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O ADEKWATNOCI LUB NIE POJÊCIA PRAWA
W PRAWIE BO¯YM
W dniach 721 wrzenia 2008 r. odby³ siê w Wenecji XIII Miêdzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego powiêcony zawsze aktualnej tematyce dotycz¹cej prawa Bo¿ego1. Aktualnoæ problematyki obrad zosta³a podkrelona przez
sformu³owanie tematu Kongresu «Il Ius divinum nella Vita della Chiesa» (Prawo
Bo¿e w ¿yciu Kocio³a). Organizatorzy Kongresu wskazali, i¿ przedmiotem sprawozdañ i komunikatów nie jest prawo Bo¿e samo w sobie, lecz jego centralne
miejsce w aktualnym porz¹dku prawnym Kocio³a oraz we wspó³czesnej kulturze prawnej.
Da³ temu wyraz w swoim wstêpnym przemówieniu bp Juan I. Arieta Ochoa
de Chinchetru, sekretarz Papieskiej Komisji ds. Tekstów Prawnych Kocio³a, a jednoczenie przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Kongresu. W wyst¹pieniu
podkreli³, ¿e intencj¹ Kongresu nie jest osi¹gniêcie nowych rozstrzygniêæ, które
by³yby obce prawnemu dowiadczeniu Kocio³a w ca³ej jego dwudziestowiekowej historii, jak równie¿ ponowne ukazywanie prawa Bo¿ego jako fundamentu
ca³ego systemu prawnego Kocio³a, wraz z jego instytucjami i postanowieniami
bezporednio przekazanymi przez Chrystusa, czy te¿ logicznie wydedukowanymi z Jego nauczania. Za³o¿eniem organizatorów by³o ponowne ukazanie wagi

1 Akta Kongresu zosta³y opublikowane w wydaniu: Consociatio Internationalis Studio Iuris
Canonici Promovendo. Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, Il ius divinum nella Vita
della Chiesa. XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Venezia 17-21 settembre 2008),
A cura di Juan I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia 2010, ss. 1436.
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problemu prawa Bo¿ego w konkretnych i zmieniaj¹cych siê porz¹dkach prawnych, tak kocielnym, jak i wieckich spo³ecznoci.
Tematyka podjêta na Kongresie wskazuje zatem na problem aktualnoci odczytywania, interpretowania i stosowania prawa Bo¿ego. Jest to podejcie praktyczne w tym sensie, ¿e dotyczy ono konkretnego, codziennego dowiadczenia
prawnego, ukazuj¹c tym samym priorytety i granice porz¹dków prawnych. Ponadto, takie ujêcie tematyki w odniesieniu do prawa Bo¿ego stanowi metodologiczn¹ wskazówkê dla metodycznej i uczciwej dzia³alnoci naukowej teologów,
prawników i kanonistów.
Tematyka prawa Bo¿ego mo¿e byæ przedmiotem ró¿nych podejæ badawczych, tak filozoficznych, jak i naukowych, wraz z wykorzystaniem osi¹gniêæ
wspó³czesnych nauk prawnych (historycznych, dogmatycznych i teoretycznych).
Takie jednak ujêcie nie przywieca³o organizatorom Kongresu. Dlatego te¿ wiêkszoæ wyg³oszonych referatów i opublikowanych tekstów realizuje zamierzenia
organizatorów.
Poród nich znalaz³ siê tekst autorstwa kanonisty i profesora Uniwersytetu
Laterañskiego w Rzymie P. Gherri2, w którym dokonuje on krytycznej analizy
pojêcia prawa Bo¿ego i nieadekwatnoci stosowania pojêcia prawa w odniesieniu
do prawa Bo¿ego. Czyni to, korzystaj¹c z osi¹gniêæ nauk prawnych, konfrontuj¹c
je z wielowiekow¹ tradycj¹ Kocio³a i aktualnym stanem wiedzy dotycz¹cej prawa Bo¿ego. Tym samym, jego przemylenia wpisuj¹ siê równie¿ w zamierzenia
organizatorów Kongresu, którzy dostrzegaj¹ aktualnoæ problematyki prawa Bo¿ego we wspó³czesnej kulturze prawnej. Krytyczna analiza artyku³u P. Gherri jest
przedmiotem niniejszego artyku³u.
1. ARGUMENT ZA NIEADEKWATNOCI¥ POJÊCIA PRAWA
W SFORMU£OWANIU «PRAWO BO¯E»
1.1. Punkt wyjcia
Autor analizowanego artyku³u na samym jego pocz¹tku stawia tezê o g³êbokiej nieadekwatnoci sformu³owania «prawo Bo¿e» tak pod wzglêdem semantycznym, jak równie¿ w odnosz¹cej siê do niego konceptualizacji, czyli precyzowaniu (steoretyzowaniu) abstrakcyjnego i jednoznacznego pojêcia. Uwa¿a on równoczenie, ¿e stosowanie formu³y «prawo Bo¿e» w odniesieniu do treciowej
zawartoci tego, co tym terminem jest wyra¿one jest nieprawid³owe. Kwestia formu³y «prawo Bo¿e» jest zatem dla niego problemem o charakterze semantycznokonceptualizacyjnym. Autor podejmuje to zagadnienie w odniesieniu do wspó³2 P.

Gherri, «Ius divinum»: Inadeguatezza di una formula testuale, w: tam¿e, s. 465-488.
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czesnego stanu wiedzy i kultury, które staj¹ siê coraz bardziej niezdolne do poznania istoty rzeczy. W tym kontekcie pojêcia takie jak «prawo» (w tym «prawo
Bo¿e» czy «prawo naturalne»), ze wzglêdu na ich niejasnoæ (dwuznacznoæ),
powoduj¹ postawy nieufnoci, podejrzliwoci czy sceptycyzmu w odniesieniu do
tego, co oznaczaj¹.
1.2. Wspó³czesne rozumienie terminu «prawo» i «prawo Bo¿e»
Semantycznokonceptualizacyjny problem terminu «prawo Bo¿e» dotyczy
na pierwszym miejscu rozumienia terminu «prawo», który, w zale¿noci od kultury prawnej, rozumiany jest ró¿norodnie. Prawnicy z obszaru kultury prawnej
Europy kontynentalnej rozumienie prawa wi¹¿¹ z dziewiêtnastowieczn¹ ide¹ prawa wyra¿on¹ w procesie kodyfikacji (civil Law). W europejskiej kulturze prawnej odwo³uj¹cej siê do systemu prawnego common Law, termin «prawo» odnosi
siê do zupe³nie innej rzeczywistoci, bazuj¹cej na systemie precedensowym
i orzecznictwie (rule of Law). W konsekwencji, w pierwszym przypadku prawo
w znaczeniu ogólnym nie odró¿nia siê od poszczególnych praw. Prawem jest to,
co wyra¿one zosta³o w procesie kodyfikacji. W drugim przypadku mamy do czynienia z wyran¹ ró¿nic¹ pomiêdzy Law i Rights.
Dodatkowo, rozwój instytucji miêdzynarodowych otwiera nowe obszary dla
prawa i jego rozumienia (prawo wspólnoty UE, prawo miêdzynarodowe). Do szerokiej gamy ró¿norodnych ujêæ koncepcyjnych prawa przyczyniaj¹ siê równie¿
dowiadczenia prawne w obrêbie poszczególnych wyznañ religijnych, wyra¿one
nastêpnie przez w³asne prawo oraz dodatkowo regulowane przez prawo wyznaniowe. Dostrzegaj¹c tê ró¿norodnoæ koncepcyjn¹ prawa, Autor przyznaje, ¿e
trudno jest zdefiniowaæ prawo w tak rozleg³ym miêdzykulturowym i miêdzykonfesyjnym dowiadczeniu prawnym.
Problem narasta, gdy dochodzi do próby zdefiniowania prawa, które jest dodatkowo okrelone przez odniesienie go do istoty boskiej (prawo Bo¿e). O jakie
zatem prawo chodzi i w jakim rozumieniu? Dotyczy to równie¿ prawa kanonicznego, którego prawo Bo¿e jest wyznacznikiem, stanowi¹c dla niego wskazania
i granice. S³usznoæ stosowania formu³y «prawo» Bo¿e w ramach prawa kocielnego wymaga bowiem wzajemnego uzgodnienia znaczenia przymiotnika Bo¿e
z konceptualizacj¹ terminu «prawo». Dotyczy to równie¿ definicji prawa kocielnego, która zazwyczaj przedstawiana jest standardowo na zasadzie ilustracyjnego podzia³u na prawo Bo¿e w nim zawarte oraz prawo ludzkie (mere ecclesiasticum)3.

3 Por.

tam¿e, s. 465-468.
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1.3. Argumenty historyczne
W kolejnych rozdzia³ach opracowania P. Gherri przedstawia etapy kszta³towania siê pojêcia «prawo Bo¿e», zwracaj¹c uwagê na semantykê prawn¹ u¿ywanej formu³y4:
a) Czasy przedchrzecijañskie i kultury pozachrzecijañskie. Autor zwraca uwagê, ¿e w najstarszych czasach prawa rzymskiego, sformu³owanie ius divinum by³o
tautologi¹ (non sens), gdy¿ w samej koncepcji ius znajdowa³o siê odniesienie do
bóstwa. Bóstwo stanowi³o prawo wtedy, gdy je wypowiada³o (ius dicere). Rol¹
kap³anów by³o za ka¿dym razem konsultowanie bóstwa celem poznania obowi¹zuj¹cych norm. Prawo, to nic innego jak s¹d bóstwa, sentencja (wyrok), wydane
na korzyæ jednej ze stron. Prawo nie by³o w takim razie ukryt¹ regu³¹, która
kieruje wiatem. By³o natomiast arbitralnym przyznaniem racji przez bóstwo, którego nie proszono o objawienie norm nale¿¹cych do pozaziemskiego i wy¿szego
wymiaru s³usznoci i sprawiedliwoci, lecz o wskazanie tego, kto ma racjê.
W póniejszych okresach prawa rzymskiego, rozumienie prawa nawi¹zywa³o do pierwotnej jego koncepcji. Dzia³ania prawne dokonywano per actiones, prosz¹c pretorów o mo¿liwoæ dochodzenia w³asnych interesów. Prawo pozostawa³o
w sferze definitywnej odpowiedzi, która koñczy³a spór. Dopiero w czasach pryncypatu i dominatu pojawia siê, obok dotychczasowej, jurysdykcyjnej koncepcji
prawa, nowa koncepcja odwo³uj¹ca siê wyranie do uprzedniej dzia³alnoci legislacyjnej. Ius divinum odpowiada³o tym samym rzymskiej koncepcji fas w znaczeniu boskiej woli i myli, w przeciwieñstwie do ius, które by³o wyrazem woli
ludzkiej5.
W swej argumentacji Autor siêga równie¿ do prawa starotestamentalnego
i prawa narodów germañskich po Chrystusie. Wspóln¹ dla nich cech¹ jest ujmowanie prawa jako ordalia, a wiêc s¹dów boskich, których widzialn¹ form¹ by³y
s¹dy ludzkie (extrema ratio decidendi) odwo³uj¹ce siê do bóstwa jako ród³a prawdy i sprawiedliwoci. Takie odwo³anie mia³o ustrzec przed niesprawiedliwymi
wyrokami.
b) Prawo Bo¿e w I tysi¹cleciu chrzecijañstwa. Ujmowanie prawa w tradycji
judeochrzecijañskiej, zdaniem Autora, dalekie jest od ujmowania go w kategoriach jednoznacznie bezporedniego przekazu przez Boga. wiadectwa biblijne
ukazuj¹ przejcie od antycznej koncepcji prawa, które zosta³o napisane palcem
Bo¿ym (Wj 31,18) do przekonania, ¿e prawo zosta³o przekazane za porednictwem anio³ów (Dz 7,53; por. tak¿e Hbr 2,2; Gal 6,3). Konsekwencj¹ tych stwierdzeñ jest przekonanie, ¿e prawo nie zosta³o ustanowione przez Boga, lecz przez
4 Por.
5 Tak

tam¿e, s. 468-479.
np. póniej u Gracjana: Fas lex divina est: ius lex humana (D. I c.1).
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anio³ów. Historia Izraela pokazuje, ¿e doskonalsze przestrzeganie prawa wzmacnia³o jednoczenie przekonanie o anielskim porednictwie czy ustanowieniu prawa dla Izraela. Natomiast boska interwencja i nakazy nie wzmacnia³y szacunku
i przestrzegania prawa. P. Gherri konkluduje, stwierdzaj¹c, ¿e dla prawa w koncepcji judeochrzecijañskiej nie jest znacz¹ce jego bezporednie boskie pochodzenie.
Chrzecijañskim autorem, który powi¹za³ prawo Bo¿e z treciami biblijnymi, by³ w. Augustyn (Divinum Ius in [sacris] Scripturis habemus  In Iohannis
Evangelium VI, 25). Rozwa¿ania Augustyna sprowokowane by³y sporem z donatystami dotycz¹cym prawa maj¹tkowego. Otó¿ donatyci (heretycy) wskazywali
na dobra materialne, które posiadali na podstawie prawa Bo¿ego. Takiemu pogl¹dowi przeciwstawi³ siê Augustyn, twierdz¹c, ¿e s¹ one z prawa ludzkiego, gdy¿
prawdziwy Koció³ znajduje siê w Kociele katolickim. Augustynowi chodzi³o
zatem w dyskusji o ukazanie teologalnego, a nie prawnego charakteru prawa Bo¿ego, poprzez wskazanie na jego nale¿yte miejsce w prawdziwym Kociele katolickim, nale¿¹cym do Chrystusa.
c) Prawo Bo¿e w II tysi¹cleciu chrzecijañstwa. Gracjan w swym Dekrecie niezbyt jasno przedstawi³ problematykê prawa Bo¿ego, uto¿samiaj¹c je z prawem
naturalnym6, co wynika³o z powszechnego przewiadczenia, ¿e wszystko pochodzi od Boga jako summa natura. Wobec sk¹pych i bezkrytycznych stwierdzeñ
Gracjana na temat prawa Bo¿ego (mówi o nim tylko 7 razy w ca³ym Dekrecie),
trudno traktowaæ jego spostrze¿enia jako maj¹ce charakter doktrynalny. Pozostaj¹ jedynie wiadectwem wypowiedzianych stwierdzeñ.
w. Tomasz przedstawia obiekcje wobec rozwi¹zañ Gracjana, rozró¿niaj¹c
prawo naturalne i prawo Bo¿e. Pierwsze jest takie samo dla wszystkich ludzi
i wszystkich dotyczy. Nie wszyscy natomiast s¹ pos³uszni ewangelii. Precyzuje
myl Gracjana, stwierdzaj¹c, ¿e nie wszystko, co znajduje siê w ewangelii, pochodzi z prawa naturalnego, gdy¿ znajduj¹ siê w niej rzeczywistoci, które s¹
supra naturam. Istnieje jednak prawo Bo¿e naturalne, poniewa¿ znajduj¹ siê w nim
rzeczy pozytywnie sformu³owane przez Boga, jak równie¿ te, które, ratione materiae, nale¿¹ do niego per naturam.
Sformu³owanie prawa Bo¿ego, do którego chêtnie odwo³uj¹ siê tak¿e kanonici, zawdziêczamy F. Suarezowi. Dokona³ on rozró¿nienia na prawo Bo¿e naturalne i pozytywne (ius divinum sive naturalne sive positivum), traktuj¹c dzie³o
stworzenia i odkupienia jako formy jednego i tego samego Bo¿ego dzie³a.
Prze³omem w myleniu o prawie Bo¿ym by³y tezy H. Grocjusza, który dokona³ rozró¿nienia na prawo naturalne i prawo Bo¿e, którego treæ zosta³a wyra¿ona
w Bo¿ym Objawieniu. Grocjusz postawi³ tezê, ¿e prawo naturalne cieszy siê stabilnoci¹ i obowi¹zywalnoci¹ nawet, gdyby Bóg nie istnia³ (etsi Deus non dare6 Por.

Ius naturale est quo in lege et evangelio continetur  D I d. a. c. 1.
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tur), a wraz z nim i prawo Bo¿e. W ten sposób Grocjusz ca³kowicie przeciwstawi³
sobie prawo naturalne i prawo Bo¿e, oddzielaj¹c ich podstawy oraz metody poznania. Poznanie prawa naturalnego dokonuje siê poprzez rozumne ujêcie natury,
natomiast w odniesieniu do prawa Bo¿ego kierujemy siê Objawieniem i wiar¹.
Grocjusz tym samym pozbawi³ prawo jego boskiego odniesienia w sferze stwórczej, daj¹c tym samym podstawy dla koncepcji prawnych, które bêd¹ zmierza³y
do wyeliminowania idei prawa naturalnego i zast¹pienia go ca³kowicie prawem
stanowionym.
1.4. Uwagi merytoryczne
Kolejny etap w rozwa¿aniach P. Gherri stanowi przejcie od postrzegania
danych do ich terminologicznej konceptualizacji, gdy¿ wypracowane terminy s¹
niejako znakami odsy³aj¹cymi do znaczenia, aczkolwiek siê z nimi nie identyfikuj¹. Terminy w komunikacji stanowi¹ instrumenty, za pomoc¹ których nastêpuje
wymiana znajduj¹cych siê u ich podstaw myli, kszta³tuj¹cych dane koncepcje.
Nale¿y zatem dokonaæ zestawienia semantycznego sformu³owania «prawo Bo¿e»
i jego konceptualizacyjnego znaczenia celem sprawdzenia, czy koncepcja faktycznie odpowiada u¿ytemu terminowi.
a) Uwagi teologiczne. Celem tych uwag jest teologiczna weryfikacja aktualnej
zawartoci treci ujmowanej sformu³owaniem «prawo Bo¿e». Powo³uj¹c siê na
opracowanie Y. Congara7, P. Gherri zaznacza, ¿e wyra¿enie ius divinum pozostaje
wieloznaczne, gdy¿ zawieraj¹ siê w nim rzeczywistoci pochodz¹ce bezporednio od Boga (urz¹d apostolski), wywodz¹ce siê z Jego woli i jako takie odczytane
przez Koció³, czy te¿ og³oszone na mocy mandatu otrzymanego przez Chrystusa. Ponadto, te treci niezbyt czêsto zosta³y wyra¿one w formie prawnej. Na potwierdzenie tej tezy Autor dodaje, ¿e Sobór Watykañski II nie wspomina o ius
divinum, lecz pos³uguje siê sformu³owaniami ex divina institutione, Christus instituit, divinitus institutum, które wskazuj¹ na akt za³o¿ycielski Boga czy Chrystusa. Problematyczny charakter sformu³owania ius divinum mia³oby potwierdzaæ
sporadyczne u¿ycie tego sformu³owania przez wszystkie dotychczasowe Sobory
(tylko 8 razy). Ró¿norodnoæ treci kryj¹cej siê pod sformu³owaniem (norma objawiona, jak np. Dekalog; norma objawiona w odniesieniu do zachowañ spo³ecznych w Kociele, jak druga tablica Dekalogu; to, co strukturalnie nale¿y do Kocio³a, jak np. normy dotycz¹ce chrztu; to, co zosta³o ustanowione przez w³adzê
w Kociele pierwotnym lub przez zwierzchników w Kociele poapostolskim na
mocy w³adzy zastêpczej Chrystusa) sprawia, ¿e termin prawo Bo¿e pozostaje niejednoznaczny i bardzo elastyczny.

7 Por.

Y. Congar, Ius divinum, Revue de Droit Canonique 28(1978)2-4, s. 108-122.
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b) Uwagi prawne. KPK 1983 r. tylko 8 razy pos³uguje siê sformu³owaniem prawo Bo¿e i czyni to zazwyczaj, by przeciwstawiæ je prawu ludzkiemu lub pañstwowemu. U¿ycie sformu³owania pe³ni tym samym funkcjê raczej ochronn¹ dla
kodeksowych postanowieñ, odwo³uj¹c siê do pozaprawnych i aksjologicznych
wartoci, których nie mo¿na nigdy usun¹æ8.
c) Pozosta³e uwagi. Powy¿sze uwagi wskazuj¹, ¿e koncepcja prawa Bo¿ego
i jego terminologiczne sformu³owanie przybiera³y na przestrzeni stuleci ró¿ne znaczenia. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e u podstaw sformu³owania, które dzi jest obecne, znajduje siê koncepcja zewnêtrznego raportu (stosunku) Boga do rzeczywistoci charakterystyczna dla teologii protestanckiej (dwa wiaty, dwa Kocio³y),
przedstawiona przez Grocjusza. To, co Bo¿e w prawie Bo¿ym istnieje jako rzeczywistoæ ca³kowicie zewnêtrzna zarówno w profilu zbawczym, jak i zwierzchniej w³adzy, a tym samym i mo¿liwoci poznania. Konsekwencj¹ takiego ujêcia jest niekognitywistyczna perspektywa, w której rzeczywistoæ naturalna i nadprzyrodzona poznawalna jest jedynie poprzez wiarê dochodz¹c¹ niejako z zewn¹trz.
W ten sposób to, co ma boskie pochodzenie ukazuje siê jako voluntas/auctoritas
narzucona z zewn¹trz i uzupe³niaj¹ca to, co stworzone, ale i potêpione.
1.5. Kilka wniosków
a) Od samego pocz¹tku refleksji nad prawem nie istnia³a ró¿nica co do treci prawa Bo¿ego i prawa naturalnego, co jednoznacznie uwypukli³ Gracjan w Dekrecie. Uzna³ boskie pochodzenie prawa naturalnego obok tego, które zosta³o zawarte w ewangelii (w. Tomasz), czyli prawa Bo¿ego pozytywnego.
b) Od XII w. obserwujemy zmiany koncepcyjne i semantyczne dotycz¹ce pojêcia prawa Bo¿ego. Jego identyfikacja z prawem naturalnym przetrwa³a w myli
prawnej dziêki dekretystom, komentatorom Gracjana, a nastêpnie dziêki formule pochodz¹cej od F. Suareza.
c) Du¿y wp³yw na treciowe ujêcie prawa Bo¿ego mia³ póniejszy protestantyzm. Koció³, wbrew tezom protestantyzmu, broni swojego prawa, ukazuj¹c
je na wzór prawa istniej¹cego w ówczesnych pañstwach. W nastêpstwie myli owieceniowej oraz kodyfikacji prawa wraz z ukazaniem centralnego w nim
miejsca dla w³adzy ustawodawczej coraz silniej obecne jest w myli kocielnoprawnej odejcie od jednoznacznych sformu³owañ treci prawa Bo¿ego.
Bezpieczniejsze staje siê u¿ywanie sformu³owañ bezporednio odnosz¹cych
siê do Bo¿ego ustanowienia (ex divina institutione) celem ukazania s³uszno8 Admissa est haec conclusio, eo vel magis quo haud raro difficile, immo vel impossibile, determinare cum certitudine est quaenam sint Legis divinae quaenam institutionis ecclesiasticae praecepta. Pontificia Commisio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, Opera consultorum in parandis canonum schematibus, Communicationes 2(1970), s. 85.
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ci i prawdziwoci rozwi¹zañ normatywnych, a tak¿e przeciwstawienia siê
nominalistycznemu podejciu do prawa.
d) P. Gherri w swoich rozwa¿aniach konkluduje, ¿e nie istniej¹ dzi przes³anki
i warunki ku temu, by u¿ywaæ w aspekcie semantycznokonceptualizacyjnym terminu prawo Bo¿e. Istniej¹ natomiast silne motywacje, by ukazywaæ
treæ tej ontologicznej i etycznej rzeczywistoci, która przeciwstawia siê ludzkiej chêci manipulacji ka¿dym elementem wszelkiego istnienia. W tym sensie pozostaj¹ nadal aktualne wskazówki przedstawione przez rzymskiego
prawnika Gajusa, który u podstaw wszelkich norm i instytutów sytuowa³
naturalis ratio, której nie mog¹ sprzeciwiaæ siê ludzkie postanowienia i prawne
rozwi¹zania. Owa naturalis ratio wzmocniona przez Justyniana elementem
chrzecijañskim sprawia, ¿e ius naturale staje siê divina quaedam providentia constitutum9.
e) Wobec trudnoci sematycznokonceptualistycznych, P. Gherri proponuje zast¹piæ sformu³owanie prawo Bo¿e terminem imperatywu teologicznego, zaproponowanym przez T. JimenezUrresti.
2. UWAGI KRYTYCZNE
Analizy dotycz¹ce adekwatnoci pojêcia «prawa» do sformu³owania «prawo
Bo¿e» P. Gherri opiera przede wszystkim na wspó³czesnym rozumieniu prawa
oraz na historycznoteologicznych argumentach odnosz¹cych siê do sformu³owania «prawo Bo¿e», które doæ rzadko by³o obecne w dokumentach soborowych.
Odnosz¹c siê do takiego podejcia, nale¿y w punkcie wyjcia zauwa¿yæ, ¿e
dokumenty soborów powszechnych nie maj¹ za zadanie podawania semantycznych definicji. Znajdujemy w nich definicje dogmatyczne stwierdzaj¹ce, w co
nale¿y wierzyæ. W odniesieniu do prawa Bo¿ego bêd¹ to zatem sformu³owania
odnosz¹ce siê do tego, co w Kociele istnieje z Bo¿ego ustanowienia i jako takie
zosta³o przez Koció³ odczytane w konkretnym momencie historycznym. Koció³
wierzy, ¿e nieustannie odczytuje wolê Chrystusa, maj¹c jednoczenie nadziejê, ¿e
zachowuje jego ci¹g³oæ i niezmiennoæ.
W swoich sformu³owaniach Koció³ pos³uguje siê jêzykiem adekwatnym do
stanu wiedzy i sposobów rozumienia odpowiednich dla sytuacji, w której zostaj¹
one sformu³owane. Korzysta jednoczenie z tych zwrotów i sformu³owañ wypracowanych przez wieckie kultury, które uwa¿a za adekwatne do wyra¿enia treci
specyficznych dla siebie. Pojêcie «prawo» nie tylko dzi jest pojêciem wieloznacznym, co do którego nie ma zgody. Jednak istniej¹ce w tym pojêciu elementy
zosta³y przez Koció³ uznane za mo¿liwe do wyra¿enia specyficznych dla niego
9 G.

s. 250.
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treci wraz z tymi, które w ujêciu wieckim w takim pojêciu siê nie mieszcz¹.
Tym samym, rozszerza to ujêcie i rozumienie prawa w stosunku do takowych
w wieckich porz¹dkach prawnych. St¹d te¿, krytyczne rozwa¿ania powinny odnieæ siê do przedstawienia specyfiki pojmowania prawa, a nastêpnie prawa Bo¿ego w spo³ecznoci kocielnej10.
2.1. Sposoby podejcia do badañ nad prawem.
P. Gherri zestawia pojêcie prawa wystêpuj¹ce w sformu³owaniu prawo Bo¿e
g³ównie z XIXwiecznymi koncepcjami prawa, które obecne s¹ w dzisiejszej,
g³ównie europejskiej, kulturze prawnej, zwracaj¹c jednoczenie uwagê na wieloznacznoæ samego terminu prawo. Stosuje tym samym metodê porównawcz¹, ze
wskazaniem na to, co obowi¹zuj¹ce poza Kocio³em. Konsekwencj¹ takiego podejcia mo¿e byæ eliminacja prawa w tych kulturach czy spo³ecznociach (jak
kocielna), ilekroæ nie mo¿na w nich odnaleæ cech znaczenia prawa przyjêtych
jako paradygmat poza nimi11. B³êdem jest tak¿e przenoszenie na obszar badawczy pojêæ i wyobra¿eñ istniej¹cych w obszarze badacza. Wyniki badañ, aczkolwiek zrozumia³e w obszarze w³aciwym dla badacza, niekoniecznie musz¹ takimi pozostaæ w obszarze poddanym badaniu. W takiej sytuacji, pojêcie prawa charakterystyczne dla obszaru badacza (nominalistyczne, psychologiczne,
lingwistyczne, socjologiczne, historyczne) mo¿e pozostaæ ca³kowicie obce dla
dowiadczenia prawnego w innym obszarze. Odpowiedni¹ metod¹ jest ta, która
wskazuje na mo¿liwoæ zrozumienia terminów konkretnej spo³ecznoci czy kultury poprzez odwo³anie siê do samej kultury prawnej i tego, co j¹ wyznacza. Podejcie ukazuj¹ce niemo¿liwoæ zdefiniowania pojêæ z zewn¹trz pozwala na w³aciwe dla obszaru badawczego rozumienie prawa, w tym wypadku prawa Bo¿ego, wewn¹trz wspólnoty kocielnej.
2.2. Pojêcie «prawa» w Biblii.
Zdumiewaj¹cym mo¿e wydawaæ siê stwierdzenie M. Villeya, ¿e w Biblii
brakuje okrelenia «prawo»12. Punktem odniesienia jest greckie okrelenie prawa
10 Temat

prawa Bo¿ego jest sta³ym elementem rozwa¿añ kanonistów i teologów, gdy¿ prawo
Bo¿e stanowi wyznacznik i granice dla prawa Kocio³a. Wieloæ opracowañ w tym temacie nie
pozwala na ich choæby zasygnalizowanie w tym krótkim opracowaniu. Bibliografiê na temat prawa
Bo¿ego podaje R. Sobañski, Niezmiennoæ i historycznoæ prawa w Kociele: prawo Bo¿e i prawo
ludzkie, Prawo Kanoniczne 40(1997)1-2, s. 23-44.
11 Taka sytuacja sprawi³a, ¿e po Soborze Trydenckim, w oparciu o definicjê Kocio³a wypracowan¹ przez R. Bellarmina, starano siê upodobniæ rozumienie prawa kocielnego do prawa wieckiego celem udowodnienia, ¿e Koció³ te¿ posiada swoje w³asne prawo.
12 Por. M. Villey, Philosophie du dront. Définitions et fins du dront. Les moyens du droit,
Dallos, Paris 2001, s. 80.
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(dikaion  w formie rzeczownikowej), które jest nieobecne tak w greckim t³umaczeniu Biblii hebrajskiej, jak i w Nowym Testamencie. Biblia u¿ywa sformu³owañ dikaios, dikaiosune (sprawiedliwy, sprawiedliwoæ). Ten sposób rozumienia
prawa odpowiada sprawiedliwoci ogólnej czy etycznej doskona³oci (moralnoci) zgodnie z rozró¿nieniami dokonanymi przez Arystotelesa. Biblijne przedstawienie tematyki zwi¹zanej z prawem wskazuje, ¿e wierni powo³ani do wspólnoty
z Bogiem posiadali wiadomoæ niemo¿liwoci pe³nego uto¿samienia biblijnego
i pozabiblijnego pojêcia prawa.
Pomiêdzy tymi dwoma podejciami istnia³y jednak pewne podobieñstwa
wynikaj¹ce ze ród³a dowiadczenia prawnego, którym by³a sfera sacrum. Prawo
rozumiane by³o jako regu³a zachowania, która posiada swe ród³o w boskim pochodzeniu (ordalia dei). Akceptacja i podporz¹dkowanie siê boskim wyrokom
nie by³o jednak równoznaczne z przymusem ich przestrzegania. Wi¹za³o siê zawsze ze zgod¹ ludzkiego rozumu. Prawo o boskim pochodzeniu wymaga³o zatem
interwencji cz³owieka13.
Hebrajska Tora w oczach znawców prawa zawiera³a wskazania o charakterze
instrukcji moralnych, zawiera³a prawa, które mia³y prowadziæ naród wybrany do
ziemi obiecanej oraz zachowaæ nieustanny zwi¹zek cz³owieka z Bogiem. Na jêzyk grecki Tora nie zosta³a przet³umaczona tak, jak pojêcie prawa funkcjonowa³o
w jêz. greckim (dikaion), lecz jako nomos, a na ³aciñski jako lex, nie ius, jak to
mamy w ogólnie przyjêtym sformu³owaniu ius divinum. Tak¿e w Nowym Testamencie spotykamy siê z prawami w znaczeniu leges, które wskazuj¹ na sposób
postêpowania umo¿liwiaj¹cy bycie sprawiedliwym przed Bogiem i przed ludmi.
Nowotestamentalna sprawiedliwoæ nie odpowiada arystotelesowskiej sprawiedliwoci w cis³ym znaczeniu (wymiennej i rozdzielczej). Nie dotyczy ona spraw
materialnych i podzia³u rzeczy. Polega na odwiedzaniu chorych, wiêniów, napojeniu spragnionego, nakarmieniu g³odnego, opatrzeniu ran choremu. Celem takiego postêpowania (prawa) jest zatem osi¹gniêcie usprawiedliwienia przed Bogiem i przed ludmi.
2.3. Prawo Bo¿e
Powy¿sze uwagi ukierunkowuj¹ sposób rozumienia prawa Bo¿ego we wspólnocie wierz¹cych, niezale¿nie od jego semantycznej zgodnoci z ujêciem prawa
poza ni¹. Prawo we wspólnocie wierz¹cych jest form¹ rozstrzygniêcia, podjêcia
13 Dodatkowo wskazuje to ród³os³ów s³owa dikaion i jemu pokrewnych. Jest nim deik  pokazywaæ, wskazywaæ. Prawo rozumiane jest jako nakazana regu³a zachowania, jako nale¿ny sposób postêpowania. Por. rozwa¿ania na ten temat: T. Ga³kowski, Prawo-Obowi¹zek. Pierwszeñstwo
i wspó³zale¿noæ w porz¹dkach prawnych: kanonicznym i spo³ecznoci wieckiej, Wyd. UKSW,
Warszawa 2007, s. 129-134.
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przez cz³owieka decyzji o wyborze drogi zwi¹zanej z naladowaniem Jezusa i przyjêcia Jego stylu ¿ycia. Natomiast ró¿norodne wspó³czesne sposoby rozumienia
prawa, odwo³uj¹ siê do dzia³alnoci prawodawczej i w niej widz¹ ród³o istnienia
prawa. Symptomatyczny wydaje siê zatem fakt, ¿e tak rzadko pojawia siê w dokumentach soborowych okrelenie «prawo Bo¿e». Czêste odniesienie siê do niego
mog³oby siê przyczyniæ do prób takstatywnego ustalania, na zasadzie szczegó³owych norm, tego, co jest treci¹ prawa Bo¿ego. Przejawem takiego drobiazgowego podejcia do prawa Bo¿ego s¹ próby zakresowego okrelenia tego, czym prawo Bo¿e jest i co jest jego treci¹. Propozycji i rozwi¹zañ jest wiele, a pe³nej
zgodnoci co do nich brakuje.
Dokumenty soborowe u¿ywaj¹ innych ni¿ prawo Bo¿e okreleñ, takich jak
wspomniane ex divina institutione, Christus constituit. U¿ycie kontekstowe tych
okreleñ wskazuje, ¿e ilekroæ one wystêpuj¹, odnosz¹ siê na pierwszym miejscu
do instytucji, które swe ród³o posiadaj¹ w boskiej woli i postanowieniu i dziêki
którym cz³owiek wierz¹cy mo¿e realizowaæ to, co znajduje siê w jego odpowiedzi na boskie wezwanie. Ponadto niezbyt czêste u¿ywanie sformu³owania «prawo Bo¿e», czy to w dokumentach teologicznych czy prawnych, nie wiadczy
o braku przekonania, ¿e elementy wystêpuj¹ce w Kociele takiego pochodzenia
nie maj¹14. Sobory tak¿e niekoniecznie musia³y u¿ywaæ sformu³owania «prawo
Bo¿e» w jego biblijnym znaczeniu, gdy¿ treci w nim zawarte mieci³y siê w sformu³owaniach, które by³y przekazywane czy to w formach dogmatycznych czy te¿
dyscyplinarnych. Normy prawne, które wierz¹cy odczytuj¹, rozumiej¹ i jednoczenie zachowuj¹c je przekazuj¹, znajduj¹ siê w depozycie wiary Kocio³a.
Dodatkowym elementem wskazuj¹cym na sposób rozumienia prawa Bo¿ego
we wspólnocie kocielnej jest osoba Chrystusa jako prawodawcy, o czym wyranie wspomnia³ Sobór Trydencki: Gdyby kto mówi³, ¿e Bóg da³ ludziom Jezusa
Chrystusa jako Odkupiciela, któremu maj¹ ufaæ, a nie równie¿ jako prawodawcê,
którego maj¹ s³uchaæ  niech bêdzie wyklêty15. W jakim sensie Chrystus jest
prawodawc¹? Czy jako ten, który ustanowi³ Koció³ i nada³ mu podstawowy kszta³t
prawny? Czy jako ten, który, zak³adaj¹c Koció³, promulgowa³ dla niego prawne
normy konstytucyjne i dyscyplinarne? Czy jako ten, który, zak³adaj¹c Koció³,
ustanowi³ w nim strukturê instytucjonaln¹? Niezale¿nie od tych koncepcji, kon14 Np. KPK 1983 nie wspomina, ¿e ma³¿eñstwo ma boskie pochodzenie. Takie przekonanie
wyra¿a jednak katolicka doktryna. Ma³¿eñstwo jest wymogiem natury cz³owieka i jej praw, których
autorem jest Bóg. Elementy pochodzenia Bo¿ego (ma³¿eñstwo miêdzy osobami ró¿nej p³ci w równej sobie godnoci; wspólnota ca³ego ¿ycia; jednoæ, nierozerwalnoæ), które okrelaj¹ naturê ma³¿eñstwa, zawarte s¹ w kann. 1055-1057, choæ sam kodeks nie wspomina wyranie, ¿e pochodz¹
z prawa Bo¿ego. Por. Z. Grocholewski, Sakrament ma³¿eñstwa: fundament teologiczny prawodawstwa kocielnego, Prawo Kanoniczne 40(1997)1-2, s. 177-180.
15 Dekret o usprawiedliwieniu, Sesja 6, kan. 21.
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sekwencj¹ odpowiedzi na powy¿sze pytania jest stwierdzenie, ¿e Chrystus opieraj¹c siê na boskim autorytecie promulguje zdania o charakterze prawnym16.
Taka odpowied wskazuje jednak na to, ¿e dzia³alnoæ prawodawcza Chrystusa
niejako jest dodana do jego dzia³alnoci zbawczej, a nadane prawo oddzielone
jest od ³aski, gdy¿ zosta³o ustanowione odrêbnym od aktu woli zbawczej, aktem
woli prawodawczej.
Takie ujêcie problematyki sugeruje, ¿e na prawo Bo¿e patrzymy z punktu
widzenia prawa stanowionego przez cz³owieka. Zatracona tym samym pozostaje
istota prawa Bo¿ego. Punktem wyjcia rozwa¿añ nad istot¹ prawa Bo¿ego powinna byæ zatem nie obserwacja ¿ycia spo³ecznego, lecz sama osoba Chrystusa i Jego
dzie³o zbawcze17.
Chrystus poprzez swoje przyjcie na ziemiê dope³ni³ Bo¿ego objawienia.
W Jego osobie znajduje siê prawda o Bogu i o zbawieniu cz³owieka, o jego nieograniczonej jedynie do wymiaru ziemskiego egzystencji. St¹d te¿ ca³e ludzkie
¿ycie znajduje swoje ostateczne wyjanienie w wietle wezwania Bo¿ego, którym Bóg obdarowuje cz³owieka.
Prawda o Bogu i cz³owieku, o ich wzajemnym spotkaniu, powinna stanowiæ
punkt odniesienia dla rozwa¿añ dotycz¹cych tego, co w Kociele uwa¿ane jest za
prawo Bo¿e. Chrystus, przebywaj¹c z cz³owiekiem, ukazuje obietnice Bo¿e wzglêdem niego oraz wskazuje na mo¿liwoæ ich realizacji poprzez odpowied, jak¹
cz³owiek daje Bogu. Prawo Bo¿e ma zatem swoje ród³o w obdarowaniu cz³owieka ³ask¹ Bo¿¹. Chrystus jest jednoczenie ród³em ³aski i prawa.
Odpowied cz³owieka na zobowi¹zuj¹ce wezwanie Bo¿e sprawia, ¿e cz³owiek zostaje w³¹czony do wspólnoty Kocio³a, w której wzrasta. Ta wspólnota
jest dla niego jednoczenie darem i zobowi¹zaniem, gdy¿ Bo¿e wezwanie nie
zosta³o cz³owiekowi dane dla jego osobistego po¿ytku, lecz dla jego funkcjonowania we wspólnocie kocielnej, która jest dla niego darem i zadaniem18. Wierni
maj¹ obowi¹zek zachowania wspólnoty w takiej jej strukturze, jakiej chcia³ sam
Chrystus. S¹ zobowi¹zani do uczynienia wszystkiego, aby by³a ona znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoci ca³ego rodzaju ludzkiego19. Prawo Bo¿e stanowi zasadnicze zrêby jego [Kocio³a] konstytucji, zawiera to, z czego Koció³ pod grob¹ utraty w³asnej to¿samoci nie mo¿e zrezygnowaæ, z czego nie mo¿e siê wycofaæ i czego nie mo¿e zmieniæ20.
16 R. Sobañski, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kocielnego, Wyd.
UKSW, Warszawa 2001, s. 63.
17 Por. tam¿e, s. 63-64.
18 Por. R. Sobañski, Niezmiennoæ , s. 28-29.
19 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Pentium (21 listopada
1964), nr 1.
20 R. Sobañski, Niezmiennoæ , s. 29.
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3. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone rozwa¿ania dotycz¹ce adekwatnoci pojêcia «prawa» lub
jej braku w sformu³owaniu «prawo Bo¿e» pozwalaj¹ na przedstawienie nastêpuj¹cych wniosków:
a) Dowiadczenie prawne charakterystyczne jest dla wielu religii, choæ niekoniecznie musi ono byæ wyra¿one przez pojêcie prawa jednoznacznie rozumiane. Religie odwo³uj¹ siê bowiem do sfery sacrum, w której interwencja
Boga czy bóstwa wi¹¿e siê nierozerwalnie z przekazaniem wskazañ postêpowania zgodnie z wymogami relacji pomiêdzy nimi a cz³owiekiem.
b) Katolickie rozumienie prawa Bo¿ego ró¿ni siê od podejcia protestantyzmu
tak w znaczeniu semantycznym, jak i konceptualizacyjnym. Ró¿nice dotycz¹
równie¿ samej treci prawa Bo¿ego w obu wyznaniach. Spowodowane jest to
ró¿nicami dotycz¹cymi samego prawa, jego miejsca we wspólnocie kocielnej, u pod³o¿a których znajduj¹ siê ró¿nice teologalne pojmowania stosunku
Boga do wiata i cz³owieka. Wskazuje to zatem, ¿e rozumienie prawa Bo¿ego mo¿e dokonaæ siê jedynie na drodze wejcia do wnêtrza konkretnej wspólnoty i zrozumienia tego, co ona za takie uwa¿a. Rozwa¿ania o prawie Bo¿ym
powinny zatem dokonywaæ siê kontekstowo.
c) Ró¿ne próby formu³owania treci prawa Bo¿ego w zakresie teologii katolickiej, choæ niezbêdne, aczkolwiek czasami zakresowo ró¿ni¹ce siê miêdzy
sob¹, odczuwaj¹ koncepcyjne wp³ywy ujmowania prawa w spo³ecznociach
pozakocielnych, w których dzia³alnoæ legislacyjna wkomponowuje siê w rozumienie prawa. Chrystus natomiast jest ród³em pozytywnego prawa Bo¿ego
(legislatorem) nie w sensie autora ponadhistorycznych, sformu³owanych
norm, lecz jako Ten, który objawi³ prawdê o powo³aniu cz³owieka i gromadzi ludzi we wspólnotê, aby o tej prawdzie wiadczy³a21.
d) W wietle powy¿szych uwag nie wydaje siê konieczne, by zastêpowaæ sformu³owanie prawo Bo¿e innymi sformu³owaniami. Argumenty przemawiaj¹ce za tak¹ propozycj¹ sprowadzaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e sformu³owanie to
mo¿e byæ rozumiane w sensie norm, które zosta³y wyra¿one w okrelonych
dyspozycjach i formu³ach22. Prawo Bo¿e jest natomiast ¿ywe, jak ¿ywa jest
obecnoæ Chrystusa w Kociele i nie zawsze jest skonkretyzowane w odpowiednich normach i instytucjach.
e) Nie wydaje siê zatem, by konieczne by³yby rozwa¿ania o adekwatnoci lub
nie pojêcia prawa w odniesieniu do sformu³owania prawo Bo¿e, gdy¿ o rozumieniu prawa w danej spo³ecznoci decyduje wiadomoæ jej cz³onków, nie
za kryteria aplikowane z zewn¹trz.
21 Ten¿e,

Nauki podstawowe , s. 69.

22 R. Berlingó, Diritto divino e diritto umano nella Chiesa, Il Diritto Ecclesiastico 106(1995)1,

s. 58.
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THE ADEQUACY OR NOT OF THE CONCEPT OF LAW IN DIVINE LAW
Summary
The author discusses the adequacy of the concept of law in relation to divine law. He comes to
the conclusion that statements regarding inadequacy are based on a conceptual approach to the law
operating in todays culture. Members of particular communities, including a church community,
determine what is law in the relevant law culture. Comparative methods do not offer satisfactory
solutions.
Keywords: law, divine law, adequacy of notion and concept
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