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B³ogos³awiony Jan Pawe³ II prawie trzydzieci lat temu w adhortacji Familiaris consortio w s³owach pe³nych dramatyzmu stwierdzi³, ¿e:
[ ] sytuacja ogromnej liczby rodzin w ró¿nych krajach jest bardzo skomplikowana,
jeli nie wprost krytyczna: instytucje i ustawy neguj¹ w sposób niesprawiedliwy nienaruszalne prawa rodziny  gwa³townie atakuje jej wartoci i wymagania [ ]. Dlatego te¿ Koció³ otwarcie i z moc¹ broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony spo³eczeñstwa i pañstwa1.

Tak opisan¹ rzeczywistoæ wydaje siê potwierdzaæ dowiadczenie dnia codziennego, poprzez które obserwujemy zakrojony na szerok¹ skalê proces degradacji i laicyzacji rodowiska ma³¿eñskiego i rodzinnego, któremu towarzysz¹
nieprzychylne, a niejednokrotnie wrêcz wrogie tendencje i próby eliminowania
pierwiastka sakralnego z ¿ycia rodzinnego. Wizjê ma³¿eñstwa chrzecijañskiego
przyæmiewaj¹ dzisiaj zaprogramowane i konsekwentne dzia³ania, naciski polityczne, ideologiczne, wiatopogl¹dowe, ekonomiczne i kulturowe zmierzaj¹ce do
os³abienia roli i znaczenia ma³¿eñstwa oraz rodziny w ¿yciu cz³owieka i spo³eczeñstwa. Zniekszta³caj¹ i wypaczaj¹ je równie¿ ró¿ne b³êdy, nieporozumienia
i niezrozumienie jego godnoci, powo³ania i celów oraz zachwianie samej wartoci i znaczenia instytucji ma³¿eñstwa sakramentalnego. Odnosi siê to równie¿
do ustawodawstwa europejskiego i tendencji degradacji instytucji ma³¿eñstwa
w imiê nieprawid³owo pojêtej i rozumianej wolnoci i godnoci cz³owieka.
1

Jan Pawe³ II, Familiaris consortio, AAS 74 (1982), nr 46 (cytujê dalej: FC).
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Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ sytuacjê, Koció³ domaga siê g³êbokiej przemiany ludzkich serc, zmiany postrzegania roli i znaczenia ma³¿eñstwa i rodziny oraz
konkretnego dzia³ania na rzecz przywrócenia ich godnoci i wartoci w ¿yciu
cz³owieka i spo³eczeñstwa. Niestrudzenie zachêca do nowego stylu mylenia
i wartociowania, powracaj¹cego do korzeni prawdy o wiecie i cz³owieku stworzonym na obraz i podobieñstwo Boga. Wci¹¿ od nowa przypomina i naucza, i¿
ma³¿eñstwo stanowi powszechn¹ rzeczywistoæ ludzkiej egzystencji oraz instytucjê, dziêki której konstytuuje siê rodzina jako podstawowa komórka ¿ycia spo³ecznego. Zwraca uwagê wspó³czesnemu wiatu, jak to czyni³ w czasie swego
pontyfikatu b³. Jan Pawe³ II  niestrudzony aposto³ nadania ¿yciu ma³¿eñskiemu
i rodzinnemu w³aciwego kszta³tu i wymiaru  ¿e rodzi siê pilna potrzeba bli¿szego spojrzenia na instytucjê ma³¿eñstwa i rodziny ujêt¹ w wielu jej aspektach
i wymiarach oraz przyjcia jej z pomoc¹2. Co wiêcej, Koció³ wiadomy tego,
¿e ma³¿eñstwo i rodzina stanowi¹ jedno z najcenniejszych dóbr ludzkoci, pragnie zaofiarowaæ i nieæ swoim ustawodawstwem i nauk¹ pomoc tym, którzy znaj¹c wartoci ma³¿eñstwa i rodziny, staraj¹ siê pozostaæ im wierni; tym, którzy
w niepewnoci i niepokoju poszukuj¹ prawdy; tym, którzy nies³usznie napotykaj¹ na przeszkody w realizowaniu ewangelijnej wizji rodziny. Podtrzymuj¹c pierwszych, owiecaj¹c drugich i wspieraj¹c tych, którym stwarzane bywaj¹ trudnoci
i problemy oraz s³u¿yæ ka¿demu cz³owiekowi, zatroskanemu o losy ma³¿eñstwa
i rodziny3. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sporód wielu dróg, na których Koció³ s³u¿y
zbawieniu cz³owieka rodzina jest drog¹ pierwsz¹ i z wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹4. Do wspó³czesnego wiata, w którym jest wiele dobra, ale i z³a, zrodzonego w oddaleniu od Boga i wspó³tworz¹cego cywilizacjê mierci, Koció³ zwraca
siê z niezmienn¹ swoj¹ nauk¹ o ma³¿eñstwie i rodzinie, ukazuj¹c¹ pochodzenie
ma³¿eñstwa bêd¹cego ród³em i podstaw¹ wspólnoty rodzinnej, jego rolê i znaczenie w ¿yciu i powo³aniu cz³owieka oraz niezbywalne prawa oraz obowi¹zki.
Zwraca tak¿e uwagê na zadania i obowi¹zki spo³ecznoci pañstwowej wobec
ma³¿eñstwa i rodziny.
Ze wzglêdu na tematyczn¹ rozleg³oæ podjêtej problematyki, niniejsze opracowanie jest jedynie prób¹ syntezy i zaprezentowania najwa¿niejszych w¹tków
nauczania i ustawodawstwa Kocio³a w odniesieniu do ma³¿eñstwa i rodziny, jakie Koció³ katolicki przedstawia i oferuje wiatu i Europie. S¹ one bowiem bar-

Jan Pawe³ II, List apostolski do rodzin, Gratissimam educationis, w: Posoborowe dokumenty
Kocio³a katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, Kraków 1994, t. II, nr 2, s. 33-34; por. J. Krzywda,
Istotne obowi¹zki ma³¿eñskie w przemówieniach Jana Paw³a II, Ius Matrimoniale 1/6-7 (1996), s. 79.
3
Zob. J. Grêlikowski, Zasady i prawa ¿ycia rodzinnego w ustawodawstwie i nauce Kocio³a,
w: Drogi katechezy rodzinnej, pr. zb. red. E. Osewska i J. Stala, Poznañ 2002, s. 106-107.
4
Jan Pawe³ II, Gratissimam educationis, w: Posoborowe dokumenty Kocio³a katolickiego
o ma³¿eñstwie i rodzinie, Kraków 1994, t. II, nr 2, s. 33-34.
2
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dzo rozleg³e, bogate i trudne do zaprezentowania w tego typu przed³o¿eniu.
W zwi¹zku z tym ograniczê jedynie do omówienia kilku istotnych wartoci, idei
i cech ustawodawstwa i nauczania Kocio³a w odniesieniu do ma³¿eñstwa i rodziny.

1. MA£¯EÑSTWO RÓD£EM I PODSTAW¥ WSPÓLNOTY RODZINNEJ
Jak pisze ks. prof. Tadeusz Pawluk:
[ ] w nauce katolickiej od pocz¹tku g³osi siê pogl¹d, ¿e zorganizowana forma ¿ycia
rodzinnego, oparta na ma³¿eñstwie monogamicznym, istnieje od chwili pojawienia siê
pierwszych ludzi. Bóg, pragn¹c utrzymania rodzaju ludzkiego i zachowania spo³eczeñstwa, przekaza³ cz³owiekowi w akcie stworzenia pragnienie do za³o¿enia rodziny, podobnie jak i popêd do od¿ywiania siê. Pragnienie to ujawnia siê w naturalnej zdolnoci
i sk³onnoci mê¿czyzny i niewiasty do rodzenia potomstwa. Celu zamierzonego przez
Boga nie da siê w³aciwie osi¹gn¹æ poza ma³¿eñstwem i rodzin¹5.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Bóg jako twórca natury ludzkiej jest autorem
instytucji ma³¿eñstwa, a obecnoæ prawa Bo¿ego jako ród³a kocielnego prawa
ma³¿eñskiego stanowi jego podstawê i fundament6.
W akcie stwórczym cz³owieka opisywanym przez Ksiêgê Rodzaju7 mia³y
miejsce dwa donios³e wydarzenia: powo³anie cz³owieka do istnienia i ukszta³towanie go na obraz Bo¿y, tzn. z mi³oci i do mi³oci. Oznacza to, ¿e „Stwórca, jak
gdyby wchodzi³ w siebie przed stworzeniem cz³owieka szukaj¹c wzorca i natchnienia w tajemnicy swego Bytu, która poniek¹d tutaj objawia siê, jako Boskie
‘My’”8. To w³anie z tej tajemnicy Bóg wyprowadza ludzk¹ istotê. Czytamy bowiem: „Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³:
stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê” (Rdz 1,27)9. W akcie stwórczym cz³owieka jako
mê¿czyzny i kobiety podjêtym przez Boga znajdujemy zatem klucz do odpowiedzi na pytanie: na czym polega konstytucja przymierza ma³¿eñskiego? Tym s³owem  kluczem, jest s³owo mi³oæ10. Dziêki temu s³owu i rzeczywistoci mi³oci
cz³owiek
T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. 3, Prawo ma³¿eñskie, Olsztyn
1984, s. 21.
6
Zob. W. Góralski, Prawo Bo¿e jako ród³o kocielnego prawa ma³¿eñskiego w Kodeksie
Prawa Kanonicznego Jana Paw³a II, w: tego¿, Studia nad ma³¿eñstwem i rodzin¹, Warszawa 2007,
s. 13-17.
7
Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo (Rdz 1,26n).
8
FC, 11.
9
Jan Pawe³ II, List do Rodzin, (reprint Libreria Editrice Vaticana), Wroc³aw 1984, nr 6 (cytujê
dalej: List do Rodzin).
10
Por. 1J 4,8; 14,32; 14,21.
5
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[ ] w samym sobie prze¿ywa tajemnicê osobowej komunii jednoci. Bóg stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, nieustannie podtrzymuje go w istnieniu
i wpisuje cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i powo³anie kobiety, a wiêc zdolnoæ i odpowiedzialnoæ za mi³oæ i wspólnotê11.

Ta za zdolnoæ i odpowiedzialnoæ za mi³oæ,
[ ] zawiera siê w naturze samej mi³oci, która jest stwórcza i jednoczenie zawiera
w sobie, z woli samego Stwórcy, pierwiastek twórczy, wyznaczaj¹cy owo szczególne
powo³anie do wspó³dzia³ania z aktem stwórczym Boga12.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w ka¿dorazowym akcie powstawania nowej
wspólnoty ma³¿eñskiej, jestemy wiadkami tego samego, a przecie¿ zawsze
nowego polecenia Stwórcy: „B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹” (Rdz 1,28). Wype³nienie jednak tego zadania staje siê dopiero wówczas mo¿liwe, jeli poprzedzi go zawi¹zanie siê i powstanie przymierza ma³¿eñskiego, które w istocie stanowi pe³na wspólnota osób,
mê¿czyzny i kobiety, zbudowana na bazie wzajemnej mi³oci tych¿e osób13.
Poniewa¿ ¿adna z istot poza cz³owiekiem nie zosta³a powo³ana do istnienia
na obraz i podobieñstwo Boga, st¹d mimo ¿e
[ ] ludzkie rodzicielstwo jest biologicznie podobne do prokreacji innych istot ¿yj¹cych w przyrodzie, to jednak istotowo jest podobne  ono jedno  do samego
Boga14.

Jest to podobieñstwo jedyne w swoim rodzaju, wyznaczaj¹ce w sensie konstytutywnym wielkoæ i godnoæ cz³owieka, która wyra¿a w sposób szczególny,
niejako poprzez wspó³dzia³anie z Bogiem samym w akcie powo³ywania do istnienia nowego cz³owieka. St¹d mo¿emy powiedzieæ, ¿e dla wspomnianych racji
[ ] p³ciowoæ, poprzez któr¹ mê¿czyzna i kobieta oddaj¹ siê sobie wzajemnie we
w³aciwych i wy³¹cznych aktach ma³¿eñskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnêtrznej istoty osoby ludzkiej, jako takiej. Urzeczywistnia siê ona bowiem w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy
stanowi integraln¹ czêæ mi³oci, któr¹ mê¿czyzna i kobieta wi¹¿¹ siê z sob¹ a¿ do
mierci15.

FC, 11; KDK, 12; zob. J. Grzekowiak, Misterium ma³¿eñstwa. Sakrament ma³¿eñstwa jako
symbol Przymierza Boga z ludmi, Poznañ 1993, s. 20-22.
12
Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, n. 369-373 (cytujê dalej: KKK).
13
Zob. KKK, 372; J. Krzywda, Refleksje na temat zasad i praw ¿ycia rodzinnego, „Ius Matrimoniale” t. 2 (8) 1997, s. 113; zob. J. Grêlikowski, Zasady i prawa ¿ycia rodzinnego…, s. 108.
14
List do Rodzin, nr 6; zob. S. Stefanek, Rodzina w zamys³ach Bo¿ych, „Ateneum Kap³añskie” t. 83 (1974) z. 2, s. 362-370.
15
FC, 13; Por. Pawe³ VI, Humanae vitae, AAS 60 (1968), nr 9.
11
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Wspomniane podobieñstwo na obraz Bo¿y, wpisane w ka¿d¹ ludzk¹ naturê,
stanowi równie¿ szczególn¹ relacjê  komuniê osób: „mê¿czyzn¹ i kobiet¹ stworzy³ ich” (Rdz 1,27). Jest ono równie¿
[ ] pierwszym stwierdzeniem jednakowej godnoci: oboje na równi s¹ osobami.
Osobowa konstytucja obojga oraz osobowa godnoæ, jest od pocz¹tku wyznacznikiem
dobra wspólnego ludzkoci w ró¿nych wymiarach i zakresach16.

Ów pocz¹tek i jego w³aciwe rozumienie jest czym bardzo wa¿nym i fundamentalnym wobec jawi¹cych siê odmiennych pogl¹dów na temat godnoci
i niepowtarzalnoci osoby ludzkiej, jej powo³ania, które posiada w sobie znamiê
Boskiego podobieñstwa. St¹d Katechizm Kocio³a Katolickiego bardzo wyranie
i jednoznacznie naucza, i¿
[ ] w zamyle Bo¿ym mê¿czyzna i kobieta powo³ani s¹ do czynienia sobie ziemi
poddan¹ (Rdz 1,28) jako rz¹dcy Bo¿y. To w³adanie nie mo¿e byæ samowolnym
i niszcz¹cym panowaniem. Mê¿czyzna i kobieta, stworzeni na obraz Stwórcy, który
mi³uje wszystkie stworzenia (Mdr 11,24), s¹ powo³ani, by uczestniczyæ w Opatrznoci Bo¿ej w stosunku do innych stworzeñ. Z tego wynika ich odpowiedzialnoæ za
wiat powierzony im przez Boga17.

Instytucja ma³¿eñstwa nie jest zatem wynikiem jakiej nies³usznej ingerencji
spo³eczeñstwa czy w³adzy, ani zewnêtrznym narzuceniem jakiej formy, ale stanowi wymóg wewnêtrzny przymierza mi³oci ma³¿eñskiej, które potwierdza siê
publicznie jako jedyne i wy³¹czne, dla dochowania w ten sposób pe³nej wiernoci wobec zamys³u Stwórcy18. Dlatego mo¿emy powiedzieæ za Vaticanum II, ¿e
[ ] ten wiêty zwi¹zek, ze wzglêdu na dobro tak ma³¿onków i potomstwa, jak i spo³eczeñstwa, nie jest uzale¿niony od ludzkiego s¹du. Sam bowiem Bóg jest twórc¹
ma³¿eñstwa obdarzonego ró¿nymi dobrami i celami19.

Zwi¹zek ten jest pocz¹tkiem i podstaw¹ spo³ecznoci ludzkiej, a Stwórca
przez swoj¹ ³askê uczyni³ go wielk¹ tajemnic¹ w odniesieniu do Chrystusa
i Kocio³a20.
Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿emy powiedzieæ, ¿e w nauczaniu i ustawodawstwie Kocio³a zwi¹zek ma³¿eñski jest g³êbok¹ wspólnot¹ ¿ycia i mi³oci
miêdzy ma³¿onkami, a zawi¹zuje siê ona w ka¿dym konkretnym przypadku miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ w³anie w oparciu o pierwsze zasady okrelone prawa16
List do Rodzin, nr 6; zob. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, Vaticano 1986,
s. 23-25.
17
KKK, 373.
18
Por. FC, 11.
19
KDK, 48.
20
DA, 11.
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mi samego Stwórcy, który postanowi³, ¿e punktem wyjcia, a zarazem momentem decyduj¹cym dla powstania i zawi¹zania siê ma³¿eñskiego przymierza, jest
przede wszystkim nieodwo³alna osobista zgoda samych nupturientów21. Tego
rodzaju zgoda o charakterze nieodwo³alnej decyzji nie mog³aby zaistnieæ miêdzy dwiema osobami, gdyby nie czerpa³a z Mi³oci i nie by³a oparta na dojrza³ej
wzajemnej mi³oci dwojga osób. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e ta osobista
zgoda ma³¿onków, którzy s¹ szafarzami zwi¹zku, jaki zawieraj¹, zak³ada oprócz
obecnoci mi³oci, tak¿e odpowiedniej wiedzy na temat istoty, natury oraz celów
ma³¿eñstwa oraz okrelonych zdolnoci psycho-fizycznych, koniecznych dla
realizacji okrelonych celów, w³aciwych ma³¿eñstwu22.

2. DUCHOWY I PERSONALISTYCZNY WYMIAR NAUCZANIA
I USTAWODAWSTWA KOCIELNEGO W ODNIESIENIU DO MA£¯EÑSTWA
Na przestrzeni dziejów cywilizacji, ma³¿eñstwo  jako zwi¹zek mê¿czyzny
i kobiety  posiada³o zawsze swój wymiar religijny. W historii biblijnej narodu
izraelskiego, do której bezporednio nawi¹zuje koncepcja chrzecijañska, ma³¿eñstwo uwa¿ano za instytucjê pochodz¹c¹ bezporednio z ustanowienia Stwórcy, stanowi¹c¹ wyraz przymierza Boga Jahwe z narodem wybranym. W nauce
Jezusa Chrystusa, mocno osadzonej w wizji biblijnej, ma³¿eñstwo to instytucja
ustanowiona od samego pocz¹tku przez Boga jako nierozerwalna wspólnota ¿ycia jednego mê¿czyzny z jedn¹ kobiet¹23.
Czerpi¹c z prawa rzymskiego24, od samego pocz¹tku Koció³ uznawa³ ma³¿eñstwo – jako zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety  za instytucjê wznios³¹, wyj¹tkow¹ i godn¹ najwy¿szego szacunku, wynikaj¹c¹ z dwustronnej umowy, dozgonn¹
i posiadaj¹c¹ wspólnotowy charakter. Jednoczenie od samego pocz¹tku Koció³
g³osi³ pogl¹d, ¿e zorganizowana forma ¿ycia ma³¿eñskiego, oparta na ma³¿eñstwie monogamicznym, istnieje od chwili pojawienia siê pierwszych ludzi. Bóg
za pragn¹c utrzymania rodzaju ludzkiego, przekaza³ cz³owiekowi w akcie stwo-

21
Jan Pawe³ II, Allokucja nt. ma³¿eñstwa wyg³oszona 2 maja 1986 r., w: Jan Pawe³ II,
Nauczanie Papieskie, t. III, Poznañ-Warszawa 1986, s. 464; KDK, 48; zob. A. Wieczorek, T. ¯elaniak, Jan Pawe³ II o ma³¿eñstwie i rodzinie, Warszawa 1983, s. 12-14.
22
Jan Pawe³ II, Przemówienie do uczestników wiatowego Zgromadzenia Ruchu Focolari
wyg³oszone 3 maja 1981 r., w: Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, 1, Poznañ-Warszawa 1981,
s. 527; zob. J. Krzywda, Refleksje , s. 114.
23
W. Góralski, Ma³¿eñstwo wspólnota ca³ego ¿ycia mê¿czyzny i kobiety, w: tego¿, Studia nad
ma³¿eñstwem i rodzin¹…, s. 45.
24
Ma³¿eñstwo u Rzymian by³o pojmowane jako trwa³y zwi¹zek jednego mê¿czyzny z jedn¹
kobiet¹, zobowi¹zuj¹cy do pe³nej wspólnoty ¿ycia powoduj¹cy okrelone skutki prawne. Przyczyn¹ sprawcz¹ ma³¿eñstwa by³a zgoda ma³¿eñska. Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 16.
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rzenia pragnienie za³o¿enia rodziny. Celu zamierzonego przez Boga nie da siê
osi¹gn¹æ poza ma³¿eñstwem i rodzin¹. Dlatego ka¿demu ma³¿eñstwu musimy
przyznaæ charakter sakralny, ¿e jest ono instytucj¹ prawa naturalnego, którego
przyczyn¹ sprawcz¹ jest wola Bo¿a. ród³em jednak ³aski nadprzyrodzonej sta³o
siê dopiero ma³¿eñstwo sakramentalne Nowego Testamentu, gdzie Chrystus umowê chrzecijan czyni sakramentem. Jest ono rzecz¹ wiêt¹, nadprzyrodzon¹ nie
tylko znakiem szczególnej ³aski, ale tê ³askê daje. Sakramentalnoæ ma³¿eñstwa
jest dogmatem wiary katolickiej, og³oszonym na Soborze Trydenckim, zawsze
jednak by³a przedmiotem nauczania w Kociele, ukazuj¹c ma³¿eñstwo sakramentalne jako obraz zwi¹zku Chrystusa z Kocio³em i wskazuj¹c, ¿e sakrament ma³¿eñstwa umacnia i konsekruje ma³¿onków chrzecijañskich do obowi¹zków
i godnoci ich stanu25.
Chrystus wyniós³ ma³¿eñstwo osób ochrzczonych do rangi sakramentu,
z czego jednoznacznie wynika, i¿ miêdzy tymi osobami nie mo¿e byæ zawarta
umowa ma³¿eñska, która by jednoczenie nie by³a sakramentem. Tym samym
Chrystus naturaln¹ umowê ma³¿eñsk¹ w³¹czy³ do porz¹dku nadprzyrodzonego.
Dlatego, jak g³osi nauka Kocio³a, u chrzecijan nie da siê oddzieliæ umowy ma³¿eñskiej od sakramentu ma³¿eñstwa. Sakrament za nie jest przypadkowym
przymiotem umowy ma³¿eñskiej, lecz nale¿y do istoty ma³¿eñstwa, tak ¿e zwi¹zek ma³¿eñski miêdzy ochrzczonymi staje siê prawny za porednictwem sakramentu, a bez niego jest tylko konkubinatem26.
Istotnymi przymiotami ma³¿eñstwa chrzecijañskiego, które jest umow¹
i sakramentem, s¹ jednoæ i nierozerwalnoæ. Jednoæ ma³¿eñstwa polega na tym,
¿e zwi¹zek ma³¿eñski zawiera jeden mê¿czyzna i jedna kobieta, czyli jest to
zwi¹zek monogamiczny. Wynika on z woli Stwórcy i natury ludzkiej. Sobór Trydencki uzna³ jednoæ ma³¿eñstwa za dogmat wiary27. Nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa z kolei polega na tym, ¿e zwi¹zku ma³¿eñskiego nie mo¿na zawieraæ na
okrelony czas, ale do koñca ¿ycia jednej ze stron, czyli jest on dozgonny.
Przemawiaj¹ za tym racje naturalne, a tak¿e poucza nas o tym objawienie Bo¿e28.
Ma³¿eñstwo nierozerwalne nie jest zatem wymys³em Kocio³a – ono jest takie ze
swej natury. Jest dobrem opartym na planie Bo¿ym i s³u¿y dobru rodziny i spo³eczeñstwu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa jest dobrem dla
czterech kategorii osób: dla ma³¿onków, dla dzieci, dla Kocio³a i dla ca³ej ludzkoci. Stanowi dobro tkwi¹ce w istocie samego ma³¿eñstwa, nie jest czym narzuconym z zewn¹trz.

25
26
27
28

Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne , s. 23-26.
Tam¿e, s. 27-28.
Conc. Trid., sess. XXIV, c. 2; por. KDK, 49.
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 33-40.
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Staro¿ytnoæ chrzecijañska poprawnie odczyta³a i wprowadzi³a w ¿ycie prawo ewangeliczne o nierozerwalnoci zwi¹zku ma³¿eñskiego29. Koció³ za, jako
stró¿ i autentyczny t³umacz objawienia Bo¿ego, zawsze g³osi³ naukê o nierozerwalnoci wêz³a ma³¿eñskiego. To samo czynili papie¿e oraz sobory, pouczaj¹c
o wznios³oci i bezwzglêdnej trwa³oci ma³¿eñstwa30. Ostatnio bardzo zdecydowanie naucza³ o nierozerwalnej wspólnocie ma³¿eñskiej s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II,
pisz¹c w adhortacji Familiaris consortio:
Podstawowym obowi¹zkiem Kocio³a jest potwierdzenie z moc¹ nauki o nierozerwalnoci ma³¿eñstwa. Tym, którzy w naszych czasach uwa¿aj¹ za trudne lub niemo¿liwe
wi¹zanie siê z jedn¹ osob¹ na ca³e ¿ycie, i tym, którzy maj¹ pogl¹dy wypaczone przez
kulturê odrzucaj¹c¹ nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa i wrêcz omieszaj¹c¹ zobowi¹zania
ma³¿onków do wiernoci, nale¿y na nowo przypomnieæ radosne orêdzie o bezwzglêdnie wi¹¿¹cej mocy owej mi³oci ma³¿eñskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje
swój fundament i swoj¹ si³ê31.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce normy kocielnego prawa ma³¿eñskiego, zawarte
w promulgowanym 25 stycznia 1983 roku konstytucj¹ apostolsk¹ Sacrae disciplinae leges przez Jana Paw³a II Kodeksie Prawa Kanonicznego32, uwzglêdniaj¹
wszystkie wspomniane wy¿ej elementy pochodzenia ma³¿eñstwa, jego sakramentalnoci i roli zgody ma³¿eñskiej w jego powstawaniu, istotnych elementów
i przymiotów oraz celów. Normy te w wielu aspektach s¹ nowatorskie i zawieraj¹ szereg momentów, których nie zna³  przynajmniej w takim stopniu  Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Odnowione prawo ma³¿eñskie uzyska³o
przede wszystkim wymiar bardziej duchowy: ma³¿eñstwo nie zosta³o zaprezentowane w aspekcie wy³¹cznie prokreatywnym, lecz zosta³o uznane za przymierze stanowi¹ce wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swej natury ku dobru
ma³¿onków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Widoczne to jest bardzo wyranie w okreleniu celów ma³¿eñstwa, gdzie nie rozró¿nia siê celów
pierwszorzêdnych czy drugorzêdnych, ale wskazuje siê, ¿e cele ma³¿eñstwa s¹
cile zwi¹zane z istot¹ ma³¿eñstwa. S¹ za nimi: dobro ma³¿onków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Cele te nabieraj¹ szczególnej godnoci, je¿eli przeTam¿e, s. 41-45.
Tam¿e, s. 45-47.
31
FC, 13.
32
Kodeks Prawa Kanonicznego omawia prawo ma³¿eñskie w ksiêdze IV, w kanonach 10551165. Czyni to w omiu kanonach wprowadzaj¹cych i dziesiêciu rozdzia³ach zatytu³owanych: „Pasterska troska i czynnoci poprzedzaj¹ce zawarcie ma³¿eñstwa, przeszkody zrywaj¹ce w ogólnoci,
poszczególne przeszkody zrywaj¹ce, ma³¿eñska zgoda, forma zawarcia ma³¿eñstwa, ma³¿eñstwa
mieszane, ma³¿eñstwa zawierane tajnie, skutki ma³¿eñstwa, roz³¹czenie ma³¿onków i uwa¿nienie
ma³¿eñstwa”; zob. J. Walicki, Prawo ma³¿eñskie w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Czêstochowskie Wiadomoci Diecezjalne” 2 (1984), s. 36-49; P.M. Gajda, Prawo ma³¿eñskie Kocio³a
katolickiego, Tarnów 2000, s. 21-22.
29

30
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nika je wzajemna mi³oæ ma³¿onków, która winna dawaæ pocz¹tek ich ma³¿eñstwu oraz gwarantowaæ ich realizacjê33. W obecnie obowi¹zuj¹cym kocielnym
prawie ma³¿eñskich mo¿na zatem zauwa¿yæ wyran¹ orientacjê personalistyczn¹, zmierzaj¹c¹ do podkrelenia roli owej wspólnoty ¿ycia mê¿czyzny i kobiety,
zak³adaj¹c¹, i¿ ma³¿eñstwo to nie tylko unino sexuum, lecz przede wszystkim
unitas cordium34.
Innym rysem charakterystycznym obowi¹zuj¹cego aktualnie w Kociele prawa ma³¿eñskiego jest zastosowanie daleko posuniêtej decentralizacji ustawodawstwa; szereg uprawnieñ zosta³o udzielonych biskupom diecezjalnym oraz Konferencjom Biskupów. Na uwagê zas³uguje równie¿ duch ekumeniczny, którym
przepojone s¹ normy dotycz¹ce ma³¿eñstw mieszanych. Godnym zauwa¿enia jest
fakt powiêkszenia tytu³ów niewa¿noci ma³¿eñstwa, zw³aszcza dziêki uwiadomieniu sobie przez prawodawcê szeregu przes³anek pochodz¹cych z prawa naturalnego. Nic te¿ dziwnego, ¿e ca³y rozdzia³ powiêcony zgodzie ma³¿eñskiej
mo¿na mia³o uznaæ na najwiêkszy prze³om w prawie ma³¿eñskim. W ten sposób, nowe kocielne prawo ma³¿eñskie, nabra³o  w daleko wiêkszym wymiarze
 cech bardziej ludzkich, umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie i uregulowanie wielu
sytuacji ¿yciowych ludzi niefortunnie zwi¹zanych zwi¹zkiem ma³¿eñskim. Uwaga prawodawcy, bardziej ni¿ dotychczas, zosta³a skierowana ku w³aciwemu
przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa35, tym samym wiêc mo¿na mówiæ o akcencie duszpasterskim nowego prawa ma³¿eñskiego, co jest zapewne wielkim,
jak¿e potrzebnym osi¹gniêciem ma³¿eñskiego ustawodawstwa kocielnego Jana
Paw³a II36.
St¹d w kan. 1055 Kodeksu znajdujemy bardzo fundamentalne i wa¿ne dla
kanonicznego prawa ma³¿eñskiego stwierdzenie, ¿e
[ ] ma³¿eñstwo jest przymierzem, przez które mê¿czyzna i kobieta tworz¹ ze sob¹
wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swej natury ku dobru ma³¿onków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, które to przymierze  pomiêdzy ochrzczonymi 
zosta³o przez Chrystusa podniesione do godnoci sakramentu37.

Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne , s. 50-55.
Kodeks z 1917 r. przyjmowa³ koncepcjê ma³¿eñstwa jako zwi¹zku prokreatywno-seksualnego, stanowi¹c¹ rezultat, a przynajmniej refleks, mentalnoci XVIII stulecia. Zob. W. Góralski,
Kocielne prawo ma³¿eñskie, P³ock 1987, s. 8.
35
Zob. J. Grêlikowski, Pasterska troska Kocio³a o ma³¿eñstwo i czynnoci poprzedzaj¹ce
jego zawarcie w wietle instrukcji Episkopatu Polski z 1987 roku, „Homo Dei” 62 (1992), nr 4,
s. 3-16.
36
W. Góralski, Kocielne prawo ma³¿eñskie…, s. 8-9; por. J. Walicki, Prawo ma³¿eñskie…,
s. 40-45; J. Bakalarz, Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984), z. 5, s. 101-103.
37
Kan. 1055 KPK.
33

34
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Brzmienie powy¿szego kanonu powtarza równie¿ Katechizm Kocio³a Katolickiego38, a i sam Papie¿ czêsto wraca do tego w swoim nauczaniu39. Nie jest to
– jak wspomniano – wy³¹cznie wspólnota na p³aszczynie ¿ycia seksualnego,
lecz równie¿ wspólnota w innych dziedzinach ¿ycia, przede wszystkim duchowego. ród³em tego rodzaju wspólnoty jest mi³oæ ma³¿eñska, która wi¹¿¹c ze
sob¹ czynniki Boskie i ludzkie, prowadzi ma³¿onków do dobrowolnego wzajemnego oddawania siê sobie40.
Przyczyn¹ sprawcz¹ ma³¿eñstwa jest zgoda stron prawnie do tego zdolnych,
wyra¿ona zgodnie z prawem, której nie mo¿e uzupe³niæ ¿adna w³adza ludzka41.
Jest to nawi¹zanie do wielowiekowej nauki Kocio³a w tym wzglêdzie, któr¹
przypomina³ tak¿e Sobór Watykañski II42 oraz Katechizm Kocio³a Katolickiego43. Zgoda ta jest aktem woli, przez który mê¿czyzna i kobieta w nieodwo³alnym przymierzu wzajemnie siê sobie oddaj¹ i przyjmuj¹ w celu stworzenia ma³¿eñstwa44. Przedmiot zgody ma³¿eñskiej obejmuje wiêc ca³y kompleks praw
i obowi¹zków w³aciwych ma³¿eñstwu, polegaj¹cemu na utworzeniu wspólnoty
s³u¿¹cej wzajemnemu oddawaniu siê i dope³nianiu stron. Zgoda ta musi byæ rzeczywista, czyli wewnêtrzna, swobodna  w pe³ni wiadoma i dobrowolna, wzajemna, czyli wyra¿ona przez obydwie strony oraz jednoczesna, przynajmniej
moralnie, tzn. nie odwo³ana przez jedna stronê przed wyra¿eniem jej przez drug¹
stronê45. O bezwzglêdnej koniecznoci dobrowolnej zgody ma³¿eñskiej, odpowiednio wyra¿onej, która jest podstaw¹ i gwarantuje rozwój przymierza ma³¿eñskiego mówi tak¿e jednoznacznie Karta Praw Rodziny46.
Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e Sobór Watykañski II, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kocio³a Katolickiego, w sposób niezwykle interesuj¹cy i konsekwentny po³¹czy³y problematykê ma³¿eñsk¹ z zagadnieniami ¿ycia
rodzinnego, ukazuj¹c te drugie, jako konieczn¹ i naturaln¹ konsekwencjê i kontynuacjê pierwszej47. W tej samej optyce i z w³aciw¹ sobie intuicj¹, rozwija³
KKK, 1601.
Jan Pawe³ II, Audiencja generalna, 3 grudnia 1980 r., w: Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie, t. III, 2, s. 784.
40
KDK, 49; KKK, 1605, 1610; zob. W. Góralski, Wspólnota ca³ego ¿ycia, Czêstochowa 1995,
s. 9-10.
41
Kan. 1057 § 1 KPK.
42
KDK, 48;
43
KKK, 1625-1632.
44
Kan. 1057 § 2 KPK.
45
W. Góralski, Wspólnota ca³ego ¿ycia , s. 20-21.
46
Karta Praw Rodziny. Przedruk z LOsservatore Romano nr 10 (1983), wersja pl., Warszawa 1983, art. 2 (cytujê dalej: KPR). Zob. J. Grêlikowski, Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej
a miêdzynarodowe akty praw cz³owieka, Homo Dei 64 (1994), nr 1, s. 11-25.
47
W. Góralski, Sakrament ma³¿eñstwa w Katechizmie Kocio³a Katolickiego, „Ius Matrimoniale”, t. 1 (6-7) 1996, s. 121-122.
38
39
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w swoim nauczaniu te same idee na temat ma³¿eñstwa i rodziny Jan Pawe³ II 
niestrudzony w swoim zaanga¿owaniu i trosce na rzecz ma³¿eñstwa i rodziny
oraz nadaniu im w³aciwego kszta³tu i wymiaru  ukazuj¹c rodzinê jako konieczny i naturalny owoc zwi¹zku ma³¿eñskiego. Charakterystyczne w tym wzglêdzie
s¹ jego s³owa zawarte w Licie do rodzin:
W niniejszym licie pojawiaj¹ siê dwa pojêcia, które s¹ sobie bliskie, ale nie to¿same. Jest to pojêcie komunii oraz pojêcie wspólnoty. Komunia dotyczy relacji
miêdzyosobowej pomiêdzy ja i ty. Wspólnota zdaje siê ten uk³ad przekraczaæ
w kierunku spo³ecznoci, w kierunku jakiego my48. To my ma jednak szansê
powstania oraz dalszego rozwoju tylko wtedy  jak czytamy dalej  gdy urzeczywistnia siê przymierze ma³¿eñskie, które otwiera ma³¿onków na dozgonn¹ wspólnotê
mi³oci i ¿ycia, dope³niaj¹c siê w sposób specyficzny poprzez zrodzenie potomstwa.
W ten sposób komunia ma³¿onków daje pocz¹tek wspólnocie jak¹ jest rodzina49.

W swoim nauczaniu Koció³ wskazuje, ¿e ma³¿eñstwo zawsze przes¹dza
o rodzinie, tak w historii ludzkiej, jak i w historii zbawienia. Od niego rodzina
otrzymuje faktycznie sw¹ konfiguracjê i dynamizm50. Taki te¿ jest powód, dla
którego studium o rodzinie winno pojawiaæ siê zawsze jako powi¹zane ze studium o ma³¿eñstwie, które jest jego pocz¹tkiem i ród³em51.

3. MA£¯EÑSTWO I RODZINA PODSTAWOW¥ WARTOCI¥ OSOBY
I SPO£ECZNOCI PAÑSTWOWEJ
Ma³¿eñstwo jako powszechna rzeczywistoæ ludzkiej egzystencji, dziêki której konstytuuje siê rodzina jako podstawowa komórka ¿ycia spo³ecznego, stanowi donios³y przedmiot zainteresowania i troski w ustawodawstwie i nauczaniu
Kocio³a. Jan Pawe³ II naucza³:
W interesie tak wspólnoty politycznej, pañstwowej, jak i wspólnoty religijnej le¿y
sprawa wype³nienia przez rodzinê  ukonstytuowan¹ przez zawarcie ma³¿eñstwa 
w³aciwych jej wielorakich funkcji i zadañ52.

Troska o ma³¿eñstwo i rodzinê ze strony obydwu wspólnot – w nauczaniu
Kocio³a – wyra¿a siê przede wszystkim w kszta³towaniu odpowiedniego ustawodawstwa, które by³oby rêkojmi¹ trwa³oci ma³¿eñstwa oraz praw nale¿nych
List do Rodzin, nr 7.
Tam¿e; KKK, 1617, 1620; zob. J. Krzywda, Refleksje , s. 115.
50
List do rodzin, nr 8.
51
Zob. KDK, 48.
52
Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich , s. 68-75; Jan Pawe³ II, Nauczanie
papieskie, Poznañ  Warszawa 1981, t. 4, s. 521-527; Jan Pawe³ II, Audiencja generalna, 3 grudnia 1980, w: Nauczanie papieskie, Poznañ  Warszawa 1986, t. III, 2, s. 784-785.
48
49
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rodzinie. Przejawem tego jest podpisywanie przez Stolicê Apostolsk¹ umów miêdzynarodowych i konkordatów z poszczególnymi pañstwami. W Polsce taki konkordat zosta³ podpisany 28 lipca 1993 roku, a jego ratyfikacja mia³a miejsce 25
marca 1998 roku53.
W wietle nauczania Koció³a ma³¿eñstwo i rodzina w pierwszej kolejnoci
s¹ podstawow¹ wartoci¹ dla konkretnej jednostki ludzkiej. Najogólniej nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e s¹ one w³aciwym rodowiskiem ¿ycia i urzeczywistniania
siê cz³owieka jako osoby. Zabezpieczaj¹ one bowiem i gwarantuj¹ przede wszystkim naturalne rodowisko moralnego rozwoju osoby54.
Ka¿da spo³ecznoæ rodzinna i ma³¿eñska jest miejscem tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i gwarantowania osobie ludzkiej wielorakich wartoci.
S¹ nimi w pierwszej kolejnoci wartoci moralno-spo³eczne, na fundamencie których winno siê budowaæ spo³ecznoæ pañstwow¹ i kocieln¹55. To w³anie ka¿da
wspólnota ma³¿eñska i rodzinna wytwarza zespó³ wspólnych idei, wartoci,
przekonañ, upodobañ, wzorów zachowañ i postaw moralnych, które staj¹ siê jej
idea³em i przewodnikiem. Jan Pawe³ II naucza³, ¿e wspólnota rodzinna i ma³¿eñska s¹ rzeczywist¹ przestrzeni¹ prze¿ywania wartoci moralno-spo³ecznych, co
oznacza, i¿ tworz¹ ca³y ich system w wyniku wspólnych dowiadczeñ, wyznaczaj¹ zasadnicze ich preferencje, narzucaj¹ swoim cz³onkom wzory moralnego
i spo³ecznego postêpowania, wskazuj¹, co jest moralnie po¿¹dane, a co niew³aciwe i dyrektywy te opatruj¹ specjalnymi sankcjami56. Ca³¹ tê rzeczywistoæ
moralno-spo³eczn¹, o której tu mowa okreliæ mo¿na pojêciem etosu wspólnoty
ma³¿eñskiej i rodzinnej.
Tak rozumiany etos ma³¿eñstwa i rodziny nie jest oczywicie czym, co
mo¿na ukszta³towaæ raz na zawsze. Trzeba go postrzegaæ jako okrelony proces
stawania siê, urzeczywistniania i dokonywania. Jego istota przejawia siê w dynamizmie zmierzaj¹cym ku okrelonym idea³om i pe³ni, a nie jedynie w posiadaniu tego co siê osi¹gnê³o. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w wietle nauki Kocio³a, etos rodziny i ma³¿eñstwa, to ci¹g³y proces przekszta³cania, budowania
i doskonalenia w³asnego ¿ycia rodzinnego opartego na idea³ach i wymaganiach
Zob. J. Grêlikowski, Zawarcie ma³¿eñstwa konkordatowego, Ateneum Kap³añskie t. 134
(2000), z. 3, s. 432-443; W. Góralski, Zawarcie ma³¿eñstwa konkordatowego w Polsce, Warszawa
1998.
54
Jan Pawe³ II, Modlitwa niedzielna z Papie¿em, Mi³oæ mê¿czyzny i kobiety, „L’Osservatore
Romano” nr 11 (1991), s. 21; por. M. D¹browska, Rodzina zastêpcza i adopcyjna jako szansa dla
dziecka osieroconego, „Seminare” 10 (1994), s. 27.
55
Por. S. Styrna, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju dziecka, „Chrzecijanin
w wiecie” 42-43 (1976), s. 95.
56
Jan Pawe³ II, Modlitwa niedzielna z Papie¿em, Jednoæ ma³¿eñstwa, „L’Osservatore Romano” nr 9-10 (1994), s. 30; por. C. Murawski, Teologia ma³¿eñstwa i rodziny w nauczaniu biskupów
polskich 1945-1980. Studium dogmatyczno-pastoralne, Sandomierz 1988, s. 68-78.
53
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moralnoci, a wiêc na miarê wielkoci i godnoci cz³owieka oraz wielkoci
i godnoci wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej57.
Koció³ równie¿ naucza, ¿e ca³y rozwój cz³owieka w sferze moralnej uzale¿niony jest nie tylko od jednostki, ale tak¿e od etapu rozwoju moralnoci spo³ecznej, w tym tak¿e rodzinnej i ma³¿eñskiej. Podkrela, ¿e wp³yw rodziny i ma³¿eñstwa na rozwój osoby dokonuje siê przez wartoci moralne, które wytwarza
spo³ecznoæ pañstwowa i kocielna. Ma³¿eñstwo i rodzina przez w³asny etos
stwarzaj¹ korzystne warunki rozwoju moralnego osoby, przekazuj¹c odpowiednie do ich postêpu wartoci58.
W odpowiedzi zatem na pytanie, w jakim sensie ma³¿eñstwo i rodzina jest
wartoci¹ osoby ludzkiej, nale¿y stwierdziæ, nawi¹zuj¹c do nauczania Kocio³a,
a przede wszystkim do wypowiedzi Jana Paw³a II, ¿e tworzy ona i zabezpiecza
p³aszczyznê wartoci moralno-spo³ecznych utrwalonych w etosie, umo¿liwiaj¹cych cz³owiekowi jego moralny rozwój. W dobie dzisiejszej, w dobie relatywizmu moralnego i zagubienia cz³owieka w wiecie wartoci moralnych, gdzie
ma³¿eñstwo i rodzina prze¿ywaj¹ ró¿norakie kryzysy, trudne do jednoznacznego
zdiagnozowania i zdefiniowania, zapewnienie tej w³anie p³aszczyzny wartoci
wydaje siê byæ szczególnie cenne dla osoby59.
W wietle nauczania Kocio³a ma³¿eñstwo i rodzina s¹ wartociami nie tylko dla jednostki, ale tak¿e wiêkszej spo³ecznoci, w tym przypadku spo³ecznoci
pañstwowej. Podkrela to bardzo mocno i zdecydowanie Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwierdzaj¹c, ¿e ma³¿eñstwo jako powszechna rzeczywistoæ ludzkiej egzystencji oraz instytucja, dziêki której konstytuuje
siê rodzina jako podstawowa komórka ¿ycia spo³ecznego, powinno stanowiæ donios³y przedmiot zainteresowania i troski pañstwa i Kocio³a.
W interesie bowiem tak wspólnoty politycznej, jak i wspólnoty religijnej le¿y sprawa
wype³niania przez rodzinê  ukonstytuowan¹ przez zawarcie ma³¿eñstwa  w³aciwych jej wielorakich zadañ60.

Troska Kocio³a i pañstwa o rodzinê i ma³¿eñstwo wyra¿a siê przede wszystkim w kszta³towaniu odpowiedniego ustawodawstwa i klimatu sprzyjaj¹cego
w³aciwemu rozwojowi rodziny. Ale czy tylko? Nale¿y zatem spytaæ, w czym
jeszcze wyra¿a siê wymiar aksjologicznoci rodziny?
57
Jan Pawe³ II, Audiencja dla uczestników powiêcona odpowiedzialnemu rodzicielstwu z dnia
11 listopada 1993 r., LOsservatore Romano nr 2 (1993), s. 45.
58
Jan Pawe³ II, Do Ludu Bo¿ego, Watykan 1979, s. 92-43; zob. H. Skorowski, Problematyka
praw cz³owieka, Warszawa 1999, s. 187.
59
J. Grêlikowski, Przed nami ma³¿eñstwo. Informator dla pragn¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwo,
W³oc³awek 2002, s. 5-6.
60
FC, 26; zob. Z. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o cz³owieku zbawionym,
w: Jan Pawe³ II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 115-118.
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Mo¿na go  zdaniem Jana Paw³a II  uj¹æ w dwóch p³aszczyznach. Pierwsza
z nich dotyczy miejsca i roli rodziny i ma³¿eñstwa w strukturze bytowej spo³ecznoci pañstwowej. Ujmuj¹c rzecz bardzo ogólnie nale¿y stwierdziæ, i¿ ¿adna spo³ecznoæ pañstwowa nie istnieje poza rodzin¹61. Mówi¹c inaczej, trzeba powiedzieæ jednoznacznie, ¿e sam fakt zaistnienia ka¿dej spo³ecznoci pañstwowej
w gruncie rzeczy uwarunkowany jest ma³¿eñstwem i rodzin¹ oraz si³ami i potencja³em tkwi¹cym w ich spo³ecznym nastawieniu. Pojêcie zatem „poza rodzin¹
oznacza ostatecznie, ¿e ka¿da spo³ecznoæ pañstwowa jest w jakim sensie „tworem rodziny i rodzin, bêd¹cym wynikiem aktualizacji ich uzdolnieñ jako bytów
spo³ecznych62.
Druga p³aszczyzna, w której wyra¿a siê aksjologicznoæ rodziny w relacji do
spo³ecznoci pañstwowej dotyczy faktu uspo³ecznienia cz³owieka. W wietle
nauczania Kocio³a oraz Jana Paw³a II, jednym z podstawowych zadañ ma³¿eñstwa i rodziny jest tworzenie wspólnoty osób, co w praktyce oznacza kszta³towanie postaw i wiêzi spo³ecznych. W tym sensie zasadnym jest twierdzenie, ¿e
[ ] ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne jest wzorem ¿ycia spo³ecznego, w rodzinie i ma³¿eñstwie wypracowuje siê wartoci spo³eczne, bez których spo³eczeñstwo nie mo¿e
istnieæ63.

Wspólnota ma³¿eñska i rodzinna jest wiêc rodowiskiem przekazywania
wartoci i postaw spo³ecznych, sposobów etycznych i spo³ecznych zachowañ, dowartociowañ kulturowych. W ten sposób cz³owiek uczy siê z jednej strony, wychodziæ poza zakres jednostkowych spraw i problemów, z drugiej za strony,
uczy siê aktywnie bytowaæ i funkcjonowaæ w spo³ecznoci64.
Pojêcie uspo³eczniania jednostki w rodzinie i ma³¿eñstwie siêga jednak jeszcze dalej. Nie dotyczy tylko wychowania do bytowania i funkcjonowania w spo³ecznoci, ale tak¿e porednictwa w przechodzeniu uwra¿liwionej spo³ecznie jednostki w szersze spo³ecznoci. Rodzina w ten sposób jest wiêzi¹ ³¹cz¹c¹ osobê
z innymi spo³ecznociami i to przede wszystkim ona decyduje o tym, ¿e cz³owiek jako jednostka w³¹cza siê w szersze ni¿ rodzina i ma³¿eñstwo spo³eczeñstwo. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e rodzina jest czynnikiem adaptacji i integracji
osoby w innych spo³ecznociach65.

H. Skorowski, Problematyka praw cz³owieka , s. 185.
Tam¿e.
63
Jan Pawe³ II, Do uczestników Sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny, „L’Osservatore
Romano” nr 5-6 (1993), s. 36; zob. C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, Warszawa 1985,
s. 407.
64
H. Skorowski, Problematyka praw cz³owieka…, s. 185.
65
Giovanni Paolo II, Incontro con le famiglie a Foggia, 24 maggio 1987, w: La Familia cristiana, nell’insegnamento di Giovani Paolo II, Milano 1988, s. 134.
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Dotychczasowe refleksje prowadz¹ nas do wniosku, ¿e rodzina i ma³¿eñstwo
s¹ w ustawodawstwie i nauczaniu Kocio³a podstawow¹ wartoci¹ cz³owieka
jako jednostki oraz fundamentaln¹ wartoci¹ spo³ecznoci pañstwowej. Osobie
ludzkiej stwarza ona bowiem warunki jej psychicznego i moralnego rozwoju.
Z kolei dla spo³ecznoci pañstwowej jest ona ród³em jej bytu oraz przekazuje
tej wspólnocie jednostkê spo³ecznie wartociow¹. Ma³¿eñstwo i rodzina s¹ zatem same w sobie kategori¹ aksjologiczn¹, które nale¿y w szczególny sposób
ochraniaæ i przyczyniaæ siê do ich w³aciwego rozwoju.

4. SPO£ECZNOÆ PAÑSTWOWA INSTYTUCJ¥ ZABEZPIECZAJ¥C¥
MA£¯EÑSTWO I RODZINÊ
To, ¿e Koció³ naucza i g³osi, i¿ ma³¿eñstwo i rodzina s¹ podstawow¹ i fundamentaln¹ wartoci¹ dla osoby i spo³ecznoci pañstwowej, domaga siê zabezpieczenia ich podstawowych i koniecznych potrzeb i funkcji. W praktyce oznacza to, ¿e ca³a rzeczywistoæ polityczno-spo³eczno-gospodarcza, w której
funkcjonuje rodzina i ma³¿eñstwo winny byæ pomocne w pe³nieniu i realizowaniu ich zadañ oraz s³u¿yæ im na miarê ich godnoci i wartoci. Wyra¿a siê to
przede wszystkim w stworzeniu odpowiedniego ustroju. I chocia¿ nauka Kocio³a, a przede wszystkim katolicka nauka spo³eczna nie okrela jaki ustrój jest lepszy, to jednak na obecnym etapie rozwoju uznaje, ¿e takim ustrojem jest dobrze
pojêty ustrój demokratyczny. Wydaje siê on bowiem zabezpieczaæ przede wszystkim ca³okszta³t naturalnych i niezbywalnych praw nale¿nych ka¿demu cz³owiekowi, ale tak¿e ka¿dej wspólnocie, w tym tak¿e wspólnocie rodzinnej i ma³¿eñskiej66. Chodzi oczywicie o dobrze pojêt¹ demokracjê, któr¹ Jan Pawe³ II ³¹czy³
nierozerwalnie z ide¹ wolnoci, która jest wielkim osi¹gniêciem czasów nowo¿ytnych67.
Idea ta w sposób jednoznaczny zdominowa³a mylenie wspó³czesnego cz³owieka i ca³ego wiata, przybieraj¹c postaæ tzw. nowego humanizmu. Jest faktem
niepodwa¿alnym, ¿e demokracja musi stwarzaæ horyzonty wolnoci dla cz³owieka jako jednostki i wspólnoty osób. Cz³owiek  jak naucza³ Jan Pawe³ II:
[ ] jest bowiem istot¹ bytow¹ woln¹, tzn. woln¹ w najg³êbszej swej istocie i dlatego
musi mieæ zabezpieczon¹ p³aszczyznê wolnoci. Tam gdzie brak wolnoci, tam cz³owiek nie jest sob¹; tam jednak, gdzie wolnoæ jest le pojêta, przewartociowana, tam
cz³owiek tak¿e nie jest sob¹68.
H. Skorowski, Problematyka praw cz³owieka , s. 187.
Por. J. Tischner, Etyka solidarnoci, Kraków 1981, s. 50.
68
Por. Jan Pawe³ II, Chcesz s³u¿yæ sprawie pokoju  szanuj wolnoæ. Orêdzie na Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju 1 stycznia 1991, Warszawa 1991, n. 11; zob. H. Skorowski, Refleksje nad postawami spo³eczeñstwa demokratycznego, „Wojsko i Wychowanie” 1 (1993), s. 22.
66
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Wolnoæ ta mo¿e te¿ byæ zniewoleniem innych, samowol¹ anarchizuj¹c¹
¿ycie. St¹d Jan Pawe³ II stawia³ pytanie: co w sferze etycznej winno oddzia³ywaæ na sferê polityczn¹ i spo³eczn¹, winno byæ ide¹ demokracji, która uszanowa³aby tak¿e ludzk¹ wolnoæ?69
W wietle wypowiedzi papieskich rzeczywist¹ i fundamentaln¹ zasad¹ i ide¹
demokracji jest godnoæ cz³owieka jako jednostki i wspólnoty osób70. W odniesieniu do podjêtego tematu oznacza to, ¿e podstaw¹ demokracji jest tak¿e godnoæ ma³¿eñstwa i rodziny jako wspólnoty osób. To w³anie ta godnoæ w wymiarze jednostkowym i wspólnotowym, mówi nam o potrzebie takiego systemu
(rzeczywistoci) spo³ecznego, który jest nowym i jedynie w³aciwym typem stosunków miêdzyludzkich, stosunków opartych na poszanowaniu godnoci wszystkich ludzi, wszystkich ludzkich wspólnot, a tym samym stosunków wyznaczaj¹cych horyzonty prawdziwej wolnoci ka¿dego, ale i odpowiedzialnoci. Zd¹¿anie
zatem wspó³czesnego wiata ku demokracji musi byæ ¿¹daniem ku spo³ecznoci
ludzi wolnych, ale tak¿e odpowiedzialnych za poszanowanie godnoci ka¿dego
cz³owieka jako jednostki i wspólnoty osób. Fundamentaln¹ bowiem ide¹ demokracji w ujêciu nauki Kocio³a jest godnoæ cz³owieka jako jednostki i wspólnoty wspólnot71.
Tak rozumiana demokracja jest wed³ug nauki Kocio³a i nauczania Jana Paw³a II w³aciwym ustrojem polityczno-spo³ecznym. Gwarantuje on bowiem nie
tylko cz³owiekowi jako jednostce, ale tak¿e jako wspólnocie osób, a wiêc tak¿e
ma³¿eñstwu i rodzinie, ca³y katalog naturalnych i niezbywalnych jej praw. Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ demokracja jest w³aciwym i najlepszym rodowiskiem
oraz przestrzeni¹ funkcjonowania rodziny wed³ug nauczania Kocio³a.

5. KATALOG PRAW MA£¯EÑSTWA I RODZINY
W trosce o poszanowanie godnoci i powo³ania ma³¿eñstwa i rodziny
Koció³ w swoim nauczaniu zwraca uwagê równie¿ i na to, ¿e demokratyczna
spo³ecznoæ pañstwowa winna gwarantowaæ wspólnocie ma³¿eñskiej i rodzinnej
jej podstawowe prawa. S¹ to te prawa, które wynikaj¹ z samej godnoci rodziny
i powinny tê godnoæ zabezpieczaæ. Analizuj¹c wypowiedzi papieskie Jana Pa69
Giovanni Paolo II, Incontro con le famiglie a Foggia, 24 maggio 1987, w: La Familia cristiana, nellinsegnamento di Giovani Paolo II , s. 65.
70
Jan Pawe³ II, Sollicitudo rei socialis, Wroc³aw 1988, nr 12, 18; por. C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna…, s. 373-377.
71
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrzecijañskiej wolnoci i wyzwoleniu, Rzym
1986, n. 8 i 9; Jan Pawe³ II, Na Forum Pokoju i Sprawiedliwoci. Orêdzie do Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku 2 X 1979, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie spo³eczne 1978/1979, t. 2,
Warszawa 1982, s. 308-324.
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w³a II mo¿na powiedzieæ, ¿e w samej koncepcji praw rodziny mieszcz¹ siê dwa
zasadnicze elementy: uprawnienia, których podmiotem jest ma³¿eñstwo i rodzina oraz zobowi¹zania, których podmiotem jest pañstwo. Ostatecznie zatem przez
naturalne prawo ma³¿eñstwa i rodziny rozumieæ nale¿y specyficzn¹ kategoriê
praw podmiotowych, a wiêc opartych na normie mo¿liwoci podejmowania decyzji, ich realizacji i mo¿liwoci domagania siê okrelonych zobowi¹zañ od innych podmiotów72.
Nauczanie Kocio³a w tym wzglêdzie zawarte zosta³o w trzech zasadniczych
dokumentach: adhortacji apostolskiej Familiaris consortio73, Karcie Praw Rodziny74 i Katechizmie Kocio³a Katolickiego75. Szczególnie Kartê Praw Rodziny
uznaæ mo¿na za dokument sui generis Stolicy Apostolskiej: po czêci doktrynalny, po czêci normatywny, po czêci postulatywny, którego celem jest „przedstawienie wszystkim wspó³czesnym chrzecijanom i niechrzecijanom ujêcia”  na
tyle pe³nego i uporz¹dkowanego, na ile by³o to mo¿liwe – „podstawowych praw
w³aciwych owej naturalnej i powszechnej spo³ecznoci, jak¹ jest rodzina”76.
Treci zawarte w tym dokumencie s¹ „profetycznym wezwaniem na rzecz instytucji rodziny, wymagaj¹cym szacunku oraz ochrony przed wszelkiego rodzaju
uzurpacj¹”77. Dokument ten zosta³ przed³o¿ony wszystkim ludziom, instytucjom
i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym. W swej treci i formie ró¿ni siê od innych znanych dokumentów kocielnych powiêconych
tej samej problematyce. Nie przedstawia bowiem tradycyjnej nauki dogmatycznej, prawnej i moralnej o rodzinie, nie jest te¿ kodeksem postêpowania, przeznaczonym dla zainteresowanych osób czy instytucji. Nie jest równie¿ zwyk³¹ deklaracj¹ teoretycznych zasad dotycz¹cych rodziny78. Ma natomiast cechy aktu
praw cz³owieka o charakterze miêdzynarodowym i jest rodzajem wezwania adresowanego do pañstw, spo³eczeñstw i pojedynczych ludzi, wezwaniem, które
rysuje model rodziny widziany przez jej prawa i zadania, bêd¹cym jednoczenie
wezwaniem dla ustawodawców i pañstwowej polityki spo³ecznej, jak i samych
rodzin. Stanowi usystematyzowany i szczególny, zebrany w jednym dokumencie
zapis, wskazañ dotycz¹cych wizji i praw rodziny opartych na wartociach chrze72
Giovanni Paolo II, Incontro con le famiglie a Foggia, 24 maggio 1987, w: La Familia cristiana, nellinsegnamento di Giovani Paolo II , s. 46 i 51; zob. H. Skorowski, Problematyka praw
cz³owieka , s. 190.
73
FC, 46.
74
Zob. J. Grêlikowski, Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej , s. 11-25.
75
KKK, 2211.
76
KPR, s. 3; A.L. Szafrañski, Karta Praw Rodziny, w: Ma³¿eñstwo i rodzina w wietle nauki
Kocio³a i wspó³czesnej teologii, red. A.L. Szafrañski, Lublin 1985, s. 341.
77
KPR, s. 4.
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W. Góralski, Karta Praw Rodziny  Charta Magna Rodziny Ludzkiej, Ateneum Kap³añskie, t. 120 (1993), nr 503, s. 76.
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cijañskich, które swoje korzenie maj¹ w nauczaniu Soboru Watykañskiego II
i ustawodawstwie kocielnym79.
Karta Praw Rodziny stanowi wielki wk³ad Kocio³a w postulowany kodeks
praw rodziny, a jednoczenie w kszta³towanie zasad i praw rodziny w wiecie
wspó³czesnym, do którego respektowania wzywa „wszystkie pañstwa, organizacje miêdzynarodowe i osoby zainteresowane do szanowania tych praw, do zapewnienia rzeczywistego ich uznania i przestrzegania”80. Warto j¹ w tym miejscu pokrótce zaprezentowaæ.
W³aciwy tekst Karty poprzedza wstêp zawieraj¹cy trzynacie oczywistych
stwierdzeñ, które mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹ce kwestie: prawa ludzkie posiadaj¹
wymiar spo³eczny, wyra¿aj¹cy siê przede wszystkim w rodzinie; ma³¿eñstwo jest
instytucj¹ prawa naturalnego i wy³¹cznie jemu powierzona jest misja przekazywania ¿ycia; rodzina jako instytucja prawa naturalnego i wyprzedzaj¹ca wszelkie wspólnoty, m.in. pañstwo, posiada swoje niezbywalne prawa; rodzina stanowi osobist¹ wspólnotê mi³oci i solidarnoci; jest miejscem spotkania ró¿nych
pokoleñ pomagaj¹cych sobie w osi¹gniêciu m¹droci ¿yciowej; powi¹zana jest
¿ywotnymi wiêzami ze spo³eczeñstwem; dowiadczenie wieków przemawia za
koniecznoci¹ uznania i obrony instytucji rodziny przez spo³eczeñstwo; pañstwo
i organizacje miêdzynarodowe powinny wielorako zabezpieczyæ i umocniæ jednoæ i stabilnoæ rodziny; prawa i potrzeby rodziny s¹ czêsto nieuznawane,
a nawet zagro¿one przez ustawy, instytucje i programy spo³eczno-ekonomiczne;
wiele rodzin ¿yje w warunkach ubóstwa; Koció³ katolicki wiadom jest swojej
misji g³oszenia wszystkim prawa Bo¿ego dotycz¹cego ma³¿eñstwa i rodziny oraz
obrony tych instytucji przed mo¿liwymi zagro¿eniami81.
79
Podstawowym ród³em Karty jest prawo naturalne, wpisane przez Stwórcê w serce ka¿dego
cz³owieka, o czym wyranie wspomina siê w tekcie wprowadzenia do tego dokumentu. Nadto
zapis ten oparty jest na innych dokumentach Stolicy Apostolskiej od Rerum novarum papie¿a Leona XII z 1891. pocz¹wszy, poprzez inne encykliki, takie jak: Pacem in terris Jana XXIII, Populorum progresio i Humanae vitae Paw³a VI, Laborem exercens Jana Paw³a II, dokumenty Vaticanum
II, a nade wszystko adhortacjê apostolsk¹ Familiaris consortio. ród³em s¹ tak¿e: Kodeks Prawa
Kanonicznego, deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o sztucznym poronieniu z 18 listopada 1974
r., przemówienie Jana Paw³a II do Papieskiej Akademii Nauk z 23 padziernika 1982, list Jana
Paw³a II do szefów rz¹dów i pañstw sygnatariuszy Aktu Koñcowego Konferencji w Helsinkach
z 15 sierpnia 1980, orêdzie Paw³a VI na III wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu
z 7 kwietnia 1969, Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka z 10 grudnia 1948 r., Deklaracja Praw
Dziecka z 20 listopada 1959, Miêdzynarodowa Konwencja o Prawach Cywilnych i Politycznych
z 10 stycznia 1966, Miêdzynarodowa Konwencja o Prawach Ekonomicznych, Spo³ecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966. Obok zatem dokumentów kocielnych, Karta Praw Rodziny odwo³uje siê do czterech donios³ych aktów prawa miêdzynarodowego, co stanowi równie¿ o jej szczególnym charakterze. Zob. W. Góralski, Karta Praw Rodziny , s. 76-77.
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KPR, s. 8.
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KPR, s. 6-8.
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Istotna czêæ dokumentu zawiera 12 artyku³ów, sk³adaj¹cych siê  z wyj¹tkiem art. 7 i art. 11  z kilku punktów82. Redakcja poszczególnych artyku³ów
i punktów jest zwiêz³a, choæ  jak zaznaczono  nie mo¿na tego tekstu traktowaæ
jako kodeksu, aczkolwiek posiada on treci, które w przysz³oci mog³yby wejæ
do takiego kocielnego kodeksu rodziny. Odnonie do treci artyku³ów, nawi¹zuj¹cych w du¿ej mierze do postawionych wy¿ej przes³anek wstêpnych, to nale¿y stwierdziæ, i¿ ka¿dy z nich móg³by stanowiæ przedmiot odrêbnego studium
czy komentarza83. Co zawieraj¹ i jakie tematy podejmuj¹ poszczególne artyku³y
Karty:
Art. 1 proklamuje prawo ka¿dego cz³owieka do swobodnego wyboru drogi
¿yciowej, a wiêc do zawarcia ma³¿eñstwa albo pozostawania w stanie bez¿ennym84.
W art. 2 wyra¿ono zasadê o bezwzglêdnej koniecznoci dobrowolnej zgody
stron, odpowiednio wyra¿onej, dziêki której mo¿e byæ zawarte ma³¿eñstwo85.
Art. 3 zosta³ powiêcony niezbywalnemu prawu ma³¿onków do decydowania o czasie narodzin i liczbie dzieci, zgodnie jednak z naturalnym porz¹dkiem
moralnym, który wyklucza antykoncepcjê, sterylizacjê i aborcjê86.
Bardzo rozbudowany art. 4 deklaruje i uzasadnia zasadê, i¿ ¿ycie ludzkie, od
samego pocz¹tku, powinno byæ bezwzglêdnie otoczone trosk¹ i szacunkiem87.
Art. 5 równie¿ rozbudowany, wskazuje na prawo rodziców do wychowania
swoich dzieci. Jest to prawo pierwotne i niezbywalne, poniewa¿ wyp³ywa z faktu przekazania ¿ycia88.
W art. 6 proklamuje siê prawo rodziny do istnienia i rozwoju oraz wskazuje
na to, i¿ w³adze publiczne winny uznawaæ i wspieraæ godnoæ, s³uszn¹ niezale¿noæ, intymnoæ, integralnoæ i trwa³oæ ka¿dej rodziny89.
Art. 7 oznajmia, i¿ rodzinie przys³uguje prawo do swobodnego organizowania ¿ycia religijnego, wyznawania swojej wiary, wykonywania kultu Bo¿ego
i swobodnego wyboru programów wychowania religijnego90.

KPR, s. 8-16.
W pewnej mierze podj¹³ takie studium J. Mazurkiewicz, Zadania stoj¹ce przed polskim
prawem w wietle Karty Praw Rodziny, w: Jan Pawe³ II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze,
red. T. Styczeñ, Lublin 1987, s. 261-276.
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KPR, s. 8-9.
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Art. 8 g³osi, ¿e rodzina ma prawo do wype³niania swojej funkcji spo³ecznej
i politycznej w budowaniu spo³eczeñstwa91.
Obszerny art. 9 formu³uje prawo rodzin do odpowiedniej polityki rodzinnej
w³adz politycznych w dziedzinie prawnej, gospodarczej, spo³ecznej i finansowej92.
Art. 10 g³osi prawo rodziny do takiego systemu spo³ecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umo¿liwia cz³onkom rodziny ¿ycie wspólne, nie
zagra¿a jednoci, powodzeniu i stabilnoci rodziny oraz zapewnia mo¿liwoæ
wypoczynku93.
W krótkim art. 11 znalaz³a siê deklaracja, w myl której rodzina ma prawo
do mieszkania odpowiedniego dla ¿ycia rodzinnego, dostosowanego do liczby jej
cz³onków94.
Art. 12 proklamuje prawo rodziny migrantów do takiej samej ochrony spo³ecznej, jaka przys³uguje innym rodzinom95.
Waga tego dokumentu przedstawionego wy¿ej polega na tym, i¿ ukazana
wizja rodziny, g³oszona niezmiennie przez Koció³ katolicki, a ostatni bardzo g³ono i jednoznacznie przez Jana Paw³a II, ma na celu dobro samych rodzin i jednoczenie ukazuje w pe³ni i konsekwentnie prawa rodziny jako prawa podmiotowe wspólnoty, moc¹ jej w³asnego i niezbywalnego przyrodzonego prawa do
istnienia i rozwoju. Widzi rodzinê jako podmiot w³asnych praw, które pañstwo,
sk³adaj¹ce siê przecie¿ z wieloci rodzin, musi w³aciwie odczytaæ, uznaæ i chroniæ. Gdy chora jest rodzina, chorowaæ musi i pañstwo. wiadomoæ tego  wed³ug Papie¿a  winna pobudzaæ pañstwo do opieki i pomocy rodzinom i do tworzenia takiego ustroju, w którym prawa rodziny znajd¹ pe³ny respekt.
Poprzez powy¿sze dokumenty, a szczególnie przez Kartê Praw Rodziny,
Koció³ pragnie jednoznacznie, otwarcie i z ca³¹ moc¹ broniæ praw rodziny
przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony spo³eczeñstwa i pañstwa96. Nie
mo¿e bowiem nigdy zapominaæ o tym, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina s¹ miejscem
uprzywilejowanym, sanktuarium, gdzie spe³nia siê wielka i niepowtarzalna sprawa, zwi¹zana z powstawaniem i rozwojem ka¿dej osoby ludzkiej97. To w³anie
dlatego na samej rodzinie spoczywa obowi¹zek wynikaj¹cy z podstawowych,
przys³uguj¹cych jej praw, realizowania owych powinnoci, dziêki którym staje
siê ona wspó³pracownikiem samego Boga, w tworzeniu nowych ludzi98. W wie91
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tle nauczania Kocio³a99 wszystkie przys³uguj¹ce ma³¿eñstwu i rodzinie prawa
mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze kategorie: prawa wolnociowe i prawa spo³eczne.
Prawa wolnociowe polegaj¹ nie tylko na prawie do gwarantowanej ochrony
przed przymusem i koniecznoci¹, ale implikuj¹ w sobie p³aszczyzny praw bardziej szczegó³owych, gwarantuj¹cych ca³y katalog szczegó³owych wolnoci, nie
tylko w sensie negatywnym jako wolnoæ od, ale tak¿e wolnoæ do wielorakich wyborów i dzia³añ. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e pierwsz¹ kategoriê praw
ma³¿eñstwa i rodziny stanowi¹ tzw. prawa wolnociowe, bêd¹ce w swej najg³êbszej istocie zespo³em szczegó³owych wolnoci w ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia
i funkcjonowania rodziny100. Ca³y ten katalog szczegó³owych wolnoci mo¿na
uj¹æ w kilku zasadniczych p³aszczyznach: kulturowej101, spo³eczno-gospodarczej102, politycznej103, wolnoci religijnej104, w której mieci siê wolnoæ w³asnych
przekonañ religijnych, wyznawania swojej wiary na zewn¹trz, uk³adania ¿ycia rodzinnego zgodnie ze wiatem religijnych przekonañ, wychowania potomstwa
w wyznawanej religii, wyboru szko³y szanuj¹cej religijne przekonania itp.105.
Drug¹ kategoriê praw ma³¿eñstwa i rodziny w wietle nauczania Kocio³a
stanowi¹ prawa spo³eczne. Nale¿y je uznaæ za naturalne, gdy¿ wynikaj¹ z samej
istoty rodziny jako wspólnoty osób. Jest to zbiór praw i wymagañ, jakie wspólnota ma³¿eñska i rodzinna mo¿e stawiaæ spo³ecznoci pañstwowej, aby ta zapewni³a jej rodki niezbêdne do prowadzenia ¿ycia godnego i prawdziwie ludzkiego106. Tym, co charakteryzuje tê grupê praw, jest przede wszystkim ich przedmiot,
a mianowicie sprawy spo³eczne, gospodarcze i kulturowe. W tym te¿ sensie
w szeroko rozumianych prawach spo³ecznych mo¿na mówiæ o prawach gospodarczych, spo³ecznych i kulturowych. W prawach tych chodzi o uprawnienia ka¿dej
wspólnoty rodzinnej do udzia³u w tworzeniu wielorakich dóbr gospodarczo-spo³eczno-kulturowych, a przede wszystkim do korzystania z tych dóbr w wymienionych dziedzinach. Chodzi tutaj o ca³y zespó³ szczegó³owych uprawnieñ przys³uguj¹cych ma³¿eñstwu i rodzinie, a mianowicie: o prawie do odpowiednich
warunków ekonomicznych, do pomocy ze strony spo³eczeñstwa w tym, co doty99
Zob. Jan Pawe³ II, List do szefów rz¹dów i pañstw sygnatariuszy Aktu Koñcowego Konferencji w Helsinkach z 15 sierpnia 1980 r., w: Ma³¿eñstwo i rodzina w wietle nauki Kocio³a
i wspó³czesnej teologii , s. 356.
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czy wydania na wiat potomstwa, do odpowiedniej opieki spo³ecznej i zdrowotnej, do tego by rodki spo³ecznego przekazu stanowi³y pozytywne narzêdzie
budowania spo³ecznoci rodzinnej, do odpowiedniego poziomu ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, do pomocy w nadzwyczajnych wypadkach, do takiego systemu spo³ecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umo¿liwia
cz³onkom rodziny wspólne ¿ycie, do mieszkania odpowiedniego do ¿ycia rodzinnego itp.107 Ich realizacja zale¿y nie od bogactwa poszczególnych spo³ecznoci
i sumy posiadanych dóbr, ale od sprawiedliwego ich podzia³u. St¹d te¿ korzystanie z tych praw nie mo¿e byæ uzale¿nione od rzeczywistego bogactwa dóbr, gdy¿
s¹ to prawa maj¹ce gwarantowaæ rodzinie w pe³ni ludzk¹ egzystencjê na p³aszczynie spo³ecznej, gospodarczej i kulturalnej108.
Powy¿sze dwie podstawowe kategorie praw nale¿nych ma³¿eñstwu i rodzinie ukazuj¹ z jednej strony prawa wolnociowe gwarantuj¹ce tej wspólnocie wielorakie szczegó³owe wolnoci w p³aszczynie kulturowej, spo³eczno-gospodarczej, politycznej i religijnej, z drugiej za strony prawa spo³eczne gwarantuj¹ce
ca³okszta³t dóbr i wartoci nieodzownych do odpowiedniego poziomu ¿ycia. S¹
to zatem te prawa, które ma³¿eñstwu i rodzinie jako wspólnocie osób winny
gwarantowaæ ich rzeczywist¹ podmiotowoæ w szeroko rozumianym ¿yciu spo³ecznym, czyli mo¿liwoæ swobodnego ich istnienia i stanowienia o sobie oraz
odpowiedniego poziomu bytu. Tym samym prawa te niejako okrelaj¹ w³aciwe
znaczenie ma³¿eñstwa i rodziny w spo³ecznoci pañstwowej. Wszystkie wspomniane powy¿ej prawa  w myl nauczania Kocio³a  maj¹ w sposób rzeczywisty nie tylko zagwarantowaæ istnienie i przetrwanie ma³¿eñstwa i rodziny, ale ich
dynamiczny rozwój, a tym samym istotne znaczenie w budowaniu spo³ecznoci
pañstwowej.
Nauczanie Kocio³a jednoczenie wskazuje, i¿ prawa i zadania ma³¿eñstwa
i rodziny domagaj¹ siê w pierwszej kolejnoci ochrony prawnej w pañstwowym
systemie prawnym, czyli tzw. ochrony w cis³ym tego s³owa znaczeniu. Rozumieæ przez ni¹ nale¿y sumê prawnych rodków ustanowionych i stosowanych
przez pañstwo, aby wspomniane prawa mog³y byæ skutecznie chronione. Oznacza to po prostu, ¿e pañstwo winno wydaæ odpowiednio wi¹¿¹ce normy prawne
definiuj¹ce prawa ma³¿eñstwa i rodziny. W ten sposób normy te precyzuj¹c prawa rodziny chroni¹ je przez ca³y system prawny okrelonego pañstwa. Taka
ochrona prawna winna byæ dzi w spo³eczeñstwie demokratycznym powszechnie akceptowana109.
KPR, art. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11.
R. Sztychmiler, S¹downictwo kocielne w s³u¿bie praw cz³owieka, Olsztyn 2000, s. 16-17;
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*
Koció³ wiadomy tego, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina stanowi¹ jedno z najcenniejszych dóbr ludzkoci, a jednoczenie dostrzegaj¹c zagro¿enia i niebezpieczeñstwa dla ma³¿eñstwa i rodziny, stawia je w centrum swego zainteresowania.
Pragnie swoim ustawodawstwem i niezmienn¹ nauk¹ ukazaæ ich pochodzenie,
naturê, charakter, cel, przymioty, znaczenie i walor, a tak¿e zaofiarowaæ pomoc
ma³¿eñstwu i rodzinie w realizacji ich zadañ i powo³ania. Poprzez swoje nauczanie pragnie w sposób jednoznaczny zaj¹æ stanowisko wobec ró¿nych nieprzychylnych czy wrogich si³ wymierzonych przeciw ma³¿eñstwu i rodzinie, przypominaj¹c z ca³¹ moc¹ i si³¹ wartoci, zasady i idee jednego z najwy¿szych dóbr,
jakimi Stwórca obdarzy³ ludzkoæ, w postaci instytucji ma³¿eñstwa i rodziny.
Kocio³owi bardzo le¿y na sercu obrona i ochrona, zachowanie i rozwój fundamentalnych i istotnych praw ma³¿eñstwa i rodziny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
E w a n g e l i a m a ³ ¿ e ñ s t w a i r o d z i n y któr¹ g³osi Koció³ i oferuje j¹ wiatu i Europie, daje ma³¿eñstwu i rodzinie niezmienn¹ konfiguracjê i dynamizm ich
dzia³ania oraz wskazuje na koniecznoæ pomocy i s³u¿by ze strony spo³ecznoci
pañstwowej, a tak¿e samego Kocio³a. Nauczanie to ma na celu dobro i prawid³owy rozwój samych ma³¿eñstw i jednoczenie ukazuje w pe³ni i konsekwentnie, w wymiarze duchowym i personalistycznym, prawa ma³¿eñstwa i rodziny
jako prawa podmiotowe wspólnoty kocielnej i pañstwowej, moc¹ jej w³asnego
i niezbywalnego przyrodzonego prawa do istnienia, w³aciwego funkcjonowania
i realizowania powo³ania, zadañ oraz rozwoju.
Koció³ postrzega ma³¿eñstwo i rodzinê jako podmiot w³asnych praw, które
pañstwo, sk³adaj¹ce siê przecie¿ z wieloci rodzin, musi w³aciwie odczytaæ,
uznaæ i chroniæ. Gdy chora jest rodzina, chorowaæ musi i pañstwo. wiadomoæ
tego, zdaniem Kocio³a, winna pobudzaæ pañstwo do opieki i pomocy ma³¿eñstwom oraz rodzinom i do tworzenia takiego systemu spo³eczno-gospodarczokulturowego oraz takich zabezpieczeñ prawnych i systemowych, w których prawa ma³¿eñstwa i rodziny znajd¹ pe³ny respekt. Wa¿ne jest to szczególnie dzi
w Polsce, kiedy w g¹szczu tworzonych nowych ustaw przystosowuj¹cych nas do
prawa europejskiego, nie zawsze w pe³ni pamiêta siê o realizacji praw ma³¿eñstwa i rodziny w spo³eczeñstwie demokratycznym.
Przytoczone wy¿ej myli i sformu³owania daj¹ wra¿enie, ¿e stopniowo i systematycznie, dziêki o¿ywionej i intensywnej dzia³alnoci Stolicy Apostolskiej na
polu badañ nad problemami wspó³czesnej rodziny, przygotowuje siê grunt do
pe³nego i wyczerpuj¹cego ujêcia praw ma³¿eñstwa i rodziny, czego pewien pocz¹tek i próbê da³a adhortacja apostolska Jana Paw³a II Familiaris consortio,
Karta Praw Rodziny, a tak¿e List do rodzin, które na fundamencie nauki Soboru
Watykañskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego jednoznacznie wytyczaj¹ kierunek ustaleñ takiego kocielnego kodeksu praw rodziny.
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SUMMARY
The Church, aware of the fact that marriage and the family are one of the most valuable goods
of mankind, and at the same time noticing the threats and hazards to them coming from the state
legislation and various institutions, places marriage and the family in the centre of its attention. By
its legislation and persistent teaching, the Church wants to show their origin, nature, character,
purpose, qualities, importance and value as well as to offer help to marriage and the family in the
fulfillment of their tasks and vocation. Through its instruction and teaching the Church wants to
take an explicit stance towards various unfavorable or inimical forces and systems aimed against
marriage and the family, reminding with power and strength about the values, principles and ideas
of marriage and the family.
At the same time the Church perceives marriage and the family as a subject of its own rights,
which the state, consisting of a multiplicity of families, has to correctly interpret, acknowledge and
protect. Hence the Church encourages the state to protect and help the marriages and families,
encouraging it also to create such a social-economic-cultural system and such legal and system
protection, in which the rights of marriage and family will be fully respected. Thanks to the
energetic activity of the Holy See in the field of researches on the problems of contemporary family,
the ground is being prepared for a complete and comprehensive picture of the rights of marriage
and the family; the beginning and a sample of this was given in the exhortation Familiaris consortio
of John Paul II, which on the foundation of the teaching of the Second Vatican Council and the
Code of Canon Law, clearly demarcates the direction of the Churchs stipulations for the code of
family rights.
The Church holds deeply at heart the defense and protection of the fundamental and essential
rights of marriage and the family. It can be said that the Gospel of marriage and the family, which
is propagated by the Church and offered by it to the world and Europe, gives marriage and the
family an unchangeable position and dynamism, showing the necessity for assistance and service
on the part of the state, society and the Church itself. The objective of that teaching is welfare and
proper development of marriages as such and at the same time it provides a full view of the rights
of marriage and the family including their spiritual and personal dimension. Marriage and the family
are consequently presented as subjects of rights both in the Church and the state, by virtue of their
own and inalienable natural right to existence, proper functioning and realization of vocation, tasks
and development. The problem is how induce Europe and the world to voluntarily accept and
implement the teaching, vision, rights and values, which are propagated by the Church with
reference to marriage and the family.

Key words:
marriage and the family, marriage law, family rights, teaching of the Church on marriage
and the family, canon marriage law

