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ZUZANA ČANDOVÁ 
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

ROZVOD MANŽELSTVA VERZUS VYHLÁSENIE MANŽELSTVA ZA NEPLATNÉ 

Manželstvo sa odjakživa považovalo za prirodzené spoločenstvo, ktoré vznikalo medzi mužom 
a ženou a jeho cieľom bolo založenie rodiny. Aj dnes vnímame manželstvo rovnako, pojednáva 
o tom aj Zákon o rodine. V súčasnom svete sa však stretávame čoraz častejšie aj s možnosťou 
rozvodu manželstva, čo je v protiklade s tým, že manželstvo je trvalým a celoživotným zväzkom 
medzi mužom a ženou. Hoci Cirkev nepozná pojem rozvod kánonického manželstva, civilné 
manželstvo je možné rozviesť. Pohľad Cirkvi na problematiku rozvodu spočíva v tom, že 
cirkevné manželstvo rozvedené civilne sa bude vždy chápať pred Bohom ako trvajúce. Cirkev 
považuje za jediný možný spôsob zániku manželstva smrť jedného z manželov a vyhlásenie 
jedného z manželov za mŕtveho. Cirkev neumožňuje nijakým úkonom rozviezť manželstvo, 
akceptuje však možnosti, ktorými je možné dosiahnuť, že život mimo manželského zväzku bude 
v súlade s učením Cirkvi, a to odlúčenie manželov a vyhlásenie neplatnosti manželstva za 
určitých podmienok.  

Manželstvo sa považuje za najkrajšiu a zároveň najťažšiu medziľudskú reflexiu, ktorá je pod 
ochranou štátu i zákona. Napriek tomu dochádza čoraz častejšie k jeho rozpadu.  

V tomto príspevku sa venujeme manželstvu a zániku manželstva z pohľadu Svätého Písma, 
Katolíckej cirkvi a z pohľadu právneho poriadku SR, o ktorom pojednáva Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z. 
Pohľady na túto problematiku sú rôzne. Podľa Zákona o rodine je manželstvo zväzkom muža a ženy 
a jeho účelom je založenie rodiny a výchova detí, čo samozrejme nie je v rozpore s pohľadom Cirkvi na 
manželstvo. Rozdiel je však v pohľade na zánik manželstva. Zákon o rodine hovorí o štyroch právnych 

skutočnostiach, ktorými môže manželstvo zaniknúť, a to smrťou jedného z manželov, vyhlásením 
jedného z manželov za mŕtveho, rozvodom manželstva a vyhlásením manželstva za neplatné. Cirkev 
považuje za jediný možný spôsob zániku manželstva smrť jedného z manželov a vyhlásenie jedného 
z manželov za mŕtveho. Aj Sväté Písmo hovorí o manželstve ako o celoživotnom spoločenstve muža 
a ženy a nie je možné ho „rozviazať“ žiadnou ľudskou mocou, okrem smrti. Cirkev neumožňuje nijakým 
úkonom rozviezť manželov, existujú však možnosti, ktorými je možné dosiahnuť, že život mimo 
manželského zväzku bude v súlade s učením Cirkvi. Ide o odlúčenie manželov a vyhlásenie neplatnosti 
manželstva za určitých podmienok.  

Chápanie manželstva a rozvodu manželstva z pohľadu Svätého Písma 

Manželstvo je viac ako dohoda podpísaná na papieri medzi dvoma stranami. Ide o zmluvu 
uzatvorenú medzi Bohom, ženíchom a nevestou1. „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej 

                                                 
Zuzana Čandová, mgr – Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove; 
zuzana.candova@smail.unipo.sk. 
1 Porov. Rozvedení katolíci. http://rozvedenikatolici.sk (29. 10. 2015). 

mailto:zuzana.candova@smail.unipo.sk
http://rozvedenikatolici.sk/
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manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek 
nerozlučuje“2. „Pán Ježiš nástojil na pôvodnom úmysle Stvoriteľa, ktorý chcel, aby bolo manželstvo 
nerozlučiteľné“3. Aj napriek tomuto Božiemu zámeru dochádza v našej spoločnosti k civilným rozvodom. 

Ak by niekto bol do rozvodu donútený proti svojej vôli alebo inicioval rozvod z dôvodu bezpečnosti, 
nedopustí sa mravného previnenia, naďalej je v plnom spoločenstve s Cirkvou pokiaľ zachováva mravne 
čistý životný štýl4. O tom hovorí aj Sväté Písmo. 

 „I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám 
prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre 
tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. 
Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie 
sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 
On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak 
ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“5. 

Aj vo Svätom Písme sa spomína téma rozvodu. Boh vyhlásil: „Každý nech nenávidí rozvod...“6. 
Taktiež hovorí: „...som odohnal preč izraelskú odpadlíčku, pretože cudzoložila, a dal som jej prepúšťací 
list...“7. Boh teda nesúhlasí s rozvodom a tiež s tým čo prináša. 

Nemôžeme ospravedlňovať ľudí, ktorí sa rozviedli. Rozvod je hriech a práve preto je odpustiteľný. 
Každý rozvod aj oprávnený je vždy spôsobený hriechom. Rozvod bol, je a bude Pánom Bohom odpustený 
a práve preto jeho Cirkev by nemala robiť nič menej. 

Vo Svätom Písme sa uvádza: „Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby 

manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím 
mužom - a muž nech neprepúšťa manželku“8. Pavol hovorí, že ak žena, resp. muž neposlúchne tento 
príkaz a rozvedie sa so svojím mužom/ženou, musí zostať nevydatou/neženatým, aby zostala otvorená 
možnosť pokánia a potom zmierenia so svojím manželom/manželkou. Ak sa zase vydá/ožení, robí ďalší 
krok neposlušnosti a dostáva sa do nezvratnej situácie. Vstúpiť do manželstva s iným, keď bol niekto 
neoprávnene rozvedený s veriacim partnerom, je hriech. Veriaci je povinný robiť pokánie a znovu 
nastoliť svoje prvé manželstvo. Keby vstúpil do nového manželstva, znemožnil by tým zmierenie 
a zároveň by sa dopustil cudzoložstva. Sväté Písmo hovorí: 

„Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju 
neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho 
neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by 
vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch 

brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju“9.  

Veriaci má urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby udržal manželstvo s neveriacim partnerom. 
Ideálom takýchto manželstiev je ich pokračovanie. Ak si neveriaci partner praje rozvod, chce manželstvo 
zrušiť, Pavol hovorí „nech sa odlúči“. Doslova – ak sa neveriaci rozvádza, nech sa rozvedie. Keď neveriaci 

                                                 
2 Mt 19,5-6. 
3 Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1999. Kán. 2382. 
4 Porov. Rozvedení katolíci. 
5 Mk 10, 2-12. 
6 Mal 2,16. 
7 Jer 3,8. 
8 1 Kor 7, 10-11. 
9 1 Kor 7, 12-14. 
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partner prejavil úmysel rozviesť sa, teda išiel k advokátovi či podal žiadosť..., veriaci mu v tom nemá 
brániť. To je prípad, keď je rozvod príkazom. Týmto sa všetky manželské zväzky odstránia. Veriaci je 
úplne zbavený akýchkoľvek manželských záväzkov a je úplne slobodným človekom. Nemá žiaden 
záväzok k manželskému zmiereniu. Ide o problém, ktorý spomíname aj v pohľade Katolíckej cirkvi, kedy 
je právom rešpektovanou možnosťou zrušiť manželský zväzok dvoch nepokrstených osôb v prípade, ak 
jeden z nich prijme krst a nepokrstený/á nechce z tohto dôvodu v manželstve pokračovať, resp. nechce 
v manželstve pokračovať „bez urážania Stvoriteľa“. 

Pán Ježiš hovorí o jedinom dôvode „rozvodu“ medzi veriacimi, a tým je smilstvo alebo sexuálny 
hriech. „Bolo povedané: Každý, kto by prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva — vystavuje 
ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží“10. „Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak 

len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží“11. Biblia v takomto prípade má na mysli odlúčenie 
manželov, ktoré je možné len z dôvodu cudzoložstva alebo domáceho násilia, o ktorom hovoríme 
v nasledujúcom pohľade Katolíckej cirkvi. Odlúčenie manželov môže trvať obmedzený čas alebo sa môže 
predĺžiť aj na stálo. Manželské spolunažívanie by však malo byť obnovené, keď odpadne prekážka, čiže 
dôvod pre ktorý vzniklo odlúčenie. Ak robí vinník pokánie, jeho partner mu musí odpustiť. „Ak sa tvoj 
brat prehreší, pokarhaj ho! Ak robí pokánie, odpusť mu!“12. Odpustiť znamená okrem iného aj viac 
nepripomínať. Pre veriaceho nie je možné, aby pokračoval v rozvodovom konaní po odpustení. 
Odpustenie vedie k novému vzťahu s tým, komu sme odpustili. Rozvod s veriacim partnerom, ktorý sa 
dopustil smilstva sa obmedzuje len na prípad, keď nechce robiť pokánie zo svojho hriechu. Kresťanská 
povinnosť nám hovorí o povinnosti odpustiť. Právo na zrušenie manželského spolužitia prestáva, ak 

nevinný/á výslovne alebo mlčky odpustil/a vinu druhému/druhej manželovi/manželke, 
manžel/manželka súhlasil/a s týmto priestupkom, stal/a sa príčinou cudzoložstva alebo sa sám/sama 
dopustil/a toho istého priestupku13. Viac o dôvode odlúčenia hovoríme v pohľade Katolíckej cirkvi.  

Pohľad Katolíckej cirkvi na rozvod manželstva a vyhlásenie manželstva za neplatné 

Podľa cirkevných zákonov Katolíckej cirkvi sa manželstvo uzatvára manželskou zmluvou14. Kódex 
kánonického práva chápe manželstvo ako manželskú zmluvu. „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena 
vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro 
manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti“15. 
Ježiš Kristus totiž ustanovil manželstvo ako jeden zo siedmich sakrálnych znakov svojej prítomnosti 

medzi ľuďmi. Udialo sa to počas svadby v Kane Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Manželom ukazuje 
nový charakter manželstva, povyšuje ho na sviatosť. Sviatostné manželstvo sa tým stáva spoločenstvom 
troch, s Kristom uprostred. Ježiš Kristus je zárukou trvácnosti manželskej lásky16. 

                                                 
10 Mt 5,32. 
11 Mt 19,9. 
12 Lk 17,3b. 
13 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve a právnom poriadku Slovenskej republiky. Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. s. 334. 
14 Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. Bratislava, 2012. http://centrumpravnejpomoci.sk/ 
doc/Cirkev_a_rozvod_manzelstva_08-2012.pdf (31. 10. 2015). 
15 Katechizmus katolíckej Cirkvi. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1999. Kán. 1601. 
16 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 44. 

http://centrumpravnejpomoci.sk/doc/Cirkev_a_rozvod_manzelstva_08-2012.pdf
http://centrumpravnejpomoci.sk/doc/Cirkev_a_rozvod_manzelstva_08-2012.pdf
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Aj Kódex kánonov východných cirkví považuje manželstvo za zmluvu. „Manželská zmluva 
ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž a žena neodvolateľným osobným 
súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života...“17.  

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením manželov, že spolu vstupujú do manželstva. 
„Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú 
a prijímajú, aby ustanovili manželstvo“18. Touto manželskou zmluvou ustanovuje muž a žena medzi 
sebou spoločenstvo celého života a svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj 
na plodenie a výchovu detí19.  

„Manželský zväzok ustanovil teda sám Boh, takže platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené 
manželstvo („matrimonium ratum et consummatum“) medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. 

Tento zväzok, vyplývajúci zo slobodného ľudského činu manželov a zo zavŕšenia manželstva, je 
neodvolateľnou skutočnosťou a dáva vznik zmluve zaručenej vernosťou Boha. Cirkev nemá moc vysloviť 
sa proti tomuto ustanoveniu Božej múdrosti“20. 

„Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom 
manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť“21. Nerozlučiteľnosť manželstva môže byť 
vnútorná a vonkajšia. Vnútorná nerozlučiteľnosť manželstva spočíva v tom, že manželia nemôžu 
vzájomným súhlasom, teda opačným spôsobom ako manželstvo uzavreli, rozviazať svoje katolícke 
manželstvo podobným spôsobom, ako je civilný rozvod. Manželia nemôžu vlastnou iniciatívou ukončiť 
svoje manželstvo. Vonkajšia nerozlučiteľnosť manželstva znamená, že platne uzatvorené a manželským 
stykom doplnené manželstvo nie je možné rozviazať ľudskou autoritou. Manželstvá katolíkov, ktoré boli 

uzatvorené podľa platnej kánonickej formy, sú platné aj vtedy, ak boli civilným rozvodom vyhlásené za 
zaniknuté22. „Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou 
a z nijakého dôvodu, okrem smrti“23. Z tohto dôvodu Katolícka cirkev rozvod manželstva v občianskom 
ponímaní nepripúšťa. V praxi to znamená, že i keď občiansko-právny súd manželov rozsudkom rozvedie, 
z pohľadu Cirkvi manželstvo aj naďalej trvá. Následkom pretrvávania existencie predošlého cirkevného 
manželstva je napr. nemožnosť uzavrieť nové manželstvo v kostole, ale iba formou civilného sobáša. 
Takto novo uzatvorené civilné manželstvo nenadobudne hodnosť sviatosti a v duchu chápania 
cirkevných zákonov budú manželmi stále strany z predchádzajúceho manželského zväzku24.  

Rozvod sa chápe ako vyhlásenie zániku civilného manželstva civilným súdom. Ak je manželstvo 
uzatvorené cirkevnou formou, Cirkev ho považuje aj naďalej za platné. Ak chcú manželia riešiť zánik 

svojho manželstva aj pred Cirkvou, môžu požiadať cirkevný súd o prešetrenie jeho platnosti. Cirkevný 
súd manželov nerozvedie, ale preskúma okolnosti jeho uzatvorenia a môže vyhlásiť manželstvo za 
neplatné. Neplatnosť manželstva znamená, že manželstvo medzi mužom a ženou ani nikdy nevzniklo. 
Civilný rozvod manželov katolíkov, ktorí manželstvo uzavreli cirkevnou formou, je popretím 
nerozlučiteľnosti manželstva. Problémom je to, že ľudia, či už pokrstení, nepraktizujúci katolíci, alebo 

                                                 
17 Kódex kánonov východných cirkví, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Lublin : Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s fakultou práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána 
Pavla II., Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2012. Kán. 776 § 1.  
18 Kódex kánonického práva. Bratislava : latinsko-slovenské vydanie, Konferencia biskupov Slovenska, 1996. Kán. 
1057 § 2.  
19 Porov. ako vyššie, Kán. 1055 § 2. 
20 Katechizmus Katolíckej cirkvi..., Kán. 1640.  
21 Ako vyššie. Kán. 1056. 
22 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 57. 
23 Kódex kánonického práva..., Kán. 1141. 
24 Porov. Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. 
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nekatolícki kresťania často nepoznajú učenie o manželskej nerozlučiteľnosti. Rozvod tak považujú za 
alternatívu riešenia svojich problémov v manželstve. Tak vstupujú do manželstva s oslabenou vôľou 
riešiť aj banálne problémy, ktoré prináša život a prestávajú hľadať spôsoby ako zachovať manželstvo. 
Z tohto dôvodu je dôležité, aby snúbenci pred uzatvorením manželstva absolvovali prípravu, na ktorej by 
mali byť informovaní okrem iného o ťažkostiach a krízach manželstva a možných spôsoboch, ako sa 
v týchto situáciách zachovať. Vylúčenie niektorej z podstatných vlastností manželstva, teda jednoty 
a nerozlučiteľnosti, pri jeho slávení, robí manželský súhlas a tým aj manželstvo neplatným. Aj keď je také 
manželstvo civilne rozvedené, pred Bohom a Cirkvou ostáva platné. Pre takýchto manželov vyplývajú 
kánonické dôsledky. Civilne rozvedeným katolíckym manželom je odopretá plná účasť na sviatostnom 
živote Cirkvi. Je však potrebné rozlišovať medzi tými, ktorí sa pokúšali o záchranu svojho manželstva 

a tými, ktorí vlastnou vinou rozlúčili svoje manželstvo. Rozvedení naďalej patria do Cirkvi. Sú im síce 
odopierané sviatosti, najmä Eucharistia, je potrebné ich povzbudzovať, aby žili v Cirkvi, čiže navštevovali 
bohoslužby, počúvali Božie slovo a modlili sa25.  

Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú 
manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je 
sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje 
porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii 
trvalého a verejného cudzoložstva: „Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani 
nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil“26. 

„Môže sa stať, že jeden z manželov je nevinnou obeťou rozvodu vyhláseného civilným zákonom; 

takýto manželský partner sa neprehrešuje proti morálnemu príkazu. Je veľký rozdiel medzi manželským 
partnerom, ktorý sa úprimne snažil byť verným sviatosti manželstva a je nespravodlivo opustený, a tým 
partnerom, ktorý svojou ťažkou vinou ničí kánonicky platné manželstvo“27. 

Ľudia sa nerozvádzajú len za účelom uzatvorenia nového manželského zväzku, ale aj z dôvodu 
vzniku a pretrvávania okolností nezlučiteľných s pokojným manželským životom. Taktiež vtedy, keď sú 
vzťahy medzi manželmi natoľko rozvrátené, že ďalšie zachovanie manželského spolunažívania sa stane 
pre jedného alebo oboch manželov neprijateľné až neznesiteľné. Cirkevné učenie vychádza z prirodzenej 
doživotnosti a výlučnosti manželstva a ako jediný dôvod na rozviazanie manželstva uvádza smrť jedného 
z manželov a vyhlásenie jedného z manželov za mŕtveho. Aj keď Cirkev neumožňuje nijakým úkonom 
rozviezť manželstvo, v Kódexe kánonického práva sú uvedené možnosti, ktorými je možné dosiahnuť, že 

život mimo manželského zväzku bude v súlade s učením Cirkvi. Ide o odlúčenie manželov a neplatnosť 
manželstva28. 

Odlúčenie manželov je cirkevnoprávny inštitút, ktorý zakladá zákonný dôvod na odstúpenie, čiže 
zákonné právo prerušenia manželského spolunažívania, na základe dekrétu miestneho ordinára alebo 
vlastného rozhodnutia29. Ide o odlúčenie manželov pri trvaní manželského zväzku, čiže dočasné 
prerušenie alebo trvalé zanechanie manželského spolužitia pri trvaní manželského zväzku so súhlasom 
kompetentnej cirkevnej autority. Manželia majú právo žiť oddelene, ale ich manželský zväzok trvá 
naďalej, teda nemôžu uzavrieť nové manželstvo. Manželia sú povinní zachovávať manželskú jednotu 
a vzájomnú vernosť. Manželské spolunažívanie zahŕňa spoločné bývanie, stôl a lôžko. Existujú oprávnené 
príčiny, ktoré dovoľujú, resp. vyžadujú dočasné alebo aj doživotné zrušenie manželského zväzku. 

                                                 
25 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 60-63. 
26 Katechizmus Katolíckej cirkvi..., Kán. 2384. 
27 Ako vyššie. Kán. 2386. 
28 Porov. Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. 
29 Porov. ako vyššie.  
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Doživotné odlúčenie sa týka zanechania spoločného bývania manželov bez povinnosti obnoviť spolužitie. 
Dočasné sa končí uplynutím doby alebo skončením jeho príčin. Dočasné sa môže týkať zamestnania. 
Doživotné vyžaduje vstúpenie do rehoľného stavu. Odlúčenie manželov, iným slovom separácia, 
využívajú manželia, ktorí sa dostali do krízovej situácie manželského spolužitia, ale z náboženských 
dôvodov sa nechcú rozviesť. Odlúčenie od stola a lôžka má mať liečivý charakter. Odlúčení manželia si 
v odlúčení majú uvedomiť dobro manželstva a usporiadať záležitosti, ktoré viedli k manželskej kríze. 
Očakáva sa tiež posilnenie nerozlučiteľnosti manželstva, keďže manželstvo aj naďalej trvá a manželia 
získavajú čas na nápravu škôd, vzájomné zmierenie a ukončenie separácie30. Dôvodmi na odlúčenie 
manželov sú: 

 cudzoložstvo – pod podmienkou, že druhá manželská strana s cudzoložstvom nesúhlasila, nedala 

naň príčinu alebo sama nespáchala cudzoložstvo a zároveň vinu druhej strane výslovne alebo mlčky 
neodpustila31. Ak nevinná manželská strana z vlastnej vôle preruší manželské spolužitie, má do 
6 mesiacov predložiť kauzu odlúčenia kompetentnej cirkevnej vrchnosti, ktorá posúdi, či nevinnú 
manželskú stranu možno priviesť k tomu, aby vinu odpustila a odlúčenie nepredĺžila na stálo32, 

 ak niektorý z manželov vytvára veľké nebezpečenstvo pre dušu alebo pre telo druhej manželskej 
strany alebo detí, alebo inak veľmi sťaží spoločný život – domáce násilie. Nevinná manželská strana 
môže požiadať o dekrét miestneho ordinára na odstúpenie, v prípade ak hrozí nebezpečenstvo 
z oneskorenia, aj na základe vlastného rozhodnutia33. Vo všetkých prípadoch je potrebné po 
zaniknutí dôvodu odlúčenia obnoviť manželské spolužitie, ak cirkevná vrchnosť neustanovuje inak. 
Príčinou odlúčenia v tomto prípade je zanedbávanie základných manželských povinností. Ide o to, 

ak druhá manželská strana provokuje k dopúšťaniu sa hriechov, vystavuje nebezpečenstvu 
duchovné dobro druhej strany a detí, dopúšťa sa voči nim brutality, vytvára v dome neznesiteľnú 
atmosféru...34. 
Odlúčenie manželov môže trvať obmedzený čas alebo sa môže predĺžiť aj na stálo. Manželské 

spolunažívanie by však malo byť obnovené keď odpadne prekážka, čiže dôvod pre ktorý odlúčenie 
vzniklo35. 

Druhou možnosťou, ktorou je možné dosiahnuť, že život mimo manželského zväzku bude v súlade 
s učením Cirkvi je vyhlásenie neplatnosti manželstva. Neplatnosť manželstva je postup, pri ktorom 
cirkevný súd, prípadne vo vybraných prípadoch Apoštolská stolica, rozsudkom rozhodne o vyhlásení 
manželstva za neplatné. Neplatnosť manželstva sa nestotožňuje s rozvodom. Pri vyhlásení manželstva za 

neplatné sa na manželstvo hľadí, ako keby nikdy nevzniklo36.  
Podľa Kódexu kánonického práva: „Platne uzavreté a užívané manželstvo nemôže byť rozviazané 

nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, iba smrťou“37. „Manželstvo má priazeň práva; preto 
v pochybnosti treba trvať na platnosti manželstva, kým sa nedokáže opak“38. To znamená, že pri skúmaní 
možností rozlúčenia manželstva je potrebné mať na pamäti tieto kánonické predpoklady: na základe 
princípu nerozlučiteľnosti platne uzatvorené manželstvo je nerozlučiteľné žiadnou mocou, v prípade 

                                                 
30 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 331-332. 
31 Porov. Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. 
32 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 334. 
33 Porov. Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. 
34 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 335. 
35 Porov. Centrum právnej pomoci: Cirkev a rozvod manželstva. 
36 Porov. ako vyššie. 
37 Kódex kánonického práva..., Kán. 1141. 
38 Ako vyššie, Kán. 1060. 
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pochybnosti o jeho platnosti sa manželstvo teší priazni práva, čo znamená, že sa považuje za platné až do 
okamihu dokázania jeho neplatnosti. Civilný rozvod kánonického manželstva je účinný len pred civilným 
súdom, pred Cirkvou ostáva aj naďalej platným39. 

Kánonické manželstvo môže zaniknúť týmito spôsobmi: 
 najprirodzenejší je smrť manžela/manželky, 
 ak existuje spravodlivá príčina, manželstvo platne uzavreté, ale nenaplnené manželským stykom, 

môže byť rozviazané pápežským dišpenzom od manželstva uzavretého, ale nenaplneného, 
 manželstvo nepokrstených osôb môže byť rozviazané na základe Pavlovho privilégia – privilégia 

viery, 
 v prípade pochybnosti o platnosti manželstva môže byť jeho platnosť preskúmaná cirkevným 

súdom40. 
Podľa Kódexu kánonického práva: „Platné manželstvo medzi pokrstenými sa nazýva iba platne 

uzavreté, ak nie je užívané; nazýva sa platne uzavreté a užívané, ak manželia ľudským spôsobom medzi 
sebou vykonali manželský akt, sám o sebe vhodný na splodenie dieťaťa, na ktorý je manželstvo svojou 
prirodzenosťou zamerané a ktorým sa manželia stávajú jedným telom“41. Ďalej sa v ňom uvádza, že: 
„Neužívané manželstvo medzi pokrstenými alebo medzi pokrstenou stránkou a nepokrstenou stránkou 
môže z oprávneného dôvodu rozviazať Rímsky veľkňaz na žiadosť obidvoch stránok alebo jednej z nich, 
hoci druhá stránka je proti tomu“42.  

Absolútna nerozlučiteľnosť kánonického manželstva teda začína po splnení dvoch kritérií: 
manželstvo musí byť platne uzatvorené, čiže pri jeho slávení musia byť dodržané všetky kánonické 

náležitosti a manželstvo musí byť po kánonickom slávení zavŕšené manželským stykom. Oprávnený 
dôvod, na základe ktorého môžu manželia požiadať o dišpenz od manželského zväzku uzavretého, ale 
nenaplneného, musí byť proporcionálny k zákonu, od ktorého sa žiada dišpenz. Napr. veľká nenávisť 
medzi manželmi, vzájomné odmietanie manželského styku, získanie rozvodu manželstva jedným 
z manželov, život v konkubináte jedného alebo oboch manželov, existencia pohlavnej choroby u jedného 
z manželov,...  

Príčinami, ktoré vylučujú udelenie dišpenzu je spôsobenie krivdy druhej strane z dôvodu vyhovenia 
žiadosti, alebo verejné pohoršenie. V tomto prípade je kompetentná rozhodovať Kongregácia pre Božský 
kult a sviatostnú disciplínu43.  

Privilégium Pavlinum – privilégium viery je právom rešpektovaná možnosť zrušiť manželstvo 

dvoch nepokrstených osôb v prípade, že jeden z manželov prijme krst a nepokrstená strana nechce 
z tohto dôvodu v manželstve pokračovať, resp. nechce v ňom pokračovať „bez urážania Stvoriteľa“. 
O tom hovorí aj Sväté Písmo, spomínali sme to už v časti pohľadu Svätého Písma na zánik manželstva, 
a to konkrétne 1 Kor 7, 12-14. Inštruktorom využívania Pavlovho privilégia je v latinskej cirkvi diecézny 
biskup, vo východných katolíckych cirkvách eparchiálny biskup. V práve latinskej cirkvi sú označovaní 
ako miestni ordinári a v práve východných katolíckych cirkví ako miestni hierarchovia. Kódexové právo 
vyžaduje splnenie týchto podmienok: nepokrstené osoby musia žiť v platnom manželstve, krst musí 
chcieť prijať len jeden z nepokrstených manželov. Prijatie krstu jedným z manželov musí byť dôvodom 
neochoty druhej, nepokrstenej strany, zotrvať v manželskom spolužití. Odmietnutie nepokrstenej strany 
zostať v manželskom spolužití s pokrstenou stranou, musí byť zistené prostredníctvom otázok 

                                                 
39 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 337. 
40 Porov. ako vyššie, s. 337-338. 
41 Kódex kánonického práva..., Kán. 1061. 
42 Ako vyššie. Kán. 1142. 
43 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 339-342. 
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a odpovedí, ktorými sa zisťuje faktický stav. Tieto otázky a odpovede sú súčasťou oficiálnej procedúry, 
ktorú je potrebné zachovať. Všetky odpovede musia byť písomne zaznačené. Rozlúčenie 
predchádzajúceho manželstva nastáva v okamihu, keď pokrstená strana uzavrie nové manželstvo44.  

Privilégium Petrinum sa týka situácie, keď novopokrstený manžel mal pred prijatím krstu viacero 
manželiek alebo žena mala viacero manželov. Na základe súčasných predpisov nepokrstený muž, ktorý 
mal pred krstom viacero nepokrstených manželiek, by si mal po prijatí krstu ponechať prvú z nich. Ak by 
mal po prijatí krstu v Katolíckej cirkvi ťažkosť s ňou ostať v manželskom spolužití, môže si pre dobro 
viery ponechať jednu z nich a ostatné poslať preč. To isté platí aj u ženy, ak by mala viacero 
nepokrstených manželov. Otázky, ako je to v prípade Pavlovho privilégia, sa nevyžadujú. Pokrstený/á má 
uzavrieť kánonické manželstvo podľa katolíckej formy a zachovať všetky ostatné podmienky, ktoré sa 

vyžadujú pri uzatváraní manželstva. O prvú a tiež všetky ostatné manželky, ktoré muž poslal preč, sa má 
dostatočne postarať45.  

Katolícka cirkev si nezatvára oči ani pred negatívnymi javmi, ktoré sa manželstva dotýkajú. 
Nezabúda ani na tie prípady veriacich, ktorí uzavreli manželstvo pred Cirkvou, ale ich manželské 
spolužitie zaniklo. Ako poslednú krízovú pomoc im ponúka preskúmanie platnosti manželstva pred 
cirkevnými súdmi. Manželstvo má dvojaký charakter: duchovný, čiže sviatostný a právny. Manželstvo má 
byť uzavreté pri zachovaní jeho vonkajších, čiže človekom rozoznateľných znakov a jeho slávenie musí 
byť sprevádzané aj naplnením právnych kritérií a podmienok, ktoré sa vyžadujú pri slávení manželstva 
k jeho platnosti. Zachovanie právnych kritérií je predmetom skúmania cirkevných súdov. Samotný fakt 
zániku manželského spolužitia nie je dôvodom na skúmanie jeho neplatnosti. Manželstvo má okrem 

osobného a intímneho charakteru aj právny charakter. Manželstvo ako právnu inštitúciu charakterizuje 
v Cirkvi celý rad znakov, ktoré musia byť naplnené, aby manželstvo mohlo byť platne uzatvorené. 
Katolícke manželstvo totiž má typické vlastnosti, ktorými sú jednota a nerozlučiteľnosť. Jednota 
znamená, že manželstvo uzatvára jeden muž a jedna žena a nerozlučiteľnosť znamená, že na tomto svete 
nemôže byť platne uzatvorené manželstvo rozlúčené žiadnou ľudskou autoritou. Katolík, ktorý uzatvára 
v Cirkvi svoje manželstvo musí pre jeho platnosť prijať aj jeho ciele – dobro manželov a plodenie 
a výchova detí. Dobro manželov spočíva v schopnosti osobného vzájomného sebadarovania manželov 
a dobro potomstva znamená, že manželstvo má byť otvorené pre prijímanie a výchovu detí. Právny 
charakter manželstva napĺňajú tri právne inštitúcie: medzi mužom a ženou, ktorí chcú zavrieť platné 
manželstvo, nesmie existovať rozlučujúca manželská prekážka; musia byť schopný odovzdať si platný 

manželský súhlas a manželstvo musia uzavrieť podľa platnej kánonickej formy. Titul, na základe ktorého 
môže niektorý z manželov žiadať o vyhlásenie neplatnosti svojho manželstva, sa musí zakladať na 
nedostatku v niektorom z týchto právnych inštitútov. Cirkevný rozsudok o neplatnosti manželstva 
znamená, že manželstvo ani nikdy nevzniklo. To je v rozpore s rozsudkom civilného súdu o rozvode 
manželstva. Civilný súd totiž ukončuje existenciu platného civilného manželstva46. V Kódexe 
kánonického práva sa uvádza: „Manželské kauzy pokrstených patria vlastným právom cirkevnému súdu. 
Kauzy o čisto občianskych účinkoch manželstva patria občianskej vrchnosti, ak partikulárne právo 
neustanovuje, že tieto kauzy, ak sa prerokúvajú ako vedľajšie a dodatkové, môže skúmať a rozhodnúť 
cirkevný sudca“47. 

                                                 
44 Porov. ako vyššie, s. 350-353. 
45 Porov. ako vyššie, s. 355-356. 
46 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve..., s. 357-359. 
47 Kódex kánonického práva..., Kán. 1671 a Kán. 1672. 
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Manželstvo a zánik manželstva z pohľadu právneho poriadku SR 

Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou. „Manželstvo je zväzkom 
muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel 
a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny 
a riadna výchova detí. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť 
všetky formy rodiny všestranne chráni“48. 

Tak ako manželstvo vzniká, môže aj zaniknúť. Manželstvo môže zaniknúť na základe týchto 
právnych skutočností: 

 smrťou jedného z manželov, 
 vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho, 

 rozvodom manželstva, 
 vyhlásením manželstva za neplatné49. 

 „Manželstvo zaniká smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ak bol jeden 
z manželov vyhlásený za mŕtveho, manželstvo zaniká dňom, keď rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho 
nadobudne právoplatnosť. Ak bolo rozhodnutie o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho zrušené, 
neobnoví sa zaniknuté manželstvo, ak manžel toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho, uzavrel medzitým 
nové manželstvo“50.  

Vyhlásiť fyzickú osobu za mŕtvu je možné ak: 
 smrť fyzickej osoby nastala, ale nemožno ju predpísaným spôsobom preukázať, pretože nie je 

možná lekárska prehliadka tela a následné vystavenie správy o úmrtí, 

 ide o nezvestnú osobu, o ktorej so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije51. 
Ďalším spôsobom zániku manželstva je rozvod. Rozvod sa stal bežnou a prijateľnou záležitosťou, 

ktorá sa dnes považuje za dostupný a rázny spôsob riešenia manželských problémov. Spoločnosť si na 
rozvedených zvyká a rozvod akceptuje. Rozvod už nie je považovaný za spoločenskú stigmu, ale za 
spôsob riešenia osobnej problémovej situácie. Podľa prieskumu SAV z roku 2002 vyše polovica 
opýtaných súhlasila s názorom, že rozvod je obyčajne tým najlepším riešením, keď niet východiska pri 
riešení manželských problémov52. 

Rozvod manželstva v našom právnom poriadku predstavuje jediný zákonný spôsob zrušenia 
manželstva za života oboch manželov a je legitímnou formu riešenia manželského konfliktu53.  

„K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na 
návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, 
že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 
Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode 

na ne prihliada; taktiež prihliadne na záujem maloletých detí“54. 

Poslednou právnou skutočnosťou zániku manželstva je vyhlásenie manželstva za neplatné. 
Neplatné manželstvo sa chápe ako platné, kým súd nerozhodne o jeho neplatnosti. V konaní o vyhlásení 

                                                 
48 Čl. 1 a čl. 2 Zákona č. 36/2005 Z.z. z 19. januára 2005o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
49 B. Pavelková: Manželské právo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. s. 214. 
50 § 21 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 36/2005 Z.z. z 19. januára 2005o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
51 B. Pavelková: Manželské právo…, s. 215-216.  
52 Porov. KERNOVÁ, M.: Najhoršia kapitola v živote – rozvod je druhou najstresujúcejšou udalosťou. 
http://www.sme.sk/c/2344176/najhorsia-kapitola-v-zivote-rozvod-je-druhou-najstresujucejsou-udalostou.html. 
(16. 10. 2015).  
53 Porov. Rozvod manželstva. http://www.manzelstvo.sk/pravne-poradenstvo/110 (28. 10. 2015). 
54 § 22 a § 23 ods. 1 a 2 Zákona č. 36/2005 Z.z. z 19. januára 2005o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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manželstva za neplatné sa používajú rovnaké procesné pravidlá ako v konaní o rozvode. Pri neplatnosti 
manželstva, manželstvo bolo uzatvorené, ale toto manželstvo má zákonom ustanovenú vadu. Súd môže 
začať konanie aj bez návrhu v prípade prekážky bigamie, manželstva medzi príbuznými a manželstva 
s maloletou osobou staršou ako 16 rokov. Manželstvo sa stáva neplatným aj vtedy, ak vyhlásenie 
o uzatvorení manželstva nebolo urobené vážne, slobodne, určito a zrozumiteľne55. 

Záver 

Manželstvo je Božou inštitúciou, zatiaľ čo rozvod ľudskou. Preto sa manželstvo uzavreté pred 
Bohom chápe ako celoživotné a nerozlučiteľné spoločenstvo s Bohom. Pojem rozvod sa teda v oblasti 
kánonického manželstva nepoužíva, ani Cirkev rozvod neprijíma. „Lebo čo Boh spojil, nech človek 

nerozlučuje.“ Iné je manželstvo uzatvorené civilnou formou. Keďže nebolo uzatvorené pred Bohom, je 
možné ho rozviesť. Cirkevné manželstvo môže zaniknúť jedine smrťou jedného z manželov a vyhlásením 
jedného z manželov za mŕtveho. Ak by teda bolo cirkevné manželstvo „rozvedené“ civilnou formou, pred 
Bohom by bolo stále platné. Ak by takto „rozvedený“ uzavrel ďalšie manželstvo civilne, páchal by hriech 
cudzoložstva. Je ale možné dosiahnuť, že život mimo manželského zväzku bude v súlade s učením Cirkvi. 
Ide o odlúčenie manželov a neplatnosť manželstva. Odlúčenie je zákonným právom prerušenia 
manželského spolunažívania a dôvodmi pre odlúčenie manželov sú cudzoložstvo a prípad domáceho 
násilia. Neplatnosť manželstva je rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. Pri vyhlásení manželstva 
za neplatné sa na manželstvo hľadí, ako keby nikdy nevzniklo. Manželstvo sa považuje za neplatné, ak pri 
jeho uzatváraní existovala nejaká rozlučujúca prekážka, manželský súhlas nebol platne odovzdaný 

a manželstvo nebolo uzavreté podľa platnej kánonickej formy. Ľudia sa nerozvádzajú len za účelom 
uzatvorenia nového manželského zväzku, ale aj z dôvodu vzniku a pretrvávania okolností nezlučiteľných 
s pokojným manželským životom. Za týchto okolností nevidia iné východisko. Rozvod je vždy hriech. Ale 
práve preto, že je to hriech, je odpustiteľný. Rozvod bol, je a bude Pánom Bohom odpustený. Rozvedení 
majú záväzok nevstúpiť do nového manželstva a pokúsiť sa o zmierenie. Cirkevný rozsudok o neplatnosti 
manželstva znamená, že manželstvo ani nikdy nevzniklo. To je v rozpore s rozsudkom civilného súdu 
o rozvode manželstva. Civilný súd totiž ukončuje existenciu platného civilného manželstva. 

DIVORCE VERSUS NULLITY OF MARRIAGE 

Summary 
Marriage has always been considered as a natural community that arose between husband and 

wife, and his goal was to establish a family. Also today we can see marriage as well, it´s proceed with 
family law. In present, however, we meet more frequently and with the possibility of divorce, which is 
contrary to the fact that marriage is a permanent and lifetime wedlock between a man and a woman. 
Although the Church doesn´t know the concept of divorce canonical marriage, civil marriage is possible 
to divorce. View of the Church on the issue of divorce is consist in that the church marriage which is 
divorced civil will always be perceived in front of the God as lasting. The Church considers that the only 
way to let the marriage to ruin is the death of one of a spouse and also if one of spouse, where declared as 

dead. The Church doesn´t allow in any way to divorce marriage, but accepts the options available to 
achieve the life out of wedlock will be in accordance with the teachings of the Church, and the separation 
of spouses and nullity of marriage under certain conditions. 

                                                 
55 Porov. B. Pavelková: Manželské právo…, s. 63-64. 
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BARTŁOMIEJ CHYŁKA 
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

THEOLOGIA ANCILLA PHILOSOPHIAE? 
TEOLOGICZNE WĄTKI W „A SECULAR AGE” CHARLESA TAYLORA 

Relacje między wiarą a rozumem to temat niezwykle aktualny, tak dla teologii, jak i dla nauk 
szczegółowych i filozofii. Najnowsze badania z zakresu wszystkich tych dziedzin przyczyniają 
się do przełamania wzajemnej nieufności, będącej dziedzictwem XIX-wiecznego pozytywizmu. 
Nie bez znaczenia dla tego ciągle świeżego procesu pozostaje dający się zauważyć powrót do 
klasycznie rozumianej filozofii z jej pytaniem o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia. 
Efekty dialogu pomiędzy wiarą a rozumem widoczne są w rodzącym się programie teologii 
nauk przyrodniczych. Niemniej również nauki społeczne, a także sama filozofia zdają się coraz 
częściej sięgać do teologii w poszukiwaniu pełniejszej perspektywy badawczej, umożliwiając 
integralne spojrzenie na sytuację współczesnego człowieka. Przykładem budowania mostów 
między teologią a naukami filozoficznymi, socjologicznymi i historycznymi jest dzieło 
„A Secular Age” autorstwa Charlesa Taylora, laureata prestiżowej nagrody Templetona. Autor 
wykorzystując wyniki badań antropologii teologicznej dowodzi, iż w dobie sekularyzmu 
i skrajnego indywidualizmu kluczowym elementem dla zrozumienia aktualnej sytuacji 
społecznej i kulturowej pozostaje powszechna postawa poszukiwania sensu życia, który 
najpełniej realizuje się w wierze.  

Ksiądz Robert J. Woźniak w monografii „Przyszłość, teologia, społeczeństwo” stawia tezę, iż 
w perspektywie wiary nie istnieje historia inna niż ściśle powiązana z teologią rozumianą jako „słowo 

o Bogu”1. Słowo to wyjaśnia bowiem tajemnicę świata i jego historię, a z drugiej strony samo posiada 

historyczne uwarunkowania, zwłaszcza przez fakt Wcielenia2. Ten ścisły związek teologii i historii nadaje 
tej ostatniej cechę celowości, nie tylko wykluczając przypadkowość powstania życia, ale także 
naznaczając dzieje eschatologicznym dynamizmem powrotu ku Trójjedynemu Bogu3. 

W tym świetle autor dostrzega zależność pomiędzy teologią a przyszłością. Twierdzi, iż racjonalnie 
przemyślanie słowo o Bogu oferuje współczesnemu światu doświadczonemu przez totalitaryzmy nową 
perspektywę4. Perspektywa ta chroni przed nihilizmem i „wskazuje na transcendentny sens poza 
dziejami, sens który tworzy dzieje i stanowi ich wypełnienie i kres”5. 

                                                 
Bartłomiej Chyłka, mgr – student studiów licencjackich z prawa kanonicznego w Wydziale Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Kościelnego 
i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zanteresowania: prawo kościelne 
i wyznaniowe, filozofia prawa, prawo rodzinne, kontakt: bartekchylka@gmail.com. 
1 R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków 2007, s. 34. 
2 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 38. 
3 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 23, 36. 
4 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 24-27. 
5 R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 63.  
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Otwartość przyszłości na teologię dotyczy przede wszystkim sfery rozumu. Teologia ze swej natury 
jest bowiem takim uczestnictwem w życiu Boga, które dokonuje się poprzez poznanie. Teologiczna 
epistemologia rządzi się jednak swoimi prawami. Rozumowej refleksji na temat „słowa o Bogu” horyzont 
poznawczy wyznacza Objawienie, rozumiane nie tylko jako dar słowa i wiedzy, ale przede wszystkim 
jako egzystencjalny dar życia i wspólnoty z samym Bogiem. W tej perspektywie teologia pozwala 
przekraczać granice czystego poznania i stanowi niezbędny element usensownienia tak rozumu, jak 
i całego życia człowieka6.  

Teologia a nauki 

Nic dziwnego zatem, że ks. Woźniak dochodzi do przekonania, iż służebność teologii wobec rozumu 

prowadzi do jej służebności wobec filozofii. Zagadnienie relacji pomiędzy tymi dwoma naukami bywa 
często poruszane przez filozofów. O ich komplementarności są przekonani zwłaszcza A. Peacocke7 oraz 
J. Polkinghorne8. W polskim środowisku akademickim temat ten został rozwinięty przez uczonych 
związanych z założonym przez ks. M. Hellera Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Co jednak 
istotne, badacze ci skupiają się na problemach metodologii i demarkacji granic nauki9 i wiary, jedynie 
sygnalizując, iż zwłaszcza w odniesieniu do filozoficznych konsekwencji rezultatów badań nauk 
empirycznych „teologowie najczęściej wolą pozostawać w bezpiecznej odległości”10. Problem ten nie 
dotyczy bynajmniej jedynie nauk przyrodniczych. „Deficyt” teologii można dostrzec także w obszarze 
nauk społecznych, zwłaszcza psychologicznych i socjologicznych. Współczesne badania na wszystkich 
tych polach są jednak nie do wyobrażenia bez odniesienia do założeń filozoficznych, zwłaszcza 

o charakterze antropologicznym11. Stąd dialog między teologią chrześcijańską i filozofią, sięgający 
korzeniami czasów starożytnych, a przeżywający okres największego rozkwitu w średniowieczu12, 
współcześnie zapośredniczony jest właśnie w naukach szczegółowych. Z tego też powodu ks. M. Heller 
proponując program nowej teologii, kładzie nacisk na konieczność interdyscyplinarnego kształcenia 
teologów, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, co po Soborze Watykańskim II stało się kwestią 
zaniedbaną13.  

                                                 
6 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 65-67. 
7 Zob. A. Peacocke, Teologia i nauki przyrodnicze, Kraków 1991; Tenże, Drogi od nauki do Boga. Kres naszych 
wszelkich poszukiwań, Poznań 2004. 
8 Zob. zwłaszcza J. Polkinghorne, Rozum i rzeczywistość. Związki między nauką i teologią, Kraków 1995; Tenże, 
Jeden świat. Wzajemne relacje nauki i teologii, Kraków 2008. Por. także T. Pabjan, Anatomia konfliktu. Między 
nowym ateizmem a teologią nauki, Kraków 2016, s. 43. 
9 Środowisko to przyjmuje rozumienie nauki jako angielskie science, czyli zmatematyzowane nauki empiryczne. 
Por. M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków 2016, s. 90. W niniejszym artykule przyjmuję podział nauk na 
teologię, filozofię oraz nauki szczegółowe. Wśród tych ostatnich wyróżniam m.in. nauki realne, które dzielą się na 
przyrodoznawstwo i humanistykę. Rodzajem nauk humanistycznych są nauki społeczne, takie jak psychologia, 
socjologia, czy prawoznawstwo. 
10 T. Pabjan, Anatomia konfliktu…, s. 12. Por. także M. Heller, Nowa fizyka…, Kraków 2016, s. 149, gdzie autor 
podaje dwa znane mu przykłady podjęcia tematu relacji między rozumem a wiarą od strony teologicznej: 
B. Lonergan, Metoda w teologii, Warszawa 1976 oraz L. Gilkey, Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego, 
Warszawa 1976. 
11 Zob. zwłaszcza S. Atran, Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science, 
Cambridge 1990. Na niektórych uniwersytetach pojawiają się osobne studia z dziedziny antropologii 
psychologicznej lub social anthropology. 
12 Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Wrocław 1998, 36-44. 
13 Por. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 114. 
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W mojej ocenie nieobecność myśli teologicznej w interdyscyplinarnych projektach badawczych 
wynika jednak nie tylko z samoograniczania się teologii bądź do danych Objawienia, bądź do tak 
rozumianej filozofii, która w refleksji nad Bogiem, człowiekiem i światem abstrahuje od wyników badań 
nauk szczegółowych, poprzestając jedynie na własnych metodach poszukiwania prawdy. Nieufność jest 
bowiem obustronna. Jestem przekonany, że wciąż trudno wskazać uczonych przedstawicieli nauk 
szczegółowych, którzy w celu pełniejszego zrozumienia badanego przez siebie przedmiotu czy zjawiska, 
uciekają się do refleksji teologicznej14. Po jednej i po drugiej stronie istnieje nieformalne porozumienie, iż 
metodologiczna odrębność nauk szczegółowych, filozofii i teologii musi z konieczności prowadzić do ich 
izolacji15. Świadczy to o ciągłej żywotności XIX-wiecznego pozytywizmu, który utożsamił empiryczność 
z sensownością, przekładając w sposób niedozwolony samoograniczenie (skądinąd uzasadnione) 

absolutyzowanej przez siebie metody nauk przyrodniczych na wnioski ontologiczne16. Jak jednak 
zauważa ks. M. Heller, nie tylko owo błędne przełożenie, ale samo „kurczowe trzymanie się ideologii 
metodologicznego rozdziału jest dziś anachronizmem. (…) Metodologia jest tylko narzędziem, a jeżeli ma 
istnieć postęp, to narzędzia muszą się doskonalić”17. 

Uwagi krakowskiego filozofa są dziś powszechnie przyjmowane w kręgu filozofów nauki. 
Natomiast wydaje się, iż redukcjonistyczna ontologia pozytywizmu wciąż silnie oddziałuje na 
współczesnych uczonych z zakresu nauk szczegółowych. Ks. Heller pisze: „Nie należy jednak mieć 
złudzeń: ogromne masy technicznej (i nie tylko) inteligencji są nadal pod przemożnym wpływem 
poglądów wywodzących się z pozytywizmu”18. Nauki pozostają zdominowane przez tendencje 
analityczne, uwidaczniające się w coraz bardziej wyspecjalizowanych badaniach, przez co oddalają się od 

najbardziej fundamentalnych pytań dotyczących ludzkiego życia19. Rezygnacja z podejścia syntetycznego 
oznacza zarazem rezygnację z integralnego spojrzenia „na pełnię bogactwa przeżywanego przez 
człowieka świata”20, prowadząc do swego rodzaju moralnej delegitymizacji nauki21.  

Tymczasem teologia ma wiele do zaoferowania współczesnym naukom. Ks. M. Heller zwraca uwagę 
przede wszystkim na fakt, iż może ona ubogacić materialny świat widziany oczami nauk empirycznych 
o niedostępny dla nich świat wartości, jednocześnie pozwalając widzieć w świetle prawdy o stworzeniu 
świata wartość w samej nauce22. Ponadto, o ile ta ostatnia uczciwie uznaje brak możliwości 
samowyjaśnienia, a przez to konieczność przyjęcia założeń filozoficznych23, może zostać usensowniona 
poprzez otwarcie perspektywy szerszej niż jej własny immanentny świat24, o czym pisze ks. R.J. Woźniak 
w stosunku do samego rozumu. W efekcie dzięki teologii możliwe staje się takie spojrzenie a posteriori 

na wyniki badań nauk szczegółowych, które nie tylko odwołuje się do doświadczenia człowieka 

                                                 
14 Z pewnymi wyjątkami, o których w dalszej części artykułu. 
15 Por. T. Pabjan, Anatomia konfliktu…, s. 14. 
16 Por. T. Pabjan, Anatomia konfliktu…, s. 23, 35.  
17 M. Heller, Nowa fizyka…, s. 110. 
18 M. Heller, Nowa fizyka…, s. 111.  
19 Por. Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio…, 5-6. 
20 R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 68. 
21 W próbach syntezy teologiczno- czy filozoficznonaukowych należy jednak zachować dalece posuniętą 
ostrożność. Ks. M. Heller przestrzega przed zjawiskiem „filozofujących fizyków i tzw. naukowych wizji świata, 
które nie są produktem nauki, lecz filozoficznymi „obróbkami” jej osiągnięć, które – z punktu widzenia rzetelności 
filozoficznej – często są obróbkami dyletanckimi”. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 82. 
22 Por. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 150-154.  
23 Por. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 11. 
24 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 68. 
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i pozwala mu na funkcjonowanie w sposób integralny w świecie wiary i rozumu25, ale także ubogaca 
same nauki, otwierając przed nimi perspektywę uchwycenia wartości26. Wzajemny dialog między wiarą 
a naukami w obrębie rozumu ma swoje silne oparcie w odrzuceniu błędnych ontologicznych 
ekstrapolacji pozytywizmu, które absolutyzując metodę matematyczno-empiryczną ograniczały 
racjonalność do zakresu zastosowania tej metody27.  

W książce „Przyszłość, teologia, społeczeństwo” autor prezentuje – w rozdziale zatytułowanym 
„Symptomy powrotu do religii i ich znaczenie dla teologii” – pięć przykładów współczesnych myślicieli, 
którzy w swej naukowej twórczości otworzyli się na teologię. Zalicza do nich Jurgena Habermasa, 
przedstawicieli fenomenologii ze szkoły paryskiej (zwłaszcza Jan-Luc Marion), przedstawicieli 
oxfordzkiego ruchu radical orthodoxy, Jacques’a Derridę oraz Emmanuela Levinasa. W niniejszym 

artykule chciałbym zaprezentować inny przykład twórczego oddziaływania teologii na myśl filozoficzną 
– tak pod względem metodologicznym, jak i merytorycznym – który wpisuje się w tę tendencję powrotu.  

Proces sekularyzacji w „A Secular Age” 

Charles Taylor jest współczesnym kanadyjskim filozofem, a do głównych przedmiotów jego badań 
zaliczają się zjawisko sekularyzacji oraz rola religii we współczesnym świecie. Temu tematowi została 
poświęcona m.in. książka „Oblicza religii dzisiaj”28, w której autor przygląda się współczesnej sytuacji 
duchowej świata zachodniego w świetle „Doświadczeń religijnych” Williama Jamesa, amerykańskiego 
pragmatysty z przełomu XIX i XX wieku. Zawarte w niej refleksje na temat konsekwencji procesu 
sekularyzacji Taylor twórczo rozwinął w swej monumentalnej monografii „A Secular Age” z 2007 roku. 

W roku jej publikacji otrzymał nawet Nagrodę Templetona, przyznawaną za działania związane 
z pokonywaniem granic pomiędzy nauką i religią. Jego myśl wydaje się wartościowa dla podejmowanego 
przeze mnie tematu, gdyż autor określa sekularyzację nie jako proste zeświecczenie, stanowiące 
preludium do ateizacji w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym, ale jako proces wypierania Boga ze 
sfery publicznej, który historycznie został zapoczątkowany przez dwa sprzężone ze sobą pomniejsze 
procesy, nazwane przez autora „odczarowywaniem świata”29. Pierwszy z nich sięga korzeniami okresu 
Reformacji i polegał na desakralizacji osoby monarchy oraz ulokowaniu Bożej obecności 
w społeczeństwie politycznym30. Drugi zepchnął Boga do poziomu natury. Według XVIII-wiecznych 
myślicieli Boża obecność w świecie była bowiem zapośredniczona w boskim planie jego rozwoju31. Nie 
wchodząc w zagadnienie politycznych i społecznych konsekwencji upadku średniowiecznego obrazu 

świata32, zaznaczę jedynie, że silnego bodźca do desakralizacji sfery publicznej dostarczyły osiągnięcia 
nauki od czasów Newtona33, które następnie legły u podstaw pozytywizmu.  

Co jednak godne podkreślenia, Bóg nie stał się obcy społeczeństwu czasów Newtona. Rodzący się 
pozytywizm nie doprowadził do ateizacji społeczeństw. Jak zaznacza M. Pietrzak, „ideę głoszącą, że może 
istnieć państwo, które nie interesuje się zjawiskami religijnymi i zostawia poddanym wolność wyboru 

                                                 
25 Por. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 157. 
26 Por. M. Heller, Nowa fizyka…, s. 153. 
27 Por. M. Heller, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Kraków 2008, s. 478. 
28 Ch. Taylor, Oblicza religii dzisiaj, Kraków 2002. 
29 Por. Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge-London 2007, s. 26-27. 
30 Por. Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 53; Tenże, A Secular…, s. 447. 
31 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 234-242. 
32 Zob. także refleksję na temat „paleo-” i neodurkheimowskiego typu więzi między religią a państwem 
w Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 60-62. 
33 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 280-282. 
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religii, uważano powszechnie, do rewolucji francuskiej z 1789 roku, za absurd polityczny i prawny oraz 
za wyrzeczenie się przez państwo jednego ze swoich podstawowych praw”34. Sam Newton był 
przekonany, że badając i wyjaśniając świat, czyni to na chwałę Bożą35, a swoją pracą przyczynia się do 
rozwoju filozofii chrześcijańskiej. Choć w swoich pracach dość wyraźnie rozróżniał warstwę badań 
matematyczno-empirycznych od warstwy dociekań filozoficznych, to jednak za ostateczny cel nauk 
uważał on właśnie filozoficzne odkrycie przyczyny praw przyrody, o czym świadczy tytuł, jaki nadał 
swojemu głównemu dziełu z 1687 roku: „Matematyczne zasady filozofii przyrody”36. 

Dla nauki nastał czas koniunktury. Według Taylora postnewtonowski optymizm poznawczy, 
gloryfikujący metodę naukową, nie od razu doprowadził do ontologicznego przeskoku, o którym pisałem 
wyżej. Na pierwszym etapie sekularyzacji nastąpiło metodologiczne rozbicie rzeczywistości, w efekcie 

którego Bóg został zepchnięty do sfery nienaukowej i jako taki stał się nieatrakcyjny, a wiara – 
irracjonalna37. Późniejszym skutkiem było rozpowszechnienie wśród ówczesnych naukowców i elit 
poglądów deistycznych38, a stąd pozostał jedynie krok do filozofii Augusta Comte’a, wedle której teologia 
nie może zostać uznana za naukę, gdyż jej twierdzenia – jako niepodlegające matematycznej 
sprawdzalności lub empirycznej weryfikowalności – są niedowodliwe. 

Rozwój sekularyzacji według Taylora nie kończy się jednak na próbie odebrania religii funkcji 
integrującej społeczeństwo39. Kanadyjski uczony stawia tezę, że ostateczną jego fazę stanowi epoka 
nazwana przez niego epoką autentyczności. Do jej istoty należy zjawisko „nowego indywidualizmu”. Jest 
ono rezultatem dwóch rewolucji z przełomu lat 60’ i 70’ ubiegłego stulecia: kulturowej oraz 
konsumenckiej40 i polega na rozprzestrzenieniu w świecie zachodnim tzw. „etyki autentyczności”, czyli 

koncepcji, zgodnie z którą „każdy ma swój sposób realizowania własnego człowieczeństwa i ważne jest, 
by go odnalazł i żył z nim w zgodzie, a nie poddawał się modelowi narzuconemu mu z zewnątrz przez 
społeczeństwo, poprzednie pokolenie lub władze religijne czy polityczne”41. Od tej pory na swoistym 
rynku idei znajduje się cała gama poglądów i wierzeń (belief), a wiara religijna stanowi tylko jedną 
z możliwych opcji. Kryterium wyboru którejś z nich staje się osobiste doświadczenie i własna 
wewnętrzna intuicja42. Duchowy eklektyzm sprawia, że „coraz więcej ludzi zajmuje stanowiska, które 
wcześniej uważano za sprzeczne, np. uważają się za katolików, choć nie akceptują wielu podstawowych 
dogmatów, łączą chrześcijaństwo z buddyzmem lub modlą się, choć nie są pewni, czy wierzą”43. Na 
dalszy plan schodzi poczucie przynależności do Kościoła – wybiera się ten, w którym człowiek czuje się 
najlepiej. Kultura autentyczności będąca w istocie kulturą wybitnego indywidualizmu, przenika zatem 

ogół społeczeństwa, nie ograniczając się już do grupy intelektualistów czy artystów44. 

                                                 
34 M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 126. Por. także E.-W. Böckenförde, 
Wolność – państwo – Kościół, Kraków 1994, s. 112. 
35 Por. Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 53. 
36 Por. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2007, s. 77-78. 
37 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 262 
38 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 423-424. 
39 Celowo używam słowa „próba”. W temacie niedostatków sekularyzacji społeczeństwa i niemożliwości 
oddzielenia sfery politycznej i społecznej od sfery religijnej i moralnej zob. E.-W. Böckenförde, Wolność – 
państwo…, s. 85-87, 117-121. 
40 Por. Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 63. 
41 Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 65. Zob. Tenże, Etyka autentyczności, Kraków 2002, passim. 
42 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 516. 
43 Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 83. 
44 Por. Ch. Taylor, Oblicza religii…, s. 65. 
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Teologiczne wątki w myśli Charlesa Taylora 

Nie wchodząc w rozważania dotyczące możliwego końca instytucjonalnej religii45, Taylor wydaje 
się sądzić, iż problem sekularyzacji i miejsca religii w przestrzeni publicznej ostatecznie znajduje swoje 
rozstrzygnięcie na poziomie indywidualnej wiary. Chodzi jednak o specyficznie rozumianą wiarę, która 
nie jest religijnością, rozumianą jako cnota moralna wyrastająca z naturalnego pragnienia widzenia Boga, 
będąca „przedłużeniem ciekawości poznawczej”46. Nie jest również postulatem moralnym, mającym 
zapewnić światu harmonię i pokój47. Tym bardziej nie jest ona prostą przynależnością do określonej 
wspólnoty religijnej, pociągającą za sobą jedynie pewne rytualne praktyki. Taylor wielokrotnie 
podkreśla, iż krok naprzód nie może polegać na cofnięciu się do poprzedniego porządku, w którym nie 
istniał nawet wybór pomiędzy wiarą i niereligijnością48. Jako wierzący katolik zaznacza, że idzie o taką 

wiarę, która zmienia rozumienie całego życia i czyni z Ewangelii jego centralną oś49. Pełen nadziei 
na niegasnącą siłę wiary religijnej w dzisiejszych czasach stawia tezę, iż postępująca sekularyzacja nie 
oznacza bynajmniej końca religii, ale co najwyżej zmianę roli, jaką ta ma do odegrania. Cichym 
postulatem Taylora staje się powrót do przesłania płynącego z tajemnicy Wcielenia, w której upatruje 
sam rdzeń chrześcijańskiej wiary.  

Przesłanie to autor postrzega dwuwymiarowo. Za wybitnym francuskim poetą i eseistą, Charlesem 
Péguy, jako pierwszorzędną konsekwencję inkarnacji Bożego Słowa przyjmuje konieczność 
dowartościowania w chrześcijaństwie ciała. W swym dziele „A Secular Age” podnosi, iż teologiczne 
rozumienie duchowo-cielesnej integralności życia człowieka musi ewoluować, gdyż – w jego ocenie – jak 
dotąd nie wypracowano takiej koncepcji ludzkiej seksualności, która byłaby w pełni przystająca do 

chrześcijańskiej duchowości50, co staje się dla współczesnych chrześcijan źródłem swego rodzaju 
rozdwojenia, a nawet duchowej schizofrenii51. Taylor wiąże taki stan rzeczy z zapoczątkowaną w XVIII 
wieku filozoficzną egzaltacją rozumu, która zdominowała zarówno ówczesną naukę, jak i relacje 
międzyludzkie oraz przyjmowaną antropologię52. Proces ten, nazwany przez autora „ekskarnacją”, 
doprowadził nie tyle do porzucenia w filozofii i teologii zagadnienia cielesności i uczuciowości53, co 
raczej do strachu i represji wobec seksualności, które poskutkowały unikaniem lub zbyt nieśmiałym 
podejmowaniem tego tematu54.  

Ta intuicja kanadyjskiego uczonego pokrywa się zresztą z aktualnymi tendencjami nauki teologii. 
George Weigel zauważył bowiem, iż teologia ciała Karola Wojtyły, a zwłaszcza jego 130 katechez 
zatytułowanych „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”55 wygłoszonych w początkowych latach 

                                                 
45 W ten sposób rozumiał „odczarowanie świata” M. Gauchet, The Disenchantment of the world. A political history of 
religion, Princeton 1999, a także S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, Bydgoszcz-Warszawa-
Wrocław 2006, s. 221. 
46 W. Giertych, Rozruch wiary, Pelplin 2012. 
47 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 736. 
48 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 653. 
49 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 142-145, 772. 
50 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 645, 766-767. 
51 To właśnie z duszpasterskiej potrzeby zrodziła się próbująca odpowiedzieć na te wątpliwości książka Karola 
Wojtyły, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960. 
52 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 746. 
53 Kwestia uczuć była w teologii średniowiecznej powszechnie obecna. Na ten temat zob. zwłaszcza W. Giertych, 
Fides et passio, Pelplin 2015, s. 11-101. 
54 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 771. 
55 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała i sakramentalność małżeństwa, Lublin 2011. 
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papieskiego pontyfikatu, „stanowi coś w rodzaju teologicznej bomby zegarowej, która wybuchnie 
z dramatycznymi konsekwencjami kiedyś w trzecim tysiącleciu Kościoła. Gdy to się stanie, być może 
w XXI wieku, teologię ciała uzna się zapewne za moment przełomowy nie tylko w teologii katolickiej, lecz 
również w historii myśli nowożytnej”56. 

Drugim wymiarem postulatu „ucieleśnienia” wiary chrześcijańskiej w myśli Taylora jest powrót do 
personalizmu. Kanadyjski filozof śledząc proces sekularyzacji, dostrzega mocno zakorzenione 
w mentalności współczesnych chrześcijan konsekwencje XVIII-wiecznego deizmu. Nietrudno zgodzić się 
z autorem, iż wiarę wielu ludzi naznacza odniesienie do Boga jako bezosobowej siły. Tymczasem 
pierwotny cel życia duchowego, wynikający z zamysłu Boga obecnego już w akcie Stworzenia, stanowi 
komunia z Nim samym poprzez uczestnictwo w Jego miłości57. Tę personalistyczną orientację 

chrześcijaństwa Taylor uważa za centralną ideę, która odróżnia je od religii pogańskich58. Wspólnota 
z Bogiem implikuje także wspólnotę z ludźmi. Z tego względu Taylor definiuje Kościół jako sieć miłości 
(network of agape), a u jego źródła sytuuje Eucharystię59. 

Warto zauważyć, iż do pogłębienia interpretacji tajemnicy Wcielenia zachęca również ks. M. Heller 
w swoim programie teologii nauki. Według polskiego uczonego spojrzenie na tę tajemnicę jako na 
włączenie się Logosu w ewolucyjny proces świata może wydatnie ubogacić zarówno nauki teologiczne, 
jak i nauki przyrodnicze, gdyż jak pisał Olaf Pedersen: „To, że Chrystus jest Logosem, oznacza, że 
immanencja Boga w świecie jest racjonalnością świata”60. 

Badając socjologiczne i historyczne uwarunkowania postaw wiary i niewiary w obecnej dobie, 
Taylor opisał kilka przyczyn, za sprawą których wielu współczesnych ludzi nie jest w stanie uwierzyć 

w Boga. Wśród nich wyróżnił wspomnianą już dominację epistemologicznego paradygmatu nauk 
przyrodniczych61 oraz propagowanie systemu moralnego opartego wyłącznie na ludzkich celach: 
dobrobycie, prawach człowieka, spełnieniu czy równości, który to system autor nazywa „czysto 
samowystarczalnym humanizmem”62. Jednak kanadyjski filozof broni tezy, iż mimo niesprzyjających 
warunków wiara ostatecznie nie może popaść w zapomnienie, a co najwyżej ulec dywersyfikacji. Wynika 
to z głęboko zakorzenionego w ludzkiej naturze pragnienia doświadczenia obfitości i pełni życia 
(fullness). To pragnienie jest dla Taylora refleksem istnienia transcendentnej rzeczywistości. Autor 
odrzuca przekonanie, zgodnie z którym ateizm czy „humanizm wyłączny” (exclusive humanism), 
skoncentrowane na „ludzkim rozkwicie” (human flourishing), stanowią satysfakcjonującą dla natury 
człowieka odpowiedź. Nieteistyczne antropologie odzierają ją bowiem z istotowego wymiaru tajemnicy, 

będącej korelatem zakotwiczonego w niej pragnienia pełni63. Taylor tłumaczy na przykładzie św. 
Franciszka, iż pełnia życia nie może sprowadzać się do zbierania nowych subiektywnych i emocjonalnych 

                                                 
56 G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2009, s. 434. Przykładem oddziaływania teologii ciała Karola Wojtyły na 
prawo kanoniczne i eklezjologię jest interesująca monografia A. Wójcika, Ciało jako otwarta granica. Perspektywa 
rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucji, Kraków 2016. 
57 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 763-764. 
58 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 278-279. 
59 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 739-741. 
60 M. Heller, Nowa fizyka…, s. 120. 
61 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 561. 
62 Ch. Taylor, A Secular…, s. 569. 
63 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 768-770. Na temat teologicznego pojęcia tajemnicy oraz jego obecności w filozofii 
i naukach szczegółowych zob. R.J. Woźniak, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, 
Poznań 2012, s. 19-156. 
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doświadczeń. W jej przeżywaniu musi chodzić o doświadczenie przemożnej miłości Boga, która zmienia 
całe ludzkie życie64. 

Zakończenie  

Izaak Newton w swojej pracy badawczej był świadomy odrębności metodologicznej nauk 
empirycznych i filozoficznych. Jednak równocześnie miał silne przekonanie, że uchwycenie pełni prawdy, 
nawet ze świata czysto przyrodniczego, jak na przykład praw przyrody, zakłada konieczność 
interdyscyplinarnego spojrzenia na przedmiot badań. Co ważne, filozoficzne ukierunkowanie wniosków, 
jakie wynikały z zastosowania przez Newtona metody matematyczno-empirycznej, wcale nie uchybiało 
naukom przyrodniczym, ale je ubogacało, otwierając przed ówczesnym człowiekiem nową perspektywę 

rozumienia siebie i świata. Taki był początek tego, co dziś nazywamy science. Przed nauką stawiano 
największe pytania i nauka od nich nie uciekała. Po ponad trzystu latach współistnienia wiary i nauk 
przyrodniczych okazuje się, że granice metody matematyczno-empirycznej nie mogą być tożsame 
z granicami rzeczywistości ani nawet granicami racjonalności. Tzw. „naukowy obraz świata” jest nie do 
pomyślenia bez przyjęcia jakiejś wiary65. Teologia katolicka natomiast oferuje nauce jej wersję 
najbardziej racjonalną66.  

Taylor pokazuje, że twórczy dialog może odbywać się także między teologią a naukami 
historycznymi, socjologicznymi i filozoficznymi. Dzieło „A Secular Age” bez wątpienia wpisuje się 
w szlachetną tradycję budowy wzajemnych odniesień między wiarą i rozumem oraz próby odpowiadania 
na największe pytania człowieka67.  

Przechodząc do podsumowania, chciałbym uwypuklić te wątki w myśli Taylora, w których można 
dostrzec poszerzające perspektywę filozofa oddziaływanie teologii. 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, iż sam przedmiot badań kanadyjskiego filozofa naturalnie 
wychyla się w kierunku wiary. Bez wątpienia osobiste przekonania autora ułatwiły mu wgląd 
w socjologiczne i historyczne badania nad religią. Wydaje się wręcz, że z własnej wiary uczynił punkt 
odniesienia w opisie ewolucji procesu sekularyzacji68. Dzięki niej bowiem był w stanie precyzyjnie 
nazwać te elementy religijności świata Zachodu, które na przestrzeni ostatnich pięciuset lat ulegały 
modyfikacji lub destrukcji. 

Po drugie, Taylor przyjmuje wybitnie teologiczne założenie, iż ludzkie życie tłumaczy się w pełni 
jedynie w perspektywie teistycznej69. Odwołuje się przy tym do metafizyki racjonalności ludzkich 

pragnień, z której wnioskuje o konieczności istnienia Boga. Tęsknotę za transcendencją nie może jednak 
zaspokoić jakiekolwiek wierzenie (belief). Choć autor „temat prawdziwości religii lub któregoś spośród 
wyznań podejmuje rzadko i ostrożnie”70, to jednak czytelnie opowiada się po stronie chrześcijaństwa. 
Z tego względu w jego myśli zakorzenionemu w naturze człowieka pragnieniu pełni życia odpowiada 

                                                 
64 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 729-730. 
65 Por. T. Pabjan, Anatomia konfliktu…, s. 27-29. 
66 Por. Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio…, 42. 
67 Por. Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio…, 5, 47-48.  
68 Por. D. Shantz, The Place of Religion in a Secular Age: Charles Taylor's Explanation of the Rise and Significance of 
Secularism in the West, s. 4. Tekst dostępny pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/267998948_ 
The_Place_of_Religion_in_a_Secular_Age_Charles_Taylor%27s_Explanation_of_the_Rise_and_Significance_of_Secular
ism_in_the_West (31.12.2016). 
69 Por. W.M. Nowak, Charles Taylor o religii i humanizmie wyłącznym w warunkach nowoczesności, Teka Komisji 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych 3 (2008), s. 105. Zob. także Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. 
Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 930. 
70 W.M. Nowak, Charles Taylor o religii…, s. 96. 

https://www.researchgate.net/publication/267998948_The_Place_of_Religion_in_a_Secular_Age_Charles_Taylor%27s_Explanation_of_the_Rise_and_Significance_of_Secularism_in_the_West
https://www.researchgate.net/publication/267998948_The_Place_of_Religion_in_a_Secular_Age_Charles_Taylor%27s_Explanation_of_the_Rise_and_Significance_of_Secularism_in_the_West
https://www.researchgate.net/publication/267998948_The_Place_of_Religion_in_a_Secular_Age_Charles_Taylor%27s_Explanation_of_the_Rise_and_Significance_of_Secularism_in_the_West
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wyłącznie ufundowana na doświadczeniu miłości Boga wiara religijna, która prowadzi do zmiany życia. 
Natomiast „etyka autentyczności” okazuje się etyką pustki71. 

Po trzecie, najmocniejszy wpływ teologii na myśl Taylora w mojej ocenie ogniskuje się w zwróceniu 
uwagi przez autora na konieczność zaakcentowania w wierze momentu Wcielenia. Kanadyjski filozof 
wyraża tym samym głęboko chrześcijańską intuicję rozumienia całej rzeczywistości życia człowieka 
w świetle wiary, nie wyłączając ludzkiej seksualności czy uczuciowości. Swój postulat umiejscawia 
w perspektywie soteriologicznej, twierdząc, iż człowiek może udaremnić zbawienie rozumiane jako 
wolny dar Boga do tego stopnia, do jakiego traktuje Go jako bezosobową istotę72. Tym samym Taylor 
nawiązuje do starochrześcijańskich zasad: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem” oraz 
„Nic, co nie zostało przyjęte, nie może być zbawione”73.  

Książka Taylora „A Secular Age” wpisuje się w obecny od co najmniej kilkunastu lat nurt powrotu 
współczesnej filozofii od postmodernistycznej areligijności do prawdziwej teologii, zrodzonej z refleksji 
nad tajemnicą życia Trójjedynego Boga74. W twórczości kanadyjskiego uczonego widoczne są zresztą 
wpływy J. Derridy i E. Levinasa75. Myślę, że omawiane dzieło Taylora stanowi w najbardziej 
fundamentalnej odsłonie odpowiedź na postępującą fragmentaryzację wiedzy, która powodując 
duchową schizofrenię, „uniemożliwia współczesnemu człowiekowi osiągnięcie wewnętrznej jedności”76.  

THEOLOGIA ANCILLA PHILOSOPHIAE? 
THEOLOGICAL INSIGHTS IN CHARLES TAYLOR’S “A SECULAR AGE”  

Summary 
The relationship between reason and faith is a very live issue for theology, philosophy and sciences 

as well. The latest researches in all of these fields contribute to overcome mutual distrust, which is 
a legacy of 19th-century positivism. This process is possible thanks to an emerging reopening of 
philosophy to classical goals such as seeking to ask radical question about the meaning and foundation of 
human life. The effects of the dialogue are visible in both the natural and social sciences, perspective of 
which theology can widen in order to perceive contemporary man in his integrity. An eminent example of 
building bridges between theology and philosophical, sociological and historical sciences is Charles 
Taylor’s “A Secular Age”. The Canadian Templeton Prize winner uses in his work some results of 

researches of theological anthropology to prove that in order to understand an actual social and cultural 
condition of man one has to take into account a natural human inclination for seeking the meaning of life 
in religious faith. 

Keywords 
theology and sciences, reason and faith, Charles Taylor, fundamental theology 

                                                 
71 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 730. 
72 Por. Ch. Taylor, A Secular…, s. 278-279. 
73 Por. J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, Warszawskie 
Studia Teologiczne 13 (2000), s. 17. 
74 Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia…, s. 138. 
75 Por. F. Dallmayr, A secular age? Reflections on Taylor and Pannikar, International Journal for Philosophy of 
Religion, 71 (2012), s. 195. 
76 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio…, 85; por. także T. Pabjan, Anatomia konfliktu..., s. 58. 
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RAFAŁ DAPPA 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

DOWÓD ZE ŚWIADKA JEDYNEGO 
W PROCESIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

Zgodnie z normą znowelizowanego can. 1678, §2 CIC/MIDI w sprawach o orzeczenie 
nieważności małżeństwa «depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste 
qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id 
suadeant». Oznacza to więc, że w sprawach o nieważność małżeństwa zeznania świadka 
jedynego mogą stanowić, oczywiście przy braku przeciwwskazań, gdy sugerują to okoliczności 
rzeczy i osób, dowód pełny. To bez wątpienia nowość wprowadzona przez reformę papieża 
Franciszka. Niniejszy artykuł jest próbą analizy tej normy kodeksowej, w porównaniu 
z paralelną normą Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz 1983 roku, a także z regułą 
prawa rzymskiego testis unus, testis nullus. W końcowej części artykułu omówione zostały 
kwestie praktyczne.  

Mitis Iudex Dominus Iesus – Łagodny Sędzia Pan Jezus – tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna 
List apostolski motu proprio reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące procedury 
przewidzianej podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dokument ten, podpisany 
15 sierpnia 2015 roku, a ogłoszony 8 września tegoż roku, wszedł w życie w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP, 8 grudnia 2015 roku. Główne jego założenia, przedstawione w preambule, zostały 
zawarte w sześciu punktach. Po pierwsze papież opowiedział się za jednoinstancyjnością, to znaczy, że 
jeden wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa podlega wykonaniu, przy zachowaniu oczywiście 
prawa stron oraz obrońcy węzła małżeńskiego do apelacji, jednakże już nie obligatoryjnej. Po drugie, 

wobec braku wystarczającej ilości odpowiednio wykształconych pracowników sądów kościelnych, 
przewidział możliwość rozpatrywania spraw małżeńskich przed sędzią jednoosobowym. Po trzecie 
papież przypomniał zasadę, zgodnie z którą sam biskup wobec powierzonych sobie wiernych jest sędzią; 
zasada ta powinna mieć szczególne zastosowanie w procesie skróconym, którego wprowadzenie jest 
czwartym z kolei punktem, a zarazem wielką nowością tego dokumentu. Po piąte papież przywrócił 
zasadę apelacji do Stolicy Metropolitalnej. Po szóste zaś, określił zadania własne Konferencji Biskupów 
w kwestii sądownictwa kościelnego1. Obok tych ważnych i jakże znaczących zmian proceduralnych Mitis 
Iudex Dominus Iesus zawiera jeszcze inne, może mniej akcentowane, jednakże nie mniej istotne, 
szczególnie z punktu widzenia praktyki sądowniczej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian 
dotyczących oceny dowodu z zeznań świadka jedynego w procesach o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa, jakie zaszły po promulgacji motu proprio z 2015 roku. Rozwój tego zagadnienia 
w ustawodawstwie kościelnym zostanie przeanalizowany na przestrzeni ostatniego stulecia, poczynając 

                                                 
Rafał Dappa, ks. dr – doktor prawa kanonicznego, pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu 
Wydziału Teologicznego UŚ oraz Pomocniczy Wikariusz Sądowy w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. 
1 Por. Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Tarnów 2015, s. 12-13.  
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od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. W pierwszej jednak kolejności, dla zarysowania ogólnego 
kontekstu zagadnienia, zostaną przedstawione ogólne normy kodeksowe dotyczące dowodu ze świadka, 
niezależnie od rodzaju prowadzonego postępowania.  

Instytucja świadka w prawie kanonicznym 

O świadkach można mówić w dwojakim sensie: potocznym i ścisłym. Potocznie rzecz ujmując 
świadkiem jest każda osoba obecna przy jakimkolwiek wydarzeniu, mogąca zdać o nim sprawę. W sensie 
ścisłym, czyli procesowym świadkiem jest osoba nie będąca ani stroną sporu ani członkiem trybunału, 
która potrafi dostarczyć sędziemu obiektywnych informacji dotyczących przedmiotu sporu a mogących 
mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie. Właśnie to drugie, procesowe ujęcie instytucji świadka stanowi 

przedmiot zainteresowania niniejszego opracowania. Dowód ze świadka, będący sumą jego zeznań, jest 
co prawda mniej obiektywnym środkiem dowodowym niż np. dokumenty, jednakże w praktyce sądowej 
o wiele częściej wykorzystywanym2. Zgodnie z myślą Prawodawcy dowód ze świadków dopuszcza się we 
wszystkich rodzajach spraw, pod kierownictwem sędziego3, a świadkiem może być każdy, chyba że 
prawo wyraźnie kogoś wyklucza4. Kanonistyka, opierając się na normach kodeksowych, wypracowała 
poszczególne kategorie świadków. 

 Świadkowie o pełnej i ograniczonej możliwości składania zeznań. Zgodnie z normą kodeksową do 
składania zeznań nie należy dopuszczać małoletnich poniżej 14 roku życia oraz osób 
upośledzonych umysłowo, zaś za niezdolnych do bycia świadkiem prawo uznaje – prócz stron 
i szeroko rozumianych członków trybunału – kapłanów w odniesieniu do wiedzy zdobytej 

w sakramencie pokuty5. Wszyscy pozostali, jak zostało wspomniane już wyżej, mogą występować 
w sądzie w charakterze świadka.  

 Świadkowie bezpośredni i pośredni. Ci pierwsi posiadają wiedzę własną, widzieli lub słyszeli to, 
o czym zeznają. Świadkowie pośredni zaś zeznając korzystają z informacji, które sami od kogoś 
usłyszeli.  

 Świadkowie zgodni i odosobnieni. Zeznania tych pierwszych wpisują się w zgodny i jednolity opis 
wydarzeń, zeznania tych drugich mogą różnić się od innych, uzupełniać je, bądź być z nimi 
sprzeczne.  

 Świadkowie urzędowi oraz zwykli, czyli prywatni. Świadkowie urzędowi zeznają o czynnościach 
własnych lub dokonanych wobec siebie w związku z wypełnianiem swojego urzędu. Wszyscy 

pozostali to świadkowie zwykli.  
 Świadkowie powołani przez strony oraz z urzędu.  
 Świadkowie zaprzysiężeni i niezaprzysiężeni, zależnie od tego, czy złożyli przysięgę.  
 Świadkowie merytoryczni albo poręczyciele. Ci pierwsi zeznają o faktach dotyczących przedmiotu 

sporu, ci drudzy zaś dają świadectwo uczciwości i wiarygodności stron.  

                                                 
2 Por. E. Oliwares, Prova testimoniale, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, red. C. Corral Salvador – V. De Paolis 
– G. Girlanda, Cinisello Balsamo 1993, s. 880; por. także R. Sztychmiler, Proces sporny, w: Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, red. J.Krukowski, Poznań 2007, s. 198-199. 
3 Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317 
[dalej: CIC/1983], can. 1547; wyjątkiem od tej reguły jest proces oparty na dokumentach, o czym w can. 1686 
CIC/1983 i następnych.  
4 Por. CIC/1983, can. 1549. 
5 Por. CIC/1983, can. 1550. 
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 Świadkowie wiarygodni i podejrzani. Ci ostatni nie budzą zaufania np. ze względu na bezkrytyczną 
wrogość wobec stron, nieobyczajność bądź notoryczne nieprzestrzeganie norm moralnych6. 
Wymienione powyżej kategorie świadków należałoby uzupełnić jeszcze normą kanonu [dalej: can.] 

1548, §2 CIC/1983, zgodnie z którą od obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania wyjęci są duchowni, 
w odniesieniu do tego, co im przekazano z racji sprawowania świętej posługi, urzędnicy państwowi, 
lekarze, położne, adwokaci, notariusze i inni zobowiązani do zachowania tajemnicy urzędowej także 
z racji udzielenia porady, w zakresie spraw objętych tą tajemnicą, a także ci, którzy ze względu na swoje 
zeznania obawiają się dla siebie lub współmałżonka albo dla bliskich krewnych lub powinowatych 
zniesławienia, niebezpiecznych przykrości lub innego poważnego zła7. Zaprezentowane powyżej normy 
prawne odnoszą się do świadków we wszystkich rodzajach postępowań sądowych, czy to spornych, czy 

karnych. Jako iż temat niniejszej publikacji odwołuje się wprost do procesów o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa, dlatego w dalszej części prezentacji ukazane zostaną jedynie reguły dotyczące dowodu 
z zeznań świadka jedynego w procesach małżeńskich. Szczegółowej analizie poddane zostaną trzy 
kanony: can. 1791 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, can. 1573 Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku, oraz znowelizowany przez papieża Franciszka can. 1678, §2. Uzupełniająco przedstawione 
zostaną normy zawarte w dwóch instrukcjach procesowych: Provida Mater Ecclesia z 1936 roku oraz 
Dignitas connubii z 2005 roku. 

Wartość dowodowa zeznań świadka jedynego w Kodeksie z 1917 roku 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku normy dotyczące świadków zostały zawarte przez 

Prawodawcę w tytule X, części I, księgi IV De processibus. Zgodnie z normą can. 1791: 

§1. Unius testis depositio plenam fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio 
gestis. 
§2. Si sub iuramenti fide duae vel tres personae, omni exceptione maiores, sibi firmiter cohaerentes, de 
aliqua re vel facto in iudicio testificentur de scientia propria, sufficiens probatio habetur; nisi in aliqua causa 
iudex ob maximam negotii gravitatem, vel ob indicia quae aliquod dubium de veritate rei assertae ingerunt, 
necessariam censeat pleniorem probationem8. 

Paragraf pierwszy niniejszego kanonu zawiera powszechnie przyjmowaną zasadę prawną, zgodnie 
z którą zeznania tylko jednego świadka nie mogą stanowić dowodu pełnego, chyba że chodzi o tzw. 
świadka kwalifikowanego, który zeznaje odnoście spraw wykonywanych z urzędu. Świadkiem 

kwalifikowanym mógłby być np. proboszcz bądź notariusz, zeznający w sprawie wystawionego przez 
siebie dokumentu lub innej czynności związanej z wykonywanym urzędem. Podstawę tego przepisu 
prawnego jest antyczna reguła prawa rzymskiego: testis unus, testis nullus9. W tym miejscu oczywiste 
wydaje się odniesienie do Pisma Świętego, gdzie zasada ta była obecna już w czasach Starego 
Testamentu: «Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym przestępstwie 
i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech 
świadków» (Pwt 19,15)10, zaś w Nowym Testamencie: «żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa» (Mt 18,16). Podkreślić więc należy, że norma prawna wyrażona w paragrafie 

                                                 
6 Por. R. Sztychmiler, Proces sporny w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, red. 
J. Krukowski, Poznań 2007, s. 199-200.  
7 Por. CIC/1983, can. 1548. 
8 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27.05.1917, 
AAS 9 (1917), pars II, s. 1-593 [dalej: CIC/1917], can. 1791. 
9 Por. R. Sztychmiler, Proces sporny…, s. 228. 
10 Por. także: Pwt 17,6; Lb 35,30. 
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pierwszym can. 1791 CIC/1917 obowiązywała już na wiele wieków przed pierwszą kodyfikacją prawa 
kościelnego. Przyjmując zaś jej ścisłą interpretację praktycznie niemożliwe byłoby udowodnienie 
jakiegokolwiek roszczenia, przedstawiając na jego potwierdzenie tylko jednego świadka. Wręcz 
bezzasadne byłoby nawet wnoszenie skargi powodowej, zakładając niemożliwość przedstawienia 
odpowiedniej liczby wiarygodnych świadków. To dość rygorystyczne podejście w stosunku do 
rozpatrywanego tematu, jednakże Kodeks z 1917 roku właśnie w ten sposób traktował kwestię dowodu 
z świadka jedynego. Co więcej, w jednym z wyroków Trybunału Roty Rzymskiej ponens podkreśla, że 
nawet obecność świadka kwalifikowanego zeznającego za nieważnością małżeństwa nie można by uznać 
za wystarczający dowód (dowód pełny) w konfrontacji z domniemaniem prawnym, zgodnie z którym 
małżeństwo cieszy się przychylnością prawa11. W paragrafie drugim cytowanego wyżej kanonu 

Prawodawca kościelny jeszcze raz potwierdza zasadność potrzeby przedstawienia więcej niż jednego 
świadka ustalając, że dowodem wystarczającym w procesie może być zaprzysiężone zeznanie co 
najmniej dwóch świadków, jeśli ich wiedza jest zgodna i własna. Wydana w 1936 roku instrukcja 
procesowa Provida Mater kolejny raz potwierdza zasadność i ścisłą obowiązywalność reguły testis unus, 
testis nullus. Zgodnie z art. 136 tejże instrukcji: «Quod attinet ad aestimandam testimoniorum fidem, 
standum est praescripto cann. 1789, 1790, 1791»12. Provida Mater w kwestii oceny wartości dowodowej 
dowodu ze świadka jedynego odsyła więc wprost do normy kodeksowej wyżej przeanalizowanej. 
Zarówno norma kodeksowa z 1917 roku, jak również wskazania instrukcji procesowej Provida Mater 
w obowiązującym dziś porządku prawa nie są już aktualne.  

Wartość dowodowa zeznań świadka jedynego w Kodeksie z 1983 roku 

W obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku Prawodawca tylko 
częściowo przejmuje starą normę prawną, wprowadzając w niej jednocześnie istotne zmiany na korzyść 
dowodu ze świadka. W miejsce dwóch paragrafów analizowanego powyżej can. 1791 CIC/1917 
Prawodawca kościelny wprowadza can. 1573 CIC/1983, zgodnie z którym:  

«Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus 
ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant»13.  

Pierwsza część tego kanonu jest kopią can. 1791, §1 CIC/1917, a zarazem bezpośrednim 
odwołaniem się do antycznej zasady testis unus, testis nullus. Druga zaś jego część przewiduje dwa 

wyjątki od zasady ogólnej, dające sędziemu możliwość bazowania na zeznaniach świadka jedynego14. 
Pierwszy wyjątek – podobnie zresztą jak w ustawodawstwie z 1917 roku – dotyczy świadka 
kwalifikowanego, który zeznaje o czynnościach dokonanych z urzędu. Drugi zaś wyjątek dotyczy zeznań 
zwykłego świadka, jeśli inne okoliczności rzeczy lub osób na to wskazują. Analizując ten przypadek 
należy stwierdzić, że zgodnie z normą can. 1573 CIC/1983, jeśli świadek, nawet nie będący świadkiem 
kwalifikowanym, wolny jest od zastrzeżeń co do swojej wiarygodności, a jego wypowiedzi wzmocnione 
są innymi środkami dowodowymi, zaś sędzia, całościowo oceniając okoliczności osób lub rzeczy, może 
na podstawie jego zeznań dojść do pewności moralnej co do zaistniałych faktów, to taki dowód z świadka 

                                                 
11 Por. Wyrok coram Jullien, (16.XI.1942), w: Romanae Rote Decisiones seu sententiae [dalej: RRDec.], XXXIV, s. 805, 
nn. 4-5. 
12 Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum Provida Mater 
Ecclesia, AAS 28 (1936), s. 313-361, art. 136, §1. 
13 CIC/1983, can. 1573. 
14 Por. G. Leszczyński, La prova testimoniale nel processo matrimoniale, w: Annuarium Iuris Canonici 2(2015), s. 27. 
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jedynego można uznać za wystarczający15. To istotna zmiana w porównaniu z Kodeksem z 1917 roku, 
a przede wszystkim w odniesieniu do reguły testis unus, testis nullus. Zauważyć jednak należy, że norma 
kodeksowa can. 1573 CIC/1983 nie znosi tej antycznej reguły prawnej, a pozwala jedynie interpretować 
ją w szerszy sposób, zakładający dostępność większej ilości środków dowodowych, wśród których 
znajduje się także ten, uzyskany z zeznań świadka jedynego. Chodzi więc o taki przypadek, w którym 
oprócz zeznań świadka jedynego sędzia ma do dyspozycji różnego rodzaju dokumenty a także zeznania 
przynajmniej jednej ze stron. Jeżeli wszystkie te dowody są na tyle oczywiste i przekonujące, a przy tym 
ich wiarygodności nie można podważyć, nic nie stoi na przeszkodzie, by wydać pozytywny wyrok 
w sprawie. Choć w praktyce sytuacje takie nie zdarzały się zbyt często, jednakże prawo dopuszczało taką 
możliwość. W identyczny sposób Prawodawca kościelny usankcjonował również kwestię dowodu 

z świadka jedynego w instrukcji procesowej Dignitas connubii16. Zmianę podejścia w sposobie 
interpretacji dowodu z zeznań świadka jedynego, w porównaniu w pierwszym Kodeksem Prawa 
Kanonicznego zaobserwować również można w jurysprudencji rotalnej i to na wiele lat przed 
promulgacją nowego kodeksu. Dla przykładu w sprawie coram Felici z dnia 17 lipca 1952 roku ponens 
pisze:  

«Iudex certitudinem moralem alicuius asserit obtinere poterit ex uno tantum teste exceptione maiore et de 
scientia, cuius depositio univoce aliis argumentis comprobetur, ut ecce peculiari fide partiom, ut 
confessionibus testium de auditu tempore insuspecto, ut factis quibusdam et adiunctis quae negari haud 
possunt»17;  

zaś w nieco późniejszej sprawie coram Funghini z 1990 roku znaleźć można fragment 

potwierdzający stanowisko Roty Rzymskiej w tej kwestii:  

«Unam testem exceptione majorem et de scientia, cuius depositio univoce ceteris probationibus roboretur, 

aliquando sufficere non raro affirmavit Nostrum Apostolicum Tribunal»18.  

Wartość dowodowa zeznań świadka jedynego w Mitis Iudex Dominus Iesus 

Nowelizacja Kodeksu Prawa Kanonicznego papieża Franciszka wprowadza kolejne, niemniej 
znaczące zmiany w kwestii oceny dowodu z zeznań świadka jedynego. Zgodnie z znowelizowanym can. 
1678, §2 Mitis Iudex Dominus Iesus  

«In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui 

deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant»19.  

Literalnie rzecz ujmując, w porównaniu z powyżej analizowaną normą can. 1573 CIC/1983, zmiany 
wydają się być niewielkie. Głębsza analiza porównawcza obu norm prawnych pokazuje jednak znaczące 
różnice, szczególnie w odniesieniu do wielokrotnie wspominanej już tutaj antycznej reguły prawa 
rzymskiego.  

                                                 
15 Por. P. Majer, (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 1182; por. także P. Erdö, La 
certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali, Periodica 87 (1998), s. 102. 
16 Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii 
Dignitas connubii, Città del Vaticano 2005 [dalej: DC], art. 202: «Unius testis depositio plenam fidem facere non 
potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta 
aliud suadeant (can. 1573)».  
17 Wyrok coram Felici, (17.07.1952), w: RRDec. XLIV, s. 447, n. 2. 
18 Wyrok coram Funghini, (28.03.1990), w: RRDec. LXXXII, s. 242, n. 4. 
19 Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015 [dalej: 
CIC/MIDI], can. 1678, §2. 
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can. 1573 CIC/1983 can. 1678, §2 CIC/MIDI 

Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, 
nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex 
officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud 
suadeant 

In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem 
facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat 
de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum 
adiuncta id suadeant. 

Podstawowa różnica pomiędzy tymi normami prawnymi polega za rożnym rozłożeniu akcentów. 
Can. 1573 CIC/1983 punkt ciężkości kładzie na regułę testis unus, testis nullus, czego odzwierciedleniem 
są słowa: «unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi…», wymieniając następnie wyjątki 
od tej reguły. Znowelizowana norma can. 1678, §2 CIC/MIDI nie odwołuje się w ogóle do antycznej 
zasady, a wręcz przeciwnie, kładzie akcent na słowach: «depositio unius testis plenam fidem facere 

potest», wskazując następnie dwa przypadki, kiedy może to nastąpić: 
 «si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis» oraz 
 «aut rerum et personarum adiuncta id suadeant». 

Zgodnie z normą can. 1678, §2 CIC/MIDI zeznania świadka jedynego mogą zatem stanowić dla 
sędziego dowód pełny, jeśli ma do czynienia z świadkiem kwalifikowanym – co nie jest żadną nowością, 
bądź w przypadku, gdy sugerują to okoliczności osób lub rzeczy. Pozornie jest to powtórzenie tego, co 
Prawodawca zawarł już can. 1573 CIC/1983, faktycznie jednak inna forma gramatyczna, brak 
bezpośredniego odniesienia do negatywnie sformułowanej zasady ogólnej, a przede wszystkim 
umieszczenie tej możliwości nie jako wyjątku od reguły ogólnej, lecz jako jednej z dwóch reguł sprawia, 
że zasadniczo zmienia się sposób patrzenia na zeznania świadka jedynego. W Mitis Iudex Dominus Iesus 

zasadą wydaje się więc być pełna wartość dowodowa zeznań świadka jedynego, o ile spełniony jest 
któryś z dwóch warunków określonych przez prawo20. Dopowiedzieć w tym miejscu jeszcze raz należy, 
iż znowelizowany can. 1678, §2 CIC/MIDI odnosi się jedynie do spraw sądowych o orzeczenie 
nieważności małżeństwa, nie ma on swojego zastosowania w żadnym innym postępowaniu sądowym. Co 
więcej, nowelizacja prawa kościelnego papieża Franciszka nie zniosła normy can. 1573 CIC/1983, 
obydwie normy są więc dziś obowiązujące, z tą jednak różnicą, że can. 1573 CIC/1983 należy traktować 
jako normę ogólną, zaś can. 1678, §2 CIC/MIDI jako normę szczegółową do aplikacji w procesach 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa21. Zaś zgodnie z zasadą Lex specialis derogat legi generali 
w procesach małżeńskich sędzia, oceniając zeznania świadka jedynego, powinien stosować się 
do znowelizowanej przez papieża Franciszka normy.  

Kwestie praktyczne 

Mając na uwadze znowelizowane przez papieża Franciszka prawo, a w szczególności rozpatrywaną 
w niniejszym opracowaniu kwestię, wydaje się zasadne poczynić na zakończenie kilka uwag 
praktycznych. Pierwsza dotyczy przyjmowania skarg powodowych w sprawach o orzeczenie 
nieważności małżeństwa. Jak pokazywała praktyka sądowa, do dnia 8 grudnia 2015 roku, w którym to 
dniu zaczęło obowiązywać nowe prawo, skarga powodowa nie wskazująca przynajmniej 2 świadków 
bywała niechętnie przyjmowana, a nierzadko odrzucana ze względu na obowiązujące w sądach 
wewnętrzne ustalenia, z powodu braku możliwości udowodnienia przedstawionych żądań22. Dziś, na 

                                                 
20 Por. U. Nowicka, Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex Dominus Iesus w pytaniach i odpowiedziach, 
Warszawa 2016, s. 54. 
21 Por. T. Rozkrut, Komentarz do kan. 1678, §2 KPK/MIDI, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 112. 
22 Normy ogólne dotyczące procesów spornych nie przewidują co prawda formalnej możliwości odrzucenia skargi 
z tego powodu, jednakże can. 1504, n.3 CIC/1983 jasno określa, że skarga powodowa powinna wskazywać, na 
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mocy can. 1678, §2 CIC/MIDI skarga, w której strona powodowa powołuje się tylko na jednego świadka, 
oczywiście zakładając, że spełnia ona wszystkie pozostałe wymogi formalne, powinna być przyjęta do 
instrukcji dowodowej bez domagania się przedstawienia większej ilości świadków, gdyż na tym etapie 
nie sposób zweryfikować jeszcze ani wiarygodności tego świadka, ani wspomnianych w treści kanonu 
okoliczności rzeczy lub osób, które mogą się okazać decydujące w ocenie jego zeznań. Co więcej, 
komentatorzy podkreślają nawet, że Prawodawca, nowelizując tę normę prawną, świadomie chciał dać 
impuls do takiego właśnie działania23. Doświadczenie zaś uczy, że skargi powodowe, w których 
wskazany jest tylko jeden świadek, coraz częściej trafiają do kancelarii sądów biskupich, szczególnie 
w przypadkach małżeństw zawieranych dawno temu. Dla przykładu w Sądzie Biskupim Diecezji 
Gliwickiej, na 47 spraw przyjętych do instrukcji procesowej od dnia 8 grudnia 2015 roku ponad 10% 

dotyczy małżeństw zawartych przed 1983 rokiem24. Naturalne jest, że po tylu latach o wiele trudniej 
znaleźć większą liczbę wiarygodnych świadków, którzy pamiętają jeszcze tamte wydarzenia. Tym 
bardziej dowód z zeznań świadka jedynego nabiera w takich przypadkach szczególnego znaczenia. 

Druga, niezwykle ważna kwestia praktyczna dotyczy świadectw kwalifikacyjnych, o które może, 
a nawet powinien poprosić sędzia25. Jeśli sędzia na podstawie zeznań świadka jedynego może osiągnąć 
pewność moralną, a w konsekwencji orzec nieważność zaskarżonego małżeństwa, tym bardziej istotne 
jest, by móc w sposób rzetelny zweryfikować wiarygodność takiego świadka. Świadectwa kwalifikacyjne 
powinny być więc przygotowywane z należytą starannością i w miarę możliwości jak najlepiej oddawać 
faktyczny stan wiedzy poręczyciela na temat świadka. Niestarannie i pobieżnie wypełnione świadectwa 
kwalifikacyjne utrudniają w takim przypadku pracę sędziego, a wydaje się również, że przy braku 

jakichkolwiek innych okoliczności przemawiających za wiarygodnością takiego świadka stoją nawet na 
przeszkodzie w uznaniu jego zeznań jako dowodu pełnego.  

Podsumowanie 

Dowód z zeznań świadka jedynego ma dziś o wiele większe znaczenie w jurysprudencji niż jeszcze 
100 lat temu. W świetle obowiązujących norm prawnych można sobie wyobrazić sprawę o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa zakończoną pozytywnym wyrokiem, w której jedynym dowodem byłyby 
zeznania jednego, wiarygodnego świadka, zakładając oczywiście, że żadne inne okoliczności temu nie 
przeczyły. Sprawa taka na pewno nie należałaby jednak do łatwych, a sędziowie powinni się w takim 
wypadku wykazać szczególną uwagą, czujnością a także odpowiedzialnością. Dlatego warto podejmować 

takie rozważania, by być wystarczająco dobrze przygotowanym na aplikację normy prawej zawartej 
w znowelizowanym can. 1678, §2 CIC/MIDI. Oddzielnym, niepodejmowanym w tym artykule tematem 
jest wartość dowodowa sądowego przyznania się stron. Warto byłoby przyjrzeć się również regulacjom 
prawnym dotyczącym tej kwestii po promulgacji Mitis Iudex Dominus Iesus. Niniejszy artykuł niech więc 
stanowi asumpt do dalszych rozważań w tym temacie.  

                                                 
jakim uprawnieniu opiera się powód oraz przynajmniej ogólne fakty i dowody, jakie chce przedstawić na poparcie 
swoich żądań; por. CIC/1983, can. 1504, n.3, can. 1505, §2. 
23 Por. G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza), Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale 11(2016), s. 31. 
24 Dane pochodzą z rejestru spraw Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej, na dzień 05.05.2016 roku. 
25 Por. CIC/1983, can. 1572. 
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LA PROVA TESTIMONIALE DI UN SOLO TESTE NELLE CAUSE MATRIMONIALE 

Sommario 
Secondo la norma del nuovo can. 1678, §2 CIC/MIDI nelle cause di nullità del matrimonio 

«depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex 
officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant». Cioè, nelle cause di nullità del matrimonio 
la deposizione di un solo teste, naturalmente se le altre circostanze di cose e di persone lo suggeriscono 
e non presentano niente contrario, può fare fede piena. È una novità della riforma del Papa Francesco. 
Questo articolo esamina questa norma codiciale, paragonandola con la norma del Codice di 1917 e 1983, 
come anche con l’antica norma romana testis unus, testis nullus. Alla fine del articolo si trovano 

l’osservazioni pratiche.  

Parole chiavi 
diritto canonico, processo matrimoniale, prova testimoniale, un solo testimone 
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Generowane wraz z pojawieniem się społeczeństwa postindustrialnego problemy ukazują, iż 
kluczowym aspektem, na który powinno zwracać się uwagę, stanowią obrona wartości 
ludzkiego życia oraz zapewnienie godnych warunków życia każdej jednostce. 
W społeczeństwie amerykańskim istotą rolę w walce o życie nienarodzonych dzieci odegrał 
ksiądz Richard Neuhaus – działacz organizacji Pro-Life Movement, wieloletni duszpasterz 
Afroamerykanów na nowojorskim Brooklynie, publicysta, komentator życia publicznego. 
W swojej duszpasterskiej pracy podkreślał istotę i aktualność podejmowania dyskusji na forum 
publicznym w temacie aborcji. Bardzo rzetelnie precyzował, jaką rolę winien pełnić Kościół 
w społecznej debacie wokół problemu przerywania ciąży. Stał na stanowisku, iż przynależność 
do wspólnoty Kościoła winna implikować społeczne wybory oraz determinować polityczne 
działania. 

Teoria rozwoju społecznego wraz z nadejściem ery postindustrialnej1 konfrontuje człowieka 
z ogromem zmian, których ani w aspekcie trudności ani intensywności nie doświadczył we 
wcześniejszych etapach rozwoju. Wartością nadrzędną społeczeństwa poprzemysłowego stała się 
umiejętność zdobywania i przetwarzania informacji. W myśl tej zasady dopiero po zweryfikowaniu 
zasobu posiadanych informacji określić można wartość danego człowieka2. W czasach, kiedy liczą się 
jedynie wymierne korzyści część społeczeństwa, nie przykłada wagi do wartości, jaką jest ludzkie życie.  

Nie wszyscy jednak członkowie społeczeństwa postindustrialnego popadli w trend konsumpcji. Dla 

wielu to, co ważne, nie da się przeliczyć na żadne z materialnych dóbr i profitów. Wypracowywane są 
programy naprawcze, proponuje się alternatywne działania oraz toczy się szereg dyskusji, wszystko po 
to, by promować postawę pro-life. Działalność ta roztacza się nie tylko na sferę działań społecznych, ale 
również odnosi się do kwestii gospodarczych, politycznych, kulturalnych oraz religijnych.  

Analizując amerykańskie środowisko osób zaangażowanych w problemy społeczne, których uwaga 
skupiała się głównie na kwestii walki o prawo do życia nienarodzonych dzieci, dostrzec można niezwykłą 

                                                 
Aleksandra Kłos-Skrzypczak, dr – pracownik Katedry Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego UŚ, doktor 
teologii (tytuł rozprawy: Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma First 
Things) oraz magister socjologii (Wydział Nauk Społecznych UŚ). Kierunki badań: teologia moralna, nauki 
o rodzinie, neokonserwatyzm amerykański. 
1 Koncepcja społeczeństwa postindustrialnego (inaczej społeczeństwa poprzemysłowego) narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Zob. D. Bell, Nadejście społeczeństwa 
postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, 
Warszawa 1975.  
2 Por. A. Bartoszek, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000, 
s. 60-61.  
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postać ks. Richarda J. Neuhausa. Urodził się on 14 maja 1936 roku w Ontario. W 1960 roku ukończył 
luterańskie seminarium Concordia3 w stanie Missouri. Już podczas pobytu w seminarium interesował się 
sprawami społecznymi, zwłaszcza mieszkańcami najbiedniejszych, murzyńskich dzielnic wielkich miast. 
Był wieloletnim dyrektorem Institute on Religion and Public Life, założył i redagował czasopismo First 
Things, które do dnia dzisiejszego jest jednym z najbardziej opiniotwórczych miesięczników w Stanach 
Zjednoczonych. Richard J. Neuhaus zmarł 8 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku.  

Ksiądz Neuahus rozpoczął swoją działalność duszpasterską w chwili, kiedy w Stanach 
Zjednoczonych dokonywały się kolosalne zmiany: szerzyła się wolna miłość4, toczono społeczne dyskusje 
na temat równouprawnienia Afroamerykanów oraz domagano się prawa legalizacji aborcji. W obliczu 
dokonujących się zmian nie pozostawał bierny. Od 1965 roku wspierał Martina Luthera Kinga w ramach 

Ruchu Praw Obywatelskich5. Swoją działalność z Kingiem określa jako jeden z istotniejszych punktów 
amerykańskiej sceny politycznej ostatniego półwiecza:  

„Ruch Praw Obywatelskich pod przywództwem Martina Luthera Kinga był jednym z najbardziej świetlistych 
i natchnionych momentów w najnowszej historii USA (…) był sojuszem różnych organizacji działających na 

rzecz praw obywatelskich, często związanych z kwestią rasową”6.  

Moment, w którym działalność Ruchu została zawiązana, to również okres trwania wojny 
w Wietnamie. Richard Neuhaus, jak i cały Ruch, opowiedział się przeciwko niej. Swoje stanowisko 
argumentował następująco: „uważaliśmy, że była to wojna niesprawiedliwa i że amerykańska polityka 
zagraniczna w Wietnamie jest krótkowzroczna, błędna i moralnie nie do usprawiedliwienia”7. Sprzeciw 
wobec działaniom militarnym w Wietnamie dał wyraz jako przewodniczący komitetu Clergy and Laymen 

Concerned about Vietnam8, który został założony wraz z Abrahamem Joshuą Heschelem (żydowskim 
teologiem), Danielem Berriganem (jezuitą) oraz Johnem Bennettem (rektorem protestanckiego 
seminarium). Zdaniem księdza Neuhausa „ta instytucja, na czele której stali Żyd, katolik i luteranin (…), 
stała się z czasem – między rokiem 1964 a 1969 – największą organizacją pacyfistyczną w USA”9 i liczyła 
sobie aż 400 tysięcy członków. W latach 60-tych Richard Neuhaus zaliczany był do grona „czołowych 
buntowników” względem obowiązującego systemu społeczno-politycznego Stanów Zjednoczonych.  

Równolegle z działalnością społeczno-polityczną ksiądz Richard Neuhaus przez 17 lat aktywnie 
działał na rzecz swoich parafian na Brooklynie, a przede wszystkim zaangażował się w promocję 
postawy pro-life. Warto wspomnieć, że to właśnie kwestia ochrony życia nienarodzonych dzieci 
uzasadniała decyzję Neuhasa, by we wrześniu 1990 roku przyjąć święcenia kapłańskie z rąk katolickiego 

biskupa. W wielu wywiadach podkreśla, iż Kościół katolicki jest jedyną instytucją, która strzeże 
ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Za sprawą Richarda Neuhausa 
w społeczeństwie amerykańskim rozgorzała debata pomiędzy zwolennikami postaw pro-life i pro-choice, 
a on sam domagał się ustalenia tzw. middle ground, czyli kompromisów pozwalających na 
doprowadzenie tej kwestii do końca.  

W zgłębieniu problematyki obrony życia nienarodzonych dzieci pragnie wpisać się niniejszy 
artykuł. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Richard J. Neuhas w swojej 

                                                 
3 Zob. www.csl.edu (07.11.2016).  
4 Ruch Flower Power promował hasło: „Make love, not war”. Zob. www.ushistory.org/us/57h.asp (07.11.2016).  
5 Zob. J. Karson, The Civile Right Movement, Greenhaven Press 2005.  
6 R.J. Neuhaus, Prorok z Nowego Jorku, Warszawa 2010, s. 216. 
7 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 215. 
8 Zob. www.thekingcenter.org/archive/theme/639 (09.11.2016).  
9 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 214. 

http://www.csl.edu/
http://www.ushistory.org/us/57h.asp
http://www.thekingcenter.org/archive/theme/639
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działalności społecznej broni postawy pro-life i promuje ją. W pracy stosowana będzie metoda 
analityczno-syntetyczna. Podstawę analizy stanowi nauczanie Richarda J. Neuhausa odnoszące się 
bezpośrednio do problematyki pro-life, jak również są z nią powiązane. Książki autorstwa Neuhausa 
stanowią komentarz do bieżących wydarzeń w Ameryce oraz na świecie i zazwyczaj przybierają formę 
eseju albo wywiadu. Na podstawie tej analizy zostanie dokonana synteza nauczania Richarda Neuhausa 
w kwestii obrony życia nienarodzonych dzieci. Dodatkowo analizie poddane zostaną książki stanowiące 
uzupełnienie poruszanej tematyki.  

Argumentacja w obronie życia w ramach działalności Pro-life Movement 

Moment, w którym ksiądz Neuhaus zaangażował się w działalność na rzecz Pro-life Movement10 

przypadł na okres tuż po wydaniu wyroku przez Sąd Najwyższy w sprawie Roe vs. Wade11, po którym 
znaczna część obywateli USA stwierdziła, iż problem obrony życia to kwestia wyłącznie chrześcijańska. 
Neuhaus, w swej książce „The Naked Public Square” stwierdza, iż decyzja Sądu Najwyższego była 
bezprecedensowa w perspektywie zachodniego sądownictwa. Podkreśla również, iż do początku lat 60-
tych XX wieku istniał wypracowany konsensus w kwestii ochrony życia nienarodzonych dzieci. Neuhaus 
nie twierdzi jednak, że aż do lat 60-tych aborcja nie stanowiła problemu, przekonuje jednak, iż 
powinniśmy dążyć do odbudowy wspomnianego konsensusu12. To właśnie Kościół katolicki, zdaniem 
Richarda Neuhausa, jako jedyny nie godził się z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Jane Roe, gdyż 
 „każda ważna instytucja amerykańskiego życia publicznego, każda instytucja opiniotwórcza 
o jakimkolwiek znaczeniu społecznym – w biznesie, w medycynie, w filantropii, w życiu uniwersyteckim 

itd. – wszyscy byli po stronie proaborcyjnej”13. Obecnie bazę ruchu Pro-life stanowią ewangelicy 
i katolicy, którym towarzyszą inne wspólnoty chrześcijańskie, niechrześcijańskie oraz żydowskie.  

Neuhaus uzasadniał, iż debata w kwestii obrony życia nienarodzonych nie jest związana 
z pytaniem: kiedy zaczyna się ludzkie życie? W kwestii medycznej stanowisko jest jednoznaczne: „zygota 
czy też embrion to przecież nie jest – jak wiele osób bezrefleksyjnie powtarza – potencjalnie ludzkie 
życie, ale życie z potencją; indywidualne, jednoznacznie określone ludzkie życie wraz z potencjalnością, 
dzięki której embrion przekształca się w ludzkie niemowlę”14 stwierdza Nauhaus podczas wywiadu 
z o. Maciejem Ziębą. Zadanie, które postawił sobie Neuhaus za cel rozpoczynając swoją działalność 
w szeregach Pro-life Movement to wzbudzenie w amerykańskim społeczeństwie dyskusji w kwestii 
autonomii jednostki, jej przynależności do wspólnoty, alienacji społecznej względem osób chorych 

i niepełnosprawnych. Kwestie te okazały się nie lada wyzwaniem. W perspektywie Richarda Neuhausa 
działania na rzecz uznania praw obywatelskich dyskryminowanych społecznie grup to nic innego jak 
ochrona najsłabszych jednostek, do których zalicza się również istoty nienarodzone, pozbawione 
prawnej ochrony. Ponadto poruszone problemy wywołują kolejne punkty zapalne dotyczące podstaw 
polityki: „(…) jaki jest cel i sens istnienia wspólnoty politycznej? Kto do niej może należeć i kto z niej 
może wykluczać? Kto przyznaje i odbiera ludziom prawa?”15. W świecie współczesnym, w opinii 
Neuhausa, istnieje zbyt wielka zależność od polityki, gdyż to właśnie ze strony polityków padają 
obietnice przeprowadzenia reform zdrowotnych, edukacyjnych czy społecznych. Przez zależność 
i „wiarę” w działania polityków sama polityka może stać się fałszywą religią, a przecież „tylko człowiek, 

                                                 
10 Zob. www.nrlc.org (08.11.2016).  
11 Zob. www.supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/case.html (08.11.2016).  
12 R.J. Neuhaus, The Naked Public Square. Religion and democracy in America, Michigan 1997, s. 33. 
13 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 218. 
14 R.J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, Poznań 1993, s. 263. 
15 R.J. Neuhaus, Biznes…, s. 263. 

http://www.nrlc.org/
www.supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/case.html
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który należy do niepolitycznej wspólnoty, w której lokuje swoje uczucia i swoją lojalność, a więc do 
Kościoła, ma szansę wiarygodnie pełnić służbę publiczną”16.  

Ksiądz Neuhaus od samego początku swojej działalności w Pro-life Movement zdawał sobie sprawę 
z batalii, która prowadzona jest ze zwolennikami postawy pro-choice17. W książce „America Against 
Itself” zwolenników postawy pro-life stawia w opozycji do osób popierających stanowisko pro-aborcyjne. 
Przyjmuje, iż opowiadający się za postawą pro-choice mają dominującą pozycję w mediach, w których 
nomenklatura jest na tyle starannie zaprojektowana, by uniknąć wszelkich moralnych sugestii. To 
właśnie media nierzadko zamienne używają określeń pro-choice i anty-aborcja18. Media opisując ów 
konflikt posługują się zwrotami supporters (zwolennicy) oraz opponents (przeciwnicy). Co istotne, 
w szerokim medialnym spektrum, stanowisko pro-choice przedstawiane jest w aspekcie pozytywnym, 

natomiast stanowisko pro-life w aspekcie negatywnym. Odnosząc się do przedstawionego powyżej 
nazewnictwa Neuhaus wspomina, iż przygotowując artykuł do jednej z czołowych amerykańskich gazet 
został poinformowany, iż niedozwolonym jest stosowanie określeń pro-choice i pro-life, gdyż redakcja 
wydała zgodę na posługiwanie się zwrotami anti-abortion i pro-women. Ksiądz Neuhaus twierdzi, iż 
obecne media doskonale zdają sobie sprawę z toczonej gry słów. Owszem, pisze w rozdziale „Discerning 
the Community”, media mają prawo do robienia tego, co chcą, jednakże w przypadkach, w których 
najdrobniejsze niuanse słowne wpływają na emocje odbiorcy, należy ważyć każde słowo. Jako przykład 
podaje grę słów, w którą zaangażował się z początkiem lat 90-tych jeden z biskupów katolickich, którego 
celem była walka z dwoma „najstraszniejszymi” słowami obecnych czasów choice i natural. W rezultacie 
przesłanie biskupa brzmiało następująco: „Make the natural choice. Choose life”19. W opinii Richarda 

Neuhausa batalia na słowa i slogany pomiędzy zwolennikami postawy pro-life i pro-choice nie dość, że 
nie ustaje, to jeszcze przybiera na intensywności. Różnorakie media obecnie nie afiszują się swoim 
stanowiskiem w temacie aborcji, by nie zniechęcić odbiorców znajdujących się po jednej lub po 
przeciwnej stronie barykady.  

Antagonizmy pomiędzy zwolennikami stanowiska pro-life i pro-choice zostały przedstawione przez 
socjolog Kristin Luker20, o których w „America Against Itself” wspomina ojciec Richard Neuhaus. 
Z przeprowadzonych przez Luker badań wynika, iż za ruchem pro-choice stoją pokaźne środki finansowe 
oraz media, mimo to organizacje pro-life posiadają silniejsze korzenie i powiązania. Dodatkowo z badań 
Kristin Luker wynika, iż kobiety opowiadające się za stanowiskiem pro-choice są mocno skoncentrowane 
na robieniu kariery, wykazują skłonność do wręczania łapówek i bardzo często wykorzystują swoją 

pozycję społeczną. Kobiety – zwolenniczki ruchu pro-life – odznaczają się doskonałą organizacją nie tylko 
w życiu rodzinnym, ale również w środowisku pracy oraz chętnie biorą udział w przedsięwzięciach 
społecznych21.  

Ksiądz Neuhaus w „America Against Itself” przytacza wypowiedź dziennikarki „New York Times” 
Robin Toner22, która określiła stanowiska pro-life i pro-choice mianem „dwóch różnych kultur” oraz 
„dwóch różnych krajów”. Toner twierdzi, iż środowisko pro-choice, celem poparcia swoich argumentów, 

                                                 
16 R.J. Neuhaus, Biznes…, s. 261. 
17 Zob. www.prochoice.org (08.11.2016).  
18 “Prolifers insist that the opposing position be called pro-aborition. It is generally acknowledged that prochoicers 
have an overwhelming dominance of the prestige media, and there the nomenclature is carefully designed to avoid 
any suggestion of moral equivalence in the debate. Most commonly in the major media, prochoice is twinned with 
anti-abortion”, w: R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 81. 
19 „Dokonaj naturalnego wyboru. Wybierz życie”, w: R.J. Neuhaus, America Against Itself…., s. 80. 
20 Zob. www.sociology.berkeley.edu/professor-emeritus/kristin-luker (08.11.2016).  
21 R.J. Neuhaus, America Against Itself…., s. 81. 
22 Zob. www.nytimes.com/by/robin-toner (08.11.2016).  

http://www.prochoice.org/
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posługuje się językiem prawniczym, natomiast środowisko pro-life odwołuje się do argumentów 
moralnych, takich jak krzywda, cierpienie23. Zdaniem Robin Toner, ze względu na zbyt wielkie 
dysproporcje pomiędzy tymi stanowiskami, jedynym rozwiązaniem dla społecznej debaty okazać się 
może „wojna obywatelska”.  

Ksiądz Richard Neuhaus podkreśla, że o problemie aborcji trzeba jak najwięcej mówić i nakłaniać 
ludzi do dyskusji, a nie wyłącznie informować, w jaki sposób należy się do tej kwestii odnosić. Zdaniem 
Neuhausa każdy, bez względu na poglądy religijnie czy polityczne, jest zaangażowany w problem aborcji. 
Temat ten nie może zostać zepchnięty na drugi plan, między innymi dlatego, że na świecie dokonuje się 
ponad 40 milionów aborcji rocznie, w tym ponad 1,6 miliona w samych Stanach Zjednoczonych24.  

W wielu sporach toczonych pomiędzy zwolennikami pro-choice i pro-life sprawą kluczową jest 

ustalenie tzw. middle ground (kompromisu). Ann Glendon25, o której wspomina ojciec Neuhaus 
w „America Against Itself” przedstawia osobliwość debat dotyczących aborcji. Glendon pisze, iż kraje 
zachodnie, mniej zajęte walką o osobiste prawa i będące bardziej wrażliwe pod względem społecznym 
i kulturalnym, stanowić powinny wzór dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu, zdaniem Ann Glendon, 
społeczeństwo amerykańskie być może uniknie brutalnego zderzenia skrajnych stanowisk pro-choice 
i pro-life. Jak podkreśla Glendon, nie każdy, kto ubolewa z powodu polaryzacji, jest pomocny26. Jednak 
wszelkiego rodzaju kompromisy, proponowane do zastosowania w prowadzonych debatach 
zwolenników i przeciwników aborcji, dotychczas nie znalazły zastosowania.  

Swój sposób na podjęcie dyskusji ze zwolennikami postawy pro-choice ojciec Richard Neuhaus 
precyzuje następująco w rozdziale „Discerning the Community: „Informuję, iż jestem zwolennikiem 

stanowiska pro-life. Jeżeli ktokolwiek zechce się nad tym stwierdzeniem zatrzymać przez chwilę 
podkreślam, iż nie tylko zwolennicy stanowiska pro-life, ale również zwolennicy pro-choice mają wiele do 
powiedzenia. Każdych argumentów „za” oraz „przeciw” należy wysłuchać, przyjąć do wiadomości, podjąć 
dyskusję”27. Na zakończenie przytacza wypowiedź amerykańskiego teologa, Johna Courtney Murraya28, 
zdaniem którego niezgoda jest wspaniałym i rzadkim osiągnięciem, a to, co zazwyczaj nazywamy 
niezgodą jest w rzeczywistości po prostu zamieszaniem29. Zabierając głos w kwestii aborcji Neuhaus 
twierdzi, iż jesteśmy niezależnymi jednostkami, które posiadają otwarte umysły, które nie podążają za 
głosem większości, które mają świadomość, że w kwestii aborcji mogą stać na stanowisku albo pro-choice 
albo pro-life.  

Dla zwolenników obu stanowisk problemem w podjęciu jakiejkolwiek dyskusji okazuje się fakt, iż 

strony wzajemnie zarzucają sobie, iż temat aborcji stanowi wątek poboczny, gdyż tak naprawdę problem 
dotyczy zupełnie innych społeczno-politycznych aspektów. Jednocześnie, o czym przypomina Neuhaus, 
obie strony tak mocno tkwią w temacie aborcji, iż nie potrafią się w żadnej kwestii od niego odżegnać. 
W obu przypadkach, zdaniem księdza Neuhausa, obie strony mają rację. 

                                                 
23 “Pro-choice rallies are dominated by the language of right and law, pro-life rallies by the language of right and 
wrongs”, w: R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 132. 
24 R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 133. 
25 Zob. www.hls.harvard.edu/faculty/directory/10311/Glendon (08.11.2016).  
26 “Other Western countries, less preoccupied with individual rights and more attentive to communal and cultural 
dynamics, may have something to teach us in avoiding the brutal clash between prochoice and prolife factions. Not 
everybody, who deplores the polarization is so helpful”, w: R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 137. 
27 R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 121-152.  
28 Zob. www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/john-courtney-murray-sj 
(08.11.2016).  
29 “Disagreement is a great and rare achievement. Most of what we call disagreement is actually confusion”, 
www.firstthings.com/onthesquare/2008/05/the-rare-achievement-of-disagr (10.04.2012). 

www.hls.harvard.edu/faculty/directory/10311/Glendon
http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/john-courtney-murray-sj
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Richard Neuhaus uważa, iż coś strasznego stało się ze społeczeństwem, w którym powszechnie 
toleruje się matki zabijające własne dzieci. Neuhaus ma świadomość, iż nie da się stworzyć 
społeczeństwa wolnego od problemów aborcji, jednakże powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by 
dopuścić się wszelkich działań stanowiących alternatywę dla problemu zabijania nienarodzonych dzieci. 
Wprawdzie nie wie, jaki finał będzie miała sprawa aborcji, to nie ma wątpliwości, że wspomniany cel 
zostanie osiągnięty30. 

Zwolennicy stanowiska pro-life za zadanie przyjęli troskę w zapobieganiu zabijania niewinnych, 
nienarodzonych dzieci. Richard Neuhas stawia w związku z tym pytanie: „Czy jeżeli ktokolwiek zda sobie 
sprawę, że każdego dnia dokonuje się 4 tysięcy zabiegów aborcji, tym samym 4 tysiące niewinnych 
istnień ludzkich zostaje zgładzonych, to znaczy, że zatroszczył się już w sposób wystarczający?”31. Co 

więcej, jak podkreśla Neuhaus, dla zwolenników postawy pro-life temat aborcji stanowi jedynie 
wierzchołek góry lodowej, gdyż dotyczy wielu społecznych kwestii, takich jak: eutanazja, badania 
genetyczne, opieka paliatywna.  

Powołując się na wypowiedzi Daniela Callahana32 ojciec Richard Neuhaus w następujący sposób 
komentuje różnice pomiędzy ruchem pro-life a pro-choice. Mianowicie, jeżeli ruch pro-life skupi się 
wyłącznie na prawach dziecka, wtedy ruch pro-choice musi skupić się wyłącznie na prawach kobiet. 
Jeżeli zwolennicy ruchu pro-life stwierdzą, iż aborcja jest despotyczna i mordercza, wtedy przeciwnicy 
stwierdzić muszą, że aborcja jest liberalna i moralnie nieznacząca. Jeżeli natomiast dla stronnictwa pro-
life każda z aborcji jest złem, bez względu na jej powód, wtedy zwolennicy pro-choice stwierdzą, iż każdy 
wybór jest właściwy, bez względu na to, jaki on będzie. 

Rozumienie roli Kościoła w politycznej debacie wokół aborcji 

„Absolutność wymogów moralnych przeciwstawia się przede wszystkim każdej samowoli 
i wszelkiemu relatywizmowi, a przez to określa pozytywnie ich obiektywność i uwarunkowanie przez 
rzeczywistość ludzką”33 stwierdza Józef Fuchs. Społeczność chrześcijańska od wieków trzyma się 
określonych norm moralnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Moralny obowiązek ochrony 
życia nienarodzonych dzieci spoczywa na pracownikach służby zdrowia, kapłanach, jak również 
asystentach społecznych, na całej społeczności Kościoła. „Wobec postaw proaborcyjnych – jakimi 
charakteryzują się liczne organizacje międzynarodowe, rządy większości państw czy organizacje 
pozarządowe – na wierzących oraz na wszystkich ludziach zatroskanych o poszanowanie życia ludzkiego 

ciąży obowiązek służby życiu i obrony nienarodzonych”34.  
Zadaniem Pro-Life Movement, o czym ksiądz Richard Neuhaus wielokrotnie wspomina 

w publikacjach, jest nakłonienie różnych grup społecznych do refleksji w temacie moralności. W gestii 
Kościoła leży podkreślenie, iż aborcja nie jest kwestią prywatnych, religijnych przekonań, ale jest 
problemem moralnym o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich ludzi, natomiast „drugim zadaniem 
(Kościoła) jest nawoływanie całego społeczeństwa do refleksji, do rozumnej debaty”35. Wyzwania, 

                                                 
30 R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 125. 
31 R.J. Neuhaus, America Against Itself…, s. 126. 
32 Filozof słynący z innowacyjnych badań w dziedzinie biomedycyny. Z wykształcenia filozof i bioetyk. Jest 
pracownikiem i emerytowanym prezesem Hastings Center (instytut badawczy bioetyki o charakterze non profit). 
Jego badania dotyczyły genetyki, biotechnologii, opieki i polityki zdrowotnej oraz etyki. Redaktor i autor ponad 40 
książek, w których promuje nowatorskie podejście w biomedycynie, Zob. www.thehastingscenter.org/ 
team/daniel-callahan-2 (08.11.2016).  
33 J. Fuchs, Teologia moralna, Rzym 1973, s. 198. 
34 J. Kowalski, Aborcja, w: Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 21. 
35 R.J. Neuhaus, Biznes…, s. 75. 
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o których wspomina ksiądz Neuhaus, natrafiają na trudności w realizacji przede wszystkim ze względu 
na fakt, iż wśród opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, jak również wśród społeczeństw 
zachodnioeuropejskich, istnieje przekonanie, że nie rozmawia się o etyce czy moralności wprost. 
Przyczyny tego są różne: albo uznaje się, iż obiektywna prawda moralna nie istnieje albo nie istnieją 
obiektywne kryteria zła i dobra. Liberalne, demokratyczne społeczeństwa Zachodu opierają się na 
zasadzie neutralnego forum, z którego usunięto moralną i religijną argumentację. Sytuacja ta jest 
niezmiernie niebezpieczna dla tych jednostek społecznych, które ani nie mają styczności z władzą, ani nie 
posiadają siły czy majątku. Osoby te, w starciu z jednostkami silniejszymi i bogatszymi, pozbawione 
zostają prawa do wolności oraz racji moralnych. W opinii księdza Neuhausa „w takim zdewastowanym 
intelektualnie i moralnie środowisku każde stwierdzenie odwołujące się do moralności uważane jest za 

nietolerancję lub za anachronizm”36.  
Starcie dwóch wizji współczesnej kultury Richard Neuhaus określa mianem Kulturfkampf. Jego 

pojęcie odnosi się do dwóch rodzajów liberalizmu: indywidualistycznego, w którym przez wolność 
rozumie się poszerzenie praw, pozwoleń i uprawnień oraz wspólnotowego, w którym nierozłącznym 
aspektem wolności jest odpowiedzialność. Liberalizm indywidualistyczny i liberalizm wspólnotowy to 
dwie, diametralnie różne wizje. W pierwszej wizji w skład społeczeństwa wchodzą autonomiczne 
jednostki, których postęp określa się jak najmniejszą ilością ograniczeń. Wizja druga zakłada 
społeczeństwo złożone z jednostek odpowiedzialnych, nakierowanych na działania wspólnotowe: 
rodzina, Kościół, społeczność lokalna. „Niektórzy (przeciwnicy) (…) uznali, że odradzanie się religii 
w sferze publicznej stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkiego, co jest im w Ameryce drogie (…). 

Łącząc siły ze starszymi orędownikami ścisłego sekularyzmu, gniewnie przestrzegają przed 
zagrożeniami ze strony religijnej prawicy”37 – stwierdza w jednym z artykułów Richard Neuhaus.  

Wymienione wyżej stanowisko nie niesie za sobą, w opinii Neuhausa, dyskryminacji czy usunięcia 
z życia politycznego ludzi niewierzących38. Forum publiczne w państwie demokratycznym dostępne jest 
dla wszystkich obywateli. Ksiądz Neuhaus, cytując Adama Kirscha39, w następujący sposób określa, 
jakiego rodzaju religia może zostać bezpiecznie dopuszczona na publiczne forum: „wizja wiary, która 
wydaje się autentycznie amerykańska: pragmatyczna, oparta na doświadczeniu, wewnętrzna, bardziej 
zainteresowana miłością i wybaczeniem, niż osądzeniem i wymierzeniem kary. (…) Przynajmniej nie 
może zaszkodzić republice”40. Swój tok myślenia Richard Neuhaus uzasadnia następująco: „Jeżeli serce 
ludzkie nie jest zakorzenione w żadnej wspólnocie ponadpolitycznej, a rozum ludzki nie ma 

ponadpolitycznej perspektywy, to istnieje ogromna szansa, że zaspokojenia swych najgłębszych tęsknot 
oraz pragnień, swego dążenia do prawdy oraz poczucia jedności z innymi ludźmi człowiek będzie szukał 
w polityce. To właśnie jest demoniczny wymiar polityki jako fałszywej religii”41.  

Richard Neuhaus, w trakcie wywiadu z Adamem Szostkiewiczem z 1996 roku42, mówił, iż zdaje 
sobie doskonale sprawę, że nigdy, w żadnym państwie, nie powstanie społeczeństwo, które będzie 
całkowicie pro-life, które każde nowonarodzone dziecko witać będzie z otwartymi rękoma. To cel 
maksymalistyczny. Jednakże, jak twierdzi ksiądz Neuhaus, „w polityce trzeba akceptować kompromisy. 

                                                 
36 R.J. Neuhaus, Biznes…, s. 76. 
37 R.J. Neuhaus, Dechrystianizacja Ameryki, First Things Edycja Polska 4,4 (2007), s. 47. 
38 Por. G. Weigel, Against the Grain, New York 2008.  
39 Zob. www.tabletmag.com/author/akirsch (08.11.2016).  
40 R.J. Neuhaus, Dechrystianizacja Ameryki…, s. 48. 
41 R.J. Neuhaus, Biznes…, s . 66. 
42 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 53. 
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Rozwiązania prawne są formowane metodą prób i błędów – dwa kroki w przód, jeden w tył”43. Neuhaus 
stwierdza również, że w demokratycznej Ameryce ponad 90% ludności deklaruje się jako osoby 
wierzące (chrześcijaństwo, judaizm), to mimo tego właśnie w tym społeczeństwie trzeba domagać się 
prawnych i moralnych roszczeń dla dzieci nienarodzonych. W wywiadzie z Bartłomiejem Kachniarzem 
ksiądz Richard Neuhaus stawia pytanie: „Czy byłoby dobrze twierdzić, że jesteśmy narodem 
chrześcijańskim, podległym Bogu?”44 Na pytanie to udziela odpowiedzi przeczącej twierdząc, iż każda 
inna odpowiedź mogłaby zbagatelizować mniejszości religijne, a także stanowiłaby kwestię sporną 
względem tych chrześcijan, którzy obawiają się ingerencji rządu w sprawy doktrynalne. Stanowisko to 
zakorzenione jest w moralności, zgodnie z którym próba zdefiniowania przez rząd, czym jest prawdziwa 
religia, równoznaczne jest z przekroczeniem kompetencji. W artykule „Dechrystianizacja Ameryki” 

ksiądz Richard Neuhaus, cytując Alana Wolfea45, bardzo dobitnie zarysowuje profil amerykańskiego, 
chrześcijańskiego społeczeństwa: „z wyjątkiem poglądów na homoseksualizm Amerykanie są, mimo że 
deklarują się jako chrześcijanie, mniej więcej tak dobrymi liberałami, jak cała reszta. Co się tyczy 
konserwatywnych chrześcijan i ludzi ochrzczonych prawdziwą religią, ledwo ich widzi na swoim 
radarze. Tak jak inni ekstremiści są marginalni i powinni na marginesie pozostać”46. Richard Neuhaus 
w jednej ze swych książek stwierdza, iż prawo nie jest jak życie – na tym właśnie polega jego 
użyteczność, a nawet jego majestat. Prawo nie jest jak życie – na tym polega jego słabość, a nawet jego 
niebezpieczeństwo. Z pewnością można jednak powiedzieć, że prawo jest częścią życia, co więcej jest 
częścią wspólnego doświadczenia, które nazywamy historią, do której zaliczamy też teraźniejszość. 
Prawo samo w sobie, jak podkreśla ksiądz Richard Neuhaus, ma swoją historię47. W opinii Neuhausa 

kryzys Stanów Zjednoczonych polega na tym, iż społeczeństwo posiada za mało demokracji. 
Społeczeństwo demokratyczne, w której stopniowo dąży się do poszanowania życia nienarodzonych 
dzieci to stan idealny, do którego Amerykanie winni nieustannie zmierzać.  

W „The Naked Public Square”, w rozdziale poświęconym indywidualnej moralności i publicznej 
cnocie, Richard Neuhaus przedstawia konieczność zaangażowania Kościoła w kwestie kryzysu 
legitymizacji życia publicznego. Pisze, że Kościół oprócz odpowiedzialności, pod względem i winy, 
i wkładu środków, ma silny interes, by chronić siebie. Neuhaus ma tutaj na myśli ochronę wolności 
religijnej, która zależy od tego, w jaki sposób rozumiany jest nośnik transcendentalnej prawdy oraz kto 
i gdzie go interpretuje. W przeciwnym razie, zdaniem Neuhausa, o Kościele moglibyśmy mówić jako 
o jednej z wielu podobnych sobie instytucji48. 

W rozmowie z Bartłomiejem Kachniarzem ksiądz Neuhaus precyzuje, co oznacza termin nagie 
forum życia publicznego (The Naked Public Square): „Nagie forum to metafora życia (…) publicznego, 
które jest całkowicie oderwane od religii i moralności mającej źródło w religii. (…) Tradycja liberalno-
demokratyczna nie może przyjąć różnic w definicji dobra, także wspólnego dobra. (…) Nagie forum 

                                                 
43 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 58. 
44 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 63. 
45 Zob. www.bc.edu/schools/cas/polisci/facstaff/wolfe.html (08.11.2016).  
46 R.J. Neuhaus, Dechrystianizacja…, s. 48. 
47 “The law is not like life. Therein lies its utility and even its majesty. The law is not like life. Therein lies its 
weakness and even its danger. To be sure, the law is part of life; it is part of that communal experience we call 
history, including this present moment. Law itself, as we shall emphasize, has a history”, w: R.J. Neuhaus, The 
Naked Public Square…, s. 142. 
48 “In addition to their responsibility – both in terms of blame and potential contribution to the remedy – they have 
a strong self-interest to protect. Very basic notions of religious freedom depend upon an understanding of religion 
as the bearer of transcendent truth to which the nation is accountable. Otherwise, the church is but one institution 
among many, indeed one corporation among many”, w: R.J. Neuhaus, The Naked Public Square…, s. 33. 

http://www.bc.edu/schools/cas/polisci/facstaff/wolfe.html


ARGUMENTACJA OJCA RICHARDA J. NEUHAUSA W KWESTII SPRZECIWU WOBEC ABORCJI                                  A. KŁOS-SKRZYPCZAK 

42 

wyłącza wszystkie instytucje i osoby, które chcą podnosić pytania dotyczące celów, a nie tylko środków 
polityki. Powoduje to w szczególności wyłączenie wszelkich odniesień do religii”49. Argumentując brak 
możliwości oddzielenia polityki od kwestii moralnych Richard Neuhaus przywołuje w trakcie wywiadu 
definicję polityki Arystotelesa: „Polityka to wolne osoby rozważające zagadnienie, jak powinny 
uporządkować swe wspólne życie”. Odnosząc się do słowa „powinny” Neuhaus sugeruje, iż z samej swej 
natury polityka musi być moralnym przedsięwzięciem. Ksiądz Neuhaus w książce „American Babylon”, 
w rozdziale poświęconym rozwojowi idei moralnej, pisze, że w sferze tego, co moglibyśmy określić 
mianem moralności politycznej wyciągnęliśmy naukę z niechlubnej przeszłości, natomiast sam postęp 
moralny trudny jest do dostrzeżenia. Da się przecież zauważyć, że wydarzenia minionego stulecia 
zniszczyły idee postępu moralnego, dlatego właśnie powinniśmy mieć na uwadze postępujący w sposób 

dramatyczny regres moralny50. W artykule „O aborcji i bioetyce” Neuhaus cytuje opinię jednego 
z czytelników w związku z wyrokiem sądu w sprawie Gonzales vs. Carhart51: „Byłem zaskoczony 
informacją, że lekarze, którzy opowiadają się przeciw aborcji, są zastraszani przez jej zwolenników. Jako 
młody lekarz broniący prawa do życia wiem coś na temat atakowania. W środowisku lekarskim 
członkowie organizacji pro-life wyznają swoje poglądy po cichu. Czekając na właściwy moment, działają 
albo przemawiają w obronie życia nienarodzonego”52. 

W jaki sposób katolicy stanowią ważną część polityki amerykańskiej? – na to pytanie odpowiada ks. 
Richard Neuhaus podczas wywiadu z Bartłomiejem Kachniarzem z 2009 roku. Amerykańscy katolicy 
w przeważającej większości od lat oddają swój głos na Partię Demokratyczną. „Mawia się, że gdy 
w Bostonie53 chrzci się dziecko, to ksiądz wystawia metrykę, działacz związkowy – legitymację 

członkowską, a szef oddziału Partii Demokratycznej wpisuje je na listę wyborców”54 – stwierdza 
w rozmowie Neuhaus. Za czasów prezydentury Franklina D. Roosevelta odsetek katolików popierających 
Partię Demokratyczną wynosił prawie 90%. Ostatecznie katolicy wyznaczyli swoje miejsce 
w amerykańskiej polityce w roku 1961, po wygranych przez Johna F. Kennedyego, również katolika, 
wyborach prezydenckich. Kennedy był pierwszym w historii prezydentem – katolikiem, o czym po latach 
w jednej ze swych książek Richard Neuhaus wspomina. Warto podkreślić, iż w opinii wielu Amerykanów 
prezydent Kennedy nie był postrzegany jako katolik55.  

Lojalność i wspólnota katolików w sferze polityki dobiegła końca za sprawą tematu aborcji podczas 
prezydentury Ronalda Reagana. Część katolików, tzw. katolików postępowych, o czym wspomina 
w wywiadzie z Kachniarzem ks. Richard Neuhaus, określa się mianem liberalnych demokratów, co 

przekłada się na ich stanowisko względem tematu aborcji. Wpływ na poglądy postępowych katolików 
miał kardynał Joseph Berdin, który wypracował koncepcję bezszwowej szaty bądź też spójnej etyki życia. 

                                                 
49 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 155. 
50 “In the realm of what we might call «political morality» it would seem that we have learned something from the 
catastrophes of the past ”. Dalej, w rozdziale tym czytamy: “Moral progress (…) is far from being self evident. We 
have already noted the events of this century past that have so brutally battered the idea of moral progress. We 
should at least be open to the possibility that we are today witnessing not moral progress but a dramatic moral 
regression”, w: R.J. Neuhaus, American Babylon, New York 2009, s. 75. 
51 Zob. www.law.cornell.edu/supct/html/05-380.ZS.html (08.11.2016). 
52 www.teologiapolityczna.pl/home/Drukuj?pp=nauhaus-o-aborcji-i-bioetyce (11.04.2012). 
53 Boston z końcem XIX wieku został zasiedlony przez irlandzkich imigrantów wyznania katolickiego. Partia 
Republikańska w tamtym okresie wykazywała natywistyczne, antykatolickie oraz wrogie stanowisko względem 
Irlandczyków, w przeciwieństwie do członków Partii Demokratycznej. Dzięki temu, na przestrzeni lat wytworzyła 
się lojalność katolików względem Partii Demokratycznej, a wrogość względem Partii Republikańskiej. 
54 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 150. 
55 Zob. www.history.com/topics/us-presidents/john-f-kennedy/videos/jfk-and-the-pope (08.11.2016). 

www.law.cornell.edu/supct/html/05-380.ZS.html
http://www.teologiapolityczna.pl/home/Drukuj?pp=nauhaus-o-aborcji-i-bioetyce
http://www.history.com/topics/us-presidents/john-f-kennedy/videos/jfk-and-the-pope
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Neuhaus podkreśla, iż za sprawą swoich koncepcji Berdin doprowadził do zrelatywizowania znaczenia 
kwestii aborcji. Konferencja Episkopatu w przedwyborczym liście do wiernych w 2008 roku umieściła 
aborcję wśród 14 kluczowych kwestii, co do których katolicy powinni podjąć decyzję „za” bądź „przeciw”. 
Zdaniem Neuhausa „aborcja została wpisana na jedną listę razem z 13 ulubionymi tematami lewicy”56, 
została umieszczona pośród takich tematów jak: podniesienie płacy minimalnej czy zmiana praw 
emerytalnych. W artykule dotyczącym aborcji przez częściowe urodzenie Richard Neuhaus pisze: 
„Przekonanie, że prawo stanowione nie może być rozbieżne z moralnością, nie jest poglądem 
specyficznym dla katolików, choć wyznawany jest przez nich z mocą. A w konstytucyjnym ustroju 
demokracji przedstawicielskiej związek między moralnym osądem a prawem najlepiej wyraża się 
w aktach legislacyjnych”57.  

„My, Naród58 – pisze ksiądz Neuhaus pod koniec życia – nie ratyfikowaliśmy zabójczej logiki Roe 
v. Wade i tego nie zrobimy. Osławiona decyzja z roku 1973 jest tym zdarzeniem w ostatnim półwieczu 
historii narodu, które miało największe konsekwencje moralne i polityczne. Spowodowało radykalną 
zmianę układu sił moralnych i politycznych, prowadzoną wspólnie przez ewangelików i katolików, do 
których dołączyli niezliczeni obywatele, którzy wiedzą, że to, jak odpowiemy na tę potworność, określi 
nas jako jednostki i jako naród. Nasi przeciwnicy, dawniej tak pewni siebie, są dziś w defensywie. 
Przegrawszy spór z narodem amerykańskim, trzymają się kurczowo dyktatu sądowego. Nie mogąc już 
przedstawiać siebie jako fali przyszłości, z przerażeniem patrzą, jak cofa się z odrazą przez rozlewem 
krwi spowodowanym przez przemysł aborcyjny, tak arogancko narzucony przez sędziów stawiających 
się ponad rządami prawa”59.  

W udzielonym w 2006 roku dla Gazety Wyborczej wywiadzie ks. Richard Neuhaus mówiąc 
o prawach mniejszości w Ameryce powiedział: „W 1973 roku, dzień po orzeczeniu, „New York Times” 
ogłosił triumfalnie, że sąd „rozwiązał” problem aborcji. Niczego nie rozwiązał! Ta sprawa wciąż jest 
równie gorąca (…), wciąż dzieli naród. Nie ma większości opowiadającej się za nieograniczonym prawem 
do aborcji”60. W dalszej części wywiadu Neuhaus przedstawia, na czym polega „tradycyjne” myślenie 
członków społeczeństwa amerykańskiego. Przekonanie opiera się na twierdzeniu, że władza 
ustawodawcza i władza wykonawcza, m.in. za sprawą ustanowienia podatków, ogranicza ludziom prawa; 
władza sądownicza zaś tych praw strzeże. Przekonanie to zostało wykorzystane przez lewicę celem 
przeforsowania w sądach swoich najbardziej radykalnych pomysłów. Do pytania, czy trend 
zawłaszczania przez trzecią władzę uprawnień demokratycznych Richard Neuhaus podchodzi z nadzieją 

i udziela następującej odpowiedzi: „Myślę, że Sąd Najwyższy albo odwróci decyzję zezwalającą na aborcję 
na życzenie (…) albo przynajmniej wprowadzi jej nową interpretację. I wtedy prawo aborcyjne będzie 
zależało w USA od poszczególnych stanów”61. 

                                                 
56 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 157. 
57 R.J. Neuhaus, Aborcja przez częściowe urodzenie, First Things Edycja Polska, 4,4 (2007), s. 42. 
58 “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic 
Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America”, 
w: www.usconstitution.net/const.html (19.01.2012).  
59 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 441. 
60 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 441. 
61 R.J. Neuhaus, Prorok…, s. 443. 

http://www.usconstitution.net/const.html
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Zakończenie 

Ksiądz Richard Neuhaus odnosząc się do pojawiających się problemów społecznych zawsze 
i wszędzie przemawiał jako członek wspólnoty Kościoła. Co więcej, jako katolicki ksiądz słynął ze swoich 
stanowczych i konserwatywnych wypowiedzi, ponieważ uważał, iż przekonanie o swojej tożsamości jako 
osoby wierzącej sprawia, że łatwiej jest zabierać głos w debacie publicznej i przyjmować stanowisko 
w kluczowych dla społeczeństwa kwestiach, do których bez wątpienia zaliczyć można temat aborcji.  

Najważniejszą instytucją, która staje w obronie życia nienarodzonych dzieci jest Kościół katolicki. 
Ksiądz Neuhaus bardzo rzetelnie rozumie, jaką rolę winien pełnić Kościół w społecznej debacie wokół 
problemu przerywania ciąży. Przedstawienie w niniejszym artykule zadania Pro-Life Movement 
pozwoliło na głębsze poznanie osoby Neuhausa jako księdza, publicysty, dyplomaty oraz komentatora 

życia społecznego.  
Promowane przez Richarda Neuhausa stanowisko obrony życia nienarodzonych dzieci zakłada 

konieczność wysunięcia na pierwszy plan członków Kościoła w momencie, gdy podejmowane są 
kluczowe, polityczne decyzje. W opinii Neuhausa to przynależność do wspólnoty Kościoła winna 
implikować nasze społeczne wybory. Nie bez przyczyny zasłynął jako nieformalny doradca duchowy 
prezydenta Georga W. Busha, a magazyn „Time” w 2005 zaliczył go do grona 25 najbardziej wpływowych 
duchownych Ameryki. „Richard John Neuhaus przekonywał o znaczeniu moralności w demokratycznej 
polityce. Czynił to ze szczególną siłą, z ciętym poczuciem humoru, a nawet z niestrudzoną radością 
bojowania (…) Był pogodnym wojownikiem, który zszedł z pola intelektualnej i duchowej walki dopiero 
wtedy, kiedy zabił go nowotwór”62.  

Działalność społeczna ojca Neuhausa toczyła się ramię w ramię z innymi, znakomitymi 
intelektualistami katolickimi, takimi jak George Weigel63 czy Michale Novak64. To między innymi oni 
kontynuują myśl społeczną wypracowaną przez Neuhausa. Fakt ten daje nadzieję i pobudza do dalszej 
refleksji. Daje przekonanie, że podjęty przez Neuhausa temat pro-life, jest nadal obecny w społecznej 
debacie.  

W trakcie homilii pogrzebowej ksiądz Reymond J. de Souaz, kapłan Diecezji Kingston, 
w następujący sposób podsumował działalność Neuhausa: „Bez patriarchy nie ma rodziny. Czyż nie jest 
prawdą, że gdyby Richard John Neuhuas się nie urodził – nie tak znowu dawno w Pembrok w Ottawa 
Valley – to byłoby dziesiątki książek nienapisanych, setki artykułów nieopublikowanych, tysiące 
przemówień niewypowiedzianych, wiele znaczących kontrowersji nierozwiązanych, wiele polemik 

odłożonych na bok i miliony słów niewypowiedzianych. Co więcej, jeśliby ten święty kapłan nie 
przeszedł naszą drogą, byłoby wiele dusz nienawróconych, uczniów niezaproszonych, osobowości 
nieuformowanych, talentów nieodkrytych, powołań nieprzygarniętych, duchowych synów 
nienarodzonych. Jest on ojcem wielkiej rodziny”65.  

                                                 
62 Wypowiedź George’a Weigela przytoczona została na okładce książki Prorok z Nowego Jorku, stanowiącej zbiór 
tekstów ojca Neuhasa oraz licznych przeprowadzonych z nim wywiadów, Zob. R.J. Neuhaus, Prorok…, Warszawa 
2010.  
63 Zob. www.georgeweigel.blogspot.com (09.11.2016).  
64 Zob. www.michaelnovak.net (09.11.2016).  
65 Całość homilii w oryginale dostępna na stronie internetowej: www.firstthings.com/article/2009/03/the-great-
convivium-18 (26.05.2012). Przetłumaczył z języka angielskiego i opracował ks. dr Wojciech Surmiak.  

www.georgeweigel.blogspot.com
www.michaelnovak.net
http://www.firstthings.com/article/2009/03/the-great-convivium-18
http://www.firstthings.com/article/2009/03/the-great-convivium-18
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ARGUMENTS AGAINST ABORTION BY FR. RICHARD J. NEUHAUS  

Summary 
Along with the post-industrial society there were problems that show that a key aspect, which 

should pay attention are the defense of human life and decent living conditions for each unit. In American 
society an important role in the fight for the lives of unborn children played Fr. Richard Neuhaus - an 
activist of Pro-Life Movement organization, for many years priest of African Americans in Brooklyn, New 
York, publicist, commentator of public life. In his pastoral work he emphasized essence and timeliness of 
making public discussion about abortion. Define what is the role of the Catholic Church in the public 
debate around the issue of abortion. Argued that belonging to the Catholic Church should imply social 

choices and determine political action. 
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SEBASTIAN KOSTECKI 
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

BIBLIJNE PODSTAWY PRYMATU PIOTROWEGO 
WEDŁUG CARLA MARII MARTINIEGO 

Niniejszy artykuł przedstawia biblijne argumenty za istnieniem posługi papieskiej w ujęciu 
włoskiego kardynała Carla Marii Martiniego. Prymat Piotrowy został ustanowiony z woli Jezusa 
Chrystusa w wielu momentach jego ziemskiej działalności. Dlatego najpierw przedstawiono 
opisy powołań Piotra, w których już widać pewien zamysł wobec ucznia. Następnie ukazano 
szczególną rolę apostoła Piotra względem grona Dwunastu oraz wyjątkową relację pomiędzy 
Jezusem a wybranym uczniem. Doprowadziła ona do nadania Piotrowi specjalnego 
posłannictwa, na mocy którego otrzymał specjalną misję w przyszłej wspólnocie. Wszystkie 
omawiane fragmenty prowadzą do wniosku, że apostoł Piotr został wybrany i obdarzony z woli 
Jezusa Chrystusa specjalnym zadaniem w ustanowionym przez siebie Kościele. 

W dzisiejszych czasach każdy papież cieszy się wielką popularnością. Media śledzą każdy jego krok, 
dzięki czemu prawie codziennie znajduje się na czołówkach gazet lub w nagłówkach serwisów 
informacyjnych. Także liczni komentatorzy wypowiadają się na temat jego wystąpień. Dziś papież 
Franciszek jest słuchany i oglądany niemal przez cały świat. Współcześnie mówi się także o tzw. „efekcie 
Franciszka”, który sprawia, że jego poczynania śledzą już nie tylko członkowie Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ale i wyznawcy innych wyznań i religii. Można wręcz powiedzieć, że w dzisiejszych 
czasach papież przynależy do całego świata. Papieskie wypowiedzi często prowadzą do refleksji nad 
swoim życiem, budzą pytania, a niekiedy wręcz oburzają. „Problem” z wypowiedziami papieskimi mają 
również teologowie, którzy pytają, czy papież już przekroczył granice ortodoksji czy jeszcze nie. Są 

również tacy, którzy obierają go sobie za przewodnika duchowego. Natomiast w Polsce wielu ludzi mówi 
z dumą o Janie Pawle II „nasz papież”, traktując go jako niezbędny element współczesnej „polskości”. 
Wszystko to świadczy o żywym zainteresowaniu życiem jednej osoby, która jak się wydaje, posiada 
ogromny wpływ na cały współczesny świat. 

Dzisiejsza popularność Ojca Świętego Franciszka może stawiać pytania o to, kim właściwie jest 
papież oraz skąd pochodzi źródło i sens jego posługi. To zagadnienie może dotyczyć nie tylko 
wyznawców innych religii lub wyznań chrześcijańskich, którzy spotykają się z osobą papieża. Odnosi się 
przede wszystkim do katolików, a zwłaszcza takich, którzy tłumnie spotykają się z biskupem Rzymu lub 
po cichu kontestują jego „rewolucyjne” nauczanie.  

Teologia fundamentalna daje odpowiedź na pytanie o źródło posługi papieskiej. Wskazuje, że 

Kościół został ustanowiony podczas całego ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, który uobecnił zamysł 
Boży zbawienia człowieka we wspólnocie1. Tradycyjna apologetyka utworzenie Kościoła dostrzegała 

                                                 
Sebastian Kostecki, mgr – doktorant w Instutucie Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologii KUL; 
zainteresowania naukowe: eklezjologia fundamentalna, Kościół, geneza Kościoła, zagadnienie wolności; kontakt: 
sebastian.kostecki@gmail.com. 
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w realizacji zapowiedzi dotyczących przyjścia Królestwa Bożego, a także w ustanowieniu Dwunastu 
i nadaniu prymatu św. Piotrowi. W tym ostatnim punkcie Tradycja upatruje źródło i sens posługi 
papieskiej2. Należy również podkreślić, że posługa Piotrowa realizuje się dziś w urzędzie papieża.  

Dlatego celem niniejszej pracy będzie przedstawienie argumentów na rzecz ustanowienia przez 
Jezusa Chrystusa prymatu Piotrowego w ujęciu nieżyjącego już kardynała Carla Marii Martiniego. 
Posługa papieska posiada swój fundament w życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Dlatego na podstawie 
dokonanej przez włoskiego hierarchę analizy wybranych fragmentów biblijnych zostanie uzasadnione, 
że Jezus Chrystus miał wyraźny zamiar nadania świętemu Piotrowi specjalnego posłannictwa, w którym 
dziś uczestniczą kolejni papieże.  

Carlo Maria Martini pozostawił po sobie wiele dzieł, a zwłaszcza liczne homilie oraz listy 

duszpasterskie skierowane do wiernych diecezji mediolańskiej. Do jego dorobku należą również zapisy 
wielu przeprowadzonych rekolekcji, które później wydawano w formie książkowej. Był człowiekiem 
o niezwykłym umyśle. Uznawano go zarówno za znakomitego naukowca, jak i wspaniałego biskupa. Choć 
obecnie często pamięta się go jako autora kontrowersyjnych wypowiedzi, był przede wszystkim osobą 
niezwykle oddaną Kościołowi powszechnemu i mediolańskiemu. Urodził się w 1927 roku w Turynie. 
Wstąpił do zakonu jezuitów, studiował wnikliwie Pismo Święte, wykładał na rzymskich uniwersytetach. 
Był rektorem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ustanowiony w 1978 roku arcybiskupem 
mediolańskim stał się duszpasterzem, który wychodził naprzeciw każdemu człowiekowi. Nie bał się 
trudnych pytań i często potrafił poddawać pod dyskusję trudne i kontrowersyjne zagadnienia. 
W działalności duszpasterskiej wielokrotnie odwoływał się do swojej bogatej wiedzy biblijnej. Zmarł 

w 2012 roku3. 
Niniejszy artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono wyjątkowość powołania 

Piotra przez Jezusa, które wskazuje na jego szczególną pozycję we wspólnocie uczniów dostrzeżoną 
i podkreśloną przez Ewangelistów. Następnie ukazano szczególne miejsce apostoła w ustanowionym 
przez Chrystusa gronie Dwunastu. W trzecim punkcie przedstawiono wyjątkową relację pomiędzy 
Piotrem a jego Mistrzem. Na końcu poddano analizie posłannictwo apostoła zawarte w trzech tekstach 
petrynistycznych4, które wyraźnie wskazują na jego wyjątkową misję zleconą przez Jezusa Chrystusa. 

Powołanie Piotra 

W Nowym Testamencie można odnaleźć fragmenty dotyczące powołania większości z apostołów. 

Jednakże tylko Piotr posiada opis swego powołania w każdej z czterech Ewangelii. Ponadto ma również 
swój własny opis pierwszego spotkania z Mistrzem. Kardynał Martini analizuje te fragmenty i ukazuje 
szczegóły, które świadczą o wyjątkowości tego wydarzenia. Także pośrednio wskazują one na szczególną 
rolę tego apostoła w planie założenia Kościoła przez Jezusa Chrystusa. Uwidaczniają one rolę osoby 
Piotra w pierwszej wspólnocie uczniów po zmartwychwstaniu. 

W Ewangelii według św. Marka można odnaleźć bardzo krótki opis powołania (Mk 1,16-18). 
Podczas tego wydarzenia Jezus przechadza się nad Jeziorem Galilejskim, a gdy dostrzega Szymona i jego 
brata Andrzeja, powołuje ich na swoich uczniów. Martini dostrzega, że powołanie dokonuje się nad 

                                                 
1 Por. M. Rusecki, Kościół, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, 
Lublin-Kraków 2002, s. 664-667. 
2 Por. M. Rusecki, Traktat o Kościele, Lublin 2015, s. 93. 
3 Nota biograficzna za: A. Tornielli, Niepokorny kardynał, Kraków 2013. 
4 Tekstami petrynistycznymi nazywam za kardynałem Stanisławem Nagym, trzy fragmenty dotyczące: zapowiedzi 
prymatu (Mt 16,17-19), nadania prymatu (J 21,15-19) i zadania umacniania uczniów (Łk 22,31-33). Por. S. Nagy, 
Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej, Wrocław 1982. 
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jeziorem, czyli w konkretnym środowisku życiowym5. Piotr zostaje przywołany podczas swojej 
codziennej pracy w zwykłej rozmowie. Zostaje potraktowany bardzo blisko i serdecznie. Prowadzi to do 
powołania go na współpracownika Jezusa6. Zdaniem włoskiego kardynała właśnie wtedy przyszły 
apostoł otrzymuje zadanie podążania za swoim Mistrzem. Jezus przekazuje mu konkretny program życia, 
w którym ma stać się „rybakiem ludzi”. Na razie nie posiada ono konkretnego kształtu, ale wymaga od 
ucznia całkowitego posłuszeństwa Bogu7. Świadomość pełnego powierzenia się Bogu towarzyszyła mu 
już do końca życia i była źródłem jego misji. 

Św. Łukasz w swojej Ewangelii przytacza nieco inny obraz powołania Piotra (Łk 5,1-11). Jezus 
przychodzi nad jezioro i dostrzega płuczącego sieci Szymona. Podchodzi do niego i prosi go o wejście do 
stojącej obok łodzi. Następnie, po wygłoszeniu nauki do zgromadzonych tłumów, prosi rybaka, aby 

wypłynął na połów w najgorętszą porę dnia. Piotr mimo oporów zgadza się na ten, jego zdaniem, 
bezsensowny czyn. W wyniku obfitego połowu, przyszły apostoł czuje się niegodny spotkania z Jezusem. 
Jest to moment, w którym przyszły apostoł zostaje powołany na ucznia. Omawiając ten fragment Martini 
zwraca uwagę, że w tej perykopie dokonuje się pewna przemiana apostoła. Piotr będąc zadufany we 
własne siły, staje się osobą pokorną i zdolną do zawierzenia komuś innemu. Tylko dzięki takiemu 
doświadczeniu swojej grzeszności, apostoł może zostać obdarzony zaufaniem, aby pełnić w przyszłości 
konkretne zadania. Zdaniem kardynała Jezus działa zatem według ściśle określonej pedagogii, która 
całkowicie przemienia Piotra8. Bowiem rybak odkrywa prawdę o swojej grzeszności i małości, która 
uzdalnia go do otrzymania w przyszłości specjalnej misji9. Według włoskiego hierarchy ważną rolę 
w określeniu przyszłego zadania mają słowa Chrystusa skierowane do Piotra „Nie bój się” (Łk 5,10), 

ponieważ mają one za zadanie utwierdzić ucznia do pełnienia odpowiedzialnej roli10. Martini w tym 
opisie powołania zwraca uwagę na pewną przemianę apostoła dokonaną przez Mistrza z Nazaretu. 
Dzięki doświadczeniu swej grzeszności Piotr w pełni zaufał Jezusowi i stał się zdolny do pełnienia 
w przyszłości odpowiedzialnego zadania. 

O powołaniu Piotra pisze również w swojej Ewangelii św. Jan (J 1,40-42). W tym krótkim opisie 
jeden z uczniów Jana Chrzciciela przyprowadza do Jezusa Chrystusa swojego brata Szymona. Mistrz, 
widząc nadchodzącego mężczyznę, zmienia mu imię na Piotr. Carlo Maria Martini, analizując ten 
fragment, bardzo mocno uwypukla to wydarzenie. Kardynał podkreśla, że Jezus posiada moc 
przemieniającą rzeczywistość. Zmiana imienia jest nowym aktem stwórczym i staje się dla przyszłego 
apostoła nowym punktem odniesienia. Jezus daje swojemu nowemu uczniowi do zrozumienia, że 

posiada w swoim ręku jego przyszłość, którą ma zamiar w odpowiedni sposób ukształtować11. Idąc za 
myślą amerykańskiego egzegety Fitzmyera wykazuje, że imię Kefas pochodzi od słowa kefa. Jego 
zdaniem to greckie wyrażenie oznacza skałę, na której orzeł zakłada swoje gniazdo lub kamienisty 
szczyt, na który wspinają się kozice12. Według Martiniego Jezus nadając takie imię apostołowi, chce w ten 
sposób objawić mu nową tożsamość. Musi on bowiem stać się pewną i mocną skałą, na której można coś 
zbudować. Zdaniem kardynała to wydarzenie zmiany imienia musiało wywrzeć na uczniu duże wrażenie, 

                                                 
5 C. M. Martini, Być z Jezusem. Medytacje nad Ewangelią św. Marka, Kraków 1997, s. 40. 
6 Tenże, Odwaga zawierzenia. Rekolekcje. Kraków 2013, s. 30. 
7 Tenże, Wyznania Piotra, Kraków 1999, s. 43. 
8 Tenże, Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, Kraków 1999, s. 48. 
9 Tamże, s. 49. 
10 Tamże, s. 50. 
11 Tenże, Chrystus jest dla nas wszystkim. Wielkopostne rozważania kardynała arcybiskupa Carlo Marii Martiniego 
z roku 1997 wygłoszone w NovaRadioA – Circuito Marconi, Warszawa 1999, s. 14. 
12 Tenże, Odwaga zawierzenia…, s. 69 
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ponieważ w przyszłości stało się dla niego pewną podstawą działania, które głęboko wpłynęło na jego 
życie13. Uwypukla się w ten sposób bardzo ścisły związek pomiędzy Jezusem a Piotrem, który 
w przyszłości ma stać się dla ucznia punktem odniesienia dla całego życia. 

Szczególne miejsce Piotra wśród Dwunastu 

W biblijnym uzasadnieniu prymatu Piotrowego bardzo ważne miejsce zajmują teksty wskazujące 
na szczególne miejsce apostoła Piotra w gronie Dwunastu. Ewangelie przedstawiają go jako rzecznika 
wszystkich apostołów oraz członka „grupy trzech”, która towarzyszyła swemu Mistrzowi w wielu 
ważnych wydarzeniach. Zawsze zajmuje on pierwsze miejsca w katalogach apostolskich, a także pełni 
rolę przewodniczącego pierwszej wspólnoty uczniów w Dziejach Apostolskich. Carlo Maria Martini 

w swojej twórczości wyjaśnia kilka fragmentów, które wskazują na ścisły związek apostoła z Jezusem. 
Bliska relacja Chrystusa z Piotrem jest nieporównywalna z relacją Mistrza do pozostałych uczniów, 
dlatego w pewnym sensie sugeruje istnienie oddzielnego planu Chrystusa dla Piotra. 

Przede wszystkim Szymon Piotr jest rzecznikiem apostołów wobec Jezusa. Taka postawa 
w najdoskonalszy sposób przejawia się w wydarzeniu pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-32), gdy 
Nauczyciel pyta swych uczniów, za kogo go uważają. Zdaniem kardynała Piotr instynktownie poczuwa 
się do przemówienia w imieniu wszystkich. Wtedy z przekonaniem wyraża wiarę w mesjańską misję 
Jezusa14. W takiej samej roli zostaje ukazany w Ewangelii podczas przemienienia (Mt 17,1-8). Jezus 
zabiera trzech wybranych uczniów na górę, aby ukazać im swój majestat. Wobec nadzwyczajnych 
wydarzeń Piotr ponownie wypowiada się w imieniu wszystkich. Martini twierdzi, że świadczy to 

o świadomości apostoła, że do jego obowiązków należy wyrażanie wspólnej myśli pozostałych 
uczniów15. W tych biblijnych fragmentach zostaje wyrażona jego przewodnia rola w gronie Dwunastu. 
Jeszcze za życia Jezusa Szymon Piotr poczuwa się do przewodzenia. Zaś po śmierci Mistrza kontynuuje 
swoje zadanie. 

O szczególnej roli apostoła wśród pozostałych uczniów świadczy także jego zachowanie po śmierci 
Jezusa. Ewangelista Jan ukazuje to w wydarzeniu połowu nad Jeziorem Galilejskim (J 21,1-3), gdy 
pozostała grupa apostołów pod przewodnictwem Piotra powraca do dawnego zajęcia łowienia ryb. 
Według kardynała Martiniego bierze on wtedy sprawy w swoje ręce i nie chce, aby także inni 
pozostawali bierni. W ten sposób podejmuje misję przewodzenia apostołom i zaprasza ich do pójścia za 
sobą. Dlatego okazuje się naturalnym przywódcą małej grupy, która pozostała po śmierci Jezusa16. Dla 

włoskiego hierarchy w tej perykopie ważne jest także miejsce, w którym wymienia się imię Szymona 
Piotra w krótkim spisie apostołów. Jest on bowiem przedstawiony na pierwszym miejscu. Ma to 
świadczyć o znaczeniu Piotra dla życia pierwszej wspólnoty uczniów. Jego osoba ma być decydująca, aby 
we wspólnocie dojrzała gotowość do współpracy17.  

Podsumowując postać Piotra w tym wydarzeniu, kardynał twierdzi, że jedną z jego cech jest 
umiejętność przewodzenia innym. Sprawia ona, że apostoł okazuje zdolność do łączenia i jednoczenia 
ludzi. Zamiast tracić czas na zbędne dyskusje, skupia wokół siebie grupę uczniów i tworzy z nich zespół. 
Zdaniem Martiniego Jezus już wcześniej odnalazł tę cechę w Piotrze i wykorzystał ją dla celów swojej 

                                                 
13 Tamże, s. 69. 
14 Tamże, s. 90. 
15 Tenże, Słuchać Jezusa. Medytacje nad ewangelią św. Mateusza, Kraków 1999, s. 141. 
16 Tenże, Ciemność i światło, Kraków 2012, s. 69-70. 
17 Tenże, Kochać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Jana, Kraków 2003, s. 154. 
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misji, ustanawiając go kimś w rodzaju przywódcy. Ta nowa rola apostoła ma więc wielkie znacznie dla 
jego przyszłej roli, którą ma odgrywać we wspólnocie apostołów po śmierci Chrystusa18. 

Szczególna relacja Piotra wobec Jezusa 

Tradycyjna apologetyka w uzasadnieniu prymatu Piotrowego wykorzystuje również biblijne 
fragmenty, które wskazują na szczególną relację pomiędzy Jezusem a Piotrem. Chrystus z własnej woli 
w wyjątkowy sposób traktował swego ucznia, przygotowując go do pełnienia nowego zadania 
w przyszłości. W analizie Carla Marii Martiniego ta bliskość życia Mistrza z wybranym apostołem ma na 
celu przygotowanie go do pełnienia odpowiedzialnej funkcji. 

Do wydarzeń zawartych w Piśmie Świętym, które ukazują szczególną relację pomiędzy Piotrem 

a Jezusem, zalicza się scena chodzenia apostoła po wodzie (Mt 14,25-32). Ma ona miejsce po cudownym 
rozmnożeniu chleba przez Jezusa, gdy uczniowie wyprawiają się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. 
Zobaczywszy wtedy idącego w nocy po wodzie swojego Mistrza, Piotr prosi Go o zdolność chodzenia po 
wodzie, a gdy ją otrzymuje, po kilku krokach wpada do wody. Według włoskiego kardynała chodzenie po 
wodzie jest zdolnością samego Boga. Jego zdaniem Piotr prosząc o tę umiejętność, wyraża absolutną 
śmiałość, ponieważ domaga się udziału w mocy Bożej19. Martini twierdzi, że taka prośba wyraża 
jednocześnie chęć dzielenia z Jezusem Jego prób i trudności. Dlatego chodzenie po wodzie nie okazało się 
takie proste, ponieważ apostoł przecenił swoje możliwości bycia tak jak Mistrz20. Jednakże sam fakt 
spełnienia prośby ucznia, zdaniem kardynała wyraża pragnienie bliskości Jezusa z Piotrem. 
O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy, że tylko Piotr był w stanie chodzić po wodzie. Żaden 

z pozostałych apostołów nie przeżył podobnego doświadczenia. Według włoskiego hierarchy wskazuje 
to także na szczególną rolę tego apostoła w gronie Dwunastu. Co więcej, kardynał Martini zwraca uwagę 
na wyjątkową osobowość ucznia, który nie waha się sam podjąć inicjatywy w spotkaniu Jezusa na 
jeziorze21. 

Bardzo zażyłą relację pomiędzy Jezusem a Piotrem w stosunku do pozostałych uczniów wyraża 
fragment o podatku na świątynię (Mt 17,24-27). W tej scenie przybywającego do Kafarnaum Jezusa 
przychodzą poborcy podatku. Chcąc wystawić Chrystusa na próbę pytają o zapłacenie należnej daniny. 
Wtedy Jezus ze względu na ludzi nakazuje uczniowi wydobycie monety podatkowej z wyłowionej ryby 
i zapłacenie opłaty za nich. Dla Martiniego ważnym wydaje się fakt wspólnego opłacenia podatku przez 
Mistrza i ucznia, ponieważ ukazuje bardzo bliski związek pomiędzy nimi. Zdaniem kardynała także to 

wydarzenie stanowi pewien rodzaj ostrzeżenia dla Piotra, aby nie tworzył swego odrębnego życia. Jego 
zadaniem powinna być troska o jak najdoskonalsze naśladowanie Mistrza22. 

Wyjątkowym wydarzeniem, w którym ukazuje się szczególna relacja pomiędzy Jezusem a Piotrem, 
jest scena pojmania w ogrodzie Oliwnym (J 18,1-13a). Do modlącego się Chrystusa przychodzi tłum, 
który ma Go uwięzić. Szymon Piotr podczas tego wydarzenia wyjmuje miecz i odcina ucho jednemu ze 
sług arcykapłana. Włoski kardynał zwraca uwagę na fakt noszenia miecza przez jednego z uczniów. 
Prawdopodobnie Jezus dopuścił do swojego otoczenia osobę posiadającą broń ze względu na grasujących 
na drogach bandytów. Dlatego Chrystus, choć głosił bezwzględny pacyfizm, mógł zaakceptować 
towarzystwo uzbrojonej osoby23. Ponadto Martini twierdzi, że Piotr mógł zostać wyznaczony na jedyną 

                                                 
18 Tenże, Odwaga zawierzenia…, s. 133. 
19 Tenże, Męka Jezusa Chrystusa według czterech Ewangelii. Medytacje, Kraków 2003, s. 13. 
20 Tamże, s. 13. 
21 Tenże, Wyznania Piotra…, s. 25. 
22 Tamże, s. 17. 
23 Tenże, Ciemność i światło…, s. 41. 
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osobę, która była przeznaczona do obrony Jezusa. Dlatego w czasie pojmania swego Mistrza, Jego męki 
i śmierci, tylko Piotr był jedynym człowiekiem upoważnionym do ratowania Jezusa24. W ten sposób 
włoski kardynał wykazuje, że Piotr nie był jednym z wielu apostołów, lecz został przez Chrystusa 
wybrany i przeznaczony do specjalnego zadania, które miał otrzymać w przyszłości. 

Posłannictwo Piotra 

Do tej pory wykazano, że apostoł Piotr pełnił zarówno szczególną rolę wśród Dwunastu oraz 
posiadał wyjątkową relację z Jezusem Chrystusem. Ewangeliści chcieli w ten sposób ukazać, że ten uczeń 
był powoli przygotowywany przez Mistrza z Nazaretu do pełnienia w przyszłości odpowiedzialnego 
zadania. Zostało ono określone w trzech fragmentach biblijnych, które teologia fundamentalna nazywa 

tekstami petrynistycznymi. Są one wykorzystywane do uzasadnienia, że prymat Piotrowy jest 
z ustanowienia i woli Jezusa Chrystusa, który realizuje się obecnie w kształcie posługi papieskiej. 

Pierwszym zazwyczaj przywoływanym tekstem jest perykopa nazywana zapowiedzią nadania 
prymatu (Mt 16,18-19). Ewangelista Mateusz przywołuje tę wypowiedź w scenie wyznania mesjańskiego 
pod Cezareą Filipową. Wtedy Piotr, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, otrzymuje 
zapowiedź swojej nowej misji. Zdaniem kardynała Martiniego apostoł poczuł się zapewne bardzo 
szczęśliwy, że swym wyznaniem nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Włoski hierarcha podkreśla, że 
rozpoznanie Boga w Jezusie Chrystusie uzdolniło ucznia do przyjęcia wyzwania przewodnictwa we 
wspólnocie uczniów i udźwignięcia odpowiedzialności w Królestwie Bożym25. W wydarzeniu pod 
Cezareą Filipową Piotr otrzymuje swą prawdziwą tożsamość. Według kardynała apostoł ma stać się 

bowiem skałą, na której będzie zbudowany przyszły Kościół Chrystusowy. Ta dokładnie określona misja 
pochodzi z poznania prawdziwego oblicza Boga odnalezionego w Mistrzu26. Dla Martiniego ten fragment 
stanowi także punkt odniesienia dla dzisiejszej wspólnoty wierzących. Wtedy zostaje przedstawiona 
zapowiedź zbudowania Kościoła jako trwałej instytucji, która ma być oparta na osobie wybranego 
apostoła. Według Martiniego tylko w odniesieniu do posługi Piotra, możemy dziś budować swoje życie 
w wierze i tworzyć prawdziwą wspólnotę27. Zatem osoba Piotra i jego następców ma stać się punktem 
orientacyjnym i podstawą wiary w Chrystusa. 

Kolejnym tekstem biblijnym przywoływanym zwykle na potwierdzenie prymatu Piotrowego jest 
fragment Ewangelii według św. Łukasza, w którym apostoł podczas Ostatniej Wieczerzy otrzymuje 
zadanie umacniania braci (Łk 22,31-33). Dla kardynała słowa wypowiedziane przez Jezusa są pewnego 

rodzaju ostrzeżeniem dla Piotra. Uczeń będzie w przyszłości umacniał wiarę swoich braci, ale tylko jeśli 
sam dostrzeże potrzebę stałego potwierdzania swojej relacji z Mistrzem28. Według Carla Marii 
Martiniego Piotr realizuje to zadanie zaraz po zmartwychwstaniu. Jego zdaniem apostoł poczuł się 
odpowiedzialny za uczniów Pana już w Wieczerniku, gdy umacniał wiarę swoich braci29. Wyrazem tej 
świadomości było także natychmiastowe pobiegnięcie do grobu po ogłoszeniu przez kobiety faktu 
zmartwychwstania. Włoski hierarcha twierdzi, że do tego czynu nie do końca poprowadziła go jego 
wiara, lecz właśnie słowa Chrystusa usłyszane podczas Ostatniej Wieczerzy. W ten sposób jako jeden 
z pierwszych uczniów udał się do grobu będąc w pełni świadomy swego posłannictwa, do którego został 

                                                 
24 Tenże, To jest Pan! Rekolekcje dla osiemnastolatków, Kraków 2003, s. 66. 
25 Tenże, Słuchać Jezusa…, s. 140. 
26 Tenże, Wyznania Piotra…, s. 49. 
27 Tenże, Cóż mamy czynić? Medytacje nad Ewangelią według św. Mateusza, Kielce 1996, s. 118. 
28 Tenże, Głosić Jezusa…, s. 190. 
29 Tenże, Ciemność i światło…, s. 147. 
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przeznaczony30. Pobiegł do miejsca złożenia swego Mistrza, aby utwierdzić wiarę apostołów. Martini 
ukazuje więc, że Piotr udowodnił swoim zachowaniem po zmartwychwstaniu, że był w pełni świadomy 
swej misji. Doskonale wiedział, że ma utwierdzać wiarę swoich braci. 

Zapowiedź prymatu ukazana w Ewangelii według św. Mateusza, zostaje wypełniona w wydarzeniu 
przekazanym przez św. Jana, które w literaturze teologicznej nazywa się nadaniem prymatu. 
Zmartwychwstały ukazuje się swoim uczniom łowiącym ryby nad Jeziorem Galilejskim, lecz dla tematu 
prymatu bardzo ważny jest dialog pomiędzy Piotrem a Jezusem (J 21,15-19). Jezus trzykrotnie pyta 
swego ucznia o miłość, a apostoł trzy razy twierdząco mu odpowiada. Zdaniem kardynała te trzy pytania 
skierowane do Piotra ukazują, że w Jezusowym Królestwie Bożym najważniejsza jest miłość. Apostoł nie 
otrzymuje wielu różnych pytań, które miałyby za zadanie w całości sprawdzić gotowość ucznia do 

zadania przewodzenia uczniom. Okazuje się, że dla Jezusa liczy się tylko miłość31. Apostoł będzie 
owocnie pełnił swoją funkcję tylko wtedy, gdy będzie miłował swego Pana. Martini za Biblią Jerozolimską 
zwraca uwagę, że być może potrójne powtórzenie pytania jest znakiem i potwierdzeniem kontraktu 
pomiędzy Panem a Piotrem, który został zawarty prawomocnie i zgodnie ze zwyczajami semickimi. 
Przykładem miała być scena kupna groty Makpela przez Abrahama od Efrona (Rdz 23,7-20). Taka forma 
zawierania kontraktów była powszechnie akceptowana w kulturze Bliskiego Wschodu. W tym czasie 
praktykowano ustną formę zawierania umów i dlatego trzykrotne jej powtórzenie czyniło zobowiązanie 
nieodwołalnym i niepodważalnym32. Ten fakt może sugerować wyjątkowość i ważność rozmowy nad 
Jeziorem Galilejskim. 

Dla Carla Marii Martiniego pierwszorzędne są pytania skierowane do Piotra. Według niego logiczną 

kolejnością wypowiedzi Jezusa powinno być stopniowanie od mniejszej do większej miłości. Natomiast 
w omawianym fragmencie występuje odwrotny porządek. Zdaniem kardynała ta kolejność ma sprawić, 
że w centrum dialogu będzie osoba Jezusa. Zadanie powierzone Piotrowi ma być oparte bardziej na 
bliskich i zażyłych stosunkach z Mistrzem niż na jakichkolwiek ludzkich zaletach33.  

Każde pytanie składa się z trzech elementów. Najpierw zostaje trzykrotnie powtórzone imię, co 
według włoskiego hierarchy oznacza wyjątkowy szacunek Jezusa dla osoby Piotra34. Następnie kardynał 
poddaje analizie trzykrotnie użyty przez Jezusa czasownik „kochać”, który w języku greckim posiada 
kilka znaczeń. W pierwszym i drugim pytaniu użyty jest czasownik agapáo, natomiast w trzecim filéo. 
Pierwszy oznacza miłość ofiarną, miłość jako dar. Natomiast filéo oznacza miłość jako przyjaźń. 
C.M. Martini podkreśla, że gdy przyjaźń wyrażana przez filéo jest miłością wzajemnych relacji, to agapáo 

oznacza miłość, która daje samego siebie, co jest właściwe Bożej miłości. Ten dialog ucznia z Panem 
ukazuje nową świadomość apostoła. Piotr uświadamia sobie swoją niedoskonałą miłość do Jezusa, która 
pozwala mu przyjąć w pokorze nowe posłannictwo35. Trzecim elementem pytań, które zostały 
wyróżnione przez Martiniego, jest porównanie, które odróżnia miłość Piotra od pozostałych uczniów. 
Wskazuje to na oddzielne i szczególnie wybranie ucznia do pełnienia odpowiedniego zadania nadanego 
przez Mistrza. Apostoł trzykrotnie odpowiada Jezusowi, zawsze zapewniając Go o swojej miłości36.  

Po każdej odpowiedzi Piotra następuje odpowiedź Mistrza, która jest zleceniem zadania opieki nad 
owczarnią Chrystusową. Zdaniem Carla Marii Martiniego w słowach określających to posłannictwo, 

                                                 
30 Tamże, s. 68. 
31 Tenże, To jest Pan!..., s. 68-69. 
32 Tenże, Ludu mój, wyjdź z Egiptu. Medytacje, Kraków [brw], s. 92. 
33 Tenże, Ignacjańskie ćwiczenia w świetle św. Jana, [bmnrw], s. 164. 
34 Tenże, Ludu mój wyjdź z Egiptu…, s. 93. 
35 Tenże, To jest Pan!..., s. 69. 
36 Tenże, Ludu mój wyjdź z Egiptu…, s. 94. 
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pomimo rozbieżności w znaczeniu użytych słów, zostaje wskazana rozległość misji nadanej przez 
Jezusa37. Apostoł otrzymuje zadanie pasienia wszystkich owiec lub baranków. Użyta pasterska metafora 
wskazuje także na głęboki i czuły związek odpowiedzialności dla powierzonych sobie osób, ponieważ 
pasterz ma być ojcem i opiekunem. Piotr otrzymuje zatem misję troski o swoją trzodę38. Kardynał 
twierdzi, że w ten sposób zostało także przekazane Piotrowi zadanie życia na wzór Jezusa – Dobrego 
Pasterza. Tak jak Mistrz ma stać się pasterzem powierzonej sobie owczarni. Otrzymuje zadanie 
prowadzenia owiec. Oznacza to także zdolność do oddania swego życia. Włoski hierarcha uwypukla 
także jednoczący charakter misji Piotra. Życie na sposób pasterza wymaga od niego przyjęcia 
podstawowej misji Chrystusa, czyli zadanie sprowadzenia wszystkich do jedności. W ten sposób ma 
kontynuować ziemską działalność Jezusa Chrystusa39. Jak więc zostało przedstawione, Piotr otrzymał 

misję przewodzenia wszystkim, którzy przynależą do Chrystusa. To posłannictwo otrzymał na podstawie 
wyraźnej woli Jezusa. 

Po zmartwychwstaniu apostoł w wyraźny sposób realizował zadanie otrzymane nad Jeziorem 
Galilejskim. Na podstawie dialogu z Jezusem przewodził pierwszej wspólnocie uczniów, jednoczył ich 
oraz oddał swoje życie w Rzymie. 

Podsumowanie 

W Nowym Testamencie Piotr jest bardzo ważną postacią. Zwłaszcza w Ewangeliach odgrywa 
znaczącą rolę w życiu Jezusa Chrystusa. Jest jedynym apostołem, który posiada swój własny i wyjątkowy 
opis powołania. Jest także najczęściej wypowiadającym się uczniem Jezusa. W kilku wydarzeniach 

przemawia w imieniu grona Dwunastu. Ponadto bierze udział w największej liczbie wydarzeń 
w porównaniu do pozostałych uczniów. Zawsze występuje na pierwszym miejscu w spisach apostolskich. 
Zaś w Dziejach Apostolskich to on przewodzi pierwszej wspólnocie uczniów oraz odgrywa naczelną rolę 
w Kościele Jerozolimskim. Wszystkie te fakty biblijne ukazują jak ważną postacią Nowego Testamentu 
był święty Piotr. Prowadzi to do prostego wniosku, że musiało być coś bardzo szczególnego w tym 
człowieku, skoro Ewangeliści tak mocno zaakcentowali jego postać w swoich dziełach. 

Na podstawie przytoczonych w pracy argumentów opartych na Piśmie Świętym i tekstach Carla 
Marii Martiniego można stwierdzić, ze apostoł Piotr pełnił i miał pełnić w zamyśle Jezusa Chrystusa 
szczególną rolę i posłannictwo w Kościele. Już podczas swego powołania został przygotowany do 
pewnego zadania, które miał otrzymać w przyszłości. Charakter tej misji określało zarówno zmienione 

imię jak i zapowiedź stania się „rybakiem ludzi”. Natomiast doświadczenie własnej grzeszności 
w spotkaniu z Mistrzem z Nazaretu nad jeziorem Galilejskim pozwoliło mu na uznanie w Jezusie swojego 
Pana. Piotr w szczególny sposób został także związany z Chrystusem za pomocą indywidualnej formacji, 
specjalnych pouczeń oraz zapewnień Mistrza o ich wzajemnej jedności życia. W tych słowach sam Jezus 
związuje swoje życie z wybranym uczniem. W końcu Piotr dostaje wyraźne polecenia pochodzące od 
Nauczyciela, w których otrzymuje władzę całkowicie różną od zadań pozostałych apostołów. Dziś to 
posłannictwo nazywamy prymatem Piotrowym. Ma nie tylko umacniać swoich braci, ale również 
uobecniać Pana we wspólnocie. Jego zadanie w pełni oddaje także zmienione imię, która uświadamia mu 
konieczność bycia opoką i podstawą dla przyszłej wspólnoty chrześcijan. Wreszcie po 
zmartwychwstaniu poczuwa się do odpowiedzialności za resztę uczniów, ponieważ gromadzi ich i im 

przewodzi. Posłannictwo Piotrowe ma opierać się na miłości ucznia do swego Pana. Dzięki temu oddaniu 
się Piotra ma stać się pasterzem wspólnoty, aż po oddanie swego życia.  

                                                 
37 Tamże, s. 96. 
38 Tenże, To jest Pan!..., s. 72. 
39 Tenże, Ludu mój, wyjdź z Egiptu…, s. 96. 



BIBLIJNE PODSTAWY PRYMATU PIOTROWEGO...                                                                                                                                                             S. KOSTECKI 

54 

Wszystkie te fragmenty biblijne w analizie kardynała Martiniego pozwalają na uświadomienie 
sobie poważnej roli apostoła Piotra, który – jak można było zauważyć – został ustanowiony z woli Jezusa 
Chrystusa do pełnienia szczególnego posłannictwa. Charakter misji Piotra przekreśla możliwość jej 
wypełnienia tylko przez jednego człowieka. W ustanowionym przez Chrystusa Kościele zawsze 
potrzebny jest ośrodek jedności, czy osoba prowadząca owczarnię Jezusa do zbawienia. Dlatego można 
stwierdzić, że misja Piotra nazywana dziś prymatem jest dziś realizowana w posłudze papieża. 

THE BIBLICAL BASIS OF THE PRIMACY OF PETER BY CARLO MARIA MARTINI 

Summary 
Each pope is a very popular person today. All people, who live in the world, listen his teaching. 

However, few people think about the grounds on which stands the papal ministry. This article under the 
title "The biblical basis of the primacy of Peter Carlo Maria Martini" is an attempt to present the biblical 
arguments for the existence of the ministry of the Pope.  

This research was prepared on the basis creativity of the Italian Cardinal Carlo Maria Martini. The 
Primacy of Peter was established by the will of Jesus Christ in many moments of his earthly activity. In 
first, this reserch presented descriptions of vocations Peter. Later the article show the special role of the 
Apostle Peter in the group of the Twelve and the unique relationship between Jesus and his disciple. All 
the arguments lead to conclusion that the Apostle Peter was chosen and blessed by the will of Jesus 

Christ. He received from him a special task in Jesus church. This mission is continued by each pope. 
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ecclesiology, Carlo Maria Martini, primacy of Peter 
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KLAUDIA KRÓL 
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

ETYKA ADWOKACKA 
W REGULACJACH PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA POLSKIEGO. 

STUDIUM PORÓWNAWCZE 

Ramy niniejszego artykułu obejmują wymagania etyczne stawiane adwokatom na gruncie 
prawa kanonicznego oraz polskiego, odpowiedzialność dyscyplinarną adwokatów za 
naruszenie zasad etycznych na gruncie prawa kanonicznego oraz polskiego, profesję adwokata 
jako zawodu zaufania publicznego oraz zasady etyki adwokackiej w ujęciu aksjologicznym. 
Zasady etyki adwokackiej kształtują oblicze zawodu adwokata. Ich przestrzeganie stanowi klucz 
do prawidłowego, rzetelnego i sumiennego pełnienia funkcji adwokata zarówno na gruncie 
prawa kanonicznego, jak i polskiego. Znakomity adwokat, który zlekceważy zasady etyczne, 
okaże się marnym prawnikiem. 

Etyka prawnicza zaliczana jest do etyki zawodowej zawodów klasycznych. Etyka prawnicza jest 
zespołem norm moralnych zawodów prawniczych i należy do najstarszych etyk zawodowych. Jej 
szczególna rola podyktowana jest bliskością prawa i moralności1. 

Głównym podmiotem etyki adwokackiej jest adwokat. Adwokat wykonuje swoją pracę w oparciu 
o przepisy prawa. Musi się kierować wiedzą prawną. Ponadto jest zobowiązany kierować się zasadami 
moralnymi, własnym doświadczeniem życiowym oraz zasadami logiki. Musi on posiadać szczególne 
cechy moralne i usposobienie. Etyka adwokacka charakteryzuje się kilkoma swoistymi cechami. 
Adwokaci mają przyznaną swobodną ocenę. Jest to tzw. luz decyzyjny – często wykładnia przepisów 
zależała będzie od rozsądku i wrażliwości samego adwokata. Adwokat nie powinien stosować przepisów 

w sposób bezmyślny i bez refleksji. Postrzeganie faktów nie może być kierowane jego poglądami 
politycznymi2. 

Niniejszy artykuł przedstawia wymagania etyczne stawiane adwokatom na gruncie prawa 
kanonicznego oraz polskiego, odpowiedzialność dyscyplinarną adwokatów za naruszenie zasad 
etycznych na gruncie prawa kanonicznego oraz polskiego, profesję adwokata jako zawodu zaufania 
publicznego oraz zasady etyki adwokackiej w ujęciu aksjologicznym. Artykuł został napisany w oparciu 
o metodę analityczno-porównawczą, biorąc za podstawę przepisy prawa kanonicznego i polskiego oraz 
wybraną literaturę przedmiotu. Przedstawione rozważania nie mają na celu kompleksowego i pełnego 
omówienia podjętego tematu. Zamierzeniem autora jest, by podjęty temat stał się motywacją do dalszych 

                                                 
Klaudia Król, mgr lic. kan. – licencjat kanoniczny prawa kanonicznego, magister prawa; zainteresowania 
naukowe: prawo, prawo kanoniczne, psychologia; kontakt: klaudia_krol@vp.pl. 
1 Zob. R. Tokarczuk, Etyka prawnicza, Warszawa 2005, s. 57-58. 
2 Zob. M. Szatrawska, Etyka w zawodzie sędziego w Wielkiej Brytanii i w Polsce, w: Współpraca sądów ze stronami 
procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 311. 
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rozważań, a może także zachętą do sprecyzowania oficjalnie obowiązujących zasad etycznych na gruncie 
prawa kanonicznego. 

Zasady etyki adwokackiej w ujęciu aksjologicznym 

Warto podkreślić, że zasady etyki adwokackiej wiążą się z aksjologicznym uzasadnieniem prawa, 
które zakłada, że źródłem praw podmiotowych jest obiektywna wartość tkwiąca w każdym człowieku, 
w jego naturze i strukturze osobowej oraz jego zdolność do odpowiadania na wartości. Wśród praw 
podmiotowych szczególną kategorię stanowią prawa i wolności człowieka, których źródłem jest 
przyrodzona godność osoby ludzkiej3. Zdaniem Jana Pawła II adwokaci muszą podejmować mądre 
działania prowadzące do pojednania stron. Jako wykonujący wolny zawód, winni zawsze odmawiać 

wykorzystywania swojej roli w celu przeciwnym sprawiedliwości. Powinni prawdziwie służyć prawom 
człowieka i nie mogą stać się zwykłymi wykonawcami w służbie jakiegoś interesu4. Odnośnie spraw 
małżeńskich Papież wyraźnie apeluje, aby nie ulegać mentalności prorozwodowej, a adwokatom poleca 
ukazywać rozwód jako ostateczne rozwiązanie, gdy wszystkie inne próby scalenia małżeństwa zawiodą. 
Adwokat, zwłaszcza katolik, winien mieć zawsze przed oczami wizję małżeństwa jako instytucji 
o charakterze nierozerwalnym, bowiem wyrosłej na fundamencie prawa naturalnego. Winien wiedzieć 
o sakramentalnym wymiarze małżeństwa w Kościele katolickim, by potrafił wykonując swój zawód 
w sposób pozytywny ukazać charakter nierozerwalny związku małżeńskiego po to, aby wyjaśnić jego 
dobro i piękno. Niejednokrotnie adwokat powinien zasugerować stronie rozwiązanie problemu przez 
wniesienie sprawy o separację5. 

Wymagania etyczne stawiane adwokatom 

Prawodawca kościelny i państwowy określili zasady, którymi powinien kierować się adwokat. 
Zawarte są one w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, Instrukcji procesowej Dignitas connubii 
z 2005 roku, projekcie Regulaminu adwokatów i pełnomocników przy sądach kościelnych z 1949 roku, 
Regulaminie Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce uchwalonym 08.09.2009 r., podczas Zebrania 
Walnego w Częstochowie6 oraz Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki 
Adwokackiej) z dnia 10.10.1998 roku ze zmianami. Wymienione akty prawne zostaną poniżej omówione. 

Wymagania etyczne stawiane adwokatom w regulacjach prawa kanonicznego 

Analizowane akty prawne dotyczą wymagań etycznych stawianych adwokatom / pełnomocnikom 
kościelnym, którzy pełnią swoją funkcję w sądach diecezjalnych bądź z nimi współpracują oraz 
adwokatom Kurii Rzymskiej. 

Kanon 1483 kodeksu prawa kanonicznego (por. art. 105 DC) wskazuje, że 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. 

W jednym kanonie zebrane zostały wszystkie wymagania podmiotowe odnoszące się do zdolności, 
kwalifikacji moralnych i religijnych oraz zdatności zawodowej, jakie powinni spełnić zarówno 

                                                 
3 Zob. J. Krukowski, Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie, w: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich, Nr 25, Lublin 2012, s. 89-90. 
4 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 28.01.2002 r., w: AAS 94 (2002), s. 345-346. 
5 Zob. Z. Orłowska, Obrona nierozerwalności małżeństwa w kancelarii adwokackiej, w: Współpraca sądów…, s. 66 
i nast. 
6 Zob. A. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, s. 556 i nast. 
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pełnomocnicy, jak i adwokaci. Nic nie wspomina się o kobietach, ale używane terminy pozwalają widzieć 
tutaj i mężczyzn, i kobiety. W każdym przypadku wymagana jest jednak aprobata biskupa. Co do 
adwokatów, którzy sami znaleźli się w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej, Sygnatura Apostolska 
w odpowiedzi z dnia 12.06.1993 r. stwierdziła, że nie mogą oni uczestniczyć w sprawach małżeńskich7. 

Oczekuje się od adwokatów, aby mieli uregulowane sprawy małżeńskie.  
Instrukcja procesowa Dignitas connubii w art. 87 stanowi, że sędzia może przywołać do porządku 

każdego obecnego na rozprawie, kto poważnie uchybił szacunkowi i posłuszeństwu, które się należą 
trybunałowi. Adwokatów zaś i pełnomocników może nawet zawiesić w wykonywaniu urzędu w sprawie. 

Osoby obecne w auli sądowej w czasie prowadzenia sprawy powinny zachowywać się w sposób 
odpowiadający publiczno-kościelnej naturze władzy sędziego oraz zasadniczemu celowi procesu 

kanonicznego, jakim jest poszukiwanie prawdy obiektywnej w konkretnej sprawie. W sytuacji uchybień 
szacunkowi i posłuszeństwu należnym sądowi kościelnemu ze strony osób obecnych na sali sędzia może 
zwrócić uwagę, upomnieć, nałożyć odpowiednie sankcje karne. Jeśli tego rodzaju działania nie przynoszą 
spodziewanego skutku, w odniesieniu do adwokatów i pełnomocników, sędzia może ich zawiesić 
w wykonywaniu zleconego im zadania w toczącej się sprawie8. 

Z kolei art. 104 DC par. 1 stanowi, że adwokat i pełnomocnik z racji swego swojego zadania mają 
obowiązek troszczenia się o prawa strony i o zachowanie tajemnicy urzędowej. Par. 2 dodaje, iż do 
pełnomocnika należy reprezentowanie strony, przedkładając trybunałowi pisma i odwołania, 
otrzymywanie jego zawiadomień i informowanie strony odnośnie do stanu sprawy; to co się tyczy 
obrony jest zarezerwowane zawsze adwokatowi. 

Zarówno pełnomocnik, jak i adwokat, którzy przyjęli powierzone im zadania, powinni je wiernie 
wypełniać, broniąc praw stron procesowych i zachowując tajemnicę urzędową. Zasadniczym zadaniem 
pełnomocnika jest reprezentowanie strony procesowej w postępowaniu sądowym. Dlatego z jednej 
strony powinien dobrze zapoznać się ze sprawą i wyrażać wolę swego zleceniodawcy w poszczególnych 
czynnościach procesowych (przedstawianie skarg, rekursów, zarzutów), a z drugiej – powinien być 
powiadamiany przez sędziego o czynnościach procesowych i sam winien informować swego 
zleceniodawcę o stanie sprawy. Zadaniem zaś adwokata jest kwalifikowana pomoc prawna stronie 
procesowej w celu obrony jej praw (udzielanie rady, przygotowywanie różnych pism i środków 
dowodowych, opracowanie obrony)9. 

Regulamin adwokatów i pełnomocników przy sądach kościelnych z 1949 r. (projekt; akt 

nieobowiązujący, ale stanowiący cenną wskazówkę co do sposobu wypełniania obowiązków przez 
adwokata, a w związku z tym jego przytoczenie wydaje się zasadne)10 w art. 17 podaje obowiązki 
adwokatów i pełnomocników. Adwokat powinien: dbać o dobro swoich mocodawców zgodnie 
z poczuciem słuszności i sprawiedliwości rzeczowej, mając przede wszystkim na względzie świętość 
i nierozerwalność małżeństwa; okazać poszanowanie dla sądu i przestrzegać etyki swego zawodu; ściśle 
stosować się do wszystkich zarządzeń i wskazań sądu; prowadzić sumiennie polecone mu sprawy 
z urzędu. 

Uchwalony 08.09.2009 r., podczas Zebrania Walnego w Częstochowie Regulamin Korpusu 
Adwokatów Kościelnych w Polsce określa cel i zadania Korpusu Adwokatów Kościelnych. Zachęca do 

                                                 
7 Zob. C. de Diego-Lora, Komentarze do kan. 1476 – 1512, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, 
Kraków 2011, s. 1117. 
8 Zob. W. Kiwior, Komentarz do art. 87, w: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii, red. T. Rozkrut, 
Sandomierz 2007, s. 147. 
9 Zob. W. Kiwior, Komentarz do art. 104, w: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii…, s. 166. 
10 Zob. Regulamin adwokatów i pełnomocników przy sądach kościelnych z 1949 r. (Projekt), w: A. Miziński, Status 
prawny adwokata..., s. 556 i nast. 
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wymiany doświadczeń między adwokatami kościelnymi, aby doszło do wypracowania jednolitych 
standardów udzielania pomocy prawnej. Namawia do zapoznawania się z nowymi dokumentami 
Kościoła i literaturą dotyczącą procesów kościelnych i pracy adwokatów. Podkreśla wagę integracji 
środowiska adwokatów oraz pomocy wzajemnej. Wskazuje także na istotność formacji duchowej 
członków Korpusu Adwokatów Kościelnych oraz wartość postępowania zgodnie z zasadami etycznymi11. 

W Ordinatio Sekretariatu Stanu, dokumencie zawierającym normy regulujące wykonywanie funkcji 
adwokatów w Kurii Rzymskiej12, w art. 14-20, wymieniono jeszcze inne, już bardziej sprecyzowane 
zadania. W art. 14 adwokatom Kurii Rzymskiej oraz adwokatom Stolicy Świętej prawodawca 
przypomina, że w wykonywaniu swoich zadań są w pewien sposób uczestnikami misji Stolicy 
Apostolskiej i że swoją działalnością wypełniają prawdziwe posłannictwo Kościoła. W związku z tym są 

wymagane od nich: nieskazitelna wiara, moralność oraz aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła 
z uwzględnieniem osobistej sytuacji każdego z nich. Od strony negatywnej adwokatom Kurii Rzymskiej 
i Stolicy Świętej jednoznacznie jest zabronione przynależenie, popieranie lub w jakikolwiek sposób 
świadczenie usług na rzecz stowarzyszeń bądź ruchów, które sprzeciwiają się nauce katolickiej. W tym, 
co odnosi się do prowadzonych przez nich spraw i wykonywanych zajęć, winni wiernie przestrzegać 
tajemnicy, do której z jakiegokolwiek tytułu w poszczególnych przypadkach są zobowiązani. 
Prawodawca kładzie szczególny nacisk na to, by adwokaci, w przypadkach, w których mają możliwość 
osobistego wyznaczenia wysokości opłat za posługę, powstrzymywali się od chęci nieumiarkowanego 
zysku. 

Tego rodzaju przepis jest konsekwencją wymogu zawartego w art. 184 Konstytucji Apostolskiej 

Pastor bonus13, domagającego się od kandydatów na adwokatów Kurii Rzymskiej, aby odznaczali się 
jednocześnie przykładem chrześcijańskiego życia, szlachetnością obyczajów i biegłością w załatwianiu 
spraw. Utrata któregokolwiek z wymaganych rekwizytów jest podstawą do wymierzenia sankcji, nie 
wykluczając skreślenia z listy. 

Wydaje się słusznym stwierdzenie, że przymioty, jakich prawodawca oczekuje od adwokatów Kurii 
Rzymskiej, powinni posiadać także adwokaci działający przy sądach diecezjalnych oraz w ramach 
prywatnej praktyki zawodowej.  

Z pewnością, jako jeden z głównych obowiązków adwokata, któremu winny być podporządkowane 
wszystkie pozostałe i który niejako powinien wyznaczać kierunek jego działania, jawi się obowiązek 
służby prawdzie. Odkrycie, potwierdzenie i przyjęcie prawdy jest celem wspólnym wszystkich 

występujących w procesie, do którego osiągnięcia musi zmierzać także działalność adwokata. Prawda, 
także prawda o sobie samym, wymaga od adwokata podejmującego się obrony na forum kościelnym 
posiadania stosownych kompetencji, dzięki którym będzie mógł efektywnie pełnić swą posługę. 
Wymagania określone w przepisach prawnych służyć mają zarówno stronie, której obrony się 
podejmuje, jak i sędziemu, któremu pomaga „w podejmowaniu decyzji według sprawiedliwości”. 
Ponadto, adwokat, który posiadł określone umiejętności – zarówno te intelektualne, jak i osobowościowe 
– nie może poprzestać w pracy nad ich rozwijaniem i nieustannym pogłębianiem. Poza wysiłkiem 
zmierzającym do poszerzania i aktualizowania wiedzy, musi starać się także o pozyskiwanie znajomości 
nowych metod nawiązania kontaktu ze stroną, z wielką miłością i delikatnością wysłuchując jej 
i przedstawiając sposób funkcjonowania kościelnego wymiaru sprawiedliwości14. 

                                                 
11 Zob. Regulamin Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (uchwalony 08.08.2009 r. podczas Zebrania Walnego 
w Częstochowie), w: A. Miziński, Status prawny adwokata…, s. 567 i nast. 
12 Zob. Sekretariat Stanu, Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas Iusti iudicis, 23.07.1990, 
AAS 82(1990), s. 1630-1634. 
13 Zob. Jan Paweł II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, 28.06.1998, AAS 80(1988), s. 841-912. 
14 Zob. A. Miziński, Status prawny adwokata…, s. 266-267. 
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Wymagania etyczne stawiane adwokatom w regulacjach prawa polskiego 

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-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 czasie.  

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 rozporządzających.  

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 ślubowanie15. 

Adwokatura miała zawsze świadomość, że do prawidłowego wykonywania tego zawodu nie 
wystarczy jedynie znajomość prawa, lecz że równie ważna jest postawa etyczna. Bez etyki nie można 
dobrze wykonywać zawodu adwokackiego. Nawet najlepszy prawnik okaże się złym adwokatem, jeżeli 
nie będzie miał odpowiedniego przygotowania etycznego16. Kierując się tym przekonaniem opracowano 

Kodeks Etyki Adwokackiej. Składa się on z siedmiu rozdziałów, które w sposób szczegółowy określają 
kanony postępowania w stosunku do instytucji państwowych, wzajemne relacje zawodowe, stosunek do 
władz adwokatury oraz stosunek do klientów.  

Zasady te w myśl Kodeksu wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu adwokata. 
Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego 
(§1 KEA). Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów 
klienta (§6 KEA). W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody 
i niezawisłości (§7 KEA). 

Adwokat winien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą 
uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej (§8 KEA). Adwokat nie może 
usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez 

                                                 
15 Zob. K. Król, Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego, w: Teologia Młodych 4 (2015), s. 108-
109. 
16 Zob. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka, Warszawa 2008, s. 18. 
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klienta sugestie (§10 KEA). Adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych 
informacji (§11 KEA). Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie 
zasad rzeczowości (§13 KEA). Kodeks zobowiązuje adwokata do zachowania umiaru, opanowania i taktu 
wobec sądu, urzędów i instytucji, przed którymi występuje (§ 27 KEA). 

Adwokat powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności 
i koleżeństwa. Zobowiązany jest do najwyższej lojalności wobec kolegów współpracujących w ramach 
kancelarii lub spółki i powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających taką lojalność również 
po zakończeniu współpracy (§31 KEA). 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest stosunek do klientów. Kodeks traktuje, że adwokat jest 
zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu 

należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste 
oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby (§43 KEA). Nie może 
podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej jemu osobie, ani takiej, z którą ma zatarg 
osobisty (§47 KEA). Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej 
postępach i wyniku (§49 KEA). Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat 
obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego 
zaufanie (§51 KEA). 

W Kodeksie Etyki Adwokackiej zawarte są przymioty adwokata, które winny go charakteryzować 
w podejściu do klienta, kolegów, sądu. Można stwierdzić, że jednym z głównych celów etyki adwokackiej 
jest ochrona klienta. Zawód adwokata należy do zawodów zaufania publicznego, znaczna część 

społeczeństwa ma dobrą opinię o adwokatach. Jednak pokusy dzisiejszego świata np. chęć wzbogacenia 
się, walka o klienta, mogą zaniżyć jakość wykonywanych usług. Przed tego rodzajem poczynaniami 
chronią potencjalnych klientów normy zawarte w Kodeksie Etyki Adwokackiej.  

Adwokat ma obowiązek ponadto: dążyć do oszczędnego rozstrzygnięcia sprawy, na bieżąco 
informować klienta i czuwać nad biegiem sprawy, w sprawach finansowych wykazywać się szczególną 
skrupulatnością, informować klienta o wysokości honorarium, wydać na żądanie wszystkie dokumenty, 
które posiada w związku z prowadzoną sprawą, wypowiedzieć pełnomocnictwo w przypadku gdy klient 
nie zgadza się ze stanowiskiem, że środek odwoławczy jest bezzasadny, wypowiedzieć pełnomocnictwo 
gdy uzna, że jego klient zatracił do niego zaufanie. Natomiast zabrania się adwokatom: prowadzenia 
sprawy przeciwko osobie, z którą ma zatarg, dopuszczenia do sytuacji, która uzależniała by go od swego 

klienta, reprezentowania klientów których interesy są sprzeczne, podejmowania spraw zleconych przez 
osobę nieupoważnioną. 

Zasada lojalności wobec klientów oraz szczególnej sumienności i skrupulatności w stosunkach 
z nimi stanowi fundament pozycji społecznej zawodu adwokata. Obowiązek działania w celu ochrony 
interesu klienta oraz działania z należytą uczciwością oznaczać musi w pewnych sytuacjach rezygnację 
z przyjęcia zlecenia od klienta. Szczególnie drastycznym przypadkiem naruszenia zasady lojalności jest 
podjęcie się prowadzenia sprawy oczywiście bezzasadnej, która jedynie w wyniku zbiegu okoliczności 
mogłaby zakończyć się pomyślnie dla klienta17. 

Zasady etyki adwokata są najbardziej wyspecjalizowanym (wśród wszystkich zawodów 
prawniczych) odzwierciedleniem ogólnych zasad etyki prawniczej. Przeto niemal wszystkie treści 
ogólnych zasad etyki prawniczej mają zastosowanie w etyce adwokata, ale tylko niektóre treści etyki 

adwokata mogłyby być odnoszone do ogólnych zasad etyki prawniczej. Zasady ogólne etyki prawniczej 
wynikają z dostosowania zasad etyki ogólnej do zawodów prawniczych, zasady etyki adwokata – 
z dostosowania do niej zasad ogólnych etyki prawniczej. Podobnie jak we wszystkich zawodach 

                                                 
17 Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie z 5.4.2008 r., SD 18/07, niepubl., w: W. Bergier, J. Jacyna, Etyka 
zawodu adwokata, Warszawa 2015, s. 51. 
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prawniczych, również w zawodzie adwokata właściwe wykonywanie zawodu wymaga znajomości 
i przestrzegania zarówno prawa, jak i etyki zawodowej. Owa znajomość i owo przestrzeganie jest nawet 
ważniejsze dla zawodu adwokata niż innych zawodów, gdy doświadczenie wskazuje, „że żaden wolny 
zawód nie naraża uprawiających go na tyle pokus co zawód adwokacki”18. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata w regulacjach prawa kanonicznego 

Regulamin adwokatów i pełnomocników przy sądach kościelnych określa kwalifikacje adwokatów 
i pełnomocników, sankcje za nadużycia oraz niedopełnienie obowiązków. Artykuł 5 stanowi: „Przy 
udzielaniu aprobaty adwokatom i pełnomocnikom ordynariusz zwróci baczną uwagę na ich kwalifikacje 
moralne i zawodowe”. Nadto zgodnie z art. 6 Ordynariusz nie udziela aprobaty tym, którzy mają 

nieuregulowane własne sprawy małżeńskie. Nie odnowi zaś aprobaty adwokatom i pełnomocnikom 
którzy: mieli przynajmniej dwie nagany sądowe z zagrożeniem skreślenia listy; w sposób wyraźny 
nadużywali zaufania swego mocodawcy: przez paktowanie ze stroną przeciwną na jego niekorzyść, przez 
celowe przewlekanie sprawy klienta, przez pobieranie rażąco nadmiernego honorarium, przekraczając 
ustaloną taksę (art. 7). 

Samorząd w kilku sytuacjach przewidział także sankcje karne (odpowiedzialność dyscyplinarną). 
Zgodnie z art. 24:  

W stosunku do adwokatów i pełnomocników, którzy uchybiają swym obowiązkom, nadużywają swych praw 
i uwłaczają godności sądu, bądź też swego stanu – mają być zastosowane następujące kary: 1. Upomnienie; 
2. Nagana; 3. Pozbawienie prawa występowania w określonej sprawie; 4. Skreślenie z listy. 

W tym miejscu należy także wspomnieć o sankcjach karnych i dyscyplinarnych, jakie wskazuje 
Kodeks prawa kanonicznego. Kanon 1455 § 3 KPK stanowi, że ilekroć natura sprawy lub dowodów jest 
taka, że z powodu ujawnienia akt lub dowodów zagrożona byłaby sława innych lub mogłaby powstać 
przyczyna nieporozumień lub zgorszenie, względnie inna tego rodzaju niedogodność, sędzia może 
zobowiązać przysięgą świadków, biegłych, strony, ich adwokatów lub pełnomocników, do zachowania 
tajemnicy. 

Kanon 1457 § 2 KPK wspomina o możliwych sankcjach przeciwko sędziom, urzędnikom 
i współpracownikom trybunałów. Sankcja taka wobec adwokatów, jak można wywnioskować to z treści 
kanonu, może zostać wymierzona za naruszenie prawa o tajemnicy, albo na skutek podstępu czy 
poważnego zaniedbania wyrządzają procesującym się inną szkodę, mogą być ukarani przez kompetentną 

władzę należnymi karami. Musi to być naruszenie zewnętrzne i moralnie komuś przypisane lub 
przynajmniej wina zaistniała w skutek zaniedbania należytej staranności. Ogólnie biorąc, chodzi o środki 
poprawcze i kary pozostawione uznaniu kompetentnej władzy, w postępowaniu raczej 
administracyjnym niż sądowym. Jeśli przestępcą jest jeden z urzędników lub współpracowników 
trybunału, może ukarać ich sędzia, jeśli stanowi trybunał jednoosobowy, lub kolegium, jeśli mamy 
czynienia z trybunałem kolegialnym19. 

W sprawach małżeńskich waga tego nakazu jest oczywista, ponieważ często porusza się tam 
sprawy intymne i sekretne, jak na przykład impotencja, choroba psychiczna i inne kwestie związane 
z intymną sferą ludzkiej seksualności oraz prywatności w ogóle. Stąd niezachowanie tajemnicy może 
przysporzyć poważnych uciążliwości i szkód20.  

                                                 
18 Zob. Z. Krzemiński, Kodeks etyki adwokackiej, Warszawa 1994, s. 9. 
19 Zob. C. de Diego-Lora, Komentarze do kan. 1476 – 1512, w: Kodeks prawa…, s. 1097. 
20 Zob. L. del Amo, J. Calvo – Alvarez, Komentarze do kan. 1404 – 1475, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, 
red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1096. 
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Kanon 1470 § 2 KPK stanowi, że sędzia może przywołać do porządku odpowiednimi karami 
każdego obecnego na rozprawie, kto poważnie uchybił szacunkowi i posłuszeństwu, które się należą 
trybunałowi; adwokatów zaś i pełnomocników może nawet zawiesić w wykonywaniu urzędu 
w trybunałach kościelnych. W kan. 1487 KPK (zob. art. 109 DC) zawarte jest stwierdzenie, że zarówno 
pełnomocnik, jak i adwokat mogą zostać usunięci przez sędziego dekretem wydanym z urzędu lub na 
żądanie strony, ale na skutek poważnej przyczyny.  

Podjęcie tak znaczącej decyzji jest usprawiedliwione tylko poważną przyczyną, której ocenę 
zastrzega się do uznania sędziego. Sankcjonujący efekt takiej decyzji jest tak poważny, zarówno w sferze 
osobistej, jak i deontologii zawodowej, że dekret zawsze powinien być uzasadniony. Powinien zawierać 
także informację o możliwości wniesienia rekursu przeciw dekretowi, określając jego charakter: 

administracyjny czy sądowniczy21. Poważną przyczyną skłaniającą do usunięcia z urzędu może być np. 
wyrządzenie szkody w związku z wykonywaniem zleconego zadania, obstrukcja sądowa, oszustwo, 
apostazja, utrata dobrego imienia, nieuregulowana sytuacja małżeńska, zastosowanie środków 
dyscyplinarnych lub wymierzenie kary, brak szacunku dla prawa lub dla trybunału22.  

W kolejnym kan. 1488 § 1 zawarte jest stwierdzenie, że zabrania się obydwom wykupywać spór 
albo układać się o wygórowane wynagrodzenie lub o przyznanie części rzeczy spornej. Jeżeliby czegoś 
takiego dokonali, układ jest nieważny i mogą być ukarani przez sędziego grzywną. Adwokat może zostać 
ponadto zarówno zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet, gdyby był recydywistą, skreślony z listy 
adwokatów przez biskupa, który stoi na czele trybunału. Paragraf 2 tego kanonu stanowi, że w ten sam 
sposób mogą zostać ukarani adwokaci i pełnomocnicy, którzy obchodząc ustawę, wycofują sprawy 

z właściwych trybunałów, by korzystniej rozstrzygnąć je przed innymi. Art. 110 DC zawiera skierowany 
do pełnomocnika i adwokata zakaz zrzekania się upoważnienia w czasie trwania procesu, bez słusznej 
przyczyny. 

Kanon ten wymienia zachowania, które tradycyjnie uznawane są za praktyki w sądzie 
niedopuszczalne. Pakt zaniechania, czyli wykupywanie przedmiotu sporu, zazwyczaj za jakąś 
symboliczną cenę, lub tzw. umowa quota – litis, czy udział w korzyściach w przypadku powodzenia 
procesu, są czynami od dawna w praktyce sądowej odrzucanymi, gdyż uwłaczają honorowi profesji; 
podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o układanie się o wygórowane wynagrodzenie w razie wygrania 
sprawy, czyli tzw. pactum de palmario23. 

Kanon 1489 KPK stanowi, iż adwokaci i pełnomocnicy, którzy z powodu podarunków lub obietnic 

albo z jakiegokolwiek innego motywu sprzeniewierzyli się swojemu urzędowi, powinni zostać 
zawieszeni od wykonywania obrony, a także ukarani grzywną lub innymi stosownymi karami. 

Wskazane zachowania, zabronione pełnomocnikowi i adwokatowi ze względu na to, że oznaczałyby 
one wykorzystanie trudnej sytuacji strony procesowej i omijanie niektórych przepisów prawa w celu 
osiągnięcia osobistych korzyści, są naganne w działalności procesowej, wywołują zgorszenie 
i przyczyniają się do niewłaściwego obrazu Kościoła. Zrzeczenie się pełnomocnictwa bez słusznej 
przyczyny w czasie trwania procesu może postawić stronę procesową w bardzo trudnej sytuacji, jest 
zachowaniem mało odpowiedzialnym, może być formą nacisku w celu wymuszenia większego 
wynagrodzenia. Kwestia układania się ze stroną procesową o wygórowane wynagrodzenie nie jest 
sprawą łatwą do zbadania. Ponadto o wygórowanym wynagrodzeniu można zazwyczaj mówić wtedy, 
kiedy istnieją przepisy dotyczące wynagrodzenia pełnomocników i adwokatów ustanowione przez 

biskupa diecezjalnego albo przez konferencję biskupów i kiedy pełnomocnicy i adwokaci żądają zapłaty 

                                                 
21 Zob. C. de Diego-Lora, Komentarze do Kan. 1476 – 1512, w: Kodeks prawa…, s. 1119. 
22 Zob. W. Kiwior, Komentarz do art. 109, w: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii…, s. 171. 
23 Zob. C. de Diego-Lora, Komentarze do kan. 1476 – 1512, w: Kodeks prawa…, s. 1120. 
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przekraczającej ustalone kwoty. Jednym ze sposobów zaradzenia temu problemowi jest postanowienie 
art. 113 § 3 DC. Sprzeniewierzenie się swojemu urzędowi spowodowane korzyścią (podarunki, obietnice, 
inne formy wdzięczności i gratyfikacji) oznacza niewłaściwe wypełnianie swojego zadania (niedbałość, 
zmowa z drugą stroną, posługiwanie się kłamstwem, pomijanie ważnego środka dowodowego, 
sporządzenie lub posługiwanie się fałszywym dokumentem). Zabieranie spraw z właściwych sądów 
i działania omijające przepisy prawa, związane są z „migracją spraw” w celu uzyskania lub łatwiejszego 
uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. W niektórych przypadkach tego rodzaju działanie może być 
sprzeczne z procesowym poszukiwaniem prawdy obiektywnej, wynikającej z natury spraw 
małżeńskich24. 

Art. 111 § 1 Instrukcji Dignitas connubii stanowi, że:  

„Adwokaci i pełnomocnicy, którzy dopuścili się przestępstwa przeciwko powierzonemu im zadaniu, powinni 
być ukarani zgodnie z przepisami prawa. § 2 Jeśli zaś okaże się, że nie stają oni na wysokości zadania 
z powodu nieudolności, utraty dobrego imienia, niedbalstwa albo nadużycia, Biskup Moderator albo 
zebranie Biskupów zaradzi poprzez zastosowanie odpowiednich środków, nie wykluczając, jeśli będzie to 
konieczne, zakazu wykonywania funkcji patrona w swoim sądzie. § 3 Kto jakąkolwiek czynnością dokonaną 
nielegalnie z winy umyślnej lub nieumyślnej wyrządził komuś krzywdę, obowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej szkody”. 

Pełnomocnicy i adwokaci ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich zadań. 
Do niewłaściwych zachowań Instrukcja Dignitas connubii zalicza następujące: przyjęcie korzyści lub jej 
obietnicy za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działania (zob. kan. 1386 KPK); nadużycie 

zadania oraz bezprawne podjęcie lub pominięcie czynności spowodowane zawinionym zaniedbaniem 
i powodującym szkodę (zob. kan. 1389 § 1-2); sprzeniewierzenie się prawdzie poprzez posługiwanie się 
fałszywym lub zmienionym dokumentem ( zob. kan. 1391 n. 2 KPK); poważne uchybienie szacunkowi 
i posłuszeństwu, jakie należą się trybunałowi (zob. kan. 1470 § 2 KPK); układanie się o wygórowane 
wynagrodzenie (zob. kan. 1488 § 1 KPK); sprzeniewierzenie się swojemu urzędowi z powodu 
podarunków, obietnic albo innych przyczyn ( zob. kan. 1489 KPK); zabieranie spraw z właściwych sądów 
albo jakiegokolwiek działania omijającego przepisy prawa (zob. kan. 1488 § 2 KPK). W wypadku 
zaistnienia któregoś z wymienionych nadużyć w związku ze sprawowaniem funkcji przez pełnomocnika 
lub adwokata, należy wymierzyć karę zgodnie z przepisami prawa. Jeśli natomiast pełnomocnik lub 
adwokat okazał się nieudolny, utracił dobre imię, dopuścił się niedbalstwa lub nadużycia, które 

powodują niezdolność do właściwego wypełniania powierzonych mu zadań, powinno się postąpić 
zgodnie z postanowieniem biskupa diecezjalnego nadzorującego sąd lub zebrania biskupów tych diecezji, 
które mają wspólny sąd, stosownie do ustanowionych przez nich – w odniesieniu do tego rodzaju 
zachowań – odpowiednich środków zaradczych oraz kar, włącznie z zakazem wykonywania pełnionych 
zadań w ich sądzie. Odpowiedzialność dotyczy również obowiązku naprawienia szkód spowodowanych 
bezprawnym dokonaniem czynności prawnej z winy umyślnej lub nieumyślnej25. Adwokatowi także nie 
wolno być świadkiem w tej samej sprawie, w której występuje jako obrońca (zob. kan. 1550 § 2 KPK, 
nr 1). 

Ww. artykuły wyraźnie określają wymagania względem adwokatów. Muszą oni odznaczać się 
wysokimi standardami moralnymi i zawodowymi. Zobowiązani sią także działać w granicach prawa, aby 

nie narazić się na sankcje karne.  

                                                 
24 Zob. W. Kiwior, Komentarz do art. 110, w: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii…, s. 172-173. 
25 Zob. W. Kiwior, Komentarz do art. 111, w: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii…, s. 173-174. 



ETYKA ADWOKACKA W REGULACJACH PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA POLSKIEGO                                                                            K. KRÓL 

64 

Można stwierdzić, że na podstawie przepisu zawartego w art. 3 Motu Proprio Iusti iudicis26 sankcja 
karna może spotkać adwokata za nieprowadzenie przykładnego życia chrześcijańskiego, brak 
integralności obyczajów czy też brak zaangażowania w apostolat swojej wspólnoty kościelnej, zgodnie 
z osobistym powołaniem, jako że takie cechy są wymagane od kandydatów na adwokatów z ogólnej listy 
adwokatów Kurii Rzymskiej27. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata w regulacjach prawa polskiego 

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 
sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 
zawodowych (zob. art. 80 Ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze ze zm.)28 np. za zatajenie 

sprawy karnej toczącej się przeciwko nim, publiczne wypowiedzi godzące w wymiar sprawiedliwości, 
niestawiennictwo na rozprawie własnych klientów i brak znalezienia substytutów na swoje miejsce, brak 
złożenia środka odwoławczego w ustawowym terminie, brak kultury osobistej i kultury słowa. 

Kary dyscyplinarne, którym mogą podlegać adwokaci to: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) kara 
pieniężna, 4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, 
5) wydalenie z adwokatury. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz 
wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Kara nagany oraz kara pieniężna pociągają za sobą 
utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę 
biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia (zob. art. 81 ustawy p.o.a.). 
Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do pięćdziesięciokrotnej podstawowej 

składki izbowej. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa rada adwokacka przekazuje na cele adwokatury. 
W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary pieniężnej. Kara wydalenia z adwokatury 
pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. Kara wydalenia 
z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez 
prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów 
przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury. Istnieje 
możliwość ponownego wpisu na listę aplikantów adwokackich tych, którzy zostali w wyniku orzeczenia 
skreśleni z listy aplikantów adwokackich (zob. art. 83 ust. 3 ustawy p.o.a.). 

Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia. Nie można wszcząć 
postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, 
a w wypadkach naruszenia wolności słowa – sześć miesięcy. 

Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela. Minister 
Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym 
przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd 
dyscyplinarny izby adwokackiej, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego (zob. art. 90 ustawy p.o.a.). 

W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 1) Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej, 2) Wyższy Sąd 
Dyscyplinarny (zob. art. 91 ustawy p.o.a.). Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu. 

Rozprawa przed sądem dyscyplinarnym jest jawna, chyba że jawność rozprawy zagraża ujawnieniu 

                                                 
26 Zob. Sekretariat Stanu, Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas Iusti iudicis, 23.07.1990, 
AAS 82(1990), s. 1630-1634. 
27 Zob. A. Miziński, Status prawny adwokata…, s. 193 i nast. 
28 Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124. ze zm. 
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tajemnicy adwokackiej albo zachodzą inne wymagane przepisami prawa przyczyny wyłączenia jawności 
(zob. art. 95 ustawy p.o.a.). Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie 
dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd 
dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu 
wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na wniosek stron (zob. art. 95 j ustawy p.o.a.). 

Skodyfikowane standardy postępowania zwracają uwagę społeczeństwa na to, że stosowanie 
prawa nie jest mechanicznym aplikowaniem norm. Te standardy powinny określać podstawowe normy 
zachowania, przy uwzględnieniu niemożliwości ustalenia kompletnej listy działań zabronionych 
i dozwolonych. Ponadto naruszenie norm postępowania nie powinno bezpośrednio skutkować 
odpowiedzialnością dyscyplinarną – każdy przypadek powinien być oceniany oddzielnie, 

z uwzględnieniem sytuacji i okoliczności29. 

Adwokat jako zawód zaufania publicznego 

Zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący 
się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający 
przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystaniu tych informacji przez 
świadczących usługi30. Określenie „zawody zaufania publicznego” pojawiło się w Konstytucji RP. Artykuł 
17 Konstytucji RP stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące 
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zawodem zaufania publicznego, jest 

zawód, który polega na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań 
publicznych, troski o realizację interesu publicznego, a który w szczególności: jest wykonywany przez 
osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach właściwych dla danego zawodu; jest 
wykonywany w formach określonych w przepisach właściwych dla danego zawodu; wiąże się 
z przynależnością do samorządu zawodowego; tworzy szczególną więź zaufania między osobą 
wykonującą zawód i świadczącą usługi na rzecz klienta a klientem; wiąże się z dostępem do informacji 
dotyczących sfery prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy; gwarantuje, że informacje, 
uzyskane przez wykonującego zawód stanowią, w zakresie wynikającym z przepisów właściwych dla 
danego zawodu, tajemnicę zawodową, której ujawnienie może nastąpić jedynie w przypadkach 
określonych w przepisach ustawowych; osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, kieruje się 

zasadami etyki zawodowej. Pojęcie zawodu zaufania publicznego jest specyficznie polskim tworem i nie 
jest znane w innych krajach europejskich31. 

Na podstawie konstytucyjnej mogą być tworzone samorządy zawodowe adwokatów, radców 
prawnych, notariuszy oraz innych korporacji nieprawniczych, których źródłem będą wspólne interesy 
zawodowe grupy obywateli32 oraz „więź pracy zawodowej”33. Umieszczenie tego przepisu w Konstytucji 
nastąpiło na skutek presji wymienionych wyżej środowisk zawodowych, problematyka ta poruszana jest 
bowiem zazwyczaj na poziomie ustawowym34. Nie zmienia to jednak faktu, że umiejscowienie 

                                                 
29 Zob. T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Kraków 2007, s. 163. 
30 Zob. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.05.2002 r. (w sprawie SK 20/00), w: W. Bergier, J. Jacyna, 
Etyka zawodu…, s. 45. 
31 Zob. P. Antkowiak, Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, Przegląd Politologiczny 
1 (2013), s. 135. 
32 Zob. P. Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2009, s. 26. 
33 Zob. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 47. 
34 Zob. P. Sarnecki, Konstytucja…, s. 26. 
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wspomnianej regulacji w Rozdziale I Konstytucji RP oznacza uznanie przez ustrojodawcę samorządów 
zawodowych za jedną z podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawnego35. Każdemu ze 
wskazanych zawodów prawniczych przypisuje się określone zadania, które związane są z ingerencją – 
w pewnym zakresie – w prawa i obowiązki innych podmiotów i dotykają różnych sfer życia osobistego 
i zawodowego36. 

Adwokaci mają do czynienia z najważniejszymi dobrami swoich klientów takimi jak życie, zdrowie, 
wolność, bezpieczeństwo, osobowość, itp. Zawód adwokata należy do zawodów zaufania publicznego. 
Adwokat powinien wzbudzać zaufanie oraz szacunek u klienta. Adwokat posiada szereg informacji ze 
sfery prywatnej mocodawcy, które stanowią tajemnicę zawodową. Zawód adwokata może być 
wykonywany przez osoby, które wykażą się wymaganą wiedzą i umiejętnościami. 

Warte podkreślenia jest także to, że zawód adwokata należy także do tzw. wolnych zawodów, 
a o osobach wykonujących wolny zawód mówi się wówczas, gdy występuje: osobisty charakter 
świadczonych usług; kwalifikowane, szczególne wykształcenie; specyficzne zasady wykonywania 
zawodu; niezależność zawodowa; etos i misja wykonywania zawodu; sposób i stan zorganizowania; 
tajemnica zawodowa37. 

Podsumowanie 

Analizując ustawodawstwo oraz literaturę dotyczącą zasad etyki adwokackiej w prawie 
kanonicznym i polskim należy stwierdzić, że bez etyki nie można dobrze wykonywać zawodu 
adwokackiego. Nawet znakomity prawnik okaże się marnym adwokatem jeśli nie zdobędzie należytego 

przygotowania etycznego. 
Dobry adwokat powinien przestrzegać reguł istotnych dla środowiska adwokackiego oraz osób, 

które mają związek z działaniem adwokatów. Zakres etyki adwokackiej wykracza poza interesy 
środowiska prawniczego. Powołanie pełnomocnika i adwokata należy do istotnych uprawnień stron 
procesowych, które powierzają prawnikowi swoje sprawy. Adwokat powinien zachować tajemnicę, 
zapewnić poufność, aby zbudować wzajemne zaufanie. Każdy adwokat musi być uczciwy wobec swojego 
zawodu, systemu prawnego, klienta, innego prawnika. Adwokat powinien działać w interesie strony, ale 
nie za wszelką cenę, prowadzić sprawy klienta należycie i uczciwie, dochować odpowiedniej dyskrecji.  

Zasady etyki adwokackiej kształtują oblicze zawodu adwokata. Ich przestrzeganie stanowi klucz do 
prawidłowego, rzetelnego i sumiennego pełnienia funkcji adwokata zarówno na gruncie prawa 

kanonicznego, jak i polskiego. 

LAWYER ETHICS IN THE REGULATIONS OF CANON LAW AND POLISH LAW. COMPARATIVE STUDY 

Summary 
The framework of this article presents the ethical requirements for canon lawyers and lawyers 

under Polish law, the disciplinary responsibility of lawyers for infringement of ethical principles under 
canon law and Polish law, profession of a lawyer as a profession of public trust, and the principles of 
lawyer ethics in axiological terms. The principles of lawyer ethics form the face of the legal profession. 

Obeying these rules is the key to proper, honest and diligent performance of the function of a lawyer 

                                                 
35 Zob. P. Antkowiak, Polskie i europejskie standardy…, s. 115. 
36 Zob. tamże, s. 135. 
37 Zob. J. Jacyszyn, Wolny zawód, w: Mała encyklopedia prawa, red. Urszula Kalina-Prasznic, Warszawa 2005, s. 690. 
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under both canon and Polish law. An excellent lawyer who neglects ethical principles will prove to be 
a bad one. 

Keywords 
lawyer, canon lawyer, ethics, lawyer ethics, ethical requirements, disciplinary responsibility, 

profession of public trust 
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ANDRZEJ TOMASZ KUBANOWSKI 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

TOMASZA Z AKWINU CHRYSTIANOLOGIA MORALNA, 
CZYLI ZAPOMNIANE SPOJRZENIE NA CHRZEŚCIJAŃSKĄ MORALNOŚĆ1 

Chrystianologia moralna jest zapomnianym podejściem do zagadnień moralnych, które bazuje 
na koncepcji wyrażonej już przez św. Pawła Apostoła. Jej rozwinięcie można odnaleźć w myśli 
teologicznomoralnej św. Tomasza z Akwinu, w której implikuje on zasadę Chrystusowego 
egzemplaryzmu w perspektywie ontycznej i moralnej. Celem niniejszego artykułu jest 
scharakteryzowanie owej koncepcji w kluczu formuły z S.Th., II-II, q. 124, a. 5, ad 1. Wpływ 
chrystianologii moralnej na współczesną katolicką teologię moralną zostaje zaprezentowany 
we wnioskach. 

Już od około 200 lat katolicka teologia moralna przechodzi proces odnowy. W sposób szczególny 

dynamika owego procesu została zwiększona w XX w. przez soborową reorientację metodologiczną, 
w której myśl teologicznomoralna zwraca się ponownie ku moralności biblijnej, sakramentalnej 
i aretologicznej. W jej ramach udaje się dostrzec charakterystyczne zarysy antropologiczne, 
kairologiczne, personalistyczne, ekumeniczne i wspólnotowe. Celem procesu odnowy jest odejście 
katolickiej teologii moralnej od kazuistyki oraz legalizmu w podchodzeniu do zagadnień moralnych 
i przybliżenie do komplementarnej koncepcji opartej o idee powołania Bożego charakteryzującej się 
podejściem bardziej spersonalizowanym oraz teologicznym2. 

Jednak pomimo licznych prób systematyzacji wykładu teologii moralnej według odnowionych 
kryteriów teologicznych nadal nie wypracowano całościowego podejścia, które we właściwy sposób 
zawierałoby w sobie wszystkie konieczne odniesienia oraz wcześniej wymienione rysy. Wynika to 

z występowania w poszczególnych koncepcjach teologicznomoralnych swoistych przeakcentowań 
jednych treści wobec innych, a być może też przyjęcia niewłaściwej struktury całej teologii moralnej3. 

                                                 
Andrzej Tomasz Kubanowski, mgr lic. kan. – doktorant w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału 
Teologicznego UMK, członek Pracowni Tomizmu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu; 
zainteresowania naukowe: tomizm biblijny, chrystianologia moralna w myśli św. Tomasza z Akwinu, komentarze 
św. Tomasza z Akwinu do Listów Więziennych św. Pawła, antropologiczne podstawy bioetyki; kontakt: 
an_kub@doktorant.umk.pl. 
1 Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego na Zjeździe Teologów, 14.05.2016, na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zatytułowanego: Tomasza z Akwinu chrystianologia moralna, 
czyli nowe spojrzenie na chrześcijańską moralność. 
2 Zob. F. Greniuk, Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993, s. 171-204. 
3 Rozwinięcie owego zagadnienia można znaleźć w doskonałej publikacji: S.Th. Pinckaers, Źródła moralności 
chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tł. A. Kuryś, Poznań 1994, s. 275-295. Warto zwrócić uwagę również na: 
J. Nagórny, Teologia moralna w czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, w: J. Nagórny, Teologia moralna – Wokół 
odnowy po Soborze Watykańskim II, red. J. Gocko, K. Jeżyna, Lublin 2014, s. 77-87; M. Vidal, Kryzys wartości 
moralnych, tł. B. Szatyński, w: Moralność chrześcijańska, Poznań - Warszawa 1987, s. 11-21. 



TOMASZA Z AKWINU CHRYSTIANOLOGIA MORALNA...                                                                                                                                A.T. KUBANOWSKI 

70 

Rozwiązanie tego fundamentalnego dla teologii moralnej problemu można znaleźć w myśli św. 
Tomasza z Akwinu i jego koncepcji teologicznomoralnej określanej przez niektórych badaczy mianem 
„chrystianologii moralnej”. Niech swoisty „klucz hermeneutyczny” dla tego „nowoodkrytego” konceptu 
stanowi następująca formuła, którą udaje się odnaleźć na kartach drugiej części Summy teologicznej:  

Christianus dicitur qui Christi est. Dicitur autem aliquis esse Christi non solum ex eo quod habet fidem 
Christi, sed etiam ex eo quod spiritu Christi ad opera virtuosa procedit, (…); et etiam ex hoc quod, ad 

imitationem Christi, peccatis moritur…4,  

co się przekłada:  

„Chrześcijaninem zostaje nazwany ten, co jest Chrystusa. Zaś jest nazwany ktoś nie tylko z tego, że ma wiarę 
w Chrystusa, lecz również dlatego, że podejmuje dzieła cnót z powodu Ducha Chrystusa (…); i także stąd, że 

naśladując Chrystusa jest umarły dla grzechów…” [tłum. wł.]5.  

Nim jednak przejdziemy do dalszych refleksji, musimy postarać się odpowiedzieć na pytanie: Jak 
zdefiniować termin „chrystianologia moralna”? Nastręcza to swoistych problemów, gdyż różni autorzy 
w zróżnicowany sposób podchodzą do tego zagadnienia6. Posłużymy się jednakże koncepcjami 
wypracowanymi przez dwóch teologów: o. Romana Zdziarstka oraz ks. Mirosława Mroza. Pierwszy z nich 
książką „Chrystianologia Świętego Pawła. Aspekt ontyczny, t. 1” wprowadził do teologii polskiej sam 
termin „chrystianologia”. Drugi natomiast w oparciu o myśl św. Tomasza z Akwinu zaczął rozwijać 
i uzupełniać chrystianologiczny wykład o. Zdziarstka o brakujący aspekt moralny, który został przez ojca 
dominikanina zasygnalizowany, ale nigdy nie ukazał się w postaci tomu drugiego „Chrystianologii 

Świętego Pawła”. Niemniej jednak o. Zdziarstek w swojej publikacji stara się w sposób wystarczający 
opisać chrystianologię oraz metodę jej refleksji od strony ontycznej. Aspekt ontyczny w chrystianologii 
stanowi bowiem konieczną podstawę do prowadzenia późniejszych rozważań natury moralnej. Stąd też 
o. Zdziarstek rozpoczyna swoje rozpatrywania od ustalenia definicji chrystianologii, którą określa jako 
„naukę o chrześcijaninie opartą na Objawieniu Bożym, ujmującą go w relacji do Boga Ojca, Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego”7. Jej celem jest poszukiwanie „podstaw tożsamości chrześcijańskiej, czyli 
tego co można by nazwać esse christianorum – cechy wyodrębniającej chrześcijanina spośród innych 
osób wierzących w Boga”8. Kluczową rolę w owej koncepcji odgrywa kategoria relacji, według której 
człowiek – chrześcijanin jest kształtowany zarówno w swojej strukturze ontycznej, jak i budującej na niej 
postawie moralnej9. Opierając się na tych spostrzeżeniach ks. prof. M. Mróz podejmuje się próby opisania 

chrystianologii od strony moralnej. Zainspirowany jednak biblijnym charakterem myśli 

                                                 
4 Sancti Thomae Aquinatis, Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita, t. 4-12, Summa theologiae, Roma 1888-1906, II-
II, q. 124, a. 5, ad 1 [dalej: S.Th.]. 
5 Por. A. Kubanowski, Chrystianologia moralna. Nowe ujęcie nauki o moralności chrześcijańskiej według św. Tomasza 
z Akwinu, Ateneum Kapłańskie 166,2 (2016), s. 337. 
6 Dla przykładu, niemiecki teolog Emmanuel L. Rehfeld przez pojęcie „chrystianologia” rozpatruje jeden 
z głównych nurtów antropologicznej koncepcji prezentowanej w listach Pawłowych. Dla o. Wacława Hryniewicza 
OMI „chrystianologia” jest raczej sposobem prowadzenia refleksji teologicznej, który charakteryzuje się 
poszukiwaniem paschalnego wymiaru w chrześcijańskiej egzystencji oraz duchowości, zob. W. Hryniewicz, The 
Challlenge of Our Hope: Christian Faith in Dialogue, Washington D.C. 2007, s. 33-42; E. Rehfeld, Relationale 
Ontologie bei Paulus. Die ontische Wirksamkeit der Christisbezogenheit im Denken des Heidenapostels, Tübingen 
2012, s. 119-125. 
7 R.S. Zdziarstek, Chrystianologia Świętego Pawła. Apekt ontyczny, t. 1, Kraków 1989, s. 35. 
8 Tamże, s. 30. 
9 Por. A. Kubanowski, Pytanie o status chrystianologii św. Pawła – quaestiones selectae, Studia Gdańskie 38 (2016), 
s. 68-69. 
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teologicznomoralnej Akwinaty, który w znacznej mierze czerpał z Pawłowej parenezy10, swoją refleksję 
kształtuje na zasadzie chrystianologicznej interpretacji wykładu teologii moralnej według św. Tomasza 
z Akwinu. Dlatego też formułuje on definicję chrystianologii moralnej w kontekście Tomaszowego 
konceptu chrześcijańskiej moralności jako conformitas Christi11. Chrystianologia moralna jest więc 
„nauką wyrastającą na styku antropologii i chrystologii, która podejmuje się refleksji o człowieku 
ukształtowanym według zasady chrystycznej, gdzie «obraz i podobieństwo» spotyka się ze swoim 
wzorem – człowieczeństwem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i chwalebnym”12. Zatem „chrześcijanin 
pozostający w ontycznej relacji z Chrystusem – egzemplaryzm ontyczny, kształtuje siebie przez 
upodobnienie do «obrazu Chrystusa» – egzemplaryzm moralny, mocą łaski i cnót teologalnych”13. Ową 
„zasadę chrystyczną” udaje się rozpoznać we wcześniej już przytoczonej formule z drugiej części Summy 

teologicznej. Rozpatrując ten swoisty „klucz hermeneutyczny” Tomaszowej chrystianologii moralnej 
musimy zwrócić uwagę na trzy rzeczywistości, które tworzą konkretną ścieżkę interpretacyjną 
w odczytywaniu wykładu o byciu chrześcijaninem. Należą do nich: wiara w Chrystusa, Duch Chrystusa 
i dzieła cnót.  

Wiara w myśli św. Tomasza z Akwinu jest aktem poznawczym angażującym intelektualne władze 
człowieka, w którym intelekt kieruje się ku poznaniu Prawdy uznając ją za Dobro, aby następnie wola 
dążyła do rozpoznanego dobra jako celu ostatecznego, czyli szczęścia wiecznego14. Właśnie ze względu 
na zaangażowanie władz intelektualnych wiara w Chrystusa ma trojaki charakter. Po pierwsze polega na 
wierzeniu w Boga, czyli w przedmiot materialny wiary – treść. Po drugie polega na wierzeniu Bogu, czyli 
w formalny przedmiot wiary – Pierwszą Prawdę. Po trzecie polega na wierzeniu dla Boga, czyli uznaniu 

formalnego przedmiotu wiary za cel ostateczny osobistego działania (w myśl triady credere Deum, 
credere Deo, credere in Deum)15. Przez wydarzenie Wcielenia perspektywa aktu wiary rozszerzyła się 
również na zmysłowe władze wewnętrzne, a nawet zewnętrzne. Dzięki temu człowiek może jakby 

                                                 
10 Zob. S.Th. Pinckaers, Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, tł. A. Fabiś, Poznań 
1998, s. 38-46. 
11 Por. M. Mróz, By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża (1 Kor 1,17). Zrozumienie misterium męki i śmierci Jezusa 
w świetle niektórych elementów chrystianologii moralnej św. Tomasza z Akwinu, Teologia i Człowiek 11 (2008), 
s. 102. Sam termin „conformitas” w Tomaszowej teologii jest wielowarstwowy w sferze pojęciowej. Oznacza 
bowiem posiadanie podobnej formy, współmierność, zgodność, podobieństwo, a czasami nawet tożsamość. 
Wychodzi od metafizycznego pojęcia „formy” jako podstawy bytu w strukturze hylemorficznej i dąży do aplikacji 
tej perspektywy w treści teologicznej. Na „formę” oddziałuje łaska i cnoty, przez co człowiek, który upodabnia się 
do Chrystusa, otrzymuje pełnię swojej własnej natury stworzonej na „obraz” i „podobieństwo”. Człowieczeństwo 
Chrystusa jest człowieczeństwem doskonałym, wzorem, od którego swój początek bierze każde inne 
człowieczeństwo i do którego dąży po „kryzysie” grzechu pierworodnego. Dla Akwinaty conformitas Christi jest 
zarówno elementem ontologii „nowego człowieka”, jak też rzeczywistości teologicznomoralnej, na co wskazuje 
chociażby w S.Th., I-II, q. 68, a. 1 co. Z tym konceptem wiążą się również kolejne zagadnienia, takie jak 
transfiguracja i usynowienie człowieka; por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. 
Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 500-505. 
12 Tenże, Znaczenie obrzędów wyjaśniających Chrztu w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu o byciu chrześcijaninem, 
w: Chrzest w życiu i misji Kościoła (V). Liturgia Chrztu Świętego, red. I. Chłopkowska, Warszawa-Siedlce 2010, s. 64. 
13 Tenże, Nauka św. Tomasza na kanwie adhortacji Evangelii Gaudium, Wykład wygłoszony z okazji liturgicznego 
wspomnienia Świętego Tomasza z Akwinu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, Pelpin 20.01.2014, 
cyt. za: A. Kubanowski, Conformitas Christi – Ku chrystianologii jako nauce o byciu chrześcijaninem, Teologia 
i Człowiek 28,4 (2014), s. 76. 
14 S.Th., II-II, q. 1, a. 1 co. 
15 S.Th., II-II, q. 2, a. 2 co. 
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„organicznie” złączyć się w sakramentach z przedmiotem wiary, a także przez akceptację objawiającego 
mu się Słowa przyjąć dynamikę łaski, która współbrzmi w jego działaniach moralnych16. 

Desygnatem pojęcia łaska w formule Akwinaty jest Duch Chrystusa. Doktor Anielski w Wykładzie 
Listu do Rzymian17 utożsamia Go z Duchem Świętym. Przez fakt, iż w Jezusie Chrystusie natura ludzka 
została usposobiona do przyjęcia pełni łaski, człowiek ochrzczony uzyskał możliwości obcowania 
z Duchem Świętym w swoim własnym bycie, współudziału w miłości trynitarnej oraz poddawania się 
Jego poruszeniom w wszelkich działaniach. Na tej perspektywie zasadza się prawdziwe znaczenie idei 
Chrystusowego egzemplaryzmu, w którym imitatio nie jest li tylko wymogiem intelektualno-
wolitywnym, czy też ślepym powtarzaniem pewnych misteriów życia Chrystusa, ale proegzystencją 
w statusie syna kierującą się ku pełni umiłowania w wolności18. Stąd też moralnym prawem 

chrześcijanina jest Prawo nowe – lex nova, które Akwinata zasadniczo określa jako samą Łaskę Ducha 
Świętego19. To łaska nadaje chrześcijańskiemu postępowaniu nadprzyrodzonej płodności i dynamiki do 
realizowania we własnym życiu imperatywu miłości, który nie jawi się jako zewnętrznie narzucony, lecz 
jako wewnętrzna potrzeba „ucharytatywnionej”20 natury, by zobaczyć pełnie własnego synostwa 
i ojcostwa Boga21. 

Według św. Tomasza owo wewnętrzne, ontyczno-moralne usposobienia objawia się 
w doskonałości praktykowanych cnót. Sama kategoria cnoty ponownie zyskuje na ważności wśród 
współczesnych myślicieli, jednak nadal wymaga ona właściwej wykładni. Taką właściwą wykładnię daje 
sam Akwinata. Dla niego cnota jest dobrą sprawnością działaniową, która czyni dobrym dzieło, jak 
również jego sprawcę22. Dzięki udoskonalaniu władz ludzkich cnoty sprawiają, że działają one lepiej 

i sprawniej w realizowaniu dobrych czynów. Najistotniejsze miejsce w aretologicznym systemie Doktora 
Anielskiego zajmują cnoty teologalne, które w sposób szczególny kierują człowieka ku Bogu, jako 
Prawdzie Pierwszej, Dobru Najwyższemu i celowi ostatecznemu wszystkich ludzkich działań23. Te 
nadprzyrodzone sprawności zostają dane chrześcijaninowi ze względu na jego synowski status i mają 
w nim rozwijać wewnętrzną otwartość na uczestnictwo w pełni Bożej miłości. Dlatego też mocą łaski 

                                                 
16 Por. A. Kubanowski, Chrystianologia moralna…, s. 338-339. 
17 S. Thomae de Aquino, Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Romanos lectura, c. 8, l. 2, nr 627. 
18 Por. A. Kubanowski, Conformitas Christi…, s. 70. 
19 S. Th., I-II, q. 106, a. 1 co.: Et ideo principaliter lex nova est ipsa gratia spiritus sancti, quae datur Christi fidelibus. 
20 „Ucharytatywnionej”, czyli obdarzonej przez Boga łaską, która usprawnia ją do życia nadprzyrodzonego, zob. 
S.Th., I-II, q. 110, a. 3 co. 
21 Por. A. Kubanowski, Chrystianologia moralna…, s. 340-341. 
22 Por. J.-P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu – Mistrz duchowy, tł. A. Kuryś, Poznań-Warszawa 2001, s. 365. 
23 Por. M. Mróz, Mądrość cnót – droga odzyskania „smaku życia”, w: Mądrość życia, W szkole cnót chrześcijańskich, 
red. M. Mróz, Toruń 2003, 20-22. Tomasz z Akwinu wyróżnia dwa podziały cnót. Pierwszy bazuje na przedmiocie 
sprawności, drugi natomiast na pochodzeniu konkretnych sprawności. W ramach pierwszego podziału 
najważniejsze są cnoty teologalne, gdyż ich przedmiotem jest bezpośrednio sam Bóg jako cel ostateczny 
wszelkiego ludzkiego działania; przedmiotem zaś cnót moralnych są środki, które mają prowadzić do tego celu, 
a cnót intelektualnych – ich teoretyczne i praktyczne poznanie rozumowe. Na podstawie drugiego podziału 
rozróżnić można cnoty wlane wraz z łaską oraz cnoty nabyte przez powtarzanie dobrych czynów. Należy jednak 
pamiętać o wymiarze przekształcającym działającej w chrześcijaninie Łaski Ducha Świętego, która sprawności 
naturalne, pod wpływem cnót teologalnych, przemienia i podnosi do statusu nadprzyrodzonych, np. roztropność – 
mądrość; sprawiedliwość – miłosierdzie; męstwo – męczeństwo; umiarkowanie – czystość, tak jak miało to 
miejsce w Jezusie Chrystusie. 
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integrują działanie poszczególnych władz, a cnoty „naturalne”24 wynoszą do poziomu działania 
w nadprzyrodzonej dynamice25. Dzięki nim natura ludzka może zbliżyć się w swoich aktach do 
doskonałości. Jednakże nie staje się tak dzięki klasycznemu rozwijaniu cnót poprzez praktykowanie 
dobrych czynów i utrwalanie w sobie jakiś nawyków, ale przez żywe spotkanie z najwyższym moralnym 
exemplum – Jezusem Chrystusem, który jest zarówno przykładem do naśladowania, jak i źródłem, 
z którego rozlewa się owo esse christianorum – zdolność całkowitego oddania się Bogu, dania o Nim 
świadectwa, nawet w postaci aktów heroicznych26. 

Te trzy kwestie teologiczne – ujęte przez Akwinatę w jedno sformułowanie definiujące 
chrześcijanina – wzajemnie się przenikają i jeżeli którąś z nich wyłączyłoby się z chrzystianologicznej 
refleksji, to byłaby ona niepełna. Św. Tomasz z Akwinu w swojej koncepcji chrystianologii moralnej 

stawia bowiem na komplementarność i wzajemne odnoszenie się do siebie konkretnych rzeczywistości 
w aspekcie ontycznym i moralnym, naturalnym i nadprzyrodzonym, duchowym oraz cielesnym. 
Punktem stycznym dla nich wszystkich pozostaje zawsze wydarzenie Jezusa Chrystusa, które zasadniczo 
odpowiada za kształt chrześcijańskiej tożsamości, a przez nią także moralności. 

W podsumowaniu chciałbym krótko zwrócić uwagę w jaki sposób koncepcja 
chrystianologicznomoralna Tomasza z Akwinu może kształtować współczesny wykład katolickiej 
teologii moralnej. Po pierwsze, do wykładu teologii moralnej należy przywrócić traktat o Łasce Ducha 
Świętego, ponieważ bez niego katolicka myśl teologicznomoralna zbliża się bardziej do refleksji filozofii 
moralnej, bądź etyki chrześcijańskiej tracąc swój wymiar teologalny jako regula fidei i via vitae27. Traktat 
o łasce nadaje również właściwe znaczenie i perspektywę wszystkim pozostałym elementom wykładu 

moralności, takimi jak np. aretologia, sakramentologia, antropologia, teleologia. Po drugie, współczesny 
wykład katolickiej teologii moralnej winien być ukierunkowany chrystologicznie i uwzględniać źródło 
oraz cel właściwej moralności chrześcijańskiej, którym jest odkrywanie w sobie „Chrystusowej” 
tożsamości. Powinien także z całą konsekwencją uwzględniać podmiot refleksji teologicznomoralnej, 
czyli chrześcijanina. Po trzecie, refleksja teologii moralnej nie powinna odrywać się od życia duchowego 
i w ramach prowadzonych przez siebie rozważań uwzględniać aspekty duchowe, a nawet mistyczne, aby 
posiadać również charakter duszpasterski. Po czwarte i ostatnie, wykład teologii moralnej, tak jak 
koncepcja chrystianologiczno-moralna musi być komplementarny i uporządkowany, aby treści 
filozoficzne nie przysłoniły w nim teologicznego prymatu, który buduje się na nieustającym odniesieniu 
do Pisma Świętego oraz żywej Tradycji wspólnoty Kościoła Chrystusowego. W ramach tego rysu 

chrystianologicznego teologii moralnej nie traktuje się wyłącznie jako refleksji nad moralnością, lecz 
uznaje się ją za najważniejszą dyscyplinę dotyczącą „bycia chrześcijaninem”. 

Poprzez strukturę swojego największego dzieła – Summy teologicznej, św. Tomasz z Akwinu 
wskazuje ważność teologii moralnej w całej Sacra Doctrina (wszakże zajmuje ona u niego najwięcej 
miejsca). W czasach współczesnych pogląd taki jest raczej kontestowany, ponieważ wiele osób uważa 
wykład chrześcijańskiej moralności jedynie za spekulatywny konstrukt nieprzystający do realiów 
zmieniającego się życia. Może warto więc raz jeszcze poddać go bardzo wnikliwym rozważaniom i na 
nowo odsłonić jego ściśle praktyczny oraz duchowy wymiar, który dla chrześcijańskiej egzystencji 
stanowić będzie doskonałą przestrzeń do intelektualnego spotkania z prawdziwym Bogiem – Dobrem, 
Celem i Miłosierdziem. 

                                                 
24 Por. F.Ch. Bauerschmidt, Thomas Aquinas. Faith, Reason, and Following Christ. Christian Theology in Context, 
Oxford 2013, s. 236-237: Tomasz mówi o sprawnościach w sensie quasi in naturam. Przynależą one do porządku 
natury ludzkiej, ale nie są wrodzone. 
25 Por. M. Mróz, Mądrość cnót…, s. 29. 
26 Tenże, Człowiek w dynamizmie cnoty…, s. 506-513. 
27 Por. I. Mroczkowski, Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda, Płock 2011, s. 8. 
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THOMAS AQUINAS’S MORAL CHRISTIANOLOGY 
AS A FORGOTTEN LOOK ON THE CHRISTIAN MORALITY 

Summary 
The moral chrisitanology is a forgotten approach to the moral questions, which based on the 

St. Paul Apostle’s predication. Its enhancement can be found in the moral thought of St. Thomas Aquinas, 
in which he implicates the principle of Christ’s exemplarism in the ontic and moral perspective. The aim 
of this paper is characterization of this conception according to the key of formula from S.Th., II-II, q. 124, 
a. 5, ad 1. The christianology’s impact on the contemporary Catholic moral theology is presented in the 
conclusions section.  
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POROZVODOVÁ MEDIÁCIA, 
AKO ALTERNATÍVA PRE ZACHOVANIE OPTIMÁLNEJ VÝCHOVY DETÍ 

Rozvodovosť je v súčasnej spoločnosti častokrát vnímaná ako nezvrátiteľný fenomén. Aj keď 
mnohí by uvítali, aby takéto definitívne tvrdenie bolo len omylom, ktoré s realitou nemá nič 
spoločné, opak je žiaľ pravdou. Stúpajúcu tendenciu rozvodovosti potvrdzujú aj mnohé 
štatistiky. Aj keď všetky snahy o jej elimináciu sú naďalej vítané, potrebné a chcené, otvára sa vo 
svetle daných skutočností aj nová dimenzia tejto problematiky. V konečnom dôsledku rozvod 
nepredstavuje len zánik manželského zväzku, ale v mnohých prípadoch má za následok aj 
rozpad rodiny. Práve v súvislosti s danou problematikou sa dnes do popredia dostáva 
porozvodová mediácia, ktorá si kladie za cieľ najmä nápravu narušených vzťahov rozvedených 
rodičov, aby sa následne obaja dokázali čo najoptimálnejším spôsobom naďalej podieľať na 
výchove svojich detí. Napriek pozitívnemu zámeru takto vedenej mediácie sa vynárajú 
oprávnené obavy, ohľadom zdegradovania mediácie na proces schvaľujúci a uľahčujúci samotný 
rozvod manželov.  

Mediácia je metódou riešenia medziľudských konfliktov, pri ktorom tretia neutrálna kvalifikovaná 
osoba – mediátor – pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnej komunikácii a porozumení. Jej cieľom je 
dosiahnutie spokojnosti s výsledkom a priebehom riešenia tohto konfliktu. Je to komunikačná metóda, 
ktorá využíva poznatky z rôznych vedných disciplín, ako napríklad psychológie, sociológie a práva. 
Hranice týchto disciplín prekračuje a vzájomne ich prepája. Korene mediácie siahajú ďaleko do histórie, 

ako metóda riešenia sporov má vo svete asi štyridsať ročnú tradíciu. Hlavným objektom mediácie ako 

takej je konflikt, ktorý pôsobí ako bariéra v medziľudských vzťahoch1. 
„Konflikt predstavuje záťažovú situáciu, ktorá veľmi silne pôsobí na emočné prežívanie jedinca”2. 

Ak sa jeho riešeniu nevenuje dostatočná pozornosť dokáže v konečnom dôsledku spôsobovať 
odcudzenie človeka voči človeku. Avšak ľudia v sebe nedokážu potlačiť svoju prirodzenú túžbu po 
sociálnom kontakte, a preto sa jeho absencia stáva príčinou hlbokej frustrácie. Živiteľkou tejto frustrácie 
sa stala jedna z najväčších ľudských slabostí, obava z vlastnej zraniteľnosti. Preto je dnes dôležité ľudom 
odhaliť, že snaha o riešenie konfliktu nemusí nutne končiť tým, že jedna strana odchádza ako víťaz 
a druhá ako porazený, nemusí teda predstavovať hrozbu.  

Konflikt často slúži ako prostriedok ku konfrontácii s inými. Pri dialógu sa snažíme poukázať najmä 
na to, v akej veľkej miere sa naše záujmy rozchádzajú, alebo sa dokonca prejaví snaha mocou vynútiť si 

                                                 
Jaromíra Sedláková, mgr – Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove; 
jaromira.sedlakova@smail.unipo.sk. 
1 Porov. L. Holá: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2011. s. 9.  
2 S. Michančová: Vybrané kapitoly z personálnej a sociálnej výchovy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove 
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. s. 18.  
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vlastné záujmy. Tým sa vo veľkej miere narúša prirodzený priebeh vzťahov. Prejaví sa v nás pozornosť 
k veciam, ktoré sme doposiaľ považovali za dané. Svoju energiu venujeme najmä úsiliu o interpretáciu 
toho čo veci znamenajú, odmietame ich brať také, aké v skutočnosti sú. To všetko spôsobuje, že 
komunikácia sa zhoršuje najmä v tom smere, že nie sme schopní počúvať čo iní hovoria. Sme natoľko 
zameraní na vlastné potreby a záujmy, že už nie sme schopní vnímať, o čo ide tomu druhému3.  

Ak sa tento fenomén prejaví v manželstve, partneri sú odsúdení na cestu k budovaniu nepravého 
manželstva, ktorého cieľom bude použiť čo najsilnejšie zbrane na ceste k víťazstvu v boji „kto z koho“4. 
Snaha o riešenie konfliktov sa stáva priam nutnosťou v manželskom vzťahu. Tento vzťah je nositeľom 
jednoty a nerozlučiteľnosti, ktorá zaväzuje oboch manželov k čo najväčšiemu úsiliu o jeho harmonické 
fungovanie5. 

Mnoho manželských párov sen dnes rozhodne rezignovať a svoje „nepodarené manželstvo“ sa 
rozhodnú riešiť radikálnym krokom. Pokorení neúspechom sa odhodlajú vstúpiť do súdnej siene ako 
navrhovateľ a odporkyňa, poprípade ako navrhovateľka a odporca, v sprievode svojich právnikov 
a s pevnou voľou ukončiť to, čo kedysi považovali za akt, ktorý mal navždy spojiť ich životy. Vyzbrojení 
hŕstkou pevných argumentov, ktorými chcú obhájiť svoj prelomový krok. Pre tvorcov štatistík ide o ďalší 
prípad potrebný zapísať do tabuliek, či grafov upozorňujúcich na nárast rozvodovosti. Pre sociológov je 
to prírastok do skupiny javov súčasnej spoločnosti, ktoré sa stávajú oblasťou ich výskumu, z dôvodu 
svojho negatívneho pôsobenia. Pre psychológov sú to azda budúci pacienti. A čo na to spoločnosť? Tá sa 
stáva len tichým divákom toho, ako do jej radov pribúda ďalšia rodina, ktorej hrozí, že časom jej 
pribudne pomenovanie neúplná, problémová či dokonca dysfunkčná. Títo ľudia sa kedysi milovali, avšak 

slová, ktorými si kedysi vyznávali svoju intenzívnu lásku upadajú do zabudnutia a menia sa na 
najpoužívanejšiu vetu rozvodových konaní: „Pociťujem k manželke/manželovi neprekonateľný odpor.“ 
Výpoveď, ktorá zamrazí, prekvapí a poznačí psychiku aktérov rozvodu určite na dlhé obdobie, ale iné 
slová na opísanie svojho vzťahu zrazu nedokážu použiť. Ich láska sa razom zmenila na odpor, ktorému 
dávajú prívlastok neprekonateľný. Toto tvrdenie neodmysliteľne predkladá otázku, kde sa stala chyba? 
Prečo je to tak? Prečo ľudia, ktorí kedysi túžili tráviť spolu každú sekundu svojho života, zrazu chcú 
navždy rozdeliť svoje životy? Rozvod je radikálnym krokom a príčina, ktorá k nemu vedie je asi v každom 
prípade istým spôsobom odlišná, špecifická. Pri pokuse o pochopenie príčin rozvodovosti by sme asi 
museli každý manželský pár skúmať individuálne. Pravdou ale je, že odkedy sa tento spoločensky 
nežiaduci akt udomácnil v súčasnej spoločnosti, jeho charakter súkromnosti a individuálnych dôvodov 

nie je jediným kritériom, na ktoré treba prihliadať. Rozvodovosť sa stala istým fenoménom spoločnosti, 
ktorý necháva nemalé dôsledky. Podiel na jeho náraste nesie v istej miere aj samotná spoločnosť.  

Medzi hlavné príčiny dramatických premien inštitúcie manželstva môžeme zaradiť zmenu 
spoločenského postavenia žien a s tým rastúcu túžbu po citovom uspokojení, ale taktiež aj nestabilitu 
trhu práce. Za rozpadom manželstva sa v mnohých prípadoch skrýva nerovnomerné rozloženie moci 
v manželstve, alebo prípadne tiež emočné problémy pretrvávajúce z detstva. Veľkým ohrozením pre 
manželov sa stáva, ak medzi nimi nastane tzv. „emočné tabu“ , v dôsledku ktorého môže vzniknúť 
neprekonateľná bariéra. Medzi nie menej dôležité faktory patrí taktiež problematika rozdielnych 
očakávaní, rozdiel citovej zrelosti, žiarlivosť, a v neposlednom rade v súčasnosti sa stáva problematickou 
najmä oblasť spoločnej komunikácie manželov6. 

                                                 
3 Porov. R. Mischnick: Nenásilná transformácia konfliktov. 2007. s. 22. http://www.trainingoftrainers.org/img/ 
manual_sk.pdf. (21.10.2011). 
4 Porov. J. Křivohlavý: Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha : Grada Publishing, 2004. s. 48. 
5 Porov. F. Čitbaj: Manželstvo v katolíckom kánonickom práve a právnom poriadku Slovenskej republiky. Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s.14-16.  
6 Porov. H. Smith: Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. s. 15-21.  
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Potreba vytvorenia harmonického manželského vzťahu sa stáva dôležitou najmä z dôvodu 
následného smerovania manželstva k vytvoreniu rodiny. Príchod dieťaťa je novou výzvou, ktorá prináša 
mnohé nové požiadavky na adaptovanie sa novej situácii. „Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi 
svojich detí“7 Dieťa je v prvom rade darom pre svojich rodičov. V druhom rade je to však nový človek, 
ktorý aj napriek tomu, že je nositeľom fyziologických vlastností, je pre svojich rodičov veľkou neznámou. 
Bol by priam potrebný „návod na použitie“, no žiaľ ten nebýva priložený. Plnú zodpovednosť preberajú za 
túto osobu rodičia, pre ktorých sa výchova stáva nielen právom, ale zároveň aj povinnosťou. Problém 
ohľadom výchovy detí nastáva spravidla vtedy, ak sa rodičia rozhodnú svoj manželský zväzok ukončiť. 
Súčasná stúpajúca tendencia rozvodovosti prináša so sebou stále viac sporov týkajúcich sa práve 
výchovy detí.  

Deti rozvodom rodičov strácajú jednu zo základných životných istôt. Smutným faktom ostáva, že 
deti sa často stávajú obeťou aj nástrojom vzájomných konfliktov rozvedených rodičov. Pohltení 
intenzitou vlastných problémov, často nevidia, že dieťa doslova volá o pomoc a žiada ich o starostlivosť8. 
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že právna úprava rozvodu manželov je nastavená tak, že zabraňuje 
takýmto nepriaznivým vplyvom. No pravdou je, že právna reorganizácia vzájomných vzťahov, práv 
a povinností vytvára len rámec právne záväzných pravidiel, konflikt ako taký však nerieši9. Spor, 
negatívne emócie a nenávistne ladené pozície pretrvávajú často krát aj po rozvodovom konaní, čím sa 
výrazne zhoršuje spolupráca exmanželov. Rozvod nie je procesom, ktorý by priniesol do vzťahu nejaké 
ozdravenie, ktoré by mohlo byť základom budúcej spolupráce pri výchove detí. Je to proces, z ktorého 
účastníci vychádzajú s pocitmi sklamania, zlyhania či frustrácie. Očakávať že takto emocionálne zronení 

ľudia budú schopní navzájom komunikovať a spolupracovať je ilúziou, ktorá s realitou nemá nič 
spoločné. Po rozvode sa zväčša medzi manželmi odohráva boj, v ktorom tasia oveľa silnejšie zbrane. Po 
rozvode totiž majú pocit, že si to môžu dovoliť. Do boja sa predsa pustili s človekom, s ktorým ich už nič 
nespája, v plnom rozsahu je to nepriateľ, ktorý im zasadil rany, a tie musia byť sa každú cenu oplatené. 
Mnoho rozvedených manželov pokračuje vo vojne dlho po tom čo spolu prestanú žiť, a práve takéto 
situácie privádzajú deti do stavu destabilizácie. Skutočnosť že rodičia nie sú schopní zložiť zbrane, je pre 
deti natoľko zraňujúca, že dokáže v negatívnom zmysle ovplyvniť ich budúci život vo vzťahoch10. Predísť 
týmto nepriaznivým situáciám nie je nemožné. Prevenciou pred nenávistnými konfliktami po rozvode 
môže byť mediácia. Návšteva mediačného pracovníka pred rozvodom, môže zmierniť negatívny vplyv 
samotného rozvodového konania. Za pomoci mediátora si manželia vypracujú dohodu, s ktorou 

prichádzajú do súdnej siene. Táto dohoda je odrazom kompromisov, ku ktorým strany za pomoci 
mediátora dokázali dospieť. Táto dohoda zrkadlí uspokojenie záujmov oboch strán. Pri súdnom konaní 
nie je priestor k tomu, aby sa k takejto dohode strany mohli dopracovať. Niekedy s návrhom k začatiu 
mediácie prichádza samotný sudca, poverený rozvodom manželov. Práve táto dohoda môže byť 
nápomocná pri eliminácii všetkých negatívnych aspektov týkajúcich sa najmä detí. Dieťa, ktoré „odhalí 
spory medzi rodičmi a ich úmysel rozviesť sa, trpí pre zlyhanie toho, čo je pre jeho rast nevyhnutné: 
porozumenia medzi rodičmi“11. 

Každé dieťa na rozvod rodičov reaguje odlišne, dôležitým faktorom je aj to v akom vekovom období 
sa dieťa práve nachádza, aké sú jeho vlastnosti, aký ma temperament, charakter, ako bolo zvyknuté 

                                                 
7 Katechizmus Katolíckej cirkvi…,. Kán. 1653. 
8 I. Špaňhelová: Díťě a rozvod rodičů. České Budějovice : Prostisk s.r.o, 2010. s. 46.  
9 Porov. R. Dolanská: Uplatnenie mediácie v rámci rozvodového konania. In: Súčasnosť a perspektívy probácie 
a mediácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. s. 235.  
10 Porov. M. Berger, I. Gravillon: Když se rodiče rozvádějí. Praha : Portál, 2010. s. 23.  
11 M.M. Prével: Slovo rozvedeným. Liptovský Mikuláš : Komunita Blahoslavenstiev, 2008. s. 52.  
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v minulosti bojovať s rôznymi prekážkami, a ako sa im dokázalo s pomocou dospelých postaviť12. Dieťa 
je otvorenou knihou, do ktorej sa postupne vpisuje všetko čo sa počas jeho života udeje, a práve to 
najviac ovplyvní, akým bude človekom. Akákoľvek negatívna situácia dokáže zanechať stopy, niekedy aj 
na celý život. Čo sa týka rozvodu, ten predstavuje ohrozenie, nech už sa odohráva v akomkoľvek štádiu 
detského vývoja. Mohlo by sa zdať, že dieťa v rannom veku rozvod zasiahne najmenej, no je to veľkým 
omylom. Deti sú už v počiatočnom štádiu svojho vývoja veľmi vnímavé a na situáciu v rodine reagujú 
svojím špecifickým spôsobom. Často sa u týchto detí prejavuje pasívne správanie a stávajú sa vo veľkej 
miere závislými na okolí, trpia podráždenosťou a plačom, vidinami, ktoré ich desia a často majú 
nepokojný spánok. Stávajú sa agresívnymi a náladovými, táto situácia v nich vyvoláva zmätok. Nemajú 
dosť slov, aby dokázali vyjadriť svoje pocity, a tak ich dávajú najavo svojím správaním. Často strácajú 

schopnosť hrať sa kreatívne, vracajú sa k predchádzajúcemu vývojovému stupňu, keď bol život 
jednoduchší a pochopiteľnejší13.  

Jednou z najčastejších reakcií u detí je smútok, ktorý pramení zo skutočnosti, že sa musia mnohého 
vzdať, musia sa vzdať „objektu“ rodičovského páru, rovnice otec – mama. Práve uprostred rodičovského 
páru totiž nachádzajú deti bezpodmienečnú lásku, vďaka ktorej môžu dospieť k dobrému obrazu o sebe, 
so stratou tohto bezpečného prostredia sa dostávajú do stavu hlbokého smútku a frustrácie. Nie menej 
častou reakciou u detí je aj pocit viny. Deti často akosi nevedomky preberajú na seba zodpovednosť za 
rozchod rodičov. Tento nevedomí mechanizmus je veľmi obťiažne odstrániť. S rozvodom rodičov sa 
často u detí prejavujú emócie ako strach, hanba spojená so situáciou v rodine, alebo práve naopak zlosť, 
ktorá v istých prípadoch môže byť predzvesťou vyrovnania sa s danou situáciou, alebo aj signálom, že 

dieťa nevie spracovať svoje emócie a je potrebné mu pomôcť14. Dieťa by sa v žiadnom prípade nemalo 
stať tichou obeťou rozvodu svojich rodičov. Rodičia sú povinní vynaložiť maximálne úsilie k ochrane 
svojho dieťaťa. Ich prvoradou úlohou po rozvode je, aby sa snažili aj naďalej o čo najoptimálnejšiu 
výchovu svojich detí. Rozvod na oboch manželoch určite zanechá stopy, prekonať sklamanie z rozvodu 
nie je ľahké, rodičia však musia aj napriek tomu zaktivizovať svoje sily − ich bezbranné dieťa to 
potrebuje. Rozvodové konanie prinesie do vzťahu mnoho zlého, po jeho ukončení strany už nechcú 
naďalej prichádzať do kontaktu. Výchova ich detí si však vyžaduje, aby našli spôsob ako budú naďalej 
spolupracovať. Ako jedná z možných alternatív do úvahy prichádza práve mediácia, ktorá je „obzvlášť 
dôležitá v dlhodobých, hlboko zakorenených konfliktoch, keďže takýto typ konfliktu sa zriedkakedy dá 
vyriešiť bez vonkajšej pomoci“15.  

Na to, aby mediácia splnila vytýčený cieľ musí v prvom rade pomôcť stranám, aby preklenuli 
priepasť, ktorá medzi nimi vznikla. Mediácia sa pokúsi vytvoriť most, ktorého základným kameňom musí 
byť porozumenie, odpustenie a ochota spolupracovať. Tento most musí byť natoľko pevný, aby dokázal 
zaručiť spoluprácu bez nenávisti a konfliktov. Pri takýchto sporoch sa najväčším úskalím stáva najmä 
odpustenie. Odpustením odhadzujeme zo seba bremeno nenávisti, a naša myseľ začína uvažovať 
jasnejšie. Neodpustená vina spôsobuje duši väzenie plné bezmocnosti, prenasledovania a myšlienok na 
odplatu. Odpustenie odomyká dvere tohto väzenia, myseľ je opäť čistá a schopná hľadieť do budúcnosti 
s nádejou16.  

                                                 
12 I. Špaňhelová: Dítě a rozvod rodičů. 2010. s. 46.  
13 H. Smith: Děti a rozvod. 2004. s. 42-43.  
14 Porov. M. Berger, I. Gravillon: Když se rodiče rozvádějí. s. 25-46.  
15 R. Mischnick: Nenásilná transformácia konfliktov. s. 119. www.trainingoftrainers.org/img/manual_sk.pdf 
(05.12.2011). 
16 Porov. H. Cloud, J. Townsend: To není moje chyba – jak se vyrovnat se selháním. Praha : Návrat domů, 2007. 46.  
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Realitou žiaľ naďalej ostáva, že snaha o vybudovanie harmonického manželského zväzku skončila 
neúspešne. Boj obaja manželia prehrali a odchádzajú z neho s nemalými ranami na srdci aj na duši. Ak 
chcú dať svojim životom znova zmysel stojí pred nimi neľahká výzva. V prvom rade sa musia vyrovnať so 
svojím zlyhaním. Dôležité je udržať kontakt s realitou a uvedomiť si, že zlyhanie jednoducho patrí 
k životu. Veriaci človek môže hľadať povzbudenie na tejto ceste v Ježišových slovách: „Vo svete máte 
súženie, ale vzchopte sa, ja som premohol svet“17.  

Viera dokáže človeku v ťažkých životných situáciách dodať odvahu kráčať ďalej. Hlboká viera 
v sebe ukrýva nádej na lepší zajtrajšok, je to hnací motor, ktorý nám jednoducho nedovolí rezignovať. 
Človek vo svojom živote potrebuje v niečo veriť. Ak stráca svoju vieru stráca v istom smere aj samého 
seba. Stane sa z neho jedinec trpiaci prázdnotou, ktorá ho bude pomaly ničiť. Viera je pojem, ktorý v sebe 

ukrýva mnoho a zároveň tak málo. Môžeme o tomto termíne diskutovať celého hodiny, viesť rozsiahle 
debaty o tom čo všetko termín v sebe ukrýva. Nespočetné názory o viere by nás však zaviedli do bludiska 
z ktorého niet úniku a pritom stačí tak málo na jeho celostné uchopenie. Viera je hlbokou a oddanou 
láskou k Bohu, v tejto krátkej vete sa ukýva to „málo“, ktoré v sebe viera ukrýva. Stačí tak málo, aby sme 
ju pochopili a mohli ju dokonale precítiť. Námietok na takéto tvrdenie by bolo zrejme mnoho, početné 
množstvo útokov by sa valilo zrejme z každej strany tohto sekularizovaného sveta. Nech by však 
námietky boli akokoľvek odôvodené, nič a nikto nedokáže vyvrátiť skutočnosť, že jedine viera v Boha je 
nositeľom osobnej skúsenosti. Táto osobná skúsenosť je niečím čo nikto slovami nedokáže opísať, je to tá 
mocná sila, ktorá dáva viere slovami neuchopiteľný rozmer. Viera vychádza zo srdca za jej vonkajší 
rozmer možno považovať konanie v súlade v kresťanskými hodnotami. „Kresťanstvo kladie, opierajúc sa 

o biblické texty, (napr. Mt 5, 43 – 48; Lk 6, 27 – 38), veľký dôraz na lásku k všetkým ľuďom, dokonca aj 
k nepriateľom. Tam kde došlo k hriechu a dôsledkom neho k ublíženiu, škode či konfliktu, sú veriaci 
pobádaní k odpusteniu a zmiereniu“18. Odpustenie je síce pojem, ktorý nám nie je cudzí, mnohokrát sa 
snažíme vtesnať ho do nášho každodenného života, problém spočíva v tom, že sa ho až príliš snažíme 
prispôsobovať svojim potrebám a predstavám. Odpúšťať sme ochotní a schopní len do istej miery, naše 
odpustenie nedokáže prekročiť hranicu nášho ega. V bežnom živote sa následne uchyľujeme k rôznym 
prekrúteným variáciám odpustenia ako napr. „Odpustím, ale nikdy nezabudnem! Odpustím, ale s týmto 
človekom nechcem mať nič spoločné! Odpúšťam, ale krivda musí byť oplatená!“ Odpustenie by malo byť 
v prvom rade sprevádzané milosrdenstvom. S pojmom milosrdenstvo sa stretávame na mnohých 
miestach Starého a Nového zákona. Tieto texty sa v prvom rade snažia poukázať na veľkosť Božieho 

milosrdenstva, ktoré nám Boh preukázal a dodnes preukazuje. Zároveň je tu vyzdvihnutá požiadavka, 
ktorú na nás Boh kladie, keď očakáva, že aj my prijmeme milosrdenstvo ako súčasť svojho života. „Kristus 
zjavoval milosrdnú lásku Boha a zároveň žiadal od ľudí, aby sa vo svojom živote dali viesť láskou 
a milosrdenstvom“19. Azda najjasnejšie toto posolstvo vyznieva v podobenstve o márnotratnom synovi. 
Milosrdný otec, ktorý je ústrednou postavou tohto podobenstva, príma svojho márnotratného syna 
s otvorenou náručou a bez výčitiek. Svoju radosť vyjadruje slovami: „Jedzme a veselo hodujme, lebo tento 
môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“(LK 15, 23 – 24). Postava otca v tomto podobenstve 
odhaľuje v prvom rade lásku a potrebu odpustenia. „Z podobenstva jasne vysvitá, že láska prechádza do 
milosrdenstva, kedykoľvek treba prekročiť normu spravodlivosti, táto norma je totiž spresnená a často 
veľmi úzka“20. Ak aj my vo svojom živote dokážeme preukazovať pravé odpustenie vedené 
milosrdenstvom, t.j. odpustenie bez výhrad, výčitiek a zatrpknutosti srdca dokážeme otvárať cestu 

                                                 
17 Porov. H. Cloud, J. Towsend: To není moje chyba- jak se vyrovnat se selháním. 2007. s. 130. 
18 S. Michančová: Probačná a mediačná sféra sociálnej práce a jej prepojenie s konceptom pokánia a odpustenia. In: 
Súčasnosť a perspektívy probácie a mediácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. s. 169. 
19 Ján Pavol II.: Dives In Misericordia. http://www.kbs.sk/?cid=1117275883. (15.11.2011). 
20 Ján Pavol II.: Dives In Misericordia. http://www.kbs.sk/?cid=1117275883. (15.11.2011). 
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k zmiereniu, k novému začiatku a k budovaniu lepších vzťahov. Treba však upozorniť na skutočnosť že 
v podobenstve sa nám prostredníctvom postavy otca odhaľuje milosrdenstvo Boha, ktorý je svätý, 
a preto koná tak, ako by nemohol konať žiaden iný človek. Naša ľudskosť nás akosi neuschopňuje k tomu, 
aby sme mohli odpustenie realizovať ako akt vôle či jednoznačnú voľbu, pre človeka je odpustenie skôr 
procesom. „Každý človek po tejto ceste kráča svojím vlastným tempom, podľa svojich individuálnych 
možností a schopnosti“21.   

Rozhodnutie urovnať svoj konflikt prostredníctvom mediácie, môžeme taktiež vnímať ako isté 
prejavenie ochoty k odpusteniu. Proti tomuto tvrdeniu by sa dalo namietať, mediácia je predsa 
zmierovacím procesom, nie procesom budovania milosrdenstva, lásky a nových charakterových 
vlastností. To prirodzene nechceme tvrdiť ani my. Avšak ak sa na mediáciu pozrieme z perspektívy 

trasformatívneho modelu zistíme, že prvoradým cieľom v takomto procese je dosiahnuť pozitívny posun 
v oblasti vzťahov. V princípe sa mediátor snaží „dostať veci do pohybu“ t.j. doviesť strany od relatívne 
horšieho pocitu k relatívne lepšiemu22. Ak jeho snaha bude úspešná a strany v závere dospejú 
k vzájomnému zmiereniu je možné predpokladať, že proces odpustenia stojí na pevných základoch.  

Motivácia k spolupráci však musí byť prítomná na obidvoch stranách. Ak niektorá zo strán nechce 
spolupracovať, nie je možné ju ku kooperácii nútiť na silu. Je však možné strane vysvetliť výhody 
spolupráce v konkrétnej situácii a dúfať, že svoje odmietavé stanovisko prehodnotí. V žiadnom prípade 
však strana nesmie mať pocit, že je k spolupráci donútená. Vysvetlenie reálnych dôsledkov nespolupráce 
nesmie mať charakter vyhrážok, mediácia je procesom dobrovoľným a tento jej základný prvok musí byť 
za každých okolností zachovaný23. Prvoradým cieľom takto vedenej mediácie bude, aby sa v čo najväčšej 

miere napravili narušené vzťahy manželov, aspoň do tej miery, aby sa boli obaja schopní spoločne 
podieľať na výchove svojich detí. 

Súd zväčša pri rozvodovom konaní zverí deti do opatery matky, no nie vždy je tomu tak. Niekedy 
v živote nastanú situácie, v dôsledku ktorých matka nie je schopná, alebo ochotná postarať sa o svoje 
deti. Rodina bez matky je však ochudobnená o mnoho. Deťom chýbajú najmä matkine vľúdne slová, jej 
chápajúce zmýšľanie, jej citlivý prístup, jej schopnosť vytvárať teplo domova. V období dospievania 
chýba matka zvlášť dievčatám, ktoré by v budúcnosti mali zastávať rolu manželky a matky, avšak chýba 
im jasná predstava toho, ako by mala reálne táto rola vyzerať. Každé dieťa si vytvára svoju osobnosť 
postupným stotožňovaním sa so správaním svojho okolia. „Cooley na to používal frázu zrkadlové JA, čím 
chce zdôrazniť, že ľudské JA je produktom sociálnych interakcií s inými ľuďmi“24. Prvým prostredím, kde sa 

dieťa učí na základe takéhoto stotožňovania je rodina. Je teda najoptimálnejšie ak jej súčasťou je mama aj 
otec. Pre otca je problematické vytvorenie dôverného vzťahu s dcérou. Pri dospievaní sa jednoducho 
objavia záležitosti, pri ktorých vypočutie, radu, pomoc a podporu dokáže poskytnúť len matka. Rola otca 
však v rodine nie je o nič menej dôležitá. Jeho absencia spôsobuje ochudobnenie celkového normálneho 
a prirodzeného chodu rodiny. Otec predstavuje v prvom rade autoritu, zázemie a stabilitu, hodnoty, ktoré 
aj keď sa matka pri svojej dobrej voly snaží nahradiť, nemôže ich vniesť do prostredia rodiny v ich 
autentickej podobe25. V súčasnej dobe však nachádzame už len málo rodín, ktoré by predstavovali ideál 
úplnej rodiny. „Dieťa má právo na prítomnosť svojich rodičov, ono sa s nimi ‹‹nerozvádza››“26. 

                                                 
21 S. Michančová: Probačná a mediačná sféra sociálnej práce a jej prepojenie s konceptom pokánia a odpustenia. In: 
Súčasnosť a perspektívy probácie a mediácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. s. 180.  
22 Porov. R. Brzobohatý, L. Poláková: Modely mediáne – výzvy a perspektivy pro řešení sporů. In: Súčasnosť 
a perspektívy probácie a mediácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. s. 23.  
23 Porov. A. Bednářik a spol.: Riešenie konfliktov. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2001. s. 70. 
24 K. Kardis: Základy sociológie. Prešov : Prešovská univerzita Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. s. 119.  
25 Porov. I. Špaňhelová: Dítě a rozvod.2010. s. 18-22. 
26 M.M. Prével: Slovo rozvedeným. Liptovský Mikuláš : Komunita Blahoslavenstiev, 2008. s. 52. 
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Preto je dnes dôležité, dbať na to, aby sa aj manželia, ktorí sa rozhodli pre rozvod, dokázali naďalej 
podieľať na výchove svojich detí rovnakým dielom. Ak skutočne chcú svojim deťom zabezpečiť šťastný 
život, musia sa na tomto procese podieľať obaja. V odlúčenosti šťastie nejestvuje. Výchova si jednoducho 
vyžaduje spoluprácu „a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe 
druha, čo by ho zodvihol“27. Potreba spojenia s druhými ľuďmi, pri dosahovaní akéhokoľvek cieľa, je 
v podstate duchovnej povahy a i duchovnou realitou. Boh nás stvoril tak, že sa nám v živote darí lepšie, 
keď svoju činnosť vykonávame v spolupráci s ostatnými ľuďmi. Ísť vpred sme schopní len v tom prípade, 
ak sme obklopení dobrými ľuďmi a máme s nimi vybudované dobré vzťahy. Celý koncept stvorenia sveta 
nám naznačuje tento Boží zámer. Spolupráca je Bohom chcená vec, jej pozitívny prínos teda možno 
očakávať už na základe jej pôvodcu. Silou, ktorú potrebuje nemáme hľadať hlboko vo vlastnom vnútri. 

Zdroje, ktoré potrebujme k životu sú vždy mimo nás28. Ak túto realitu budeme odmietať stanú sa z nás 
jedinci pokorení vlastným neúspechom, smútkom a zúfalstvom. Spolupráca manželov nebude prospešná 
len pre nich samých, ale stane sa hlavne prínosom pre ich deti. Deti podporu rodičov potrebujú. Dieťa je 
niekto, kto nie je dospelý, niekto komu chýbajú potrebné znalosti a nástroje pre cestu reálnym životom. 
Sú ešte stále nehotové a nepripravené na to, aby mohli v živote uspieť, preto nutne potrebujú svojich 
rodičov, ktorí musia byť hybnou silou ich životov29.  

POSTDIVORCE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE TO MAINTAINING OPTIMAL CHILD UPBRINGING 

Summary 
Divorce in contemporary society is often perceived as an irreversible phenomenon. While many 

would like to see that such a definitive argument was only a mistake that has nothing to do with the 
reality. Unfortunately it is not true. Increasing trend of divorce are confirmed by several statistics. 
Although all efforts for its elimination are still welcome, needed and wanted, new dimension of this issue 
opens. Ultimately, divorce is not only the disappearance of wedlock, but in many cases also results in 
family breakdown. In a connection with this problem today, divorce mediation comes to the fore, which 
aims mainly to correct distortion of divorced parent’s relationship in order to be able to participate in the 
education of their children in the most optimal way. Despite the good intentions of such conduct of the 

mediation, rightful concerns about degraded mediation process for approving and facilitating the actual 

divorce are emerging. 
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mediation, education, society, family, divorce 
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SAKRAMENTALNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI. 
SAKRAMENTOLOGIA FUNDAMENTALNA KARLA RAHNERA 

Głównym celem artykułu jest zarysowanie sakramentologii fundamentalnej w teologii Karla 
Rahnera. Najpierw – w oparciu o analizy Josepha Ratzingera – przedstawiono problem 
zależności myślenia o sakramentach od antropologii. Następnie postawiono wstępną tezę 
mówiącą, że tylko wizja świata i człowieka nazwana „sakramentalną” daje właściwą 
płaszczyznę do refleksji nad sakramentami. Tezę tę staraliśmy się rozjaśnić i uzasadnić 
w wybranych wątkach współczesnej filozofii, które mają znaczenie dla interpretacji teologii 
Rahnera. 
Następnie przeanalizowano myśl teologiczną Karla Rahnera – szczególnie jego antropologię 
i chrystologię transcendentalną – w kontekście eksplikacji jego sakramentologii fundamentalnej. 
Okazuje się, że w sposób konieczny cała duchowa i niewidzialna egzystencja ludzka dzieje się 
poprzez widzialne znaki. Chrystologia jest w tej perspektywie najpełniejszym wyrazem 
antropologii, antropologia zaś „warunkiem” chrystologii. 
W sposób pełny sakramentologia zostaje opisana u Rahnera poprzez teorię symbolu realnego 
(Realsymbol). Aby w sposób klarowny opisać tę teorię, zarysowaliśmy Ricoeura filozofię 
symbolu a następnie wykazaliśmy jej zbieżności oraz różnice z sakramentalnym rozumieniem 
rzeczywistości. Wypracowana sakramentologia fundamentalna wskazuje, że na mocy wcielenia 
łaska wyraża się w widzialnych znakach. Jest ona dostępna w Duchu Świętym zawsze 
i wszędzie, jednak najpełniej wyraża się w Kościele jako podstawowym sakramencie oraz 
w poszczególnych sakramentach. 

Jak rozumieć sakramenty w perspektywie samorozumienia współczesnego człowieka? Kwestię tę 
sproblematyzował Josef Ratzinger w tekście „Sakramentalny fundament chrześcijańskiej egzystencji”. 
Wskazuje on na kryzys idei sakramentalności: „W czasach, gdy tworzywo rzeczy przyjęło się postrzegać 
jedynie jako przedmiot pracy człowieka, świat jako materię, tę zaś jako materiał, zabrakło miejsca na tę 
umożliwianą przez symbol przezroczystość świata wobec tego, co wieczne, na której opiera się zasada 
sakramentalności”1. Widzimy tu po pierwsze zamknięcie czy nieprzytomność człowieka na myślenie 
w świetle symboli, które otwierają przez to, co bliskie i dostępne, na to co transcendentne; 
„przezroczystość świata”, która nie jest jednak dostępna wprost, lecz stawia swoiste wymagania, 
potrzebuje pewnej „wiary”. 

                                                 
Szczepan Urbaniak, mgr – doktorant w Wydziale Filozoficznym UJ, magister filozofii (Akademia Ignatianum 
w Krakowie) oraz magister teologii (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Bobolanum); 
zainteresowania naukowe: filozofia współczesna, współczesna filozofia francuska, fenomenologia, filozofia Jean-
Luca Mariona, teologia fundamentalna, relacja między filozofią a teologią; kontakt: szczepansi@gmail.com. 
1 J. Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011, s. 26. 
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Następnie przyszły papież wskazuje na sprzężenie między rozumieniem sakramentu 
a samorozumieniem ludzkiej egzystencji2. Jeśli zaś rozumienie sakramentu jest związane z rozumieniem 
rzeczywistości, to wyobcowanie sakramentów we współczesnym świecie jest związane z podwójnym 
paradygmatycznym błędem w myśleniu i świadomości współczesnego człowieka. Pierwszym z nich jest 
niemiecki idealizm, który poprzez apoteozę autonomicznego ducha, poniża to, co cielesne3. Drugim jest 
odwrotny wobec idealizmu materializm w połączeniu z Heideggerowską oceną współczesności jako 
metafizyki panowania nad materią4. Do tych przemyśleń należałoby również dodać, że myślenie 
w perspektywie sakramentalnej – odchodząc od skrajności idealizmu i materializmu – nie może też 
popaść w dualizm. Zwłaszcza kartezjański dualizm dzielący rzeczywistość na dychotomiczne res extensa 
i res cogitans uniemożliwia namysł nad rzeczywistością na sposób symboliczny i sakramentalny. 

Przedstawiony wyżej problem stanowi nić przewodnią poniższej analizy sakramentologii 
fundamentalnej Karla Rahnera, której próba stanowi cel niniejszego artykułu. Zostaną więc postawione 
pytania – w kontekście myśli Karla Rahnera – o zrozumienie sakramentów w perspektywie 
rzeczywistości oraz o rozumienie rzeczywistości w perspektywie sakramentów. Pytania bowiem 
fundamentalnego namysłu teologicznego muszą obejmować kontemplatywnym spojrzeniem (teorią) 
w jednym horyzoncie zarówno filozoficzne rozumienie rzeczywistości jak i teologiczną refleksję nad 
sakramentami. Nie chodzi tu więc o wskazanie na empiryczne przykłady występowania „sakramentów” 
w różnych kulturach i czasach, oraz jakieś indukcyjne zebranie ich wspólnych cech, ale raczej 
o zrozumienie istoty sakramentów w najszerszej możliwej perspektywie. 

Pytanie o rozumienie sakramentów musi się więc okazać zależne od pytania bardziej 

podstawowego, które można prześledzić w tekstach Rahnera: jak rozumieć rzeczywistość, w której mogą 
pojawić się sakramenty? To, co łączy pytanie pierwsze z drugim, to transcendentalne pytanie o warunki 
możliwości sakramentów, które muszą tkwić poza sakramentami. Rodzi się więc teza, że tylko 
perspektywa, w której rzeczywistość jest jakoś kompatybilna z sakramentami lub jest jakoś 
„sakramentalna” daje możliwość zadania pytania o istotę sakramentów, które jawiłyby się jako naturalny 
przejaw takiej rzeczywistości5. Aby dobrze odpowiedzieć na powyższe pytania należy więc najpierw 
zarysować kontekst filozoficzny Rahnera sakramentologii fundamentalnej, aby móc następnie 
przedstawić ją samą, jako opartą na chrystologii i antropologii transcendentalnej oraz ujętą w pojęciu 
„symbolu realnego”. 

1. Filozoficzny kontekst refleksji sakramentologii fundamentalnej 

Jeśli sakramenty w sposób szkolny zdefiniować jako widzialne znaki niewidzialnej łaski, to idealizm 
niweczy kwestię znaków widzialnych, materializm – niewidzialnej łaski a dualizm – ich wzajemny 
związek w sakramencie. Przyjmijmy wstępnie, że odchodząc od skrajności idealizmu i materializmu 

                                                 
2 J. Ratzinger, Sakrament i misterium…, s. 28. 
3 J. Ratzinger, Sakrament i misterium…, s. 40. 
4 J. Ratzinger, Sakrament i misterium…, s. 42. W powyższej ocenie stanu egzystencji człowieka Ratzinger powołuje 
się między innymi na Martina Heideggera i jego ocenę „metafizyki obecności”, która obecnie charakteryzuje się 
królowaniem przyrodoznawstwa matematycznego i techne: „Przyroda i dzieje stają się przedmiotem 
wyjaśniającego przedstawiania. (…) Jest, uchodzi za bytujące jedynie to, co w ten sposób staje się przedmiotem 
(…). Nauka jako badanie pojawia się dopiero wtedy i tylko wtedy, gdy prawda przekształciła się w pewność 
przedstawienia”. M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk i in., Warszawa 1997, s. 75-76. 
5 „I to, co nazywamy Kościołem, co nazywamy oficjalną, wyraźną historią zbawienia, a więc również to, co 
nazywamy sakramentami, to tylko szczególnie zaznaczające się, bardziej uchwytne, wyróżniające się w historii 
fakty jednej historii zbawienia, która jest identyczna z życiem człowieka jako całością”. K. Rahner, Podstawowy 
wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 332. 
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otrzymujemy pewną wizję sakramentalności rzeczywistości. Jeśli jednak rzeczywistość jest niejako 
„sakramentalna”, to czemu nie przyjąć – poniekąd dogmatycznie – że „łaska” jest po prostu „widzialna”, 
że jest wprost „wcielona”? Z jakiegoś powodu robimy rozróżnienie na rzeczywistość „niewidzialną” czy 
„wieczną” oraz rzeczywistość „widzialną” czy „ograniczoną i historyczną”, zarazem jednak łącząc obie 
w konwencji symbolicznej czy właśnie sakramentalnej. Okazuje się bowiem, że w innym wypadku 
nieuchronnie redukowalibyśmy „łaskę” do znaku, lub ze znaku „robilibyśmy” „łaskę” samą. 

Widzimy, że choć sakramenty są łaską daną ex opere operato, to jednak podstawą ich owocności od 
strony przyjmującego jest żywa wiara. Jeśli zaś przyjąć, że wiara jest łaską, to widzimy, że przychodzi ona 
do nas jako pewien „naddatek” w stosunku do naszego aposteriorycznego, powszedniego doświadczenia. 
Podobnie więc sprawa może mieć się z ideą podstawy filozoficznej sakramentów – ich kompatybilności 

ze strukturą rzeczywistości samej. Samo doświadczenie aposterioryczne jest zawsze doświadczeniem 
przedmiotu, zaś aby ów przedmiot stał się znakiem jakiejś głębszej rzeczywistości, potrzebne jest 
szczególne otwarcie – „wiara filozoficzna” jak nazwałby ją Jaspers6. Owa wiara przebija się przez to, co 
nazywamy tu „uprzedmiotowieniem”. 

Czym jest więc „uprzedmiotowienie”? Różni filozofowie – wprost czy pośrednio – zwracają na nie 
uwagę, ujmując jej różne wymiary. Mikołaj Bierdiajew, sięgając między innymi do Kanta, wskazuje na 
podział świata na świat fenomenów i noumenów. Świat fenomenów to świat przedmiotów, świat 
kategorii niezostawiający miejsca wolności. Jest on światem fenomenów, gdyż postrzegamy go nie jako 
rzeczy same w sobie, lecz właśnie jako przedmioty doświadczenia ograniczonego przez nasze kategorie. 
Światem można powiedzieć bardziej „prawdziwym” jest świat noumenów, rzeczy samych w sobie, który 

niedostępny jest dla rozumu teoretycznego, a który ostatecznie jest królestwem wolnych osób, a więc 
etyki dostępnej rozumowi praktycznemu. Taka przynajmniej – metafizyczna a nie tylko epistemologiczna 
– jest interpretacja Kanta u Biediajewa7. Optyka ta wychodzi wpierw od pewnej intuicji, która dosięgając 
„innego” świata wolności jest w stanie zdemaskować również świat uprzedmiotowiony8.  

Przy zarysowywaniu kontekstu filozoficznego sakramentologii fundamentalnej Rahnera kluczowa 
okazuje się filozofia Martina Heideggera9. Dla niego – z okresu „Sein und Zeit” – odkrycie sensu prawdy 

                                                 
6 Sytuacje graniczne u Jaspersa, objawiając nam autentyczność naszej egzystencji i jej granice – sytuacje walki, 
cierpienia, winy i śmierci – ukazują zarazem to, co poza nimi – transcendencję. Transcendencja ta dostępna jest 
nam poprzez wiarę filozoficzną w czymś, co dla naszych rozważań możemy również dodać do filozoficznych idei 
sakramentalności rzeczywistości – w szyfrach Transcendencji: „Język Transcendencji nie jest ani językiem 
przedmiotowym, ani językiem podmiotu, lecz wieloznacznym językiem mitów i symboli, rozumianych przez 
Jaspersa jako szyfry Transcendencji”; T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 431-433. 
7 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, tłum. W. i R. Paradowscy, Kęty 
2004, s. 22. Interpretacja ta jest dla nas istotna ze względu na stosowanie przez Rahnera wywodzącej się od Kanta 
metody transcendentalnej. 
8 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki…, s. 71. 
9 „Karla Rahnera interpretacja Tomaszowej nauki o poznaniu: Geist in Welt, prawdopodobnie najbardziej wnikliwa 
w obszarze nowej scholastyki, od początku nie prezentuje się jako czysto historycznie przerysowana interpretacja, 
lecz jako immanentna systematyzacja na horyzoncie Hegla i Heideggera. (…) Jeżeli mielibyśmy najpierw zapytać 
o podstawowy etos tej interpretacji (…), to należałoby ją określić następująco: radykalne związanie ducha 
i zmysłowości (jako materiału samourzeczywistnienia, jako płaszczyzny nie-Ja, drugiego jako takiego, «materii» 
tego, co doświadczone). O ile zmysłowość i «świat» zostają utożsamione, a skończony duch, aby dojść do siebie 
samego, potrzebuje zmysłowości oraz musi sam z siebie uwolnić się od zmysłowości jako swej władzy, ale tak 
samo (właśnie jako skończony) przychodzi do siebie porzucając zmysłowość w jej odmienności; jako to, co 
odmienne; inne (obydwie te kwestie nie wykluczają się, ale raczej, jak w bardzo subtelnych analizach pokazuje 
Rahner, zawierają się w sobie w obopólnym priorytecie): - o tyle skończony duch okazuje się tu także jako to, co 
ponadświatowe zawsze wkraczające w świat, a jednak równocześnie jako wznoszące się ze świata w sferę 
absolutną”. H. U. von Balthasar, rec., Rezension von K. Rahner, Geist in Welt (1939), Zeitschrift für Katholische 
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bycia odbywa się przez byty, a konkretnie przez człowieka – „byt”, którego istotą jest rozumienie swego 
bycia – Dasein10. Byty więc, a także szczególny byt – człowiek – są niejako znakami, które są w jawności 
ze względu na swe bycie, które jednak samo pozostaje w skrytości, jest wręcz nicością, gdyż nie jest 
żadnym „bytem”. Same zaś byty również obracają się w nicość, ze względu na to, że nie „posiadają” 
z konieczności bycia. 

Heidegger zrywa też z ideą bezzałożeniowości. Według niego „założeniem” nie ma być świadomość 
bezzałożeniowa, ale samo bycie. Nie chodzi bowiem o sposób poznania, lecz o sposób bycia – a ten 
zawsze już jest jakiś. Czyż nie mamy podobnej sytuacji w sakramentach? Same sakramenty, aby były 
znakami łaski, potrzebują niejako optyki wiary. Bez niej byłyby tylko znakami bez właściwego znaczenia. 
Sama jednak optyka wiary wyraża się w Kościele, w znakach widzialnych. Można powiedzieć, że 

sakramenty zakładają wiarę, którą wyrażają i poniekąd dają. 
Przejdźmy teraz do istotnego dla nas rysu późniejszej Heideggerowskiej filozofii – przemyślenia 

prawdy jako „nieskrytości” oraz pojęcia „prześwitu”. Heidegger zwraca się tu przeciw całej tradycji 
filozoficznej, którą nazywa „metafizyką obecności” lub metafizyką światła. Światło od zawsze 
funkcjonowało jako metafora prawdy. Światło daje jasność, obecność – byt. Błąd, niewiedza, to tylko brak 
światła. O byciu bytem lub niebytem świadczy jego jawność – stała obecność11. Stała obecność jest 
nieuświadomionym i nieuprawnionym założeniem: odpowiedzią na pytanie: „co to znaczy być?”12. 
Heideggerowi chodzi więc o przemyślenie prawdy bardziej źródłowo. 

Prześwit jawi się więc jako przemyślenie istoty prawdy jako aletheia – nieskrytość13. 
W odróżnieniu od klasycznego rozumienia prawdy (adaequatio intellectus et rei), „to nie my zakładamy 

nieskrytość bytu, lecz nieskrytość bytu (bycie) przestawia nas w taką istotę, że przedstawiając, zawsze 
pozostajemy wstawieni w nieskrytość i na nią jesteśmy nastawieni”14. Bycie jako prześwit „myślany od 
strony bytu” – czyli istniejących przedmiotów – jest „bardziej bytujące niż byt”, jednak nie będąc żadnym 
bytem jest „tak jak Nic, które ledwie znamy”. Samo bycie nie daje się wprost, lecz prześwituje w bytach, 
nadając im zarazem horyzont sensu, bez którego dają się nam tylko na sposób techniczny: „To dzięki 
prześwitowi byt jest w pewnej zmiennej mierze nieskryty”15. Nieskryty, gdyż przejaśniony sensem. 
W zmiennej mierze, gdyż nieskrycie zarazem skrywa – chroni się przed uprzedmiotowieniem. Sens daje 
się zawsze „między wierszami”, w „prześwicie”, w „nieskrytości”. Podobnie jest z ideą sakramentalności, 
która w wierze przejaśnia znaki, które stają się właśnie znakami niewidzialnej łaski: „Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz”16. 

                                                 
Theologie, nr 63 (1939), s. 375-379, cyt. za: K. Śnieżyński, Metafizyka w teologii. Metafizyczne instrumentarium 
w myśli teologicznej Dietricha Bonhoeffera, Karla Rahnera, Eberharda Jünglera, Poznań 2008, s. 477. Owa wnikliwa 
analiza dzieła Rahnera dokonana przez Balthasara wskazuje, że już w metafizycznych podstawach myśli Rahnera, 
zawartych w jego rozprawie doktorskiej „Geist in Welt”, obecny jest ów moment „symboliczny” czy 
„sakramentalny”, gdzie duch wraca do siebie samego przez świat jako materialność i zmysłowość, jako – jak mówi 
sam Rahner – samourzeczywistnienie bytu w innym. 
10 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998, s. 51. 
11 K. Michalski, Heidegger i filozofia…, s. 234. 
12 K. Michalski, Heidegger i filozofia…, s. 243. 
13 M. Heidegger, Drogi lasu…, s. 34. 
14 M. Heidegger, Drogi lasu…, s. 35. 
15 M. Heidegger, Drogi lasu…, s. 36. 
16 1 Kor 13, 12a. Wszystkie cytaty z Biblii wg V wydania Biblii Tysiąclecia, Poznań 2010. 
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2. Antropologia i chrystologia transcendentalna jako podstawa sakramentologii 
fundamentalnej Karla Rahnera 

Spróbujmy teraz na tle analiz Ratzingera i zarysowanej filozoficznej perspektywy idei 
sakramentalności rzeczywistości przejść do myśli Karla Rahnera. Jego teologię charakteryzuje 
szczególnie tzw. „metoda transcendentalna”17. Choć główna linia owej metody idzie za nowożytnym 
antropocentryzmem teoriopoznawczym, to jednak w przeciwieństwie do Kanta, a za Tomaszem 
z Akwinu, Rahner nie zamyka się w horyzontalnym wymiarze metody transcendentalnej, lecz wskazuje 
na wymiar wertykalny, związany z głębią tajemnicy człowieka nakierowanego na Boga18, jako 
transcendentalny warunek możliwości poznania i działania kategorialnego. Dlatego właściwym 
zastosowaniem metody transcendentalnej jest antropologia i chrystologia transcendentalna, które będą 

podstawą wypracowana sakramentologii fundamentalnej Rahnera. 

2.1 Antropologia transcendenalna 

Teolog z Fryburga Bryzgowijskiego zaczyna swoją analizę antropologiczną od transcendentalnego 
pytania o człowieka w wymiarze egzystencjalno-ontologicznym: kim musi być człowiek, aby mógł być 
słuchaczem orędzia chrześcijańskiego?19. Człowiek jest przede wszystkim osobą20. Jednakże 
doświadczenie człowieka jako osoby okazuje się złożone i problematyczne. Człowiek okazuje się być 
„bytem”, w którym przecinają się różne „rzeczywistości”, czy może raczej ich interpretacje21. Wydaje się 
on być sprowadzalnym do konstytuujących go czynników empirycznych, ale jednocześnie je przekraczać. 
Nie chodzi tu o arbitralne rozdzielenie duszy od ciała, co też Rahner uważa za bardziej greckie niż 

biblijne22. Człowiek niejako w całości wywodzi się ze świata rozumianego jako rzeczywistość 
empiryczna, jednakże w swoim doświadczeniu dostrzega także, że jako cały jest osobą – wolnym 
podmiotem nieredukowalnym do owych empirycznych rzeczywistości analizowanych przez 
poszczególne antropologie23. Człowiek jako osoba jest „bytem transcendencji”: „Doświadczając 
radykalnie swojej skończoności przekracza tę skończoność, doświadcza siebie jako bytu transcendencji, 
jako ducha”24. 

Bycie osobą jest najbardziej pierwotnym doświadczeniem i może właśnie dlatego najbardziej 
umykającym uwadze; nie jest elementem, pośród innych elementów doświadczenia empirycznego, ale 
raczej transcendentalnie konstytuuje sam fakt możliwości ludzkiego doświadczania jako takiego25. 
Ostatecznie jednak pytanie o transcendencję podmiotu jest pytaniem o sens jego egzystencji, a więc 

niejako o to, co kryje się pod widzialnymi empirycznie znakami. Ów sens, nie będąc „czymś” ani też 
„nicością”, jest tym wymiarem, który otwiera się w sakramentalności rzeczywistości jako wymiar łaski26. 

                                                 
17 I. Bokwa, Metafizyka na służbie teologii: Karl Rahner, w: Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, red. R. Woźniak, 
Kraków 2008, s. 194. 
18 O mistyce i duchowości ignacjańskiej jako o źródłach myśli Rahnera bardziej istotnych niż te filozoficzne por. 
I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996, s. 44-56. 
19 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 26. 
20 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 27. 
21 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 28. 
22 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 28. 
23 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 29. 
24 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 32. 
25 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 31. 
26 Łaska jest tu rozumiana jako samoudzielanie się Boga tak, że staje się On „najbardziej wewnętrznym elementem 
konstytutywnym samego człowieka”; K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 101. 
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Zarówno bycie „bytem transcendencji” przez łaskę, jak i bytem „światowym”, łączy perspektywa 
zarysowana w fenomenach takich jak cielesność czy dziejowość, które ostatecznie objawiają to, co 
nazywamy sakramentalnością bytu ludzkiego: „transcendentalność i wolność urzeczywistniają się 
w historii”27. 

Następnie Rahner zadaje pytanie o możliwość spotkania transcendentnego Boga przez tak 
opisanego człowieka w świecie. Jest to pytanie bezpośrednio odnoszące się do warunków możliwości 
również sakramentalnego dawania się Boga człowiekowi. Wydaje się, że z definicji nie może On pojawić 
się w obrębie naszego doświadczenia jako jakiś byt tego świata. Czy Bóg może pojawić się w obrębie 
naszego doświadczenia kategorialnego, czy można wskazać jakiś określony punkt i powiedzieć „tu jest 
Bóg”28? Czyż nie tak postępowały religie pogańskie? 

Rahner twierdzi, że „bezpośredni kontakt z Bogiem, jeżeli z założenia nie ma być absolutną 
sprzecznością, nie może polegać na tym, że to-co-nie-boskie po prostu znika, kiedy Bóg się zbliża”29. 
Pośredniość i bezpośredniość jako pojęcia wzięte ze świata kategorialnego nie do końca odzwierciedlają 
możliwość „bezpośredniego kontaktu z Bogiem jako bezpośredniość pośrednią”30. Nawet bowiem 
w możliwie najbardziej bezpośrednim dawaniu się Boga, kontakt ten urzeczywistnia się bez zerwania 
separacji, a więc „za pośrednictwem skończonego podmiotu, który doświadcza tego kontaktu, i który tym 
samym doświadcza samego siebie”31 – a więc przy zachowaniu pełnej autonomii podmiotu, bez jego 
zaniknięcia czy „rozpuszczenia” w Bogu. Kontakt z Bogiem nie tyle znosi, co zakłada autonomię 
i separację doświadczającego bezpośrednio Boga podmiotu i odbywa się zasadniczo w i poprzez świat.  

Podsumowując, Bóg okazuje się bliższy człowiekowi niż jakikolwiek możliwy przedmiot jego 

doświadczenia. Bóg wręcz konstytuuje samą wewnętrzność, wolność, transcendencję człowieka, jednak 
równocześnie wycofując się w „nicość” pozakategorialnego i pozaprzedmiotowego wymiaru. Z drugiej 
strony daje się też w widzialnych znakach całej rzeczywistości stworzonej, jako ich podstawa i źródło. 

Widzimy tu pewną demitologizację świata32, która odbywa się poprzez zarysowaną strukturę 
sakramentalną. Tak jak w sakramencie (postrzeganym przez pryzmat wiary) na pierwszy plan nie 
wysuwa się ani widzialny znak, który sam byłby tylko jakąś formą magii, ani też niewidzialna łaska nie 
jest dana „ponad” światem stworzonym, lecz pod znakami sakramentalnymi „widzimy” daną łaskę – tak 
też analogicznie stworzony świat nie jest rozumiany ani panteistycznie, ani materialistycznie, ani też 
w uproszczonym podziale dualistycznym na sacrum i profanum, lecz jako znak i wyraz łaski. 

Podsumowując antropologię Rahnera, można powiedzieć, że człowiek w swojej istocie jest ikoną 

i wydarzeniem łaski Boga. Tak rozumiana struktura rzeczywistości jest już w stworzeniu historią 
objawienia i zbawienia, i dąży do wyrazu historycznego i kulturowego. Natomiast najpełniejszy wyraz, 
oraz paradoksalnie – podstawę – zyskuje w Jezusie Chrystusie33. W ten sposób Jezus staje się źródłowym 
„sakramentem” nie tylko Kościoła i sakramentów, ale – o ile te bazują na sakramentalności samej 
rzeczywistości – również sakramentem rzeczywistości samej, punktem kulminacyjnym łaski, która jest 
podstawą i celem bytu. 

                                                 
27 Unikając obu skrajności – redukcji wolności do empirycznych wyborów oraz gnostycznego usytuowania 
wolności poza czasem i przestrzenią – docieramy do sakramentalnego rozumienia wolności; por. K. Rahner, 
Podstawowy wykład…, s. 83. 
28 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 72. 
29 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 73. 
30 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 73. 
31 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 74. 
32 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 71. 
33 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 147. 
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2.2 Chrystologia transcendentalna 

Dochodzimy więc do analizy chrystologii transcendentalnej. Tak definiuje ją Rahner:  

„«Chrystologia transcendentalna» zakłada rozumienie wzajemnego związku uwarunkowania 
i pośredniczenia w egzystencji ludzkiej między tym, co jest konieczne w sensie transcendentalnym, a tym, co 
jest konkretne i przypadkowe w sensie historycznym, tak że oba momenty historycznej egzystencji 
człowieka mogą występować tylko razem jako wzajemnie warunkujące się”34. 

Według Rahnera, nie było takiego momentu, w którym Bóg nie udzielałby się ludziom w świecie. 
Jednak wcielenie to niejako punkt kulminacyjny, który tłumaczy wcześniejszą historię i rzutuje w sposób 
nieodwracalny na przyszłe czasy. Rahner uznaje wcielenie, podobnie jak wcześniej niektórzy wschodni 

ojcowie Kościoła i Duns Szkot, jako element procesu, który zaczął się wraz ze stworzeniem: „możemy 
rozumieć stworzenie i wcielenie w rzeczywistym świecie jako dwa momenty i dwie fazy jednego, chociaż 
wewnętrznie zróżnicowanego, procesu samoogołocenia i samowyrażenia Boga”35. 

Takie ujęcie uzasadnia hermeneutyczne odwrócenie: sakramenty, które wypływają z wcielenia, 
stają się zrozumiałe w sakramentalności samej rzeczywistości, ta zaś nabiera sensu w kontekście 
wcielenia. Jest to rozumienie niejako post factum, gdyż ze stworzenia nie można wydedukować wcielenia 
jako jego celu – wcielenie ma charakter „wydarzenia”36 łaski, a więc choć nadaje sens stworzeniu, nie da 
się z niego wyprowadzić w schemacie przyczyna-skutek. 

Unia hipostatyczna dotyczy więc wszystkich ludzi i jest „dla naszego zbawienia”. Człowiek jest 
capax Dei czy capax infiniti ze względu na wcielenie, zaś wcielenie wyjaśnia istotę człowieka jako capax 

Dei. Chrystologia okazuje się „przekraczającą siebie antropologią”37, a antropologia w perspektywie 
admirabile commercium „niepełną chrystologią”38. Stworzenie, które Bóg w Jezusie przyjmuje, staje się 
„gramatyką możliwego samowyrażenia się Boga”39, a więc powiedzielibyśmy „sakramentem” jego łaski – 
„szyfrem Boga”40. 

W Jezusie znajdujemy więc odpowiedź, choć daną w formie misterium, na postawione już wcześniej 
pytanie: „(…) jak Bóg w objawieniu, które spełnia się w słowie (kategorialnym), może objawić nie tylko 
«coś» (co można wyrazić w formie kategorialnej), ale samego siebie (…)”41. Bóg dał nam się w Jezusie 
w pełni (choć nadal w ramach doczesności), jednak już nie przez „symbole” czy „ikony” (cześć veneratio), 
lecz „osobiście”, czy substancjalnie (cześć adoratio). Kiedyś zaś ujrzymy wprost Boga twarzą w twarz, 
poza zasłonami, choć nie przezwyciężając tajemnicy – „tajemnica nie jest więc niczym tymczasowym”42. 

                                                 
34 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 172. 
35 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 164. 
36 Filozoficzna kategoria „wydarzenia”, rozwijana przez Heideggera (Ereignis) i między innymi Mariona (jako 
rodzaj fenomenu nasyconego), jest rozumiana jako fenomen w świecie, nieredukowalny w swej istocie do zwykłej 
przyczynowości, i dlatego w pewnym sensie „niemożliwy”, choć „narzucający” się swoją paradoksalną obecnością. 
Jest więc nieprzewidywalny, związany z wolnością, która „wkracza” w świat. W tym sensie cała historia zbawienia 
jest zbiorem „wydarzeń”, ale także fakt np. narodzin jakiegokolwiek człowieka czy wydarzenie sakramentu; por.  
J.-L. Marion, Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji, tłum. W. Starzyński, Warszawa 2007, s. 186-214. 
37 Wcielenie jako „najwyższy przypadek realizacji istoty rzeczywistości ludzkiej”; K. Rahner, Podstawowy wykład…, 
s. 180. 
38 I. Bokwa, Tajemnica Boga-Człowieka, w: Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera, red. K. Góźdź, Lublin 
2004, s. 65. 
39 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 183. 
40 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 185. 
41 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 174. 
42 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 179. 
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3. Symbol realny a sakramentologia fundamentalna Karla Rahnera 

Aby w pełny sposób zarysować sakramentologię fundamentalną Karla Rahnera (wyrastającą 
z pytań filozoficznych oraz antropologii i chrystologii transcendentalnej) trzeba jeszcze przedstawić jego 
teorię symbolu realnego. Sakrament jest w swojej strukturze symboliczny i posługuje się symbolami, 
dlatego potrzebne jest zrozumienie symbolu. Zarówno w symbolu jak i w sakramencie analiza może iść 
na dwóch poziomach – tego, co symbol i sakrament wyrażają, oraz sposobu, w jaki to robią. 

Paul Ricoeur wskazuje na zainteresowanie kwestią symboli u wielu współczesnych myślicieli, 
próbujących rozwiązać problem bezpowrotnej utraty obiektywnego i absolutnego punktu wyjścia dla 
prawdy i myślenia43. Symbol bowiem nie szuka obiektywnego punktu wyjścia, lecz daje do myślenia; nie 
podmiot ustanawia jego sens, lecz jest on nam podarowany. Ale jest podarowany „do myślenia”, nie zaś 

do jednoznacznego skonstatowania. Język jednoznaczny, techniczny i użytkowy, jest w przeciwieństwie 
do symbolu wyprany z pewnego istotnego wymiaru – wymiaru sacrum. 

Symbol co prawda jest znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem. Symbol posiada pewną 
podwójną intencjonalność – przez swój sens dosłowny wskazuje i odsyła do drugiego, wprost 
niezgłębialnego sensu. To odsyłanie nie dzieje się na sposób arbitralny, ale niejako przez „uczestnictwo” 
symbolu w rzeczywistości symbolizowanej: „symbolizmy nie są dodatkiem do zdobytej wcześniej 
świadomości zła, lecz tworzą mowę pierwotną, stanowiącą wyznanie grzechów. System symboliczny jest 
tu naprawdę objawieniem (…). Symbol naprawdę otwiera i odsłania dziedziny doświadczenia”44. 

Warto w tym momencie spytać o różnicę między symbolicznym a sakramentalnym rozumieniem 
rzeczywistości. Element łączący obie koncepcje to wspomniany już sposób – „jak” symbolu, który 

zapobiega niebezpieczeństwu uprzedmiotowienia rzeczywistości „duchowej”. Owo „jak”, to właśnie 
dawanie się jakiejś rzeczywistości jako „zagadki” (misterium) przez rzeczy dostępne nam wprost; owo 
„zdwojenie” intencjonalności w symbolu. 

Można jednak tu postawić tezę, że istnieje różnica między symbolicznym a sakramentalnym 
rozumieniem rzeczywistości, głównie w sferze tego, co symbol i sakrament wyrażają. Symbole, jak pisze 
Ricoeur, wprowadzają w pewną rzeczywistość, odsłaniają dziedziny doświadczenia. Są jednak 
wieloznaczne – symbol wody jest symbolem śmierci, zagrożenia, potopu jak i symbolem życia 
i oczyszczenia. Są więc w pewnym sensie drogą „do” – drogą hermeneutycznego rozumienia czy też 
archetypicznego wyrazu głębi ludzkiego doświadczenia. Sakrament natomiast wychodzi „od” 
rzeczywistości już objawionej, dostępnej w wierze niejako bezpośrednio. Choć widzialne znaki same 

mogą być tu symbolami (jak woda w chrzcie), to jednak dają one i wyrażają pewną sui generis konkretną 
rzeczywistość łaski. 

Symbole są tu przepełnione wiarą, która jest konkretna, uszczegółowiona, jednak nie na sposób 
przedmiotowy, lecz dostępna poznaniu intuitywnie – jak „fenomen nasycony”45. Historia zbawienia jest 
konkretna, opiera się na konkretnej Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa – choć dostępne jest nam 
jako misterium. Sakrament jest więc czymś więcej niż symbolem czy hermeneutyką – jest symbolem 
paradoksalnym, przepełnionym znaczeniem konkretnym, lecz nie zamieniającym się przez to w alegorię 
czy znak. Może odnosić się do tej samej rzeczywistości co symbol, ale w inny sposób, bo przepełniony 
światłem wiary jako daru Ducha Świętego. W sakramentalności rzeczywistości każda rzecz na swój 

                                                 
43 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1975, s. 7. 
44 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka…, s. 21. 
45 „Fenomen nasycony odmawia zezwolenia na oglądanie go jako przedmiotu, ściśle dlatego, że jawi się 
z wielorakim i nieopisywalnym nadmiarem, który znosi wszelki wysiłek konstytucji (…). Inaczej mówiąc, choć 
wzorcowo widzialny, nie pozwala się jednak oglądać. Fenomen przesycony daje się w mierze, w jakiej pozostaje 
według modalności nieoglądalny”. J.-L. Marion, Będąc danym…, s. 261.  
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sposób odsyła do jednej, choć złożonej istoty, eidosu rzeczywistości; świat dzieje się jako sakrament 
miłości i zbawienia. 

Na tle powyższych analiz można przedstawić szczególną teorię „symbolu realnego” u Rahnera. 
W „Małym słowniku teologicznym” dostrzegamy pod hasłem „symbol” takie jego rozumienie:  

Symbol w swoim autentycznym i pierwotnym sensie nie jest znakiem arbitralnie przez człowieka wybranym 
i odniesionym z zewnątrz do danej rzeczywistości w celu zaznaczenia jej historycznej obecności w czasie 
i przestrzeni, ale (oczywiście w bardzo zróżnicowanym stopniu) „manifestacją”, w której dana rzecz, jako 
w czymś innym i zarazem z nią związanym, potwierdza samą siebie i w ten sposób także siebie „wyraża” (…). 
Dusza jest duszą, to znaczy realizuje swoją istotę, kiedy łączy się z różnym od siebie ciałem i kształtując je 
w nim się wyraża. (…) Fakt, że symbol ma swoje źródło w tym, co symbolizowane, nie wyklucza tego, że to 
ostatnie, jeżeli ma znaleźć prawdziwy, symboliczny wyraz, podlega pewnym normom zewnętrznym, 
określającym formę symbolu (…). W tym świetle stają się zrozumiałe sakramenty (jako historyczne symbole 
działania Boga wobec człowieka w czasie i przestrzeni) i ich skuteczność (opus operatum), liturgia itd.46. 

Pierwsza część powyższej definicji (różnica znak – symbol) jest pokrewna do tej podanej choćby 
przez Ricoeura, jednak dalsze wskazanie na bardziej ontologiczny czy metafizyczny wymiar rozumienia 
symbolu (dusza – ciało, łaska – sakrament), idzie po linii tego, co nazwaliśmy – bazując na teologii 
Rahnera – „sakramentalnością rzeczywistości". Rahner nazywa tak rozumiany symbol „symbolem 
urzeczywistniającym” czy „symbolem realnym” (Realsymbol) w odróżnieniu od „symboli zastępczych” – 
znaków, sygnałów, kodów47. Skok poza koło hermeneutyczne interpretacji możliwy jest dzięki 
szczególnemu bezpośredniemu doświadczeniu, które jednak nie znosi zapośredniczenia świata, ciała, 
kategorii rozumu, języka, lecz widzi w nich i poza nimi „oczyma wiary”. 

W ten sposób dochodzimy do punktu wyjścia – Kościoła i sakramentów, które się nawzajem 
wyjaśniają48. Kościół, tak jak sakramenty, nie jest niczym „przypadkowym” w świetle antropologii 
i chrystologii transcendentalnej49. Są koniecznym historycznym i kategorialnym wyrazem spotkania 
człowieka z łaską dzieła zbawczego Chrystusa.  

Kościół należy tu rozumieć jako „prasakrament” (Ursakrament)50. Ten podstawowy sakrament, 
jakim jest w powyższym znaczeniu Kościół, realizuje się właśnie w siedmiu sakramentach. Same 
sakramenty są zaś spotkaniem już dokonanego zbawienia w Jezusie (operis operatum), z wolnością 
i wiarą człowieka niezbędną do przyjęcia tej łaski (operis operantis) – w tym sensie są realizacją 
przedstawionych struktur rzeczywistości, a nie magią51. Sakrament jest więc „wydarzeniem” łaski, a nie 

tylko „mówieniem o” łasce52. Dary łaski są dostępne również poza sakramentami, jednak w sposób 

najbardziej doskonały są przeżywane i wyrażane właśnie w sakramentach. 
Sakramenty są również znakami eschatologicznie zwycięskiej łaski – są nie tylko signa 

remomerativa et demonstrativa, ale również signa prognostica. Wraz ze śmiercią oraz paruzją, łaska, 
którą dają i wyrażają sakramenty, nie będzie już musiała być wyrażana w Kościele jako podstawowym 
sakramencie świata. Chociaż w eschatologicznej wizji nie ma potrzeby sakramentów, jednak jest miejsce 
na rzeczywistość, którą sakramenty wyrażają i na którą eschatologicznie wskazują (signa prognostica)53. 

                                                 
46 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 440. 
47 K. Rahner, Pisma wybrane, t. 2, tłum. G. Bubel, Kraków 2005, s. 253. 
48 K. Rahner, Kirche und Sakramente, Freiburg im Breisgau 1961, s. 9. 
49 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 263. 
50 K. Rahner, Kirche und Sakramente…, s. 11. 
51 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 335. 
52 K. Rahner, Podstawowy wykład…, s. 342. 
53 J. Ratzinger, Sakrament i misterium…, s. 110-111. 



SAKRAMENTALNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI....                                                                                                                                                                           S. URBANIAK 

93 

*** 

Analizując z jednej strony przesłanki filozoficzne, z drugiej strony podstawowe elementy teologii 
Karla Rahnera – pod postacią antropologii oraz chrystologii transcendentalnej – udało się zarysować jego 
sakramentologię fundamentalną, wyrażaną w pojęciu „symbolu realnego” lub rozumianą jako 
„sakramentalność rzeczywistości”. Syntetycznie można powiedzieć, że człowiek oraz świat jako jego 
środowisko jest wydarzeniem łaski, w którym nie da się go zredukować do kategorialnej rzeczywistości, 
dającej się uchwycić w pojęcia jako przedmiotową. Jest on jako taki nakierowany ze swej natury na Boga 
jako swoje źródło i cel. Choć jest on nieredukowalny do wspomnianej płaszczyzny kategorialnej, to 
jednak to nakierowanie, jako przenikające jego cały byt, wyraża on z konieczności właśnie w historii, 
w instytucjach społecznych, w poznaniu i działaniu kategorialnym, które z kolei uzyskują swój sens jako 

znaki tej łaski i tego nakierowania. 
Dlatego cała rzeczywistość ludzka jest w perspektywie anonimowego chrześcijaństwa wcielaniem 

w widzialne niewidzialnej łaski (co widzimy w antropologii transcendentalnej). Sakramenty w takiej 
perspektywie są szczególnym wyrazem tak rozumianej rzeczywistości. Należy je zrozumieć 
w perspektywie symbolicznej, jednak jako szczególne symbole (Realsymbol), przeniknięte konkretną 
intuicją i wiarą. Po uwzględnieniu analiz chrystologii transcendentalnej a w świetle Kościoła, są już nie 
tyle anonimowym (danej wszystkim ludziom w Duchu), ale konkretnym i najdoskonalszym wyrazem tej 
łaski na mocy nieodwołalnej sytuacji zbawienia w Chrystusie i Jego Kościele. 

SACRAMENTALITY OF THE REALITY. KARL RAHNER’S FUNDAMENTAL SACRAMENTOLOGY  

Summary 
Main goal of this article is to outline a fundamental sacramentology in Karl Rahner’s theology. To do 

so firstly we introduced, based on Joseph Ratzinger’s analysis, the problem of dependence of thinking of 
sacraments on the given anthropology. Then we introduced initial thesis: only “sacramental” 
interpretation of world and man gives proper perspective for understanding sacraments. This thesis we 
tried to brighten and justify in analysis of selected threads of modern philosophy. 

Subsequently this thesis was elaborated in light of theological thought of Karl Rahner, especially his 

transcendental method and his transcendental anthropology and christology. The whole spiritual and 

invisible human existence necessarily happens in visible signs. Christology in this perspective means 
fullest expression of anthropology and anthropology is “condition” of Christology. 

In fullest manner Karl Rahner’s sacramentology is described by theory of real symbol (Realsymbol). 
To describe it in clear way, we outlined Ricoeur’s philosophy of symbol, and show the difference between 
it and Rahner’s theory of symbol. The elaborated fundamental sacramentology shows, that by power of 
incarnation all grace is expressed by visible signs. That grace is available in Holly Spirit in all things, but 
in fullest way is expressed in Church (as fundamental sacrament) and especially in each particular 
sacrament. 

Keywords 

fundamental sacramentology, sacramentality of the reality, Karl Rahner, transcendental 
anthropology, transcendental christology, real symbol 
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MÓWIĆ CUDZYM GŁOSEM. HUMANISTYKA (TEOLOGIA) JAKO PROZOPOPEJA 

Prozopopeja jako zabieg retoryczny ma na celu udzielić głosu zwolennikowi, oponentowi albo 
udzielić go rzeczy nieożywionej lub zmarłemu. Prozopopeja ma zatem wymiar etyczny i może 
być także rozumiana jako strategia bycia, która jedynie wyraża się w retorycznym zabiegu. 
Wcielenie można uznać za radykalną i niedościgłą prozopopeję, w której inność jest 
uszanowana w dwoistości natur, dzięki której dystans pomiędzy nimi (naturami) nie zanika. 
Trudność przyjęcia prozopopeicznej strategii bycia związana jest z elementem kenotycznym. 
Jednak refleksja nad teologicznymi i humanistycznymi przesłankami rozumienia humanistyki 
jako prozopopei wydaje się mieć szansę na stanie się wyraźnym głosem nawołującym do 
takiego stylu bycia i prowadzenia badań naukowych, w których sympatie polityczne 
i światopoglądowe zostaną zastąpione rzeczywistą sympatią – odczuwaniem jak Inny i ciągłym 
podchodzeniem z pokorą do jego inności. 

Abraham Joshua Heschel w książce „Kim jest człowiek” napisał o człowieku w typowy dla siebie, 
aforystyczny i mądrościowy sposób, nawiązując jednocześnie do frazy z „Pieśni nocnego wędrowca”: 
„Cisza zalega nad wszystkimi szczytami górskimi. Świat świeci majestatem. Każdy kwiat to wykwit 
miłości. Każdy byt mówi we własnym imieniu. Jedynie człowiek może mówić w imieniu wszystkich 
bytów”1. Słowa te potwierdzają, że Heschel jest filozofem dialogu, mimo faktu, że opracowania 
poświęcone jego myśli nie wymieniają dialogu jako osobnej właściwej jego filozofii idei2. 

Powyższa maksyma ukazująca człowieka w jego zdolności mówienia w imieniu wszystkich bytów 
jest właściwym, antropologicznym gruntem dla omawianej w niniejszym artykule tezy 

o prozopopeicznym charakterze humanistyki, w tym teologii oraz o teologicznym źródle myślenia 
o samej prozopopei rozumianej jako strategia nie tylko retoryczna, w której to głosu udziela się 
zmarłemu (czego najważniejszym przykładem są mowy pogrzebowe mówione w imieniu zmarłego) lub 
polemiście czy zwierzętom oraz przedmiotom nieożywionym, ale także, a może przede wszystkim, 
prozopopei rozumianej jako strategia bycia. Wątek ten będzie systematycznie rozwijany i wyjaśniany, 

                                                 
Grzegorz Wiończyk, mgr lic. kan. – pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent filozofii (Wydział Nauk Społecznych UŚ) i teologii 
(Wydział Teologiczny UŚ), członek The International Institute for Hermeneutics (Junior Associate Scholar). 
1 A. J. Heschel, Kim jest człowiek?, przeł. K. Wojtkowska, Warszawa 2014, s. 135. 
2 Tadeusz Gadacz omawiając filozofię Heschela, umieszcza ją w ramach filozofii dialogu, ale jedynym śladem 
powiązania z tym nurtem jest wzmiankowane inspiracje filozofią Franza Rosenzweiga, Martina Bubera 
i Emmanuela Levinasa. Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, cz. 2, Kraków 2009, s. 613-614. Podobnie nie 
występuje ona w książce B. L. Sherwina, chociaż ten poświęca trzy paragrafy zagadnieniu odpowiedzi człowieka. 
Zob. B. L. Sherwin, Abraham Joshua Heschel, przeł. M. Kapera, Kraków 2003, s. 68-86. 
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a jego punkt wyjścia stanowić będzie filozofia dialogu mająca swoje zakotwiczenie zarówno 
w Objawieniu3, jak i w zachodniej tradycji filozoficznej. 

Dla Heschela człowiek jest czymś/kimś dynamicznym i nie można mówić o jego istocie, gdyż ta 
skazywałaby go na kategoryzację, skostnienie i ograniczenie4. Filozof ten mówi raczej o byciu ludzkim niż 
o człowieku i jego naturze. Do elementów, które wpływają na tożsamość człowieka, należy wezwanie 
w świat, które można odczytać jako polemikę – czasem wyrażoną wprost, a częściej ukrytą – z byciem-w-
świecie Martina Heideggera5. Wezwanie przenosi nas u Heschela na grunt teologiczny, gdyż jest 
związane w sposób mocny z kategorią sensu, której filozof poszukuje w transcendencji, czego dobitnym 
przykładem może być zdanie, w którym zauważa on, że wobec niewiary w człowieka widocznej we 
współczesnych tekstach jemu poświęconych „Pan na niebiosach może okazać się jego ostatnim 

przyjacielem na ziemi”6. 
Wezwanie ze strony Boga jest jednocześnie byciem-wezwanym-w-świat7, a to oznacza, że już 

u samego początku bycia ludzkim człowiek doświadcza bierności, działania z zewnątrz, na które 
odpowiada wiarą, modlitwą i uczynkami. Jego własny głos jest zatem głosem sprowokowanym. Człowiek 
został wezwany i odpowiada swoją obecnością, przytomnością, co znów przypomina nam 
Heideggerowskie Dasein. Będąc obecnym w odpowiedzi na bycie wezwanym, człowiek jest na sposób 
ludzkim i musi stając wobec problemów świata, wziąć na siebie odpowiedzialność, która wyraża się 
w odpowiedzi. W taki sposób widzimy jak na najgłębszej, antropologicznej i zarazem protologicznej 
płaszczyźnie możemy dojść do problemu udzielania głosu: „Jedynie człowiek może mówić w imieniu 
wszystkich bytów”. Możliwość ta nie jest jedynie jedną z ukrytych w nim metafizycznych potencjalności, 

ale jest etycznym zobowiązaniem, czego dobrym przykładem jest także samo życie Heschela i jego 
społeczne zaangażowanie w los Żydów w ZSRR i prawa mniejszości w USA. 

Doświadczenie Boga – sympatheia 

Jak zaznacza Jerzy Szymik „poznanie bez wewnętrznej bliskości z poznawanym, bez sym-pathia, 
współodczuwania (nawet za cenę cierpienia) z przedmiotem poznania, bez pewnego rodzaju miłości, bez 
«serdeczności» właśnie – nie jest możliwe”8. Tę konstytucję aktu poznania (a dalej działania i myślenia), 
w której pathos wyprzedza logos możemy zauważyć w sposób szczególny w filozofii Emmanuela 
Levinasa, który to etykę ustanowił filozofią pierwszą, łącząc ją bezpośrednio z jedyną możliwą, w jego 
projekcie, relacją z transcendencją: relacją etyczną. Z tej przyczyny możemy mówić o etycznym wymiarze 

transcendencji. Zanim jednak przejdziemy do tego problemu i krótko go scharakteryzujemy, należy 
podkreślić, że nie brak w inspirowanej chrześcijaństwem kulturze tego typu myślenia, w którym to nie 
poznanie oparte na metafizycznej koncepcji przyczynowości ma doprowadzić do poznania Boga, ale 
właśnie postawa etyczna, która nie może być rozumiana jedynie jako konsekwencja i przedłużenie 
metafizyki człowieka w postaci metafizyki ludzkiego działania, ale jako pewien punkt początkowy 

                                                 
3 Filozofia dialogu jest mocno związana z judaizmem poprzez wymienionych już filozofów, ale nie można 
zapominać o przedstawicielach z kręgu chrześcijańskiego: Ferdinandzie Ebnerze, Józefie Tischenrze oraz Dietrichu 
Bonhoefferze. 
4 „Bycie ludzkim nie jest rzeczą, substancją; jest chwilą, która się wydarza; nie jest procesem, lecz serią czynów czy 
zdarzeń.” A.J. Heschel, Kim..., s. 84. 
5 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994. 
6 A.J. Heschel, Kim..., s. 62. 
7 Tamże, s. 175-177. 
8 J. Szymik, Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później, Lublin 2011, s. 20. 
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rozwoju człowieka, a więc mieści się ona w tym, co zwykliśmy oddawać łacińską maksymą: esse sequitur 
agere9; oczywiście z zastrzeżeniem, że pochodzi ona z innego słownika filozoficznego. 

Levinas wskazuje na możliwość przejścia od tego rodzaju nastrojenia, które wprowadza nas jedynie 
w modus zatroskania o samego siebie do owego – powiedzielibyśmy w tym kontekście – 
sympatyzowania. Jest to przejście od samego siebie, od tożsamościującego le Même, do etycznej 
odpowiedzialności za drugiego człowieka. Komentatorzy tej filozofii ukazują odrębność opisów 
podmiotu i wyróżniają bycie jednostkowe, odseparowane od innych bytów i próbujące zachować swoją 
odrębność, które Levinas oddawał słowem il y a, a dalej podmiot używający (jouissance) oraz podmiot 
w znaczeniu le Même, szczęśliwej monady, która wszystko, co istnieje, sprowadza do Toż-samego, 
uwewnętrznia10. Nas interesować będzie przede wszystkim trzeci etap, gdyż przekraczany jest on 

poprzez pójście śladem Innego, co może nas doprowadzić do zagadnienia prozopopei. Jednak już w tym 
momencie widać wyraźnie, że życie na sposób monady nie pozwala na użyczenie głosu Innemu, gdyż na 
tym etapie rozwoju podmiotu inność Innego zostaje sprowadzona do podmiotu, wcielona, przejęta, 
a zatem również pozbawiona właśnie tego, co ją wyróżniało, samej inności. Człowiek jest nakierowany 
natomiast na inność radykalną, która stawia opór Toż-Samemu11. 

Celem jest zatem Inność radykalna, ale również w tym pragnieniu zawiera się nakaz zachowania 
każdej inności, imperatyw szacunku i zaniechania praktyki pozbawiania inności, gdyż to właśnie 
spotkanie z Innym umożliwia nam spełnienie naszego pragnienia. W tym kontekście Levinas wprowadza 
metaforę twarzy, obecną już u Franza Rosenzweiga, i pisze: „Tylko relacja z innnym człowiekiem 
wprowadza wymiar transcendencji i prowadzi do całkowicie innego stosunku niż doświadczenie 

w zmysłowym sensie terminu, względne i egoistyczne”12. 

                                                 
9 Doskonałym tego przykładem może być wiersz Stanisława Koraba-Brzozowskiego „Ten Boga nie zna”. Oto jego 
fragment: 

Kto łzy nie wylał na widok nędzarza 
I łez nie otarł płaczącemu bratu; 
Kto nie oglądał grobowców cmentarza 
I kto tęsknego nie ma wspomnień kwiatu; 
Ten Boga nie zna! 
 
Kto głosu serca nie pytał o radę, 
A zawsze tylko rozumem się rządzi; 
Kto drugim nie niósł życia lecz zagładę 
I kto jest pewien, że nigdy nie błądzi: 
Ten Boga nie zna! 
Korab-Brzozowski w tym fragmencie wiersza wiąże doświadczenie Boga z doświadczeniem braku, 
nieracjonalności, błędu, przemijania oraz współodczuwania – sympatii w źródłowym znaczeniu tego greckiego 
słowa. 
10 Por. M. Pluta, Emmanuela Levinasa etyka odpowiedzialności, w: „Łódzkie Studia Teologiczne” 7 (1998), s. 133-
148. Istnieją także interpretacje, w których kolejne opisy stanowią całość odpowiadającą rzeczywistemu 
rozwojowi człowieka, zob. D. Rogóż, Anty-Odyseja. Antropologia Emmanuela Levinasa, Kraków 2012. 
11 „Cel tego ruchu – gdzie indziej albo to, co inne – nazywamy innym w mocnym sensie. Żadna podróż, żadna 
zmiana klimatu i krajobrazu nie mogą zaspokoić pragnienia zmierzającego w tamtą stronę. Metafizycznie 
upragnione Inne nie jest „inne” jak chleb, który jem, jak kraj, w którym mieszkam, jak pejzaż, który kontempluję, 
jak niekiedy ja sam wobec siebie, jak to «ja», które jest «innym». Tym wszystkim mogę się nakarmić i w znaczniej 
mierze zaspokoić, jakby mi tego tylko brakowało. W rezultacie inność tych zjawisk zostaje wchłonięta przez moją 
tożsamość istoty myślącej lub posiadającej.” E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. 
M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 18. 
12 Tamże, s. 226. W konkluzjach cytowanej książki pisze natomiast: „Relacje społeczne nie są po prostu wyższego 
rodzaju materią empiryczną, którą należałoby traktować w terminach logiki rodzaju i gatunku. Jest źródłową 
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Jako że Levinasowska koncepcja Boga wpisuje się w koncepcję Boga nieobecnego – Deus 
absconditus lub Deus otiosus to właśnie etyczna relacja z twarzą drugiego człowieka ma wymiar religijny 
i jest konkretną realizacją dialogu między odseparowanymi elementami świata, na które wskazał 
w „Gwieździe zbawienia” Franz Rosenzweig13. Bóg w filozofii Levinasa jest nieobecny. Wpłynęła na to 
koncepcja stworzenia, w której stwórca musiał wykonać ruch wycofania, aby stworzyć przestrzeń, 
w której pojawi się stworzenie. Inną przesłankę stanowi rezygnacja z nazywania Boga Bogiem Historii. 
Ten zabieg ma wymiar teodycealny, gdyż pozwala na zachowanie tezy o istnieniu Boga i pogodzenie jej 
ze złem historii, Holokaustem. Trzeci powód nieobecności Boga związany jest bezpośrednio 
z judaizmem, w którym nieobecność Boga jest dotkliwie odczuwana od czasu zburzenia drugiej świątyni. 

Twarz drugiego jednak nie jest śladem w sensie ikony lub podobieństwa Boga. Bóg, który minął 

pozostawia w drugim człowieku ślad, który nie jest obecnością, ale apelem do ludzkiej wolności 
i zobowiązaniem do wzięcia całkowitej i asymetrycznej odpowiedzialności za Innego. Tylko w relacji 
substytucji, zastąpienia Innego, a nawet wzięcia odpowiedzialności za jego odpowiedzialność realizuje 
się przyjęcie inności Innego. Ta idea zastępowania bez możliwości żądania wzajemności lub 
odpowiedzialności Innego za samego siebie jest wypełnieniem apelu pozostawionego nam jako ślad 
Boga, a więc jest to także jedyna droga do transcendencji. W tym znaczeniu jasne się staje, dlaczego etyka 
musi stanowić filozofię pierwszą, a zarazem dlaczego konieczna była rezygnacja z ontologicznego 
sposobu mówienia o Bogu. Idea substytucji może być także rozumiana jako drugi, uzupełniający, element 
stanowiący podłoże rozumienia humanistyki jako prozopopei, gdyż ta ostatnia stanowi jej wypełnienie, 
konkretną realizację. Gdy natomiast mówimy o prozopopei jako strategii bycia, to otrzymujemy jej 

uzasadnienie na gruncie filozofii religii i filozofii Boga. Prozopopeja jest zatem powinnością i drogą 
poszukiwania transcendencji, a zarazem zastępując Innego14 w jego akcie mówienia, nie sprowadzamy 
jego inności do Toż-Samego, ale siebie stawiamy na jego miejscu, stajemy się Innym w zastępstwie, aby 
on sam mógł mówić. 

Na koniec tej części nie można nie przywołać kwestii mowy, która pojawia się w filozofii Levinasa. 
Mowie przeciwstawia on Powiedziane. Mowa należy do porządku etycznego, a Powiedziane do 
ontologicznego. Jak zauważa Witold Worach „nieredukowalność inności domaga się ciągłej redukcji 
Powiedzianego, by oddać w nim Mowę, by ta z kolei mogła być nieustannie zdradzana 
w Powiedzianym”15. Od innej strony należy zaznaczyć, że słuchanie mowy ma również wymiar etyczny. 
Jest to ciągłe nasłuchiwanie Innego, który nie daje się sprowadzić do ja, gdyż jest z innego porządku, 

„moja” totalność nie zamyka jego mowy, więc cały proces nasłuchiwania nie może nigdy zostać uznany za 

                                                 
postacią Relacji, która nie poddaje się spojrzeniu, obejmującemu jej człony, lecz spełnia się między mną a Innym 
w spotkaniu twarzą w twarz”. Tamże, s. 347. 
13 Rosenzewiga „Gwiazda zbawienia” może zostać przedstawiona jako dwa nakładające się na siebie i tworzące 
gwiazdę Dawida trójkąty. Pierwszy odnosi się do realności: Bóg, świat, człowiek. Filozof nie wyprowadza ich 
jednak z klasycznej metafizyki (metaphysica specialis), ale otrzymuje je poprzez afirmację nie-nicości i negację 
nicości. Tak odseparowane od siebie elementy łączą relację wskazane przez drugi trójkąt: stworzenie jako relacja 
Bóg-świat, Objawienie jako relacja Bóg-człowiek i zbawienie jako relacja człowiek-świat. Rosenzweig, inaczej niż 
Levinas, przedstawia Boga w jego dynamicznym wyjściu ku człowiekowi, w którym człowiek doświadcza Bożej 
miłości. Levinas odwołuje się do pojęcia Objawienia, ale więź religijną sprowadza jedynie do wymiaru relacji 
pomiędzy ludźmi. Por. T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lacelle'a do Tischnera, Kraków 2007, s. 93-106, 
118-137. 
14 Za Levinasem kategorię Innego traktuję szeroko, a zatem Innym w jednym kontekście będzie człowiek, 
a w kolejnym będzie nim Bóg. 
15 W. Worach, Etyka na śladach Innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Levinasa, Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005), s. 382. 
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zakończony, dopełniony. Słuchanie jest działaniem niefinalnym16. Inny w swojej mowie nie może ulec 
tematyzacji, gdyż „zewnętrzności nie chwyta żadne pojęcie”17. W kontekście naszych rozważań można 
powiedzieć, że Levinas przestrzega nas przed mówieniem za Innego w taki sposób, jakby nasz słownik 
potrafił oddać jego rzeczywisty głos. Otrzymujemy zatem normę negatywną, swego rodzaju apofatykę 
prozopopei, której głównym przesłaniem jest niemożliwość wypowiedzenia Innego. 

Mówiąc w jego imieniu i mówiąc jego głosem, nie domykamy ram jego obecności, gdyż nawet 
wierne powtórzenie nie jest obecnością, gdyż Inny jest zawsze zewnętrzny, tak względem każdorazowo 
mojej mowy, jak i swojej własnej. Inny nie jest obecny. W wypowiedzi staje się Powiedzianym, które musi 
być zredukowane, aby znów zabrzmiała Mowa. Nie oznacza to niemożliwości prozopopei, gdyż tej nie 
rozumiemy jako wytwór, produkt, ale jako strategię bycia. Jednak nawet w tym przypadku nie możemy 

myśleć, że będzie nam dane stałe reprezentowanie Innego w naszej mowie, gdyż będzie to jedynie 
powtórzenie Powiedzianego. Strategia bycia głosem Innego wymaga ciągłego wysiłku podążania za jego 
innością. Jeśli inny nie może zostać skodyfikowany, sprowadzony do pojęcia, to i my sami musimy 
wyruszać wciąż na nowo, aby poszukiwać inności Innego. W ten sposób objawia się nam sens słynnego 
porównania użytego przez Levinasa, który zestawił wędrówkę Odysa powracającego do Itaki (Toż-
Samego) z wędrówką Abrahama, który wyruszył do kraju, którego nie znał. Prozopopeiczna strategia 
bycia wymaga od nas przyjęcia postawy Abrahama. 

Inspiracje biblijne i teologiczne 

Przedstawioną przez Levinasa ideę substytucji współczesna wrażliwość chrześcijańska może łatwo 

zrozumieć przez pryzmat ofiary. Doskonałym przykładem realizacji tej relacji jest śmierć św. 
Maksymiliana Kolbe, jednak pamiętając o radykalnej asymetryczności substytucji musimy podkreślić, że 
ofiara ta nie może być sprowadzona do współczucia w potocznym znaczeniu tego słowa. W tym miejscu 
możemy zrobić użytek z przywołanego wcześniej pojęcia: sympatia. Byłoby to odczuwanie, które nie jest 
odruchem troski, pochyleniem się nad ofiarą, ale wzięciem w zastępstwie odpowiedzialności za 
odpowiedzialność Innego, a zatem musielibyśmy wyobrazić sobie śmierć za tych, którzy wystąpili 
przeciwko nam. 

Ta radykalizacja przywołuje w sposób oczywisty misterium Krzyża. Chrystus, który stał się za nas 
grzechem wziął na siebie zło ludzi, swoich, którzy go nie przyjęli. Wcielenie można uznać za radykalną 
i niedościgłą prozopopeję, w której inność jest uszanowana w dwoistości natur, dzięki której dystans 

pomiędzy nimi (naturami) nie zanika. Dystans ten nie pozwala też sprowadzić Chrystusa do postaci 
idola. Jednak równocześnie jego stanie się ciałem jest udanym wypowiedzeniem człowieka, gdyż jest 
ciągłym wypowiadaniem. Z jednej strony to wypowiedzenie/wypowiadanie jest rzeczywistym 
ukazaniem się – w fenomenologicznym, odległym od doketyzmu sensie – człowieka, a z drugiej strony 
jest też zabezpieczone przed popadnięciem w Powiedziane i zamknięte przez jego bycie Bogiem. Bóg, 
który stoi u początku i podtrzymuje człowieka w istnieniu, ciągle w swym „zatroskaniu” zabiega o 
człowieka, a więc odpowiada na zło historii swoją obecnością, która jest tyle samo Powiedzianym, co 
Mową. Chrystus współodczuwa (sympatia) Innego/człowieka tak samo i zarazem głębiej niż on sam 
siebie. Jest towarzyszem w ciele i umieraniu, w płaczu po stracie przyjaciela i w radości biesiadowania, 
a zarazem nie sprowadza człowieka do pojęcia, gdyż wywyższa jego naturę w misterium paschalnym 

                                                 
16 „(...) byt, który do mnie mówi i któremu odpowiadam lub który pytam, nie odsłania się przed mną, nie daje się 
w taki sposób, bym mógł ująć i uczynić własnym jego ukazywanie się, sprawić, że stanie się na miarę mojej 
wewnętrzności, bym mógł przejąć go tak, jakby pochodził ze mnie samego. (…) Rozmówca nie może znaleźć 
miejsca – i to w żaden sposób – w intymności mojego wnętrza. Jest na zawsze zewnętrzny” E. Levinas, Całość..., s. 
354. 
17 Tamże, s. 355. 
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i liturgii, którą sprawuje w swym Kościele, a wywyższając dynamizuje ją. Przekracza tym samym wszelki 
możliwy opis (pojęcie), ukazując człowieka już nie w perspektywie natury, ale jego możliwości, którą – 
gdyby koniecznie chcieć oddać klasyczną metafizyką – można by odnieść do takiej zmiany, która 
powoduje ukonstytuowanie się nowej istoty, ale ta wobec bezkresu (inności) Boga, na który/ą człowiek 
jest otwarty (capax Dei) nigdy też nie zostanie zamknięta, sprowadzona do wewnętrzności, bo 
Transcendencja jako radykalna Inność jest najwyższą formą zewnętrzności, a zatem pozostanie 
niemożliwą do objęcia. Wpisanie człowieka w perychorezę Boskich Osób przy zachowaniu odrębności 
„natury” człowieka i Boga zostaje zatem przekazane wierzącym jako mandatum i exemplum jednocześnie. 
W tym rozważaniach odwołaliśmy się do koncepcji natury, a zatem w dalszych badaniach należałoby 
zastanowić się nad możliwością innego opisu skutków misterium paschalnego, aby pełniej ukazać 

wejście Chrystusa w inność każdego człowieka z osobna, w misterium niepowtarzalności bycia ludzkim 
wynikającym z jego nieredukowalnej jednostkowości niemożliwej do sprowadzenia do pojęcia, także 
pojęcia natury. Ten złożony problem należy jednak opracować osobno, pamiętając przy tym 
o historycznych konsekwencjach przyjęcia tez nominalistycznych. 

Pismo Święte wskazuje nam także na etyczny wymiar omawianej relacji w opisie Sądu 
Ostatecznego, przekazanym przez Ewangelistę Mateusza. W tekście tym dochodzi do prozopopei już 
w samym wymiarze językowym. Król z tej przypowieści identyfikuje się z wszystkimi cierpiącymi, 
uwięzionymi, spragnionymi i głodnymi. Nie możemy redukować znaczenia tej przypowieści jedynie do 
kwestii moralności oderwanej od Wcielenia i Krzyża. Ten zabieg literacki ma swoje zakotwiczenie 
w samej strategii Boga bycia człowiekiem, a przez to nie tylko zobowiązuje nas mocniej do niesienia 

pomocy, ale również stanowi nakaz podjęcia Chrystusowego mandatum w wymiarze egzystencjalnym. 
Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas jednej z audiencji generalnych: „Św. Jan Chryzostom powiadał 
na przykład, że sakrament ołtarza oraz «sakrament brata» czy — jak mówił — «sakrament ubogiego» to 
dwa aspekty tej samej tajemnicy. Miłość do bliźniego, troska o sprawiedliwość i o ubogich są nie tylko 
zagadnieniami moralności społecznej, lecz raczej wyrazem sakramentalnej koncepcji moralności 
chrześcijańskiej”18. 

Tak zwany „sakrament brata” skonfrontowany z ewangeliczną przypowieścią i wcześniejszymi 
analizami uświadamia nam, że istnieje różnica między dziełem charytatywnym, filantropią 
a chrześcijańskim miłosierdziem, które nakazuje działać w perspektywie bycia, a nie być w perspektywie 
działania, gdyż każda pomoc i użyczenie głosu oznaczają zgodę na uniżenie, kenozę i stanie się jak ten 

najmniejszy, jednocześnie nakazuje widzieć w tym działaniu nie powód do chluby, ale spełnianie 
niemożliwego, udania się wzorem Chrystusa w inność, która jest spoza nas.   

Prozopopeiczny wymiar humanistyki 

Na kanwie tego rozpoznania zapytajmy o rozumienie humanistyki jako prozopopei ludzkiej mowy. 
Nie chodzi przy tym o wpływ, jaki może mieć praca (naukowa) na świadomość społeczną, czyli 
o społeczne zastosowanie, a więc nie chodzi tylko o te prace, które powstały na gruncie konkretnych 
analiz mówienia w imieniu Innego, ale o pracę w obrębie humanistyki rozumianą jako prozopopeja. 

Adam Lipszyc w opublikowanej na łamach „Dwutygodnika” krytycznej recenzji książki „Polityka 
wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki” autorstwa Michała Pawła Markowskiego wskazuje na 

ciekawą, w jego opinii najciekawszą, koncepcję zawartą w tej pracy: prozopopeiczną interpretację 
humanistyki:  

                                                 
18 Benedykt XVI, Audiencja generalna 1 lipca, online: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/ 
audiencje/ag_01072009.html (31.12.2016). 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/%20audiencje/ag_01072009.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/%20audiencje/ag_01072009.html
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„Konfrontując się z innością jakiegoś tekstu, czytając go i pisząc o nim, znajdujemy się w sytuacji 
analogicznej do tej, gdy pragniemy przemówić w imieniu zmarłego, a zarazem nie chcemy go zagadać, 
chcemy go zachować, ale też pragniemy zaświadczyć o jego nieobecności. Pisze Markowski: «Mowa żałoby, 
powiada Derrida, możliwa jest o tyle, o ile to nie my mówimy, lecz w nas i przez nas mówi ktoś inny, o tyle, 
o ile my samy użyczamy innym głosu, czyniąc z własnej mowy prozopopeję cudzej mowy”. I dodaje 
w przypisie: „To kolejna poręczna definicja humanistyki: prozopopeja cudzej mowy»”19. 

Prozopopeja jako zabieg retoryczny ma na celu udzielić głosu zwolennikowi, oponentowi albo 
udzielić go rzeczy nieożywionej lub zmarłemu. Prozopopeja ma zatem wymiar etyczny i może być także 
rozumiana jako strategia bycia, która jedynie wyraża się w retorycznym zabiegu. Humanista, jako ten, 
który walczy o emancypację, godność i poszanowanie każdej osoby, powinien być zatem rozumiany nie 
jako intelektualista społecznie zaangażowany, społecznik – aktywista lub aktywistka, ale właśnie jako 

humanista, który pozwala mówić – staje się głosem Innego. Ten Inny z konieczności będzie 
inkorporowany lub introjektowany, będzie uwewnętrzniony, zjedzony, jak to wyjaśnia Markowski 
w paragrafie poświęconym kulturowemu kanibalizmowi z przywołanej pozycji20. 

Ważne jest przy tym nasze rozumienie Innego. Nieprzekraczalna nieprzyswajalność Innego w jego 
inności ukazuje nam to, na co zwrócił uwagę Derrida: „w głębi wiem, że Louis mnie nie słyszy: on słyszy 
mnie tylko wewnątrz mnie, wewnątrz nas (choć my sami jesteśmy jedynie sobą w tym miejscu wewnątrz 
nas, w którym inny, śmiertelny inny, rozbrzmiewa). I wiem dobrze, że ten głos we mnie naciska, bym nie 
udawał, że mówię do niego”21. Wewnątrz nas nikogo nie ma. Markowski jakby przechodzi ponad tym 
i proponuje lub jedynie w dwóch zdaniach inspiruje do podjęcia nowego wątku: rozumienia humanistyki 
jako prozopopei cudzej mowy. Przy czym kilka zdań dalej mówi o prozopopei ludzkiego głosu22. 

Tę uwagę można przekuć w skromny przyczynek. Inny we mnie, a może nawet ja sam z moim 
sprowadzonym (z konieczności upadania w Powiedziane) do Toż-Samego Innym, czyli Inny zjedzony 
mówi we mnie. Jeśli Inny ma głos, to czym on jest? Jest głosem bez mowy. Jest jękiem, wołaniem, łzą – jak 
w wierszu Koraba-Brzozowskiego. Krzyk to dźwięk nieartykułowany. Nie ma słów wyrażających cudzy 
ból. To późniejsze ujęcie bólu w słowa jest jedynie śladem obecności rzeczy, która umyka słowom. Jest to 
Inny, który jest zewnętrzny wobec własnej mowy i odległy względem dalszego przekazu jego mowy, 
powtarzania. Jeśli Inny ma mowę, to brakuje mu głosu. Ja zaś mam stać się jego mową, obrońcą, 
adwokatem, parakletem. 

W perspektywie hermeneutyki 

Hermeneutyka jest niekiedy oskarżana o stłumienie Innego, nieudzielanie mu głosu. Jednak wbrew 
temu zechciejmy tę prozopopeiczną (a zatem i „miłosierną”) definicję humanistyki przedstawić i w tym 
języku. Ludzkie życie z całym jego bólem stanowi tekst, który należy odczytać. Humanista stoi na 
stanowisku hermeneuty, który doświadczenie to musi ująć w słowa. Tu rzecz się ma odwrotnie niż 
w przypadku tekstu zapisanego. Praca polega na odszukaniu takich słów, które najwierniej przystają do 
doświadczenia. Z tego wyłania się etyczny wymiar hermeneutyki. Jest to bowiem praktyka, jaka odwołuje 
się do postaci Hermesa, który boską wolę przekazywał ludziom. Tu rodzi się podwójna 
odpowiedzialność. Z jednej strony związana jest ona z pragnieniem uchronienia języka 
bogów/doświadczenia/Innego od zapomnienia i zniekształcenia, na które skazują źle dobrane słowa, 
a z drugiej jest to odpowiedzialność za ludzi, którzy usłyszą słowa boskiej mowy/doświadczenia/Innego. 

                                                 
19 A. Lipszyc, Dekonstrukcja uniiwersytetu, Dwutygodnik 1 (2014), online: www.dwutygodnik.com/artykul/5026-
dekonstrukcja-uniwersytetu.html (31.12.2016). 
20 Zob. M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, s. 155-161. 
21 Tamże, s. 168. 
22 Tamże. 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/5026-dekonstrukcja-uniwersytetu.html
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5026-dekonstrukcja-uniwersytetu.html
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Głos, o którym mowa, jest głosem pominiętego. Tutaj znów musimy przekroczyć rozważania 
Markowskiego/Derridy, którzy odwoływali się do przeżycia żałoby, a zatem musimy odszukać Innego 
i wciąż na nowo go poszukiwać. Przy czym musimy też pamiętać, że wykluczeni, którym chcielibyśmy 
użyczyć głosu, nie są brakiem, gdyż zatarto ślady ich obecności. Strategia prozopopeicznej humanistyki 
to zatem najpierw szukanie śladów tych, którym nie pozwolono mówić. 

Powiążmy tę uwagę z filozofią Johna Caputo. Tak pisał o jego projekcie Włodzimierz Lorenc: 
„Hermeneutyka ta przywraca nam trudności życia. Wskazuje bowiem na niezbywalny sens przygodności 
wszelkich struktur zarówno społecznych, historycznych, jak i lingwistycznych, poprzez które życie 
okazuje się znacznie bardziej złożone, niż mogliśmy dotąd sądzić”23. A jest to jakby echo słów Gadamera: 
„Rozumieć oznacza stać za kimś. Według źródłowego znaczenia, słowo to stosuje się do tego, kto jest 

stojącym za kimś przed sądem, kto jest adwokatem. Tego, który rozumie swoją partię. O czym 
w dzisiejszym zwyczaju językowym mówimy reprezentować”24. Marek Szulakiewicz komentując ten 
fragment pokazuje, że o ile metafizyka to stanie nad bytem, to hermeneutyka to stanie za bytem. Zgodne 
to jest z biblijną wizją zbawienia: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika [παράκλητον – 
orędownika, adwokata – GW] wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”25. Istotne jest 
zrozumienie dwukierunkowości tego procesu. Z jednej strony w jego ramach głos uzyskują osoby go 
pozbawione, ale z drugiej to humanistyka (teologia) staje się bliższa życiu, gdyż przywrócony został jej 
głos, którym w jej obrębie nie był słyszany. 

Hermeneutyka J. Caputo wskazuje właśnie na ten aspekt. Może ona pomóc w naszym 
humanistycznym i teologicznym samorozumieniu. Jak zaznacza Łukasz Czajka „To bezpośrednia 

konfrontacja z realnością cierpiących ciał pchnęła Caputo do podjęcia próby sformułowania analizy 
granic filozoficznej etyki uprawianej w ramach radykalno-hermeneutycznej sytuacji”26. 

W ramach tej filozofii powstały dwa projekty. Pierwszym z nich jest etyka rozproszenia. Jej celem 
jest powołanie nowych instytucji związanych z życiem społecznym, politycznym i religijnym, które będą 
kierować się regułami możliwie jak najmniej wykluczającymi. Dzięki temu – otwartości na obcość 
i inność – będą posiadały one reformatorski potencjał. Drugi projekt to poetyka zobowiązania. Zakłada 
on rezygnację z rozumienia etyki jako systemu, podręcznika. 

Czajka tak go charakteryzuje: „Zobowiązanie dochodzi z głębi Innego. Najbardziej przemożne 
wezwanie zobowiązania dochodzi z oblicza cierpiącego ciała, które wyniszcza choroba lub tortury. Ciało 
Innego nie jest źródłem zobowiązania w sensie metafizycznym. Ciało nie wytwarza zobowiązania, nie 

jest jego przyczyną sprawczą. Ciało jest raczej miejscem lub sceną, na której zobowiązanie się 
manifestuje”27. Zobowiązanie nie jest ograniczoną i odgórną powinnością, ale właśnie miłosierdziem, 
które pozwala mówić cierpiącemu ciału zepchniętemu na margines. Wykorzystując poetykę 
zobowiązania do naszych celów, powiemy, że to udzielanie głosu, prozopopeja. Konfrontując się z etyką 
rozproszenia, powiemy natomiast, że każdy z nas być może widzi wykluczenie gdzie indziej, lub lepiej 
powiedzieć „jeszcze gdzie indziej”. Jedna grupa będzie chciała być głosem nienarodzonych, a inna głosem 
osób pogardzanych, których godność jest deptana wbrew ewangelicznemu przesłaniu. 

                                                 
23 W. Lorenc, Możliwości i ograniczenia hermeneutycznego ujęcia człowieka, Analiza i Egzystencja 19 (2012), s. 204-
205. 
24 H.-G. Gadamer, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja, przeł. P. Dehnel, w: Tenże, Język i rozumienie, s. 148, 
cyt. za: M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2012, s. 137. 
25 1 J 2,1. 
26 Ł. Czajka, Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań 2016. 
27 Tamże, s. 66. 
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W stronę praktyki 

Humanistyka jako projekt powiązany z indywidualnym doświadczeniem badacza będzie mógł nosić 
indywidualną wrażliwość twórcy, jednak ważne jest przy tym rzeczywiste udzielanie głosu Innemu, 
także Innemu wobec mnie, a nie jedynie Innemu, którego inność jest sprowadzana do każdorazowo 
naszych/moich projekcji jego inności. Oznacza to, że humanistyka powinna przekraczać utarte schematy 
działania i podejmować inicjatywy naukowe i edukacyjne przekraczające bariery dyscyplin i oczywistych 
wyborów tematycznych, aby wciąż na nowo wychodzić ku Innemu, który nie jest mną, nie jest związany 
z moim środowiskiem, a także z moim doświadczeniem życiowym. Jest to istotne zwłaszcza 
w momentach, w których można zaobserwować swoistą i społecznie groźną polaryzację 
światopoglądową powiązaną z lojalnością środowiskową w przypadku zdecydowanej większości 

uczestników życia publicznego po wszystkich jego stronach. Szczególnie w okresie tego typu 
radykalizacji może dochodzić do marginalizacji „inaczej myślących”, a zamiast szacunku dla ich wolności 
i wnikliwej analizy przypadku zostają oni sprowadzeni do Toż-Samego, zamknięci w naszej 
wewnętrzności. Dotyczy to wielu grup społecznych, które doświadczają współcześnie pogardy: 
homoseksualistów i wyborców prawicy, osób religijnych, ateistów i agnostyków itd. 

Trudność przyjęcia prozopopeicznej strategii bycia związana jest z elementem kenotycznym. 
Jednak refleksja nad teologicznymi i humanistycznymi przesłankami rozumienia humanistyki jako 
prozopopei wydaje się mieć szansę na stanie się wyraźnym głosem nawołującym do takiego stylu bycia 
i prowadzenia badań naukowych, w których sympatie polityczne i światopoglądowe zostaną zastąpione 
rzeczywistą sympatią – odczuwaniem jak Inny i ciągłym podchodzeniem z pokorą do jego inności, która 

wypływa z niemożliwości jej przy-swojenia. 
Oprócz wymienionych powyżej wniosków natury praktycznej należy wskazać na dalsze, konieczne 

kroki badawcze. Projekt prozopopeicznej humanistyki sam wymaga prozopopeicznej taktyki, a więc 
naturalnym wydaje się badanie kolejnych języków filozofii, teologii, literaturoznawstwa i innych 
dyscyplin w kontekście poszukiwania w nich nie tego, co już opisane, ale elementów odmiennych, 
zgodnych z jego ogólną wizją. Wielu użytym terminom nadano szerokie znaczenie, które musi zostać 
w przyszłości, w miarę konfrontowania z innymi terminami i z innymi znaczeniami już użytych, 
uściślone. W obrębie dynamizmu przyswajania i zachowania inności w kolejnym kroku zostanie ukazana 
możliwość użycia teorii fokalizacji do opisu tej relacji. 

SPEAK WITH VOICE OF THE OTHER. HUMANITIES (THEOLOGY) AS PROSOPOPOEIA 

Summary 
Prosopopoeia is a rhetorical tool which allows giving voice to a supporter, opponent, inanimate 

object or the dead. Prosopopoeia therefore, had an ethical dimension and could be understood as 
a strategy of being, a strategy which expresses itself in rhetorical tool. Incarnation could be taken as 
a radical and unprecedented prosopopoeia which otherness is respected in duality of natures, thanks to 
which distance between those natures does not fade away. The difficulty of accepting prosopopoeic 
strategy is its kenosic part. But still reflection on theological and humanistic premises for understanding 

humanistic sciences as a prosopopoeia, seems to have a chance for becoming distinct voice, calling for 
such a way of being and conducting scientific research in which political and philosophical aspirations 
will be replaced with real sympathy – compassion with the Other and humility to her otherness. 

Keywords 
prosopopoeia, theology, humanistic sciences, Other, otherness 
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PIOTR FECZKO 
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Recenzja: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Piotr Skonieczny, Tarnów 2015, ss. 269. 

Redaktorem naukowym recenzowanej książki jest o. Piotr Skonieczny OP. Dominikanin jest 
doktorem habilitowanym prawa kanonicznego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2009 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego na 
Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” (tytuł dysertacji: „La buona fama: 
problematiche inerenti alla sua protezione in base al. can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino”, 
promotor o. dr hab. Jan Śliwa OP). Stopień doktora habilitowanego prawa kanonicznego uzyskał w 2015 
roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (głównym osiągnięciem była rozprawa pod 
tytułem „La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico”)1. Ojciec 
P. Skonieczny piastuje funkcję Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Karnego na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II2. Posiada także znajomość spraw świata prawa 
świeckiego. Publikuje przede wszystkim z zakresu prawa karnego kanonicznego, prawa karnego 
procesowego, norm ogólnych prawa kanonicznego3.  

Pozostałymi współautorami są księża: prof. dr hab. Jan Dyduch, prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, 
dr hab. P. Kroczek, dr hab. Piotr Majer, o. dr Andrzej Sosnkowski CR, dr Marcin Wolczko, dr Bartłomiej 
Pieron; a także dr Aleksandra Brzemia-Bonarek. Wszyscy są pracownikami Wydziału Prawa 
Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (powołanego dekretem Kongregacji ds. Edukacji 
Katolickiej z dnia 19 marca 2014 roku)4. 

Publikacja ma 269 stron. Składa się z dziesięciu części poświęconych poszczególnym fragmentom 
Mitis Iudex Dominus Iesus (dalej MIDI). Zawiera także: przedmowę kardynała Stanisława Dziwisza, słowo 
dziekana krakowskiego Wydziału ks. prof. Tomasz Rozkruta, słowo od redaktora, wykaz skrótów, 
bibliografię, konkordancje przepisów5, indeks powoływanych przepisów oraz interesujące noty 
o autorach. Książka posiada miękką, estetyczną oprawę oraz czytelną szatę graficzną. Na tylnej okładce 

umieszczono informacje o uniwersyteckich tradycjach krakowskiej kanonistyki sięgających 1364 r. 
W przedmowie kardynał podkreśla, że: „prawo kanoniczne bowiem ma być narzędziem, 

prowadzącym wiernych do zbawienia, także przez trudne procesy małżeńskie, mające ustalić prawdę 
o sakramencie”. Z kolei dziekan podnosie, iż wydany komentarz ma być pomocą „dla wszystkich, którzy 
będą się procesowo zmagać w żmudnym procesie poznawania prawdy”. Natomiast w słowie redaktora 
naukowego można przeczytać, że „Ius sequitur vitam… Nieuniknione stało się zatem takie 

                                                 
Piotr Feczko, dr – adiunkt w Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz uczestnik Studium Prawno-Kanonicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II. 
1 www.nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=244398&lang=pl (04.03. 2016). 
2 www.upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/1144/Piotr+Skonieczny (04.03. 2016). 
3 www.studium.dominikanie.pl/bracia.php?id=Piotr_Skonieczny (04.03. 2016). 
4 www.wpk.upjp2.edu.pl/index.php/opis_jednostki/1145 (04.03. 2016). 
5 Na temat istotnej użyteczności konkordancji por. J. Myers, Przedmowa w: The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon 
Law: in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus, red. E. Peters,  San Francisco 2001, s. XXI. 

www.nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=244398&lang=pl
www.upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/1144/Piotr+Skonieczny
www.studium.dominikanie.pl/bracia.php?id=Piotr_Skonieczny
www.wpk.upjp2.edu.pl/index.php/opis_jednostki/1145
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przemodelowanie procesów małżeńskich, aby jeszcze bardziej właściwie służyły zbawieniu dusz 
i odkrywaniu prawdy o sakramencie małżeństwa w zmieniających się okolicznościach życia wiernych”6. 

Autorem komentarza do preambuły MIDI jest J. Dyduch. Zwraca on uwagę na to, iż list apostolski 
ma istotnie ewangelizacyjny oraz pastoralny charakter. Podkreśla, że „między działalnoscią 
ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła, a jego prawodawstwem nie może być napięcia 
i przeciwstawienia“. Wskazany autor twierdzi także, iż przedmiotowe zmiany prawa procesowego są 
przesadnie określane przez niektórych jako „rewolucyjne“. Odwołuje się – odnośnie zadań ordynariusza 
wedle MIDI – do nauczania Vaticanum II. Wywodzi, że biskupi mają być widzialnym źródłem 
i fundamentem. 

Artykuły 1–6 Ratio komentuje P. Kroczek. Przypomina on, że CIC jako główne źródło prawa 

Kościoła łacińskiego jest stosowany z uwzglednieniem norm specjalnych pochodzacych z leges speciales. 
Zwraca uwagę na dalsze obowiązywanie instrukcji Dignitas connubii – w pozostałym, nie derogowanym 
zakresie. Wskazuje, iż zakłada się, że normy prawne w systemie prawa kanonicznego są niesprzeczne 
(niezależnie od źródła), aczkolwiek w osiągnięciu tego pożądanego stanu mogą okazać się pomocne 
reguły kolizyjne (zarówno kodeksowe, jak i te przedstawiane przez doktrynę prawa7). 

Autorem komentarza do kan. 1671–1673, art. 7–8 Ratio jest A. Sosnowski. W szczególności omawia 
on kwestie dotyczace trubunału miejsca (zamieszkania oraz zbierania dowodów). Komentując zaznacza 
wątpliwości dotyczące tego „czy w praktyce strona powodowa nie będzie szukała trybunału bardziej 
skłonnego do uznania nieważności małżeństwa (...); „turystyka procesowa” [jest] możliwa ze względu na 
słabość natury ludzkiej“. Wskazany autor podkreśla także znaczenie kompetencji biskupa diecezjalnego 

jako sędziego I instancji. 
Kan. 1674, art. 9 Ratio komentuje M. Wolczko. Wskazany fragment MIDI dotyczy prawa zaskarżania 

małżeństwa i nie wywołuje szczególnie istotnych sporów doktrynalnych, bądź kłopotliwych trudności 
w praktyce stosowania prawa kanonicznego. 

Autorem komentarza do kan. 1675–1678, art. 10–11 Ratio jest T. Rozkrut. Zwraca on uwagę na to, 
iż jest niezbędna pewność rozpadu wspólnoty małżenskiej – jako uwarunkowanie procesu małżeńskiego. 
Wskazany autor prezentuje także Processus brevior, który określa mianem procesu biskupiego. Powołuje 
także magisterium rotalne nawołujące do konieczności zapobiegania ewentualnym zgorszeniom, które 
mogą być spowodowane rosnącą ilością stwierdzeń nieważności małżeństw kanonicznych. 

Kan. 1679–1682, art. 12–13 Ratio komentuje P. Skonieczny W szczególności omawia on 

fundamentalne kwestie dotyczace zniesienia systemu duplex conformis. Uważa on, iż „nie wydaje się 
jednak, by w ten sposób miał ucierpieć interes publiczny Kościoła w obronie sakramentu“. Czyni to także 
przedmiotem analizy porównawczo-prawnej względem aktualnych porządków prawnych prawa 
cywilnego8. Godny uwagi jest także postulat wspomnianego autora dotyczący dektetu wykonawczego 
wobec wydanego wyroku pozytywnego. 

Autorem komentarza do kan. 1683–1687, art. 14–20 Ratio jest P. Majer. Podnosi on krytyczną 
uwagę co do preferowania zgodnego żądania stron w procesie małżeńskim. Podkreśla także zasadniczą 
różnicę między Processus brevior, a postępowaniem administracyjnym. Wskazany autor rozważa też stan 
prawny ewentualnej odmowy rozpoznania sprawy przez biskupa. Wreszcie omawia otwarty katalog 
przykładów oczywistej nieważnosci uzasadniających zastosowanie instytucji prawnej Processus brevior. 

                                                 
6 Por. wywód J. Coughlin’a na temat jedności prawa kanonicznego i teologii: J. Coughlin, Canon Law. A Comparative 
Study with Anglo-American Legal Theory, Oxford 2011, s. 48-49. 
7 Przykładowo por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002, s. 277 i nast. 
8 Autor recenzji uważa badania komparatystyczne za istotnie użyteczne w badaniach nad prawem – szczególnie 
w dobie współczesnej - np. por. J. Bell, J. Husa, w: Methodologies of Legal Research, red. M. v. Hoecke, Oxford 2013, 
s. 155 i nast. 
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Określa go przymiotnikiem „kontrowersyjny”, albowiem może – jego zdaniem – doprowadzać do 
dezorientacji w kwestii nierozerwalności małżeństwa, a to nawet u „słabiej przygotowanych, lub 
liberalnie nastawionych pracowników sądów kościelnych”. 

Kan. 1688–1690, art. 21 Ratio komentuje A. Brzemia-Bonarek. Autorka w szczególnosci prezentuje 
fakultatywną obecność biskupa w procesie. Podkreśla, że „taka «interwencja» ordynariusza jest cenną 
informacją dla wiernych o łączeniu w przestrzeni procesowej dzialania refleksji jurydycznej 
z teologiczną...”. 

Autorem komentarza do kan. 1691 jest B. Pieron. Zwraca on uwagę na powinność sędziego 
wydającego wyrok pozytywny przypomnienia stronom o zobowiązaniach moralnych i cywilnych – 
wobec potomstwa jak i siebie nawzajem. Wymieniony autor także przytacza deklarację papieża 

Franciszka, że celem MIDI nie jest promocja nieważności, lecz pełnia poszanowania zasady 
nierozerwalności węzła. 

Zauważyć należy, praca została wydana w czasie zbliżonym do wejścia MIDI w życie (w grudniu 
2015 r.) . Dlatego jej przedmiotem jest przede wszystkim tekst tej zmiany oraz dotyczące jej okoliczności. 
Nie odnosi do jeszcze nieistniejących względem niej: orzecznictwa trybunałów9 stosujących nowy stan 
prawa oraz dojrzałego stanowiska doktryny prawa kanonicznego względem MIDI10. Autorzy mają tego 
świadomość i dają temu wyraz w tekście publikacji.  

 Wywód pracy cechuje się zarówno wysokim poziomem naukowym, jak i komunikatywnością przy 
przedstawianiu poruszanych problemów. Komentarz nie ma charakteru apologetycznego. Jego autorzy 
nie wahają się podnosić swoich merytorycznych wątpliwości, bądź sygnalizować potencjalnych 

problemów związanych ze zmianą stanu prawnego przez MIDI11. Zwraca uwagę udana redakcja książki. 
Świadczy ona o wysokiej kulturze w zakresie nauk prawnych. Może służyć za wzór przy redakcji 
podobnych prac naukowych. Na gruncie nauki – należy uznać recenzowaną książkę za głos krakowskiego 
ośrodka kanonistycznego w dyskusji naukowej związanej z MIDI. 

Adresatami książki są przede wszystkim kanoniści zainteresowani kanonicznym procesem 
małżeńskim (zarówno praktycznie, jak i teoretycznie) – czyli w szczególności zarówno personel 
sądownictwa kościelnego oraz ośrodków nauczania kanonistyki, jak i świadczący wyspecjalizowaną 
pomoc prawną we wzmiankowanym procesie. Do jego lektury istotnie użyteczne jest chociażby wstępne, 
ogólne rozeznanie w zakresie prawa kanonicznego. Może także służyć pomocą aktualnie kształcącym się 
w kanonistyce. 

Autor recenzji pragnie polecić lekturę komentarza nie tylko wspomnianym adresatom – 
kanonistom, ale także wszystkim zainteresowanych nauką prawa, albowiem stanowi on wzorcowy 
przykład redakcji zbiorowego komentarza do aktu prawnego przemodelowującego stan prawa. 

 

                                                 
9 Wskazówką dla trybunałów jest m.in. treść dorocznego przemówienia noworocznego Ojca Świętego do sędziów 
Trybunału Roty Rzymskiej z 22. 01. 2016 r. www.w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/january/ 
documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rota-romana.html (04.03.2016). 
10 Od jesieni 2015 r. MIDI jest przedmiotem licznych wypowiedzi przedstawicieli kanonistyki, konferencji 
(naukowych bądź szkoleniowych), publikacji o charakterze praktycznym oraz teoretycznym – przykładowo 
jeszcze w 2015 r. środowisko polskiej kanonistyki wydało także zbiór artykułów: Proces małżeński wedle motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. J. Krajczyński, Płock 2015 r. 
11 Por. uniwersalne postulaty wobec działalności prawodawcy w Kościele prezentowane przez P. Kroczka 
(P. Kroczek, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2012, s. 249 -251). 

http://www.w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rota-romana.html
http://www.w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rota-romana.html
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ANNA MALISZEWSKA 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1 

Recenzja: Krzysztof Leśniewski, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz…?” 
Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej, Lublin 2015, ss. 159. 

Tematyka antropologiczna cieszy się we współczesnej refleksji teologicznej jak i filozoficznej czy 
szerzej – po prostu naukowej, szczególnym zainteresowaniem. Bez wątpienia jesteśmy świadkami 

równocześnie wielkiego rozwoju oraz – z konieczności towarzyszącemu każdemu rozwojowi – zamętu 
w kwestiach rozumienia tego, kim jest człowiek. Z pewnością książka dra hab. prof. KUL Krzysztofa 
Leśniewskiego  jest z jednej strony świadectwem owego żywego zainteresowania antropologią, 
a z drugiej – próbą wniesienia w nią pewnych cennych intuicji. 

Prof. Krzysztof Leśniewski, obecnie pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Wydziału 
Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest niewątpliwie wielkim znawcą teologii 
prawosławnej. W latach 1989-1991 odbył on studia podyplomowe w St. Vladimir’s Orthodox Theological 
Seminary w Nowym Jorku, zaś w 1995 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Ekumenizm w czasie” 
według Georges’a Florovsky’ego napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wacława Hryniewicza 
w Instytucie Ekumenicznym KUL. Także lista jego publikacji naukowych wskazuje na ogromne obeznanie 

w tematyce prawosławia. Omawiana tu publikacja również jest świadectwem wielkiego zaangażowania 
Autora w przybliżanie bogactwa teologii Kościoła Wschodniego.  

Książka wydana jest w ramach serii wydawniczej „Światło Przemienienia”, której pomysłodawcą 
i inicjatorem ponad 20 lat temu był również prof. Krzysztof Leśniewski (s. 6). Autor publikacji we 
wstępie książki zaznajamia czytelnika z jej podstawowym celem. Jest nim przybliżenie polskiemu 
czytelnikowi najistotniejszych zagadnień antropologicznych Kościoła Wschodniego, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej wpływowych i znaczących teologów prawosławnych (s. 14). Jak się okazuje 
chodzi tu przede wszystkim o teologów tworzących współcześnie (na co z resztą wskazuje już sam tytuł 
publikacji), choć w książce nie brak również odniesień m.in. do wschodnich ojców Kościoła. Motywacją 
zaś do napisania książki jest dla Autora aktualność problematyki dotyczącej człowieka i konieczność 

doprecyzowania tego, kim jest osoba ludzka (s. 11). 
 Zaproponowany przez Autora układ treści wygląda następująco. Rozdział pierwszy stanowi 

pewnego rodzaju wprowadzenie we współczesną antropologię prawosławną, co Autor czyni poprzez 
syntetyczne przywołanie poglądów najwybitniejszych współczesnych teologów wschodnich: 
Włodzimierza Łosskiego (1903-1958) oraz czterech teologów greckich – kontynuatorów myśli 
teologicznej Łosskiego: Panayiotisa Nellasa (1936-1986), Nikosa Nissitiosa (1924-1986), Johna 
D. Zizioulasa (ur. 1931) – metropolity Pergamonu, oraz Christosa Yannarasa (ur. 1935). W rozdziałach 
drugim i trzecim ponownie – choć już bardziej wnikliwie – przytoczono poglądy dwóch z omawianych 
w rozdziale pierwszym autorów: Johna D. Zizioulasa oraz Panayiotisa Nellasa. Ostatni – czwarty rozdział 
publikacji, jak pisze Autor, „stanowić będzie namysł nad tajemnicą człowieka, który jest osobą i twórcą” 

(s. 18). Choć prof. Leśniewski nie doprecyzowuje, iż są to jego osobiste przemyślenia, po uważnej 
lekturze rozdziału IV można wysnuć wniosek, że tak właśnie jest. Równocześnie myśli zaprezentowane 
w ostatnim, IV rozdziale inspirowane są mocno teologią wschodnią. 

                                                 
Anna Maliszewska, dr – pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego UŚ. 
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Odnosząc się do zaproponowanego układu treści można mieć wątpliwości, czy jest on spójny 
i logiczny. Nieuzasadnione wydaje się dwukrotne referowanie poglądów tych samych autorów – raz 
w formie bardziej syntetycznej, raz bardziej szczegółowe. Z powodu takiego rozlokowania materiału 
Autor zmuszony jest do – co najmniej dwukrotnego – powtarzania niektórych treści. Ponadto można 
ubolewać nad faktem, że w rozdziale pierwszym, zamiast omawiania wszystkich pięciu wspomnianych 
teologów, nie omówiono po prostu bardziej dokładnie pierwszych trzech z nich, gdyż – jak się wydaje – 
ich twórczość nie jest powszechnie znana polskiemu czytelnikowi (szczególnie twórczość Nellasa 
i Nissiotisa). Żałować można również, że prof. Leśniewski poświęcił w książce dość dużo miejsca na 
opisanie metody poszczególnych teologów oraz ich teologicznych inspiracji, jednak nieco zbyt skrótowo 
przedstawił ich własną myśl antropologiczną. Tak skondensowane przedstawienie poglądów owych 

teologów nie pozwala czytelnikowi na pełne ich zrozumienie, a w konsekwencji nie daje możliwości 
wyrobienia sobie zdania na ich temat.  

Pewną trudnością w odbiorze książki są ponadto nieścisłości terminologiczne. Na przykład czasem 
Autor posługuje się terminem „natura” w odniesieniu do człowieka jako bytu cielesnego, biologicznego 
(np. s. 58, 83, 94), innym zaś razem przez naturę ludzką rozumie człowieka jako byt cielesno-duchowy 
(s. 104-105). Z pewnością owe niejednoznaczności językowe wynikają z różnego użycia tych terminów 
przez różnych, omawianych w pracy teologów, a nawet – być może – z innego ich użycia w ramach 
teologii prawosławnej i katolickiej (do której to Autor czasami czyni odniesienia). Niemniej jednak takie 
rozbieżności domagałyby się szerszego skomentowania i wyjaśnienia. Problematyczne jest również, iż 
prof. Leśniewski często nie precyzuje, czy prezentowane przez niego poglądy są jego własne czy 

omawianego teologa, choć w większości przypadków czytelnik jest w stanie się tego domyślić.  
Jeśli chodzi o mocne strony książki, z pewnością jej największym atutem jest zapoznanie polskiego 

czytelnika z myślą autorów prawosławnych, szczególnie tych z nich, których dzieła nie ukazały się 
w polskojęzycznych przekładach. Z pewnością wielkim zaniedbaniem jest brak przekładów, omówień 
i pogłębionej refleksji nad teologią Johna D. Zizioulasa w polskim środowisku teologicznym. Autor ten 
cieszy się na świecie ogromną popularnością, a jego teologia jest cenną inspiracją dla chrześcijan 
i teologów różnych wyznań, dlatego tak wartościowe jest przedstawienie jego poglądów w książce prof. 
Krzysztofa Leśniewskiego.  

Choć nie wszystkie treści prezentowane w książce nadają się do łatwej aplikacji w teologii 
katolickiej, wiele z nich może stać się dla niej cenną inspiracją. Na przykład twierdzenie o zupełnie 

wolnym akcie zrodzenia Syna przez Ojca (s. 53), zdaje się stać w bezpośredniej opozycji do tradycji 
i nauczania Kościoła katolickiego, które opisuje Boga jako byt konieczny (por. Sobór Watykański I, 
Konstytucja Dei Filius), dlatego wymagałoby ono solidnego opracowania i przemyślenia.  

Z drugiej zaś strony książka ta ma okazję przyczynić się na przykład do głębszej refleksji nad 
relacyjną koncepcją osoby ludzkiej (s. 56 nn, 120-121). Koncepcja ta jest szeroko rozpowszechniona 
i mocno zakorzeniona w teologii prawosławnej, jednak również w teologii zachodniej cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem i zdobywa sobie coraz liczniejszych zwolenników. Relacyjna koncepcja 
osoby ludzkiej ukazuje człowieka przez pryzmat jego różnorakich relacji – z Bogiem, z drugim 
człowiekiem i światem – które są równocześnie początkiem jego tożsamości, jak i celem jego istnienia. 
Tym samym odchodzi ona od przedstawiania bytu ludzkiego jako indywiduum charakteryzowanego za 
pomocą statycznych kategorii – pewnych istniejących niezależnie od innych zdolności (najczęściej 

zdolności umysłowych, takich jak: umiejętność komunikacji, samoświadomość, zdolność do racjonalnego 
myślenia).  

Równie ciekawe są także wątki dotyczące obrazu Bożego w człowieku w ujęciu prawosławnym, 
według którego zasadniczą rolę odgrywa tu wolność człowieka (s. 87 nn, 111-113). Żałować można 
jednak, że sam Autor nie pokusił się o głębszą interpretację pewnych treści czy nawet polemikę z ujęciem 
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teologów prawosławnych. Z tego powodu odnosi się wrażenie, że prof. Leśniewki zupełnie zgadza się 
z ich poglądami i jest wobec nich raczej bezkrytyczny.  

Rozległa bibliografia omawianej publikacji świadczy o wielkim oczytaniu Autora, dlatego należy 
mieć nadzieję, że polski czytelnik zostanie jeszcze nieraz uraczony tak bogatym w treści kompendium 
wiedzy o teologii prawosławnej. Ponadto należy podkreślić, że z każdej strony książki przebija 
nieukrywana sympatia, zauroczenie czy nawet miłość do teologii omawianych twórców. Z pewnością tak 
pozytywne i wolne od uprzedzeń nastawienie do teologii tworzonej przez prawosławnych, jakie 
prezentuje prof. Leśniewski, może być dobrym początkiem do dalszej refleksji nad antropologią 
prawosławną oraz wspaniałym wstępem dla – pełnego braterskiej miłości – dialogu 
międzywyznaniowego.  

Podsumowując trzeba podkreślić, że pozycja autorstwa prof. Krzysztofa Leśniewskiego 
z pewnością jest lekturą godną uwagi. Daje ona podstawy do dalszych pogłębionych studiów nad 
antropologią prawosławną, wprowadzając czytelnika w zagadnienia teologii wschodniej i zachęca do 
lepszego poznania wielkiego bogactwa myśli chrześcijańskiego Wschodu.  


