pre označenie čarodejníctva (resp. čiernej mágie) zameraného na poškodzovanie alebo ničenie ľudí alebo ich majetku. 

Znamená teda čarodejníctvo, ktoré bolo inkvizíciou tvrdo prenasledované.“ M. Nakonečný, Lexikon magie,  

Praha 1993, s. 175. 
7Vo všeobecnosti sa pod názvom satanizmus chápe kult Satana, ktorého možno vnímať buď ako zlé samostatné 

božstvo, alebo tiež ako protivník kresťanského Boha. Porov. T. Cantelmi, C. Cacaceová, Černá kniha satanizmu, 

Kostelní Vydří 2008, s. 44. 
8Porov. M. Nakonečný, Lexikon magie..., s. 56. 
9Porov. T. Deary, Hrôzostrašná história - príručka čarodejnice, Bratislava 2009, s. 5. 
10Porov. K. Nádaská, Čary a veštby, Bratislava 2014, s. 112-115. 
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     1.) Vypudenie ochorenia z tela jednotlivca skrze silne aromatické rastliny (cesnak, cibuľa). Túto 
praktiku sa odporúčalo vykonávať v magický deň – Veľký piatok, aby bol účinok istý. 

     2.)  Prenášanie ochorenia na iný predmet. Tu možno zaradiť utieranie chorého človeka 
plátenkom, do ktorého sa vložili peniaze. Takto zabalený sa potom položil na cestu a kto ho pozdvihol 
vzal si na seba chorobu. V súčasnej dobe možno vidieť prenášanie ochorenia napr. do stromov, ktoré po 
objímaní prevezme ochorenie, a z ktorého čerpá človek energiu.  

     3.) Likvidácia nielen ochorenia, ale aj jej iniciátora. Tu sa používala mágia podobnosti – pri 
ochorení žltačky sa chorý mal pozerať do žltého pohára. Mágiu podobnosti v modernej dobe bádať 
v homeopatii11.

     4.) Prinášanie obetí – ak človek trpel epilepsiou, na miesto kde mal prvý príznak sa zakopalo do 

zeme vajíčko od sliepky ako forma obety. 
     5.) Komunikácia s ochorením – ľudový mág prosil, dohováral ba v niektorých prípadoch sa aj 

vyhrážal, aby choroba opustila trpiaceho. 
     Druhý smer predstavuje zvrátený kult zahrňujúci predstieranie adorácie Veľkej bohyne podľa 

vzoru starých bezbožných rituálov. Takéto rituály nachádzame v kulte Wicca.12

2. ODOZVA ČARODEJNÍCTVA V POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI

     Okrem vyššie spomenutých ľudových foriem čarodejníctva, ktoré rezonujú v súčasnej 
postmodernej spoločnosti možno priblížiť aj ďalšiu odozvu v podobe Wicci. Názov čarodejník a wiccan sa 
často zamieňajú avšak ich význam je rozdielny. Čarodejnica využíva pre svojich praktikách energiu 

vesmíru na dosiahnutie svojho cieľa. Ktokoľvek sa môže stať čarodejníkom a čarodejnicou. Wiccan sa 
riadi pravidlami náboženstvom alebo hnutím wicca, ktoré je zamerané na uctievanie zeme a tradícií 
prevzatých z obradnej mágie. Aj napriek tomu, že sa wiccan považuje za čarodejníka, samotné 
čarodejníctvo sa nevyžaduje. V hnutí wicca je dôležitý morálny zákon, ktorý sa po prvý krát objavil v roku 
1974 v podobe 26 veršovej básne. Zahrnúť ho možno do posledného verša: „Robte čo chcete, pokiaľ to 
nikomu neškodí“.13

     Náboženstvo wicca predstavuje kult, ktorý v súčasnosti priťahuje veľký počet ľudí a možno ho 
zaradiť do skupiny očistenia. Známy je aj pod názvom „Dea Natura“. Jeho vznik sa datuje približne do 
obdobia druhej polovice 30. rokov 20. storočia. Centrom kultu je uctievanie Dea, ktorá zobrazuje nielen 
Lunu, ale aj prírodu. Toto náboženstvo vzniklo zásluhou bývalého britského úradníka Geralda Gardnera, 

ktorý patril do skupiny Templárov14 a vykonával okultizmus15. Gardner pri vytváraní tohto náboženstva

11Za zakladateľa homeopatie sa považuje Samuel Hahnemann. Celým menom Christian Friedrich Samuel 

Hahnemann sa narodil 10. Apríla 1755 v Míšni ako syn Christiana Gottfrieda Hahnemanna a jeho manželky 

Johanny Christiny Spiess. Porov. R. Haehl, Samuel Hahnemann – Arzt und Bergůnder der Homȍopathik.

http://www.higher-solutions-for-your-health.com/support-files/biographie_samuel_hahnemann.pdf. 

(12.09.2015). 
12Porov. M. Nakonečný, Lexikon magie..., s. 56-57. 
13Porov. S. Silverwindová, Príručka čarodejnice, Bratislava 2010, s. 11-12. 
14„Bol to prvý rytiersky rád, ktorý vznikol počas križiackych výprav vo Svätej zemi. Bol zároveň prvým a zatiaľ 

jediným, ktorý zlikvidovali jeho vlastní. A na osude rádu templárov sa ako v kvapke vody odzrkadľuje historický 

fenomén križiackych výprav. Rád templárov vznikol počas krížových výprav vo Svätej zemi. Členovia rádu bojovali na 

obranu Svätých miest a kresťanských pútnikov, kým sa držali križiaci v Palestíne. Keď boli v roku 1291 vytlačení, 

hľadali si templári nové poslanie na európskom kontinente. Za dve storočia svojej existencie sa rád stal mocným 

a bohatým. Z dichotómie pokora – triumfalizmus možno viac vsadil na triumfalizmus než na pokoru. Stal sa objektom 
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vychádzal zo slobodomurárov, keltských tradícii a romantickej literatúry. V neskoršom roku 1951 založil 
kongregáciu a našiel kňažku. Kult pokračuje až do súčasnosti aj po smrti svojho zakladateľa. V 70. rokoch 
sa dostalo do USA, kde ľahko zapustilo korene vďaka socio-politickej situácii. Do hnutia wicci patria 
prevažne ženy – feministky, ktoré hlásia, že tu majú väčšiu slobodu, ako sloboda vychádzajúca z hriechu. 
Praktizujúce rituály vytvárajú členom pocit, že majú božskú moc, patria do vyššieho radu a vnárajú sa do 
mystickej energie. Postmoderná spoločnosť a jednotlivé životné pomery znižujú hodnotu jednotlivca 
a jeho kontakt s univerzom. Wicca naopak postavila človeka ako boha do raja, ktorú nazýva „Veľká 
príroda“. Všetky spomenuté aspekty robia tento kult pre súčasnú kultúru veľmi príťažlivým.16   

     Fenomén čarodejníctva sa teda nevytratilo z povedomia ľudí ani dnes. Jedným z hlavných 
argumentov, prečo je tomu tak je skutočnosť, že vysvetľuje lepšie  životné podmienky ako iné 

monoteistické náboženstva. Čarodejníctvo napríklad v Afrike má na každú škodlivú situáciu vysvetlenie, 
že to majú na svedomí zlí duchovia resp., že to má svoje opodstatnenie v duchovnom svete. Ak sa člen 
prírodných kmeňov stretne s chorobou, smrťou či inou ťažkou situáciou hodnotí to z pohľadu mágie 
a nie z pohľadu prirodzenosti. V súčasnej postmodernej Európe sa rozmáha spirituálne myslenie. Ide 
o reakciu na vedecký svetonázor, ktorý nie je schopný odpovedať na otázky bežného ľudského života. 
Samotná oblasť postmoderny17 spochybnila nielen vedu, ale aj tradičné cirkvi, vďaka čomu otvorila 
priestor pre rozličné magické či alternatívne hnutia. Typickým príkladom je subkultúra gotiky, ktorá je 

                                                                                                                                                                                                                       

závisti aj obáv. Francúzsky kráľ Filip IV. Pekný v r. 1307 templárov obvinil z kacírstva a dal ich uväzniť. Pápež ich na 

odporúčanie cirkevného snemu v roku 1312 zrušil. Veľmajster rádu Jacques de Molay bol v roku 1314 v Paríži 

upálený. Osud templárov vytvoril živnú pôdu pre fámy o pokračovaní templárov; toho sa chopili rôzne proticirkevné 

skupiny vrátane slobodomurárov. Známe fakty o procesoch, cirkevnom aj kráľovskom, vyvolávajú pochybnosti o ich 

spravodlivosti. V historickej literatúre sa likvidácia templárov označuje za najväčší justičný zločin stredoveku. 

Začiatok rádu siaha do r. 1119 a do Jeruzalema. Sväté mesto bolo už 20 rokov v kresťanských rukách. V literatúre sa 

uvádza, že za necelých dvesto rokov existencie rádu v bojoch celkove padlo asi 20 tisíc templárov. Ich znak červeného 

kríža na bielom poli priťahoval nových a nových dobrovoľníkov. Podporovateľom templárov bol sv. Bernard  

z Clairvaux, ktorý mal účasť na tvorbe ich reguly. Cirkevný snem v Troyes ich v r. 1128 uznal ako nový rytiersky rád. 

Stali sa vzorom pre všetky ostatné rytierske rády.“ J. Čarnogurský, Templári čakajú na spravodlivosť. 

http://www.impulzrevue.sk/article.php?97. (11.09.2015). 
15Pre názov „okultizmus“ nie je ľahké stanoviť jednoznačnú definíciu. Niektorí vymedzujú jeho hranice užšie, iní 

zase širšie. Podľa Gabriela Amortha okultizmus predstavuje existenciu bytostí či mocností, ktoré nemožno 

zaznamenať prostriedkami ľudského poznávania. Porov. G. Amorth, Exorcisti a psychiatri, Stará Ľubovňa 2013,  

s. 38. Okultizmus pochádza z latinského slova „ocultus“ a predstavuje niečo tajomné, neznáme a skryté, čo 

jednotlivec môže odhaliť iba skrze nadprirodzené schopnosti. Tento názov sa spája s nadprirodzeným duchovným 

svetom. Porov. J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete, Prešov 2010, s. 12. 
16Porov. T. Cantelmi, C. Cacaceová, Černá kniha satanizmu..., s. 31-32. 
17V posledných desaťročiach sa v sociológii náboženstva často pracovalo s konceptom modernizácie. Táto 

modernizácia bola spojená s industrializáciou, avšak kľúčovou bola teória sekularizácie. (Sekularizácia vo 

všeobecnosti predstavuje proces uvoľňovania vzťahov medzi spoločnosťou a náboženstvom. Porov. A. Slodička, 

Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte, Prešov 2009, s. 98.) Pre postmodernú spoločnosť 

je okrem industrializácie charakteristické, že rozširuje individualizmus, pričom pretrváva základná hodnota 

človeka a síce jeho právo na osobné naplnenie a slobodu. Individualizmus spôsobil postavenie jedinca do stredu 

celého makrokozmu. Jeho život tak predstavuje spleť zloženú z neustáleho rozhodovania a riešenia. Porov.  

L. Látalová, Sociológia a nová religiozita. http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/1045. (14.09.2015). 
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ovplyvnená nielen šamanizmom18, ale aj samotným čarodejníctvom. V širšom význame tu možno zaradiť
hnutie Wicca. Členovia gotiky sú agnostici a vyhýbajú sa akýmkoľvek organizovaným náboženstvám. 
Majú svoju vlastnú spiritualitu a vytvárajú komunity vampírov, lesieb, gayov a satanistov. Ďalšou 
charakteristickou črtou je, že majú radi čiernu farbu, majú svoju hudbu, módu, tetovanie atď. Čierna 
farba nutne neznamená, že praktizujú čiernu mágiu či satanizmus, i keď prvky nekromancie19 u nich
možno bádať.  

     Usporiadanejší systém predstavuje moderné čarodejníctvo známe pod názvom Wicca. 
Predstavuje kultové spoločenstvo, ktoré sa hlási k druidizmu.20 Základnou úlohou druidov bolo
vykonávanie týchto funkcii: filozof, kňaz, šaman, zákonodarca, básnik, kúzelník, liečiteľ, veštec, astronóm 
a iné. Druid predstavoval akúsi formu univerzálneho velikána. Ani samotný kráľ si nedovolil odmietnuť 

jeho rady. Ich cieľom bolo odhaľovanie budúcich plánov samotných bohov. Zatiaľ čo úlohou kráľa bolo 
rozhodovanie v spoločnosti, druid bol jej vedomím. V keltskej spoločnosti bola politika posvätným 
konaním. Ľudská existencia bola súčasťou prírody a univerza. Druidi boli charakteristickí aj tým, že na 
rozličné choroby prikladali liečivé bylinky a zariekavali ich magickými formulkami. Úlohou formúl bolo 
zmiernenie krvácania či smrteľnej bolesti.21

     Vo Wicce je uctievaný rohatý boh a veľká bohyňa. Ohlasuje návrat k Matke prírody (Magna 
Mater). Organizujú sa do tzv. covenov, ktoré tvorí 13 príslušníkov. Skupinu vedie kňažka a samotný 
iniciačný obrad pozostáva zo štyroch osláv. Prvou je candlemas symbolizujúca koniec tmy; druhou je 
beltane – prebudenie k životu; treťou je lammas – čas žatvy a poslednou hallowen – sviatok mŕtvych. 
Wicca je približne od roku 1994 v Spojených štátoch amerických štátom uznaným náboženstvom a na 

našom území Slovenska je známy jeden praktizujúci wiccan. Medzi základné charakteristiky wiccanov 
patrí diskrétnosť voči nečlenom. Pri svojich rituáloch používajú magický kruh slúžiaci na ochranu (na 
jednej strane na ochranu pred zlými duchmi a na strane druhej na uvoľnenie energie). Rituály si 
vyžadujú nahotu a majú aj sexuálny podtón.  Takéto prvky odsudzoval Polanski vo filme „Deviata brána“, 
v ktorom sa na sexuálnych obradoch súčasných čarodejníkoch zúčastňuje vysmievajúci satanista.22

     Pohľad členov wicci na božstvo – veľmi rozšíreným omylom o wiccanoch je neviera v Boha. 
Veria v neho, ale vnímajú ho aj ako Matku i Otca, ako Muža a ženu. Často božstvo chápu v ľudských 
pojmoch, vďaka ktorým sa približujú k vesmírnym energiám. Koncepcia Boha a bohyne je blízka 
taoistickému princípu jin a jang. Bohyňa je v zastúpení jin a spája sa s internými kvalitami ako je duša 
a zjednotenie. Zobrazuje ju mesiac. Jang sa spája s vonkajšími aspektami v podobe konania a prejavov. 

18Šamanizmus – ide o označenie prvého významného náboženstva vo svete. Porov. M. Palmer, Taoizmus, 

Bratislava 2001, s. 24. 
19Zvyk komunikovania s mŕtvymi je známy pod názvom nekromancia. Ide o veľmi starý zvyk a už aj samotní 

predkovia verili, že duša človeka po smrti putuje do iného sveta. Zomrelým sa do ich hrobiek dávali rozličné dary 

i potraviny. Aj samotní Egypťania písali na nádoby s jedlom rozličné odkazy, skrze ktoré chceli nadviazať kontakt 

s mŕtvymi. Až neskôr, približne okolo 19. storočia sa z tejto jednoduchej predstavy zrodila mnohopočetná skupina. 

Skupina vznikla z bežného vtipu dvoch dievčat Margaret Foxovej (1833-1893) a Kate Foxovej (1836-1892), ktoré 

chceli znepokojovať svojich blízkych. Počuli divné zvuky i klopanie v ich dome a samé si vypracovali metódy ako 

komunikovať s mŕtvymi. Okrem toho sa v ich dome našli ľudské kosti a neskôr o týchto historkách začali verejne 

hovoriť po celej USA. Možnosť nadviazania kontaktu s mŕtvymi sa tak rýchlo rozšírila a čoraz viac ľudí ju začalo aj 

praktizovať. Neskôr, okolo roku 1888 sa jedna z dievčat Margaret k podvodu priznala. Porov. J. Heřt, Špiritizmus 

a channeling, in: Rozmer, Bratislava 2006, 2 (9), s. 7. 
20Porov. R. Sarka, Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre…, s. 78-79.
21Porov. B. Wallrath, M. Edel, Keltové – duchovní děti Evropy, Olomouc 2009, s. 62-63. 
22Porov. R. Sarka, Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre..., s. 80-81. 
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Zobrazuje ho slnko. Bohyňa a Boh sú prejavom Ducha, ktorý je všetkým. Wiccani používajú individuálny 
spôsob interakcie s Bohom a bohyňou. Uznávajú všetky božstvá, ktoré ľudstvo vyznáva. Tieto božstvá sú 
rovnocennými aspektmi ducha tak ako my. Božstvá wiccani považujú za svojich patrónov, ktorí im 
pomáhajú a usmerňujú vo svojich životoch. Bohyňa má tri archetypy – pannu, matku a múdru starenku 
a Boh štyri – hrdinu, kráľa, čarodeja a milenca. Jednotlivé archetypy predstavujú systém ako s tými 
božstvami nadväzovať kontakt. Ako príklady týchto osobných bohov možno uviesť: Dianu, Thóra, Šivu či 
Yemaju. Sú skutočnými silami, s ktorými je možné spolupracovať.23 Predvídanie budúcnosti bolo od 

nepamäti pre človeka dôležité.24 Týmto systémom sa zaoberajú aj Wiccani v podobe praktizovania 
veštenia25. Cieľom je pohľad na náčrt síl svojho života, ktoré by usmerňovali k naplneniu svojich plánov.26  

     ZÁVER 

     Prečo sa čarodejníctvo v súčasnosti udržiava a rozmáha? Prečo sú ním tak ľudia uchvátení? Prečo 
sa svet riadený rozumom a vedeckým pokrokom tak odvoláva na okultizmus a mágiu? Je dôležité pýtať 
sa na tieto otázky a hľadať odpovedať na ne, aby bolo možné vyriešiť túto problematiku. 

     Rozmach fenoménu okultizmu, do ktorého spadá aj čarodejníctvo je potrebné analyzovať 
v súčasnom kontexte historickom, kultúrnom i náboženskom. 

     Cieľom článku bolo poukázať na fenomén čarodejníctva a jeho rezonanciu v spoločnosti. 
Približoval rituály a predstavy, ktoré sú prítomné okolo nás aj v súčasnej postmodernej spoločnosti. 
Praktizovanie čarodejníckych rituálov alebo akýchkoľvek iných magických praktík prináša so sebou nový 
rozmer existencie, ktorý dáva odpoveď na otázky jednotlivca. Aj vďaka tomu si je čarodejník vedomí 

toho, že čarodejníctvo je spoločným ľudským dedičstvom, ktorý tu je prítomný od samotného počiatku. 
Život čarodejníka alebo wiccana nie je zameraný len na zbieranie byliniek, vyháňania démonov, alebo 
vyriekavania magických formuliek. Ide o život, v ktorom sa zameriavajú aj na skutočnú energiu zeme, 
cyklus prírody a rešpektovanie síl, ktoré ho obklopujú.27 

WITCHCRAFT PHENOMENON AND RESPONSE IN THE CURRENT POST-MODERN SOCIETY 

ZJAWISKO CZARÓW I ODWOŁANIA W OBECNYM SPOŁECZEŃSTWIE PONOWOCZESNYM 

     Summary 

     Postmodern society of today differ from that over a half century ago in a way that   become more 
conservative. Individual focus on new trends, adapt new rules rather than be dependent from traditional 
institutions, that i other way may form his behaviour and is interested only in new adventures. 
Postmodern individual apply esoterism and mythicism to form his life.  Try to meditate and live in 
harmony with unity of body and soul. He leaves magic to form his life. There are several versions of 
magic. One of them is called witchcraft and prevail among other versions. These article has to show us 
definition, separation and reflection of witchcraft in present society. 

                                                           
23Porov. D. Tompkinsová, Škola čarodejníctva, Praha 2010, s. 18-19. 
24Porov. S. Oswiecimski, Starożytne wrózbiarstvo greckie, Wroclaw 1989, s. 6. 
25Slovenský výraz „veštenie“ je odvodený z praslovanského „vest'b“ – znalý a pochádza zo základu, ako sloveso „vediet“. 
P. Müller, Kniha veštie, Bratislava 2009, s. 26.  
26Porov. D. Tompkinsová, Škola čarodejníctva, Praha 2010, s. 107. 
27Porov. S. Cunningham, Techniky přírodní magie, Praha 2009, s. 24-25. 
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Postmoderná spoločnosť je oveľa menej konzervatívna, ako bola pred polstoročím. Je oveľa viac 
otvorená rozličným netradičným smerom a dynamickejšia v prijímaní nových trendov či hodnôt. Človek 
si sám určuje normy, nepotrebuje inštitúcie, ktoré by ho usmerňovali a rozhodujúcim pre neho je zážitok. 
Postmoderný jednotlivec túži zužitkovať mystiku a ezoterizmus. Snaží sa harmonicky žiť, meditovať či 
prežívať jednotu tela a duše. Nebráni sa experimentovaniu mágie,  skrze ktorú formuje svoj život. Do 
skupiny nižšej formy mágie patrí čarodejníctvo, ktoré prevláda aj v súčasnej kultúre. Preto cieľom článku 
bude priblíženie tohto fenoménu so zameraním na definíciu a delenie čarodejníctva či jeho rezonanciu 

v spoločnosti.   
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BŁAŻEJ MAŁOLEPSZY

Wydział Teologiczny Uniwersytetu S� ląskiego w Katowicach  

MIEJSCE I ROLA „ZMYSŁU WIARY” W NIEOMYLNOŚCI KOŚCIOŁA  
W ŚWIETLE DOKUMENTU MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ  

„SENSUS FIDEI W ŻYCIU KOŚCIOŁA” 

Proces „samoujawniania i samoudzielania”1 się Boga człowiekowi, który dokonuje się 
i urzeczywistnia w historii, nie pozostaje hermetycznie zamkniętą rzeczywistością. Z natury ma on 
charakter otwarty, komunikacyjny i przyjmuje formę dialogu między Bogiem, który objawia prawdę 
o sobie a człowiekiem, który to Boże objawienie przyjmuje2. Objawienie Boże jest więc niejako ciągle
żywym i bijącym źródłem prawdy, do którego przez pokolenia przychodzą ludzie wierzący, żeby czerpać 
„ze zdrojów zbawienia”. Zauważa się, że prowadzeni są oni w to „miejsce” objawiania się Boga 
człowiekowi, jakby „duchowym powonieniem”. Na zasadzie jakiegoś nadprzyrodzonego daru, duchowej 
intuicji, podążają do „czystego źródła prawdy”, aby zeń czerpać. Razem z pasterzami Kościoła, którzy na 

mocy urzędu szczególnej odpowiedzialności za przekaz prawdy objawionej, stoją na straży 
prawowierności wiary i interpretacji Słowa Bożego, także wierni świeccy są duchowo odpowiedzialni za 
powierzony im depozyt3. Można zatem mówić o istnieniu pewnego fenomenu w wewnętrznym życiu 
Kościoła. Polega on na tym, że cały Lud Boży jest obdarzony niezwykłym charyzmatem „zmysłu wiary”. 
We wspólnocie Kościoła przejawia się on we wspólnym powołaniu Urzędu Nauczycielskiego oraz laikatu 
do zachowania treściowej nieskazitelności Objawienia i trwania przy nim. Jest on pewnego rodzaju 
zaszczepionym w duchową strukturę Kościoła instrumentem, służącym do rozpoznawania 
autentycznych treści wiary (tzn. jej przedmiotu) oraz jej recepcji. Jest wreszcie wspólną 
odpowiedzialnością zarówno Magisterium Kościoła, jak i świeckich, do zachowywania Objawienia i jego 
autentycznego przekazu, stając się powołaniem wszystkich, dla pożytku wszystkich4.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę odkrycia miejsca i roli „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła, 
którego zadaniem jest troska o autentyczny przekaz Bożego Objawienia.  Problematykę tę porusza 
najnowszy, bo wydany w 2014 r., dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. „Sensus fidei 
w życiu Kościoła”.  

Dokument ów jest owocem pracy teologów, którzy w latach 2009-2014 zajmowali się badaniem 
natury i miejsca „zmysłu wiary” w życiu Kościoła i składa się z czterech rozdziałów dotyczących tej 
problematyki: „zmysłu wiary” w Piśmie świętym i Tradycji, następnie w życiu prywatnym wierzącego 

Błażej Małolepszy, mgr teologii, doktorant w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii 

Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
1 Terminy „samo ujawnienie” i „samoudzielanie”  zaczerpnięte z:  M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, 

s. 7. 
2 Por. M. Rusecki, Objawienie Boże wezwaniem do zbawczego dialogu, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół 

średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 49-56. 
3 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus fidei w życiu Kościoła, Kraków 2015, 3. 
4 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Pentium, w: Sobór watykański II. Konstytucje, 

dekrety, deklaracje, Poznań 2002, (dalej cyt. jako:  KK),  12. 
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i w życiu całego Kościoła. Rozpatruje także przejawy sensus fidei i podaje kryteria jego autentyczności. 
„Sensus fidei w życiu Kościoła” stanowi swoistą recepcję nauczana Soboru Watykańskiego II, który na 
nowo odkrył znaczenie „zmysłu wiary” i stał się impulsem do dalszych teologicznych dociekań nad 
naturą i miejscem urzeczywistniania się tego fenomenu5. Dokument także wskazuje na ciągłą aktualność 
tematu związanego ze „zmysłem wiary”, zwłaszcza w perspektywie dzieła nowej ewangelizacji, której, 
jak sam stwierdza, stanowi źródło6. 

Tekst „Sensus fidei w życiu Kościoła” został zatwierdzony in forma specifica przez większość 
członków komisji w pisemnym głosowaniu, a następnie przedłożony przewodniczącemu komisji, 
kardynałowi Gerhardowi L. Müllerowi, prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, który wydał zezwolenie na 
publikację, o czym jest mowa w uwagach wstępnych dokumentu. 

CHRYZMAT NIEOMYLNOŚCI DAREM DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA 

Kościół otrzymał od Chrystusa niezwykły dar Objawiania i w ten sposób, z jego woli, stał się 
spadkobiercą cennego depozytu wiary. Na jego barkach spoczywa więc ogromna odpowiedzialność za 
jego ochronę, interpretację i przekaz. W procesie przechowywania i transmisji Objawienia Kościół nie 
pozostał jednak sam. W wypełnianiu tego zadania wspomaga Kościół ciągła i pewna obecność Chrystusa 
zmartwychwstałego, który „jest z nami aż do skończenia świata” (por. Mt 28, 20) i który udzielił jego 
członkom Ducha Świętego, aby doprowadzić je do „całej prawdy”. Ta szczególna asystencja Ducha 
Świętego realizuje się w darze, w jaki Chrystus wyposażył swój Kościół, aby nie zbłądził w wierze oraz 
trwał w prawdzie, czerpiąc z nieskażonego źródła prawdy7. Mianowice otrzymał on od swojego 

założyciela charyzmat nieomylności. Dar ten stanowi gwarancję opartą na autorytecie samego Chrystusa, 
że powierzona mu „prawda boża” w żaden sposób nie zostanie zniekształcona czy wypaczona ludzkim 
błędem8. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, iż „Kościół, któremu Chrystus powierzył depozyt wiary, 
aby z asystencją Duch Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił 
i wykładał, ma obowiązek i prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom"9.  

Asystencja Ducha Bożego i charyzmat nieomylności w wierze ściśle związany jest z głównym 
zadaniem Kościoła, jakim jest przepowiadanie Ewangelii, czyli głoszenie prawd depozytu wiary, zgodnie 
z nakazem Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem…” (Mt 28, 19-20a). To zadanie 
„nauczania i zachowywania wszystkiego”, czyli depozytu Objawienia, powierzone zostało nie tylko 

Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, lecz całej wspólnocie eklezjalnej. Podmiotem daru nieomylności 
jest więc cały Kościół, który jako Ciało Chrystusa, partycypuje w sposób organiczny w jego misji 
prorockiej10. „Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus, 
który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez 
'nadprzyrodzony zmysł wiary' Lud Boży 'trwa niezachwianie w wierze' pod przewodnictwem żywego 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła"11. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza podobnie jak Kodeks 
Prawa Kanonicznego, że darem nieomylności został obdarzony cały Kościół, a więc wszyscy wierzący, by 

5Sensus fidei w życiu Kościoła, 4. 
6 Tamże, 127. 
7 Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Poznań 1997, 4.6.22. 
8 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, s. 556-559. 
9 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, 747. 
10 H. Seweryniak, Świadectwo i sens, Płock  2005. 
11 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 889. 
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niezachwianie trwali w swojej wierze. Charyzmat nieomylności nie jest więc udzielony wyłącznie 
Urzędowi Nauczycielskiemu. Nie staje się jego wyłączną czy ekskluzywną kompetencją. Chrystus, przez 
sakrament chrztu wprowadza każdego, który ten chrzest przyjmuje w krąg jego prorockiej misji, aby 
wszyscy włączeni do Ludu Bożego trwali przy jednej prawdzie objawionej oraz uczestniczyli  
w prorockim urzędzie Jezusa Chrystusa12. W krąg profetycznej misji wprowadzony jest każdy wierzący,  
a więc zarówno wierny świecki, jaki i ten, który przez pełnienie swojego urzędu wchodzi  
w rzeczywistość, którą nazywamy mianem Magisterium Ecclesiae. Oczywiście należy od razu zauważyć, 
że owa nieomylność jako dar dla całej wspólnoty Kościoła, realizuje się w różny sposób w życiu  
i posłudze członków Kościoła. Inaczej realizuje się w posłudze tych, którzy stanowią Magisterium 
Kościoła, a inaczej w życiu wierzących stanowiących laikat. Niemniej jednak „cały Kościół - laikat  

i hierarchia razem - dźwiga odpowiedzialność za historię objawienia zawartą w Piśmie świętym oraz 
żywej Tradycji apostolskiej…"13. To stwierdzenie dokumentu źródłowego jest niezwykle znamienne. 
Podkreśla nie tylko prawdę, że cały Kościół jest odpowiedzialny za proces przekazu treści wiary, ale 
także prawdę, że cel tej odpowiedzialności jest zbieżny. Celem zaś tym jest zachowanie depozytu 
Objawienia w nienaruszonym stanie i wierne przekazywanie go, czego gwarancją realizacji jest ów dar 
nieomylności.  

Nieomylność jest nadprzyrodzonym charyzmatem, a więc darem łaski danym Kościołowi, by nie 
zbłądził w wierze. Ów dar odnosi się jednak do dwóch rzeczywistości eklezjalnych: do nauczania wiary  
i do jej recepcji. Po pierwsze wyklucza on możliwość zbłądzenia w nauczaniu, tym samy stając się 
gwarancją dla Urzędu Nauczycielskiego, że głosić będzie prawdę bez domieszki błędu. Po drugie jest 

gwarancją zachowania wiernych w przyjmowaniu prawd wiary i refleksji nad nimi14. Źródeł prawdy  
o nieomylności Kościoła należy doszukiwać się w przede wszystkim w Piśmie świętym, które jest 
pierwszym nośnikiem prawdy objawionej przez Boga i które stanowi pierwszą normę wiary. Jednak 
podstawą podmiotową pewności trwania Kościoła w nieskazitelnej prawdzie jest życiodajna obecność 
Ducha Świętego przyobiecanego Apostołom i zesłanego nań w dzień Pięćdziesiątnicy jako obietnica Ojca 
(Dz 1, 4).Jego to obecność sama w sobie, jest spełnieniem niezawodnej nadziei, że na drogach wiary 
Kościół nie pozostaje sam15. W nauczaniu i przyjmowaniu depozytu „prawdy bożej”, jest ocieniony jego 
mocą. Więcej, w swojej działalności otrzymuje on nie tylko gwarancję trwania w prawdzie, lecz 
odpowiednie narzędzia do realizacji zadania trwania w niej. Ten fakt nieomylnego trwania w wierze, nie 
wynika z inicjatywy człowieka, nie jest jego wrodzoną ani wypracowaną zdolnością. Jest wynikiem 

działania mocy Ducha Świętego i jej przyjęcia w posłuszeństwie wiary16.  
Soborowy Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio zaznacza: „Duch Święty, który mieszka  

w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak 
dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła. On dokonuje rozdawnictwa 
łask i posług, ubogacając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne dary «ku doskonaleniu świętych w dziele 
posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego” (Ef 4,12)"17. Duch nieomylności wewnętrznie 
napełnia Kościół, tzn. jego członków, obdarza ich różnymi darami, aby tworzyli jedną, wewnętrznie 
scaloną wspólnotę, której zasadę jedności nie stanowią tylko naturalne więzy jej członków, lecz obecność 
i działanie owego Ducha. Wśród tych darów, w jakie Duch Święty wyposaża Kościół, jest także dar 
                                                           
12Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 1. 
13 Tamże, 67. 
14 Por. E. Kopeć, Teologia fundamentalna, Lublin 1976, s. 218. 
15 Por. K. Romaniuk, Wiara w zmartwychwstanie, Niepokalanów 1993, s. 92-97. 
16 Por. J. Werbick, Den Glauben verantworten, Eine Fundamentaltheologie, Freiburg im Breisgau  2000, s. 804-809. 
17 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 2. 
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nieomylności, który jak i pozostałe dary, łączący organizm eklezjalny w jedno. Taka jest wszakże funkcja 
charyzmatów - mają one budować oraz scalać Mistyczne Ciało Chrystusa.  W działaniu eklezjotwórczym 
urzeczywistnia się sam sprawca jedności, jakim jest Duch Święty, a jego udzielająca się w darach 
obecność, owocuje eklezjalną jednością. Dlatego proces zgłębiania prawd wiary przez wierzących 
urzeczywistnia się w Kościele zgodnie z poruszeniem Ducha Świętego. To w jego dynamice Kościół 
urzeczywistnia sam siebie i staje się miejscem manifestacji jego darów, także daru nieomylności. Dlatego 
nie może on być rozumiany tylko jako działalność człowieka, bądź jej owoc. Nie jest on jego wyłączną 
zasługą, tzn. nie może zostać przezeń zmonopolizowany18. Duch Święty jest źródłem charyzmatu 
nieomylności w Kościele. To on przez swoje działanie i udzielanie się Kościołowi, wprowadza jego 
członków w krąg misji profetycznej Chrystusa. Dany Kościołowi już na zawsze (J 14, 16) objawia prawdę 

zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” 
(J 16, 13). To dzieło doprowadzania do „całej prawdy” dokonuje się nieustannie w Kościele właśnie 
dzięki charyzmatowi nieomylności19.  

WARUNEK TRWANIA W AUTENTYCZNEJ NIEOMYLNOŚCI 

W ciągłej dynamice obdarowywania Kościoła darem nieomylności i przyjmowaniu przezeń tego 
daru, występuje swoiste sprzężenie zwrotne. Polega ono na tym, że Kościół otrzymując dar nieomylności 
jednocześnie partycypuje w nieomylności samego Ducha Świętego. Zjawisko to jest wynikiem jego 
udzielania się Kościołowi, po to, by trwał w jedności i mógł wypełniać swoje zadanie przekazywania 
prawdy, z gwarancją zachowania jej. Jednakże gwarancja nieomylności może być zrealizowana tylko pod 

pewnymi warunkami. Zauważyć to można w stwierdzeniu Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w której 
czytamy: „Dzięki działaniu Ducha Prawdy, lud Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego 
niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu 
i w coraz pełniejszy sposób stosuje ją w życiu"20. Według Konstytucji warunkiem nieomylności całego 
Kościoła jest działanie Ducha Świętego, ale wtedy tylko, kiedy występuje jednoczesne trwanie w wierze 
pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego. To trwanie w wierze nie może więc dokonywać się 
w Kościele jakkolwiek, bez żadnych ram czy norm. Jego ostateczną normą jest Magisterium. Dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej, stwierdza, iż to w jedności z Urzędem Nauczycielskim, pod jego 
przewodnictwem, w zaufaniu temu Magisterium, Kościół osiąga pełnię nieomylności21.  

Kościół został wyposażony przez swojego założyciela w przeróżne struktury, które jak w żywym 

organizmie ze sobą współdziałają dla wspólnego dobra. Dlatego choć dar nieomylności został dany 
wszystkim wierzącym, nie można go rozumieć jako dar indywidualny, dany dla poszczególnej jednostki. 
Podmiotem tego daru jest cała wspólnota Kościoła, obejmująca Urząd i wiernych świeckich, ale 
jednocześnie i pod przewodnictwem pierwszego, któremu powierzono „zadanie autentycznej 
interpretacji” depozytu22. Dar nieomylności, choć w różny sposób realizuje się w posłudze papieża, 
w orzeczeniach soborów, w nauczaniu kolegium biskupów czy wierze wiernych świeckich, jest darem dla 
Kościoła jako całości. Toteż pomiędzy nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego a jego recepcją nie powinno 
być nigdy żadnego rozziewu, lecz zawsze w duchu nieomylności powinno ono współbrzmieć z wiarą 
wszystkich wierzących danego czasu. Urząd Nauczycielski na mocy władzy pasterskiej, zleconej przez 

18 Por. W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, Kraków 1998, s. 320-321. 
19 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, tłum. M. Stebart, Kraków 2001, s. 30-32. 
20 KK 12.  
21 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła,  79. 
22 Por. A. Paciorek, Wstęp ogólny do Pisma świętego, Tarnów 1999, 166-168. 
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Chrystusa dźwiga na swoich barkach ciężar wielkiej odpowiedzialności. On to jest powołany w sposób 
bezpośredni do czuwania nad depozytem wiary. Magisterium Ecclesiae to urząd uosobiony w kolegium 
biskupów, złączony więzami jedności z papieżem. Na nim spoczywa obowiązek autentycznego nauczania 
i autorytatywnej interpretacji prawdy objawionej23. Urząd Nauczycielski musi chronić prawdę objawioną 
przed wypaczeniami, interpretować ją autorytatywnie względem wiernych Kościoła oraz zapewnić 
obiektywną możliwość wyznawania prawowitej wiary. Pozostając ciągle w służbie Słowa Bożego jest on 
instytucją, której w sposób pozytywny chciał Chrystus, aby stała się elementem konstytutywnym 
Kościoła24.  Trwanie zatem w nieomylności całego Kościoła osadza się na wzajemnym współbrzmieniu 
Urzędu Nauczycielskiego z wiernymi świeckimi, którzy wespół obdarowani jednym darem nieomylności, 
mają wespół zdążać w jedności do zbawienia25. 

W refleksji nad charyzmatem nieomylności, godna zauważenia pozostaje jeszcze kwestia 
terminologiczna. Otóż chodzi o to, jak poprawnie rozumieć samo pojęcie „nieomylność"? Konstytucja 
Dogmatyczna o Kościele w pkt. 12 stwierdza, że „Ogół wiernych mających namaszczenie od Świętego  
(1J 2, 20 i 27), nie może zbłądzić w wierze"26. To oznacza, że ogół Ludu Bożego, włącznie z Urzędem 
Nauczycielskim Kościoła, jest nieomylny w wierze wyznawanej (in credendo). Nie może mylić się więc co 
do treści, czyli przedmiotu wiary. Rozumienie jednak wyrażenia „nie może zbłądzić wierze”, czy też samo 
jego tłumaczenie nie do końca pokrywa się z jego pierwotnym polem semantycznym. Dokument nie 
mówi bowiem o nieomylności w sposób dosłowny. Łacińskie wyrażenie indefectibilitas, można także 
tłumaczyć jako „bezbłędność”, względnie „niemożność zachwiania”. Owo „niezachwiane trwanie” 
utożsamia się najczęściej z pojęciem nieomylności i wydaje się, że w taki sposób powinno być rozumiane. 

Niemożność więc zachwiania się w wierze, czy dar też bezbłędnego trwania przy depozycie, jest 
gwarancją prawowierności opartą na autorytecie Bożego słowa i dodatkowo wzmocniona asystencją 
Ducha Świętego działającego w Kościele27. Dzięki powyższemu w sposób substancjalny Kościół nie może 
odejść od Bożego słowa i pozostaje mu wierny, zgodnie z zamysłem Boga. Nieomylność można także 
rozumieć jako bezbłędność w wierze opartej na zaufaniu, że to co stanowi depozyt wiary jest darem 
Boga, który mylić się nie może. Wtedy termin „nieomylność” nabiera nieco innego kolorytu 
znaczeniowego i jawi się bardziej jako „pewna bezbłędność”, mająca swoje źródło w Bogu, który jest 
samą Prawdą28.  

Zwrócić należy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Otóż pojęcie indefectibilitas obejmuje dwa momenty 
znaczeniowe: pierwszy zapewniający o faktycznej wolności Kościoła od błędu w wierze, oraz drugi, 

odnoszący się do niemożności wprowadzenia kogoś w błąd. To rozszerza pole znaczeniowe tego pojęcia, 
a zarazem odkrywa przed nami nowe horyzonty w jego rozumieniu. Rozumieć bowiem można je 
statycznie w odniesieniu do trwałego depozytu prawd wiary, który został powierzony Kościołowi i jego 
trosce, oraz dynamicznie w odniesieniu do przekazywania tych prawd w misji nauczania i ewangelizacji. 
W jednym i drugim przypadku zapewnia o bezbłędności trwania w prawowierności i jest niemal 
treściowo tożsame29. 
                                                           
23 Por. H. Seweryniak, Świadectwo i sens, Płock 2005, 503. 
24 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Donum veritatis, w: W trosce o pełnię 

wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, J. Królikowski, Z.  Zimowski, Tarnów 1995, 14.  
25 Sensus fidei w życiu Kościoła, 97. 
26 KK 12. 
27 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, s. 560-562. 
28 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 46-47. 204-206. 
29 Por. H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów 

obecnych, tłum. A. Paciorek, Katowice 1993, s. 472-473. 
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„ZMYSŁ WIARY” JAKO FORMA MANIFESTACJI DARU NIEOMYLNOŚCI 

W procesie przekazywania Objawienia czynną rolę pełni cały Kościół. Zarówno hierarcha, jak 
i laikat, na mocy chrztu wezwani są do przyjmowania i przekazywania orędzia zbawczego30. Wydaje się, 
że II Sobór Watykański niejako na nowo odkrył to zadanie i w pewien sposób docenił rolę laikatu w tej 
misji. Wszyscy bowiem posiadający „namaszczenie od Świętego” (por. 1J 2, 19.27),  wezwani są do 
udziału w dynamice przekazywania depozytu wiary. Świeccy nie pełnią jedynie roli pasywnej, uległej 
wobec nauczania Magisterium i wspólnie z nim dzierżą odpowiedzialność za prawdę, którą przekazują ze 
szczególną troską z pokolenia na pokolenie. W przekazie tej prawdy nie mogą zbłądzić na mocy 
charyzmatu nieomylności, który stanowi gwarancję tożsamości zarówno Kościoła jak i nienaruszalności 
Objawienia. Te dwie rzeczywistości są od siebie zależne, więcej nawzajem siebie potrzebują. „Objawienie 

potrzebuje nieomylnego Kościoła, głównie ze względu na swój historyczny kontekst, który włącza 
depozyt wiary w proces zmian dokonujących się w świecie i ludziach. Słowo Boże, wcielając się w ciągle 
ewoluującą rzeczywistość ziemską i rozwój człowieka, nie może ulec zniekształceniu, zatraciwszy swój 
pierwotny sens"31. Tym, co zapewnia wewnętrzną jedność między Kościołem a Objawieniem jest dar 
nieomylności.  

Szczególną jednak realizacją daru nieomylności jest „zmysł wiary” Ludu Bożego. Podobnie jak 
współistnieją w Kościele urząd i charyzmat, tak na zasadzie pewnej analogii depozyt Objawienia cieszy 
się dwojaką formą ochrony przed błędem. Jedną formą jest Magisterium Kościoła, które na mocy urzędu 
strzeże depozytu wiary, drugą zaś jest „zmysł wiary” Ludu Bożego, stanowiący urzeczywistnienie się 
daru nieomylności w podmiocie jakim jest cały Kościół32. W „zmyśle wiary” nieomylność przybiera zatem 

konkretne kształty.  
Lud Boży, powołany do głoszenia światu „wielkich dzieł Boga” (1 P 2, 9) uczestniczy w profetycznej 

misji Chrystusa. Tworząc Mistyczne Ciało Chrystusa i będąc organizmem zjednoczonym mocą Ducha 
Świętego jest obdarowany nieomylnością w wierze, stanowiącą trwały fundament nienaruszalności 
wiary. Tak wyposażony organizm Kościoła trwa w jedności ze swoją Głową i spełnia swoje życiowe 
funkcje według wskazań zawartych w Objawieniu. Te dwie rzeczywistości Kościoła i Objawienia, są od 
siebie zależne. Wierni poprzez chrzest wszczepieni w organizm Kościoła zostają zjednoczeni wokół 
jednego depozytu wiary i uczestniczą w procesie uczenia się i nauczania, bez względu na to, jaką rolę 
pełnią w Kościele. Wszyscy tworzący Kościół jednakowo wezwani są do posłuszeństwa Słowu Bożemu33. 
W uległości Słowu i natchnieniom Ducha Świętego, nie ma żadnej różnicy między członkami Kościoła. 

Występuje natomiast różnica zadaniowa, czy też funkcyjna. W sposób odmienny realizują to 
posłuszeństwo nauczyciele wiary a w odmienny wierni świeccy34. Tak samo w sposób odmienny 
realizuje się w rzeczywistości chryzmat nieomylności w tych, którzy stają się częścią struktury 
Magisterium, a inaczej w tych którzy do niego nie należą. Mamy więc do czynienia ze swoistą różnicą 
poziomów realizacji charyzmatu nieomylności35.  

W Urzędzie Nauczycielskim urzeczywistnia się on w dwojaki sposób: w przyjmowaniu obiektywnej 
prawdy i w nauczaniu jej wiernych w sposób autorytatywny i normatywny. Natomiast na poziomie 
wiernych świeckich w recepcji tego nauczania, ale także i w nauczaniu, z tym, że jedno i drugie ma być 

30 F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 23-24. 
31 A. Kubiś, Nad nieomylnością Kościoła, w: Analecta Cracoviensia 7 (1957), s. 575. 
32 Por. M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, T.1. Lublin 1994, s. 253. 
33 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 92. 
34 Por. tamże, 3 i 44. 
35 Por. R. Rogowski, Chryzmat teologa, w: Collectanea Theologica 48 (1978) z. 4, s. 6-8. 



MIEJSCE I ROLA „ZMYSŁU WIARY” W NIEOMYLNOŚCI KOŚCIOŁA W ŚWIETLE DOKUMENTU...  BŁAŻEJ MAŁOLEPSZY 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015)   66 

podporządkowane Magisterium i pozbawione jest rangi autorytatywności. Można zatem mówić  
o nieomylności biernej i czynnej w Kościele i o dwóch sposobach jej realizacji. Jeden i drugi sposób 
pozostaje ze sobą w pełnej kompatybilności, gdyż jeden jest twórca struktury Kościoła36. Duch Święty 
ożywiający te struktury, a zwłaszcza te struktury ochrony depozytu prawdy wiary, nie może być sam ze 
sobą sprzeczny w działaniu tj. w udzielaniu darów członkom Kościoła. W obiektywnym porządku 
hierarcha pełni rolę nadrzędną i normatywną. Jednak jej siła władzy w Kościele, nie odbiera mocy ani 
sensu darów udzielonych tym, którzy mają być posłuszni Magisterium. Wręcz przeciwnie jedno i drugie 
działanie, choć realizowane na różne sposoby i na różnych poziomach, w różnych konstelacjach, ma 
służyć jedności. Działanie Ducha Świętego poprzez struktury urzędowe Kościoła i jego działanie  
w rozdzielaniu darów charyzmatycznych ma pozostawać ze sobą w harmonii i nie może być ze sobą 

sprzeczne37. Wszak Duch działa dla wspólnego dobra (por. 1 Kor 12, 7). Tak samo ma sie sprawa  
z urzeczywistnianiem się charyzmatu nieomylności w działalności Magisterium i w życiu Ludu Bożego. 
Między nimi nie może być zatem żadnej konkurencji, lecz jedno ma działać na rzecz drugiego, by trwać  
w niezruszonej wierze38. 

Ta relacja między Magisterium i jego kompetencjami a urzeczywistnieniem się nieomylności  
w „zmyśle wiary” Ludu Bożego jest sprawą niezwykle istotną. Bowiem te dwie rzeczywistości przenikają 
się ze sobą, są elementarnie związane w organizmie Kościoła i mają na siebie ewidentny wpływ.  

BIBLIJNE ŹRÓDŁA PRAWDY O „ZMYŚLE WIARY” 

Teologiczna refleksja podąża w opisywaniu „zmysłu wiary” za intuicją  św. Pawła, utrzymując,  

że wierni posiadają jakiegoś rodzaju „duchowe rozumienie” (Por. Kol 1, 9-10), które pochodzi od 
wewnątrz. Objawia się ono w życiu wiary poprzez modlitwę i pogłębione duchowe życie. Apostoł 
narodów poucza także o pewnym wyczuciu (sensus), które pozwala im trafnie oceniać, co jest słuszne 
(Flp 1.9), albo o poznawczym „zmyśle Chrystusowym” (1Kor 2, 16) i o „światłych oczach serca”, dających 
poznać głębiej tajemnicę Chrystusa i swojego powołania (Ef 1, 17-18). Natomiast św. Jan w swojej 
teologii stosuje pojęcie „namaszczenia”, które poucza i utwierdza w „pozostaniu” z Chrystusem (1J 2, 27). 
Pojęcia te, genetycznie wywodzące się z języka biblijnego otwierają przed refleksją teologiczną nowe 
drzwi, prowadząc jednocześnie do głębszego i całościowego poznania treściowego „zmysłu wiary"39.  
Dokładniejsze studium biblijne ukazuje „zmysł wiary” jako charyzmat Ducha Świętego. Charyzmat, który 
zostaje udzielony każdemu ochrzczonemu, a zarazem jest darem ofiarowanym całej wspólnocie wiary, by 

nie odstąpiła od jej przedmiotu. Widać to na konkretnych przykładach. Choćby wtedy, kiedy w swoim 
przemówieniu w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr widzi w zstąpieniu Ducha Świętego wypełnienie się 
proroctwa Joela (Jl 3,1-5). Piotr głosi wówczas: „Spełnia się przepowiednia proroka Joela: «W ostatnich 
dniach – mówi Bóg – wyleję ducha mego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki 
wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje 
wyleję w owych dniach Ducha mego», i będą prorokowali” (Dz 2, 16-18). Zaś św. Paweł naucza Kolosan  
w swoim liście, że Duch Święty prowadzi wierzących do głębszego rozumienia tajemnicy Chrystusa  
i poznania Boga (Kol 1, 9-10) . Utrzymuje, że wierzący w Chrystusa są obdarzeni jakimś, bliżej 
nieokreślonym, duchowym rozumieniem, pozwalającym im właściwie ująć i owocnie realizować w życiu 
poznaną prawdę. Według niego wierzący posiadają „głębsze poznanie i wszelkie wyczucie”, dzięki 

                                                           
36 Por. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, T.2.Lublin 2010, s. 235-237. 
37 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 54-60. 
38 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 74 i 75. 
39 Por. M. Pyc, Pobożność ludowa a sensus fidei, w: Studia Gnesnensia, T. 26. (2013), s. 52. 
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któremu trafnie oceniają to, co lepsze (Flp 1,9). Mają w sobie „zamysł Chrystusa” (1 Kor 2, 16), który daje 
im „światłe oczy serca” (Ef 1,18). Święty Jan poucza zaś, że ochrzczeni zostali przez Ducha Świętego 
napełnieni wiedzą (1 J 1, 20). Podkreśla również, posługując się językiem analogii i symboli, że poznanie 
Chrystusowego dzieła i Jego słowa ma charakter duchowego namaszczenia: „Jego namaszczenie poucza 
was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczyło” 
(1 J 2, 27). Nieco dalej kontynuuje: „Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa 
w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. 
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem"(1 J 2,27).  

Dzieje Apostolskie dają świetlany przykład znaczenia, jakie przypisywano „zmysłowi wiary”. 
W pierwszych wiekach najbardziej istotne decyzje dotyczące rozeznawania spraw wiary i działalności 

życia Kościoła zapadały na drodze konsensu wszystkich wierzących. Takim przykładem może być choćby 
fakt, że dla uzupełnienia grona apostołów w miejsce Judasza zebrało się na wezwanie Piotra około stu 
dwudziestu braci (Dz 1,15-26). Zwoławszy wszystkich uczniów, wybrano Szczepana i sześciu jego 
towarzyszy (Dz 6,1-7). Dalej, postanowienie Soboru Jerozolimskiego zostały podjęte jednomyślnie przez 
Apostołów, starszych wraz z całym Kościołem (Dz 15,22-29)40.  

Choć w Piśmie świętym nie znajdujemy terminu „sensus fidei”, możemy jednak stwierdzić, że język 
Biblii odnosi się do tej rzeczywistości w sposób symboliczny i opisowy, jak stwierdza dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej41. Po drugie, stwierdzić można, że w Kościele pierwotnym 
istniała głęboka świadomość „zmysłu wiary” i że była niezwykle żywa i konkretna.  

ISTOTA „ZMYSŁU WIARY” 

Próba zdefiniowania „zmysłu wiary” przysparzać może wiele trudności. Rzeczywistość bowiem 
sensus fidei jest ze swej istoty rzeczywistością duchową.  Po drugie w próbie tej możemy natrafić także na 
trudność językową. Znaleźć odpowiednie określenia, które będą opisywać ten nadprzyrodzony dar, to 
nie lada wyzwanie. Dlatego w próbie opisu tej rzeczywistości należy posługiwać się językiem bardziej 
analogii, mniej zaś konkretu. Wynika to ze specyfiki rzeczywistości jaką jest sensus fidei. Pojęcie to 
bowiem odnosi się do rzeczywistości z obszaru tajemnic wiary, dlatego nie da się opisać w sposób 
bezpośredni. Z pomocą jednak w tym zadaniu przyjdzie nam język pojęć biblijnych a także teologicznych, 
już wypracowanych przez Magisterium Kościoła. Trudność epistemiczna i lingwistyczna prowadzi do 
powstania różnorodnych definicji zmysłu wiary, które spotykamy w literaturze teologicznej 

i w wypowiedziach samego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła42. Jednak celem tejże refleksji nie jest 
dokonanie ich przeglądu, ani porównywania ich ze sobą. Celem nie jest także skonstruowanie własnej 
definicji, lecz próba bardziej opisu tej rzeczywistości, jaką jest sensus fidei. 

W nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wiele jest odwołań do rzeczywistości ujętej 
w pojęciu „zmysł wiary”. Choćby tylko Sobór Watykański II odwołuje się wiele razy do idei zmysłu wiary 
i do bliskich mu pojęć, używając takich sformułowań jak: sensus fidei43, sensus catholicus44, sensus 

40 Por. J. Mastej, Sensus fidei, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin - Kraków 2002, 

s. 1097.
41 Sensus fidei w życiu Kościoła, 7. 
42 Por. A. Jankowski, Wprowadzenie do Konstytucji  dogmatycznej o Objawieniu Bożym, w: Sobór Watykański II. 

Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 343. 
43 KK 12. Ponadto w sposób implicite odnosi się do zmysłu wiary w Konstytucji Dei Verbum, nr 8 w kontekście 

faktorów wpływających na rozwój dogmatów, mówiąc o „głębokim, doświadczalnym pojmowaniu spraw 

duchowych”. 
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christianus fideliuum45, sensus christianus46, sensus religiosus47 sensus Dei48. Na podstawie choćby tych 
pojęć używanych przez Magisterium refleksja teologiczna wypracowała własne opisy charakteryzujące  
i ujmujące istotę tej rzeczywistości. Stwierdzają one generalnie, że zmysł wiary Ludu Bożego (sensus 
fidei) jest pewnego rodzaju duchową intuicją, która wyrasta z nadprzyrodzonej cnoty wiary i która jest 
zarazem darem Ducha Świętego49. Tak stwierdza Jan Paweł II w Encyklice Ut unum sint w numerze 80.  
Jest swoistym instrumentem duchowym człowieka wierzącego, pozwalającym intuicyjnie  
i przedpojęciowo poznawać prawdę objawioną, trwać w niej i pojmować ją więcej niż tylko  
w rozumowym dyskursie. To pewien charyzmat zgodności wierzących z ich wiarą. Dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej zauważa dość ważne rozróżnienie, że „z jednej strony pojęcie 
sensus fidei oznacza osobistą zdolność wierzącego, jako członka wspólnoty Kościoła, do rozpoznawania 

prawdziwości wiary. Z drugiej zaś strony sensus fidei odnosi się do rzeczywistości wspólnotowej  
i kościelnej: wyczulenia na wiarę ze strony samego Kościoła, które umożliwia mu rozpoznanie swojego 
Pana i głoszenie Jego słowa"50. To bardzo istotna wskazówka.  

Opisując „zmysł wiary” należy pamiętać, że nie jest on rzeczywistością jednorodną, lecz 
dwuaspektową. Dotyczy poszczególnego wierzącego, który jest obdarowany charyzmatem duchowej 
intuicji do rozpoznawania prawdziwej wiary, ale jest też jednocześnie darem dla całej wspólnoty, jej 
duchowym wspólnym „zmysłem” do rozpoznawania prawdy i trwania przy niej wiernie w Kościele.  
W jednym i drugim przypadku, w rozumieniu i jednostkowym i kolektywnym u źródeł „zmysłu wiary” 
stoi doświadczenie łaski Ducha Świętego. Ani w przypadku Kościoła jako całości, ani w przypadku 
poszczególnego wiernego nie jest on również świadomą refleksją na temat spraw wiary czy tylko 

naturalnym, rozumnym osądem, co jest prawdą wiary, a co nią już nie jest. Jest zdecydowanie czymś 
więcej, czymś co przekracza struktury ludzkiej myśli i wymyka się prostemu pojęciowaniu. Czymś, co jest 
emanacją ducha, owocem wiary, wynikiem żywej relacji zachodzącej między wierzącym a Bogiem, 
nadprzyrodzonym darem teologalnym51. Tutaj dochodzimy do ujęcia istoty omawianej rzeczywistości, 
którą dość precyzyjnie definiuje Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej w pkt. 49: „Sensus 
fidei fidelis jest rodzajem duchowego instynktu, który pozwala wierzącemu spontanicznie ocenić czy 
określone nauczanie lub praktyka jest czy nie jest zgodne z Ewangelią i wiarą apostolską. Jest on 
nierozłącznie związany z cnotą wiary; wypływa i jest właściwością wiary. Został porównany do instynktu 
albowiem nie jest przede wszystkim rezultatem umysłowego rozważania, lecz raczej spontanicznej  
i naturalnej wiedzy, rodzaju postrzegania (aisthesis)"52. 

Z nauczania Magisterium wynika, że każdy wierzący człowiek posiada tę zdolność od momentu 
chrztu świętego. Wszczepiony w Mistyczne Ciało Chrystusa, staje się częścią wspólnoty, która na mocy 
partycypacji w jego prorockiej misji urzeczywistnia ów dar w sobie jako całości. Jest to „zmysł”, który 
wyrasta z cnoty wiary i pozwala odkrywać prawdę objawioną, przyjmować ją, trwać przy niej i w końcu  
z przekonaniem wewnętrznym ją głosić. To zdolność wierzących do percepcji treści wiary zgodnie  
z Bożym zamysłem. Treścią tą jest doktryna wiary i nauczanie moralne. Wierzący w jedności z całym 
                                                                                                                                                                                                                       
44 Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem, 30. 
45 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes,  52. 
46 Tamże, 62. 
47 Tamże, 59. 
48 Tamże,7. 
49 Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Katowice 1995, 80. 
50 Sensus fidei w życiu Kościoła, 3. 
51 Por. J. Mastej, Sensus fidei, w: Leksykon teologii fundamentalnej, s. 1098. 
52Sensus fidei w życiu Kościoła, 49. 
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Kościołem na mocy tego daru czy też tej duchowej inspiracji, rozpoznaje i przyjmuje w wolności 
przedkładany przez Magisterium depozyt wiary w przekonaniu wewnętrznym, że jest on prawdą 
objawioną przez Boga53.  

Zauważyć należy, iż proces percepcji tej prawdy jest bardziej rodzajem duchowego przekonania, 
aniżeli wynikiem intelektualnego dyskursu. Jest więc formą aktywności przedpojęciowej. Można 
stwierdzić, że to zdolność jakiegoś duchowego otwarcia się człowieka wierzącego na prawdę wiary. Jest 
to rodzaj duchowego rozeznania czy też wyczucia tego, co jest w sprawach wiary słuszne i prawdziwe. 
Jest procesem zachodzącym niezależnie od refleksji intelektualnej człowieka. Nie łączy się koniecznie ze 
znajomością nauk teologicznych, jako że najprostszy nawet człowiek może ów zmysł mieć w sobie 
bardziej wyczulony niż jakiś teoretyk i uczony54. Wydaje się, że sensus fidei stanowi formę poznania 

osobowego o charakterze przedrefleksyjnym. Nie można w jej opisie ograniczyć się tylko do dyskursu, 
lub tylko do osadzonego na abstrakcji procesu poznawczego55. Wykracza daleko poza niego. Dokonuje 
się na innej płaszczyźnie poznawczej i dzięki duchowym instrumentom epistemicznym56.  

Wierni na mocy aktualizowania się wiary i działania Ducha Świętego, otrzymują duchową 
„czujność”, wrażliwość na sprawy wiary, swoiste światło rozjaśniające jej tajemnice. Chrześcijanie 
autentycznie przeżywający swoją wiarę, pobudzeni łaską Ducha Świętego potrafią rozeznać 
prawdziwość doktryny oraz dokonać jej percepcji. Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej Evangelii 
gaudium zaznacza: „We wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc 
Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, które czyni 
go nieomylnym »in credendo« (dosł. w wierzeniu). Oznacza to, że kiedy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli 

nie znajduje słów do wyrażenia swojej wiary. Duch prowadzi go w prawdzie i pociąga do zbawienia. 
Częścią tajemnicy Jego miłości do ludzi jest to, że Bóg obdarza ogół wiernych zmysłem wiary – sensus 
fidei – który pomaga im w rozeznawaniu tego, co rzeczywiście pochodzi od Boga. Obecność Ducha 
zapewnia chrześcijanom swego rodzaju zespolenie z rzeczywistością Bożą oraz mądrość, która pozwala 
im pojmować tę rzeczywistość intuicyjnie, nawet jeśli nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by 
ją wyrazić precyzyjnie"57. W swojej wypowiedzi papież zauważa najpierw wewnętrzną jedność między 
zmysłem wiary a życiem w łasce, ponieważ zmysł wiary nie jest li tylko zdolnością wyrosłą z naturalnych 
możliwości lecz wynikową działania łaski i odpowiedzi na nią. Ma więc naturę dynamiczną, istotowo 
zjednoczoną w aktem wiary dokonywanym w jedności Kościoła. Następnie dokonuje krótkiej 
charakterystyki opisowej tego fenomenu. Zmysł wiary ze swojej natury zmierza do przedmiotu 

objawienia, jest ku niemu ukierunkowany. Treści Objawienia stanowią dlań swoisty azymut. Sensus fidei 
stanowi konkretną zdolność wierzącego zaktualizowaną w jego trwaniu przy prawdzie Objawienia. 
Dzięki niemu wierny jest w stanie dokonywać percepcji treści wiary w sposób spontaniczny i globalny 
zarazem. Przezeń uczestniczy niejako w „myślach Chrystusa”, w jego odwiecznych postanowieniach, 
w jego „świadomości"58.  

Sensus fidei jest, jak podkreśla Instrukcja Donum Veritatis, „właściwością wiary teologalnej, która, 
będąc darem Bożym, pozwala przylgnąć osobowo do Prawdy, a zatem nie może się mylić. Owa 

53 Tamże, 56. 
54 Por. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, s. 236; W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, s. 289-290.309-310. 
55 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 54. 
56 Por. M. A. Fahey, Church, w: Systematic Theology. Roman catholic perspectives, red. F. Schüssler Fiorenza, 

J. P. Galvin, T. 2.Minneapolis 1991, s. 43-45. 
57 Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium,  Częstochowa 2014, 119. 
58 Por. P. Hünermann, Sensus fidei, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg im Breisgau 2000, s. 466-467; 

L. Siwiecki , Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła, w: Studia Theologica Varsaviensia 43 (2001), s. 87. 
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indywidualna wiara jest również wiarą Kościoła, ponieważ Bóg powierzył Kościołowi strzeżenie Słowa,  
a zatem to, w co wierzy wierny, jest tym, w co wierzy Kościół. Sensus fidei pociąga za sobą ponadto, ze 
swej natury, głęboką zgodność ducha i serca z Kościołem, sentire cum Ecclesiam"59.  

Przedłożona definicja wyjaśnia, że wiara pojedynczego wiernego, który przylgną do Prawdy, jest 
składową wiary całej wspólnoty eklezjalnej. Między jedną a drugą rzeczywistością zachodzi więc ścisły 
związek, korelacja, zależność czy nawet istotowa perychoreza60.   

MAGISTERIUM KOŚCIOŁA A „ZMYSŁ WIARY” 

Oparta na biblijnych podstawach refleksja teologiczna wypracowała wiele różnych określeń 
„zmysłu wiary”. Wszystkie one zgodnie uznają, że jest to dar Boży udzielony całej wspólnocie Kościoła, 

aby jego wierni mogli trafnie odróżniać prawdę od błędu w wierze i w tej prawdzie trwać. Natomiast 
kolejny wniosek jest taki, iż dar ten posiada charakter indywidualny i zbiorowy zarazem, z akcentem na 
ten drugi61. Zmysł wiary jednostki wiąże się ściśle ze zmysłem wiary wszystkich wierzących. Zachodzi 
między tymi dwoma rzeczywistościami wyjątkowej, jakości relacja, o charakterze kompatybilności. Te 
dwa wymiary „zmysłu wiary” stanowią jedną integralną duchową rzeczywistość, której spoiwem jest 
jedna wiara i jeden Duch działający w społeczności wierzących62. Kongregacja Nauki Wiary zaznacza, że 
„sensus fidei zakłada z samej swojej natury głęboką zgodność umysłu i serca z Kościołem, czyli tzw. 
sentire cum Ecclesia"63. Wynika z tego, że zmysł wiary jest „zgodnością w wierze” wszystkich członków 
Kościoła, którzy przez dobrowolny akt zgody uznają doktrynę za prawdę objawioną64. Owa zgodność 
wierzących jest jednak ze swej natury bardziej aktem duchowym aniżeli intelektualnym. Cechuje go 

nadprzyrodzoność, oraz intuicyjność, jednostkowość oraz kolektywność zarazem. Mocą tego daru 
Kościół rozpoznaje przedmiot swojej wiary i aktualizuje go w życiu harmonizując go z Magisterium 
Kościoła. Zachodzi więc między „Kościołem nauczającym” a „Kościołem nauczanym” specyficzna relacja, 
która stanie się przedmiotem poniższej refleksji65.  

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „W ciągu pierwszych wieków Kościół starał się 
wyraźniej sformułować swoją wiarę(...), zarówno w celu pogłębienia własnego rozumienia wiary, jak 
również w celu obrony jej przed błędami, które ją zniekształcały. Jest ciekawe, że nie było to jedynie 
dziełem pierwszych soborów, wspomaganych przez refleksję teologiczną Ojców Kościoła, lecz także 
podtrzymywanych zmysłem wiary ludu chrześcijańskiego"66. Po raz pierwszy zmysł wiary ludu Bożego 
jako samodzielne świadectwo wiary zostaje oficjalnie uznany i zdefiniowany przez Urząd Nauczycielski 

Kościoła na Soborze Watykańskim II67. Jedna z podkomisji soboru zdefiniowała wówczas „zmysł wiary” 
jako „zdolność całego Kościoła, dzięki której rozpoznaje on w wierze przekazane objawienie, 
rozróżniając, co w sprawach wiary prawdziwe i co fałszywe, wnikając zarazem w wiarę i realizując ją 
pełniej w życiu"68.  

                                                           
59 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, 35. 
60 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 52-54. 
61 Por. S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994, s. 107. 
62 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 50-51. 
63 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, 35. 
64 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, s. 54-55. 
65 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 74 -76. 
66 Katechizm Kościoła Katolickiego, 250. 
67 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła,  44. 
68 Por. W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, s. 306. 
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W tym samym duchu o „zmyśle wiary” naucza Sobór Watykański II: „Ogół wiernych(...) nie może 
zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia poprzez nadprzyrodzony zmysł wiary całego 
ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia on swą powszechną 
zgodność w sprawach wiary i obyczajów"69. W tym punkcie stwierdza także: „Dzięki owemu zmysłowi 
wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, lud Boży pod przewodem świętego 
Urzędu Nauczycielskiego(...) niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym; wnika w nią głębiej 
z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu"70. Te sformułowania Magisterium 
mają fundamentalne znaczenie dla naszej refleksji. Stwierdzają jasno, że został dany wierzącym przez 
Ducha Świętego „zmysł wiary”.  Ów „zmysł” pozostaje obok Pisma świętego i Tradycji, jak też obok 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i całej teologii jako nauki, instancją służącą Kościołowi rozeznawać 

autentyczność wiary. Jest ku nim skierowany i dogłębnie z nimi zjednoczony, zwłaszcza z samym 
Urzędem Nauczycielskim, niemniej jednak nie stanowi samego tylko echa Kościoła słuchającego, 
odpowiadającego na ich nauczanie71.  

Dzięki udzielonemu Kościołowi przywilejowi nieomylności, Urząd Nauczycielski w sposób 
definitywny wyjaśnia nieomylnie depozyt wiary na zasadzie szczególnego charyzmatu i misji. Sensus fidei 
wierzących natomiast, pozostaje w ścisłej relacji z Nauczycielskim Urzędem Kościoła oraz innymi 
instancjami strzegącymi autentycznej wiary, służąc w ten sposób autentycznemu przekazowi depozytu 
wiary. Instancja Magisterium Kościoła jest wobec niego normatywna72. Niemniej jednak jest to 
rzeczywistość obiektywnie autonomiczna, samodzielna i winna być traktowana odrębnie73. 

Znaczenia zmysłu wiary dla życia Kościoła trzeba zauważyć, docenić i nadać mu odpowiednią 

rangę w procesie ochrony depozytu i przekazywania Objawienia. Dar ten uzdalnia cały lud chrześcijański 
do zachowania bez uszczerbku całej tradycji apostolskiej i coraz głębszego jej zrozumienia74. Bezbłędne, 
wierne i pewne trwanie Kościoła w prawdzie objawionej urzeczywistnia się nie tylko w nauczaniu 
Magisterium Kościoła, lecz także w sensus fidei Ludu Bożego. Szczególne świadectwo „zmysłu wiary” dają 
święci. Im głębsza i bardziej żywotna ich wiara, tym bardziej ujawnia się w nich „zmysł wiary” 
wierzących75.  

W relacji więc między Urzędem Nauczycielskim a laikatem nie ma więc żadnej konkurencji w trosce 
o zachowanie prawd wiary. Przeciwnie, choć na różny sposób realizowane ich misje w Kościele łączą się
ze sobą dla wspólnego dobra, a istniejąc obok siebie jako dwie niezależne pod pewnymi względami od 
siebie instancje, jednocześnie w sposób ograniczy są ze sobą związane. Ponadto, sensus fidei powinien 

być rozumiany jako pomoc w rozpoznawaniu autentycznej doktryny, a nie jako akt ratyfikacyjny jej 
słuszność głoszoną przez Urząd nauczycielski Kościoła. Magisterium jest przewodnikiem zmysłu wiary 
na mocy urzędu76. Do jego kompetencji należy obrona objawionej doktryny, co nie znaczy, że nie 
wsłuchuje się ono w głos wiernych i nie wydaje ono arbitralnych decyzji, motywowanych i opartych na 
wierze całego Kościoła, stwierdza dokument Międzynarodowej Komisji teologicznej77. Jednak wyłącznie 

69 KK 12. 
70 Tamże.  
71 Por. W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, s. 313. 
72 Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła, 57. 160-163. 
73 Por. tamże.  
74 Por. W. Hryniewicz, Rola tradycji w interpretacji teologicznej. Analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-

ekumenicznych, Lublin 1976, 167. 
75 Por. M. Pyc, Pobożność ludowa a sensus fidei, s. 54. 
76 L. Siwiecki., Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła, s. 94-95. 
77 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 74. 
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ono posiada godność decydowania o „owocach” sensus fidei. Laikat zaś sam w sobie nie posiada mocy 
autorytatywnej (doktrynalnej). Nie może sam dotrzeć do tych rezultatów, do których zmierza ewolucja 
dogmatów78. Rozróżnienie pomiędzy nieomylnością w nauczaniu Magisterium Kościoła a nieomylnością 
w przyjmowaniu treści wiary przez wiernych świeckich, nie oznacza jednak separacji między hierarchią 
a laikatem. Zachodzi między nimi relacja wymiany, swoistej kooperacji. Te zachodzące związki i relacje, 
ukazują ogromne bogactwo rzeczywistości eklezjalnej79. 

SENSUS FIDEI A OPINIA WIĘKSZOŚCI 

Wydawać się może, że współcześnie coraz częściej w refleksji teologicznej występuje odwołanie się 
do znaczenia w Kościele „zmysłu wiary”. Wynika to z jednej strony z ponownego odkrycia tego daru  

i uświadomienia sobie jego ogromnej wartości, a z drugiej strony z nieprawidłowym rozumieniem jego 
sensu i utożsamianiem z opinią większości i intelektualnym przekonaniem, że coś jest prawdą wiary,  
a coś nią nie jest, bez żadnego odniesienia do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła80. To drugie podejście 
wydaje się być dość niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do liberalizacji nauki Kościoła. Rodzi się 
więc pytanie, czy owa duchowa, nadprzyrodzona zdolność jaką jest „zmysł wiary” może stać w opozycji, 
czy w jakiejś konkurencji do orzeczeń Magisterium Kościoła?81  

Ostatecznym adresatem Bożego Objawienia jest cała wspólnota Kościoła, a więc zarówno laikat jak 
i hierarchia. Cały Kościół jako taki, jest podmiotem nieomylności in credendo, wynikającej z faktu 
jedności Kościoła jako ludu zjednoczonego jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego82. Natomiast kolegium 
Biskupów w łączności z Biskupem Rzymu na mocy sukcesji apostolskiej, posiada normatywną  

i autorytatywną nieomylność in docendo. Istotową różnicą jest sposób realizowania się nieomylności,  
a w dalszej perspektywie urzeczywistniania się „zmysłu wiary” w działalności Magisterium Kościoła  
i życiu wiary laikatu. Magisterium bowiem posiada kompetencje do określania, definiowania  
i wykładania prawowiernej doktryny. Zauważa się jednak, że na przestrzeni wieków ciągle pojawiały się 
idee sprzeczne z nauczaniem Magisterium Kościoła, będące dla niego swego rodzaju „konkurencją 
doktrynalną” i stawiające się wobec niego w ideologicznej opozycji. Zwłaszcza dzisiaj, problem ten 
nabiera szczególnego znaczenia, kiedy pewne środowiska pretendują do decydowania o zmianach  
w sprawach z zakresu życia Kościoła, zwłaszcza kwestii doktrynalno-dyscyplinarnych83.  

Często „zmysł wiary” jest błędnie utożsamiany z głosem większości, która poprzez narzędzia 
współczesnej demokracji, w sposób referendalny, chce wpłynąć na Urząd Nauczycielski Kościoła. 

Implikacja niektórych metod z zakresu życia publicznego czy społecznego nie sprawdza się 
kształtowaniu doktryny Kościoła i na pewno nie wywiera wpływu na dynamikę rozwoju dogmatów. 
Problem ten zauważony zostaje w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei  
w życiu Kościoła”, gdzie wprost mówi się niewątpliwie o konieczności dokonania rozróżnienia między 
sensus fidei a opinią publiczną czy opinią większości84. Większość socjologiczna nie ma patentu na 
prawdę. Objawienie jest darem, którego treść nie jest w żaden sposób zależna od człowieka i jego 

                                                           
78 Por. W. Hryniewicz, Proces recepcji prawdy w Kościele i jego znaczenie hermeneutyczne i ekumeniczne,  

w: Collectanea Theologica  45 (1975) z. 2, s. 19. 
79 Por. L. Siwiecki., Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła, s. 85. 
80 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 47. 
81 Por. L. Siwiecki., Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła, s. 91-92. 
82 Por. KK 4. 
83 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 113. 
84 Tamże, 119. 
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osobistych upodobań czy przekonań. „Zmysłu wiary” nie można zredukować do procesów 
wnioskowania, sylogizmu i racji, a tym bardziej do tzw. opinii większości ani do bliżej nieokreślonego 
„odczucia wiernych”. Przestrzega przed tym Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris consortio z 1981 r. gdzie 
zauważa, że „»nadprzyrodzony zmysł wiary” nie polega wyłącznie i koniecznie na wspólnym odczuciu 
wiernych. Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest opinią większości.(…) 
Docenia badania socjologiczne i statystyczne, o ile okazują się pożyteczne dla uchwycenia kontekstu 
historycznego (…); badania te nie mogą jednak być uważane za wyraz zmysłu wiary"85.   

Treści Objawienia stanowią propozycję dla człowieka, który może je przyjąć lub odrzucić. Decyzja 
przyjęcia zaś niesie ze sobą konsekwencję ich realizacji. Ten proces odpowiedzi nazywamy aktem wiary. 
Przedmiotem zaś wiary jest treść Objawienia, pozostająca poza kompetencjami człowieka. Oznacza to, że 

nie może on ingerować w jej wewnętrzną jedność, ani selektywnie jej przyjmować. Objawienie stanowi 
zwartą treść, wewnętrznie zharmonizowaną, którą w procesie wiary należy przyjąć. Magisterium czuwa 
nad jej integralnością i nienaruszalnością. Dlatego zawsze samo będzie mu podległe w interpretacji 
i nauczaniu. Jasno należy zatem podkreślić, że głos opinii publicznej czy też osobiste przekona 
intelektualne wiernych nie mogą zostać utożsamione z tym, co określamy mianem sensus fidei. Dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej jasno stwierdza, że nie można identyfikować „zmysłu wiary” 
z opinią publiczną czy opinią większości, bo nie są to zjawiska tożsame ze sobą86. 

W Kościele nie ma miejsca na jakąś „autodogmatyzację” czy prywatną interpretację depozytu 
Objawienia. Socjologiczne narzędzia nie mają żadnej racji bytu w formułowaniu czy definiowaniu prawd 
wiary.  Tym bardziej nie może istnieć żadna forma konkurencji wobec Magisterium Kościoła na 

płaszczyźnie określania zakresu prawd. Ci, których wiąże tylko „prywatna” wiara; ci, którzy wyznają 
christianismusvagus, lub są gotowi tylko do częściowej identyfikacji z Kościołem, nie mogą w pełni 
realizować sensus fidelium. Zmysł wiary nie może być utożsamiany także z jakąś dominującą nową 
tendencją w teologii czy w myśli chrześcijańskiej. „Zmysł wiary” nie wynika także z decyzji większości87. 
Niemożliwym zatem jest zdemokratyzowanie Kościoła i jego nauczania pod wpływem jakichkolwiek 
nacisków, w przeciwnym razie Kościół pozbawiłby się sam swojej tożsamości, a jego Magisterium 
okazałoby się zbytecznym reliktem przeszłości, którego zadanie sprowadzałoby się tylko do funkcji 
reprezentatywnych i kultycznych. 

 PODSUMOWANIE 

Z woli samego Chrystusa Kościół stał się depozytariuszem Bożego Objawienia. Dla zachowania 
i ochrony depozytu wiary przed błędem, został on wyposażony w nadprzyrodzone narzędzie jakim jest 
charyzmat nieomylności. Urzeczywistnia się on w życiu i strukturze Kościoła w dwojaki sposób: poprzez 
działalność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (Magisterium) oraz w „zmyśle wiary” Ludu Bożego. 
Powyższa refleksja stanowiła próbę odkrycia i opisania tej rzeczywistości życia eklezjalnego, w której 
w sposób wyjątkowy manifestuje się wspólna odpowiedzialność wszystkich wiernych za depozyt wiary. 
Refleksja ta miała również opisać zależność, jaka zachodzi pomiędzy Magisterium a laikatem w służbie 
ochrony, przyjmowania i przekazu Objawienia. W ten sposób, w świetle dokumentu Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”, charakteryzowała miejsce i rolę „zmysłu wiary” 
w darze nieomylności. Wspomniany dokument stanowił swego rodzaju inspirację do refleksji 

85Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 2000, 5. 
86 Por. Sensus fidei w życiu Kościoła, 118. 
87 Por. L. Scheffczyk, Sensus fidelium - świadectwo mocy wspólnoty, w: Communio 7 (1987), s. 47-61. 
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teologicznej związanej z dynamiczną asystencją Ducha Świętego, dzięki której Kościół trwa  
w prawowierności, przechowując w swoim sercu nienaruszony błędem skarb depozytu Objawienia.  

MIEJSCE I ROLA „ZMYSŁU WIARY” W NIEOMYLNOŚCI KOŚCIOŁA W ŚWIETLE DOKUMENTU 
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ „SENSUS FIDEI W ŻYCIU KOŚCIOŁA” 

Streszczenie 
Kościół otrzymał od swojego założyciela niezwykły dar nieomylności. Ów dar ma swoje źródło  

w nieustannej asystencji Ducha Świętego w Kościele i stanowi gwarancję, że w procesie transmisji 
Objawienia, depozyt wiary nie zostanie naruszony. W sposób szczególny dar ten urzeczywistnia się  
w „zmyśle wiary”, który niczym duchowa intuicja pozwala ludziom wierzącym trwać w „całej prawdzie” . 
Sensus fidei to rodzaj duchowego instynktu, dzięki któremu każdy człowiek wierzący „myśli z Kościołem”, 
razem z nim wyznaje jedną wiarę i zdąża do jednego celu. To on jednoczy pasterzy i wiernych we 
wspólnej odpowiedzialności za powierzaną ich pieczy „tajemnicę zbawienia”. Jakie jest zatem jego 
znaczenie w życiu wspólnoty eklezjalnej? W jaki sposób realizuje się w posłudze Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła a w jaki sposób w życiu laikatu? Na te pytania odpowiada najnowszy 
dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”, który otwiera drogę do 
teologicznej refleksji nad tą rzeczywistością wiary, czyniąc ją na nowo aktualną.  

Słowa kluczowe  
Sensus fidei, zmysł wiary, Objawienie, nieomylność, Urząd Nauczycielski Kościoła, Magisterium 

Kościoła, wierni świeccy. 

THE PLACE AND ROLE OF ‘THE SENSE OF FAITH’ IN THE INFALLIBILITY OF THE CHURCH IN LIGHT 
OF THE DOCUMENT FROM THE INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, ‘SENSUS FIDEI IN 

THE LIFE OF THE CHURCH’ 

Summary 

The Church has received from her Founder a singular gift of infallibility. This gift is sustained by the 
continued assistance granted to the Church by the Holy Spirit and guaratees that no errors are brought 
into the Deposit of Faith in the process of the transmission of the Revelation. ‘The sense of faith’, which 
operates like a spiritual intuition that helps the faithful to persevere in ‘the whole truth’, is a specific 
manifestation of this gift. Sensus fidei is a kind of spiritual instinct that enables each and every believer to 
‘think with the Church’, together with her profess the same faith and pursue the same aim. It is whereby 
that the faithful and their shepherds remain united in carrying out their responsibility for ‘the mystery of 
Salvation’ that is entrusted to them. Accordingly, what function does it fulfill in the life of an ecclesial 
community? How does it manifest itself in the ministry of the Teaching Office of the Church and in the life 

of the lay faithful? Answers to all of these questions are provided in the latest document from the 
International Theological Commission, ‘Sensus Fidei in the Life of the Church’, which paves the way for 
theological reflection upon this property of faith, indicating the need for a fresh look at it. 
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BARTŁOMIEJ CHYŁKA 

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH  
NA TLE ZASAD REGULUJĄCYCH STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWEM I KOŚCIOŁEM 

1. WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji, jakie istnieją między konstytucyjnymi 
zasadami regulującymi szeroko rozumiane stosunki państwowo-kościelne. Motywem podjęcia tego 
tematu jest terminologiczny chaos, wynikający z wielości interpretacji funkcji rzeczonych zasad. Chaos 
ten daje się łatwo zauważyć nie tylko w przestrzeni medialnej, ale także w obszarze nauki prawa. Dla 
przykładu, w październiku 2011 roku miały miejsce w polskich mediach liczne dyskusje na temat 
obecności krzyża w sali obrad Sejmu RP. Podczas nich zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obecności 
krzyża powoływali się na zasadę bezstronności władz publicznych, chcąc uargumentować swoje 
stanowisko1. Natomiast w obszarze stricte prawnym najbardziej emblematycznym przykładem 
rozbieżności doktrynalnych w orzecznictwie pozostaje słynny kazus Lautsi v. Włochy, również dotyczący 
obecności krzyża w budynkach użyteczności publicznej2.  

Aby zatem móc rozważać wzajemne zależności zasad regulujących relacje państwowo-kościelne, 
wpierw trzeba precyzyjnie określić ich normatywną treść. Specyfika zasad prawnych polega jednak na 
tym, że reprezentują one pewne prawnie chronione wartości i przez to ulegają ważeniu, 
a w konsekwencji ich zastosowanie opiera się bardziej na wykładni funkcjonalnej niż literalnej3. 
W związku z powyższym struktura niniejszego artykułu składa się z dwóch części i oparta została na 
dwóch kluczowych zagadnieniach. Pierwszym z nich jest przedstawienie takiej koncepcji zasady 
bezstronności, która moim zdaniem najbardziej odpowiada nie tylko zamysłowi, jaki towarzyszył 
twórcom konstytucji, ale także aksjologii stanowiącej fundament polskiej ustawy zasadniczej. Z kolei 
druga część artykułu dotyczy tytułowego problemu wzajemnych zależności między zasadą bezstronności 
światopoglądowej władz publicznych a innymi zasadami prawa wyznaniowego (zasadą rozdziału 

 Bartłomiej Chyłka, mgr - magister teologii: specjalność katechetyczno-pastoralna (Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie), magister prawa (Uniwersytet Jagielloński), student studiów licencjackich z prawa 

kanonicznego UJJPII, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej; kontakt: 

mailto:bartekchylka@gmail.com 
1 Ówczesną debatę streszcza Jacek Siński w artykule „Prawo po stronie krzyża” z 25 października 2011 roku. Tekst 
dostępny pod adresem: http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/2011/10/25/prawo-po-stronie-krzyza-za-nasz-dziennik/. 
2 W przywołanym przypadku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zgodziła się z argumentacją 
wyroku pierwszej instancji Trybunału, przyjmując inną koncepcję wolności religijnej i ostatecznie opowiadając się za 
legalnością obecności krzyża we włoskich szkołach. Por. T. Szczech, Czy wolność religijna jest wolnością od religii? 
Sprawa Lautsi przeciwko Włochom, a kryzys wolności religijnej w Europie, Studia Erasmiana Wratislaviensa 5 (2011), 
s. 385-412; J. Nikołajew, Symbole religijne a świeckość państwa w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. 
A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013. 
3 Wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 roku, K 5/99, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy 5 (1999), 
poz. 100; R. Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002, s. 47; P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki 
w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997, s. 107. 
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państwa i Kościoła oraz zasadą świeckości państwa), które to zależności zostały przedstawione  
w perspektywie funkcji, jakie poszczególne zasady mają pełnić w całym systemie prawnym. Z racji braku 
jednomyślności doktryny co do konsekwencji normatywnych omawianych zasad, podjęcie tego 
zagadnienia również będzie wymagało uprzedniego przedstawienia istniejących teorii ich 
funkcjonowania oraz wyboru najwłaściwszych – w mojej ocenie – koncepcji.  

2. ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH 

Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ma swoje źródło w art. 25 ust.  
2 polskiej konstytucji4. W doktrynie jest często utożsamiana z zasadą neutralności światopoglądowej 

państwa5, wyrażonej w art. 10 ust. 1 ustawy6. W mojej ocenie nauka prawa wypracowała trzy różne 
teorie omawianej zasady. 

Pierwsza z nich, formalna, upatruje istoty bezstronności w stworzeniu równej wolności dla 
konkurujących w sferze społecznej światopoglądów7. Zakłada zatem funkcjonowanie swoistego wolnego 
rynku idei8, w ramach którego istnieje możliwość konkurowania różnych opcji i przekonań, także na polu 
stanowienia prawa. W rezultacie państwo może stanowić normy, które wyrażają konkretny 
światopogląd, ale tylko pod warunkiem, iż proces ich uchwalenia przebiegł zgodnie z wszystkimi 
standardami procesowej bezstronności i, co ważne, nie zostały naruszone inne normy materialne,  
w szczególności nie ograniczono wolności religijnej osób trzecich, nie potraktowano ich dyskryminująco 
i nie naruszono ich praw podmiotowych.  

Aby uniknąć tego rodzaju naruszeń, funkcjonowanie wolnego rynku idei domaga się istnienia 
pewnych minimalnych ram prawnych, które chroniłyby system prawny przed wprowadzaniem do niego 
swego rodzaju kadencyjnych totalitaryzmów ideowych9. Nieprzekraczalną granicę stanowiłyby tu 
najwyższe wartości konstytucyjne, których katalog sprowadzałby się do kilku aksjomatów, opartych na 

                                                           
4 Przepis ten brzmi następująco: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach 
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. 
Zob. Dziennik Ustaw 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm. 
5 J. Szymanek, Bezstronność czy neutralność światopoglądowa państwa (uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), 
Państwo i Prawo 5 (2004); R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej 
praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej 
Polskiej, red. T. J. Zieliński, Warszawa 2009. Takie utożsamienie przyjmuję również w niniejszym artykule. 
6 Tekst tego przepisu brzmi następująco: „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii 
i przekonań”. Zob. Dziennik Ustaw 1989 nr 25 poz. 155 z późn. zm. 
7 Koncepcja ta jest wprost wyrażona w prawie włoskim. Rozwiązanie to tworzy dla związków wyznaniowych równie 
szeroką wolność działania, jednocześnie pozostawiając im przestrzeń dla „konkurowania” i zdobywania sobie pozycji 
społecznej czy prawnej, m.in. poprzez zawieranie porozumień z państwem (tzw. intese), mających wzmocnić gwarancje 
właściwych związkom praw i wolności. W ten sposób powstaje zróżnicowanie, które nie jest niezgodne  
z zasadą neutralności światopoglądowej państwa i z zasadą równości materialnej związków wyznaniowych, ale ich 
potwierdzeniem. Por. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi 
związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007, s. 52-53. 
8 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011, s. 176.  
9 Por. R. Panasiuk, Religia i neutralność światopoglądowa, w: Neutralność światopoglądowa państwa, red. E. Nowicka-
Włodarczyk, Kraków 1998, s. 23-25. 
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koncepcji minimum treści prawa natury Harta10. Wciąż jednak możliwe byłoby promowanie 
w przestrzeni publicznej nawet bardzo kontrowersyjnych idei, przed którymi jedyną ochroną byłaby 
nienaruszalność zasady społecznej weryfikacji władzy, a więc demokratycznych wyborów11.  

Teoria formalno-materialna przewiduje szersze niż hartowska koncepcja minimum treści prawa 
natury, mianowicie elementy materialne w postaci norm chroniących przed pojawieniem się 
w przestrzeni publicznej określonej klasy poglądów. Normy te wyznaczałyby tym samym pewne 
nieneutralne sektory regulacji prawnej, określając tym samym granice neutralności światopoglądowej 
państwa12. Za przedstawiciela tej teorii uznaję M. Pietrzaka. Autor wyprowadza bowiem z zasady 
neutralności światopoglądowej państwa bardzo szczegółowe normy (np. wykluczające możliwość 
finansowania szkolnictwa wyznaniowego)13, natomiast zgadza się z podstawową tezą reprezentantów 

teorii formalnej o istnieniu w państwie neutralnym światopoglądowo wolnego rynku idei. Uzewnętrznił 
to przekonanie, stwierdzając, że Kościół katolicki może „oddziaływać na kierunek polityki państwa i jego 
ustawodawstwo”14. Tym samym zdecydowanie odciął się od tych przedstawicieli doktryny, dla których 
istotą neutralności jest właśnie pozbawienie tego prawa związków wyznaniowych. 

Wreszcie, zwłaszcza w przestrzeni medialnej, silnie obecna jest teoria materialna neutralności 
światopoglądowej, której podstawowym założeniom daleko od konstrukcji wolnego rynku idei. Jej 
przedstawiciele utożsamiają omawianą zasadę z postulatem laicyzmu, odmawiając zwłaszcza związkom 
wyznaniowym możliwości uczestnictwa w życiu publicznym, a w szczególności angażowania się 
w politykę i w stanowienie prawa. Taka negatywna interpretacja neutralności została również przyjęta 
w niektórych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie rozwiązań prawnych 

obowiązujących w Turcji i Francji15. 
Osobiście uważam, że koncepcją najbardziej przystającą do przepisów i aksjologii konstytucyjnej 

jest koncepcja formalna ograniczona kilkoma normami, składającymi się na swego rodzaju hartowskie 
minimum treści prawa natury. Koncepcja taka, umożliwiająca jak najszersze zaistnienie światopoglądów 
w życiu publicznym, a nawet oddziaływanie ich na prawodawstwo – wciąż z zastrzeżeniem pewnych 
granic – jest w mojej ocenie bliższa koncepcji państwa demokratycznego i obywatelskiego, w którym 
organy publiczne pełnią rolę służebną wobec godności i wolności osoby. 

10 Por. W. Chrzanowski, Państwo demokratyczne a neutralne światopoglądowo, w: Neutralność światopoglądowa…, 
red. E. Nowicka-Włodarczyk, s. 16. Chodzi tu o „reguły, które chronią jednostkę, jej życie, bezpieczeństwo, własność, 
zapewniają utrzymanie i funkcjonowanie danej społeczności”. Cytat pochodzi z: J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia 
prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 44. 
11 Por. A. M. Kaniowski, Państwo liberalno-demokratyczne, w: Neutralność światopoglądowa…, red. E. Nowicka-
Włodarczyk, s. 42. 
12 Chodzi np. o art. 13 polskiej konstytucji: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących 
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, 
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy 
w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. 
13 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 95; R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 87-91.
14 M. Pietrzak, Państwo prawne, państwo świeckie, Warszawa 2012, s. 157.
15 Por. J. Martínez-Torrón, La (non) protezione dell’identità religiosa dell’individuo nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, w: Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 
materia di libertà religiosa, red. R. Mazzola, s. 81-82. 
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3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH A WOLNOŚĆ RELIGIJNA  

3.1. FUNKCJA GWARANCYJNA ZASADY BEZSTRONNOŚCI 

Niezależnie od przyjętej koncepcji zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych, 
trzeba usilnie podkreślić, że jej cel jest jasny dla wszystkich autorów – chodzi o gwarancję wolności 
sumienia i religii. Takie założenie przyświecało również twórcom polskiej konstytucji16, a także 
pionierom samej konstrukcji neutralności ideowej państwa w XVI-wiecznej Francji17 oraz w XIX-
wiecznych Stanach Zjednoczonych18.  

W przypadku materialnych teorii bezstronności, gdy ujmuje się ją m.in. jako „powstrzymywanie się przez 
państwo od mniej lub bardziej otwartego wyrażania preferencji lub dezaprobaty w stosunku do pewnych 
przekonań religijno-światopoglądowych”19, zasada wyrażona w art. 25 ust. 2 konstytucji wzmacnia wolność 
religijną od strony negatywnej, poprzez usunięcie presji społecznej, a więc gwarantuje wolność od religii20. 
Według zwolenników tej koncepcji tak pojęta bezstronność sprzyja pluralizmowi społecznemu uważanemu za 
wartość21. Z koncepcją tą wiąże się odpowiednia interpretacja drugiej części art. 25 ust. 2, która stanowi  
o swobodzie wyrażania przekonań światopoglądowych w życiu publicznym. Otóż według niej swoboda ta nie 
przysługuje piastunom organów władzy publicznej. Wyraża się pogląd, że „neutralność światopoglądowa 
władz publicznych i jej gwarancyjny wymiar są (…) wartościami ustrojowymi o większej wadze niż możliwość 
uzewnętrzniania przekonań religijno-światopoglądowych przez osobę, która powinna się liczyć z perspektywą 
pewnego ograniczenia tej możliwości w związku z charakterem pełnionej funkcji”22. W efekcie uważa się, że 
piastun organu władzy publicznej ma się powstrzymać „od wyrażania preferencji dla obranej przez siebie 
koncepcji dobrego życia, niezależnie od tego, że uważa ją za najwłaściwszą z punktu widzenia cenionych przez 
siebie wartości”23.  

Według przyjętej w niniejszym artykule formalnej koncepcji bezstronności związek zasady wyrażonej  
w art. 25 ust. 2 konstytucji z zasadą wolności sumienia i wyznania wydaje się jeszcze pełniejszy, a jego 
konsekwencje na polu swobody wyrażania swych przekonań przez piastunów organów władzy publicznej 
odmienne. W takiej perspektywie chodzi bowiem o stworzenie nie tylko sprawiedliwych reguł funkcjonowania 
tzw. „rynku idei”, ale również o zmaksymalizowanie wolności panującej na tym rynku, obejmującej więc także 
możliwość wyrażania swych poglądów przez osoby sprawujące funkcje publiczne. 

Jeśli chodzi o kwestię promocji wolności religijnej, interpretacja zmierzająca do maksymalizacji 
możliwości jej realizacji ma silne podstawy teoretyczne. Jak zauważa L. Garlicki w odniesieniu do art. 25 
konstytucji, „skoro (…) regulację instytucjonalnej pozycji kościołów i związków wyznaniowych wprowadzono 
do rozdziału „Rzeczpospolita”, ujmując ją w postać zasad ustrojowych, to interpretacja innych postanowień 

                                                           
16 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 63-66. 
17 Por. E.-W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, Kraków 1994, s. 50-51, 101-110. 
18 R. M. Małajny, “Mur separacji” – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992, s. 279-280. 
19 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 104. 
20 Por. K. Daniel, Słabość argumentu większościowego, w: Neutralność światopoglądowa…, red. E. Nowicka-
Włodarczyk, s. 57. Negatywną wersję wolności religijnej przyjął również Europejski Trybunał Praw Człowieka  
w wyroku z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom. 
21 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 231. 
22 Tamże, s. 202. 
23 Tamże, s. 225. 
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konstytucyjnych musi być prowadzona w sposób „przyjazny” tym zasadom, więc w sposób zapewniający im 
maksymalną możliwość realizacji”24. Ponadto w samej konstytucji istnieje wewnętrzna hierarchia norm, 
zgodnie z którą należy przyznawać prymat wolnościom i prawom jednostkowym25. Wynika to 
z aksjologicznego założenia leżącego u podstaw liberalnych demokracji, iż „prawa konstytucyjne mają przede 
wszystkim chronić jednostkę przed państwem”26. Doktrynę tę wielokrotnie potwierdzał Trybunał 
Konstytucyjny, odwołując się do zasady, iż człowiek nigdy nie może być traktowany jako środek, ale zawsze 
jako cel27. Dlatego – jak zauważa R. M. Małajny – „w sytuacji konfliktu między uzasadnionymi potrzebami 
religijnymi jednostki a zasadą neutralności państwa należy generalnie opowiedzieć się za pierwszeństwem tych 
potrzeb; stąd np. instytucja kapelanów”28. 

Potwierdza to odwoływanie się w doktrynie do judykatury niemieckiej i włoskiej, która również 
współcześnie wiąże z neutralnością przede wszystkim funkcję gwarancyjną29. Podobne stanowisko w stosunku 
do bezstronności światopoglądowej władz publicznych zajął również polski Trybunał Konstytucyjny 
w orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2009 roku K 55/07, stwierdzając, iż zasada wyrażona w art. 25 ust. 2 
konstytucji „dopuszcza pozytywne zaangażowanie na rzecz zapewnienia możliwie najszerszej wolności
sumienia i religii wszystkim osobom w warunkach demokratycznego i pluralistycznego 
społeczeństwa”30. Idea ta jest silnie obecna także w polskiej doktrynie prawa wyznaniowego, zwłaszcza 
u J. Szymanka31. Spory fragment swej monografii poświęcił jej W. Brzozowski32. 

3.2. PRIORYTET ZASAD WOLNOŚCIOWYCH NAD ZASADAMI INSTYTUCJONALNYMI 

Dalsze konsekwencje przyjęcia prowolnościowej orientacji w rozumieniu zasady bezstronności są 
dwojakie. Po pierwsze, na płaszczyźnie instytucjonalnej dają prymat nie tylko wolności jednostek, ale także 
swobodzie działań zrzeszeń obywatelskich, w tym Kościołów i związków wyznaniowych, które – zgodnie 

24 L. Garlicki, Artykuł 25, w: Konstytucja RP. Komentarz V, red. tenże, Warszawa 2007, s. 6.
25 Por. P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011, s. 53.
26 Tamże, s. 53.
27 Por. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 roku, K 44/07, Orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego 3A (2008), poz. 126: „Potwierdzenie niezbywalnej godności człowieka jako zasady konstytucyjnej oraz 
prawa podmiotowego każdej jednostki ludzkiej – niezależnie od jej kwalifikacji czy stanu psychiczno-fizycznego oraz 
aktualnej sytuacji życiowej – stanowi podstawę uznania jego podmiotowości. Stwierdzenie to wyznacza określony sposób 
postępowania organów państwa, z ustawodawcą i egzekutywą włącznie. Człowiek powinien być traktowany jako wolny, 
autonomiczny podmiot, zdolny do rozwijania swojej osobowości i kształtowania swojego postępowania”. 
28 R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 76. Por. także A. Mezglewski, Nauczanie religii a zasada świeckości 
szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 
w: Bezstronność religijna…, red. T. J. Zieliński, s. 100: „Skoro zatem religii w przedszkolach i szkołach publicznych 
stanowi bezpośrednią realizację wolności religijnej w aspekcie indywidualnym, to tym samym zasada bezstronności 
światopoglądowej władz publicznych nie może stanowić skutecznego ograniczenia dla realizacji tej wolności. Wszak jest 
to jedynie zasada ustrojowa, zaś wolność religijna jest prawem wolnościowym o podstawowym znaczeniu”. 
29 P. Stanisz, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, 
w: Bezstronność religijna…, red. T. J. Zieliński, s. 112; R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 72-73. 
30 Cytuję za: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy 11A (2009), poz. 167.
31 Por. J. Szymanek, Bezstronność czy neutralność…, s. 40.
32 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 104-112.
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z zasadą rozdziału państwa i Kościoła – należy traktować podobnie do stowarzyszeń prywatnych, a na pewno 
jako jednostki odrębne od władzy publicznej33. Na tym tle pojawia się wiele nieporozumień co do możliwości 
zaangażowania Kościołów i związków wyznaniowych w życie polityczne. Ich istotę streściłbym, posługując się 
zdaniem W. Brzozowskiego:  

„Panuje raczej zgoda co do tego, że Kościół nie może w ramach wykonywania swej misji społecznej 
angażować się bezpośrednio w życie polityczne państwa (…). Jak się wydaje, niekwestionowanym 
rdzeniem tego stanowiska jest dezaprobata dla wspierania przez Kościół określonych sił politycznych 
w ich walce o władzę, a więc dla włączania się do bieżącej gry politycznej w charakterze stronnika 
danych partii politycznych czy komitetów wyborczych”34.  

Otóż słabość tego poglądu widać najwyraźniej w użytych wyrażeniach: „panuje raczej zgoda”, czy „jak 
się wydaje”. Tymczasem uniemożliwianie Kościołom i związkom wyznaniowym aktywnego działania w życiu 
publicznym należy uznać za dyskryminujące ograniczanie wolności religijnej i wypaczenie rozumienia zasady 
rozdziału państwa od Kościoła (o czym potem)35, a argument odwołujący się do wolności od religii za zbyt 
słaby. W społeczeństwie pluralistycznym nie można bowiem oczekiwać od państwa zapewnienia całkowitej 
wolności od wpływu różnych, zwłaszcza dominujących, światopoglądów. Ponadto prawo do manifestowania 
swoich przekonań należy do istoty wolności religijnej i – w przeciwieństwie do prawa do wolności w aspekcie 
negatywnym – zostało wprost wyrażone tak w art. 53 ust. 2 konstytucji, jak i w art. 9 Europejskiej Konwencji  
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przekonanie o możliwości angażowania się Kościołów 
i związków wyznaniowych w życie polityczne potwierdza również brak regulacji o niepołączalności urzędów 
kościelnych i państwowych36.  

Konsekwencją takiego rozumienia pozycji prawnej Kościołów i związków wyznaniowych, ale także 
stowarzyszeń o charakterze filozoficznym, jest maksymalizacja wolności na rynku idei. Kościoły, a za ich 
pośrednictwem jednostki reprezentujące konkretny światopogląd, nie tylko mogą brać czynny udział  
w życiu publicznym. Mogą również aktywnie wpływać na jego bieg. Jak zauważa M. Gulczyński,  
„z nowoczesną demokracją sensu stricto zasadniczo sprzeczne jest konstytucyjne zapewnienie 
dominującej pozycji jakiejkolwiek „sile przewodniej” – klasie społecznej, partii czy Kościołowi. 
Dominujące w praktyce społecznej klasy, partie i Kościoły – a są takie w demokracjach – muszą 
każdorazowo taką pozycję wypracowywać w swobodnej konkurencji z innymi, bez żadnej pomocy czy 
przeszkody ze strony państwa. I ta właśnie rywalizacja swobodnie działających podmiotów o pozycję  

i wpływy w każdej sferze, nie tylko gospodarczej, jest jednym z najistotniejszych źródeł przewagi 
współczesnych demokracji”37.  

                                                           
33 Powszechnie przyjmuje się, że Kościoły i związki wyznaniowe mają osobowość publicznoprawną. Zob. J. Krukowski, 
Kościół i państwo, Lublin 2000, s. 306. 
34 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 223. 
35 Por. J. Woleński, Rozdział kościoła od państwa, w: Neutralność światopoglądowa… red. E. Nowicka-Włodarczyk,  
s. 74. 
36 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 202. 
37 M. Gulczyński, Konstytucjonalizacja nowego ładu społecznego w Polsce, w: Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, 
red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 248. Podobną opinię wyraził również J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, 
Warszawa 2005, s. 57: „Konstytucja RP nie rozstrzyga więc jednoznacznie problemu aksjologii polskiego systemu prawa, 
czyli nie daje odpowiedzi na pytanie, na jakim systemie wartości ma być oparty porządek prawny państwa. Problem ten 
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Możliwość zdobywania sobie pozycji prawnej przez Kościoły i związki wyznaniowe została 
nazwana w doktrynie zasadą akomodacji państwa do religii. T. J. Zieliński uważa, że „Polega ona na takim 
zachowaniu się władzy publicznej, by w sferze działań urzędowych państwa, ze względu na wolę 
zapewnienia wolności religijnej tam, gdzie to nie narusza innych norm konstytucyjnych, dopuszczać 
ekspresję religii”38. Jest więc ucieleśnieniem maksymalizacji wolności religijnej, zwłaszcza w wymiarze 
kolektywnym. Według niego wspomniana zasada znajduje oparcie w art. 25 ust. 2 konstytucji. 
Dyskusyjne są jednak granice jej obowiązywania. Autor upatruje ich w zakazie naruszania wolności 
sumienia i wyznania osób nieidentyfikujących się z akomodowanym światopoglądem (np. w zakazie 
„przymuszania do uczestnictwa w praktykach religijnych”39), z czym w świetle przedstawionej wyżej 
liberalnej perspektywy rozumienia państwa należy się zgodzić. Warto podkreślić, iż T. J. Zieliński wprost 

stwierdza, że akomodacja może objąć działania urzędowe państwa, do których zaliczyć należy także 
stanowienie aktów legislacyjnych. Przykładami akomodacji państwa do religii są zatem: odniesienie do 
Boga w preambule polskiej konstytucji, prawodawstwo o szczególnej pozycji związków wyznaniowych, 
czy też finansowanie wyznaniowego szkolnictwa40.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię relacji tak rozumianej zasady bezstronności 
światopoglądowej władz publicznych do zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków 
wyznaniowych (art. 25 ust. 1 konstytucji41). W nawiązaniu do formalnej koncepcji zasady bezstronności 
światopoglądowej władz publicznych należy stwierdzić, iż akomodacja państwa do danej religii nie stoi 
w sprzeczności z obowiązkiem równego traktowania związków wyznaniowych. Zgodnie bowiem 
z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego norma wyrażona w art. 25 ust. 1 konstytucji nakazuje 

równe traktowanie podmiotów odznaczających się „w jednakowym stopniu daną cechą istotną”42, przy 
czym „zróżnicowane traktowanie podmiotów podobnych nie musi oznaczać zakazanej dyskryminacji. 
Może ono być bowiem uzasadnione dążeniem do realizacji innych wartości”43. Zasadę równouprawnienia 
należy zatem rozumieć jako zasadę równej wolności związków wyznaniowych nie tylko w pełnieniu 
przez nie funkcji religijnych, ale również w zdobywaniu przez nie pozycji prawnej, do czego została 
przewidziana w art. 25 ust. 5 konstytucji możliwość zawierania odpowiednich umów z Radą Ministrów44. 
Jak już wspomniałem, granicę dla zróżnicowanego traktowania stanowi zakaz naruszania wolności 
religijnej innych podmiotów, tak w wymiarze indywidualnym, jak i kolektywnym. W tak przyjętej 
perspektywie, a więc przy przyjęciu formalnej koncepcji bezstronności światopoglądowej, 
urzeczywistnia się w pełni związek wolności religijnej i zasady neutralności. 

musi być więc rozstrzygany w każdej sprawie w drodze permanentnego dialogu społecznego i konkurencji między 
wyrazicielami różnych opcji religijnych, światopoglądowych i filozoficznych”.  
38 T. J. Zieliński, Niekompetencja religijna władz publicznych jako aspekt zasady bezstronności z art. 25 ust. 2 Konstytucji 
RP, w: Bezstronność religijna…, red. tenże, s. 160. 
39 T. J. Zieliński, Niekompetencja religijna…, s. 160.
40 Por. tamże, s. 160-163.
41 „Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione”.
42 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 77; por. także P. Stanisz, Bezstronność 
światopoglądowa…, s. 111. 
43 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe…, s. 77.
44 „Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy 
uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami”. 
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3.3. WOLNOŚĆ RELIGIJNA PIASTUNÓW ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ 

Po drugie, przyjęcie formalnej koncepcji bezstronności światopoglądowej państwa prowadzi do 
odmiennych – niż w przypadku teorii materialnej –  wniosków w temacie wolności religijnej piastunów 
organów władzy publicznej. Skoro bowiem przyjmuje się prymat konstytucyjnych zasad osobowych –  
w tym wolności sumienia i wyznania – nad zasadami instytucjonalnymi, to trudno znaleźć powód, dla 
którego piastunowie ci nie mieliby cieszyć się w jak najpełniejszym zakresie możliwością realizacji 
swych wolności.  

W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę na rozróżnienie działania organów władzy 
publicznej od działania ich piastunów. Pierwsze z nich dokonują się zawsze na podstawie prawa i nie 

sposób znaleźć w ich ramach przestrzeni do manifestowania przekonań urzędnika – nawet w przypadku 
decyzji uznaniowych jest on związany regułami celowości i sprawiedliwości, a także innymi kryteriami 
dyktowanymi przez ustawę45. Drugie z kolei są działaniami konkretnej osoby fizycznej i nie mogą zostać 
przypisane urzędowi. Stąd za bezzasadne należy uznać postulaty zmierzające do zabronienia urzędnikom 
oficjalnego uczestniczenia w celebracjach liturgicznych, czy też wyeksponowania w ich gabinetach 
symboli religijnych. Dopuszczenie takiej aktywności uznałbym za „nieunikniony koszt związany  
z funkcjonowaniem mechanizmów demokracji przedstawicielskiej”46. 

Wreszcie należy odnieść się do kwestii promocji pluralizmu. Otóż sam pluralizm, nawet gdyby był 
wartością, nie może być celem działalności państwa47. Na tym właśnie polega działanie wolnego rynku idei, 
aby państwo zachowało bezstronność wobec światopoglądów, które wnoszą w życie społeczne konkretne 
jednostki. Nie chodzi zatem o stworzenie pluralizmu. Zadaniem państwa jest stworzenie klimatu dla 
pluralizmu. Także z tego względu nie należy przyznawać pierwszeństwa wolności od religii, czego wyrazem 
miałoby być np. zdejmowanie krzyży z budynków użyteczności publicznej, ale właśnie wolności w aspekcie 
pozytywnym. Jeśli państwo aktem prawnym lub wyrokiem sądowym usuwa krzyże zawieszone przez jednostki, 
choćby przez piastunów organów władzy publicznej, narusza zasadę bezstronności, opowiadając się za 
poglądem areligijnym. 

4. ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH A ZASADA ROZDZIAŁU PAŃSTWA OD 

KOŚCIOŁA 

Zasada rozdziału państwa od Kościoła nie została wyrażona expressis verbis w polskim systemie 
prawnym. Niemniej w doktrynie rekonstruuje się ją w wersji separacji skoordynowanej48, zwłaszcza na 
podstawie zasady autonomii i niezależności (art. 25 ust. 3 konstytucji49).  

                                                           
45 Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 323. 
46 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 184. 
47 Choć teza ta bywa przyjmowana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zob. Z. Calo, Pluralism, 
Secularism and the European Court of Human Rights, Journal of Law and Religion 26 (2010-2011), s. 262. 
48 Inaczej ją pojmowano w czasach komunizmu, wywodząc z niej możliwość odebrania majątku Kościołom, czy też 
pozbawienia duchownych praw wyborczych. Zob. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 66-67. Na temat 
ewolucji idei rozdziału zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, s. 82-92.  
49 „Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach 
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla 
dobra człowieka i dobra wspólnego”. 
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W piśmiennictwie nie ma jednak zgody co do szczegółów jej normatywnej treści. Różni myśliciele 
charakteryzują ją w odmienny sposób. Wnikliwą analizę funkcjonujących we współczesnej nauce prawa 
wyznaniowego typologii tego rozdziału przedstawił W. Brzozowski50.  

Pierwsza z charakterystyk, autorstwa R. M. Małajnego, zakłada istnienie czterech następujących cech 
omawianego rozdziału: odrębności organizacyjnej aparatu państwowego i kościelnego, realizacji zasady 
wolności sumienia i wyznania, laickiego charakteru państwa wynikającego z prowadzenia przezeń polityki 
neutralności w kwestii konfesyjnej oraz traktowania przez państwo związków wyznaniowych w taki sam 
sposób jak stowarzyszeń51. Relacje pomiędzy zasadami prezentują się więc następująco u tego autora: 
warunkiem istnienia rozdziału jest świeckość państwa, a warunkiem świeckości jest neutralność 
światopoglądowa. 

Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż autor wiąże neutralność zwłaszcza z polityką państwa, a nie 
bezpośrednio z prawodawstwem. Jak zauważa H. Misztal, „kategorie podziału zawarte w aktach prawnych nie 
zawsze pokrywają się z określoną polityką danego państwa”52. Należy odróżnić te dwie sfery działalności 
państwa, choć zarówno jedna, jak i druga mieszczą się w zakresie przedmiotowym zasady bezstronności. 
W tym miejscu chcę jedynie zwrócić uwagę na kwestię wyboru kierunku realizacji polityki wyznaniowej, która 
również domaga się bezstronności. Przykładem jej naruszenia byłoby podpisanie umów przewidzianych w art. 
25 ust. 5 konstytucji tylko z niektórymi domagającymi się tego związkami wyznaniowymi53.  

W opinii M. Pietrzaka rozdział państwa od Kościoła odznacza się trzema cechami: nieprzyjmowaniem 
przez państwo żadnej oficjalnej religii ani ideologii, jego niekompetencją do regulowania materii religijnej 
i teologicznej oraz neutralnością światopoglądową54. Autor zaznacza ponadto, iż z art. 25 ust. 3 konstytucji 
wynikają ponadto: odrębność organizacyjna i funkcjonalna instytucji państwowych i kościelnych, zakaz 
sprawowania funkcji publicznych przez funkcjonariuszy kościelnych oraz bezskuteczność prawa kościelnego 
na forum prawa państwowego55. Co do zasady rozdział stanowi dla M. Pietrzaka synonim świeckości państwa. 

A. Czohara przedstawił swoją koncepcję rozdziału państwa od Kościoła w silnym powiązaniu z zasadą 
świeckości, zaznaczając, iż zaprezentowany przez niego model został skonstruowany dla krajów z kręgu 
kultury europejskiej56. Wykluczył tym samym możliwość istnienia idealnego typu rozdziału. Co istotne, 
również ten autor dokonuje odróżnienia „formalnoprawnych aspektów stosunków państwo-Kościół od 
identyfikacji kierunków zaangażowania władz publicznych w konkretnych warunkach polityczno-prawnych”57, 
zostawiając przestrzeń działania dla zasady akomodacji państwa do religii. 

J. Woleński wiąże zasadę neutralności z zasadą rozdziału państwa i Kościoła58. Tę drugą definiuje jako 
normę wykluczającą pełnienie przez państwo funkcji świeckiego ramienia Kościoła. Co ważne, autor 
stwierdza, że „sam rozdział Kościoła od państwa wcale nie gwarantuje neutralności światopoglądowej”59, 

50 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 66-74
51 Por. R. M. Małajny, „Mur separacji”…, s. 335.
52 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. I. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1999, s. 62.
53 Por. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji…, s. 151-152.
54 Por. M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 134-143; tenże, Prawo wyznaniowe…, 
s. 93-101. Trzeba jednak przypomnieć, iż autor nie przyjmuje synonimiczności pojęć neutralności i bezstronności.
55 Por. M. Pietrzak, Państwo prawne…, s. 193.
56 Por. A. Czohara, Stosunki państwo-kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994, s. 76.
57 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 69.
58 Por. J. Woleński, Rozdział kościoła…, s. 72.
59 J. Woleński, Rozdział kościoła…, s. 76. Por. również R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 75.
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dodając, iż „wszystko zależy od układu sił politycznych i społecznych”60. Niemniej neutralność uważa za 
istotny element demokracji liberalnej61. 

Odnosząc się do przedstawionych koncepcji, opowiadałbym się za tezą o istnieniu w polskim systemie 
prawnym rozdziału państwa od Kościoła w wersji skoordynowanej, za której istotę uważa się uznanie 
autonomii związków wyznaniowych oraz zasadę współdziałania tych podmiotów z państwem62. Ponadto 
zgadzam się z R. M. Małajnym, że sama „konstytucja nie przyjmuje ani modelu rozdziału kościoła od państwa, 
ani też modelu państwa wyznaniowego”63. Ustawa zasadnicza zostawia tu wiele miejsca praktyce ustrojowej 
funkcjonującej w obszarze konkurencji różnych opcji zagospodarowania tej przestrzeni, a więc zasadzie 
bezstronności i akomodacji religii do państwa. 

Po drugie, rozdział w Polsce oznacza, moim zdaniem, traktowanie związków wyznaniowych jako 
stowarzyszeń, a osób duchownych – poza przypadkami wskazanymi w ustawie – jako zwyczajnych obywateli. 
W związku z tym za bezzasadny uważam wniosek o niepołączalności urzędów państwowych i kościelnych. 
Podobnie oceniam wyprowadzanie z zasady rozdziału państwa i Kościoła zakazu angażowania się w życie 
publiczne osób duchownych. Skoro bowiem państwo jest oddzielone od Kościoła, jego prawo czy praktyka 
ustrojowa nie powinna ograniczać praw osobom pełniącym funkcje duchownych, tak jak nie ogranicza ich 
członkom różnych stowarzyszeń. Stosunek państwa do tych osób powinien całkowicie abstrahować nawet od 
przynależności religijnej. Inaczej przeradza się w niczym nieuzasadnioną dyskryminację64.  

Po trzecie, warto zwrócić uwagę na językową warstwę pojęcia rozdziału. Słowo to dotyczy dzielenia 
danej całości na części. Oznacza „rozgraniczanie zasięgu działania, sfery wpływów, wykonywanych funkcji 
jakichś instytucji”65. Sam źródłosłów wskazywałby więc na powiązanie omawianej zasady z tym, co wspólne 
państwu i związkom wyznaniowym, a więc z warstwą instytucjonalną: ze strukturą organizacyjną i porządkiem 
prawnym. Stąd rozdział państwa i Kościoła charakteryzowałbym również cechami przypisywanymi przez  
A. Czoharę państwu świeckiemu. Chodzi o „odrębność formalno-strukturalną instytucji kościelnych  
i państwowych, niezależność prawa państwowego od prawa kościelnego, niefinansowanie przez państwo 
funkcji religijnych Kościołów”66.  

W świetle powyższej charakterystyki zasady rozdziału państwa i Kościoła jej relacja do zasady 
bezstronności światopoglądowej władz publicznych okazuje się trudna do sprecyzowania. Z jednej strony 
traktowanie związków wyznaniowych jako stowarzyszeń wydaje się nie być koniecznym warunkiem 
stworzenia dla nich „wolnego rynku”. Natomiast takie cechy rozdziału, jak bezskuteczność prawa kościelnego 
na forum państwowym, niefinansowanie związków wyznaniowych i odrębność struktur stanowią poważne 
ograniczenie dla możliwości ekspansji religii wewnątrz państwowego porządku prawnego, stawiając tamę 
państwu wyznaniowemu. Można zatem przyjąć, iż zasada rozdziału wyznacza granice dla zdobywania sobie 

                                                           
60 J. Woleński, Rozdział kościoła…, s. 76. 
61 Por. J. Woleński, Rozdział kościoła…, s. 72. 
62 Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe…, s. 22.  
63 R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 92.  
64 Z tego powodu często pojawiający się w mediach postulat, aby duchowni, zwłaszcza Kościoła katolickiego, nie 
wypowiadali się podczas kazań na tematy polityczne jest całkowicie chybiony. Z punktu widzenia prawa takie kazanie 
wygłoszone podczas liturgii jest wyrażeniem poglądów czy też agitacją wyborczą, dokonywaną podczas wolnego 
zgromadzenia.    
65 Rozdział, w: Słownik języka polskiego, t. VII , red. W. Doroszewski, Warszawa 1965, s. 1111. 
66 A. Czohara, Stosunki państwo-kościół…, s. 75. 
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pozycji przez związki wyznaniowe, a więc stanowi kolejne normatywne ograniczenie dla formalnie rozumianej 
zasady bezstronności. 

W takiej perspektywie stwierdzenie, że neutralność światopoglądowa państwa jest elementem konstrukcji 
rozdziału państwa i Kościoła nie zasługuje na aprobatę, co zauważył już J. Woleński. Natomiast trudniejszą do 
rozstrzygnięcia wydaje się kwestia odwrotna: czy rzeczona neutralność zakłada konieczność istnienia zasady 
rozdziału. Trudno byłoby sobie wyobrazić wolny rynek w przypadku, gdy któraś religia jest państwowa. 
Niemniej wiele istotnych elementów zasady bezstronności może istnieć w państwie konfesyjnym. Za przykład 
może posłużyć tu Wielka Brytania, w której mimo systemu powiązania panuje wolność religijna, a związki 
wyznaniowe mają możliwość zdobywania sobie pozycji prawnej.  

5. ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH A ZASADA ŚWIECKOŚCI PAŃSTWA

Drugą z zasad, w świetle których należy rozpatrywać bezstronność światopoglądową władz publicznych 
jest zasada świeckości wyrażona w art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  

Z pojęciem świeckości wiąże się w doktrynie wyjątkowo wiele rozbieżnych koncepcji. W. Brzozowski, 
rozumiejąc je jako synonim rozdziału państwa i Kościoła, przypisuje państwu laickiemu trzy cechy: „zakaz 
ustanawiania religii panującej lub Kościoła panującego; organizacyjną i funkcjonalną odrębność aparatu 
państwowego i aparatu kościelnego; nieskuteczność prawa kościelnego w krajowym porządku prawnym”67. 
Autor za A. Czoharą przyjmuje zatem model świeckości instytucjonalnej, „odnosząc go do formalnoprawnej 
strony organizacji i funkcji organów państwa, bez przesądzania o treściach ich zaangażowania”68. Kładąc 
nacisk na ów formalny aspekt laickości, upatruje w neutralności światopoglądowej władz publicznych jej 
„materialny korelat” w postaci normy zakazującej „władzom publicznym angażowania się w aktywną promocję 
lub zwalczanie światopoglądu lub religii”69. W związku z tym W. Brzozowski odrzuca dominujące w doktrynie 
stanowisko, zgodnie z którym neutralność stanowi element koncepcji państwa świeckiego. Ponadto autor 
zwraca uwagę na problem wieloznaczności omawianego pojęcia, zaznaczając, iż świeckość państwa 
socjalistycznego, jakim była PRL różni się od świeckości państwa demokratycznego stosunkiem do wolności 
sumienia i religii70.  

J. Szymanek charakteryzuje świeckie państwo za pomocą czterech cech: rozdziału Kościoła i państwa, 
ich niezależności i wzajemnej autonomii na polu legislacyjnym, równouprawnienia związków wyznaniowych 
oraz zasady współdziałania71.  

Z kolei J. Krukowski wyróżnia w zasadzie świeckości aspekt negatywny, czyli brak przyjmowania przez 
państwo religii oficjalnej i aspekt pozytywny, czyli zasadę równości Kościołów wobec prawa72. Ponadto także 
ten autor utożsamia świeckość z rozdziałem państwa i Kościoła, wyróżniając trzy systemy rozdziału, a więc 
i laickości państwa: skoordynowany, wrogi i czysty73. 

Na związek omawianej zasady z kwestią wolności religijnej zwrócił uwagę H. Misztal. Definiuje on 
państwo świeckie jako „państwo, które w systemie rozdziału jest inspirowane zasadami wolności, gdzie 

67 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 75.
68 Tamże, s. 76.
69 Tamże, s. 79.
70 Por. tamże, s. 80.
71 Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunków państwo-kościół, Państwo i Prawo 4 (2000), s. 37.
72 Por. J. Krukowski, Polskie prawo…, s. 26.
73 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s. 43-56.
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wszyscy obywatele są traktowani jednakowo bez względu na wyznanie i mają całkowitą wolność w zakresie 
sprawowania czynności religijnych i kultowych”74.  

W tym kontekście warto sięgnąć do dorobku doktryny włoskiej. P. Consorti podkreślając wieloznaczność 
pojęcia laickości (wł. laicità), odcina się od interpretacji, które wiążą ją z antyklerykalizmem czy 
antyreligijnością i dodaje, że rozumienie świeckości jako tylko i wyłącznie rozdziału państwa od Kościoła, czy 
też jako neutralności (neutralità) lub bezstronności (imparzialità) państwa w stosunku do związków 
wyznaniowych, nie wystarcza75. Autor kładzie nacisk na horyzontalny aspekt relacji pomiędzy religijnością – 
czy nawet szerzej: życiem zgodnie ze swoim sumieniem – a państwowym porządkiem prawnym, spychając na 
dalszy plan kwestie instytucjonalne. Akcentując prymat wolności sumienia i wyznania, z zasady świeckości 
wyprowadza treść normatywną dwojakiego rodzaju: niekompetencję państwa w materii prawdy religijnej oraz 
skierowany do władz publicznych nakaz ochrony i promowania wolności sumienia76. W tym ujęciu państwo 
jest więc o tyle świeckie, o ile gwarantuje równą wolność sumienia dla wszystkich. Jeśli więc wspomniana 
wyżej laickość w rozumieniu socjalistycznym gwarantuje tę wolność tylko w aspekcie negatywnym jako 
wolność od religii, to nie jest ona prawdziwą świeckością77. 

Na tym tle pojawia się dokonane w doktrynie rozróżnienie pomiędzy laicyzmem i laickością. Zwraca na 
nie uwagę W. Brzozowski, utożsamiając za P. Boreckim pierwsze z wymienionych pojęć z laickością wrogą, 
zaś drugie z laickością pozytywną78. Pierwsza z nich byłaby doktryną mającą zepchnąć przejawy religijności 
tylko do sfery prywatnej. Druga natomiast nakazywałaby państwu zachowanie neutralności światopoglądowej  
i zapewnienie równej wolności sumienia dla jednostek79. Nietrudno zauważyć, iż różnica między nimi 
sprowadza się do różnego definiowania granic wolności religijnej.  

Jako przykład państwa, w którym występuje zasada laicyzmu W. Brzozowski podaje Albanię. Ustawa 
zasadnicza tego kraju zawiera zapis o nieuznawaniu przez państwo żadnej religii i o propagowaniu przez niego 
ateizmu80. W doktrynie niemal jednogłośnie podnosi się, iż tak ukonstytuowany porządek prawny stanowi  
w istocie formę państwa wyznaniowego, która ze świeckością nie ma nic wspólnego81.  

Na podobny dwupodział rozumienia świeckości zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
2 grudnia 2009 roku U 10/0782. Sędziowie wyróżnili wpierw wąski model świeckości, który dominował do 
połowy XX wieku i przejawiał się w „antywyznaniowości” państwa, zmierzającej „ku pełnej laicyzacji”. Model 
ten uważano za obowiązujący w czasach socjalistycznych. Następnie Trybunał odwołał się do 
zrekonstruowanego również na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w Polsce modelu szerokiego, 
                                                           
74 H. Misztal, Polskie prawo…, s. 81. 
75 Por. P. Consorti, Diritto e religione, Bari 2010, s. 26-28.  
76 Por. P. Consorti, Diritto e religione..., s. 30. Trzeba zaznaczyć, iż sama zasada świeckości nie została wyrażona we 
włoskiej konstytucji. Niemniej włoski Sąd Konstytucyjny w 1989 roku w wyroku 203/1989 stwierdził, że zasada ta 
należy do naczelnych zasad porządku konstytucyjnego (principio supremo dell’ordinamento costituzionale).  
Zob. P. Consorti, Diritto e religione…, s. 24. 
77 Por. P. Consorti, Diritto e religione..., s. 35. 
78 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 77. 
79 Por. P. Borecki, Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny 2 (2007), s. 63-64. 
80 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 80. 
81 Por. tamże, s. 85. Autor powołuje się na poglądy M. Pietrzaka, R.M. Małajnego, J. Krukowskiego, H. Misztala  
i P. Boreckiego. 
82 Cytuję za: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy 11A (2009), poz. 163. 
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„gwarantującego demokratyczne standardy wolności sumienia i wyznania w warunkach pluralizmu, 
neutralności i bezstronności państwa wobec religii, gwarantującego również nauczanie religii w szkołach 
publicznych”. 

Co ciekawe, sędziowie Trybunału wyrazili przekonanie, że z pojęcia świeckości, ze względu na jego 
niejednoznaczność, najlepiej byłoby zrezygnować. „Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, określenie, 
w odniesieniu do państw demokratycznych, jakiegoś rozwiązania prawnego, bądź rozwiązań prawnych, za 
pomocą pojęcia „państwa świeckiego” – nie jest współcześnie niezbędne, a niekiedy może nawet być mylące”. 

W odniesieniu do przedstawionej powyżej refleksji na temat zasady świeckości państwa trzeba na 
początku zaznaczyć, iż w doktrynie dominuje stanowisko, zgodnie z którym neutralność światopoglądowa jest 
elementem państwa świeckiego83. Zdanie to, w zależności od znaczenia przypisywanego zasadzie bezstronności 
światopoglądowej i zasadzie świeckości, może okazać się prawdziwe lub fałszywe. Osobiście skłaniam się do 
rozumienia laickości państwa jako normy nakazującej władzom publicznym zagwarantowanie wolności 
religijnej. Nie wiązałbym więc omawianej zasady z niekompetencją organów publicznych w kwestii prawdy 
religijnej, czy zakazem ustanawiania oficjalnej religii. Cechy te przypisywałbym zasadzie rozdziału państwa od 
Kościoła.  

Skoro zatem państwo jest świeckie wtedy, gdy zapewnia, chroni i promuje wolność religijną, 
a neutralność światopoglądowa stanowi instrument mający tę wolność zagwarantować, należy uznać, że zasada 
bezstronności, przynajmniej pośrednio, wynika ze świeckości, a na pewno staje się jej podstawowym 
postulatem. W tym kontekście warto przywołać zdanie W. Brzozowskiego: „Jeśli ustrojodawca zakłada, że 
wartością fundamentalną jest wolność sumienia i wyznania, a laicki charakter państwa ma jedynie umożliwiać 
jej realizację – zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i kolektywnym – to logiczną konsekwencją staje się 
brak zaangażowania państwa w krzewienie określonej doktryny lub światopoglądu”84. Jak już wspomniałem, 
autor opowiada się za materialną koncepcją neutralności światopoglądowej państwa. W przypadku przyjęcia 
teorii formalnej należałoby dodać, iż owego braku zaangażowania państwa nie sposób rozumieć w sposób 
absolutny, wykluczający możliwość oddziaływania światopoglądów na prawodawstwo państwowe w wyniku 
wolnej konkurencji, oczywiście pod warunkiem nieograniczania wolności sumienia i praw innych osób. 
Logiczną konsekwencją przyjętych założeń jest bowiem stworzenie jak najszerszej przestrzeni dla realizacji tej 
wolności, także na poziomie prawodawstwa. Podobną intuicję, niewkraczającą jednak explicite w obszar 
wpływu związków wyznaniowych na z natury nieneutralne sektory działalności państwa, w tym na 
prawodawstwo, wyraził również Trybunał Konstytucyjny w przywołanym już orzeczeniu U 10/0785. 

83 Por. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa…, s. 79.
84 Tamże, s. 80.
85 „Bezstronność władz publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 25 ust. 2, w kontekście

autonomii i wzajemnej niezależności, o której mowa w art. 25 ust. 3, oraz równouprawnienia kościołów 

i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1), nie może więc – zdaniem Trybunału – oznaczać faktycznej 

równości instytucjonalnej między kościołem rzymskokatolickim, dominującym w społeczeństwie polskim pod 

względem liczby wyznawców, a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. Nie może zarazem oznaczać takich 

działań państwa (władz publicznych), które aprobowałyby pozycję dominującą jednego kościoła przy 

dyskryminacji innych kościołów lub wyznań. Akceptacja przez państwo istniejącego status quo w zakresie 

struktury wyznaniowej społeczeństwa nie może więc prowadzić do zwiększania pozycji dominującej kościoła 

w wyniku działań samego państwa (władzy publicznej). Bezstronność władz publicznych w sprawach przekonań 

religijnych (światopoglądowych i filozoficznych), o których mowa w art. 25 ust. 2 Konstytucji, oznacza natomiast, 

że dopuszczalna jest zmiana istniejącego status quo w sferze struktury wyznaniowej, jednakże bez ingerencji 
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Z drugiej strony trudno nie zgodzić się z R. M. Małajnym, który twierdzi, iż „neutralność 
światopoglądowa państwa bynajmniej nie wyczerpuje treści pojęcia „państwo laickie (świeckie)”, nie zawiera 
się w nim, ani też go nie definiuje. Jest to bowiem tylko fundament tej nazwy”86. W związku z tym, choć 
istnienie zasady bezstronności światopoglądowej jest w państwie świeckim silnie pożądane, państwo to może 
być nieneutralne światopoglądowo, czego przykładem może być Wielka Brytania. Zatem państwa laickiego nie 
należy uznawać za antytezę państwa wyznaniowego, którym Wielka Brytania niewątpliwie jest. Jego antytezą 
będzie państwo oddzielone od Kościoła87. 

 

THE PRINCIPLE OF IMPARTIALITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN MATTERS OF PERSONAL 
CONVICTION AND OUTLOOKS ON LIFE IN RELATION TO OTHER PRINCIPLES THAT RULE  

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE 

Summary 
This article presents the problematic concerning the relationship between the principle of impartiality of 

public authorities in matters of personal conviction and outlooks on life, expressed in article 25 paragraph 2 of 
the Polish Constitution of 1997, and other principles that rule the reciprocal relations between church and state: 
the principle of laicity of the state and the principle of separation between church and state. Depending on the 
way of defining these principles, the said relationship may differ. Therefore the author presents firstly the main 
theories of the mentioned principles that the Polish legal doctrine has elaborated and then analyzes which 
concepts are the most coherent to the axiology of the Polish Constitution. Lastly, the article makes an attempt to 
describe the reciprocal interdependence between the fundamental principles of the Polish ecclesiastical law. 

Key words  
Impartiality of the state in relation to outlooks on life, neutrality of the state, laicity (secularism) of the 

state, separation between church and state, ecclesiastical law 

                                                                                                                                                                                                                       

państwa, w sposób „naturalny”, w wyniku ewolucji struktury świadomości społecznej, przy istniejącej swobodzie 

przekonań religijnych czy światopoglądowych i swobodzie wyboru dokonywanego przez każdą jednostkę. Na 

władzach publicznych, w myśl art. 25 ust. 2 Konstytucji, spoczywa obowiązek zapewnienia każdemu swobody 

przekonań i swobody ich wyrażania w życiu publicznym, a także związanej z tym swobody podejmowania 

odpowiednich decyzji. Bezstronność władz publicznych oraz respektowanie równouprawnienia kościołów  

i związków wyznaniowych przez władze publiczne wiąże się więc ściśle, co Trybunał podkreśla, z respektowaniem 

wolności przekonań religijnych i światopoglądowych oraz wolności ich wyrażania w życiu publicznym”. 
86 R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność…, s. 74. 
87 Por. tamże, s. 92. 
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ZASADA BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ WŁADZ PUBLICZNYCH NA TLE ZASAD 
REGULUJĄCYCH STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWEM I KOŚCIOŁEM 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia problematykę relacji pomiędzy zasadą bezstronności władz publicznych, wyrażoną 

w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, a innymi zasadami regulującymi stosunki państwowo-kościelne: zasadą 
świeckości państwa oraz zasadą rozdziału państwa od Kościoła. Ponieważ w zależności od rozumienia 
poszczególnych zasad relacje te mogą prezentować się w odmienny sposób, autor wpierw przedstawia 
istniejące koncepcje poszczególnych zasad w polskiej nauce prawa, a następnie wybiera te z nich, które 
najbardziej odpowiadają aksjologii przyjętej w polskiej ustawie zasadniczej. Dopiero określiwszy normatywną 
treść każdej z nich, autor podejmuje próbę opisania wzajemnych zależności, jakie panują między 
podstawowymi zasadami polskiego prawa kościelnego i wyznaniowego.  

Słowa kluczowe 
bezstronność światopoglądowa, neutralność światopoglądowa, świeckość państwa, rozdział państwa 

i Kościoła, prawo kościelne i wyznaniowe 
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MAŁGORZATA KOTERBA

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 

PODSTĘPNE WPROWADZENIE W BŁĄD  
JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

WSTĘP 

Prawodawca w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983r., poświęca wiele uwagi wadom zgody 

małżeńskiej. W ten sposób podkreślona jest nie tylko waga sakramentalności małżeństwa, ale również 
fakt, że szafarzami tego sakramentu są sami małżonkowie i to od ich ważnie wyrażonej zgody zależy 
ważność sakramentu. Kodeks wymienia podstęp i błąd jako wady zgody. Należy jednak pamiętać, o czym 
wyraźnie stanowi sam Kodeks, że nie każdy błąd i nie każdy podstęp, jako wada zgody małżeńskiej, czyni 
zewnętrznie wyrażaną zgodę małżeńską nieważną. 

Temat podjęty w niniejszym artykule jest przede wszystkim próbą opisania jakie elementy są 
konstytutywne dla kategorii podstępnego wprowadzenia w błąd z kan. 1098. Ponadto przy tej okazji 
podjęta została też próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to jakie różnice można wskazać pomiędzy 
samym błędem, a podstępem. Temat ten został podjęty w związku potrzebą syntetycznego ujęcia 
kierunku dowodzenia w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu podstępnego 
wprowadzenia w błąd. Artykuł rozpoczyna przedstawienie definicji samego terminu dolus oraz error na 

podstawie prawa rzymskiego, Dizionario di teologia morale oraz Dictionarium morale et canonicum, jak 
również interpretacja definicji tych terminów w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917r. i 1983r. Ponadto 
uwzględniony został w opracowaniu wpływ dolus i error na akt prawny zgodnie z obowiązującym 
Kodeksem. Wskazane treści mają za cel wyodrębnienie tych elementów dolus i error , które stanowią 
o ich fundamencie w ewentualnym orzekaniu o nieważności małżeństwa. Następnie przywołana została
dotychczasowa analiza prawna kategorii podstępnego wprowadzenia w błąd zawarta w kan. 1098. 
W ostatniej części artykułu podjęta został  próba odpowiedzi na pytanie, czy podstęp i błąd są osobnymi 

kategoriami wady zgody małżeńskiej, czy może jednak podstęp zakłada zawsze błąd? W tym celu 
przedstawione zostały opinie wybranych kanonistów jak również jurysprudencja rotalna. 

1. PODSTĘP- ZNACZENIE TERMINU, UŻYCIE W KODEKSIE Z 1917R. ORAZ INTERPRETACJA TERMINU

W OBECNYM KODEKSIE Z 1983R.

Kodeks prawa kanonicznego z 1983r. na określenie podstępu używa łacińskiego terminu dolus. 
Przyjrzyjmy się zatem pochodzeniu i znaczeniu tego terminu, by w sposób pełniejszy móc zrozumieć na 
czym polega sam mechanizm podstępu. Klasyczna, pochodząca z prawa rzymskiego, definicja dolus 
stworzona przez Labeo i zamieszczona w Digestach Justyniana używa terminu dolus malus tłumacząc go 
jako każdy podstęp, oszustwo lub intrygę służącą wprowadzeniu kogoś w błąd, zwiedzenie go lub 
oszukanie. Co więcej, uważano, że niekiedy można skłonić, poprzez podstęp, osobę do dokonania aktu 
prawnego, który będzie niósł korzyść dwóm stronom (podstępnie oszukującej i oszukanej).Wtedy, 
podstęp używany w dobrym celu, zdaniem Labeo, nie jest postrzegany, jako coś złego, a takie zachowanie 
określane jest mianem dolus bonus. Termin dolus bonus tłumaczony był jako pewnego rodzaju 

przenikliwość, która mogła zostać wykorzystana przeciwko wrogowi1. Przechodząc na grunt nauki

 Małgorzata Koterba, mgr – doktorantka III roku studiów WPK UKSW w Warszawie. 
1Por. Digesta Iustiniani, red. T. Palmirski, t. I, Kraków 2013, księga IV, tytuł III, n. 1. 
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Kościoła, Dizionario di teologia morale w poszukiwaniu wyjaśnienia łacińskiego rzeczownika dolus 
odsyła nas do haseł: colpa giuridica tłumaczone, jako „wina prawna”, colpa teologia tj. „wina teologiczna 
lub moralna”, delitto czyli „przestępstwo”, oraz responsabilitá. „Wina prawna” w ogólności, jak podaje 
dalej słownik, zakłada zawsze „winę moralną”, która jest konsekwencją złamania lub naruszenia prawa 
wolnym aktem woli człowieka. W sensie ścisłym rozumienia prawa pozytywnego „wina prawna” oznacza 
działanie wbrew prawu stanowionemu, a zatem działanie niegodziwe. Czynność ta może być wynikiem 
pewnego zaniedbania, ignorancji, nieuwagi itp. „Wina prawna” charakteryzuje się nie tylko poczuciem 
winy w sensie moralnym, ale jest także pewnego rodzaju gotowością do dokonania czynu zabronionego 
przez prawo, którego wina jest tożsama z „winą moralną” (każda czynność mająca na celu oszukanie 
kogoś lub wyrządzenie krzywdy). Wina prawna zakłada brak należytej uwagi w trakcie dokonywania 
określonej czynności bez rzeczywistego przewidywania skutków określonej czynności, nie zaś intencję 

wyrządzenia szkody2. Kolejne wyjaśnienie terminu dolus podaje nam Dictionarium morale et canonicum.  
I tak podstępem jest każde oszustwo, zwiedzenie osoby na rzecz własnych lub cudzych korzyści.  
W sposób pośredni za podstęp może być też uznany czyn przebiegły, dokonany chociażby przez 
przemilczenie istotnych informacji, ich zatajenie, błąd, manipulacje faktami lub informacjami3. 
Podsumowując powyższe definicje podstęp wiąże się zawsze w sposób pośredni z błędem wobec osoby 
oszukanej. Z samej koncepcji dolus wynika, że kto dokonuje podstępu zamierza również wprowadzić 
celowo w błąd. Podstęp ogranicza tym samym wolność podmiotu, wobec którego dokonuje się dolus; 
czyni to poprzez oszustwo, błędne przekazanie faktów, na podstawie których podejmowana jest decyzja 
woli. Stąd dolus należy rozpatrywać także pod względem wprowadzonego błędu – jego skutków, 
celowości oraz ograniczenia woli osoby oszukanej. Prawo kanoniczne rozważa podstęp zwykle  

w kontekście błędu, który rodzi podstęp4. Prawo to nie stanowi, aby waga podstępu była ciężka. Dla 
przykładu w przypadku osoby naiwnej ciężkość podstępu jest niewielka, co nie oznacza jednak, że 
odmawia się takiej osobie prawa do obrony5. 

Zaprezentowana koncepcja dolus zakorzeniona jest w najdawniejszej historii prawa, jednak przez 
wieki termin ewoluował w zależności od okoliczności i rodzaju prawa, w którym było użyte. W Kodeksie 
prawa kanonicznego z 1917r.6, dokładniej w części dotyczącej sankcji w Kościele, dolus rozumiane było 
jako malice, tzn. zła wola lub celowe, umyślne popełnienie zła7. Kanon 2200 Kodeksu8 stanowił, że dolus 
jest umyślnym naruszeniem prawa, w przeciwieństwie do braku wiedzy, nieznajomości prawa oraz 
braku wolnej woli. Zatem ten, kto łamał znane mu prawo czynił to świadomie, a więc podstępnie. Co 
więcej, Kodeks z 1917 r. w §2 kan. 2200 stanowił również, że kiedy ma miejsce zewnętrzne naruszenie 
prawa dolus jest zawsze domniemany, a fakt przeciwny należy udowodnić. W przestrzeni prawa 

określającego ważność wyrażanej zgody, znaczenie słowa dolus jest o wiele bardziej węższe, ogranicza 

                                                           
2Por. Dizionario di teologia morale, red. F. Roberti, Roma 1961, s. 291-293, hasło: dolus,-i. 
3Por. N. Pederzini, Dolus, w: Dictionarium morale et canonicum, red. P. Palazzini, t. II, Romae 1965, s. 177-178. 
4Por. F. J. Urrutia, Dolus in iure canonico, Periodica de re morali canonica liturgica, vol. LXXIX, fasc. I-II (1990),  

s. 267-268. 
5Por. C. Burke, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, Monitor 

Ecclesiasticus 122 (1997), s. 295-310. 
6Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae 1917 

[dalej: CIC 1917]. 
7Por. K. Boccafola, Deceit and induced error about a personal quality, Studies in Church Law, nr 1 (2005) s. 246-247. 
8CIC 1917, kan. 2200: §1. Dolus heic est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus 

defectus cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis. 

 §2. Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur. 
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się praktycznie do określenia go, jako podstępne oszustwo9. W zrozumieniu wpływu dolus na ważność
wyrażanej zgody małżeńskiej w okresie obowiązywalności Kodeksu z 1917r., może posłużyć również 
definicja G. Michiels’a: dolus jest podstępnym oszustwem, popełnionym umyślnie tak, aby osoba 
oszukana dokonała określonego aktu prawnego10.

W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku termin dolus pojawia się kilkanaście razy: w normach 
ogólnych dotyczących poszczególnych aktów administracyjnych (kann.67§2, 69),w ogólnych zasadach 
dotyczących czynności prawnych (kann. 125§2, 128), wyboru na urzędy kościelne i jego utraty 
(kann.172§1,1º,182§2, 188); w Księdze II o Ludzie Bożym (kann.643§1,4º, 656§4); w Księdze IV (kann. 
1098, 1191§3, 1200§2, 1204); w części Kodeksu dotyczącej sankcji w Kościele (kann. 1321§1); w prawie 
procesowym (kann. 1457§1, 1645§2,3º)11. Przepis, który wprowadza w temat wpływu dolus na każdy akt
prawny, znajduje się w normach ogólnych regulujących dokonywanie czynności prawnych. Kanon 

125§212 wśród okoliczności mających wpływa na ważność określonej czynności prawnej wymienia
podstęp. Dla prawodawcy akt wykonywany pod wpływem podstępu jest zasadniczo ważny, z wyjątkiem 
sytuacji o których prawo wyraźnie stanowi inaczej. Jeśli zatem akt prawny spełnia wszystkie przesłanki 
aktu ludzkiego, nawet jeśli został dokonany pod wpływem podstępu, jest aktem ważnym. Podstęp, 
z definicji, bezpośrednio nie narusza woli dokonującego czynności prawnej lecz jego umysł. Innymi 
słowy, stan wiedzy, który to jako drugi ma wpływ na wolę. Podstępu dokonuje osoba, która w sposób 
świadomy ukrywa fakty, stan rzeczy lub przedstawia je w sposób fałszywy, aby w ten sposób przekonać 
inną osobę do dokonania określonego aktu. Dlatego też, aby można było mówić o czynności dokonanej 
pod wpływem podstępu, musi być ona skutkiem działania podstępnego. Do nieważnych czynności ściśle 
określonych przez prawo i powstałych na skutek działania podstępnego należy m.in. zawarcie 

małżeństwa (kan. 1098). 

2. BŁĄD - ZNACZENIE TERMINU ORAZ JEGO INTERPRETACJA W OBECNYM KODEKSIE Z 1983R.

Prawo powszechne Kościoła mówiąc o błędzie posługuje się łacińskim terminem error. W ogólności 
błąd definiowany jest jako fałszywy stan rzeczy. Błąd zatem wpływa na osąd rzeczy, który nie odpowiada 
rzeczywistości. Jeśli podczas wyrażania zgody, wola nie jest tożsama z zewnętrznymi znakami, czynami 
lub słowami osoby ją wyrażającej, mówimy wtedy o errore in contractibus. Jeżeli umowa zawierana jest 
pod wpływem błędu to jest ona naruszeniem prawa i czyni ją nieważną. Błąd, aby był prawnie skuteczny, 
nie może powstać „przez przypadek”, musi być on zamierzony przez wprowadzającego w błąd13. Błędne
informacje wywołuje intelekt, a raczej jego odbiór przedstawianych w sposób fałszywie faktów, który to 
często – choć nie zawsze – ma wpływ na wolę. Należy wyraźnie podkreślić, że błąd nie jest tym samym co 

ignorancja (choć zwykle powoduje ona błędna działanie lub osąd rzeczy). Ignorancja bowiem nie jest 
fałszywym osądem, jak to ma miejsce w przypadku błędu, a jedynie brakiem wiedzy14. Jurysprudencja

9Por. K. Boccafola, Deceit and induced error..., s. 247. 
10Por. G. Michiels, Principia generalia de personis in Ecclesia, Paris 1955, s. 600. 
11Por. X. Ochoa, Index Verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, Liberia Editrice Lateranese 1984, s. 138,

hasło: dolus,-i. 
12Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II,

s. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,

Poznań 1984 [dalej: KPK 1983], kan. 125§2: Akt dokonany pod wpływem ciężkiej, niesprawiedliwej bojaźni albo na 

skutek podstępu jest ważny, chyba że prawo inaczej zastrzega; może być jednak rozwiązany wyrokiem sędziego bądź 

na wniosek strony poszkodowanej, bądź jej prawnych spadkobierców, bądź też z urzędu. 
13Por. P. Palazzini, Error, w:, Dictionarium morale et canonicum, red. P. Palazzini t. II, Romae 1965, s. 290-291. 
14Por. K. Boccafola, Deceit and induced error..., s. 248. 
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rozróżnia kilka rodzajów błędów m.in.: błąd faktyczny (error facti), błąd prawny (error iuris), błąd co do 
natury umowy (error in negotio), błąd co do osoby (error in persona), błąd co do przedmiotu umowy 
(error substantialis), błąd co do przymiotu (error in qualitas), błąd co do motywu (error causa dans), błąd 
co do istoty czynności (error accidentalis). Błąd faktyczny występuje wtedy, gdy przedmiot umowy jest 
zafałszowany, niezgodny z rzeczywistością (np. błąd dotyczący osoby lub jej przymiotu). Błąd prawny 
wiąże się z naruszeniem prawa lub jego niewłaściwą interpretacją (np. błąd dotyczący natury, 
przymiotów lub celu małżeństwa). Error in negotio ma miejsce wtedy, gdy osoba wykonującą czynność 
prawną posiada niewłaściwe, nieprawdziwe pojęcie o rodzaju zawieranej umowy i jej zasadniczych 
elementach (np. jedna ze stron uważa, że zawiera umowę sprzedaży, podczas gdy druga strona – umowę 
pożyczki)15. L. Chiappetta zauważył, że błąd co do natury umowy istniał już w prawie rzymskim. Błąd 
często występuje w umowach prawnych między dwoma osobami, jednak w prawie powszechnym 

Kościoła oraz szeroko pojętym prawie cywilnym nie jest formalnie uznawany (z wyjątkiem 
anglosaskiego systemu prawa). Przenosząc ten rodzaj błędu na prawo kanoniczne małżeńskie, jako 
przykład (choć mało prawdopodobny do zaistnienia) można wskazać następującą sytuację: mężczyzna 
jest przekonany, że celebruje zaręczyny podczas gdy kobieta i wszyscy obecni na uroczystości są 
przekonani, ze zawierana w tej chwili umowa jest małżeńską. W zaistniałym przypadku małżeństwo to, 
zawierane w błędzie, nie jest ważne16. Błąd co do osoby (error in person) występuje gdy osoba, z którą 
umowa została zawarta w rzeczywistości jest inną od tej, za którą została uznana. Gdy błąd dotyczy 
konstytutywnych cech przedmiotu umowy mamy wtedy do czynienia z błędem co do istoty umowy. Błąd 
co do przymiotu osoby lub umowy zakłada, że w sposób fałszywy zostaje nam przedstawiona 
cecha/właściwość osoby lub zawieranej umowy. Prawo zna również kategorię błędu co do motywu 

podejmowanej czynności prawnej. Błąd ten dotyka poszczególne czynniki i powody, dla który dana 
osoba jest skłonna dokonać określonej czynności. Należy przy tym podkreślić, że błąd nie musi mieć tutaj 
wpływu na treść samej czynności, a jedynie na motyw dla którego, ktoś podejmuje się jej dokonać. 
Ostatnim z wymienionych jest error accidentalis, a dotyczy on istoty czynności dokonanej pod jego 
wpływem17. 

Termin error pojawia się w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku kilkanaście razy, m.in.:  
w normach ogólnych określających ustawy kościelne, poszczególne akty administracyjne oraz czynności 
prawne (kan. 15, kan. 45, kan. 66, kan. 126), w przepisach dotyczących władzy rządzenia (kan. 144), 
rezygnacji z urzędów kościelnych (kan. 188), w części ogólnej o sakramentach i ich szafarzach (kan. 844 
§ 2), w prawnym określeniu ważności wyrażanej zgody małżeńskiej ( kan. 1097, kan. 1099),  
w przepisach określających podmiot sankcji w Kościele (kan. 1323 § 2, kan. 1324 § 1,8), w prawie 

procesowym określającym wartość dowodów w zwykłym procesie spornym oraz ważność wydanego 
wyroku (kan. 1538, kan. 1616 § 1)18. Do analizy wpływu error na ważność i tym samym skuteczność aktu 
prawnego, jakim jest właśnie zawarcie małżeństwa, posłuży nam kan. 12619. Przepis ten prezentuje trzy 
czynniki, pod wpływem których, dokonujący jakiejkolwiek czynności prawnej robi to nieważnie. Jednym 

                                                           
15Por. A. Mendonca, Error of fact: doctrine and jurisprudence on canon 1097, Studia canonica 34, (2000), s. 25. 
16Por. L. Chiappetta, II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria: manual giuridico-pastorale, 

Roma 1990, s. 21. 
17Por. A. Mendonca, Error of fact: doctrine..., s. 26. 
18Por. X. Ochoa, Index Verborum ac locutionum…, s. 159, hasło: error, -oris. 
19Por. KPK 1983, kan. 126: Akt dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu dotyczącego samej istoty aktu lub 

warunku wymaganego w sposób bezwzględny - jest nieważny, inaczej jest ważny, chyba że prawo zastrzega co 

innego, lecz akt dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu może być podstawą skargi o unieważnienie według 

przepisu prawa. 
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z nich jest „błąd dotyczący samej istoty aktu”. Błąd ten nie dotyka elementu obiektywnie znaczącego co 
do samego aktu prawnego, lecz tego co dla konkretnej osoby - w tym podejmowanym akcie - jest istotne, 
ważne. Akt prawny jest zatem nieważny z powodu fałszywej oceny elementu, który należy do jego istoty 
(lub stanowi jego warunek sine qua non) i który determinuje wolę dokonującego tenże akt20. Można
zatem tutaj przyjąć, że błąd jest pewnym pozytywnym stanem umysłu, gdyż jego skutkiem jest decyzja 
woli. Niemniej jednak jest to akt fałszywy, ponieważ ocena intelektu jest niezgodna z rzeczywistością, 
z prawdą obiektywną o stanie rzeczy. Zatem, jeżeli fakty dotyczące aspektu prawnego podejmowanej 
czynności lub faktycznego są nieprawdziwe, taka czynność jest dokonywana nieważnie. Co więcej, kanon 
ten dodaje, że jeśli błąd jest warunkiem sine qua non takiego aktu (tj. wymaganego do jego zaistnienia 
w ogóle), akt ten jest nieważny (np. kan. 1097 § 2). Dla bardziej obrazowego przedstawienia zamysłu 
prawodawcy, można podać następujący przykład: proboszcz dokonuje zakupu stuły i ornatu, ponieważ 

otrzymał informację, że są one zaprojektowane przez bardzo znanego artystę, niestety po ich otrzymaniu 
dowiaduje się od samego artysty, że nie miał on żadnego udziału w ich tworzeniu – umowa sprzedaży 
jest zatem nieważna. Proboszcz zawarł umowę sprzedaży ufając, że informacja o udziale artysty 
w tworzeniu ornatu i stuły jest prawdziwa, jak również kierując się sławą artysty (warunek sine qua 
non)21.

W przedstawianej definicji błędu wyróżnić można zatem dwa zasadnicze aspekty: stan intelektu 
osoby będącej w błędzie oraz odniesienie błędu do podejmowanego aktu. Rozróżnienie to jest 
konstytutywnym elementem wpływu błędu na akt prawny, o którym mowa w kan. 124 § 122.

3. PODSTĘPNE WPROWADZENIE W BŁĄD JAKO KATEGORIA KANONICZNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

(KAN.1098).

W ujęciu filozofii św. Tomasz z Akwinu dwie władze w człowieku – intelekt i wola, stanowią 
o tożsamości prawdziwie ludzkiego działania. Przed podjęciem decyzji, intelekt dokonuje praktycznego
osądu rzeczy, tak by w konsekwencji doprowadzi do podjęcia (lub nie) określonej czynności. Taki osąd 
stanu rzeczy tworzony jest w umyśle człowieka w oparciu o informacje, wiadomości przekazywane 
z zewnątrz. Jeśli informacje te lub wiedza są błędne w konsekwencji także i wola wyda decyzję oparta na 
błędzie23. Przywołana myśl św. Tomasza pomaga w sposób właściwy dokonać analizy wpływu podstępu
na wyrażaną zgodę małżeńską oraz ewentualne jej skutki. 

Małżeństwo jest skierowane ze swej natury na dobro małżonków, a osoba, która dopuściła się 
podstępu, przez wzgląd na umyślne oszustwo, niesie poważne zagrożenie dla tego właśnie dobra 
drugiego małżonka, a więc, w rezultacie – dla dobra wspólnoty małżeńskiej24. Kan. 1098 stanowi: „kto

zawiera małżeństwo, zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody, a dotyczącym jakiegoś 
przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, 
zawiera je nieważnie”. Cytowany powyżej kanon składa się z trzech części, które należy mimo wszystko 
traktować jako jeden element wady zgody. Żadna z tych części, nie jest kompletną, jeśli jest 

20Por. R. Serres Lopez de Guerenu, Error recidens in condicionem sine qua non (can.126), w: Periodica 87, (1998),

s. 330.
21Por. M. Theriault, Juridical Acts..., s. 807. 
22Por. KPK 1983, kan. 124 § 1: Do ważności aktu prawnego wymaga się, by był on dokonany przez zdolną do tego

osobę oraz by były w nim zawarte wszystkie jego istotne elementy konstytutywne i zostały wypełnione formalności 

oraz warunki wymagane przez prawo do ważności aktu. 
23Por. M. Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Kraków 2012, s. 51-53, s. 245-254. 
24Por. J. Gressier, La nullite du mariage conclu sous l’effet du dol qualifie du canon 1098 est de droit naturel, Studia

canonica 30, (1996), s. 343-370. 
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rozpatrywana niezależnie od pozostałych. Żadna również nie ma pełnego znaczenia, jeśli zostanie 
wyłączona z całości. W pierwszej części kanonu mowa jest o podstępie, który w zamierzeniu prowadzić 
ma do wymuszenia zgody małżeńskiej. Z wcześniejszych analiz terminu dolus wynika, iż zamysł podstępu 
zawiera w sobie wprowadzenie kogoś w błąd. Co więcej, zgodnie z treścią kanonu 1098, w przypadku 
zawarcia małżeństwa, nie wystarczy jedynie z premedytacją oszukać drugą stronę, musi być ono 
skierowane na ściśle określony cel - uzyskanie zgody małżeńskiej. Inne ,ewentualne zamiary zawarte  
w woli osoby, która doprowadza do oszustwa, nie mają znaczenia. Dlatego też kanon uwidacznia, że 
oszustwo, jako nieprawidłowość zgody małżeńskiej musi być użyte właśnie w celu otrzymania takiej 
zgody. Określenie użyte w omawianym kanonie ad obtinendum consensus patrato wskazuje na fakt, że 
oszustwo jest dolus directus. Należy wspomnieć jeszcze kilka słów o mechanizmie podstępu. Biorą w nim 
udział dwie osoby – wprowadzająca w podstęp oraz wprowadzana. Osoba oszukana jest jedną ze stron 

zgody małżeńskiej, natomiast nie ma znaczenia czy osobą prowokującą lub osobą powodującą 
nieprawidłowość była drugą stroną umowy małżeńskiej. Tak więc może to być trzecia osoba, której 
wyrażana zgoda małżeńska nie dotyczy. Reasumując, zgoda małżeńska ma być skutkiem zamierzonego 
podstępu, bez zaistnienia którego do tej zgody by nie doszło. Dlatego niewiele znaczy czy podstęp byłby 
spowodowany przez drugą stronę lub przez inną osobę (osobę trzecią)25. Druga część omawianego 
przepisu stanowi o przymiocie osoby, który powinien być taki ażeby „poważnie zakłócić wspólnotę życia 
małżeńskiego” i to na mocy swej cechy, istoty, czyli taki przymiot musi być alterius partis. Można 
stwierdzić, że tekst kanonu został zredagowany w sposób niewątpliwie zawężony.  

Śledząc te same racje filozoficzne, moralne i prawne, które stanowią podstawę aktualnego kanonu, 
należy przyjąć ,że nie powinno być uznane ważnym małżeństwo tego kto został zwiedziony podstępem 

stworzonym aby uzyskać zgodę, co do przymiotu, który nie jest materialnie częścią całości osoby drugiej 
strony. To, co ma najistotniejsze znaczenie we właściwości takie przymiotu, to ażeby mógł on poważnie 
zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego (w ocenie obiektywnej). W ten sposób wykluczony zostaje 
subiektywizm w ocenianiu przymiotu jedności zakłócającej wspólnotę małżeńską. Trudno jednak  
o jakieś obiektywne kryterium, dokładną miarę, która mogłaby wskazać z rygorystyczną dokładnością 
kiedy i jaki przymiot może, suapte natura, poważnie zakłócić wspólnotę pożycia małżeńskiego. Co więcej, 
wydaje się że będzie niemożliwym lub prawie niemożliwym określenie dokładnie takiego przymiotu. 
Przymiot, który dla danego podmiotu nie jest wystarczający, aby zakłócić wspólnotę pożycia 
małżeńskiego, może być wystarczający dla innego podmiotu. Tak więc nasuwa się pytanie, do osobnej 
analizy, czy ocena klauzuli suapte natura zalicza się do kategorii subiektywizmu? Ponadto, 
sformułowanie graviter perturbare potest wskazuje jasno, że chodzi tutaj o possibilitas takiego 

zakłócenia. Czyli nie jest bezwzględnie konieczne, ażeby poważne zakłócenie już w danym momencie 
istniało26. Ciężkość podstępu nie jest tutaj kryterium oceny. W przypadku osoby bardzo naiwnej nawet 
lekkie oszustwo wystarczy, by ją zwieść, oszukać, niemniej jednak należy pamiętać, że prawo chroni 
wszystkich. Nieważność małżeństwa może mieć miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron zataiła ważną 
cechę lub informację mającą wpływ na życie małżeńskie. Może to być choroba np. AIDS, ciąża 
pozamałżeńska wynikająca ze zdrady lub religijne uprzedzenia27. 

                                                           
25Por. P. Jose, F. Castano, Il dolo nel matrimonio, w: La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: 

elementi essenziali, difetti, vizi, red. A. Di Felice, Studi giuridici X ,Citta del Vaticano 1986, s. 104-115. 
26Por. P. Jose, F. Castano, Il dolo nel matrimonio…, s.104-115. 
27Por. C. Burke, The effect of fraud…,  s. 295-310. 
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4. RÓŻNICA MIĘDZY PODSTĘPEM A BŁĘDEM – OPINIE KANONISTÓW ORAZ STANOWISKO ZAWARTE W WYROKACH

ROTY RZYMSKIEJ.

W procesie decyzyjnym, który prowadzi do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej, zdolność 
intelektualna i zdolność woli są między sobą skoordynowane i ściśle połączone, ale niekoniecznie od 
siebie zależne. Ponieważ tylko niektóre momenty procesu psychologicznego, co do decyzji 
o małżeństwie, mają znaczenie prawne, z pewnością wśród nich, jest najistotniejszy moment powzięcia
decyzji, rozumiany jako ostateczny czyn w procesie wyrażenia zgody (który jest następnie decydującym 
o ważności lub nie małżeństwa)28.

Prawo powszechne Kościoła porusza kwestię samego błędu i jego wpływu na ważność zgody 
małżeńskiej w dwóch kanonach – 1097 oraz 109929. Z analizy tych kanonów wnioskuje się, że tylko

wtedy błąd ma znaczenie dla ważność zgody małżeńskiej, jeśli ma on wpływ na wolę stron (a nie tylko na 
intelekt!), czy to w przypadku błędu co do osoby, przymiotu osoby czy natury małżeństwa. Sam błąd, 
jako stan intelektu niezgodny z rzeczywistością, nie czyni małżeństwa nieważnym. W związku 
z powyższymi rozważaniami na temat pojęcia błędu oraz podstępu i jego wpływu na ważność zgody 
małżeńskiej, część autorów analizujących ten temat argumentuje, iż niewłaściwym jest twierdzenie, że 
błąd i podstęp są dwoma odrębnymi wadami zgody. P. Fedele zauważył, że „zamiast mówić o prawnej 
skuteczności podstępu, należy raczej mówić o prawnej skuteczności błędu spowodowanego 
podstępem”30. B. Gangoiti napisał w 1974 roku artykuł zatytułowany Błąd, a nie podstęp, jest
bezpośrednią przyczyną nieważności małżeństwa31, który już w samym tytule wskazuje, co według autora
czyni małżeństwo nieważnym. Zatem o ile błąd jest skutecznym elementem wady zgody o tyle należy 
pamiętać, że może on mieć miejsce w wyniku spontanicznego działania (nieumyślnego) lub powstałego 

na skutek podstępu (umyślnego). Podstęp wpływa w pierwszej kolejności na wolę, natomiast błąd na 
intelekt wyrażającego zgodę małżeńską32. Tym co czyni małżeństwo nieważnym, w przypadku kan. 1098,
nie jest sam podstęp, lecz błąd, który to poprzez podstępne działania jest wprowadzany. Podstęp ze swej 
natury dotyczy bezpośrednio intelektu oszukanej osoby, a jedynie pośrednio jej woli. Podstęp 
wprowadza w błąd tego, kto staje się jego ofiarą. W konsekwencji podstęp sytuuje się na linii ignorancji, 
przeoczenia, zaniedbania itd., tak, że wszystkie te figury są lub mogą być przyczyną błędu. Jest jednak 
między nimi różnica. Ignorancja, przeoczenie, zaniedbanie są przyczyną wewnętrzną odnośnie osoby, 
która się pomyliła, natomiast podstęp pochodzi od przyczyny zewnętrznej, to jest od drugiej osoby. 
Zgoda – akt woli – ma za bezpośrednią przyczynę błąd, zaś podstęp jest jedynie przyczyną pośrednią, 

28Por. A. Sammassimo, L’error iuris negli scritti di S.E. Rev. Ma Mons. Antonio Stankiewicz, w: Iustitia et iudicium.

Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, red. J. Kowal, vol. II, Citta del 

Vaticano 2010, s. 668-703. 
29Por. KPK 1983, kan. 1097: § 1. Błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa.

§ 2. Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności 

małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. 

kan. 1099: Błąd co do jedności lub nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie narusza zgody 

małżeńskiej, chyba że determinuje wolę. 
30Por. P. Fedele, Il dolo nel matrimonio canonico, w: Il dolo nel consenso matrimoniale. Annali di dotrina

e giurisprudenza canonica, Citta del Vaticano 1972, s. 277. 
31Por. B. Gangoiti, Error, nullatenus dolus, est causa directa nullitatis matrimonii, w: Quaestiones de matrimonio hisce

diebus controversae, Roma 1974, s. 5-60. 
32Por. J. Fornes, Error y dolo: fundamentos y diferencias, w: Error, ignorancia y dolo en el consentimiento

matrimonial, red. J. Banares, Pamplona 1996, s. 249. 
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a ponadto zewnętrzną wobec osoby, która w niego popada33. Wypada również wspomnieć  
o P. J. Viladrich’u, który jako nieuzasadnione ocenia szukanie punktu wspólnego między błędem  
a podstępem: „Chociaż osoba oszukana jest w błędzie, nie można mylić błędu z podstępem. Podczas gdy 
w błędzie podmiot dokonuje fałszywego osądu przedmiotu, ale sam podmiot jest autorem  
i odpowiedzialnym za niezgodność pomiędzy własną ideą a rzeczywistością; w podstępie to inna osoba 
drogą kłamstwa wypracowuje fałszywy obraz, w celu wywołania w stronie oszukanej odbioru pozornie 
prawdziwego jakiegoś przedmiotu, fałszywego samego w sobie”34. Zatem nasuwa się pytanie, czy można 
w sposób odrębny analizować podstęp i błąd w kwestii woli małżeńskiej? Jeśli rację mieliby wspomniani 
P. Fedele i B. Gangoiti, w procesach o stwierdzenie nieważności z tytułu kan. 1098 wystarczającym 
byłoby udowodnienie samego błędu, w którym byłby jeden z nupturientów zawierających sakrament. 
Faktyczne zaistnienie przy tym podstępu byłoby „czymś dodatkowym”. Dla rozwiązania niniejszej 

kwestii najstosowniejszym wydaje się przytoczenie wyroku Roty Rzymskiej c. B. De Lanversin z 1993r. 
W części „In iure” Sędzia wskazuje warunki jakie muszą być spełnione, aby można było mówić  
o małżeństwie zawartym nieważnie z tytułu kan. 1098, a mianowicie: 

a) ktoś zawarł małżeństwo oszukany podstępem 
b) podstęp przyczynił się do uzyskania zgody małżeńskiej 
c) obiektem podstępu jest przymiot drugiej strony 
d) naruszenie tegoż przymiotu w drugim kontrahencie samą swą naturą może ciężko naruszyć 

wspólnotę życia albo jedność życia małżeńskiego (kan. 1055§1) 
Wymienione powyżej elementy traktuje się łącznie, nie zaś oddzielnie. Nie można orzec  

o nieważności małżeństwa z tytułu zawartego w kan. 1098 jeśli udowodniono jeden tylko  

z wymienionych elementów. Sędzia Roty wyjaśnia, iż podstępne oszustwo wprowadza w błąd 
przyczynową determinację zamiaru, albo w przypadku naruszenia dobrze poznanego przymiotu, albo 
względem ograniczenia wolności, aż do krzywdy wyrządzonej sprawiedliwości. Ktoś bowiem, kto 
zawiera swoje małżeństwo podstępem wydaje sie ofiarować swoją osobę, która zdecydowanie różni się 
od rzeczywistości. Obiekt zgody w takim przypadku, jest błędny i dlatego jej naruszenie powoduje  
w następstwie uznanie za nieważne zawierane małżeństwo35. Z kolei wyrok c. D. Faltin z 1998r. 
wskazuje, że błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem czyni nieważną umowę małżeńską 
tylko w sytuacji gdy podstęp był przeprowadzony w celu zmylenia. Redaktor wyroku stwierdza, że nie 
tak ważny jest „sposób”, którym skutecznie został dokonany podstęp, czy to ze strony osób trzecich, czy 
ze strony jednej z osób zawierających sakrament małżeństwa, czy był to podstęp jawny czy zatajony, 
ponieważ tym, co czyni małżeństwo nieważnym nie jest podstęp rozumiany sam przez się, lecz błąd 

spowodowany przez podstęp36. Podsumowując zatem, o ile sam błąd może nie mieć wpływu na ważność 
zawieranego małżeństwa (kan. 1099, jeśli nie wpływa on na wolę), o tyle jeśli dotyka on przestrzeni woli 
jednej z osób, a więc bezpośrednio wpływa na podjęcie decyzji, może on czynić tak wyrażaną zgodę 
nieważną. Nie bez znaczenia bowiem w prawie posługujemy się określeniem error dolosu37. Łącząc  
w jednym określeniu błąd i podstęp, ustawodawca uzasadnił, że sam podstęp nie istnieje bez błędu.  

                                                           
33Por. J. F. Castano, L’influsso del dolo nel consenso matrimoniale, Apollinaris 57, (1984), s. 570. 
34Por. P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny I interpretacji w kanonicznych procesach  

o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłum. S. Świaczny, 

Warszawa 2002, s. 194. 
35Dec. c. B. De Lanversin z 17.03.1993r., RRDec. (1996, nr 85), s. 155-156. 
36Dec. c. D. Faltin z 03.06.1998r., RRDec. (2003, nr 90), s. 436. 
37Por. P. Jose, F. Castano, Il dolo nel matrimonio…, s.115. 

 



PODSTĘPNE WPROWADZENIE W BŁĄD... MAŁGORZATA KOTERBA 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 101 

Z drugiej strony jeśli błąd z kan.1098 wpływa na ważność wyrażanej zgody małżeńskiej, musi być zawsze 
dokonany w wyniku podstępu.   

ZAKOŃCZENIE 

Błąd i podstęp, chociaż są wadą intelektu, mogą również wpływać destrukcyjnie na konsens 
małżeński. Warunkiem jest jednak, aby oba miały determinujący wpływ na wolę nupturientów, a nie 
jedynie na poznanie. Tylko w tym wypadku, można mówić o nieważności małżeństwa. Podstęp i błąd, jak 
wynika z powyższych analiz, również z uwzględnieniem jurysprudencji rotalnej, nie można traktować 
jako dwie odrębne przyczyny wady zgody. O ile sam błąd może czynić małżeństwo nieważnym bez 
„okoliczności” wywołanego podstępu (kan. 1097 § 2), o tyle dolus zawsze zakłada wprowadzenie kogoś 

w błędny, nieprawdziwy intelektualny osąd rzeczywistości. Wniosek ten jest szczególnie istotny, gdy 
z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd badana będzie ważność konkretnego małżeństwa. Na 
przykładzie dwóch analizowanych wyroków Roty Rzymskiej przywołane zostały wskazania, na 
podstawie których należy przyjąć, że zarówno błąd co do przymiotu osoby jak i podstęp, jako działanie 
wprowadzające w błąd, należy udowodnić w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. A zatem 
konkludując: nie każdy błąd jest w wyniku podstępu, ale każdy podstęp zakłada błąd. 

PODSTĘPNE WPROWADZENIE W BŁĄD JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

Streszczenie 
Artykuł jest próbą syntetycznej wykładni definicji błędu oraz podstępu w prawie kanonicznym oraz 

w prawie małżeńskim Kościoła. Analiza tych dwóch terminów rozpoczyna się omówieniem błędu oraz 
podstępu w prawie rzymskim. Następnie przywołane zostały definicje tych dwóch terminów z Dizionario 
di teologia morale oraz Dictionarium morale et canonicum.  Te treści z pomogły w pełniejszym 
uwydatnieniu różnicy pomiędzy dwoma pojęciami wady zgody małżeńskiej. Podjęta została również 
próba odpowiedzi na pytanie, czy analizowane terminy są od siebie niezależne, czy może jednak podstęp 
zakłada zawsze, w swej podstawowej treści, błąd? Odpowiedź ta formułowana była na podstawie analizy 
literatury obcojęzycznej jak również stanowiska ich autorów. 

Błąd i podstęp, chociaż są wadą intelektu, mogą również wpływać destrukcyjnie na konsens 
małżeński. Warunkiem jest jednak, aby oba terminy miały determinujący wpływ na wolę nupturientów 

a nie jedynie na ich intelekt tj. poznanie. Tylko w tym wypadku, można mówić o nieważności 
małżeństwa. Podstęp i błąd, jak wynika z powyższych analiz problemu również z uwzględnieniem 
jurysprudencji rotalnej, nie można traktować jako dwie odrębne przyczyny wady zgody. O ile sam błąd 
może czynić małżeństwo nieważnym bez „okoliczności” wywołanego podstępu (kan. 1097 § 2), o tyle 
dolus zawsze zakłada wprowadzenie kogoś w błędny, nieprawdziwy intelektualny osąd rzeczywistości. 
Wniosek ten jest szczególnie istotny gdy z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd badana będzie 
ważność konkretnego małżeństwa. Na przykładzie dwóch analizowanych wyroków Roty Rzymskiej 
przywołane zostały wskazania, na podstawie których należy przyjąć, że zarówno błąd co do przymiotu 
jak i podstęp, jako działanie wprowadzające w błąd, należy udowodnić w procesie o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa. 

Słowa kluczowe 
podstęp, błąd, podstępne wprowadzenie w błąd, zgoda małżeńska, wada zgody, wola, intelekt 
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DECEPTIVE MISREPRESENTATION AS A CAUSE OF MARRIAGE NULLITY  

Summary 
This article discusses about the deceit and error as a defect of matrimonial consent. Starting from 

the meaning of dolus and error in Rome legislation, by the definitions of the appropriate vocabularies are 
indicated substantive elements of these two terms. In the following figure discussed was  deceive by 
malice from can. 1098 and error as a defect of matrimonial consent. Has been taken also an attempt to 
answer the question: does deceit always assumed error and do these two figures should be treat 
separately or allways together. 

This general review of the meaning of terms deceit and error of the present Code has reminded us 

that deceit brings about its effect through the provocation of error. But not all error and deceit destroys 
consent. Deceit about a personal quality that is of its nature apt to seriously disturb the conjugal life has 
been granted the sanction of nullity in the present Code, under the strict conditions laid down in can. 
1098. The reason for such a provision is that the provocation of error by deceit is recognized as  
a deliberate, unjust interference with the personal liberty of another in the choice of his or her state of 
life. 

Key words 
deceit, error, deceive by malice, matrimonial consent, defect of consent, will, intellect 
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ADWOKAT W REGULACJACH PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA POLSKIEGO – 
STUDIUM PORÓWNAWCZE 

WSTĘP 

Adwokat pełni znaczącą funkcję w prawie kanonicznym i prawie polskim. Duża liczba wiernych 

i obywateli potrzebuje wsparcia specjalistów. Charakter niektórych spraw wymaga, aby zwrócić się 
o pomoc do znawcy prawa i skorzystać z fachowej pomocy. Adwokat swoje zadania realizuje w formie
doradztwa prawnego, prowadzenia spraw przed sądami i trybunałami. Wykonywanie zawodu adwokata 
polega na tym, żeby wspierać klienta stricte prawnie, ale również jego misją jest dbanie o realizację praw 
człowieka i obywatela. W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostaną podobieństwa i różnice 
w sposobie określenia funkcji adwokata w prawie kanonicznym i prawie polskim oraz wymagania 
stawiane adwokatom w obu porządkach prawnych. Artykuł został napisany w oparciu o metodę 
analityczno – porównawczą, biorąc za podstawę przepisy prawa kanonicznego i polskiego oraz dostępną 
literaturę przedmiotu. 

OKREŚLENIE FUNKCJI ADWOKATA W PRAWIE KANONICZNYM 

Odnosząc się do prawnego określenia terminu adwokat, należy zaznaczyć, że w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego promulgowanym 25 stycznia 1983 roku oraz Instrukcji Dignitas connubii z 25 stycznia 
2005 roku, nie ma definicji tego urzędu. Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące adwokata 
znajdują się w tytule dedykowanym stronom procesowym (kanony 1481 – 1490). W Instrukcji regulacje 
odnoszące się do adwokata kościelnego znajdują się w rozdziale o stronach procesowych ( artykuły 101 
– 113). Adwokatów dotyczą także przepisy o pracownikach trybunałów ( art. 33 i 35 Instrukcji DC) oraz
normy szczegółowe (kan. 1447 k.p.k. i art. 66 par 2 Instrukcji DC). Słowo advocatus1 pochodzące od 
łacińskiego czasownika advocare oznacza: przyzywać, przywoływać, prosić o radę i pomoc, bronić czyjejś 
sprawy, występować przed sądem jako obrońca, a także: wzywać, potwierdzać, pocieszać, deklarować się 
jako poręczyciel dla kogoś, mieć kogoś pod opieką. Advocatus to znawca prawa, obrońca wezwany przez 

jedną ze stron w celu udzielenia pomocy prawnej. To osoba, która staje w danej sprawie w sądzie, 
broniąc interesu swego klienta2. 

Wielu wybitnych kanonistów używa następujących określeń urzędu adwokata: (1) według 
U. Hubera, adwokat to człowiek prawy, biegły w prawie, poproszony przez osobę prowadzącą spór, aby 
ustnie lub pisemnie przedstawił sędziemu jej sprawę, gotowy popierać ją dowodami i umiejętnie jej 
bronić, będąc do tego upoważnionym przez odpowiednią władzę zwierzchnią3; (2) natomiast 
F. Schmalzgrueber podkreśla, że w ścisłym znaczeniu adwokat to ktoś, kto w imieniu innej osoby i w jej 

 Klaudia Król, mgr; mgr lic. pr. kan. – absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim 

Jana Pawła II w Krakowie; kontakt: klaudia_krol@vp.pl 
1Zob. Advocatus, -i, w: Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1986, s. 17. 
2Zob. A. G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, s. 44. 
3Zob. U. Huber, De iure civitatis, Francofurti 1708, s. 608 w: A. G. Miziński, Status prawny adwokata…, s. 118. 
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obecności wnosi prośby, prowadzi obronę i asystuje tej osobie w sądzie przez swój autorytet, radę 
i działanie4. 

W prawie kanonicznym występuje podział na pełnomocników i adwokatów. Pełnomocnik pełni 
zasadniczo funkcję polegającą na reprezentacji. Działa w procesie za stronę i dla strony. Mówiąc 
najogólniej, jest alter ego strony, w której imieniu i dla której przedstawia w trybunale pisma, otrzymuje 
zawiadomienia itd. Z wyjątkiem tych działań, w których wymagany jest bezpośredni udział strony, 
w pozostałych czynnościach pełnomocnik występuje tak, jakby to on był stroną, do tego stopnia, że swym 
postępowaniem w procesie może spowodować odpowiedzialność procesową reprezentowanej przez 
siebie osoby. Stąd konieczność ścisłego oznaczenia osoby, jednoznaczność pełnomocnictwa oraz zasada, 
że w przypadku mianowania wielu pełnomocników, ten, który pierwszy rozpocznie działanie procesowe, 
jest jedynym reprezentantem strony. Funkcja adwokata polega na pomocy technicznej poprzez porady, 

analizy i redagowanie pism, pisemną bądź ustną obronę, przygotowanie dowodów. Jest to udzielenie 
pomocy prawnej. Ważniejsze od samej osoby adwokata jest jego przygotowanie techniczno-prawne 
i znaczenie udzielanych przezeń porad. Stąd funkcja ta może być wykonywana jednocześnie nawet przez 
kilka osób, co czasami jest bardzo korzystne. 

Strony mogą ustanowić pełnomocnika różnego od adwokata. Obaj zobowiązani są do zachowania 
tajemnicy urzędowej. Określa się ogólnie kompetencje każdego z nich5. 

Adwokat kościelny to osoba świecka lub duchowna. Jest specjalistą z zakresu prawa kanonicznego 
zatwierdzonym przez biskupa. Przed wszczęciem procesu adwokat przesłuchuje stronę powodową, 
prosi o bardziej szczegółowe informacje i ocenia, czy zachodzi ewentualna możliwość dowiedzenia 
zgłaszanych faktów. Jeśli w jego ocenie nie ma takiej możliwości, odwiedzie powoda lub powódkę od 

wszczynania procesu. Jeśli natomiast uzna, że sprawa ma solidne podstawy prawne, udzieli stronie 
powodowej pomocy6. Szeroko rozumianym zadaniem adwokata jest pomoc prawna stronie, która do 
niego o to wystąpi. Jest on obowiązany bronić praw strony i zachować tajemnicę urzędową. W związku 
z tym może on pomagać klientowi w redagowaniu skargi powodowej, we właściwym określeniu 
przedmiotu i podstaw sporu, we wskazaniu właściwych dowodów, czy wreszcie przy zaskarżaniu 
wyroku. Wykonywanie obowiązku adwokackiego nie ogranicza się jedynie do wykonywania 
mechanicznych czynności przewidzianych przez prawo. Adwokat bowiem, współtworzy wymiar 
sprawiedliwości, a samo stanowisko adwokata ma charakter funkcji publicznej. Z tego właśnie wynika 
obowiązek posiadania przygotowania etycznego niezbędnego do spełnienia tego zadania. Jest on 
zobowiązany do starania się o utrzymanie sprawiedliwości społecznej, dlatego żąda się od niego 
odpowiedzialności i przestrzegania norm moralnych7. 

4Zob. F. Schmalzgrueber, Ius ecclesiasticum universum. Brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum seu

lucubrationes canonicae in quingue libros decretalium Gregorii IX Pontificit Maximit, t. 1 pars V, tit. XXXVII, n. 2, 

Romae 1844, s. 332, w: A. G. Miziński, Status prawny adwokata…, s. 118. 
5Zob. C. de Diego-Lora, Komentarz do kan. 1482, w: Kodeks Prawa Kanonicznego Komentarz, red. P. Majer, Kraków

2011, s. 1116. 
6Zob. J. Vernay, B. Draillard, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Poznań 2014, s. 122. 
7Zob. M. Greszata-Telusiewicz, Zasada dwustronności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa,

w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, 

s. 228-229.
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OKREŚLENIE FUNKCJI ADWOKATA W PRAWIE POLSKIM 

W ustawie Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 roku8 oraz Kodeksie Postępowania Cywilnego  
z 17 listopada 1964 roku9, nie ma definicji tego urzędu. Ustawa prawo o adwokaturze kompleksowo 
określa zadania adwokata. W kodeksie postępowania cywilnego adwokata dotyczą artykuły od 86 do  
97 znajdujące się w dziale poświęconym pełnomocnikom procesowym. W literaturze można znaleźć 
zróżnicowane określenia urzędu adwokata. Słownik wyrazów obcych definiuje termin „adwokat” 
następująco: „osoba wykonująca zawód adwokata to osoba uprawniona do zawodowego udzielania 
porad prawnych, obrony i zastępowania strony w postępowaniu karnym, cywilnym  
i administracyjnym10”. Określenie to wyraźnie wskazuje, że adwokat to zawód.  Podział na poszczególne 
zawody został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 roku11  

w sprawie klasyfikacji  zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 
Struktura polskiej klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód  
i specjalność. Na potrzeby klasyfikacji zawód zdefiniowano jako: zbiór zadań (zespół czynności) 
wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi 
zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), 
zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. 
Specjalność natomiast jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności  
o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających 
pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub 
praktyki. Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kompetencji: poziom i specjalizacja. Poziom 
kompetencji, w klasyfikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu wiedzy oraz 

umiejętności wynikających ze złożoności, a także zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kompetencji 
zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętności. We wskazanym wyżej 
rozporządzeniu adwokat wraz z radcą prawnym i prokuratorem, został umieszczony w dziale nr 261 
zatytułowanym Specjaliści z dziedziny prawa12. 

W chwili obecnej, wobec ogromnej liczby przepisów prawa, skomplikowanych procedur, nie da się 
być specjalistą od całego prawa. Jedna osoba nie jest w stanie posiadać wiedzy ze wszystkich dziedzin, 
dlatego na rynku usług prawniczych spotykamy się z adwokatami od spraw karnych, rozwodów, spółek 
itp. 13. 

Prawo rzymskie odróżniało zastępców procesowych, działających w imieniu stron od doradców  
i pełnomocników stron w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu14. W starożytnym Rzymie „ad-

vocati„ byli przede wszystkim przyjaciółmi wzywanymi w razie niebezpieczeństwa. Preferowano osoby 
posiadające najlepszą znajomość prawa, dar wymowy, umiejętność zabierania głosu przed sędzią. Zawód 
adwokata należy do jednej z trzech najstarszych i elitarnych profesji świata (obok lekarza  
i duchownego), które pomagały ludziom rozstrzygać ich troski związane ze zdrowiem, życiem i śmiercią. 
Przez wieki, aż po dzień dzisiejszy, profesja ta rozwijała się niemal we wszystkich kulturach, choć zawód 

                                                           
8Dz.U. 2015 poz. 615. 
9Dz.U. 2014 poz. 101. 
10Zob. Adwokat, w: Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 7. 
11Dz. U. 2014 poz. 1145. 
12Zob. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

Warszawa 2014, s. 7. 
13Zob. W. Bergier, J. Jacyna, Etyka zawodu adwokata, Warszawa 2015, s. 12. 
14Zob. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997, s. 133. 
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ten nie wszędzie cieszył się jednakowym szacunkiem. Wynikało to z faktu, że do zadań adwokata 
należała m.in. obrona złoczyńców, stąd pojawiają się pejoratywne porównania do „diabła”, „papugi”, 
„sępa od nieszczęść” i wiele innych15. Adwokatowi wolno podejmować działania wyłącznie w interesie 
klienta. Tylko tyle i aż tyle. Jeżeli np. mocodawca podejmuje decyzje samobójcze na oczach adwokata, to 
on sam jest panem sytuacji, nie adwokat. Mimo tego, adwokatura nie jest zawodem, w którym można 
wzruszyć ramionami. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością za drugiego człowieka, który obdarzył 
zaufaniem i powierzył adwokatowi ciężar doświadczeń życiowych16. Niewątpliwie adwokat powinien być 
znawcą natury ludzkiej. Bez wiedzy dotyczącej natury człowieka, typów osobowości, wad i słabości 
trudno w sposób właściwy potraktować osobę potrzebującą pomocy prawnej. Każdy człowiek jest 
indywidualnością, każdy klient potrzebuje indywidualnego podejścia. Ponadto każdy proszący o pomoc 
adwokata potrzebuje konkretnej porady, rozwikłania jedynego w swoim rodzaju problemu. Adwokat 

musi być kreatywny i elastyczny, powinien posiadać umiejętności psychologiczne, aby właściwie 
poprowadzić konkretnego człowieka przez trudny i złożony proces, czy to kościelny, czy cywilny. 
Powinien być ponadto rzetelny i profesjonalny w swoim zawodzie, umiejętnie korzystać ze zdobytej 
wiedzy, aby jego praca na rzecz konkretnego człowieka była jak najbardziej owocna. 

WYMAGANIA STAWIANE ADWOKATOM W PRAWIE KANONICZNYM 

W kanonie 1483 postanowiono: „Pełnomocnik i adwokat winni być pełnoletni i nienaruszonej 
sławy. Adwokat ma być ponadto katolikiem chyba, że biskup diecezjalny zezwoli inaczej, doktorem 
prawa kanonicznego lub skądinąd prawdziwie biegłym i zatwierdzonym przez tegoż biskupa”. Tylko dwa 
wymagania odnoszą się jednocześnie do pełnomocnika i adwokata: pełnoletniość i nienaruszona sława. 

Pozostałe oczekiwania ustawodawca kieruje tylko w stosunku do adwokata. Ustawodawca kościelny 
stawia kandydatom na adwokatów wymóg pełnoletniości. Zgodnie z  kan. 97 § 1 „osoba, która ukończyła 
18 lat jest pełnoletnia”. 

Kolejnym wymaganiem stawianym adwokatom kościelnym jest posiadanie przymiotu 
nienaruszonej sławy. Z tą cechą spotykamy się także poprzez wyrażenie „mieć dobre imię”. Należy je 
rozumieć jako bardzo dobrą, niezepsutą żadnym złym uczynkiem czy też postępowaniem, reputację 
wśród ludzi, czy też uznanie opinii publicznej. W doktrynie przez dobrą, nienaruszoną sławę rozumie się 
powszechne uznanie w środowisku ze względu na pozytywne przymioty życia i charakteru. Dobra opinia 
nie dotyczy tylko samej religijności, albowiem adwokat w szczególnym przypadku może być 
niekatolikiem, ale bardziej stylu życia i koherencji w postępowaniu17. Motu Proprio Iusti iudicis Jana 
Pawła II wymaga od kandydatów na adwokatów Kurii Rzymskiej, aby (1) odznaczali się wyjątkową, 

doskonałą integralnością życia chrześcijańskiego, łącznie z czynnym uczestnictwem w życiu własnej 
wspólnoty kościelnej, według własnego powołania; (2) aby wyznawali wiarę katolicką; (3) aby nie 
pozostawali w nieuporządkowanych związkach małżeńskich; (4) nie sprzeciwiali się nakazom 
doktrynalnym i pastoralnym legalnej władzy kościelnej; (5) nie popierali ustaw świeckich 
sprzeciwiających się prawu naturalnemu lub prawom Kościoła; (6) nie należeli do organizacji 
występujących przeciwko Kościołowi, a także nie współpracowali z takimi, które kierują się zasadami 
przeciwnymi wierze i moralności chrześcijańskiej. Jeśli takich przymiotów brakuje, kandydat nie może 

15Zob. R. Tokarczuk, Etyka prawnicza, Warszawa 2005, s. 151. 
16Zob. J. Naumann, Rola adwokata w negocjacjach, http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/

artykul/a/pokaz/c/artykul/art/rola-adwokata-w-negocjacjach.html 
17Zob. A. Bartczak, Udział wiernych świeckich w sądownictwie kościelnym, w: Prawo i Kościół, t. 4, Poznań 2012,

s. 52. 
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być wpisany na listę jako adwokat18. Chociaż wspomniany List apostolski odnosi się zasadniczo do 
adwokatów Stolicy Apostolskiej, to jednak wymagania tam postawione należy analogicznie odnosić do 
wszystkich adwokatów kościelnych. Racja stawiania im takich wymagań jest aktualna w sądach 
kościelnych19. 

Ustawodawca określa także dodatkowe oczekiwania względem adwokata. Preferuje się, aby 
adwokat był katolikiem, chyba że biskup diecezjalny zezwoli inaczej. Ustawodawca oczekuje, aby 
adwokat pozostawał w trwałej łączności z Kościołem. Wymóg ten nie ma charakteru bezwzględnego. Za 
zgodą biskupa diecezjalnego na urząd adwokata kościelnego może być powołana osoba spoza Kościoła. 
Zajmowane przez adwokata stanowisko musi być zgodne z nauką Kościoła np. wspomagając stronę 
powodową w sprawie o nieważność małżeństwa nie może sprawy tej traktować jako rozwodową, lecz 
musi stać na stanowisku nierozwiązalności małżeństwa. Nie wyklucza się jednak w sposób absolutny 

możliwości pełnienia funkcji adwokata przez niekatolika20. Oczekuje się jednak, że adwokat kościelny 
będzie znał, rozumiał i akceptował katolicką naukę o małżeństwie. Nie może on np. traktować spraw  
o nieważność małżeństwa tak jak sprawy rozwodowe. Stanowisko zajmowane przez adwokata podczas 
procesu winno więc być zgodne z nauczaniem Kościoła. Także niekatolik może całkowicie lub częściowo 
wypełniać wspomniane wyżej wymagania. Prawo państwowe pomija kwestię wyznania21. Adwokat 
kościelny powinien posiadać tytuł doktora prawa kanonicznego lub skądinąd być prawdziwie biegłym  
w prawie. Wymóg posiadania doktoratu w zakresie prawa kanonicznego stanowi dość wysoką 
poprzeczkę, dlatego prawodawca nie sytuuje go w sposób absolutny. Daje bowiem możliwość pełnienia 
funkcji adwokata osobie prawdziwie biegłej w tej dziedzinie. Nie ma też w literaturze wątpliwości, iż 
osoba posiadająca licencjat kościelny w zakresie prawa kanonicznego zdobyła w toku studiów 

wymaganą wiedzę22. Zasadniczo przydatność lub nie do funkcji adwokata może wynikać z ich kwalifikacji 
etycznych, które ocenia biskup będący moderatorem trybunału23. 

WYMAGANIA STAWIANE ADWOKATOM W PRAWIE POLSKIM 

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku art. 65, na listę adwokatów może 
być wpisany ten, kto: „jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje 
rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma 
pełną zdolność do czynności prawnych, ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej  
i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, odbył  
w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki”. Przez nieskazitelność 
należy rozumieć takie cechy charakteru jak szlachetność, prawość, uczciwość. Są to zatem cechy 

wartościujące konkretną osobę nie w sferze intelektualnej i profesjonalnej lecz wyłącznie etyczno-
                                                           
18Zob. Joannes Paulus II, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Iusti iudicis, 28.06.1988, AAS 80(1988), s. 1258-

1261. 
19Zob. R. Sztychmiler, Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa, w: Proces małżeński w świetle „Dignitas 

connubii” – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego 

w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku. III Ogólnopolskie Forum Sądowe,  

red. T. Rozkrut, Tarnów 2008, s. 108. 
20Zob.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 2009, s. 226-227. 
21Zob. R. Sztychmiler, Adwokat w procesie…, s. 110. 
22Zob. J. Fenrych, Rola adwokata w kanonicznym postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa – pierwsze 

doświadczenia z pracy adwokata kościelnego i funkcjonowania poradni prawno – kanonicznej, w: Orzecznictwo 

rotalne w praktyce sądowej Kościoła, red. T. Rozkrut, Tarnów 2010, s. 163. 
23Zob. R. Sztychmiler, Adwokat w procesie…, s. 112. 
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moralnej. O posiadaniu tego rodzaju przymiotów mogą świadczyć opinie i okresy dotychczasowego 
zatrudnienia, aplikacji jak i wymagane rekomendacje adwokatów. Ocenie winno podlegać postępowanie 
i zachowanie danej osoby zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej w dłuższym okresie czasu24. 

Wymóg korzystania z pełni praw publicznych określa, że adwokat powinien brać nieskrępowany 
udział w życiu politycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art. 62 
stanowi, że wolności i prawa polityczne to: czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do udziału 
w referendum, prawo do informacji, prawo do zrzeszania się, prawo do skargi na organy państwa. 

Pełna zdolność do czynności prawnych daje możliwość samodzielnego kształtowania swojej 
sytuacji w zakresie stosunków cywilnoprawnych np. zawarcia małżeństwa, zawierania umów o skutkach 
zobowiązujących i rozporządzających25. 

Adwokat w prawie państwowym winien ponadto odbyć w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację 

adwokacką i złożyć egzamin adwokacki. Sytuację prawną aplikantów określają artykuły 75-79 ustawy 
p.o.a. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona. Obejmuje zadania praktyczne zlecone przez 
opiekuna, uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez okręgową radę adwokacką 
oraz odbycie praktyki w sądzie, prokuraturze i kancelarii notarialnej. Aplikację kończy złożenie 
egzaminu adwokackiego. Ostatnią czynnością przed wpisem na listę adwokatów jest ślubowanie. 

PODSUMOWANIE 

Analizując ustawodawstwo oraz literaturę dotyczącą funkcji adwokata w prawie kanonicznym 
i polskim, można stwierdzić, że zarówno adwokat działający na gruncie sądownictwa kościelnego, jak 
i polskiego, świadczy bardzo ważną pracę na rzecz innych osób. Posiada wiedzę i umiejętności, dzięki 

którym może pomóc innym poruszać się w często zawiłym i trudnym świecie zagadnień prawnych. 
Informacje, które adwokat zdobył w wyniku kształcenia i praktyki, pozwalają mu dostosować 
obowiązujące przepisy prawne do konkretnego przypadku. Problematyka funkcji adwokata jest ściśle 
związana z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Udział adwokata w procesie jest wyrazem 
respektowania podstawowych praw i wolności obywateli. Adwokat pomaga klientowi prezentować jego 
stanowisko i sytuację. Często okazuje się, że jego udział jest niezbędny, aby strona mogła z godnością 
i poczuciem sprawiedliwości przejść przez proces. 

Zasady, którymi powinien kierować się adwokat pomagając klientom, określa kodeks etyki 
adwokackiej. Adwokat zobowiązany jest traktować swoją profesję jako służbę pełniąc ją z kompetencją, 
humanizmem i wyczuciem. Zagadnienie to autor podejmie w ramach kolejnego artykułu. 

ATTORNEY PROFESSION ACCORDING TO THE CANON LAW REGULATIONS ANS POLISH LAW - 
COMPARATIVE STUDY 

Summary 
The subject raised in the article relates to the functions of a barrister. A barrister plays a vital role 

in canon law as well as state law: provides legal assistance, represents interests of their principals, and 
ensures proper application of the law. The article presents a barrister against other legal professions and 
describes operations that fall within the scope of a barrister’s competence. It also defines the 

24II SA 1610/00 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.06.2001 r., lexlege.pl/orzeczenie/155341/ii-

sa-1610-00-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/, dostęp: 20.03.2015 r. 
25Zob. J. Jeżewski, Pełnomocnictwo w: Mała encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 371 – 372. 
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qualifications and professional preparation required to be admitted to act as a barrister. The scope of this 
article includes the precise specification of functions of a barrister as well as requirements set before 
barristers in the both legal orders. 

Key words 
barrister, ecclesiastical barrister, canon law, state law, requirements for barristers, legal 

requirements, intact reputation 

ADWOKAT W REGULACJACH PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA POLSKIEGO – STUDIUM 
PORÓWNAWCZE 

Streszczenie 
Podjęty w artykule temat odnosi się do funkcji adwokata. Adwokat pełni znaczącą rolę w prawie 

kanonicznym i prawie państwowym: świadczy pomoc prawną, reprezentuje interesy swoich 
mocodawców, dba o należyte stosowanie prawa. Przedstawione zagadnienie dotyczy ukazania adwokata 
na tle innych zawodów prawniczych oraz zaprezentowania działań wchodzących w zakres jego 
kompetencji. Obrazuje także jakie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe należy posiadać, aby zostać 
dopuszczonym do pełnienia funkcji adwokata. Ramy niniejszego artykułu w sensie ścisłym obejmują 
określenie funkcji adwokata oraz wymagania stawiane adwokatom w obu porządkach prawnych. 

Słowa kluczowe 
adwokat, adwokat kościelny, prawo kanoniczne, prawo państwowe, wymagania stawiane 

adwokatom, nienaruszona sława 
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Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI EWANGELIZACYJNEJ 
ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA DE MAZENODA 

Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele akcentuje powszechne powołanie do 
świętości wszystkich członków Ludu Bożego (LG 39-42). Wspólną cechą świętości w poszczególnych 

stanach życia chrześcijańskiego jest dążenie do doskonałej miłości, którą ukazał nam Zbawiciel. Jezus 
Chrystus, będąc wzorem wszelkiej świętości, posłał Ducha Świętego, który nieustannie pobudza ludzi do 
miłowania Boga i siebie wzajemnie. Z powyższego wynika, że dla ojców soborowych człowiekiem 
świętym jest ten, który dąży do miłości na wzór Zbawiciela.  

Pomocą na drodze do osobistej świętości mają być postaci osób kanonizowanych, które Kościół 
przedstawia jako wzory do naśladowania. Sobór stwierdza, że przyglądając się ich życiu, „poznajemy 
właściwą dla każdego, stosownie do stanu i warunków, najbezpieczniejszą drogę, po której wśród 
zmienności świata będziemy mogli dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do świętości” 
(LG 50). Życiorysy osób kanonizowanych nie tylko dostarczają nam przykładów świętobliwego życia, ale 
także mają nas otwierać na doświadczenie obcowania świętych. Niestety, niektóre opisy hagiograficzne 
mogą odnieść skutek odwrotny od zamierzonego. Nie chodzi tu wyłącznie o przesadne i odrealnione 

przedstawienia świętych. Często nawet prawdziwe opisy życia osób kanonizowanych mogą bardziej 
onieśmielać niż inspirować osoby poszukujące wzorców życia poświęconego Bogu, zwłaszcza gdy 
hagiografowie skupiają się na końcowych, wielkich osiągnięciach, będących ukoronowaniem całej drogi 
życia świętego. 

Współcześni ewangelizatorzy poszukują wzorów do naśladowania. Wśród wielu osób świętych, 
które mogą inspirować chrześcijan obecnego czasu, szczególne miejsce zajmuje święty Eugeniusz de 
Mazenod. Potwierdzeniem wyjątkowości Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej jest nie tylko fakt wyniesienia go na ołtarze przez Jana Pawła II, ale również to, że papież 

Polak obrał go jako swego osobistego patrona w dziele nowej ewangelizacji1. Eugeniusz był prawdziwym 
pasjonatem, oddanym całkowicie dziełu ewangelizacji. Również w celu ewangelizacyjnym założył nowe 

zgromadzenie i sam realizował powołanie do ewangelizacji jako superior nowopowstałego 
zgromadzenia, a później jako ordynariusz diecezji marsylskiej. Wielkość dokonań świętego Eugeniusza 
de Mazenoda może onieśmielać każdego poszukującego inspiracji do swojej posługi ewangelizacyjnej. 
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przybliżenie początków pasji ewangelizacyjnej de Mazenoda. 
Dotychczas żadne opracowanie nie skupiało się wyłącznie na okresie życia Założyciela od nawrócenia do 
założenia Oblatów, a właśnie ten okres może być szczególnie inspirujący dla szerokiego grona 
ewangelizatorów. W celu ukazania wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do powstania nowego 
zgromadzenia, zostaną przeanalizowane zarówno dostępne pisma świętego Eugeniusza, jak 
i opracowania współczesnych autorów. 

 Andrzej Lwowski, mgr. 
1Por. M. Zago, List Ojca Generała na zakończenie Roku mazenodowskiego, w: OMI Information nr 345, Rzym 1996, 

s. 1; K. Lubowicki, Święty Eugeniusz de Mazenod, Kraków 2003, s. 5.



POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI EWANGELIZACYJNEJ... ANDRZEJ LWOWSKI 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 113 

DOŚWIADCZENIE WIELKIEGO PIĄTKU 

Eugeniusz de Mazenod mógłby wskazać dokładne miejsce i czas swojego nawrócenia. Według 
dostępnych nam źródeł nastąpiło ono między 1806 a 1808 rokiem. W przeważającej opinii znawców 
historii życia Eugeniusza, przełom nastąpił 27 marca 1807 roku w katedrze Saint Sauveur w czasie 
liturgii Wielkiego Piątku2. Chociaż sam Eugeniusz nigdy nie podał dokładnej daty tego wydarzenia, 
jesteśmy w posiadaniu kilku stworzonych przez niego notatek, które opisują jego wewnętrzne przeżycia 
w trakcie doświadczenia Wielkiego Piątku. Sam Eugeniusz tak pisał w swoich notatkach rekolekcyjnych: 

Na moje nieszczęście zbyt długo szukałem szczęścia poza Bogiem. Ileż razy w minionym życiu moje 
rozdarte i udręczone serce rwało się ku Bogu, od którego się odwróciło! Czyż mogę zapomnieć te 
gorzkie łzy, które popłynęły z mych oczu na widok krzyża w Wielki Piątek. Ach! Wypływały one z serca 
i nic nie mogło powstrzymać ich potoku. Były zbyt obfite, abym mógł je ukryć przed tymi, którzy tak 
jak ja uczestniczyli w tej wzruszającej ceremonii. Byłem w stanie grzechu śmiertelnego i to właśnie 
było powodem mego bólu. Wówczas i przy jeszcze jakiejś innej okazji mogłem dostrzec różnicę. Moja 
dusza nigdy nie była bardziej zaspokojona, nigdy nie doświadczyła więcej szczęścia; dlatego właśnie, 
że w tym potoku łez, mimo bólu albo raczej przez mój ból, moja dusza rwała się do swego ostatecznego 
celu, do Boga, swego jedynego dobra, którego utratę żywo odczuwała. Po co jeszcze o tym mówić? Czy 
kiedykolwiek potrafię wyrazić to, czego wówczas doświadczyłem?3. 

Przeżycie głębokiego nawrócenia u stóp ukrzyżowanego Mistrza wpłynęło na całą działalność 
ewangelizacyjną Eugeniusza. Można wręcz stwierdzić, że to mistyczne doświadczenie było jednym ze 
źródeł jego zaangażowania ewangelizacyjnego. Nadało też cel jego działalności misjonarskiej – ukazywać 
ludziom kim jest Chrystus4. Głębokie doświadczenie miłości Ukrzyżowanego znalazło wyraz w częstym 

nawiązywaniu do tematu krzyża w korespondencji przyszłego świętego5. Pragnienie wprowadzenia 
w swoje doświadczenie miłości płynącej z krzyża widać wyraźnie w pierwszym liście, zaadresowanym 
do o. Tempier. W tym liście de Mazenod wprost zachęca adresata, aby czytając list i rozeznając wolę 
Bożą, trwał przed krzyżem Zbawiciela6. 

Chociaż „doświadczenie Wielkiego Piątku” było wręcz kluczowe dla życia de Mazenoda, to przecież 
był do niego długo przez Boga przygotowywany. Było ono poprzedzone wieloletnimi poszukiwaniami 
sensu życia, którego młody Prowansalczyk nie znajdował w powierzchownych radościach szlachty 

2Zob. P. Zając, Św. Eugeniusz de Mazenod, Kraków 2011, s. 26-27; K. Lubowicki, Misterium i dynamika miłości 

w życiu św. Eugeniusza de Mazenoda, Wrocław 2006, s. 59-71; tenże, Święty Eugeniusz de Mazenod, Kraków 2003, 

s. 33-35; R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod. Miał serce wielkie jak świat, Poznań 1995, s. 45-46;

W. Zapłata, Kiedy wielka miłość woła, Poznań 1988, s. 71; L. Głowacki, Umiał żyć w trudnych czasach, Rzym 1985, 

s. 20-21; G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał ubogich, Poznań 1979, s. 35-36.
3E. de Mazenod, Rekolekcje w seminarium w Aix, grudzień 1814 r. – cyt. za F. Jetté, Jezus Chrystus, w: Słownik 

wartości oblackich, red. F. Ciardi, Poznań 2004 [dalej cyt. SWO], s. 280. 
4Por. K. Zdziebko, Koncepcja ewangelizacji i katechezy w pismach świętego Eugeniusza de Mazenoda – założyciela 

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 1998, s. 132. 
5E. de Mazenod, List do o. Tempiera, 9.10.1815, w: tenże, Listy do Oblatów we Francji, Poznań 2010, t. 6, s. 6-8; 

tenże, List do ks. Charles’a de Forbin-Janson, 9.10.1816, w: tenże, Listy do…, t. 6, s. 23-25; tenże, List do 

o. Courtes’a, 22.02.1825, w: tenże, Listy do…, t. 6, s. 164; tenże, List do o. Courtes’a, 8.03.1830, w: tenże, Listy do

Olatów we Francji, Poznań 2011, t. 7, s. 196; tenże, List do o. Semerii, 16.04.1852, w: tenże, Teksty wybrane 

dotyczące Konstytucji i Reguł, Poznań 2015, s. 43. 
6Tenże, List do o. Tempiera, 9.10.1815, w: tenże, Listy do …, t. 6, s. 6. 
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francuskiej. Eugeniusz nie był człowiekiem zadawalającym się życiem łatwym i przyjemnym. Poszukiwał 
sensu egzystencji, nawet gdyby miało to oznaczać, że będzie musiał płynąć pod prąd7. 

Eugeniusz bardzo krytycznie oceniał stan swojej duszy przed nawróceniem. Należy jednak 
zaznaczyć, że chodzi tu o ocenę duszy w porównaniu ze świętością Boga, a nie z obiektywną oceną 
uczynków popełnionych przez niego. Jak sam wyznał w jednym z listów: 

(…) słowo «zbrodnia» dotyczy wyłącznie spraw między mną a Bogiem, tylko i wyłącznie spraw 
sumienia. Przed Bogiem jestem grzesznikiem, przed światem pozostałem człowiekiem honoru. Nigdy 
nie kradłem, nikogo nie zabiłem, nie uwiodłem żadnej kobiety, nikomu nie zabrałem żony czy matki8. 

Tak jak wielu innych świętych, po nawróceniu wyraźnie dostrzegał wszelkie niewierności, jakich 
się dopuścił wobec miłującego Boga; wobec Boga, który swą miłość objawił mu w umęczonym Ciele 

swego ukrzyżowanego Syna. 

UBOGA LUDNOŚĆ FRANCJI 

Przejmujące spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym spowodowało przemianę spojrzenia świętego 
Eugeniusza na świat i człowieka. Dostrzegł materialną i duchową nędzę prostych ludzi w porewolucyjnej 
Francji. Widział zagubienie płynące z nieznajomości Chrystusa i Jego orędzia o zbawieniu9. Wiedział, że 
powodem tego była znikoma ilość ludzi zaangażowanych w głoszenie Dobrej Nowiny10. Zrozumiał, że 
wołanie św. Pawła: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć  
w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy nikt im nie głosił?” (Rz 10,14) – odnosi się w pełni 
do współczesnych mu obywateli Francji11.  

Na nowo dała o sobie znać wrodzona wrażliwość na potrzeby biednych. Już w dzieciństwie potrafił 
zamienić się ubraniem z synem węglarza, który trząsł się z zimna, oraz rozdawać ubogim zawartość 
swojej skarbonki12. Jako sześcioletni chłopak, podczas srogiej zimy, zdobył się na przywiezienie taczki 
pełnej drewna dla zaprzyjaźnionej rodziny13. Tak sam opisywał swoją dziecięcą wrażliwość:  

Trudno wprost uwierzyć, jak (…) moje serce jest wrażliwe. Ono jest wrażliwe aż do przesady. (…) Było 
dla mnie czymś zupełnie zwyczajnym oddać śniadanie – nawet gdy sam byłem głodny – aby zaspokoić 
głód ubogich. Nosiłem węgiel tym, którzy uskarżali się, że im zimno, a nie mają za co kupić. Pewnego 
dnia nawet rozebrałem się z mojego ubrania, by oddać je ubogiemu. Podobnych rzeczy było 
mnóstwo14. 

Ta wrodzona wrażliwość na materialne potrzeby ubogich została poszerzona o sferę duchową. Tak 

o osobach oddalonych od Boga Eugeniusz pisze w liście do Mille: „Oni nie znają Boga a w konsekwencji 
nie mają najmniejszego wyobrażenia, ile piękna i szczęścia jest w tym, żeby Mu służyć, kochać Go, być 

                                                           
7Por. A. Hubenig, Living in the Spirit’s Fire: Saint Eugene de Mazenod, Founder of the Missionary Oblates of Mary 

Immaculate, Ottawa 1995, s.30. 
8E. de Mazenod – cyt. za: R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 44-45. 
9E. de Mazenod, List do matki, 29.06.1808, w: tenże, Teksty wybrane…, s. 50. 
10Por. A. Kupka, Charyzmat Założyciela, „Misyjne Drogi” 2 (1983), s. 13. 
11E. de Mazenod, Notatki do nauk wielkopostnych, w: tenże, Teksty wybrane…, s. 51-52. 
12Por. W. Zapłata, Kiedy wielka miłość…, s. 8. 
13Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 11. 
14E. de Mazenod, Ouverture de conscience à son directeur au début du Séminaire – cyt. za K. Lubowicki, Misterium…, 

s. 24. 
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zaangażowanym w Jego sprawę i poświęcić Mu całe nasze istnienie”15. Przemieniony „doświadczeniem 
Wielkiego Piątku” zaczyna patrzeć na ludzi oczyma swego Mistrza. 

PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ 

Widząc ubóstwo prostych ludzi, dostrzegał również innego „ubogiego” swoich czasów. Rewolucja 
Francuska niemalże całkowicie zniszczyła struktury Kościoła i wpłynęła na znaczne osłabienie życia 
religijnego Francuzów. Drastycznie zmniejszyła się liczba księży i ograniczona została możliwość 
kształcenia nowych duszpasterzy16. Niewiele zmienił konkordat zawarty pomiędzy papieżem 
i Napoleonem, który potrzebował go tylko jako środka do osiągnięcia korony cesarskiej17. Cesarz uwięził 
papieża Piusa VII w Sawonie, a kolegium kardynałów zmusił do osiedlenia się w Paryżu18. Mówiono 

w otoczeniu Eugeniusza, że cesarz nosi się z zamiarem sprowokowania schizmy19. Eugeniusz wyznał: 
„Widziałem Kościół zagrożony przez najokrutniejsze prześladowanie”20. Zagrożenie ze strony Napoleona 
było bardzo realne. Bonaparte pisał bowiem do wicekróla Włoch, że chce uznać papieża wyłącznie za 
biskupa Rzymu, równego rangą biskupom innych państw. Chciał zgromadzić na soborze Kościoły: 
francuski, włoski, niemiecki i polski21.  

Właśnie taki Kościół, ubogi i zagrożony, stał się jeszcze bardziej umiłowany przez Eugeniusza. 
Właśnie w takim Kościele zaczyna on widzieć oblicze opuszczonego na krzyżu Chrystusa. Po latach 
sytuację Kościoła opisuje w następujących słowach: 

Kościół, wspaniałe dziedzictwo Zbawiciela, nabyte przez Niego za cenę Krwi, za dni naszych został 
okrutnie spustoszony (…). W tej opłakanej sytuacji Kościół wielkim głosem woła do sług swoich, 
którym powierzył najdroższe sprawy Boskiego Oblubieńca, aby słowem i przykładem usiłowali ożywić 
wiarę gasnącą w sercach wielkiej liczby jego dzieci22. 

Eugeniusz nigdy nie zadowalał się półśrodkami, więc decyzja, którą zamierzał podjąć, nie mogła 
być w najmniejszym stopniu zachowawcza. Młody szlachcic postanowił dać odpowiedź całym swoim 
życiem. 

DECYZJA 

Te dwa czynniki – doświadczenie ogromu Bożej miłości i naglące potrzeby Kościoła i świata – 
przyczyniły się do podjęcia decyzji o całkowitym oddaniu się Bogu w służbie ubogim. Chcąc pełnić wolę 
Bożą, młody Eugeniusz nieustannie zastanawiał się, jakie plany ma Bóg wobec jego życia. To pragnienie 
będzie charakterystyczne dla całej jego drogi życiowej. Zastanawiając się, co Chrystus uczynił dla nas, 

15E. de Mazenod, List do Mille, 03.11.1831 – cyt. za: K. Lubowicki, Misterium…, s. 83. 
16Por. A. Nowińska, Idea misyjna w kolejnych konstytucjach i regułach zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej, Warszawa 1992, s. 11. 
17Zob. A. Chwalba, Antykościelność i antyklerykalność w dziewiętnastowiecznej Francji, w: Od Rewolucji Francuskiej 

do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150. rocznicę 

śmierci, red. P. Zając, Poznań 2012, s. 88. 
18Por. G. Mammana, Kościół, SWO, s. 347. 
19Por. G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał…, s. 38. 
20E. de Mazenod, Pamiętniki biskupa – cyt. za: G. Mammana, Kościół, s. 347. 
21Cyt. za: G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał…, s. 38. 
22E. de Mazenod, Przedmowa do konstytucji i Reguł, w: tenże, Teksty wybrane…, s. 13. 
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odkrywa, że przyszedł On ewangelizować ubogich. Pragnąc odpowiedzieć na miłość Boga, Eugeniusz 
postanawia podążyć tą samą drogą. To u stóp krzyża Eugeniusz wybiera ubogich23. 

Ważna jest tu kolejność wydarzeń. To nie potrzeby ludzi ubogich, nie analiza potrzeb świata 
spowodowały decyzję. Powodem służby było pragnienie odpowiedzenia na miłość Boga. Eugeniusz 
pragnie oddać się całkowicie Umiłowanemu, aż do „ofiary z samego siebie”24. Oddanie się rozumie jako 
chęć całkowitego zjednoczenia z Chrystusem. Pragnie we wszystkim pełnić Jego wolę. Wszelka jego 
późniejsza działalność ewangelizacyjna wypływa wprost z tej decyzji. Eugeniusz nie realizował w swoim 
życiu szczegółowego planu, podarowanego mu przez Boga w chwili mistycznego objawienia. Wrażliwy 
na znaki czasu, pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu i w codziennych wydarzeniach rozeznawał 
Boży plan na własne życie. 

CZASY KLERYCKIE 

Pragnąc pełniej odpowiedzieć na okazaną mu miłość, po roku refleksji nad swoim powołaniem,  
12 października 1808 roku Eugeniusz de Mazenod wstąpił do Seminarium Duchownego św. Sulpicjusza 
w Paryżu. Jak sam zanotował: 

„Wstąpiłem więc do seminarium Świętego Sulpicjusza z pragnieniem, lepiej, z bardzo zdecydowaną 
wolą poświęcenia się jak najbardziej absolutnie na służbę Kościołowi przez sprawowanie posługi 
najbardziej użytecznej dla dusz, dla których zbawienia gorąco pragnąłem się poświęcić”25.  

Chociaż pierwotnie Eugeniusz zamierzał spędzić w seminarium tylko dwa lata, związał się z nim na 
kolejne dwa26. Było to seminarium pozadiecezjalne, przeznaczone dla członków francuskiej arystokracji. 

W czasach, gdy Kościół we Francji był prześladowany, decyzja o pójściu do seminarium dobrze 
świadczyła o wszystkich klerykach, którzy nie wstępowali do seminarium w poszukiwaniu zaszczytów. 
Około stu kleryków szczerym sercem pragnęło służyć Kościołowi. Jak wskazują biografowie świętego 
Eugeniusza, takie nagromadzenie młodych ludzi szczerze oddanych Chrystusowi zapewniło dobry klimat 
do dalszego wzrostu duchowego przyszłego kapłana27.  

Ważni dla Eugeniusza byli również profesorowie seminaryjni. Zwłaszcza rektor seminarium, ksiądz 
Jacques André Emery, wywarł ogromny wpływ na młodego kleryka. Odznaczał się wielką odwagą  
w relacji z cesarzem, a zarazem ogromną roztropnością w formowaniu powierzonych mu kleryków.  
W porewolucyjnej Francji przyjęte było – z powodu małej ilości księży, dopuszczanie do święceń po 
trzech latach formacji. Rektor nie zgadzał się jednak, by przyśpieszona formacja przekształciła się  
w powierzchowne studia teologiczne. O tym, jak bardzo ksiądz Emery imponował Eugeniuszowi, wiemy 

z jego listów z okresu seminaryjnego. Podziwiał jego niezachwianą wierność Kościołowi, odwagę  
i zdrową naukę przekazywaną podopiecznym28. 

STOWARZYSZENIE APOSTOLSKIE 

Początek świadomej działalności ewangelizacyjnej wiązał się z wstąpieniem Eugeniusza do 
Stowarzyszenia Apostolskiego działającego w seminarium. Stowarzyszenie zostało założone w celu 
kształcenia animatorów gotowych w każdej chwili nadawać właściwy ton wspólnocie seminaryjnej. 
                                                           
23Por. K. Lubowicki, Święty Eugeniusz…, s. 50-56; tenże, Misterium…, s. 92-99. 
24E. de Mazenod, , Ouverture…, s. 94. 
25Tenże, Pamiętniki biskupa – cyt. za: G. Mammana, Kościół…, s. 347. 
26Zob. L. Głowacki, Umiał żyć…, s. 26. 
27Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 49-50. 
28Zob. tamże, s. 55-56. 
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Członkowie Stowarzyszenia chcieli nieustannie praktykować prawdziwą, żywą wiarę. Ich postawa miała 
przyciągnąć wszystkie serca do umiłowania Boskiego Mistrza. Klerycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu mieli 
stanowić elitę dbającą o gorliwość wszystkich kleryków29. 

W tym zaangażowaniu możemy dostrzec początki ewangelizacji przez świadectwo życia. Członkom 
Stowarzyszenia nie chodziło o nauczanie innych kleryków. Celem było raczej pociągnięcie innych 
przykładem swego pobożnego życia. Tu należałoby upatrywać źródeł późniejszych wniosków 
Eugeniusza o ewangelizacyjnej wartości wspólnoty osób, które gromadzą się wokół Chrystusa i szczerym 
sercem się miłują30. 

KATECHETA UBOGICH DZIECI 

Rok po rozpoczęciu studiów w seminarium, Eugeniuszowi powierzono katechizację ubogich dzieci 
z przyseminaryjnej parafii. Jak sam zaznaczył, były to dzieci najbrudniejsze z całej parafii. Ten 
arystokrata nie tylko nie zraził się do tej posługi, ale był z niej bardzo zadowolony31. W liście do matki tak 
pisze: „Są to najubożsi w parafii (…), lecz tym się nie przejmuję i jestem bardzo zadowolony, że znajduję 
się wśród tych biednych wszarzy, których będę usiłował zebrać przy nas”32. Zapał do pracy z ubogimi 
powoduje w nim nawet uczucie żalu, gdy okazuje się, że nie może przyjechać latem 1810 roku do 
Prowansji i ewangelizować ubogich dzieci z okolic Saint-Julien33. 

Z listów Eugeniusza wynika, że nie traktuje tej posługi wyłącznie jako obowiązku praktyki 
seminaryjnej, będącej przygotowaniem do duszpasterstwa. W pracy z dziećmi odkrywa konkretny 
wymiar swego powołania do pracy z ubogimi. Listy z tego okresu świadczą o wzroście jego troski 
o ubogich. Ubóstwo materialne widzi powiązane ściśle z ubóstwem duchowym, któremu ze wszystkich

sił będzie próbował zaradzić34. 

POSŁUGA FORMATORA SEMINARYJNEGO 

Po otrzymanych 21 grudnia 1811 roku święceniach prezbiteratu, Eugeniusz wraca na jeden rok do 
Paryża, jako dyrektor seminarium. Jak zaznacza o. Walenty Zapłata, nadal stara się pociągać do Chrystusa 
bardziej przykładem niż słowem35. 

Włączając się aktywnie w formację kleryków, zostaje ich spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym. Oprócz obowiązków w wyższym seminarium, każdy piątek i sobotę spędza dodatkowo jako 
spowiednik w niższym seminarium, angażuje się aktywnie w działalność kaznodziejską i kontynuuje 
pracę katechetyczną wśród młodzieży. Rok w seminarium wykorzystał do zdobycia doświadczenia 

w spowiadaniu. Przekonał się o znaczącej roli kierownictwa duchowego w posłudze ewangelizacyjnej36. 

29Zob. W. Zapłata, Kiedy wielka miłość…, s. 85-86. 
30Szerzej ten temat zob. Ł. Krauze, Wspólnotowość oblacka w świetle listów Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej – św. Eugeniusza Se Mazenoda – w latach 1814-1837, Poznań 2009, s.47-86.  
31Por. G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał…, s. 43-44. 
32E. de Mazenod, List do matki, 02.02.1809 – cyt. za: R. LaFramboise, Ubodzy, SWO, s. 756. 
33Tamże. 
34Por. K. Zdziebko, Koncepcja ewangelizacji…, s. 150-153. 
35Por. W. Zapłata, Kiedy wielka miłość…, s. 93. 
36Por. K. Zdziebko, Koncepcja ewangelizacji…, s. 154-157. 
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DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNA W AIX-EN-PROVENCE 

W tym też czasie rodziło się w Eugeniuszu przekonanie o konieczności ewangelizacji 
zdechrystianizowanej Francji. Często dyskutował o potrzebach Kościoła z przyjacielem poznanym 
jeszcze w Aix. Charles Forbin-Janson, zauroczony ideą misji, marzył o Chinach. Eugeniusz, pomimo 
zainteresowania misjami, był bardziej zaniepokojony sytuacją Kościoła we Francji. Pragnął jego 
odrodzenia. Mimo że mógł pozostać w seminarium i formować przyszłych kapłanów, wybiera możliwość 
osobistego udania się do ubogich. Tak rozeznał wolę Bożą dla swego życia i za nią podążył. Z początkiem 
października 1812 roku wraca do rodzinnego Aix37. 

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak 
lekceważony” (Mk 6,4) – o prawdziwości tych słów przekonał się młody kapłan wiele razy. Przyjęty 

przez ubogich, był odrzucany przez środowisko, z którego się wywodził. Ta zmienność nauczyła go dużej 
wolności wobec opinii, jakie słyszał na swój temat. 

EVANGELIZARE PAUPERIBUS MISIT ME 

Jeszcze przed powrotem do Aix, Eugeniusz pisał do matki o swoim zamiarze poświęcenia się 
służbie dla ubogich mieszkańców Prowansji38. Rzeczywiście, tak jak sobie postanowił, tak też wykonał. 
Chociaż mieszkał w rodzinnym domu razem z matką, nie uczestniczył w życiu osób swego stanu. Nie 
chodzi tu wyłącznie o życie towarzyskie. Rezygnował również z różnych propozycji płynących od 
hierarchów kościelnych. Nie przyjął propozycji, by zostać wikariuszem generalnym biskupa Demandolx 
w Amiens, chociaż biskup widział w nim swego następcę39. Nie chciał wejść do zarządu diecezji ani do 
kapituły metropolitalnej40. Widząc potrzebę odnowy życia religijnego Prowansji i dostrzegając dużą 

inercyjność duszpasterstwa parafialnego w tamtym okresie, postanowił pozostać poza strukturami 
parafialnymi. W swoim dzienniku zanotował: 

Kiedy po powrocie do Aix biskup Metzu, wtedy administrator diecezji, zapytał mnie, co chciałbym 
robić, nie było ani jednego włosa na mojej głowie, który myślałby o przedłożeniu mojej pozycji 
społecznej nad potrzebami, które w tamtej epoce każdy uważał za uzasadnione. (…) Odpowiedziałem 
zatem biskupowi Metzu, że moją największą ambicją jest poświęcić się na służbę ubogich i młodych41. 

Duszpasterz opuszczonych 

Chociaż święty Eugeniusz zamiennie używa słów: „opuszczeni” i „ubodzy”, to, jak twierdzi  
o. LaFramboise, na pierwszy plan wysuwa się określenie „opuszczeni”42. Najbardziej opuszczonymi 

mieszkańcami Prowansji były osoby żyjące w materialnej nędzy – prości robotnicy, rolnicy, służący. 
Chociaż we Francji istniała długa tradycja kazań wielkopostnych, skierowane one były do warstw 
wyższych, wyłącznie o dogodnej dla nich porze dnia. Przeważnie były to popisy oratorskie znanych 
kaznodziejów, zawsze głoszone w języku francuskim. Język ten wykluczał prosty lud, który w większości 
porozumiewał się językiem prowansalskim. 

Skoro ubodzy zostawali wykluczeni w dwojaki sposób z uczestnictwa w kazaniach wielkopostnych 
– przez nieodpowiednią dla nich porę dnia i przez niezrozumiały język, Eugeniusz zdecydował się 

                                                           
37Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 61. 
38E. de Mazenod, List do matki, 22.04.1812 – cyt. za: L. Głowacki, Umiał żyć…, s. 31. 
39Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 60. 
40Por. W. Zapłata, Kiedy wielka miłość…, s. 95. 
41E. de Mazenod, Journal, 31.03.1839 – cyt. za: K. Zdziebko, Koncepcja ewangelizacji…, s. 158. 
42Por. R. LaFramboise, Ubodzy, SWO, s. 758. 



POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI EWANGELIZACYJNEJ... ANDRZEJ LWOWSKI 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 119 

zaradzić obu przeszkodom. Po pierwsze: zaczął głosić kazania wielkopostne o szóstej rano. Była to pora 
dogodna dla ubogich, gdyż umożliwiała im wywiązywanie się ze swoich obowiązków względem 
pracodawców. Po drugie: kazania głosił w języku prowansalskim, co było nie do pomyślenia dla 
współczesnych mu kapłanów, ale spowodowało ogromne zainteresowanie wśród prostego ludu. 

Nie dysponujemy zapisem kazań wielkopostnych, jakie Eugeniusz wygłosił do ubogich w kościele 
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Na szczęście zachowały się jego notatki z przygotowywanych 
kazań. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że na początku Wielkiego Postu w 1813 roku wygłosił 
pierwsze kazanie wielkopostne do ubogich43. Oto, co zanotował, przygotowując się do niego: 

W czasie tego świętego czasu wiele będzie nauk dla bogatych i wykształconych, czyż może ich 
zabraknąć dla ubogich i niewykształconych? (…) bracia moi drodzy, bracia najmilsi posłuchajcie mnie: 
jesteście synami Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, współdziedzicami Jego wiecznego Królestwa, 
wybraną cząstką Jego dziedzictwa. Jesteście – jak mówi święty Piotr – narodem świętym, jesteście 
królami, jesteście kapłanami, jesteście w pewnym sensie bogami. Wy wszyscy bez wyjątku. (…) 
Z zewnątrz okrywają was łachmany, ale w waszym wnętrzu jest skarb! W was jest dusza 
nieśmiertelna, stworzona na Boży obraz, przeznaczona do tego, by posiąść Boga na zawsze. Dusza 
odkupiona krwią Jezusa Chrystusa: o naszą duszę Bóg jest zazdrosny, jest dla niego ważniejsza niż 
rządy nad całym światem. Tylko Bóg jest was godzien! Kochani moi, tylko Bóg44. 

Kazania były wielkim zaskoczeniem nie tylko dla ubogich z Aix. Również niektórzy szlachetnie 
urodzeni przychodzili posłuchać, co ma do powiedzenia kapłan pochodzący z ich otoczenia. Szok 
wywołał nie tylko język prowansalski. Przeważnie kaznodzieje mówili pochlebne, wymuskane słowa 
skierowane do szlachty, a Eugeniusz przedstawił „czystą ewangeliczną prawdę w kategoriach 

współczesnych”45. Na owoce nie trzeba było długo czekać. Każdej niedzieli przychodziło coraz więcej 
słuchaczy. Owoce kazań wielkopostnych były mocnym potwierdzeniem powołania apostolskiego 
świętego Eugeniusza. Już na stałe w swoim życiu de Mazenod był otwarty i uwrażliwiony na ubogich 
swego czasu. 

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Niedługo po zakończeniu rekolekcji wielkopostnych Eugeniusz de Mazenod zapisał słowa, 
wskazujące kolejne pole jego działalności ewangelizacyjnej: 

Postawię w swej pracy na młodzież, będę się starał ją ustrzec od grożącego jej zła, którego już po 
części doświadcza, wcześnie zaszczepiając jej umiłowanie cnoty, szacunek dla religii, smak pobożności 
i odrazę do grzechu (…) Przedsięwzięcie jest trudne, a nawet niebezpieczne; nie mam co do tego 
złudzeń. Ja jednak się nie lękam, ponieważ całą moją ufność pokładam w Bogu, i szukam jedynie Jego 
chwały oraz zbawienia dusz, które On odkupił przez swojego Syna46. 

Pisząc o niebezpieczeństwie zaangażowania w ewangelizację młodzieży, święty Eugeniusz odnosił 
się do założonego przez siebie Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej. Niebezpieczeństwo wiązało 
się z możliwą ostrą reakcją ze strony Napoleona, który rozwiązał Zgromadzenie Młodzieży w Marsylii 

43Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 64. 
44E. de Mazenod, Notes pour l’instruction préliminare, le 3 mars, jours des Cendres – cyt. za: K. Zdziebko, Koncepcja 

ewangelizacji…, s. 159-160. 
45 L. Głowacki, Umiał żyć…, s. 33. 
46E. de Mazenod, Dziennik Stowarzyszenia Młodzieży, 25.04.1813 – cyt. za: „Dokumentacja Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej” (wersja polska), 206 (1995), s. 10. 
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i zakazał tworzenia nowych47. Religii można było uczyć w szkołach wyłącznie z zatwierdzonych przez 
rząd katechizmów, w których uczono bezwzględnego posłuszeństwa cesarzowi. Napoleon za wszelka 
cenę starał się doprowadzić do kompletnej demoralizacji młodzieży. Eugeniusz tak określił sytuację: 

Nietrudno się zorientować, że plan bezbożnego Bonaparte i jego niesławnego rządu zmierza do 
całkowitego zniszczenia religii katolickiej w państwach, które zajął. Kusiciel (…) wierzy, że nie osiągnie 
swojego celu zniszczenia Francji inaczej, jak tylko poprzez zdeprawowanie młodzieży, i tam kieruje 
wszystkie swoje wysiłki. A zatem i ja będę pracował dla młodzieży, będę poszukiwał, próbował ją 
chronić od nieszczęść, na które jest narażona48. 

Aby nie mieć kłopotów z policją, stowarzyszenie przedstawiano jako klub sportowy. Rzeczywiście, 
młodzież zgromadzona wokół Eugeniusza mogła sprawiać wrażenie klubu sportowego. Cała rzecz 

polegała na tym, że dla de Mazenoda sport nie był tylko osłoną jego duszpasterstwa młodzieżowego, lecz 
pomagał w pracy nad charakterem, nad osobowością młodzieży49. Bardzo mu na tym zależało, gdyż 
zamierzał ukształtować swoich młodych przyjaciół na liderów, mających odwagę do świadczenia  
o Jezusie w swoich środowiskach. 

Pomimo dosyć surowego regulaminu, składającego się z pięciuset czterdziestu czterech punktów, 
nastąpił bardzo dynamiczny rozwój stowarzyszenia – od siedmiu pierwszych członków w 1813 roku do 
trzystu w 1817 roku. Młodzież regularnie uczestniczyła w rekolekcjach, wspólnie świętowała różne 
uroczystości kościelne, mogła przygotowywać się do sakramentów Komunii świętej i bierzmowania50. 

POSŁUGA WŚRÓD WIĘŹNIÓW 

Jeszcze przed wstąpieniem do seminarium Eugeniusz angażował się w pomoc osobom uwięzionym. 
Walczył z niesprawiedliwością, która była powszechna w więziennictwie, starał się polepszyć materialną 
stronę życia osadzonych. Zaangażowanie to zaowocowało wyborem jego kandydatury na stanowisko 
przewodniczącego towarzystwa pomocy więźniom. Po powrocie do Aix przekonał się, że sytuacja nie 
uległa znaczącej poprawie. W związku z tym podjął decyzję zaangażowania się w pracę duszpasterską na 
rzecz skazanych. 

W owych czasach we Francji dominował jansenizm. Rygoryzm związany z tym nurtem nakazywał 
odmawiać wszelkim prośbom o Eucharystię, jakie mogliby wyrażać więźniowie, zwłaszcza skazani na 

śmierć. Eugeniusz nazywa to „okropnym przesądem, barbarzyńskim nadużyciem, okrutną 
niesprawiedliwością”51. Walczy wszelkimi dostępnymi środkami z bezdusznym rygoryzmem. Otwarcie 
lekceważył jansenistyczną mentalność, regularnie odwiedzając więźniów, sprawując dla nich posługę 

sakramentalną.  
Przedłużeniem posługi na rzecz więźniów było zaangażowanie się w pomoc jeńcom wojennym. Po 

bitwie narodów pod Lipskiem w Aix w obozie jenieckim naruszone były wszelkie normy sanitarne. Gdy 
wybuchła epidemia tyfusu, ksiądz Eugeniusz otrzymał od władz zgodę na odwiedzanie chorych. 6 marca 
1814 roku zachorował na tyfus i 10 marca trafił do szpitala. W związku z realnym niebezpieczeństwem 

                                                           
47Por. G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał…, s. 52. 
48E. de Mazenod, Introduction Au règlement de la Congrégation de la Jeunesse – cyt. za: K. Zdziebko, Koncepcja 

ewangelizacji…, s. 164. 
49Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 71. 
50Zob. K. Zdziebko, Koncepcja ewangelizacji…, s. 164-166. 
51G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał…, s. 54. 
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śmierci, 14 marca poprosił o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, przyjął również wiatyk. Dwie 
godziny po przyjęciu sakramentów stracił przytomność52. 

Walka o życie trwała ponad trzy tygodnie. W tym czasie młodzież przychodziła codziennie do 
szpitala oraz publicznie modliła się za swego duszpasterza i przyjaciela. 1 maja, w kościele pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny, odprawił mszę dziękczynną za swoje uzdrowienie. Stowarzyszenie 
stawiło się w kościele w komplecie. Blady i wychudzony Eugeniusz, pomimo osłabienia, był pełen radości 
ze spotkania z młodzieżą53. 

WYCHOWAWCA KLERU 

Sytuacja kleru francuskiego była bardzo trudna. W czasie rewolucji (1789–1799) wszystkie 

zgromadzenia zostały zlikwidowane, a ich kościoły zburzone albo użyte do celów świeckich. Księża 
diecezjalni byli prześladowani, a wszystkie seminaria przez wiele lat były zamknięte. Skutki tej sytuacji 
były odczuwalne długo po zakończeniu jawnego prześladowania. Między rokiem 1809 a 1815 liczba 
aktywnych kapłanów spadła z 31870 do 2587454. Widząc opłakaną sytuację duchowieństwa, Eugeniusz 
de Mazenod zaangażował się w pomoc swoim współbraciom w kapłaństwie. 

W seminarium w Aix widział wielkie rozprężenie i upadek ducha pobożności. Jego reakcją było 
założenie Stowarzyszenia Apostolskiego, wzorującego się na Stowarzyszeniu istniejącym w seminarium 
świętego Sulpicjusza w Paryżu. Klerycy polubili młodego kapłana, który zbierał ich na różne konferencje, 
czytania duchowne, dyskusje i modlitwy. Organizował czas wypoczynku i pracy, przeplatając je modlitwą 
i rozmową na tematy apostolskie55. Taka działalność przyniosła szybkie owoce. Radykalnie zmieniła się 
atmosfera w seminarium56. 

Przywrócenie gorliwości w seminarium nie wystarczyło młodemu apostołowi. Na sercu leżało mu 
uświęcenie miejscowego duchowieństwa. Przyłączył się do grupy kapłanów, by wspólnie odbywać 
konferencje, na których omawiane były obowiązki kapłańskie. Jego kierownik duchowy z czasów 
seminaryjnych radził mu, by nie brał na siebie roli reformatora. Słusznie zauważał, że jeśli Eugeniusz 
będzie żył gorliwym życiem kapłańskim, zachowując wszystkie przepisy karności kościelnej, pociągnie 
innych swoim przykładem57. Tylko święte życie kapłana „wzbudza zaufanie, podtrzymuje mocnych, 
kieruje słabszymi, staje się wyrzutem dla złych i cieszy tych, którzy żyją w bojaźni Bożej i kochają 
Boga”58. Takie działania nie tylko ożywiły życie miejscowych parafii, ale też zbliżyły do siebie wielu 
księży. 

POCZĄTKI WSPÓLNEGO ŻYCIA 

Trudne doświadczenie choroby i radość płynąca ze współpracy z innymi kapłanami, zrodziły 
w Eugeniuszu myśl o założeniu stowarzyszenia kapłańskiego. Odpowiedzią na rodzące się wątpliwości, 
jaką formę życia kapłańskiego ma wybrać59, było zdanie, które papież Pius VII powiedział do przyjaciela 
Eugeniusza, księdza Karola de Forbin-Janson. Zastanawiając się nad wyjazdem do Chin, ksiądz Karol 

52Por. R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 72-72. 
53Por. tamże. 
54W.H. Woestman, Kapłani, SWO, s. 312. 
55Por. L. Głowacki, Umiał żyć…, s. 30-31. 
56Por. W. Zapłata, Kiedy wielka miłość…, s. 96. 
57Por. tamże. 
58Tamże. 
59W tym czasie Eugeniusz rozważał rozpoczęcie życia w zgromadzeniu kontemplacyjnym. 
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podzielił się wątpliwościami z papieżem, który odpowiedział mu, że piękne jest jego pragnienie wyjazdu 
do Chin, ale wskazał równocześnie na potrzeby religijne Francji. W wyniku tej rozmowy ksiądz Karol 
zmienił swoje pierwotne plany60. Odpowiedź papieża była również wystarczająca dla Eugeniusza.  

Gdy wrócił do zdrowia po przebytym tyfusie, zaczął szukać współpracowników. Nie chciał, jak sam 
to określał, „dobrych kapłanów”. Potrzebował towarzyszy całkowicie oddanych chwale Bożej, służbie 
Kościołowi i zbawieniu dusz. Ludzi, którym nie zależało na szukaniu stabilizacji, ale pragnących ryzyka 
przekraczania granic w poszukiwaniu najbardziej opuszczonych61. Poszukiwania zaowocowały 
powstaniem Stowarzyszenia Misjonarzy Prowansji, które na skutek nieustannego poszerzania obszaru 
działalności duszpasterskiej zmieniło nazwę na Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

ZAKOŃCZENIE 

W celu lepszego zrozumienia pasji ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza zaprezentowane zostały 
wydarzenia, które doprowadziły młodego de Mazenoda do całkowitego poświęcenia się dziełu głoszenia 
Słowa Bożego. Oddanie się do dyspozycji swego Boskiego Mistrza nie wypływało z nieuporządkowanych 
emocji. Była to dojrzała odpowiedź na miłość Zbawiciela, wyrażona w czynnym zaangażowaniu na rzecz 
najbardziej opuszczonych. Doświadczenie Wielkiego Piątku i rozeznanie potrzeb Kościoła doprowadziły 
Eugeniusza de Mazenoda do decyzji wstąpienia do seminarium, a ubóstwo duchowe współczesnych mu 
Francuzów oraz współpraca z innymi kapłanami zaowocowały powstaniem nowego zgromadzenia.  

Istotna jest kolejność wydarzeń. To nie analiza znaków czasu spowodowała zaangażowanie 
młodego de Mazenoda w dzieło ewangelizacji. Powodem podjęcia służby było pragnienie odpowiedzi na 
miłość Boga. Wszelka jego działalność ewangelizacyjna wypływała wprost z osobistego doświadczenia 

Miłości Ukrzyżowanego. Dopiero doświadczenie tej miłości otworzyło młodego Eugeniusza w pełni na 
potrzeby otaczających go ludzi. 

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI EWANGELIZACYJNEJ ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA DE MAZENODA 

Streszczenie 
Osoby poszukujące inspiracji w swej działalności ewangelizacyjnej często sięgają po wzorce 

zaproponowane przez Kościół. Zdarza się jednak, że niektóre hagiografie, zamiast inspirować, 
onieśmielają, zwłaszcza gdy skupiają się przede wszystkim na dojrzałych owocach życia wielkich 

świętych. Niniejszy artykuł przedstawia początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de 
Mazenoda. Autor ukazał drogę, którą Założyciel Misjonarzy Oblatów przebył od głębokiego przeżycia 
mistycznego w czasie liturgii Wielkiego Piątku, do decyzji o założeniu zgromadzenia, zaangażowanego  
w dzieło misyjne Kościoła. W artykule podkreślony został prymat osobistego doświadczenia miłości 
Chrystusa. Dopiero z tego doświadczenia oraz z rozeznania potrzeb prześladowanego Kościoła zrodziło 
się zaangażowanie w duszpasterstwo ludzi ubogich – opuszczonych, młodzieży, więźniów, jeńców 
wojennych. Te różnorakie formy duszpasterstwa, połączone z doświadczeniem wspólnoty kapłańskiej, 
zaowocowały ostatecznie powstaniem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Słowa kluczowe 
teologia pastoralna, ewangelizacja, Eugeniusz de Mazenot, metody ewangelizacji 

                                                           
60R. Boudens, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod…, s. 73. 
61Por. P. Zając, Św. Eugeniusz…, s. 43. 
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THE BEGINNINGS OF ST. EUGENE DE MAZENOD'S EVANGELIZATION ACTIVITY 

Summary 
The people searching for inspiration in their evangelization activities often reach for patterns 

presented by the Church. Sometimes some hagiographies instead of inspiring, rather intimidate, 
especially when they focus on very mature fruits of great saints' lives. 

This article presents the beginnings of st. Eugene de Mazenod's evangelization activity. The author 
shows a path which the founder of Missionary Oblates of Mary Immaculate traveled from a deep mystical 
experience during the Great Friday's liturgy, to a decision of founding a community engaged in Church's 
mission. The article underlines the priority of a personal experience of Christ's love. Only from this 

experience along with identification of persecuted Church comes an involvement to ministry of poor 
people - abandoned, youth, prisoners and prisoners of war. Those different forms of ministry along with 
an experience of priest community fruited with a final rise of Missionary Oblates of Mary Immaculate. 

Keywords 
pastoral theology, evangelization, Eugene de Mazenod, methods of evangelization 
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Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

FUNDAMENTY HERMENEUTYKI PRZESTRZENI SPOŁECZNO – POLITYCZNEJ 
W TRYPTYKU ENCYKLIK BENEDYKTA XVI 

Mimo iż stricte społeczno – polityczny charakter posiada jedynie ostatnia encyklika Benedykta XVI 
Caritatis in veritate1, nie trudno dostrzec obecność tejże problematyki w jej różnych wymiarach 

i perspektywach, w całym tryptyku papieskich encyklik. Nie powinno to dla nikogo stanowić zaskoczenia, 
wszak osadzenie myśli owego tryptyku w kontekście teologicznej twórczości Josepha Ratzingera, wpierw 
jako akademickiego teologa, a następnie jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, wskazuje na jego stale 
żywe zainteresowanie zagadnieniami społeczno – politycznymi, zarówno tymi bieżącymi, jak 
i fundamentalnymi, nieprzemijającymi kwestiami styku religii, społeczeństwa i polityki w ich 
wzajemnym współistnieniu i nieraz skomplikowanych współodniesieniach2. Z pewnością, na obecne 
poglądy Benedykta XVI3 niebagatelny wpływ wywarły wydarzenia związane z ruchami społeczno – 

 Michał Płóciennik, mgr, lic. - mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, lic. filozofii 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; kontakt: plociennikmichal@o2.pl 
1Nie licząc oczywiście encykliki pisanej „na cztery ręce” Lumen fidei, która owszem, rozpoczęta przez Benedykta 

XVI, ukazała się ostatecznie sygnowana autorstwem Franciszka. 
2Zob. w tej kwestii T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, Kraków 2010, s. 173-200. Szczególnym 

tego świadectwem są słynne debaty między Ratzingerem a Jürgenem Habermasem - zob. J. Habermas, 

J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion, Freiburg im Breisgau – Basel – Vienna 2005. 

Zob. w tej kwestii Z. Teinert, Habermas i Ratzinger: wiara i wiedza w dobie sekularyzacji, Poznańskie Studia 

Teologiczne (2006), s. 151-168; V. Possenti, Stato, diritto, religione. Il dialogo tra Jürgen Habermas e Joseph 

Ratzinger, Roczniki Filozoficzne 1 (2014), s. 71-85.  
3Ewolucja czy też niekiedy prawie że radykalna zmiana poglądów teologicznych Josepha Ratzingera, dotyczących 

żywo dyskutowanych w posoborowej atmosferze zagadnień doktrynalno – pastoralnych, w kontekście niektórych 

późniejszych rozstrzygnięć Kongregacji Nauki Wiary kierowanej przez Ratzingera - a więc forsowanej przez niego 

pod egidą Kongregacji teologii(?); kwestia przełożenia właściwie „z dnia na dzień” poglądów teologa na 

stanowisko, bądź co bądź, Magisterium Ecclesiae, choć nie zawsze i nie do końca wiadomo o jakiej randze co do 

obowiązywalności, pozostaje niezwykle ciekawym a zarazem kontrowersyjnym problemem doktrynalnym, być 

może także z silnym akcentem dotyczącym wiarygodności Kościoła na forum publicum. W każdym razie wydaje się, 

że nie do utrzymania jest teza o całkowitej spójności i braku dyskontynuacji czy wręcz zerwania w całościowo 

wziętej spuściźnie Ratzingera - nadmieńmy tylko, że wraz z wyborem Ratzingera na papieża, sprawa odczytywania 

i hermeneutyki teologii Niemca, wraz z, co szczególne istotne i zarazem aporetyczne, z uwzględnieniem miejsc 

autorytetu magisterialnego, uległa jeszcze większej komplikacji. Żeby nie pozostać gołosłownym, w tej i tak nieco 

zawikłanej kwestii, posłużmy się przykładem: nie potrzeba wiele wysiłku, aby np. w Encyklice Spe salvi dopatrzeć 

się częściowej kompilacji chociażby tekstów naukowych Ratzingera dotyczących eschatologii - mamy zatem 

swoisty paradoks, gdyż zasadniczo ten sam tekst, czy też główna myśl, posiada raz charakter dyskusyjnego 

dyskursu naukowego, w innym zaś miejscu przybiera postać wypowiedzi biskupa Rzymu, a więc w jakiejś mierze 

odzwierciedla i wyraża wiarę i myśl Kościoła. Jak to właściwie rozumieć? Naszą intencją było jedynie 

zasygnalizowanie tegoż problemu, dochodzącego do głosu niemalże przy każdym spotkaniu z twórczością 

niemieckiego teologa; na ile dotyczy to poruszanej przez nas kwestii, a mianowicie wątków społeczno-

politycznych, należałoby wnikliwie przeanalizować, mając świadomość owej konstytutywnej niemal trudności 
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politycznymi w drugiej połowie XX- wieku, których nie tylko był uczestnikiem·ale wobec których także 
zajmował (jako teolog)4, czy wręcz był „zmuszony” koniecznością posługi – urzędu zajmować stanowisko 
(jako biskup i prefekt Kongregacji Nauki Wiary)5. Tym nie mniej - mimo owych kontekstualnych 
wpływów, należy pamiętać, że spojrzenie Benedykta XVI na omawiane przez nas zagadnienia, jest 
spojrzeniem przede wszystkim teologa6, myślącego konteksty społeczno-polityczne „z wnętrza” 
chrześcijańskiego Objawienia. Nie oznacza to jednakowoż podejścia „zewnętrznego” wobec owych 
kontekstów, co jest niemożliwością, zważywszy na historyczno – czasowe ustrukturyzowanie egzystencji 
człowieka, a także historyczno – czasowe przeżywanie przez niego - niezmiennej w swe istocie, a ze 
względu na człowieka uhistorycznionej i uczasowionej - Ewangelii, co zresztą sam Benedykt XVI mocno 
eksplikuje we wstępie do Caritatis in veritate7. Nie sposób w naszym krótkim opracowaniu poruszyć czy 
choćby wskazać, nie mówiąc o jakiejkolwiek możliwości wyczerpania, wszystkich zagadnień czy jedynie 

wątków i odniesień społeczno – politycznych podjętych przez papieża w jego encyklikach, a także 
uwzględnić szerokiej literatury komentatorskiej, której się encykliki doczekały, wraz z licznymi 
sympozjami poświęconymi analizie tematyki w nich poruszanej, stąd świadomie decydujemy się 
zaprezentować jedynie wybrane kwestie, stanowiące jednakże, naszym zdaniem, swego rodzaju punkty 
orientacyjne społeczno-politycznej struktury myślowej Benedykta XVI8. 

1. AGAPETO – VERITO – LOGICZNE APRIORI CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA SPOŁECZNO – 

POLITYCZNEGO 

„Miłość (caritas) jest królewską drogą nauki społecznej Kościoła. […] Stanowi ona prawdziwą treść 
osobistej relacji z Bogiem i bliźnim; jest nie tylko zasadą mikro-relacji: więzi przyjacielskich, rodzinnych, 

                                                                                                                                                                                                                       

w interpretacji myśli papieża z Altöting. Zob. w tej kwestii J. Szymik, Dwóch Ratzingerów, w: tenże, Joseph 

Ratzinger. Filozof, teolog, duszpasterz, Kraków 2008, s. 60-62; T. Rowland, Wiara Ratzingera..., s. 39-59. 
4Ratzinger polemizował zarówno z ruchami pozakościelnymi, jak marksizm i neomarksizm (m.in. 

Frankfurterschule) czy szeroko rozumiana sekularyzacja oraz sekularyzm, ale także z inspirowanymi niekiedy nimi 

tendencjami wewnątrz Kościoła, jak chociażby teologia polityczna czy teologia wyzwolenia. 
5Wśród ważniejszych dokumentów dotyczących zagadnień społeczno-politycznych wydanych przez Kongregację 

pod przewodnictwem Ratzingera można wymienić: Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia” (1984), 

Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu (1986), Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności  

i postępowania katolików w życiu publicznym (2002). 
6Mamy tu przy tym na myśli nie tylko rewelatywne źródło podstawowych twierdzeń katolickiej nauki społecznej, 

ale także owo specificum teologicznego namysłu Benedykta XVI nad sprawami społeczno – politycznymi, swoistą 

theologia benedicta - por. J. Szymik, Theologia beneticta, t. 1, Katowice 2010. 
7Por. Encyklika Cartias in veritate do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich 

wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Kraków 2009, nr 1-9 [dalej cyt. Caritatis 

in veritate]. Benedykt XVI podkreśla, w kontekście analizy Encykliki Populorum progressio Pawła VI, objawieniową 

przesłankę – fundament społecznej nauki Kościoła - por. Caritatis in veritate nr 10, 12, o czym należy pamiętać, aby 

nie zredukować jej jedynie do „danych socjologicznych”, politologicznych, czy w najlepszym razie filozoficznych.  
8 Szerszego i bardziej całościowego spojrzenia na perspektywę społeczną-polityczną Benedykta XVI mogą 

dostarczyć publikacje E.J.Nowackiej: Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI: geneza i znaczenie dla 

współczesnych państw demokratycznych, Wrocław 2006; Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Wrocław 

2007; Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI, Wrocław 2009; Wprowadzenie do doktryny społecznej 

Benedykta XVI. Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka, Wrocław 2015. 
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małej grupy, ale także makrorelacji: stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych”9. 
Jednakowoż Benedykt XVI nie ma na myśli jakiejkolwiek miłości, będąc świadomym jej różnorakich 
wypaczeń, karykatur czy spłaszczeń10, dlatego wskazuje, iż jest „potrzeba łączenia miłości z prawdą”11, 
tym samym ostatecznie dopiero „«Caritas in veritate» to zasada wokół której skupia się nauka społeczna 
Kościoła”12, stając się tym samym „«caritas in veritate in re sociali»: głoszeniem prawdy miłości Chrystusa 
społeczeństwie. Nauka jest posługą miłości, ale w prawdzie”13. Tak więc podstawowym paradygmatem 
wszelkiego myślenia, ale także działania w sferze społeczno – politycznej jest dla Benedykta XVI 
nierozłączna perychoreza i współistnienie prawdy i miłości14, swoiste napięcie wyrażające się jako 
«veritas in caritate», „ale również w odwrotnym i komplementarnym kierunku - «caritas in veritate»”15. 
Prawda i miłość, logos i agape, w ich wzajemnym współistnieniu i przenikaniu się, stanowią dla papieża 
swoiste „okulary”, przez które patrzy on na rzeczywistość jako taką16, a w jej ramach na przestrzeń 

9Caritas in veritate, nr 2. Zob. A. Ahapau, Teologia miłości w misterium chrześcijańskim w świetle encykliki Deus 

caritas est Benedykta XVI, Lublin 2015. 
10Por. tamże; Encyklika Deus caritas est do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych 

i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2005, nr 2-7 [dalej cyt. Deus caritas est].  Zob. 

także, P. Ide, Chrystus daje wszystko. Teologia miłości Benedykta XVI, tłum. W. Szymona, Kraków 2011. 
11Tamże. Na temat fundamentalnego znaczenia kategorii prawdy w myśli Benedykta XVI zob. J. Szymik, 

Uniwersalne znaczenie prawdy i wolności. Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI, Studia Oecumenica 

11 (2011), s. 17-34; A. Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. 

D. Chabrajska, Kraków 2006, s. 404-408. 
12Caritas in veritate, nr 6. 
13Caritas in veritate, nr 5. Stąd największe zagrożenie dla współczesnego człowieka dostrzega Ratzinger w coraz 

bardziej szerzącym się relatywizmie, w jego różnorakich odmianach - więcej, w swoistej dyktaturze relatywizmu 

zob. J. Warzeszak, Wiara wobec relatywizmu, Warszawskie Studia Teologiczne 1 (2012), s. 57-70; B. Giemza, 

Kościół wobec dyktatury relatywizmu, Wrocławski Przegląd Teologiczny 1 (2008), s. 89-103; 

S. Jaśkiewicz, Relatywizm - od idei do dyktatury: wybrane zagadnienia z nauczania kard. Josepha Ratzingera - 

papieża Benedykta XVI, Częstochowskie Studia Teologiczne (2006), s. 15-25. 
14Zob. K. Hemmerle, Wahrheit und Liebe - ein perichoretisches Verhältnis, w: Veritati et caritati. W służbie teologii 

i pojednania, red. P. Jaskóła, Opole 1992, s. 106-118. 
15Caritas in veritate, nr 2. Zob. Franciszek, Encyklika Lumen fidei do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób 

konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o wierze, Kraków 2013, nr 26-27. Niezwykle trafnie oddają 

perychorezę prawdy i miłości słowa św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein): „Nie przyjmujcie niczego za 

prawdę, co byłoby pozbawione miłości, i nie przyjmujcie niczego jako miłość, co byłoby pozbawione prawdy; 

jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem”, przywołane przez Jana Pawła II podczas homilii 

uroczystości kanonizacyjnej - zob. http://karmel.pl/hagiografia/stein/baza.php?id=30 (stan z dn. 15.11.2015).  
16„Prawda i Miłość są tym samym. To zdanie- jeśli ujmiemy je w całej jego wymowie- jest najwyższą gwarancją 

tolerancji; wyraża sposób obchodzenia się z prawdą, której jedyną bronią jest ona sama, a więc miłość”, 

J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005, 

s. 183. We Wprowadzeniu w chrześcijaństwo Ratzinger pisał: „Bóg wiary zaś jako myśl jest miłością. Podstawą jest

tu przekonanie: kochać jest rzeczą boską. Logos całego świata, pramyśl stwórcza, jest zarazem miłością; 

a nawet ta myśl jest stwórcza, gdyż jest jako myśl miłością, a jako miłość myślą. Ukazuje się tu pratożsamość 

prawdy i miłości, które tam, gdzie są w pełni urzeczywistnione, nie są dwiema rzeczywistościami stojącymi obok 

siebie czy naprzeciwko siebie, tylko są jednym jedynym Absolutem”, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2007, 

s. 149. Zob. także tamże, s. 152-163. Na temat kategorii L(l)ogosu, w tym także jej relacji do prawdy i miłości,

w myśli J. Ratzingera/Benedykta XVI - zob. J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, Katowice 2012- zasadniczo cała 
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społeczno –polityczną i według których ją opisuje, ocenia, wartościuje, a przede wszystkim próbuje 
zrozumieć; „okulary”, które, jak sam podkreśla, są nie tylko że nieodzowne, do właściwego widzenia, 
owszem - działania w przestrzeni społecznej, co więcej, są niezdejmowalne, gdyż „miłość – caritas – 
zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego 
sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Kto 
usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka”17. I to nie tylko 
dlatego, że „zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy”, „zawsze będzie 
samotność, „zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu 
konkretnej miłości bliźniego”18, ale dlatego, że dochodzi tu do głosu metafizyczny wymiar człowieka, 
często dziś negowany19, metafizyczna potrzeba miłości, kochania i bycia kochanym w całej swojej 
prawdzie i prawdzie „drugiego”, „która obejmuje całość egzystencji w każdym jej wymiarze, także  

w wymiarze czasu” i tym samym „miłość dąży do wieczności”, dlatego też owa niezbywalność miłość, jej 
metafizyczne ugruntowanie w bycie jednostkowym jak i społecznym, wskazują na rzeczywistość 
transcendentną, na Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,16). Z tego też względu, w zakończeniu swojej 
społecznej encykliki Benedykt XVI z taką siłą stwierdza, że humanizm, choćby najbardziej przeniknięty 
miłością20, ale jednak tylko w wymiarze ludzkim, negujący odniesienie do transcendencji – do Boga, jest 
w gruncie rzeczy „humanizmem nieludzkim”21, któremu grozi stanie się przelotną modą, a także finalnie 
zapomnienie o wartościach ludzkich, wszak „człowiek nie może sam kierować własnym postępem, 
ponieważ nie może sam z siebie ustanowić prawdziwego humanizmu”22, który może mu jedynie zostać 

                                                                                                                                                                                                                       

pierwsza część. We wstępie do niej Szymik pisze: „Bóg jest Rozumem [Logosem – Prawdą - M.P.], który jest 

Miłością - tak w skrócie o nieco innym przekroju tej problematyki dałoby się wyrazić «logosowe» treści teologii, 

czyli teo-logikę właśnie”, tamże, s. 9. 
17Deus caritas est, nr 28. 
18Por. tamże. 
19Por. Caritatis in veritate nr 31. 
20 Owszem, fundamentem humanizmu jest miłość, i to ona ostatecznie zbawia człowieka, ale aby tak mogło być 

musi ona mieć charakter transcendentny i bezwarunkowy, a więc boski, tj. być miłością Boga, w przeciwnym 

wypadku, mimo całej swojej wagi i wielkości, na skutek własnej kruchości, najboleśniej doświadczanej  

w momencie śmierci, nie jest w stanie rozwiązać problemu życia człowieka - por. Encyklika Spe salvi do do 

biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o nadziei 

chrześcijańskiej, Tarnów 2007, nr 26 [dalej cyt. Spe salvi]. 
21Caritatis in veritate nr 78. Zob. w tej kwestii H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków 2004; tenże, 

Ateizm i sens człowieka, tłum. O. Scherer, Paris 1969. 
22Tamże. „Jednym z wymiarów dzisiejszego sporu o Kościół jest spór o człowieka i o prawdę humanizmu. Czy 

człowiek może istnieć bez Boga? Czy jesteśmy w stanie zapewnić prawdziwe poszanowanie każdemu człowiekowi, 

jeśli oddzielimy naszą tajemnicę od tajemnicy Boga? Co jest większym przejawem prawdziwego humanizmu? Dać 

Boga człowiekowi czy uratować człowieka przed Bogiem? Benedykt XVI swoim pontyfikatem formułuje 

zdecydowany manifest chrześcijańskiego humanizmu w czasie, gdy wciąż przekazywana jest «nieśmiertelna 

plotka» o tym, że Bóg i Kościół to wrogowie ludzkości”. Co znamienne, „cywilizacja, która ogłosiła śmierć Boga, 

szybko doświadczyła własnej śmierci. Humanizm bowiem nie znajduje oparcia sam w sobie. Ci, którzy próbowali 

uśmiercić Boga i wyrzucić Go poza nawias życia społecznego, dzisiaj muszą też proklamować koniec historii  

i śmierć samego człowieka (por. Francis Fukuyama). Jak mało w tym humanizmie znaczy człowiek! Pomimo tak 

częstego odwoływania się do praw człowieka, powtarzania sloganów o godności człowieka, zasypywania ludzi 

fałszywymi dobrami i wartościami nasza epoka potrafi dokonywać rzeczy zupełnie nieludzkich. Oczywiście-  

w imię człowieka”, R.J. Woźniak, Sekret Credo, Kraków 2014, s. 139.140-141. 
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zaofiarowany jako rzeczywistości bezinteresownego daru miłości, daru (od) Boga przez i w drugim 
człowieku23. Innymi słowy, z paradygmatu miłości w prawdzie Benedykt XVI wyprowadza wniosek 
o nieodzowności uznania nie tylko istnienia człowieka w wymiarze jednostkowym, ale także w wymiarze
społecznym, jako ufundowanego na „fenomenie daności” (J.L. Marion), darze darmo danym przez Boga, 
co tym samym implikuje konieczność istnienia przestrzeni i wymiaru daru, daru bezinteresownego, 
w tymże istnieniu-życiu społecznym, przejawiającego się na wiele sposobów24. Wszak „Miasto człowieka 
nie wzrasta tylko dzięki odniesieniom do praw i obowiązków, ale jeszcze bardziej i w pierwszym rzędzie 
dzięki relacjom bezinteresowności, miłosierdzia i komunii. Miłość objawia zawsze także w relacjach 
ludzkich miłość Bożą, dając wartość teologalną i zbawczą wszelkim zaangażowaniom sprawiedliwości 
w świecie”25.  

2. PERSONALISTYCZNO-ETYCZNY CHARAKTER PRZESTRZENI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ

„(...) pierwszym kapitałem, który należy ocalić i docenić jest człowiek, osoba, w swojej 
integralności”26, stwierdza Benedykt XVI, cytując jednocześnie fragment soborowej Konstytucji Gaudium 
et spes: „Człowiek bowiem jest twórcą całego życia gospodarczo –społecznego, jego ośrodkiem i celem”27. 
Ów personalizm życia społeczno – gospodarczo –politycznego28, papież ugruntowuje na ostatecznej 
sensowności i ufundowaniu bytu ludzkiego, a więc na fakcie, że człowiek nie jest zagubionym atomem 
w przypadkowym wszechświecie, ale jest stworzeniem Boga, które zechciał On obdarzyć duszą 
nieśmiertelną i które umiłował od początku”, tym samym, to „Bóg jest poręczycielem prawdziwego 
rozwoju człowieka, ponieważ stwarzając go na swój obraz, obdarza go także transcendentną godnością 
i podtrzymuje w nim konstytutywne pragnienie, by «być więcej»”29. Jasne jest więc, że spojrzenie na 

rzeczywistość społeczno – polityczną w wydaniu papieża dokonuje się w perspektywie gruntująco 

23„Miłość w prawdzie stawia człowieka wobec zadziwiającego doświadczenia daru. Bezinteresowność jest obecna 

w jego życiu w rozlicznych formach, często nieuznawanych z powodu wyłącznie produktywistycznej 

i utylitarystycznej wizji życia. Istota ludzka została uczyniona dla daru, który ją wyraża i urzeczywistnia jej wymiar 

transcendentny. Czasem człowiek współczesny jest mylnie przekonany, że jest jedynym sprawcą samego siebie, 

swojego życia i społeczeństwa”, Caritatis in veritate, nr 34. 
24 Por. Caritatis in veritate, nr 34-42; por. Deus caritas est, nr 31. Rzeczywistość bezinteresownego daru zakłada 

jako swój fundament, bardziej wobec niej pierwotne: relację sprawiedliwości i odniesienia do dobra wspólnego, 

Caritatis in veritate nr 6-7. Tutaj dochodzi do głosu tak bardzo podkreślany przez Ratzingera Guardinowski prymat 

logosu wobec ethosu, wynikający w głównej mierze z faktu, że człowiek jako stworzenie nie jest wytwórcą wartości 

i sensu, a jedynie ich odbiorcą, które są mu dane, i owszem za-dane, jakoże sam człowiek jest sobie fundamentalnie 

dany i za-dany, i wszystko co czyni (ethos) jest zawsze odpowiedzią na pierwszeństwo daru l(L)ogosu Boga - zob. 

J. Szymik, Ecce homo. Ku antropologii teocentrycznej, w: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby 

ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Katowice 2012, 

s. 30; tenże, Theologia benedicta, t. 1..., s. 26-32.
25 Caritatis in veritate, nr 6. Zob. IV część encykliki papieża Franciszka Lumen fidei zatytułowaną: Bóg przysposabia 

im miasto. 
26 Caritatis in veritate, nr 25, por. tamże, nr 42.  
27 Na temat znaczenia Gaudium et spes w myśli Ratzingera, a także jego i Wojtyły wpływie na jej hermeneutykę 

zob. T. Rowland, Wiara Ratzingera..., s. 60-86. 
28 Co ciekawe, Ratzinger, idąc z Platonem, postrzega politykę w kategoriach „sztuki” - zob. J. Ratzinger, Laudacja 

pod adresem premiera dr. H.C. Alfonsa Goppela, w: tenże, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, tłum. A. Czarnocki, 

Warszawa 2009, s. 239-242. 
29 Caritatis in veritate, nr 29.  
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metafizycznej, tzn. w kontekście podstawowych pytać o istotę człowieka i istotę społeczeństwa. Tym, co 
jego zdaniem stanowi centrum tejże przestrzeni, jest człowiek, każdy konkretny człowiek, i to nie jako 
indywiduum, ale jako osoba będąca obrazem Boga w jej różnorakich relacjach twórczych - z Bogiem 
(bardziej „być), drugim człowiekiem (społeczność) i światem (gospodarka30, ekologia etc.).  
Z personalistycznego charakteru życia społeczno – politycznego Benedykt XVI wyciąga dwa 
fundamentalne wnioski: o konieczności osadzenia tegoż życia na powszechności praw i obowiązków31 
oraz o etycznym wymiarze-charakterze całości tegoż życia, w jej najróżniejszych wymiarach, w tym 
ekonomiczno-gospodarczym32. Działalność społeczno – polityczna, reasumuje papież, jest działalnością 
ludzką, swoistym actus humanus, stąd posiada i nie może mieć innego charakteru jak personalistyczno – 
etyczny33, a wszelkie inne jej rozumienie, może dokonywać się jedynie na podłożu ideologicznym34. 

3. KWESTIA INTEGRALNOŚCI LUDZKIEGO ROZWOJU JAKO ZNAK CZASU HIC ET NUNC 

„Po ponad czterdziestu latach od publikacji Encykliki [chodzi o Populorum progressio - przyp. M.P.] 
pragnę złożyć hołd i uczcić pamięć wielkiego Papieża Pawła VI, podejmując jego nauczanie  
o integralnym rozwoju ludzkim i krocząc drogą wyznaczoną przez to nauczanie, aby je obecnie 
zaktualizować. […] wyrażam moje przekonanie, że Popularoum progressio zasługuje, aby uważano ją za 
«Rerum novarum współczesnej epoki», rozjaśniającą drogę ludzkości w kierunku zjednoczenia”35.  

Benedykt XVI bardzo wyraźnie identyfikuje podstawowe wyzwanie, a zarazem zadanie społeczno-
polityczne współczesnego świata z problemem zrównoważonego i integralnego rozwoju ludzkiego, 
zarówno w wymiarze indywidualnym - choć należy stwierdzić niestety, iż temu aspektowi papież 
poświęca stosunkowo mało miejsca, poza nielicznymi ogólnymi stwierdzeniami, często będącymi nota 

bene odniesieniami do encykliki Pawła VI, jak i społecznym, dostrzegając w nim wiele aporii  
i niedociągnięć36, a także wielką nadzieję ludzkości. Sporo miejsca, bo właściwie cały rozdział I, zajmuje 

                                                           
30 Zob. A. Zadroga, Personalistyczna koncepcja moralności gospodarczej w ujęciu Benedykta XVI i Jana Pawła II  

w kontekście współczesnego kryzysu ekonomicznego, Roczniki Teologii Moralnej 4 (2012), s. 213-223. 
31 Caritatis in veriatet, nr 43n.  
32 Caritatis in veritate, nr 45n.; por. tamże, nr 34, 36-37, 41.  
33 Zob. J. Ratzinger, Prepolityczne fundamenty moralne państwa wolnościowego, w: tegoż, Wykłady..., s. 218-234. 

Ważne teksty Ratzingera dotyczące polityki zostały zebrane m.in. w: Prawda, wartości, władza: kiedy społeczeństwo 

można uznać za pluralistyczne, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999; Kościół – ekumenizm – polityka, Poznań-Warszawa 

1990. 
34 Jan Paweł II wyraził to w postaci: prymatu osoby przed rzeczą, prymatu „być” przed „mieć”, prymatu etyki przed 

techniką, prymatu ducha przed materią - zob. tenże, Encyklika Redemptor hominis w której u początku swej 

papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich 

synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, Poznań 1979, nr 16; tenże, W imię przyszłości kultury. 

Przemówienie w siedzibie UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980), w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówiania, 

homilie, wybór tekstów i pracowanie redakcyjne M. Radwan, T. Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 64-81.   
35 Caritatis in veritate, nr 8. Zob. M. Antoniewicz, Integralny rozwój człowieka w ujęciu Caritas in veritate Benedykta 

XVI, Studia Gnesnensia 24 (2010), s. 265-277. 
36 Jako współcześnie istotne zadania i wyzwania papież wskazuje m.in. relatywizm kulturowy - nr 26, rozwiązanie 

kwestii głodu - nr 27, problematykę szacunku dla życia - nr 28, kwestie związane z wolnością religijną  

i fundamentalizmem, w tym także religijnym- nr 29, problemy związane ze wzrostem demograficznym - nr 44, 

amoralność ekonomii - nr 45n., stosunek do środowiska naturalnego - nr 48n., w tym kwestie energetyczne - nr 49, 
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analiza i eksplikacja głównych wątków zawartych w Populorum progressio, w tym silne osadzenie ich 
w kontekście linii rozwojowej społecznego nauczania Kościoła i z mocnym zaakcentowaniem 
soborowych (Vaticanum II) inspiracji37, jednakże Benedykt XVI jest świadom tego, iż o ile sama kwestia 
rozwoju ludzkiego jest jak najbardziej nadal, a może jeszcze bardziej paląca niż za czasów Pawła VI, to 
Sitz im Leben owej kwestii w znacznej mierze uległo modyfikacji, jeśli nie całkowitej zmianie38. Refleksji 
nad obecnym kontekstem rozwoju ludzkiego, poświęcony jest w całości drugi rozdział społecznej 
encykliki Benedykta XVI noszący tytuł „Rozwój ludzki w naszych czasach”39.  Zresztą, aby właściwie 
uchwycić integralną i przede wszystkim chrześcijańsko-prawdziwą, a zarazem godną człowieka wizję 
rozwoju-postępu ludzkiego, papież analizuje przemiany jakie zaszły w rozumieniu postępu ludzkiego od 
czasów nowożytnych i konfrontuje je z wizją chrześcijańską, ukazując niedostatki i karykaturalność40, 
a przede wszystkim zniekształcenie bądź całkowity zanik do chrześcijańskiej nadziei finalnego 

spełnienia procesu rozwoju – postępu ludzkiego w Eschatonie. Wszak z perspektywy chrześcijańskiej to: 

„MIŁOŚĆ W PRAWDZIE, której Jezus Chrystus stał się świadkiem przez swoje życie ziemskie, 
a zwłaszcza przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego 
rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość - «caritas» - to nadzwyczajna siła, skłaniająca 
osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu sprawiedliwości i pokoju. To siła, która ma 
swoje początki w Bogu- odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie. Każdy znajduje swoje dobro, 
podejmując plan, który Bóg ma wobec niego, by w pełni go urzeczywistnić: w tym bowiem planie 
znajduje swoją prawdę, a przyjmując ją staje się wolny (por. J 8,22).”41 

Spełniając się w dwóch podstawowych wymiarach dotyczących postępu: rozumie i wolności, wszak 
„postęp jest przede wszystkim postępem we wzroście panowania rozumu, a rozum jest oczywiście 

pojmowany jako władza dobra i dla dobra. Postęp jest pokonaniem wszelkich zależności- jest postępem 
ku doskonałej wolności. Również wolność jest pojmowana wyłącznie jako obietnica, w której człowiek 
realizuje się w pełni”42. Implikacje polityczne rozumu i wolności43, w dobrym tego słowa znaczeniu, 
wskazują jednoznacznie na możliwość spełnienia ich rozwojowego potencjału jedynie w łączności 
z transcendentnym Bogiem i to ostatecznie dopiero w wymiarze transcendentnym44, wszak wszelkie 
dotychczasowe próby zbudowania w oparciu o nie Królestwa Bożego na ziemi, zakończyły się nie tylko 
druzgocącym fiaskiem, to stały się przyczyną antyrozwoju, a więc zacofania na wielu płaszczyznach: „Nie 
ma jednak również wątpliwości, że «królestwo Boże» realizowane bez Boga - a więc królestwo samego 

globalizację i zagadnienie „współpracy rodziny ludzkiej” - nr 53-67, a także problemy związane z techniką, 

a raczej technicyzacją rzeczywistości oraz stosunków międzyludzkich - nr 68-77. 
37 Por. Caritatis in veritate, nr 10-20. Świetną pracę, ukazującą teologię rozwoju ludzkiego w kontekście myśli 

Vaticanum II stanowi dzieło J. Alfaro, Teologia postępu ludzkiego, tłum. S. Głowa, Warszawa 1971. 
38 Por. np. Caritatis in veritate, nr 39,42. 
39Por. Caritatis in veritate, nr 21-33. 
40 Por. Spe salvi, nr 16-23. 
41 Caritatis in veritate, nr 1. Zob. w tej kwestii Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes nr 38, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002 [dalej cyt. Gaudium et 

spes]. 
42 Spe salvi, nr 18. 
43 Tamże.  
44 Na temat relacji między ludzkim postępem a chrześcijańską wizją zbawienia zob. Międzynarodowa Komisja 

Teologiczna, Postęp ludzki i zbawienie chrześcijańskie, tłum. J. Królikowski, w: Od wiary do teologii. Dokumenty 

Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 71-88.   
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człowieka nieuchronnie zmierza ku «perwersyjnemu końcowi» wszystkiego […]. Widzieliśmy i widzimy 
to wciąż na nowo”45.  

4. ESCHATON JAKO NIESKOŃCZONY HORYZONT FINALIZOWANIA SIĘ LUDZKIEGO ROZWOJU 

Prawdziwie integralny rozwój, przy uwzględnieniu jego wszystkich społecznych i politycznych,  
a więc stricte doczesnych komponentów, domaga się uznania jego odniesienia trascendentalnego,  
w przeciwnym bowiem razie, „gdyby człowiek był tylko owocem przypadku lub konieczności, albo gdyby 
musiał ograniczyć swoje aspiracje do wąskiego horyzontu sytuacji, w których żyje, gdyby wszystko było 
tylko historią i kulturą, a człowiek nie miał natury przeznaczonej do przekraczania samej siebie w życiu 
nadprzyrodzonym, można by mówić o wzroście lub ewolucji, ale nie o rozwoju”46. Rozwój integralny 

zakłada tym samym nieskończony horyzont, wobec którego się nieustannie dokonuje, przez co człowiek 
do-chodzi sam do siebie w Bogu47. Z racji tego, „że autentyczny rozwój człowieka dotyczy całości jego 
osoby we wszystkich jej wymiarach”, pisze Benedykt XVI odnosząc się do Populorum progressio: 

„Bez perspektywy życia wiecznego, postęp ludzki na tym świecie pozbawiony jest oddechu. Zamknięty  
w ramach historii, wystawiony jest na ryzyko, że będzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz więcej 
mieć. W ten sposób ludzkość traci odwagę, by być gotową na przyjęcie wyższych dóbr, na wielkie  
i bezinteresowne inicjatywy wypływające z miłości powszechnej. Człowiek nie rozwija się dzięki 
własnym siłom, ani rozwoju nie można mu po prostu przekazać z zewnątrz, (…) wszak integralny 
rozwój ludzki jest przede wszystkim powołaniem, a więc wiąże się z wolnym i solidarnym przyjęciem 
odpowiedzialności ze strony wszystkich. Ponadto, kontynuuje papież, tego rodzaju rozwój domaga się 
transcendentnej wizji rodziny, potrzebuje Boga: bez Niego rozwój albo zostaje zanegowany, albo 
powierzony jedynie w ręce człowieka, który mniema o samo-zbawieniu i ostatecznie promuje 
odczłowieczony rozwój”48.  

Żadna skończona – stworzona rzeczywistość, w tym także drugi człowiek, nie może w zupełności  
i ostatecznie wypełnić owego w naturę wpisanego człowieka pragnienia by „być więcej”49, gdyż jego 
sprawcą i poręczycielem jest Bóg, którego obrazem jest człowiek50, On też jest celem i nieskończoną 

                                                           
45 Spe salvi, nr 23.  
46 Caritatis in veritate, nr 29.  
47 Ów dynamizm nieustannego zmierzania ku przyszłości, a więc nie-skończonego rozwoju, przy jednoczesności 

ciągłego bycia na początku drogi, znakomicie uchwycił św. Grzegorz z Nyssy - zob. M. Przyszychowska, Nauka  

o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Kraków 2010, s. 109-131; R. Tremblay, Synowie wciąż na nowo,  

w: Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, red. R. Tremblay, S. Zamboni, tłum. B. Widła, Warszawa 2009, 

s. 433-442. 
48 Caritatis in veritate, nr 11.  
49 Caritatis in veritate, nr 14. Stąd słuszne jest dostrzeganie głównego leitmotivu pontyfikatu Benedykta XVI,  

a wcześniej teologii J. Ratzingera, w idei „prymatu Boga” - zob. J. Szymik, Theologia benedicta, t. 1..., s. 161-185; 

Chodzi o Boga. Ks. prof. Jerzy Szymik w rozmowie z Dominiką Szczawińską-Ziembą o teologii Benedykta XVI, 

Katowice 2012. Zob. także A. Michalik, Prymat Boga. Zamyślenia na chrześcijańskiej drodze z Josephem Ratzingerem, 

Tarnów 2011; J. Szymik, Jedyne konieczne. Benedykt XVI o prymacie Boga, Zeszyty Karmelitańskie 2 (2013), s. 22-

26. 
50 Caritatis in veritate, nr 29. „Pragnienie to ma Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by 

przyciągnąć je do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić” , „(...) prawdziwe szczęście nie polega ani na 

bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było bardzo 

użyteczne, jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, 
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omegalnością ludzkiego rozwoju, „ponieważ Bóg jest na początku i na końcu tego wszystkiego, co się 
liczy i zbawia”51. Stąd tylko w Nim, jako ostatecznym sensie i celu swojego rozwoju, zarówno w wymiarze 
indywidualnym jak i społecznym, może człowiek pokładać nadzieję, wyzwalaną przez niezawodność 
boskiej miłości52. „Z drugiej strony, tylko spotkanie z Bogiem pozwala «nie widzieć w innym człowieku 
zawsze jedynie innego», lecz rozpoznać w nim obraz Boży, dochodząc wtedy do prawdziwego odkrycia 
innego człowieka i do dojrzałej miłości, która «staje się troską o człowieka i posługą dla każdego»”53, ze 
świadomością, „że miłość pełna prawdy, caritas in veritate, z której wywodzi się się autentyczny rozwój, 
nie jest naszym wytworem, ale zostaje nam przekazana w darze”54, co sprawia, że ów „drugi” przestaje 
być odbierany jako zagrożenie zastoju bądź zacofania, ale Boża szansa do rozwoju i współ-rozwoju, nie 
na zasadzie środka do celu, ale jako współbrat na drodze rozwoju ku Bogu. Wówczas:  

„To świadomość niezniszczalnej Miłości Bożej podtrzymuje nas w mozolnym i wzniosłym 
zaangażowaniu się na rzecz sprawiedliwości i rozwoju narodów, pośród sukcesów i porażek, 
w nieustannym wyznaczaniu właściwych kierunków dla ludzkich spraw. Miłość Boże wzywa nas, by 
wyjść z tego co ograniczone i nieostateczne, dodaje nam odwagi do działania i dalszego poszukiwania 
dobra wszystkich, nawet jeśli nie realizuje się natychmiast, nawet jeśli to, co zdołamy uczynić, my oraz 
władze polityczne i zaangażowani na polu ekonomii, jest zawsze mniej od tego, czego gorąco 
pragniemy. Bóg obdarza nas siłą, by walczyć i cierpieć za miłość do dobra wspólnego, ponieważ On jest 
naszym Wszystkim, naszą największą nadzieją”55.  

który jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej miłości” Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 

nr 1718,1723.  
51 Caritatis in veritate nr 79. „Kościół utrzymuje, że uznanie Boga zupełnie nie stoi w sprzeczności z godnością 

człowieka, ponieważ godność ta opiera się właśnie na Bogu i w Nim się wypełnia: człowiek bowiem jest stworzony 

przez Boga Stwórcę jako rozumny i wolny; szczególnie jednak jako dziecko jest powołany właśnie do łączności 

z Bogiem i do uczestniczenia w Jego szczęśliwości. Poza tym Kościół naucza, że eschatologiczna nadzieja nie 

umniejsza ważności zadań doczesnych, lecz że raczej ich wypełnianie otrzymuje nowe motywy. Jeżeli natomiast 

brakuje Bożego fundamentu i nadziei życia wiecznego, godność człowieka, jak to się często dzisiaj często 

stwierdza, doznaje bardzo poważnego uszczerbku, a tajemnica życia i śmierci, winy  i cierpienia pozostają bez 

rozwiązania, tak że ludzie nierzadko popadają w zwątpienie. Tymczasem każdy człowiek pozostaje dla siebie 

zagadnieniem nierozwiązanym, niejasno postrzeganym problemem. Nikt bowiem w pewnych momentach, 

a zwłaszcza w okresach ważniejszych wydarzeń życiowych,  nie może zupełnie uniknąć wspomnianego wcześniej 

pytania [idzie o pytanie „kim jest człowiek”, nr 12 - M.P.]. Pełną i całkowicie pewną odpowiedź przynosi sam Bóg, 

który wzywa człowieka do głębszej refleksji i bardziej pokornego poszukiwania”, Gaudium et spes, nr 21. 
52 Por. Spe salvi, nr 26. „Tak czy inaczej człowiek nie może się uporać z historią własnymi siłami. To, że jest 

zagrożony oraz że zagraża sobie i światu, staje się dzisiaj widoczne także dzięki naukowym opracowaniom. Może 

uratować się, tylko wykorzystując siły moralne wzrastające w jego sercu, To siły, które mogą się pojawić jako owoc 

spotkania z Bogiem, siły, które stawiają opór. Potrzebujemy Jego, tego Innego, który nam pomoże być tym, kim 

sami być nie potrafimy; potrzebujemy Chrystusa, który gromadzi nas we wspólnocie nazywanej przez nas 

Kościołem. […] Chodzi o to, abyśmy się stali zdolni do przyjęcia Boga i poprzez to mogli wejść w prawdziwe życie 

wieczne. On przyszedł po to, abyśmy poznali prawdę, abyśmy mogli dotknąć Boga, aby otwarły się przed nami 

drzwi i abyśmy odnaleźli prawdziwe życie, które nie będzie już więcej poddane śmierci”, Światłość świata. Papież, 

Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 190. 
53 Caritatis in veritate, nr 11.  
54 Caritatis in veritate, nr 79.  
55 Caritatis in veritate, nr 78. „Słusznie jesteśmy upominani, że nic nie pomoże człowiekowi, jeśli cały świat zyska, 

siebie samego zaś zatraci. Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość 
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Perspektywa teologiczna tym samym raz jeszcze nie tylko nie znosi perspektywy antropologicznej, 
ale ją ustanawia, potwierdza i uwzniośla, sytuując ją w zawsze większym kontekście nieskończoności 
Boga – Prawdy i Miłości.    

ZAKOŃCZENIE 

Nasza prezentacja głównych wątków myśli społeczno – politycznej Benedykta XVI zawartych  
w tryptyku jego encyklik, nie rości sobie pretensji do zupełności, ani tym bardziej do wyczerpania 
zagadnienia, o czym już na początku wspominaliśmy, co nie znaczy, że powyższe rozważania nie oddają 
w jakiejś mierze kręgosłupa myślowego i działaniowego emerytowanego papieża w tychże kwestiach. 
Stąd też wszelka krytyka jego myśli i praktyki społeczno-politycznej, oczywiście nie w sensie 

bezpośredniego udziału w życiu politycznym, recepcja czy też ewentualny rozwój i pogłębienie, będą 
musiały uwzględnić owe swoiste przedzałożenia – punkty orientacyjne papieskiej wizji rzeczywistości 
życia społeczno – politycznego i się wobec nich dookreślić i ustosunkować. 

FUNDAMENTY HERMENEUTYKI PRZESTRZENI SPOŁECZNO – POLITYCZNEJ W TRYPTYKU 
ENCYKLIK BENEDYKTA XVI 

Streszczenie 
Problematyka społeczeno – polityczna zajmuje ważne miejsce w myśli Benedykta XVI, co znalazło 

silny wyraz w trzech encyklikach jego autorstwa, z których jedna wprost poświęcona jest tymże 
zagadnieniom. Niniejszy tekst koncentruje się na próbie wskazania fundamentów, które wyznaczają 
papieską hermeneutyką przestrzeni społeczeno-politycznej. Wyróżnione i przeanalizowane zostaną 
cztery takie fundamenty: agapeto - verito - logiczne apriori wszelkiego chrześcijańskiego myślenia  
i działania, personalistyczno – etyczne rozumienie przestrzeni społecznej, idea integralnego rozwoju 
ludzkiego i jego szczególnego znaczenia współcześnie oraz eschatologiczna perspektywa finalności 
ludzkiego rozwoju. Stanowią one z jednej strony narzędzia krytycznej refleksji nad obecnym stanem 
społecznym, a z drugiej wezwanie i punkty odniesienia dla społeczno – politycznej przemiany ku bardziej 

ludzkiej, tj. boskiej przyszłości. 

Słowa kluczowe 

Benedykt XVI, katolicka nauka społeczna, prawda, miłość, personalizm 

                                                                                                                                                                                                                       

w doskonaleniu tej ziemi, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogąc już dać pewne wyobrażenie  

o nowym świecie. Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu królestwa Chrystusa, o ile 

jednak może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczeństwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla 

królestwa Bożego. Kiedy bowiem w Duchu Pańskim i według Jego polecenia rozkrzewimy na ziemi ludzką 

godność, braterską wspólnotę i wolność, tzn. wszystkie te dobre owoce natury i naszego wysiłku, to znów je potem 

znajdziemy, oczyszczone już jednak z wszelkiej nieczystości, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus przekaże 

Ojcu wieczne i powszechne królestwo: «Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju». Na tej ziemi królestwo jest już obecne w misterium; kiedy zaś przyjdzie Pan, 

osiągnie ono pełnię”, Gaudium et spes, nr 39. 
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FOUNDATIONS OF HERMENEUTICS OFSOCIO-POLITICAL SPACE IN ENCYCLICAL TRYPTYCH BY 
BENEDICT XVI 

Summary 
Social – political problems play an important role in the thought of Benedict XVI, which was 

strongly emphasized  in three encyclicals of his authorship, one of which is directly devoted to these 
issues. The present text is concentrated on the attempt to  indicate the foundations which mark the papal 
hermeneutics social – political space. The following four foundations such as agapeto-verito-logical 
apriori of every Christian thinking and activity, personal – ethical understanding of social space, the idea 
of integral development of its human and special meaning nowadays as well as the eschatological 

perspective of the finality of human development will be distinguished and analyzed thoroughly. On one 
hand, such foundations determine the tools of a critical thinking  about the present social  state, but on 
the other - the call for and reference points for social – political transformation towards the more human, 
that is divine future. 

Key words 
Benedict XVI, Catholic social teaching, truth, love, personalism 
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MIŁOŚĆ JAKO TROSKA O ZBAWIENIE INNYCH.  
ŚWIĘTOŚĆ ZELII I LUDWIKA MARTIN WZOREM DLA WSPÓŁCZESNYCH RODZIN 

Powołanie do małżeństwa jest w teologii katolickiej pojęciem powstałym dosyć późno. Przez wiele 

lat istniało przekonanie, że powołanym można być jedynie do kapłaństwa albo zakonu. Brakowało 
wzorców duchowości dla ludzi świeckich, których postrzegano jako chrześcijan drugiej kategorii. Wśród 
osób wynoszonych na ołtarze dominowali ludzie „w pełni oddający życie Bogu” – biskupi, księża, osoby 
zakonne. Utrudnieniem było powszechne w Kościele przeświadczenie, że małżonkowie nie są wstanie 
oddać się Bogu w pełni. Uważano, że życie rodzinne cechuje się dbałością o sprawy przyziemne i błahe, 
które odciągają człowieka od tego, co najbardziej istotne. Bóg i współmałżonek byli postrzegani jako 
konkurenci. Poświęcenia życia dla rodziny nie uważano za sposób na osiągnięcie świętości1. 

Przełożony generalny Księży Misjonarzy, Robert P. Maloney CM, wyróżnił cztery dominujące wśród 
chrześcijaństwa modele świętości: bycie męczennikiem, ascetą, mistykiem i sługą. Jeżeli już zdarzyło się, 
że ktoś żyjący w małżeństwie był wynoszony na ołtarze, to zawsze oddzielnie od współmałżonka i ze 
względu na inne przymioty, niż święte życie małżeńskie2. W 2001 roku Jan Paweł II dokonał precedensu, 

beatyfikując pierwszą parę w historii - Marię i Luigiego Beltrame Quattrocchi. Siedem lat później ten 
zaszczyt spotkał również Zelię i Ludwika. Bł. Maria mówiła: „wierność Bogu nie wymaga wyrzeczenia się 
tej miłości, która jest celem i treścią świętego związku małżeńskiego, a raczej potęguje ją i umacnia”3. 
W obliczu tych zdarzeń staje się jasne, że miłość do męża nie jest przeszkodą w miłowaniu Boga. 

Samo pojęcie miłości sprawia problemy interpretacyjne. Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est 
zwraca uwagę, że „miłość jest jednym z najczęściej używanych i nadużywanych terminów, którym nadaje 
się znaczenia zupełnie różne. (…) Mówi się o miłości ojczyzny, o umiłowaniu zawodu, o miłości między 
rodzicami i dziećmi, pomiędzy rodzeństwem a krewnymi, o miłości bliźniego i o miłości Boga”4. Zakres 
znaczeniowy tego słowa jest bardzo szeroki. W rodzinie Zelii i Ludwika Martin miłość rozumiano przede 
wszystkim jako staranie o uświęcenie drugiego. W tym pojęciu kryje się nie tylko „przyjemność”, ale 
również upomnienie braterskie. Miłość w rodzinie z Alençon ukierunkowana była na niebo. 

1. MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA

DROGA DO MAŁŻEŃSTWA 

Ludwik Martin urodził się 22 sierpnia 1823 roku w Bordeaux. Jego rodzice to Piotr Franciszek 
Martin i Fanie Boureau. Ojciec był kapitanem wojsk francuskich. Opiekunowie Ludwika odznaczali się 

 Magdalena Stelmach, mgr – absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: teologia 

nauczycielska); kontakt: mgd.stelmach@gmail.com 
1Por. Z. Nosowski, Parami do nieba, Warszawa 2010, s. 116–117. 
2Por. tamże, s. 116–117. 
3Por. tamże, s. 123. 
4Por. tamże, s. 147. 
5Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Rzym 2006, nr 2. 
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głęboką wiarą, zatem wzrastał on w bardzo religijnym domu. Czworo pozostałych dzieci zmarło po 
narodzinach, więc młody Martin wychował się jako jedynak6.  

Ludwik w wieku dwudziestu lat wybrał się po raz pierwszy na pieszą wędrówkę przez szwajcarskie 
Alpy, gdzie odkrył opactwo Grand-Saint-Bernard. Od tego czasu dojrzewało w nim pragnienie wstąpienia 
do zakonu. Dwa lata później powrócił w to miejsce przekonany, że takie jest jego powołanie. Na miejscu 
dowiedział się, że istnieje przeszkoda, która uniemożliwia mu wstąpienie do opactwa. Problem polegał 
na tym, że Ludwik nie ukończył szkoły średniej, a co się z tym wiązało, nie znał łaciny. W tej sytuacji 
Martin wrócił do rodzinnej miejscowości Alençon i rozpoczął naukę. Choroba zmusiła go jednak do 
przerwania studiów i podjął decyzję o rezygnacji z przygotowań do życia zakonnego7.  

Po zakończeniu nauk zawodowych w Paryżu Martin otworzył zakład zegarmistrzowski, który 
później poszerzył o pracownię jubilerską. Od tego momentu życie Ludwika przez najbliższe osiem lat 

upływało spokojnie na modlitwie, pracy i rozwijaniu zainteresowań. Nabrało ono innego rytmu w 1858 
roku, kiedy poznał Marię Azelię Guérin8. Wydaje się, że sam Bóg zainicjował początek miłości, która 
odmieniła życie wielu rodzin9. 

Maria Azelia Guérin, zwana Zelią, urodziła się 23 grudnia 1831 roku w Saint-Denis-sur-Sarthon jako 
córka Izydora i Ludwiki. Podobnie jak w rodzinie Martin, ojciec był wojskowym, brał udział w wojnach 
napoleońskich. Po przejściu w stan spoczynku osiedlił się z całą rodziną w Alençon. Państwo Guérin żyli 
bardzo skromnie10. Młode lata Zelii były smutne i niezbyt szczęśliwe. Ojciec, choć był dobrym 
człowiekiem, odznaczał się jednak pewną szorstkością, natomiast matka była kobietą mało uczuciową, 
która myliła wiarę z surowym moralizmem11. Azelia miała także starszą siostrę Marię Ludwikę, zwaną 
Elizą i młodszego brata Izydora, oboje odegrali ważną rolę w jej życiu. To przede wszystkim siostra była 

dla niej największym wsparciem i powiernicą, natomiast brata Azelia traktowała i kochała jak matka. 
Z racji trudnego dzieciństwa Zelia mogła wyrosnąć jedynie na osobę o niskiej samoocenie, 

nadwrażliwą i zalęknioną. Doświadczając swoich słabości, już w młodym wieku zaczęła szukać wsparcia 
u Boga. Wiedziała, że jest On jedyną Osobą, która jej nie zawiedzie. Jeszcze przed ukończeniem 
dwudziestego roku życia zapragnęła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
a Paulo, które prowadziło głębokie życie modlitewne połączone ze służbą najuboższym. Do realizacji 
tych planów nie doszło, ponieważ przełożona jednoznacznie powiedziała, że nie wierzy w jej 
powołanie12.  

W tej sytuacji Azelia poświęciła się pracy zawodowej. Jej zajęciem było wytwarzanie tzw. koronek  
z Alençon. Przygotowywanie tych wyrobów, przypominających pajęczynę, wymagało odpowiednich 
predyspozycji, jednak Zelia szybko osiągnęła mistrzostwo w tej dziedzinie. Początkowo pracowała  

w miejscowej fabryce, z której musiała odejść, broniąc się przed pewnym natarczywym mężczyzną.  
8 grudnia 1851 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, Azelia usłyszała wewnętrzny głos, który 
powiedział: „Zleć wytwarzanie koronek”. Pod wpływem tego zdarzenia wraz z siostrą rozpoczęły 
wspólną działalność. Następne lata upływały na modlitwie i pracy. Przełomowym momentem dla Zelii 
był rok 1858, kiedy Eliza, po wielu przeszkodach wstąpiła do klasztoru wizytek w Le Mans13.  

                                                           
6Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci w codzienności, red. M, Rogalska, Kraków 2009, s. 17–18.  
7Por. tamże, s. 19–20. 
8Por. tamże, s. 20–22. 
9Por. Powołani razem do świętości. Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, red. W. Ciak, Poznań 2008 s. 36. 
10Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 22–23. 
11Por. Powołani razem do świętości…, s. 40. 
12Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 23–24. 
13Por. tamże, s. 24–25. 



MIŁOŚĆ JAKO TROSKA O ZBAWIENIE INNYCH. ŚWIĘTOŚĆ ZELII I LUDWIKA... MAGDALENA STELMACH 

TEOLOGIA MŁODYCH 4 (2015) 139 

Fanie Martin poznała Marię Azelię na jednym z kursów koronkarskich. Dwudziestosiedmioletnia 
dziewczyna od razu zrobiła na niej dobre wrażenie. Matka Ludwika widziała w Zelii idealną synową. 
Rozmawiała o niej z synem, który zgodził się na spotkanie. Zelia nie mogła liczyć na wsparcie i rady 
matki, ale za to prowadził ją sam Duch Święty. Pierwszy raz spotkała Ludwika na moście i wtedy 
usłyszała wewnętrzny głos: „To ten, którego przygotowałem dla ciebie”. Oficjalnie poznali się w kwietniu 
1858 roku, pokochali i szybko zaręczyli. Następnie pod kierownictwem księdza przeszli przygotowanie 
do małżeństwa, a po trzech miesiącach znajomości, 13 lipca, ślubowali sobie miłość i wierność na całe 
życie14. Decydując się na zawarcie przymierza wraz z wybiciem północy   bez rozgłosu, w atmosferze 
gorliwej modlitwy   podkreślili to, co najważniejsze: rangę sakramentu. Przypomnieli, że liczy się przede 
wszystkim zobowiązanie podjęte przed Bogiem i z Bogiem15. Pani młoda otrzymała od męża medalion, 
który przedstawiał biblijną parę – Tobiasza i Sarę. Znaleźć tu można analogiczne odniesienie do 

fragmentu z Pisma Świętego. Tobiasz modlił się słowami: „A teraz nie dla rozpusty biorę sobie Ciebie za 
żonę, ale dla związku prawego” (Tb 8,7).  

ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

Para małżeńska pierwsze dziesięć miesięcy żyła jak brat z siostrą. Wynikało zarówno to 
z pragnienia dążenia do świętości jak i ze wzajemnego szacunku. Ludwik wiele czytał na temat ważności 
małżeństw nieskonsumowanych, którego najlepszym przykładem byli Maryja i Józef. Młodzi żyli 
w czasach, kiedy w Kościele wiele mówiło się o doskonałości dziewictwa16. Pragnienie życia w celibacie u 
Martina nie wypływało z egoistycznego skupienia się na sobie, ale uznawał on wstrzemięźliwość za 
ascetyczną dyscyplinę życia, która wyzwala z fizycznej niewoli17. Mając na uwadze ich wcześniejsze 

pragnienia poświęcenia się życiu zakonnemu, obojgu wydawało się, że znaleźli złoty środek. Bóg jednak 
stopniowo przygotowywał ich na przyjęcie potomstwa. Powoli odkrywali, że małżeństwo nie jest 
powołaniem zastępczym, lecz prawdziwym wezwaniem do życia w pełni. Po wielu rozmowach 
i sugestiach księdza zgodzili się zaniechać wstrzemięźliwości seksualnej18. Małżonkowie zrozumieli, że: 
„ciało postawione na właściwym miejscu nie przyćmiewa ducha, ale mu służy”19. Pojawienie się dzieci 
bardzo umocniło ich relację:  

„Kiedy przyszły na świat dzieci, nasze ideały trochę uległy zmianie, żyliśmy jedynie dla nich, one były 
całym naszym szczęściem i szukaliśmy tego szczęścia tylko w nich. Wreszcie nic już dla mnie nie było 
trudne, świat nie był już dla mnie ciężarem. (…) Pragnęłam mieć dużo dzieci, by je wychować dla 
nieba”20.  

Państwo Martin odtąd pragnęli uświęcić się nie pomimo małżeństwa, ale w nim i przez nie21. I choć 
Zelia obciążona bólem i trudami życia myślała z nostalgią o spokoju klasztoru, nigdy nie żałowała decyzji 
o zawarciu związku22.

14Por. tamże, s. 26. 
15Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci..., s. 29.  
16Por. tamże, s. 29–31. 
17Por. S.J. Piat, Rodzina Martin. Szkoła świętości, z której wyszła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Kraków 1983, s. 32. 
18Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 31. 
19Por. S.J. Piat, Rodzina Martin…, s. 34. 
20Zelia i Ludwik Martin. Korespondencja rodzinna [1863–1885], red. Iwona Pawłowska, Kraków 2013, s. 359. [Dalej 

cytowana jako KR]. 
21Por. S.J. Piat, Rodzina Martin…, s. 34. 
22Por. Powołani razem do świętości…, s. 63. 
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Czytając listy małżonków, można lepiej poznać ich cechy charakteru. Zelia była osobą wesołą, żywą, 
pomocną, obdarzoną dużym poczuciem humoru, a szczególnie umiejętnością śmiania się z samej siebie. 
Była także kobietą bardzo pracowitą; oddawała się w pełni pracy dla dobra rodziny, nie poświęcając zbyt 
wiele czasu na troskę o siebie. Pozostała aktywna do ostatnich chwil życia. Sama miała o sobie zupełnie 
odmienne zdanie.  

Na pierwszy rzut oka Ludwik wydawał się być osobą bardzo spokojną, przeciwieństwem żony. 
Jednak rzeczywistość była inna. Łagodność Ludwika nie była wrodzona, ale wypracowana poprzez 
spełnianie dzieł charytatywnych. Pan Martin był człowiekiem prawym, który nie znosił 
niesprawiedliwości. Małżonków łączyła szlachetność serca, upodobanie do pracy wymagającej 
dokładności i cierpliwości, a ponadto pragnienie Boga23. 

Między państwem Martin istniało głębokie porozumienie. Rozmawiali ze sobą odważnie i szczerze. 

Mówili sobie o sprawach codziennych, o przygodach dzieci, zaś ich ulubionym tematem były sprawy 
związane z wiarą. Potrafili wzajemnie uszanować potrzebę wyciszenia. Wszystkie problemy, jakie 
pojawiały się w ich życiu, znosili razem, podnosząc się na duchu. Małżonkom zdarzało się kłócić, ale nie 
psuło to harmonii w ich relacji. Rozbieżności pojawiały się najczęściej przy podejmowaniu drobnych 
decyzji dotyczących dzieci. Mimo wszystko spory zawsze kończyły się porozumieniem pełnym radości,  
a małżonkowie nie chowali do siebie urazy24. 

Zelia i Ludwik prowadzili życie małżeńskie na wzór modelu biblijnego:  

„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową 
Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we 
wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby 
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed 
sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 
święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 
żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 
[każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja 
mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje 
swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” (Ef 5,22-33). 

Współczesny świat może mieć trudność w zrozumieniu idei małżeństwa zaproponowanej przez 
natchnionych autorów Pisma Świętego. Życie państwa Martin może nam pomóc lepiej zrozumieć 
przesłanie tego fragmentu. Ludwik nigdy nie nadużywał swojej pozycji jako głowa rodziny. Choć oboje  

z żoną miewali odmienne zdania, zawsze byli otwarci na dialog. Pan Martin potrafił z pokorą przyjąć 
poglądy małżonki, a nawet pozwalał działać według jej myśli. W woli żony widział wolę Boga25. Bardzo 
dobrze tę prawdę odzwierciedla następująca historia:  

„Jeśli chodzi o rekolekcje Maryni u wizytek – to wiesz, jak tatuś nie lubi żyć bez Was. Najpierw 
oświadczył stanowczo, że Marynia tam nie pojedzie. Uważałam, że jest mocno zdecydowany, i nie 
usiłowałam bronić sprawy. Wręcz przeciwnie, pochwaliłam tę decyzję w przekonaniu, że do tego 
wrócę. Wczoraj wieczorem Marynia biadała nad tym. Powiedziałam jej: «Pozwól mi działać, zawsze 
osiągnę to, czego pragnę, i to bez walki. Jest jeszcze cały miesiąc czasu, dość, by dziesięć razy wpłynąć 
na decyzję twojego ojca». Nie myliłam się. Zaledwie godzinę później, kiedy tatuś przyszedł, zaczął 
bardzo serdecznie rozmawiać z Twoją siostrą, która gorliwie pracowała. «Pięknie – powiedziałam 

                                                           
23Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 34–36. 
24Por. tamże, s. 37–38. 
25Por. tamże, s. 39. 
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sobie – oto odpowiedni moment». I podsunęłam swoją sprawę. «Bardzo pragniesz jechać na te 
rekolekcje?» – zapytał tatuś Marynię. «Tak jest, bardzo» – «No to dobrze, jedź!». Oto on, który nie lubi 
Waszej nieobecności ani wydatków, i jeszcze wczoraj zapewniał mnie: «Nie chcę, aby tam jechała, i na 
pewno nie pojedzie, nie ma końca tym podróżom do Le Mans i do Lisieux». Mówiłam tak jak on, ale 
z pewną ukrytą myślą. Dawno już poznałam sposoby przebiegłości. I tak, kiedy mówię do kogoś: «Mój 
mąż nie chce» – to i ja nie mam większego przekonania do tej sprawy. Ale kiedy racje są słuszne po 
mojej stronie, umiem wpłynąć na jego decyzję. A uważam, że miałam słuszny powód ku temu, by 
Marynia pojechała na rekolekcje. Prawda, że to kosztuje, ale pieniądze nie mają znaczenia tam, gdzie 
chodzi o uświęcenie i udoskonalenie duszy. W zeszłym roku Marynia wróciła tak bardzo 
przemieniona, owoce trwają do dzisiaj”26. 

Jan Paweł II podczas beatyfikacji Zelii i Ludwika Martin zwrócił uwagę w słowach homilii, iż: 
„mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem – jako para małżeńska – 

i jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, Kościoła 
i społeczeństwa”27. Państwo Martin są dla współczesnego świata przykładem małżeństwa i wzorem dla 
par poszukujących wspólnie drogi do świętości. Po wielu latach życia z mężem Zelia napisała: „Jestem 
z nim nadal szczęśliwa; on jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mój mąż to święty 
człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów”28. 

2. SIOSTRZANA TROSKA O NAWRÓCENIE IZYDORA

Maria Ludwika Guérin (ur. 31.05.1829), nazywana także Elizą, była rodzoną siostrą Zelii. Wstąpiła 
do wizytek w Le Mans, przyjmując imię Maria Dozytea. Mimo iż siostry przebywały daleko od siebie, były 
w stałym kontakcie listownym. Niestety, korespondencja bezpośrednia zaginęła29. Zelia przytacza jednak 

wiele słów s. Marii Dozytei, pisząc swoje listy do krewnych. Ich siostrzaną relację przenikała głęboka 
przyjaźń. Zelia darzyła ją wielkim zaufaniem. W rodzinie państwa Martin, Maria Ludwika Guérin była 
wielkim autorytetem i uchodziła za świętą. Dla Zelii siostra była wielkim wsparciem duchowym. Obie 
starały się o nawrócenie młodszego brata. S. Maria Dozytea zmarła na gruźlicę w 1877 roku, na kilka 
miesięcy przed śmiercią Zelii. 

Izydor Guérin (ur. 2.01.1841), młodszy brat Zelii Martin i s. Marii Dozytei, był studentem medycyny 
w Akademii Medycznej w Paryżu. W młodości przeżywał kryzys wiary, który nie umknął uwadze sióstr. 
Pod ich okiem stopniowo przemieniał swoje życie. Kiedy starsza siostra wstąpiwszy do zakonu musiała 
ograniczyć swoją korespondencję z rodziną, Zelia przejęła jej rolę, poświęcając jeszcze więcej czasu na 
kontakt z Izydorem. Młodszy brat bardzo potrzebował ukierunkowania. Serce miał wprawdzie 
wspaniałomyślne, ale pobożność powierzchowną. Izydor początkowo wyśmiewał lekko siostrzane 

upomnienia, ale z biegiem czasu cenił je sobie coraz bardziej30. 
22–letni Izydor odbywał studia w Paryżu. Rodzone siostry bardzo niepokoił ten fakt, ponieważ 

miasto słynęło z braku dyscypliny, rozwiązłości i duchowych zagrożeń, a także szerzących się prądów 
wolterianizmu i wolnomyślicielstwa31. Sytuacja ta nie była obojętna również jego szwagrowi Ludwikowi. 
Młodość i nowoczesność narażały go na wiele pokus. Martin wyszedł z tych prób zwycięsko, ale sukces 
swój może zawdzięczać tylko sile pochodzącej od Boga32. Będąc świadomym wielu niebezpieczeństw, na 

26KR, s. 382–383. 
27Z. Nosowski, Parami…, s. 148. 
28KR, s. 21. 
29Por. S.J. Piat, Rodzina Martin..., s. 37. 
30Por. tamże, s. 37–38. 
31Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 20. 
32Por. tamże. 
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które był narażony Izydor, Ludwik intensywnie naciskał na żonę, by walczyła o jego wiarę i czystość. 
Zelia prowadząc częstą korespondencję z bratem, poruszała odważnie sprawy związane z wiarą:  

„Jestem bardzo niespokojna o Ciebie! Mój mąż codziennie wypowiada do mnie smutne proroctwa. Poznał on 
Paryż i mówi, że jesteś narażony na pokusy, którym nie sprostasz, bo nie jesteś dosyć pobożny. Opowiada mi 
o tym, czego sam doświadczył i że brakło mu odwagi, by wyjść zwycięsko ze wszystkich walk. O gdybyś 
wiedział, na jakie był narażony próby… Zaklinam Cię mój Izydorze, postępuj tak jak on: módl się, a nie 
pozwolisz wciągnąć się w wir zła. Jeśli raz ulegniesz, jesteś stracony. Tylko pierwszy krok bywa trudny tak  
w dobrym, jak i w złym. Potem zostaniesz porwany przez potok”33. 

Pani Martin powtarzała bratu, że przyszłość zależy tylko od jego decyzji. Siostry nie zmuszały 
Izydora do niczego, akcentowały jego wolną wolę, jednocześnie ukierunkowując go na to, co dobre: „To 

od Ciebie jedynie zależy, bo dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano 
nikogo, kogo by On zawiódł”34. Najmniejsza pozytywna odpowiedź człowieka na zaproszenie Boga 
zapewnia Jego opiekę. Zelia w łączności z s. Marią Dozyteą, będąc duchowym kierownikiem dla swego 
brata, dawała mu wielokrotnie różne wskazówki dotyczące życia. Jedną z propozycji była codzienna, 
krótka modlitwa w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej: „(…) mieszkasz niedaleko Matki Boskiej 
Zwycięskiej. Wstąp tam bodaj raz na dzień, by odmówić jedno Zdrowaś Maryjo ku czci Najświętszej 
Dziewicy. Zobaczysz, że otoczy Cię wyjątkową opieką, pozwoli Ci osiągnąć sukces w tym życiu,  
a w przyszłym zapewni Ci wieczne szczęście”35. 

Pani Martin odgrywała także ważną rolę w poszukiwaniach dobrej żony dla brata, co jak pokazała 
przyszłość, przyniosło efekty w jego życiu. Zelia zwracała Izydorowi uwagę, że jego oczekiwania wobec 
partnerki na całe życie szły w złym kierunku:  

„(…) bierzesz pod uwagę jedynie rzeczy błahe: piękność, majątek, a nie troszczysz się o przymioty, 
które są szczęściem dla małżonka, ani o braki, które są powodem jego zniszczenia i ruiny. Wiesz, że nie 
wszystko złoto, co się świeci. Najważniejsze, by znaleźć kobietę o dobrych przymiotach, która by nie 
lękała się zbrudzić ręce w pracy, nie przywiązywała większej wagi do toalet, niż to wypada, która by 
umiała wychować swoje dzieci do pracy i do pobożności. Taka kobieta Cię przeraża, nie jest zbyt 
błyszcząca w oczach świata. Ale ludzie mądrzy wyżej będą cenić taką, choćby nic nie posiadała, niż 
inną z pięćdziesięciu tysiącami franków posagu, a nie mającą tamtych zalet”36.  

Izydor był zapracowany i czuł się nieszczęśliwy. Zelia była przekonana, że gdyby spotkał 
odpowiednio wychowaną kobietę, jego życie nabrałoby koloru: „Gdybyś przynajmniej miał szczęście 
spotkać taką kobietę, o jakiej marzę dla ciebie. Taka byłaby Twoim szczęściem. Ale takie ogromnie 

rzadko się spotyka i takiej nie znam. Nie pozostaje nic, jak tylko, żeby Bóg tak jakoś zrządził, by Ci taką 
właśnie dał”37. 

Prawdopodobnie wszystkie rady pozostałyby nieskuteczne, gdyby nie łaska Boża. W 1865 roku 
Izydor przerwał nagle studia medyczne i postanowił otworzyć aptekę. W tym celu przeniósł się do 
Lisieux, aby reaktywować firmę Fournet. Rok później, 11 września 1866 poślubił córkę właściciela – 
Celinę38. Tym sposobem spełniło się pragnienie siostry:  

                                                           
33KR, s. 20. 
34Tamże, s. 19. 
35Tamże, s. 20. 
36Tamże, s. 31. 
37Tamże, s. 45. 
38Por. S.J. Piat, Rodzina Martin..., s. 38. 
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„Co do mojej miłości to chyba się podwoiła. Kocham Cię zawsze bardzo, a moją bratową tak samo jak 
Ciebie. Nie wyobrażasz sobie, jak jestem szczęśliwa, myśląc o tym, jakiego dobrego wyboru dokonałeś. 
Przed Twoim ślubem byłam, jak Ci to nieraz mówiłam, bardzo niespokojna o Twoją przyszłość, ale 
teraz jestem przekonana, że Twoje szczęście jest zapewnione. Twierdzę, powtarzając za naszą drogą 
siostrą z Le Mans, że «zawsze miałeś szczęście i że dobry Bóg nie przestaje Cię otaczać swoją opieką w 
sposób widoczny»”39.  

Pani Martin była zachwycona młodą bratową. Nie szczędziła jej pochwał, była szczęśliwa, że Izydor 
jest w dobrych rękach. Celina miała silny wpływ na swojego męża. Stopniowo przyczyniła się do 
nawrócenia Izydora, który stał się gorliwym chrześcijaninem40. 

Zelia, mimo trudnego charakteru brata, bardzo go kochała: „To wszystko nie przeszkadza jednak 
temu, że Cię kocham, że oddałabym raczej wszystko, niżbym Cię miała opuścić, choćbyś Ty nawet 

zapomniał o mnie i robił jak największe głupstwa”41. Jej miłość została odwzajemniona. Pomimo 
nieporozumień i sporów siostra była przekonana o miłości Izydora: „Znam Cię od dawna i wiem, że mnie 
kochasz i że masz dobre serce. Gdybym Cię potrzebowała, jestem pewna, że nie zawiódłbyś mnie. Nasza 
miłość jest szczera. To prawda, że nie polega na pięknych słowach, ale jest solidna i zbudowana na skale. 
Nie zniszczą jej nigdy ani czas, ani ludzie, ani nawet śmierć”42.  

Serca obu rodzin zbliżały się do siebie dzięki regularnej korespondencji. Rodziny wymieniały się 
między sobą doświadczeniami. Więzy rodzinne bardzo się umacniały. Śmierć Zelii i późniejsza choroba 
Ludwika były sprawdzianem dla kochającej się rodziny. Słowa Pani Martin zrealizowały się 
w rzeczywistości. Państwo Guérin otoczyli troską wycieńczonego chorobą szwagra i zapewnili opiekę 
pozostałym domownikom. 

3. WYCHOWANIE DZIECI

Wychowanie ukochanych dzieci było dla rodziców nie tylko powołaniem, ale przede wszystkim 
ogromnym szczęściem. Państwo Martin dążyli do stworzenia licznej rodziny. Każde rozwiązanie ciąży 
było oczekiwane z radością43. Rodzice przyjmowali wszystkie dzieci jako błogosławieństwo z nieba, 
niezależnie od sytuacji finansowej czy zdrowotnej w jakiej się znajdowali. Podejmując się wychowania 
swoich pociech, za zasadę przyjęli prawdę: nasze dzieci nie należą do nas. Państwo Martin byli świadomi, 
że są jedynie pełnomocnikami Boga, a autorstwo należy do Stwórcy44. Czworo z dziewięciorga dzieci Pan 
dość wcześnie powołał do siebie. Wiara w to, że maleństwa są darem od Boga Ojca łagodziła ból 
i cierpienie, z którymi przyszło się zmierzyć ich rodzicom. 

WYKSZTAŁCENIE DZIECI 

Spośród dzieci państwa Martin jako pierwsze na świecie pojawiły się Maria Ludwika (ur. 22 lutego 
1860) i Maria Paulina (ur. 7 września 1861). Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby dać córkom jak 
najlepsze wykształcenie. Dziewczynki zostały posłane na naukę do wizytek w Le Mans. W szkole 
świętego Salezego pod okiem siostry Marii Dozytei otrzymały solidne kwalifikacje i formację duchową, 
która służyła im przez całe życie. Dzięki temu przygotowaniu Maria mogła w przyszłości uczyć młodsze 
rodzeństwo, a Paulina uzyskała wiedzę i umiejętności potrzebne, aby zostać przeoryszą Karmelu 

39KR, s. 46. 
40Por. S.J. Piat, Rodzina Martin..., s. 39. 
41KR, s. 25. 
42Tamże, s. 45. 
43Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 69. 
44Por. tamże, s. 93. 
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w Lisieux. Obie dziewczynki mogły cieszyć się dobrymi wynikami, w czym wyprzedzały rówieśników. 
Paulina uchodziła za najlepszą uczennicę w szkole. Nauczycielki zachwycały się także zachowaniem 
Maryni i Pauliny, ale nie chwaliły ich zbyt często, starając się je uchronić przed utratą pokory. Rodzice 
byli dumni z osiągnięć i wyróżnień swoich pociech. Choć nie przywiązywali przesadnej wagi do wyników 
w nauce, na pewno sukcesy córek były dla nich rekompensatą za cierpienie związane z ciągłym 
rozstaniem45. W korespondencji rodzinnej możemy znaleźć fragmenty, w których Zelia dzieli się  
z bratową doświadczeniem tęsknoty za bliskimi jej sercu córkami: „W piątek odwiozłam córeczki do Le 
Mans. (…) Bardzo mi brakuje dwóch starszych córeczek. Nie możesz sobie wyobrazić, ile mnie to 
kosztuje, że muszą być daleko ode mnie, ale trzeba umieć ponieść ofiarę dla ich dobra”46. 

CIERPLIWOŚĆ 

Trzecią córką, która przyszła na świat w rodzinie z Alençon, była Maria Leonia (ur. 3 czerwca 
1863). W przeciwieństwie do starszych sióstr Leonia od narodzin przysparzała wielu trudności 
wychowawczych. Powodem zmartwień rodziców było słabe zdrowie dziewczynki oraz jej charakter. Do 
cierpień związanych z chronicznymi chorobami doszło traumatyczne przeżycie – utrata siostry Heleny. 
Można powiedzieć, że dzieci państwa Martin przychodziły na świat parami: najpierw narodziły się 
Marynia i Paulina, a na końcu Celina i Tereska. Podobnie było z Leonią i Helenką, które przyszły na świat 
rok po roku. Dziewczynki spędzały ze sobą wiele czasu i bawiły się razem, co na pewno wytworzyło 
między nimi silną więź. Leonia po śmierci swojej siostrzyczki czuła się osamotniona, nie mogła znaleźć 
swojego miejsca w rodzinie. Paulina i Maria były dla niej zbyt dojrzałe, a Celina i Tereska zbyt małe47. Od 
tego czasu w listach Zelii pojawiają się opisy jej niewłaściwego zachowania. Popełniała głupstwa  

i gwałtownie popadała w złość, marudziła, nie dotrzymywała obietnic i oszukiwała. Niesforny charakter 
córki nigdy jednak nie zniechęcał rodziców, którzy walczyli o jej dobre wychowanie, stosując różne 
metody, przede wszystkim zaś – zawierzali ją Bożej Opatrzności. 

Kiedy Leonia miała jedenaście lat, rodzice postanowili wysłać ją do wizytek w Le Mans, gdzie uczyły 
się jej starsze siostry, wierząc, że s. Maria Dozytea (Maria Ludwika) poradzi sobie z nieposłuszeństwem  
i swawolą najmłodszej48. Z listu siostry zakonnej do matki wynika, że początki pobytu przyniosły 
zadowalające rezultaty:  

„Prosicie mnie, bym Wam podała wiadomości o Leonii. (…) Jak Wam wiadomo, to biedne dziecko miało 
wiele wad; w pierwszym miesiącu krzyczałam na nią, kiedy nie postępowała dobrze, a to zdarzało się 
tak często, że oprócz tego nic innego nie robiłam… Wiedziałam dobrze, że czynię małą nieszczęśliwą, 
a przecież nie tego chciałam; chciałam być dla niej Bożą Opatrznością. (…) Postanowiłam sobie więc 
obchodzić się z nią z większą słodyczą, unikając krzyków i mówiąc jej, że wierzę, iż chce być dobra  
i mnie się przypodobać, że miałam taką właśnie w nią wiarę. (…) To dało wspaniałe wyniki, nie tylko 
chwilowe, ale trwałe, bo to trwa dalej i widzę, że jest grzeczna. (…) Przychodzi często wyznać mi swoje 
upadki; powiedziałam jej, że tego sobie życzę i jest bardzo posłuszna. (…). Mam nadzieję, że dobry Bóg 
pobłogosławi nasze wysiłki i że stanie się bardzo dobra”49.  

Radość z poprawy córki nie trwała jednak długo. Siostra Maria Dozytea nie mogła stale poświęcać 
uwagi tylko Leonii. Dziewczynka, gdy tylko znalazła się w grupie, stawała się ogromnie roztrzepana i nie 
mogła się opanować. To był powód, dla którego siostry zakonne były zmuszone odesłać małą do domu.  
                                                           
45Por. tamże, s. 80–81. 
46KR, s. 96. 
47Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 82–83. 
48Por. tamże, s. 84. 
49KR, s. 193, przypis 5. 
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Mimo zawodu państwo Martin nie poddali się, ale odważnie trwali w nadziei, oczekując 
miłosierdzia dla tego dziecka: „Wierzę tylko w cud, który może zmienić to usposobienie. Prawda, że nie 
zasługuję na cud, ale ufam wbrew wszelkiej nadziei. Kiedy widzę, że staje się coraz trudniejsza, tym 
mocniej jestem przekonana, że dobry Bóg nie dopuści, by taka została. Będę tak prosić, aż się wreszcie da 
ubłagać”50. Pani Martin, widząc swoją macierzyńską niewystarczalność, zawierzyła swoją najdroższą 
córkę Najświętszej Maryi Pannie, prowadząc ją corocznie w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
z pielgrzymką do Séez51.  

Wielka przemiana tego dziecka nastąpiła po śmierci s. Marii Dozytei. Zelia była przekonana, że 
wstawiennictwo jej siostry odmieniło córkę. Świadczą o tym wielokrotne wzmianki na piśmie: „Kiedy 
Twoja ciocia umarła, prosiłam ją, by mi oddała serce tego biednego dziecka i w niedzielę rano zostałam 
wysłuchana”52; „Leonia poważnie się zmieniła, to już nie ta sama Leonia. Bez szemrania porzuciła 

wszystkie swoje «kombinacje»”53; „Ma do mnie nieograniczone zaufanie, aż do wyjawiania mi 
najmniejszych błędów, chce naprawdę zmienić swoje życie i podejmuje wysiłki, których nikt tak nie 
może ocenić, jak ja”54; „Robię wszystko, co możliwe, by ją dobrze «pielęgnować», a dobry Bóg sprawi, że 
wyda kwiaty i owoce. Mała ma złote serce”55. 

J. Gauthier zwraca uwagę, że Jezus zachęca wszystkich rodziców, by potrafili dostrzec w zranionym 
sercu swojego potomstwa to, co jest w nim niepowtarzalne, unikalne, najbardziej wartościowe. 
Proponuje, by zapomnieli o dziecku idealnym i podjęli próbę kochania go tak, jak kocha nas Bóg56. 
Rzeczywistość pokazuje, że państwo Martin korzystali w swoim życiu z tej wskazówki.  

EWANGELIA PODSTAWĄ WYCHOWANIA 

28 kwietnia 1869 roku domownicy z Alençon powitali na świecie Marię Celinę, a cztery lata później, 
2 stycznia 1873 – najmłodszą z córek: Marię Franciszkę Teresę. W tej katolickiej rodzinnie wszystkie 
dzieci nazywały się w pierwszej kolejności Maria. Rodzice czuli i wyrażali w ten sposób potrzebę 
zawierzenia każdego dziecka Najświętszej Pannie57. 

Wychowując swoje dzieci, małżonkowie nie opierali się na poradach zawartych w literaturze 
psychologicznej, ale budowali rodzinę na zasadach ewangelicznych. Dobrze ten fakt obrazuje pewne 
wydarzenie, którego doświadczyła Celinka: 

„Co do Celinki – oto zabawna historia. Wczoraj wieczorem powiedziała mi: «Ja nie lubię biednych!» 
Odpowiedziałam jej, że dobry Jezus nie byłby zadowolony i że nie będzie jej już więcej kochać. 
Odpowiedziała: «Bardzo kocham dobrego Jezusa, ale nigdy w życiu nie będę kochać biednych: ja ich 
nie mogę kochać. Co to może obchodzić dobrego Jezusa? Dobrze, On jest Panem, ale ja także jestem 
panią». Nie masz pojęcia, jak była ożywiona, nikt jej nie mógł przekonać. Ale jest powód wyjaśniający 
tę jej nienawiść do biednych. Oto pewnego dnia, kiedy była na progu bramy ze swoją przyjaciółką, 
jakieś biedne dziecko rzuciło na nią spojrzenie bezczelne i drwiące. Nie spodobało się to Celince, 
rzekła więc do dziewczyny: «Ty, idź sobie precz». Tamta rozgniewana, zanim odeszła, wymierzyła 
Celince silny policzek, po którym miała przez jakąś godzinę buzię zaczerwienioną. Zachęcałam ją, by 

50Tamże, s. 194. 
51Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 85. 
52KR, s. 365. 
53Tamże, s. 371. 
54Tamże, s. 381. 
55Tamże, s. 390. 
56Por. J. Gauthier, Święta Teresa z Lisieux nadzieją dla rodzin, red. A. Nożyńska–Demianiuk, Kraków 2006, s. 40. 
57Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 72–73. 
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przebaczyła biednej ubogiej, ale nie mogła zapomnieć incydentu i powiedziała mi wczoraj: «Mamusiu, 
ty chcesz, żebym kochała biednych, którzy wymierzają mi klapsy, po których mam policzki 
opuchnięte? Nie, nigdy nie będę ich kochać!». Ale noc przynosi dobre rady. Pierwszym słowem, z jakim 
zwróciła się do mnie dziś rano, było: «Mam piękny podarunek dla Najświętszej Panny i dobrego 
Jezusa», a następnie dodała: «Teraz już będę kochać biednych»”58.  

Matka wykorzystywała wydarzenia dnia codziennego, by na ich przykładzie uczyć swoje pociechy 
prawd zawartych w Piśmie Świętym. Historia Celinki pokazuje, że Zelia była autorytetem dla swoich 
córek. Przebaczenie sprawcy cierpienia było wymagającą lekcją, jednak Celinka doskonale pokonała 
pierwsze trudności.  

CUDOWNE DZIECKO 

Teresa Martin była fenomenem wychowawczym. Od najmłodszych lat była dla swoich sióstr 
zbudowaniem i wzorem. Nikt w rodzinie nie potrafił się na nią gniewać, ponieważ od razu starała się 
poprawić. Według Maryni:  

„Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus wydała mi się od najwcześniejszego dzieciństwa jak gdyby 
uświątobliwiona jeszcze w łonie matki albo też jak anioł, którego Bóg zesłał na ziemię w śmiertelnym 
ciele. To, co ona zaliczała do swych niedoskonałości, nie było nimi wcale. Nigdy nie widziałam, by 
popełniła najmniejszy grzech. Nie zachodziła potrzeba, by gniewać się na nią, gdy popełniła drobny 
błąd. Wystarczyło powiedzieć jej, że to niedobrze albo że to jest niemiłe Panu Bogu, by nigdy więcej do 
tego nie powróciła”59.  

Choć Zelia nie mogła zbyt długo nacieszyć się swoją najmłodszą córką, można powiedzieć, że była 

dla niej pewną rekompensatą za trudności i cierpienia związane z wychowaniem Leonii. 

STANOWCZOŚĆ RODZICÓW 

Boże Narodzenie i Nowy Rok były wielkim świętem dla rodziny Martin i Guérin. Oprócz prezentów 
od rodziców dzieci otrzymywały także całe pudło zabawek od krewnych z Lisieux. Zelia okazywała 
Izydorowi i jego żonie Celinie zarówno wdzięczność, jak i niezadowolenie. Bardzo ceniła ich hojność, ale 
uważała, że ich upominki są wygórowane. Córkom nie brakowało lalek, książek, serwisów stołowych do 
zabawy i innych drobiazgów. Ostatecznie rodzice nie rozpieszczali swoich córek, lecz kupowali tylko 
rzeczy potrzebne. Podobnie rzecz ma się ze strojami dziewczynek. Zelia lubiła ładnie ubierać swoje 
dzieci, szła na pewne ugody względem panującego stylu, o ile stroje ich utrzymane były w granicach 

prostoty60. 
Obok łagodności i czułości w zachowaniu rodziców było miejsce na stanowczość. Zelia i Ludwik nie 

stosowali jednej metody wychowawczej. Do każdego dziecka podchodzili indywidualnie, rozeznając jego 
wady i potrzeby. Państwo Martin nigdy nie nadużywali swojej władzy, wychodząc z założenia, że 
brutalność jeszcze nikogo nie nawróciła, a może uczynić z człowieka jedynie niewolnika. Azelia  
w dzieciństwie doświadczyła ze strony rodziców szorstkiego traktowania i przymusu, czego bardzo 
chciała oszczędzić własnym córkom. W czasie procesu beatyfikacyjnego wszystkie jednogłośnie 
dowodziły dobrych intencji swoich rodziców: „Nie byłyśmy w żadnej mierze rozpuszczone. Nasza matka 

                                                           
58KR, s. 174. 
59Por. S.J. Piat, Rodzina Martin…, s. 107. 
60Por. H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 78–79. 
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z wielką troską czuwała nad duszami swoich dzieci i najmniejsze przewinienie nie pozostawało nigdy 
bez nagany. Było to wychowanie dobre i czułe, lecz uważne i troskliwe”61. 

BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY 

Tak liczne rodzeństwo sprawiało, że w domu zawsze panował radosny nastrój. Wspólne zabawy, 
śpiew, żarty powodowały, że w rodzinie Martin nigdy nie gościła melancholia. Pisząc listy Zelia często 
skarżyła się na śmiejące się i tańczące wkoło niej dzieci, które rozpraszały jej uwagę i koncentrację. 
Współlokatorzy uprzyjemniali sobie życie poprzez drobne upominki i dobre słowo. Zelia starała się 
zapewnić w domu serdeczną atmosferę, pełną delikatnej czułości, której nigdy nie zaznała od swojej 
matki. Ludwik miał dobry kontakt z dziećmi: opowiadał im wspaniałe historie, śpiewał francuskie 

piosenki, naśladował odgłosy przyrody, rozbawiając w ten sposób córki62. 
Istotnym elementem wychowawczym w oczach matki było zaufanie. Zelia w dzieciństwie wiele 

wycierpiała z powodu stosowanego przez jej matkę rygoru. Pragnęła, by jej dzieci nie zaznały tego bólu. 
W swojej rodzinie budowała atmosferę przyjaźni. Dążyła do tego, aby córki mogły swobodnie się 
wypowiadać, zwierzać, zachować szczerość63. 

Puentując, celem Zelii i Ludwika Martin było wychować dzieci dla nieba. Pragnęli dla swojego 
potomstwa świętości. „Określając domową metodę wychowawczą, Zelia używała roślinnej metafory, 
bliskiej wszystkim członkom rodziny: trzeba wykarczować ziemię, liczyć z ufnością na rosę z nieba, 
starać się jak najlepiej uprawiać roślinę i pozwolić dobremu Bogu, aby sprawił, że wyda ona kwiaty 
i owoce”64. Państwo Martin zdawali sobie sprawę, że wiarę daje sam Bóg, że jest ona łaską. Jedyne, co 
mogli zrobić, to stworzyć odpowiednie warunki swoim dzieciom, aby wiara, którą im przekazali, mogła 

zakorzenić się w ich sercach65. Można powiedzieć, że marzenie zrealizowało się na ich oczach. Wszystkie 
córki wybrały drogę życia konsekrowanego. Cztery z nich: Paulina (1882), Maria (1886), Teresa (1888) 
i Celina (1894) wstąpiły do Karmelu w Lisieux. Natomiast Leonia swoje miejsce znalazła u wizytek 
w Caen. 

Według pedagogiki chrześcijańskiej, pierwotne doświadczenie miłości ma miejsce w rodzinie, 
rozumianej jako „wspólnota miłości, miłości pochodzącej od Boga, płodnej fizycznie i duchowo, 
bezinteresownej i afirmującej życie, polegającej na obdarowywaniu, a nie braniu i czerpaniu osobistych 
korzyści. Miłość jest źródłem i zasadą życia rodzinnego. (…) Dziecko (…) otrzymując bezinteresownie 
miłość, z czasem uczy się także ofiarować ją innym”66. 

*** 

W życiu Zelii i Ludwika Martin priorytetem była zawsze miłość do Boga. Pierwszym wyraźnym 
świadectwem tego były ich młodzieńcze pragnienia poświęcenia się życiu zakonnemu, które przerodziły 
się później w chęć założenia rodziny. Poprzez trwający kilka miesięcy celibat młodzi małżonkowie 
udowodnili, że ich miłość nie jest jedynie pożądaniem, ale wiąże się z prawdziwym szacunkiem wobec 
siebie i ma na celu wzajemne uświęcenie. Trwanie w małżeństwie i rodzinie było dla nich drogą do 
świętości.  

61Tamże, s. 76–77. 
62Por. tamże, s. 75–76. 
63Por. S.J. Piat, Rodzina Martin…, s. 91. 
64H. Mongin, Ludwik i Zelia Martin. Święci…, s. 86. 
65Por. tamże, s. 92. 
66Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin 2007, s. 474. 
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Mimo wielu zranień wyniesionych z domu rodzinnego, małżonkowie dali swoim dzieciom 
nieskazitelny obraz właściwej postawy chrześcijańskiej wobec otaczającego świata. Metody 
wychowawcze, jakie stosowali wobec swoich pociech były przepełnione zarówno miłością, jak  
i stanowczością. Dla dobra dzieci rodzice nie lekceważyli ich niedoskonałości, lecz zachęcali do pracy nad 
sobą adekwatnie do wieku. Choć charaktery córek bardzo różniły się od siebie, rodzice o wszystkie dzieci 
troszczyli się z takim samym zapałem. Spełniali to zadanie przede wszystkim poprzez modlitwę  
i zawierzenie ich Bogu. 

Chrześcijański obowiązek troski o zbawienie innych państwo Martin realizowali nie tylko  
w odniesieniu do grona domowników. Życie pokazało, jak wielkie owoce przyniosło staranie Zelii i jej 
siostry o nawrócenie brata. Zobowiązanie to małżonkowie odczuwali także wobec otaczającego ich 
świata. Nie mogąc działać zawsze w sposób konkretny, swoje poczucie odpowiedzialności za zbawienie 

innych ludzi wyrażali w modlitwie. 
Małżonkowie wraz z dziećmi świadczą o tym, że można żyć w świecie współczesnym, korzystać  

z dóbr ziemskich i prowadzić życie święte, oparte na Bogu. Rodzina jest szkołą miłości i to ona czyni ludzi 
świętymi. Bóg prowadzi człowieka do nieba różnymi drogami. Historia Ludwika pokazuje, że także pobyt 
w zakładzie psychiatrycznym nie jest przeszkodą w drodze do świętości.  

„Bóg nie chce rodzin doskonałych, ale rodzin, które kochają. Świętość nie jest kwestią doskonałości, 
ale miłości”67 – a tego nie brakowało w rodzinie Ludwika i Zelii. Istniała swoista komunia między 
małżonkami, rodzicami i dziećmi a także dalszymi krewnymi. Z ich miłości rodziła się radość, pokój  
i okazywane sobie miłosierdzie. Starali się oni z miłością o niebo.  

Zelia w jednym z listów napisała: „Bylebym tylko dostała się do nieba z moim kochanym Ludwikiem 

i zobaczyła je wszystkie [swoje dzieci], choćby na wyższym miejscu niż ja – to będę szczęśliwa. Niczego 
więcej nie pragnę”68. Marzenie Zelii realizuje się na naszych oczach. Najmłodsza córka państwa Martin 
została kanonizowana 17 maja 1925 roku. W październiku 2015 roku do grona świętych zostali włączeni 
Zelia i Ludwik. W roku kanonizacji rodziców rozpoczął się także proces beatyfikacyjny s. Franciszki 
Teresy (Leonii Martin). 

MIŁOŚĆ JAKO TROSKA O ZBAWIENIE INNYCH. ŚWIĘTOŚĆ ZELII I LUDWIKA MARTIN WZOREM DLA 
WSPÓŁCZESNYCH RODZIN 

Streszczenie  
Zelia i Ludwik Martin żyli w XIX wieku. Większość swojego życia zamieszkiwali małe miasteczko 

Alençon w północnej Francji. W młodości oboje pragnęli wstąpić do zakonu. Powoli jednak odkrywali, że 
Pan powołuje ich do małżeństwa. Bóg pobłogosławił im dziewięciorgiem dzieci, z których czworo 
powołał do siebie w dość młodym wieku. Rodzice mieli świadomość, że potomstwo nie jest ich 
własnością, ale należy do Boga. Wychowywanie pociech było przeniknięte głęboką miłością  
i stanowczością dla ich dobra. Owocem tego było wstąpienie na drogę życia konsekrowanego pięciu 
córek. Troska o zbawienie innych nie ograniczała się do domowników, ale dosięgała również tych,   
z którymi przyszło tej rodzinie dzielić swoje życie. Zelia wraz ze swoją rodzoną siostrą wkładały dużo 
wysiłku i starań w nawrócenie brata Izydora, który jako student był narażony na wiele niebezpieczeństw 

                                                           
67J. Gauthier, Święta Teresa z Lisieu nadzieją…, s. 110. 
68KR, s.48. 
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w Paryżu. Państwo Martin są świadectwem dla współczesnych rodzin pragnących razem dążyć  do 
świętości. 

Słowa kluczowe 
Zelia Martin, Ludwik Martin, duchowość małżeńska, miłość 

LOVE AS A CONCERN FOR THE SALVATION OF OTHERS. SANCTITY ZELIE AND LOUIS 
MARTIN PATTERN FOR THE MODERN FAMILY. 

Summary 
Zelie and Louis Martin lived in the nineteenth century. Most of life they lived in the small town of 

Alençon in northern France. When they were young they both wanted to enter the Order. However, 
slowly, they were discovering that the Lord is calling them to the marriage. God blessed them by giving 
them nine children, four of whom called to Him in a fairly young age. The parents were aware that the 
offspring is not their own, but belongs to God. Bringing up kids was permeated with a deep love and 
firmness for their own good. The result of this was the ascension to the consecrated life five daughters. 
Concern for the salvation of others was not limited to the household, but also reached unto those with 
whom the family came to share their lives. Zelie with her own sister were putting a lot of effort and 

endeavor conversion brother Isidore, who as a student was exposed to many dangers in Paris. Martin's 
family is a testament to modern couples who want to strive for holiness. 
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Zelie Martin, Louis Martin, marital spirituality, love 

BIBLIOGRAFIA 
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Rzym 2006. 

Gauthier J., Święta Teresa z Lisieux nadzieją dla rodzin, red. A. Nożyńska-Demianiuk, Kraków 2006. 

Mongin H., Ludwik i Zelia Martin. Święci w codzienności, red. M. Rogalska, Kraków 2009. 

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2010. 

Piat S.J., Rodzina Martin. Szkoła świętości, z której wyszła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Kraków 1983. 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2003. 

Powołani razem do świętości. Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, red. W. Ciak, Poznań 2008. 

Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007. 

Zelia i Ludwik Martin. Korespondencja rodzinna [1863–1885], red. I. Pawłowska, Kraków 2013. 




