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XIII Dni Interdyscyplinarne, Mózg – umysł – dusza. Teologia,
filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię (12–13 listopada 2012)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
12 i 13 listopada 2012 r. odby³y siê XIII Dni Interdyscyplinarne. G³ównym ich
organizatorem byli pracownicy Katedry Teologii Moralnej i Etyki WT UWM,
a wspó³organizatorami cz³onkowie Association of Bioethicists in Central Europe,
Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Zak³adu Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody
WH UWM w Olsztynie, Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej WT UAM w Poznaniu, Katedry Bioetyki i Etyki Spo³ecznej WT UO w Opolu oraz Katedry Historii
Filozofii Staro¿ytnej i redniowiecznej UPJPII w Krakowie. Celem spotkania
by³o podjêcie refleksji nad natur¹ cz³owieka w obliczu ró¿nych prób redukcyjnego
ujêcia osoby ludzkiej. Obrady by³y podzielone na trzy zasadnicze czêci: sesje
plenarne, prace w grupach jêzykowych (polskich i angielsko-niemieckiej) oraz
dyskusje panelowe.
W pierwszym dniu konferencji, po s³owach powitania dziekana WT UWM
ks. prof. Piotra Duksy oraz abp. Wojciecha Ziemby, w problematykê obrad
wprowadzi³ g³ówny ich organizator ks. prof. Marian Machinek. Nastêpnie rozpoczê³a siê pierwsza seria wyk³adów. Prof. Marek Harat (WSK, Bydgoszcz)
w swoim wyst¹pieniu Neuromodulacja  mo¿liwoci wp³ywania na funkcje
mózgu zaprezentowa³ sposoby leczenia za pomoc¹ elektrycznej stymulacji pnia
mózgu objawów niektórych chorób (zaburzenia ruchu, depresje, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, oty³oæ, uzale¿nienia od heroiny i alkoholu, agresja) oraz
przedstawi³ normy moralne zwi¹zane z powy¿sz¹ metod¹. Na mózg i jego ró¿ne
funkcje jako niewystarczaj¹ce warunki cz³owieczeñstwa zwróci³ uwagê prof.
Wojciech Maksymowicz (UWM, Olsztyn) w referacie Mózg  biologiczna
podstawa cz³owieczeñstwa. Omówi³ te¿ ró¿ne sposoby ingerencji w dzia³anie
mózgu. Podkreli³ ponadto, ¿e do bycia cz³owiekiem wydaj¹ siê byæ niezbêdne
jeszcze inne struktury (dusza, umys³). S. prof. Barbara Chyrowicz (KUL, Lublin)
w wyk³adzie pt. Neuroetyka  wyzwanie XXI wieku? zaprezentowa³a now¹
ga³¹ etyki, której powstanie zwi¹zane jest z rozwojem nauk szczegó³owych
dotycz¹cych funkcjonowania ludzkiego umys³u. Jej przedmiotem zainteresowania
s¹ normy etyczne, jakie winny byæ przestrzegane w badaniach uk³adu nerwowego cz³owieka (etyka neuronauki) lub problem determinacji norm przez struktury
nerwowe (neuronauka etyki).
W drugiej czêci sesji plenarnej jako pierwszy zabra³ g³os ks. dr Andrzej
Jastrzêbski (Angelicum, Rzym), który skoncentrowa³ siê w swoim wyst¹pieniu
Ograniczenia badañ neuroobrazowych mózgu na nowoczesnych metodach
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obrazowania pracy mózgu (tomografia i rezonans), ukazaniu ich zalet i wad oraz
za³o¿eñ filozoficznych. Przedstawieniem pogl¹dów kilkunastu filozofów dotycz¹cych s³abych stron badañ Libeta w kontekcie dyskusji miêdzy zwolennikami
monizmu i dualizmu psychofizycznego zaj¹³ siê dr Przemys³aw Strzy¿yñski
(UAM, Poznañ) w swoim wyk³adzie Krytyka dowiadczenia B. Libeta  analiza argumentacji w wybranych publikacjach z okresu 20001012. Natomiast
dr hab. Przemys³aw Gut (KUL, Lublin) w prelekcji Neurofilozofia o wolnej
woli i moralnej odpowiedzialnoci omówi³ zasadnicze trudnoci kierowane
przez przedstawicieli neurofilozofii przeciwko tradycyjnej koncepcji wolnej woli
i moralnej odpowiedzialnoci, której istotnymi elementami s¹ tezy o istnieniu w³adzy wolnej woli, braku pe³nej determinacji przyczynowej oraz swobodnym wyborze dzia³añ przez cz³owieka.
W ramach pracy pierwszej grupy polskojêzycznej prof. Krzysztof Kociuszko (UWM, Olsztyn) w referacie O transcendentalizmie oddzia³ywañ zwrotnych zaproponowa³ now¹ wersjê transcendentalizmu uwzglêdniaj¹c¹ wspó³czesny stan nauki, filozofii i stanowiska niektórych mylicieli. Natomiast
dr Piotr Markiewicz (UWM, Olsztyn) w odczycie Homo neuropsychologicus.
O znaczeniu utajonych procesów mentalnych przeprowadzi³ analizê relacji
miêdzy procesami wiadomymi i utajonymi oraz zaproponowa³ eksplikacj¹ znaczenia tych ostatnich. Zasadniczym celem wyst¹pienia dr. Marka Olejniczaka
(GUM, Gdañsk) Sk¹d wiemy, ¿e cz³owiek nie jest zwierzêciem? Antropologiczne za³o¿enia bioetyki by³o wykazanie, ¿e bez adekwatnej antropologii filozoficznej, tzn. uwzglêdniaj¹cej wszelkie fenomeny natury (cielesne, psychiczne
i duchowe) niemo¿liwe jest uprawianie bioetyki jako nauki normatywnej.
Dr Jaros³aw Babiñski (UKSW, Warszawa) w wyk³adzie Antropologia adekwatna jako wspó³czesna teologiczna próba interpretacji cz³owieka przypomnia³
pogl¹dy Jana Paw³a II na temat cz³owieka odwo³uj¹ce siê do paradygmatu
personalistycznego i chrystologicznego. Ukazaniem pierwotnoci osoby jako
rzeczywistoci cielesno-duchowej, substancjalnej i maj¹cej sens ponadhistoryczny, której istotê stanowi duchowoæ, wolnoæ i inteligencja zajê³a siê mgr
Katarzyna G³ownia (UAM, Poznañ) w przed³o¿eniu Personalizm chrzecijañski jako podstawa integralnego spojrzenia na osobê i jej struktury.
Dr Jaros³aw Sak (UM, Lublin) w referacie Antropologiczne i aksjologiczne
wymiary choroby we wspó³czesnej filozofii medycyny uwiadomi³ s³uchaczom zale¿noæ kategorii choroby od okrelonych za³o¿eñ w zakresie teorii
cz³owieka, epistemologii i aksjologii. Na interesuj¹ce zagadnienie relacji miêdzy
religijnoci¹ i zdrowiem zwróci³ uwagê dr Jakub Pawlikowski (UM, Lublin)
w prelekcji W zdrowym ciele zdrowy duch? O problemach metodologicznych
w badaniach nad zwi¹zkiem pomiêdzy zdrowiem a religijnoci¹. Zaj¹³ siê on
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tak¿e kwestiami dotycz¹cymi definiowania pojêæ religijnoci i duchowoci, metodami ich pomiarów oraz wnioskowaniem przyczynowo-skutkowym pomiêdzy religijnoci¹ a zdrowiem. Dr Karolina Kochañczyk-Boniñska (UKSW, Warszawa)
w wyst¹pieniu Czy jestemy skazani na p³eæ? Kilka refleksji na podstawie
antropologii Ojców Kocio³a podjê³a zagadnienie to¿samoci p³ciowej, które
omawiane jest przez Ojców Kocio³a w kontekcie natury ludzkiej, protologii
i eschatologii. Mgr Andrzej Gorlewski (UAM, Poznañ) w odczycie Sens istnienia duszy w zracjonalizowanej rzeczywistoci wspó³czesnego cz³owieka
zwróci³ uwagê na wspó³czesn¹ marginalizacjê znaczenia duszy w strukturze cz³owieka w perspektywie nowo¿ytnego racjonalizmu oraz konfliktu: transcendencja
cz³owieka  rozum  dusza.
W ramach pracy drugiej polskiej grupy jêzykowej dr Marta Przyszychowska
(UKSW, Warszawa) w referacie Ojcowie Greccy o tym, kto naprawdê jest
cz³owiekiem  na przyk³adzie nauczania Grzegorza z Nyssy ukaza³a istotê
cz³owieka polegaj¹c¹ na jednoci z Bogiem, a tak¿e zwróci³a uwagê na problem
osobowoci zbiorowej, p³ciowoci, materialnoci duszy, dualizmu oraz relacji miêdzy natur¹ i ³ask¹ w myli jednego z najwybitniejszych Ojców Kapadockich.
Kolejn¹ próbê reinterpretacji myli Arystotelesa ukaza³a dr Maria Urbañska-Bo¿ek (SWPS, Sopot) w wyst¹pieniu Metafizyka duszy i umys³u  próba
reinterpretacji psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcj¹ intelektu
w filozofii Aleksandra Boniniego, który z jednej strony przej¹³ zasadnicze kategorie Stagiryty (m.in. dusza, forma, intelekt), z drugiej natomiast dokona³ ich
modyfikacji (m.in. woluntaryzm). Kwestiê interakcji miêdzy fenomenologi¹ i nauk¹ podj¹³ dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS, Lublin) w wyk³adzie Kognitywistyka i fenomenologia: o wzajemnym produktywnym owieceniu, w którym po
dokonaniu bli¿szej charakterystyki obu dziedzin zwróci³ uwagê na koniecznoæ
interakcji miêdzy nimi prowadz¹cej do wzajemnych reinterpretacji. Mgr Franciszek Szpinda (KUL, Lublin) w referacie Dusza niemiertelna a wspó³czesna
kosmologia: konflikt czy z³udzenie? skoncentrowa³ siê na zagadnieniu duszy
w kontekcie rzekomego konfliktu miêdzy nauk¹ a religi¹ oraz w perspektywie
pojêcia cz³owieka i jego odniesienia do wiecznoci. G³ówne za³o¿enia antropologii
Tomasza z Akwinu, ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii relacji miêdzy dusz¹,
jej w³adzami i cia³em oraz t³o teologiczne tej¿e koncepcji zaprezentowa³ o. dr Micha³
Mrozek (IT, Warszawa) w wyst¹pieniu Jak w. Tomasz z Akwinu wyjania
relacjê miêdzy mózgiem, umys³em i dusz¹? Próba odpowiedzi na podstawie
antropologii w. Tomasza zawartej w Traktacie o cz³owieku (Summa Theologiae I, q. 75-102). Na tle problematyki s¹dów m¹drociowych i moralnych
ks. prof. dr hab. Miros³aw Mróz (UMK, Toruñ) ukaza³ pojêcie g³upoty jako braku
prawego ukierunkowania oraz mechanizm jej powstania w odczycie Czy g³upota
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jest moralna? Uwagi na temat braków w procesie dojrzewania do pe³ni
m¹droci poczynione na kanwie kwestii De stultitia w. Tomasza z Akwinu.
Istotny problem oceny stanu wiadomoci u chorych oraz ich status po przebytym
uszkodzeniu mózgu i zwi¹zanymi z nim dylematami moralnymi podj¹³ dr Jacek
Maria Norkowski OP (Angelicum, Rzym) w referacie Mo¿liwoci oceny stanu wiadomoci u chorych z uszkodzeniem mózgu we wspó³czesnej praktyce klinicznej i jej konsekwencje etyczne. Natomiast dr Agnieszka Biegalska
(UWM, Olsztyn) w wyst¹pieniu Wola i wolnoæ w myli Williama Jamesa
zajê³a siê kwesti¹ multidyscyplinarnego ujêcia woli w filozofii amerykañskiego
pragmatysty, u którego stoi ona u podstaw jednoci bytowej, poznania, organizowania ludzkiej wiadomoci oraz kszta³towania ka¿dego typu dowiadczenia
ludzkiego.
Pierwsze wyst¹pienie w angielsko-niemieckiej grupie jêzykowej dotyczy³o
zagadnienia zwi¹zku duszy z cia³em i ró¿nych prób jego rozwi¹zania w religijnej
myli Platona, metafizycznej filozofii Arystotelesa oraz agnostycznym podejciu
do tej kwestii Augustyna z Hippony, czego dokona³ ks. prof. Stanis³aw Bafia
(UWM, Olsztyn) w referacie Leib, Seele und ihr gegenseitiges Verhältnis
(Plato, Aristoteles, Augustinus). Kwestiê istnienia i charakteru prawa naturalnego, jego stosunku do praw biologii oraz niebezpieczeñstwa zwi¹zanej z tym
redukcji naturalistycznej podj¹³ ks. dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII, Kraków)
w wyst¹pieniu What is common between natural law and biology? Normative
significance of biological principles. Zwróci³ on ponadto uwagê na kwestiê
moralnego zobowi¹zania prawid³owoci biologicznych. Ks. prof. ªtefan Iloaie
(Babeº Bolyai University, Cluj-Napoca/Romania) w wyk³adzie The descent of
mind into the heart. The prayer of the heart in the Eastern Christian
Tradition or the meeting of man with God through the profound relationship
between reason and heart, wychodz¹c od tzw. modlitwy serca, zaproponowa³
odkrycie zapomnianej relacji miêdzy rozumem i sercem polegaj¹cej na rezygnacji
z dominacji tego pierwszego i skoncentrowanie siê na poznaniu Boga i cz³owieka
nie tyle za pomoc¹ idei, ale raczej na bazie bezporedniego dowiadczenia
o charakterze emocjonalnym. Mgr Ioan Beldean (BBU Cluj-Napoca/Romania)
w odczycie Theological reflections on anthropogenetical claims. Does genetics change theology? podj¹³ kwestiê wp³ywu genetyki na teologiê oraz zagadnienie ewentualnej komplementarnoci obu tych ujêæ. Powo³uj¹c siê na Manifest
jedenastu wiod¹cych neuronaukowców ks. prof. Marian Machinek (UWM,
Olsztyn) w prelekcji Der Streit um den Menschen im Hintergrund der Errungenschaften der Neurowissenschaften zwróci³ uwagê na zawart¹ w nim naturalistyczn¹ koncepcjê cz³owieka jako wynik ewolucji oraz na problem kompetencji
nauk przyrodniczych, które nie tylko badaj¹ materialne fakty, ale tak¿e formu³uj¹
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hipotezy natury filozoficznej. Mgr Maria Nowina Konopka (UKSW, Warszawa)
w odczycie Nanotechnology and the meaning of man. Facts  Controversies
 Perspectives ukaza³a konsekwencje rozwoju nanotechnologii w wielu obszarach nauki i techniki oraz zwi¹zane z nim zagro¿enia natury moralnej i prawnej.
Kolejn¹ próbê reinterpretacji metafizyki Tomasza z Akwinu podj¹³ mgr Mateusz
Jarmu¿ewski (Katholieke Universiteit Leuven/Belgium) w referacie Thomas
Aquinas view on animal-human bound. Ontological and ethical consequences, w którym ukaza³ jej zgodnoæ z paradygmatem ewolucjonizmu oraz wynikaj¹ce z takiego podejcia konsekwencje etyczne.
Sesjê plenarn¹ w drugim dniu konferencji otworzy³ wyk³ad Co pozostaje
z cz³owieka po neurorewolucji? prof. Krzysztofa Wieczorka (U, Katowice),
który podj¹³ zagadnienie wolnoci cz³owieka oraz dowiadczenia wartoci w kontekcie sporu miêdzy naturalistycznym redukcjonizmem a integraln¹ wizj¹ osoby.
Nastêpnie prof. Matthias Beck (Universität Wien) w prelekcji Das Leib-SeeleProblem in seiner geschichtlichen Entwicklung und seine Relevanz für aktuelle Fragen der Neurowissenschaften omówi³ szczegó³y redniowiecznego
i nowo¿ytnego obrazu wiata i cz³owieka, zwi¹zane z nim ró¿ne koncepcje materii
i ducha oraz wspó³czesny naturalizm w ujêciu obu tych rzeczywistoci. Ró¿ne
modele antropologii (monistyczn¹, dualistyczn¹ i trychotomiczn¹) w kontekcie
pism Paw³a Aposto³a przedstawi³ ks. dr hab. Andrzej Muszala (UPJPII, Kraków)
w odczycie Koncepcja cz³owieka wed³ug w. Paw³a i jej implikacje dla
bioetyki. Opowiadaj¹c siê po stronie ontologicznego monizmu ukaza³ on jego
konsekwencje na terenie bioetyki w kwestii animacji, mierci czy te¿ natury
cielesnoci. Prof. Józef Dêbowski (UWM, Olsztyn) w referacie Antropologia
filozoficzna  inspiracje ingardenowskie dla wspó³czesnych dyskusji z neuronaukami podj¹³ istotny problem to¿samoci cz³owieka i natury ludzkiej jani.
Podkreli³, ¿e egzystencjalno- i formalnoontologiczne ustalenia Ingardena oraz
zaproponowany przez niego katalog kategorii s¹ dobr¹ pomoc¹ w rozstrzyganiu
powy¿szego zagadnienia. Ostatnim prelegentem by³ ks. prof. Micha³ Dro¿d¿
(UPJP II, Kraków), który w wyk³adzie Spór o cz³owieka  antropologia integralna wobec redukcjonizmu zaprezentowa³ projekt antropologii integralnej opartej na personalizmie Karola Wojty³y jako alternatywê wobec koncepcji cz³owieka
wywodz¹cych siê z nurtów o proweniencji postmodernistycznej i naturalistycznej.
Bogactwo treci zawartej w referatach oraz dynamika dyskusji podczas
XIII Dni Interdyscyplinarnych pokaza³y, jak wa¿n¹ kwesti¹ jest wypracowanie
adekwatnej koncepcji cz³owieka i jak wiele jeszcze problemów domaga siê podjêcia i znalezienia w³aciwego rozwi¹zania. Niew¹tpliw¹ zalet¹ konferencji by³a
próba spojrzenia na ludzk¹ kondycjê ontyczn¹ z punktu widzenia wielu dyscyplin
naukowych (medycyny, fizyki, biologii, filozofii, teologii) oraz zainicjowanie dialogu
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miêdzy ich przedstawicielami. Mo¿e warto, aby ogl¹d omówionych tu kwestii
przyczyni³ siê do konsolidacji wysi³ków zmierzaj¹cych do integralnej wizji cz³owieka wa¿nej w obliczu coraz to nowych wyzwañ moralnych.
ks. Karol Jasiñski
Olsztyn
Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera

Marcin Kromer urodzi³ siê w roku 1512 w Bieczu, w miecie po³o¿onym na
po³udniowy zachód od Rzeszowa. Nie znamy dziennej daty jego urodzin. Przypuszczamy, ¿e przyszed³ na wiat w dniu swego patrona  w. Marcina, którego
wspomnienie Koció³ obchodzi 11 listopada1 .
Marcin Kromer pochodzi³ ze spolonizowanej rodziny mieszczañskiej o niemieckich korzeniach. Kszta³ci³ siê w Krakowie, a póniej w Padwie i w Bolonii,
gdzie zdoby³ doktorat w zakresie prawa kanonicznego i rzymskiego. Po powrocie
ze studiów pracowa³ w kancelarii króla Zygmunta Starego i jego nastêpcy Zygmunta Augusta. Od 1569 r. rz¹dzi³ diecezj¹ warmiñsk¹ jako jej administrator,
a póniej koadiutor kard. Stanis³awa Hozjusza biskupa warmiñskiego. Po mierci
Hozjusza, w 1579 r. Kromer zosta³ biskupem warmiñskim. Zmar³ w 1589 r.
w Lidzbarku Warmiñskim. Zosta³ pochowany w katedrze fromborskiej. Nie potrafimy dzi wskazaæ miejsca jego pochówku.
Marcin Kromer zas³u¿y³ siê jako historiograf, polemista katolicki, autor mów
na sejmach i synodach krajowych, prawodawca i mecenas2 .
W zwi¹zku z piêæsetn¹ rocznic¹ urodzin M. Kromera odby³o siê w Lidzbarku Warmiñskim (19 wrzenia 2012 r.) i w Olsztynie (20 wrzenia 2012 r.) seminarium naukowe powiêcone osobie i dzia³alnoci tego wybitnego biskupa. Obchody
rocznicowe inspirowa³ nastêpca w urzêdzie bpa Marcina Kromera dr Wojciech
Ziemba, arcybiskup metropolita warmiñski.
Organizatorami sesji naukowej byli: prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk
 dyrektor Orodka Badañ Naukowych im. Wojciech Kêtrzyñskiego w Olsztynie,
1 A. Szorc, Marcin Kromer, w: S. Achremczyk (red.), Poczet Biskupów Warmiñskich, Olsztyn
2008, s. 169182.
2 Zob. M. Kromer, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz o Pochodzeniu i o dziejach Polaków
ksiêgi XXIX i XXX, wstêp, przek³ad i opracowanie J. Starnawski, Olsztyn 1982; M. Kromer, Historyja
prawdziwa o przygodzie ¿a³osnej ksi¹¿êcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac.
J. Ma³³ek, wyd. II poprawione i uzupe³nione, Olsztyn 1983; M. Kromer, Polska czyli o po³o¿eniu,
ludnoci, obyczajach, urzêdach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego ksiêgi dwie, przek³ad
S. Kazikowski, wstêp i pracowanie R. Marchwiñski, Olsztyn 1984; K. Kromer, Rozmowy Dworzanina
z Mnichem (155154), wyda³ J. £o, Kraków 1915.
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ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko  dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie oraz biskup Jacek Jezierski  prepozyt Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej we Fromborku. Pierwsza czêæ sesji odby³a siê
w wielkim refektarzu dawnego zamku biskupów w Lidzbarku Warmiñskim. Obecnie
zamek jest we w³adaniu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Uczestników sesji,
a wród nich arcybiskupa warmiñskiego, starostê bartoszyckiego, burmistrza Lidzbarka, przedstawicieli Kapitu³y Kolegiackiej w Lidzbarku Warmiñskim, ludzi kultury
i m³odzie¿ licealn¹ przywita³ wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jaros³aw Kogut.
Wys³uchano nastêpuj¹cych wyk³adów: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
(UWM)  Duchowieñstwo katolickie w diecezji warmiñskiej w okresie rz¹dów biskupa Marcina Kromera; bp Jacek Jezierski  Przedmiot sporu z luteranami w Rozmowie dworzanina z mnichem Marcina Kromera; prof.
dr hab. Stanis³aw Achremczyk (OBN)  Indygena bez indygenatu; dr Danuta
Bogdan (OBN)  Dzia³alnoæ prawodawcza Marcina Kromera na Warmii;
mgr Andrzej Rzempo³uch (Muzeum Warmii i Mazur)  Artystyczne fundacje
Marcina Kromera na Warmii.
W sesji wziêli równie¿ udzia³, jako gocie, witani serdecznie, wiceburmistrz
Biecza oraz przewodnicz¹cy Rady Miasta tego¿ grodu3. Przywieli oni ze sob¹
krótki amatorski film opowiadaj¹cy o Bieczu i o miejscach zwi¹zanych z Marcinem Kromerem. Uczestnicy seminarium obejrzeli ten obraz z zaciekawieniem.
Druga czêæ seminarium powiêconego Marcinowi Kromerowi odby³a siê
w Olsztynie, w dawnym zamku Kapitu³y Warmiñskiej, którym obecnie zarz¹dza
równie¿ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, kierowane przez dyrektora Janusza Cygañskiego. Posiedzenie odby³o siê w dawnej kaplicy zamkowej zwanej
kromerowsk¹. Wys³uchano nastêpuj¹cych przed³o¿eñ: dr hab. Agnieszka Dziuba
(KUL)  Warsztat historiograficzny Kromera. Refleksje nad opisem klêski
bukowiñskiej z De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX; mgr Zofia
Kupiñska-Janiec (KUL)  Epicki sposób kreowania narracji w De origine
et rebus gestis Polonorum libri XXX Marcina Kromera; ks. prof. dr hab.
W³adys³aw Nowak (UWM)  Marcin Kromer jako liturgista warmiñski i jego
wp³yw na reformê liturgiczn¹ w Polsce po Soborze Trydenckim; s. dr hab.
Ambrozja Kalinowska, prof. UWM  Korespondencja Stanis³awa Hozjusza
z Marcinem Kromerem; dr Irena Makarczyk (UWM)  Kromeriana w spucinie
ks. prof. Alojzego Szorca; dr Aleksander Ma³ecki (UAM w Poznaniu)  Recepcja dzie³ Marcina Kromera.
Po wyk³adach odby³a siê krótka dyskusja, podczas której przypomniano, ¿e
w Olsztynie odby³o siê sympozjum kromeriañskie w 1989 r.4 W zbiorach Archi3
4

Zob. Marcin Kromer w 500 rocznicê urodzin, Biecz 2012.
Zob. Studia Warmiñskie 26 (1994).
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wum Pañstwowego w Olsztynie znajduj¹ siê dokumenty z czasu rz¹dów na
Warmii biskupa Kromera dotycz¹ce Ornety oraz Dobrego Miasta.
Ka¿dy segment twórczoci i dzia³alnoci biskupa Marcina Kromera wymaga dalszych badañ i publikacji. Potrzebne jest tak¿e krytyczne wydanie jego dzie³
i korespondencji.
bp Jacek Jezierski
Olsztyn
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin, 4 grudnia 2012 r.

rodki prawne kreowania wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie  wokó³
tak sformu³owanego tematu debatowali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej w Lublinie przez Katedrê Postêpowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
KUL we wspó³pracy z Krajow¹ Szko³¹ S¹downictwa i Prokuratury.
Pi¹ta ju¿ konferencja z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwoci
dotyczy³a istotnego dla funkcjonowania w³adzy s¹downiczej zagadnienia, jakim
jest kreowanie wizerunku s¹dów i sêdziów.
Konferencja zgromadzi³a bardzo wielu uczestników, przedstawicieli ró¿nych
orodków naukowych, prawników, socjologów, dziennikarzy, sêdziów, rzeczników
prasowych s¹dów oraz liczn¹ reprezentacjê studentów.
Uczestnicy konferencji rozwa¿ali czy obecny wizerunek s¹dów i sêdziów
jest wystarczaj¹co dobry, czy te¿ wymaga poprawy? Czy istniej¹ przepisy prawa,
które nak³adaj¹ obowi¹zki na s¹dy i sêdziów dotycz¹ce kreowania ich wizerunku
w spo³eczeñstwie oraz czy regulacje te s¹ w³aciwe i kreuj¹ adekwatne sposoby
ochrony prawnej wizerunku s¹dów. Starali siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy
prawny obowi¹zek ochrony dobrego wizerunku instytucji pañstwa demokratycznego, w tym s¹dów, ma szeroko pojêta prasa oraz na ile ochrona tego¿ dobrego
wizerunku mo¿e stanowiæ granicê prawa do krytyki instytucji pañstwowych.
Obrady podzielono na dwie sesje oraz panel dyskusyjny Praktyka kreowania wizerunku s¹dów, w którym g³os zabrali rzecznicy prasowi Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Lublinie  SNSA Marek Zalewski oraz S¹du Okrêgowego w Lublinie  SSO Artur Ozimek, a tak¿e red. TVP Anna Kurzêpa i prof.
Jacek D¹ba³a z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL.
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Refleksj¹ na temat aktualnego wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie w kontekcie medialnych raportów i sonda¿y by³y referaty dr Moniki Torczyñskiej
Iustitia civitatis fundamentum  spo³eczne obrazy wymiaru sprawiedliwoci
oraz mgr Marii Ko³tunowskiej Obraz wymiaru sprawiedliwoci w telewizyjnym
serwisie informacyjnym TVP1 Wiadomoci w latach 20082012. Niezwykle wymowna w swej treci by³a równie¿ prezentacja przygotowana przez doktorantów dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej. Prezentacja ukazywa³a obraz w³adzy
s¹downiczej obecny w mediach w ostatnim roku, a w szczególnoci po wydarzeniach zwi¹zanych z Amber Gold.
Z przedstawionych referatów, jak i prezentacji wy³ania³ siê nie najlepszy
wizerunek s¹dów i sêdziów, pokazywanych zasadniczo w kontekcie afer czy te¿
wpadek, których sprawcami, b¹d g³ównymi aktorami, mieli byæ w³anie sêdziowie.
Niezwykle ciekawe by³y rozwa¿ania dotycz¹ce obowi¹zku poszanowania
w³adzy s¹downiczej. Dr hab. Joanna Misztal-Konecka w referacie Szacunek dla
s¹dów  nale¿ny czy zas³u¿ony? Rozwa¿ania nad obowi¹zkiem poszanowania w³adzy s¹downiczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w sprawach polskich, s³usznie uzna³a w konkluzji wyst¹pienia,
¿e autorytet wymiaru sprawiedliwoci mo¿e byæ chroniony sankcjami karnymi
i cywilnymi, a szacunek dla s¹dów jest nale¿ny.
Kolejni prelegenci rozwa¿ali kwestiê etosu w retoryce (dr Maria J. Gondek
Etos w retoryce a problem kreowania wizerunku), przymiotu nieskazitelnoci
sêdziego (dr Joanna Bodio Nieskazitelnoæ charakteru jako kwalifikacja zawodowa sêdziego) oraz istnienia normatywnie sformu³owanego obowi¹zku sêdziów w postaci kreowania swojego wizerunku (dr Anna Korzeniewska-Lasota
Kreowanie swojego wizerunku  prawo czy obowi¹zek sêdziego?).
Godne uwagi by³y te¿ spostrze¿enia referentów dotycz¹ce niektórych przes³anek kszta³towania wizerunku sêdziów i s¹dów w spo³eczeñstwie. Wp³ywowi
szeroko pojêtej procedury postêpowania na postrzeganie s¹dów powiêcone by³y
wyst¹pienia prof. Krzysztofa Knoppka Kreowanie pozytywnego wizerunku s¹dów w oparciu o przepisy postêpowania cywilnego oraz mgr. Macieja Andrzejewskiego Obywatel w kolejce po sprawiedliwoæ  oczekiwania pod
adresem nowelizacji postêpowania karnego.
Podczas konferencji rozwa¿ano te¿ wp³yw na postrzeganie s¹dów takich
przes³anek, jak informatyzacja (dr Edyta Gapska Upowszechnienie elektronicznej informacji o dzia³alnoci s¹dów a spo³eczny obraz wymiaru sprawiedliwoci, dr Piotr Telusiewicz Orzeczenia i pisma procesowe dorêczane pozwanemu w EPU jako element kreowania wizerunku s¹dów w spo³eczeñstwie),
realizacja prawa do s¹du (mgr Katarzyna Grzelak-Bach S¹downictwo admini-
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stracyjne  odbiór spo³eczny realizacji prawa do s¹du), rozpoznanie sprawy
w rozs¹dnym terminie (dr Jaros³aw Szczechowicz Wp³yw skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w rozs¹dnym terminie na
wizerunek s¹du) oraz jawnoæ rozprawy s¹dowej (dr Krystyna Szczechowicz,
dr Robert Dziembowski Prawne gwarancje dostêpu mediów do rozprawy
s¹dowej a sprawozdawczoæ prasowa).
Wyst¹pienia prelegentów, jak i informacje przekazane przez rzeczników
prasowych s¹dów, sta³y siê asumptem do o¿ywionej dyskusji, w której podkrelono wagê dba³oci, przez s¹dy i ka¿dego sêdziego z osobna, o pozytywny wizerunek w³adzy s¹downiczej.
Konferencja by³a niezwykle wa¿nym g³osem w toczonej coraz czêciej
dyskusji nad szeroko pojêtym statusem w³adzy s¹downiczej, a zwieñczeniem
tego¿ cennego spotkania naukowego bêdzie publikacja pokonferencyjna.
Anna Korzeniewska-Lasota
Olsztyn
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Enhancing Human Capacities, (red.) J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane, Wiley-Blackwell, Oxford 2011, ss. 557.

Ksi¹¿ka Enhancing Human Capacities1 jest zbiorem trzydziestu siedmiu artyku³ów, których autorami s¹ uczeni z Europy i Ameryki Pó³nocnej. Publikacja zosta³a
wydana pod redakcj¹ Juliana Savulescu, Ruuda der Meulen oraz Guya Kahane.
Artyku³y recenzowanej publikacji zosta³y podzielone tematycznie i zebrane
w siedmiu rozdzia³ach: Key Concepts and Questions (Kluczowe pojêcia i pytania); Cognitive Enhancement (Doskonalenie kognitywne); Mood Enhancemant (Doskonalenie nastroju); Physical Enhancemant (Doskonalenie sfery
fizycznej); Lifespan Extention (Przed³u¿anie ¿ycia); Moral Enhancemant
(Doskonalenie moralne); General Policy (Powszechna polityka).
W rozdziale pierwszym autorzy skoncentrowali siê na próbie wyjanienia
ogólnych zagadnieñ zwi¹zanych z doskonaleniem natury ludzkiej. Wiod¹c¹ rolê
odgrywa tu debata na temat koncepcji enhancement. Uczeni próbuj¹ okreliæ,
czy termin enhancement ma charakter deskryptywny czy te¿ normatywny. W tej
czêci ksi¹¿ki znajdujemy równie¿ dyskusjê skupiaj¹c¹ siê wokó³ takich pojêæ, jak:
natura, autonomia oraz ewolucja.
W rozdziale drugim poruszono kwestie zwi¹zane z doskonaleniem ludzkich
zdolnoci: inteligencji, pamiêci i koncentracji. Wspó³czesne badania pokazuj¹, ¿e
w niedalekiej przysz³oci, dziêki genetycznym i neurofarmakologicznym manipulacjom bêd¹ mo¿liwe modyfikacje mózgu. Na podstawie artyku³ów sk³adaj¹cych
siê na ten rozdzia³ czytelnik mo¿e przeledziæ jak postêpy naukowe przyczyni³y siê
do rozwoju w zakresie doskonalenia kognitywnego. Autorzy tekstów analizuj¹
tak¿e w tym miejscu mo¿liwe korzyci, jakie wi¹¿¹ siê z ingerencjami w strukturê
samego mózgu, i próbuj¹ oceniæ zagro¿enia, jakie niesie to zjawisko.
W rozdziale trzecim autorzy koncentruj¹ siê wokó³ doskonalenia sfery nastroju. Powszechnie stosowany lek  Prozak, a tak¿e inne leki antydepresyjne s¹
dobrze znane jako te, które wp³ywaj¹ na zmiany emocjonalne cz³owieka. Czy
takie leki nie okradaj¹ ludzi z autentycznoci? Czy doskonalenie nastroju jest
1 J. Savulescu, N. Bostrom (red.), Human Enhancemant, Oxford 2011. S³owo enhancement
rozumiem jako doskonalenie, gdy¿ najlepiej, moim zdaniem, oddaje to, o co chodzi w kwestii ingerencji
w ludzk¹ naturê oraz próbê jej przekszta³cania.
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dobre czy z³e? To niektóre z pytañ stawianych przez naukowców. Znaczn¹ czêæ
tego rozdzia³u zajmuje dyskurs na temat: terapiadoskonalenie2.
Radykalne formy fizycznego doskonalenia natury ludzkiej (co jest przedmiotem artyku³ów czwartego rozdzia³u), pozwalaj¹ ludziom modyfikowaæ zdolnoci
fizyczne, a przez to staj¹ siê skrajnie kontrowersyjne, g³ównie jeli odniesiemy te
kwestie do sportowców. Choæ pewne formy doskonalenia w sporcie zosta³y zakazane, niewykluczone, ¿e wielu sportowców w dalszym ci¹gu korzysta z tego typu
modyfikacji. Czy zakaz dopingu w sporcie jest usprawiedliwiony? Czy doping nie
jest oszukiwaniem? Czy doskonalenie sfery fizycznej nie ³amie etosu sportowca3?
Refleksje o niemiertelnoci zawsze by³y kluczowym zagadnieniem filozofii.
Nie mog³o ich zatem zabrakn¹æ tak¿e w tej publikacji. Rozdzia³ pi¹ty to interesuj¹ca debata na temat przed³u¿ania ludzkiego ¿ycia. Wielu demografów, epidemiologów i biologów zauwa¿y³o, ¿e na przestrzeni wieków, rednia d³ugoæ ¿ycia
ludzkiego wyd³u¿y³a siê prawie trzykrotnie4. Wspó³czenie prowadzone badania
zmierzaj¹ w kierunku wyeliminowania, spowolnienia b¹d te¿ ca³kowitego zatrzymania procesu starzenia. Czy przetrwa nasza to¿samoæ, jeli bêdziemy ¿yli
znacznie d³u¿ej, nawet setki lat? A jeli nasza to¿samoæ nie przetrwa, to jak¹
korzyæ nam przyniesie przed³u¿anie ¿ycia? Czy d³ugie ¿ycie nie doprowadzi nas
 jak twierdzi Bernard Williams  do nieznonej nudy5? Autorzy tego rozdzia³u
pytaj¹ nie tylko o d³ugoæ ¿ycia, ale tak¿e o jego wartoæ i sens.
W rozdziale szóstym autorzy skupili siê na dyskusji dotycz¹cej mo¿liwoci
doskonalenia ludzkiej moralnoci. Podjêto próbê udzielenia odpowiedzi na pytanie,
czy farmakologicznie wywo³ane zmiany w obszarze ludzkiego altruizmu bêd¹
odzwierciedla³y autentyczne moralne zachowania, czy te¿ stan¹ siê sztuczn¹ imitacj¹ prawdziwej moralnoci? W ostatnim rozdziale (siódmym) podjêto temat
prawnych i politycznych rozwi¹zañ w kwestii doskonalenia ludzkich mo¿liwoci
w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Podsumowuj¹c, nale¿a³oby zaznaczyæ, ¿e recenzowana ksi¹¿ka jest pierwszym na wiecie przegl¹dem najnowszych badañ w dziedzinie doskonalenia natury
ludzkiej. W ka¿dym z rozdzia³ów zaprezentowano szeroki zakres analiz oraz ukaza2 Próbê dystynkcji terminów: therapy i enhancement mo¿na znaleæ w ró¿nych publikacjach,
np.: L. Kass (red.), Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness. A Report by the
Presidents Council on Bioethics, New York 2003; A. Buchanan, Better than human. The Promise and
Perils of Enhancing Ourselves, Oxford 2011; T. Kraj, Granice genetycznego ulepszania cz³owieka.
Teologicznomoralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków 2010.
3 C. Tamburrini, Enhanced Bodies, w: J. Savulescu (red.), Enhancing Human Capacities,
Oxford 2011, s. 283284.
4 G. Barazzetti, Looking for the fountain of youth. Scientific, ethical, and social issues in the
extension of human lifespan, w: J. Savulescu (red.), Enhancing human capacities, Oxford 2011, s. 335.
5 L. Temkin, Is living longer living better?, w: J. Savulescu (red.), Enhancing human capacities, Oxford 2011, s. 356361.
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no perspektywy przysz³ego doskonalenia ludzkich mo¿liwoci. W prowadzonej dyskusji odniesiono siê do podstawowych pojêæ filozoficznych i poddano analizie etyczne, spo³eczne i polityczne implikacje wynikaj¹ce z doskonalenia gatunku Homo sapiens. Przedstawiono tak¿e stan badañ w biologii, neuronauce oraz biomedycynie.
Ksi¹¿ka Enhancing Human Capacities jest rzeczywicie cenna, bowiem
czytelnik znajdzie tam istotne w¹tki dotycz¹ce g³ównych form ludzkiego doskonalenia: kognitywnego, emocjonalnego, fizycznego, moralnego, przed³u¿ania ¿ycia
wraz z etycznymi pytaniami o moraln¹ dopuszczalnoæ ingerencji w ludzk¹ naturê. Pomimo wieloaspektowego spojrzenia na problem doskonalenia istot ludzkich,
zauwa¿alne s¹ tak¿e pewne uchybienia. Wydaje siê, ¿e znacznym zubo¿eniem
publikacji jest w¹skie pojmowanie ludzkiej natury, które ogranicza siê do nowo¿ytnego i wspó³czesnego jej rozumienia. Wiêkszoæ autorów pojmuje naturê jako
sferê czysto biologiczn¹, która, podlegaj¹c prawom ewolucji, nieustannie siê zmienia. Takie rozumienie natury musi prowadziæ do rozwi¹zañ naturalistycznych,
a wiêc do wyeliminowania jej normatywnego charakteru na rzecz przyjêcia charakteru deskryptywnego. Niewykluczone, ¿e taka koncepcja natury otwiera
okno dla wszelkich biomedycznych manipulacji. Jeliby przyj¹æ, ¿e natura nie
mia³aby charakteru normatywnego, podlega³aby ci¹g³ej ewolucji (nie ma czynnika
sta³ego), wówczas nic nie sta³oby na przeszkodzie, aby naukowcy spe³niali utylitarne plany transhumanistów.
Powy¿sza koncepcja natury poci¹ga za sob¹ równie¿ redukcjonizm antropologiczny, który traktuje cz³owieka jako substrat technologicznych eksperymentów, pomijaj¹c przy tym jego podmiotowy charakter. Postrzeganie cz³owieka jako
rodka do celu (w tym wypadku celem jest nieterapeutyczne doskonalenie ludzkiej natury), a nie jako celu samego w sobie, musi ostatecznie prowadziæ do
zanegowania cz³owieka jako osoby, czyli do depersonalizacji.
Pomimo zarzutów, o których wspomnia³em wy¿ej, wk³ad autorów w rozwój
nauk humanistycznych jest ogromny. Na wiecie nie pojawi³a siê do tej pory
¿adna inna publikacja, która zawiera³aby systematyzacjê filozoficznych, medycznych, biologicznych, spo³ecznych, politycznych i innych aspektów odnosz¹cych siê
do doskonalenia ludzkiej natury. Ksi¹¿ka przeznaczona jest g³ównie dla naukowców zajmuj¹cych siê biomedycyn¹ oraz dla filozofów (szczególnie etyków),
a tak¿e, jak s¹dzê, dla wszystkich tych, którzy interesuj¹ siê zagadnieniem transhumanizmu. Szkoda, ¿e ksi¹¿ka ta nie doczeka³a siê jeszcze t³umaczenia na jêzyk
polski. Niemniej jednak wysokie walory naukowe ksi¹¿ki Enhancing Human
Capacities czyni¹ j¹ atrakcyjn¹ i godn¹ polecenia.
ks. Marcin Ferdynus
Lublin
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Ks. Tomasz Pocałujko, La prevenzione della nullità del matriomonio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con
una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici,
Roma 2011, ss. 358.

Recenzowana monografia ks. Tomasza Poca³ujko pt. La prevenzione della
nullità del matriomonio nella preparazione e nellammissione alle nozze con
una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici (Zapobieganie
niewa¿noci ma³¿eñstwa w przygotowaniu i dopuszczeniu do lubu z uwzglêdnieniem wk³adu trybuna³ów kocielnych) podejmuje wa¿ny i aktualny  w sensie
pastoralnym  problem z obszaru prawa ma³¿eñskiego. Autor zwracaj¹c uwagê
na coraz bardziej rosn¹c¹ liczbê rozbitych ma³¿eñstw, na sytuacjê, gdy ma³¿onkowie ¿yj¹ w separacji lub staraj¹ siê o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa
w trybuna³ach kocielnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nale¿y przygotowywaæ nupturientów do ma³¿eñstwa i kiedy mo¿na dopuciæ ich do
lubu, aby ograniczyæ zawieranie ma³¿eñstw niewa¿nych. Swoje badania przeprowadzi³ na podstawie analizy doktryny i nauczania Magisterium Kocio³a na temat
ma³¿eñstwa i przygotowania do niego, a tak¿e odwo³uj¹c siê do praktycznego
wymiaru dzia³alnoci trybuna³ów kocielnych w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa. W prowadzonych badaniach pos³ugiwa³ siê g³ównie metod¹ historyczn¹,
analityczn¹ i syntetyczn¹. Rezultaty swoich badañ ks. T. Poca³ujko zamkn¹³
w publikacji wydanej przez wydawnictwo uniwersyteckie Editrice Pontificia
Università Gregoriana w serii Diritto Canonico, która liczy 358 stron i obejmuje nastêpuj¹ce czêci: wprowadzenie, cztery rozdzia³y zasadniczej treci, zakoñczenie, wykaz skrótów, bibliografiê, indeks autorów, spis treci.
We Wprowadzeniu autor uzasadnia wybór tematu, precyzuje zakres badañ,
charakteryzuje materia³ badawczy, przedstawia strukturê monografii oraz metody
prowadzonych badañ. Podzia³ na cztery rozdzia³y przeprowadzony na podstawie
kryteriów merytorycznch nie budzi jakichkolwiek zastrze¿eñ pod wzglêdem logicznym.
I tak w pierwszym rozdziale zatytu³owanym Lessenza del matrimonio, la
sua preparazione e la cultura contemporanea (Istota ma³¿eñstwa, jego przygotowanie i wspó³czesna kultura) zosta³a nakrelona istota ma³¿eñstwa, jego cele
i przymioty, prawa i obowi¹zki ma³¿eñskie, a tak¿e zosta³y przedstawione aktualne
normy dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa. Cennym wk³adem badawczym
pierwszego rozdzia³u jest ukazanie zagro¿eñ dla kondycji ¿ycia ma³¿eñskiego wyp³ywaj¹cych ze stanu wspó³czesnej kultury i antropologii. Autor zauwa¿y³, i¿
przemiany kulturowe spowodowa³y preferencjê wizji mi³oci jako wyraz samorealizacji a nie oddania, przedk³ada siê w niej czynnik emocjonalny nad wolitywnym,
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a tak¿e rozdziela prokreacjê od p³ciowoci i seksualnoci, a te stoj¹ w opozycji do
chrzecijañskiej wizji mi³oci i przyczyniaj¹ siê do zawierania ma³¿eñstw niewa¿nych.
W drugim rozdziale monografii zatytu³owanym Il ruolo dei tribunali nella
prevenzione delle nullità e dei fallimenti matrimoniali e la tematica attinente ai capi
di nullità più ricorrenti (Rola trybuna³ów w zapobieganiu niewa¿noci i rozpadowi
ma³¿eñstwa oraz kwestie odnosz¹ce siê do najczêciej wystêpuj¹cych tytu³ów
niewa¿noci ma³¿eñstwa) ks. Poca³ujko koncentruje siê wokó³ roli trybuna³ów
kocielnych w zapobieganiu niewa¿noci i rozpadowi zwi¹zków ma³¿eñskich. Poszukuj¹c odpowiedzi na bardzo interesuj¹ce pytanie, czy trybuna³ kocielny mo¿e
byæ miejscem dzia³alnoci pastoralnej i przyczyniaæ siê do rozwoju duszpasterstwa przedma³¿eñskiego, stwierdza, ¿e nie istnieje ¿adna dychotomia, lecz komplementarnoæ w tym, co dotyczy porz¹dku prawnego i duszpasterskiego. Dlatego postuluje nawi¹zanie cilejszej wspó³pracy pomiêdzy trybuna³ami kocielnymi
a duszpasterzami w sensie cis³ym, którzy, przygotowuj¹c nauki przedma³¿eñskie
w poszczególnych krajach, powinni braæ pod uwagê najczêstsze przyczyny niewa¿noci ma³¿eñstwa orzekane w tamtejszych trybuna³ach kocielnych i w ten
sposób zapobiegaæ zawieraniu ma³¿eñstw niewa¿nych. Rozdzia³ drugi koñczy
charakterystyka danych statystycznych i opis najczêciej wystêpuj¹cych tytu³ów
niewa¿noci ma³¿eñstwa w trybuna³ach kocielnych.
W rozdziale trzecim zatytu³owanym La problematica dellammisione al
matrimonio e i principi informativi del sistema matrimoniale (Problem dopuszczenia do ma³¿eñstwa oraz zasady kszta³tuj¹ce instytucjê ma³¿eñstwa) ks. Poca³ujko
w³¹cza siê w dyskusjê, która toczy siê w doktrynie nad kryteriami dopuszczenia
nupturientów do ma³¿eñstwa. Bior¹c z jednej strony pod uwagê naturalne prawo
cz³owieka do zawarcia ma³¿eñstwa (zob. kan. 1058 KPK), a z drugiej strony
wymóg upewnienia siê, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie do jego zawarcia (zob.
kan. 1066 KPK), autor postuluje zrównowa¿one badania i ocenê zdolnoci nupturientów do wyra¿enia konsensusu ma³¿eñskiego w celu dopuszczenia ich do
lubu. Jego zdaniem w podobnym duchu nale¿y równie¿ podejmowaæ decyzjê
o ewentualnym zdejmowaniu klauzul zabraniaj¹cych zawierania kolejnych ma³¿eñstw.
W rozdziale czwartym zatytu³owanym Per la migliore prevenzione delle
nullità e dei fallimenti matrimoniali (Ku lepszemu zapobieganiu niewa¿noci
i rozpadowi ma³¿eñstw) czytelnik znajdzie autorskie propozycje i rozwi¹zania
praktyczne, które maj¹ ograniczyæ zawieranie ma³¿eñstw niewa¿nych. Autor,
uwzglêdniaj¹c przemiany spo³eczno-kulturowe, które przyczyniaj¹ siê do rozpadu
ma³¿eñstw, a tak¿e bior¹c pod uwagê dowiadczenia trybuna³ów kocielnych
w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstw, proponuje modyfikacjê programów i treci
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przeznaczonych do formowania narzeczonych oraz zmianê metod ich przekazywania. Zauwa¿a bowiem rozdwiêk pomiêdzy teoretycznymi za³o¿eniami przygotowania przedma³¿eñskiego a faktycznymi wyzwaniami, z którymi musz¹ zmierzyæ siê narzeczeni pozostaj¹cy pod wp³ywem wspó³czesnej kultury obcej
chrzecijañskiej antropologii i wizji ¿ycia ma³¿eñskiego. Poddaje te¿ krytycznej
ocenie sposób badania przedma³¿eñskiego.
W zakoñczeniu ks. T. Poca³ujko zebra³ wnioski i g³ówne tezy przeprowadzonych badañ. Wykaz skrótów sporz¹dzony zosta³ poprawnie, a ustalone przez
autora skróty znalaz³y zastosowanie w tekcie rozprawy. W bibliografii zosta³y
wydzielone dwie czêci: ród³a oraz publikacje zwarte i artyku³y. W ród³ach
dodatkowo wyszczególniono dokumenty soborowe (w porz¹dku chronologicznym), dokumenty papieskie (w porz¹dku alfabetycznym) w tym przemówienia
papie¿y do audytorów Roty Rzymskiej, dokumenty Kurii Rzymskiej, dokumenty
konferencji episkopatów, ród³a prawa oraz inne ród³a i zbiory prawa. Ca³oæ
pracy zamyka indeks autorów oraz spis treci.
Recenzowan¹ monografiê ks. Tomasza Poca³ujko nale¿y oceniæ bardzo wysoko, zarówno pod wzglêdem formy, jak i treci. Jej struktura jest przemylana
i uzasadniona, warsztat jêzykowy staranny, prowadzony wywód logiczny i konsekwentnie zmierzaj¹cy do osi¹gniêcia wyznaczonych we Wprowadzeniu celów
badawczych. Na szczególne uznanie zas³uguje trafnoæ i aktualnoæ wyboru tematu, który doskonale wpisuje siê w przes³anie papie¿a Benedykta XVI wyg³oszone 11 stycznia 2011 r. do audytorów Roty Rzymskiej w sprawie przygotowania
i dopuszczania do ma³¿eñstwa. Autor dobrze zrealizowa³ swoje zamierzenia badawcze, ukazuj¹c zwi¹zek miêdzy przyczynami niewa¿noci ma³¿eñstwa a prób¹
zapobie¿enia im na wczesnym etapie przed jego zawarciem. Ponadto wykaza³ siê
umiejêtnoci¹ pos³ugiwania siê metod¹ naukow¹ we wnikliwym analizowaniu
zagadnieñ prawnych, jak te¿ umiejêtn¹ systematyzacj¹ poszczególnych w¹tków
problemowych i wysuwaniem w³asnych propozycji. Reasumuj¹c stwierdzam, ¿e
recenzowana monografia jest dzie³em dojrza³ym i oryginalnym, stanowi wa¿ny
i twórczy przyczynek do badañ w obszarze prawa ma³¿eñskiego obejmuj¹cego
przygotowanie nupturientów do ma³¿eñstwa i dopuszczenie do niego, i mo¿e byæ
cenn¹ pomoc¹ duszpastersk¹ w skuteczniejszym sposobie zapobiegania zawieraniu ma³¿eñstw niewa¿nych.
ks. Lucjan wito
Olsztyn
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Maria Piechocka-Kłos, Prawodawstwo cesarskie i kościelne
wobec kultu pogańskiego w IV–VI wieku, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., Olsztyn 2010, ss. 166.

W pracy Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku zaprezentowano niezwykle istotn¹ problematykê ustawodawstwa okresu pónego antyku, skierowanego przeciw starorzymskim kultom
religijnym.
Autorka podzieli³a swoje rozwa¿ania na dwie czêci, poprzedzone wstêpem
powiêconym ród³om i literaturze przedmiotu. W pierwszej czêci, po krótkiej
charakterystyce rzymskich kodeksów prawa poklasycznego (ze szczególnym
uwzglêdnieniem Kodeksu Teodozjañskiego i Justyniañskiego, które s¹ podstaw¹
ród³ow¹ pracy w odniesieniu do prawodawstwa cesarskiego) autorka przechodzi
do omówienia cesarskich konstytucji zwi¹zanych z kultem pogañskim. Ta czêæ
pracy zosta³a oparta na chronologicznym uk³adzie róde³ prawa. Na pocz¹tku
zatem omówione zosta³o stanowisko cesarza Konstantyna i jego synów wobec
kultu pogañskiego. Nastêpnie w krótkim podrozdziale autorka powiêci³a uwagê
polityce religijnej Juliana, cesarza niechêtnego chrzecijanom (pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e na krótko po uzurpacji galijskiej cesarz ten, w obliczu bliskiej konfrontacji z Konstancjuszem, próbowa³ pewnymi gestami zjednaæ sobie chrzecijan, bior¹c np. udzia³ w ich obrzêdach, por. Amm. Marc. 21.2.4-5). W dalszej kolejnoci
dokona³a omówienia rozleg³ego ustawodawstwa przeciw poganom z okresu panowania dynastii teodozjañskiej i Justyniana. Tematyka analizowanych róde³ prawa
koncentruje siê, zgodnie z przyjêtymi w pracy za³o¿eniami, na rozmaitych aspektach sprawowania kultu religijnego (oddawanie czci bogom, udzia³ w misteriach
pogañskich, sk³adanie ofiar, wró¿biarstwo). Autorka ukaza³a w ten sposób politykê systematycznej likwidacji wszelkich zewnêtrznych objawów kultów pogañskich (wiêta pogañskie, wi¹tynie, obrzêdy, zwyczaje). Nale¿y przy tym pamiêtaæ o dwóch istotnych kwestiach. Ofensywa przeciw poganom nie ogranicza³a siê
jedynie do zwalczania pogañstwa w sferze sacrum, lecz, o czym autorka wspomnia³a w rozdziale V czêci I, rozszerzona zosta³a na profanum (poprzez tworzenie
dyskryminuj¹cych przepisów na gruncie prawa prywatnego czy usuwanie pogan
z szeregów militia cohortalis i militia armata). Jednak¿e, o czym w pracy nie
wspomniano, niektóre pogañskie festiwale by³y zachowywane po przyjêciu pewnych modyfikacji, np. obchodzone w duchu chrzecijañskiej skromnoci misterium
Dionizosa i Afrodyty, tzw. Maiuma. Konstytucje zwi¹zane z tym wiêtem zosta³y
w³¹czone do Kodeksu Teodozjañskiego (por. CTh 15.6.1-2), a zatem spotykamy siê
z jego celebracj¹ jeszcze po 438 r.
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Druga czêæ pracy powiêcona zosta³a stanowisku w³adz chrzecijañskiej
wspólnoty wobec kultu pogañskiego w pónym antyku. Rozwa¿ania rozpoczynaj¹
siê od przybli¿enia pogl¹dów chrzecijañskich apologetów na kwestiê udzia³u
chrzecijan w ¿yciu religijnym i publicznym Rzymian, co (z uwagi na przenikanie
siê sacrum i profanum) grozi³o grzechem ba³wochwalstwa (idolatria). Koncentruj¹c siê na rozwa¿aniach Tertuliana (De spectaculis, De idolatria) autorka
wprowadza czytelnika w zagadnienie stosunku do ba³wochwalstwa synodów kocielnych, których ustawodawstwu powiêca miejsce w dalszej czêci pracy,
omawia tak¿e krótk¹ genezê synodów oraz ich znaczenie jako czynnika prawotwórczego. Przytacza decyzje trzech synodów, podjête przeciw kultowi pogañskiemu w IV w. (synod w Elwirze  306 r., Ancyrze  314 r., Valentia [Valence
dAgen]  374 r.) i decyzje synodów, które obradowa³y wiekach VVI. Uwaga
powiêcona zosta³a tak¿e Konstytucjom apostolskim uznawanym przez prawo
kocielne za tekst normatywny.
Praca jest dobrze udokumentowana pod wzglêdem ród³owym, jej niezaprzeczalne walory wzbogaci³oby jednak uzupe³nienie prowadzonych przez autorkê
rozwa¿añ o kilka aspektów. Analizê róde³ jurydycznych ilustruje wartociowy
materia³ pozajurydyczny, ze szczególnym uwzglêdnieniem autorów chrzecijañskich b¹d chrzecijañstwu sprzyjaj¹cych (m.in. Euzebiusz z Cezarei, Sokrates
Scholastyk, Sozomen, Laktancjusz, Tertulian). Zabrak³o, moim zdaniem, równowa¿nego g³osu ze strony autorów reprezentuj¹cych tradycyjne wartoci religijne
Rzymian. Autorka nawi¹zuje, co prawda, do relatio Symmachusa, z³o¿onej
w sprawie sporu o o³tarz Wiktorii, jednak¿e nie siêga do bardzo wa¿nego wiadectwa epoki przeladowañ pogan, jakim jest mowa Libaniusza skierowana do
Teodozjusza I w obronie pogañskich miejsc kultu (Or. XXX., dostêpna polskiemu
czytelnikowi w przek³adzie L. Ma³unowiczówny). Stanowi ona doskona³¹ ilustracjê efektów wywo³anych przez wspomniane w pracy edykty Teodozjusza.
Ponadto wartoæ pracy podnios³aby zapewne analiza prawnoporównawcza
przytoczonych przez autorkê, powiêconych problemowi pogañstwa, aktów prawnych w³adzy cesarskiej i w³adz kocielnych. Pozwoli³oby to na szersze przyjrzenie
siê problemowi wzajemnego wp³ywu prawotwórczej dzia³alnoci cesarskich kwestorów pa³acowych i synodów kocielnych. W omawianej przez autorkê dziedzinie cesarskiego i kocielnego prawodawstwa widoczna jest zbie¿noæ w zainteresowaniu w³adz problemami zwi¹zanymi z kultem pogañskim (nie tylko sk³adanie
ofiar czy ba³wochwalstwo, ale tak¿e inne przejawy starorzymskich tradycji sakralno-magicznych, np. wró¿biarstwo). Ciekawie wygl¹da³aby próba udzielenia
odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia dzia³alnoæ synodów wp³ywa³a na
kszta³t cesarskiego prawa i vice versa. Interakcja taka z pewnoci¹ istnia³a,
o czym wiadczy chocia¿by zachowana epistola ad episcopos post Arelatense
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concilium Konstantyna z 314 r. (Testi Costantiniani nelle fonti letterarie, pod
red. P. Silli, Mediolan 1987, s. 20).
Odnonie do zajêtego przez autorkê stanowiska w pewnych kwestiach, nie
jestem sk³onny uznaæ konstytucji Konstantyna w sprawie ustanowienia dies Solis
dniem wolnym od czynnoci procesowych za przejaw dzia³alnoci skierowanej
przeciw kultowi pogañskiemu, jak sugeruje autorka (s. 41 i n.). Moim zdaniem,
ten akt prawny wiadczy o czym wprost przeciwnym. Konstytucja z 321 r.
skierowana do Helpidiusa (CTh 2.8.1) by³a w istocie aktem o charakterze wzglêdem chrzecijan antydyskryminacyjnym, wprowadzaj¹cym wiêty dla nich Dzieñ
Pana i Zbawiciela (Euzebiusz z Cezarei) do kalendarza s¹dowego Rzymian,
pomiêdzy inne dies feriatae. W tym aspekcie ruch o charakterze wybitnie antypogañskim, czyli eliminacja wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego, zosta³ wykonany dopiero w 389 r. (o czym autorka wzmiankuje) w drodze og³oszenia
edyktu Teodozjusza I, Walentyniana II i Arkadiusza, pozostawiaj¹cego w kalendarzu s¹dowym jako dies feriatae jedynie wiêta chrzecijañskie, wieckie i dni
zbiorów plonów (o usuniêciu wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego expressis
verbis w póniejszej o 6 lat konstytucji CTh 2.8.22).
Autorka nie ustrzeg³a siê przed pope³nieniem drobnych pomy³ek (niemaj¹cych jednak wp³ywu na merytoryczn¹ stronê pracy). Przyk³adowo na stronie 17
u¿ywa okrelenia pretor pretorium zamiast prefekt pretorium (stosuj¹c jednak¿e
poprawn¹ ³aciñsk¹ nomenklaturê). Autorka powinna siê tak¿e zastanowiæ, czy
stosowaæ nazwê Edykt Mediolañski (odnonie do której przychyla siê do stanowiska, ¿e jest to nazwa myl¹ca i powinna byæ zast¹piona przez edykt tolerancyjny, por. s. 38 przyp. 17). Powy¿sze potkniêcia nie maj¹ jednak wp³ywu na
naukowe walory pracy. Podsumowuj¹c, prezentowana monografia stanowi pozycjê u¿yteczn¹ dla wszystkich osób interesuj¹cych siê histori¹ religii, histori¹ pónego antyku i pónorzymskim prawodawstwem
Adam wiêtoñ
Olsztyn
Sławomir Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss 296.

Problematyka zwi¹zana ze skuteczn¹, prawn¹ ochron¹ rodziny, a przede
wszystkim z jej wizj¹ oraz zakresem i charakterem przys³uguj¹cych jej praw, jest
obecnie zagadnieniem nonym spo³ecznie, wywo³uj¹cym liczne dysputy i polemiki.
W szeroki nurt tej dyskusji wpisuje siê prezentowana ksi¹¿ka S³awomira Hypsia.
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Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Jego zainteresowania
badawcze s¹ rozleg³e, obejmuj¹ oprócz prawa karnego materialnego, prawo nieletnich i kryminologiê. W szczególnoci specjalizuje siê w problematyce przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece oraz wolnoci.
Zasadniczym przedmiotem monografii jest analiza prawnokarnych rozwi¹zañ dotycz¹cych ochrony rodziny. Celem, jaki stawia sobie autor, jest okrelenie
normatywnego systemu opartego na kompleksowej koncepcji ochrony rodziny
jako podmiotu kolektywnego. S. Hyp podejmuje próbê odpowiedzi na trzy
kluczowe pytania: po pierwsze, czy rodzina jako wspólnota znajduje siê
w obszarze zainteresowania ustawodawcy karnego? po drugie, jakie s¹ rzeczywiste granice kryminalizacji przestêpstw przeciwko rodzinie w wietle obowi¹zuj¹cego prawa? oraz, po trzecie, czy s¹ to granice wystarczaj¹ce do ochrony
rodziny?
Prezentowana publikacja, poprzedzona przedmow¹ prof. dr hab. Alicji
Grzekowiak, sk³ada siê ze Wstêpu (s. 1317), szeciu rozdzia³ów problemowych
i Zakoñczenia (s. 265271). Zawiera równie¿ wykaz literatury i skrótów.
We Wstêpie autor omawia zagadnienia metodologiczne, zakrelaj¹c jednoczenie ramy swych analiz. Zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e pe³ne przedstawienie
problematyki zwi¹zków prawa karnego i rodziny znacznie wykracza³oby poza
mo¿liwoci omówienia ich w jednym opracowaniu, autor zawê¿a analizowan¹
problematykê do najwa¿niejszych aspektów rodziny, które czyni¹ z niej wartoæ
spo³eczn¹ i prawn¹, tj. do jej struktury i podstawowych funkcji. W odniesieniu do
tych aspektów dokonuje oceny czynów zabronionych, przy czym uwagê koncentruje jedynie na tych normach, w których elementy zwi¹zane z rodzin¹ zosta³y
zaakcentowane przez samego ustawodawcê.
W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Rola prawa karnego w ochronie
rodziny (s. 1743), porusza problematykê racjonalizacji prawnokarnej ochrony
rodziny oraz omawia granice tej¿e ochrony. Podkrela m.in., ¿e aby ustaliæ zasadnoæ, celowoæ i przydatnoæ kryminalizacji zachowañ odnosz¹cych siê do rodziny, nale¿y przede wszystkim ustaliæ, jakie wartoci ma chroniæ okrelona norma
karna i jakich zamachów ma dotyczyæ wynikaj¹cy z niej zakaz. Opieraj¹c siê na
tezie, ¿e umieszczenie rodziny wród wartoci konstytucyjnych w sposób fundamentalny okrela kierunek ochrony prawnokarnej, autor wskazuje, ¿e katalog
dóbr chronionych przez prawo karne powinien odpowiadaæ przynajmniej
w minimalnym stopniu katalogowi dóbr chronionych przez przepisy wyra¿aj¹ce
konstytucyjne standardy ochrony rodziny. Kluczowe dla okrelenia modelu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce jest zatem  wed³ug S. Hypsia  ustalenie
standardu ochrony rodziny przewidzianego w konstytucji (s. 23). Granice prawno-
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karnej ochrony rodziny wyznaczane s¹ natomiast przez dwie podstawowe zasady:
zasadê pomocniczoci i subsydiarnoci.
W rozdziale drugim, Kszta³towanie siê prawnokarnej ochrony rodziny w
Polsce (s. 4367), autor przedstawia ewolucjê przepisów maj¹cych na celu
ochronê rodziny w dawnym polskim prawie karnym oraz w prawie karnym
pañstw zaborczych obowi¹zuj¹cym na ziemiach polskich. Wskazuje tak¿e na
standardy ochrony rodziny w Kodeksie karnym z 1932 r. oraz w prawie karnym
Polski Ludowej.
W rozdziale trzecim, Rodzina jako dobro chronione w polskim prawie
karnym (s. 6997), autor analizuje zagadnienie rodziny jako rodzajowego i indywidualnego dobra chronionego w wietle obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego
z 6.06.1997 r., a tak¿e dokonuje identyfikacji i klasyfikacji przepisów chroni¹cych
rodzinê w obecnym prawie karnym. Dokonuje podzia³u przestêpstw przeciwko
rodzinie na cztery zasadnicze grupy: przestêpstwa, które naruszaj¹ strukturê rodziny, przestêpstwa skierowane przeciwko funkcji prokreacyjnej rodziny, czyny
wymierzone przeciwko funkcji opiekuñczo-wychowawczej rodziny oraz zakazy
karne, które maj¹ zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie rodziny.
Do powy¿szego podzia³u nawi¹zuj¹ kolejne, tematyczne rozdzia³y monografii.
W rozdziale czwartym, Prawnokarna ochrona struktury i funkcji prokreacyjnej rodziny (s. 99149), autor przybli¿a cel i zakres kryminalizacji wystêpku
bigamii, omawia czyny godz¹ce w stan osobowy rodziny, zwracaj¹c przy tym
krytyczn¹ uwagê m.in. na brak normy, która bezporednio penalizowa³aby zamach na stan cywilny cz³owieka, w przypadku np. zamiany noworodków. Analizuje ochronê prokreacji w kontekcie zbrodni ludobójstwa, rozwa¿a relacjê pomiêdzy przestêpstwem dzieciobójstwa a poziomem ochrony prokreacji w rodzinie
oraz przedstawia prawnokarny wymiar ochrony ¿ycia dziecka poczêtego, wskazuj¹c na niedostatki legislacyjne w przedmiotowym zakresie.
Rozdzia³ pi¹ty, Prawnokarna ochrony prawid³owego funkcjonowania rodziny (s. 149210), powiecony zosta³ szeroko pojmowanej ochronie rodziny przed
przemoc¹ i wszelkimi formami nadu¿ycia seksualnego, a tak¿e ochronie dziecka
przed u¿ywaniem substancji uzale¿niaj¹cych.
W szóstym rozdziale, Prawna ochrona funkcji opiekuñczo-wychowawczej
w rodzinie (s. 212266), autor podejmuje problematykê prawnokarnej ochrony
wykonywania w³adzy rodzicielskiej oraz zabezpieczenia materialnych potrzeb rodziny, a tak¿e wskazuje na odpowiedzialnoæ karn¹ za niedope³nienie pieczy nad
dzieckiem.
W Zakoñczeniu S. Hyp, podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania, wyra¿a pogl¹d,
¿e rodzina, mimo ¿e jest wartoci¹ spo³eczn¹ o ugruntowanej pozycji konstytucyjnej, przez polskie prawo karne zosta³a potraktowana incydentalnie. Ochrona ro-
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dziny przewidziana w polskim prawie karnym jest niedostateczna zarówno pod
wzglêdem zakresu ochrony, opisów czynów zabronionych, jak równie¿ miejsca
i pozycji rodziny jako dobra chronionego prawem karnym. Taki stan rzeczy wynika, zdaniem autora, przede wszystkim z recepcji do Kodeksu karnego 1997 r.
modelu ochrony rodziny okrelonego jeszcze na podstawie Kodeksu karnego
z 1969 r., a wiêc na podstawie przepisów ukszta³towanych w odmiennych warunkach spo³eczno-ustrojowych. Ówczesny model ochrony rodziny nie tylko wykazywa³ tendencje deprecjonuj¹ce wartoæ rodziny i jej autonomiê, ale równie¿ poddawa³ rodzinê prymatowi praw wolnociowych jednostki. Zawieraj¹c w³asne
postulaty de lege ferenda, maj¹ce na celu uporz¹dkowanie systemu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce, autor stwierdzi³, ¿e w centralnym miejscu wspó³czesnej aksjologii prawa karnego, oprócz ochrony dóbr indywidualnych ka¿dego
cz³owieka, powinna staæ ochrona rodziny jako podmiotu w³asnych, autonomicznych praw, które nie s¹ sum¹ pojedynczych tworz¹cych j¹ osób (s. 267).
Prezentowana monografia jest publikacj¹ wartociow¹ i ciekaw¹. Autor
komunikatywnie i sprawnie realizuje nakrelony we Wstêpie cel pracy, a zawartoæ rozdzia³ów, powi¹zanych ze sob¹ logicznie, jest w pe³ni zbie¿na z przyjêt¹
problematyk¹ badawcz¹.
Zagadnienie prawnokarnej ochrony rodziny nie by³o dot¹d (w aspekcie
przedstawionym w ksi¹¿ce) przedmiotem pog³êbionego zainteresowania polskiej
doktryny. We wspó³czesnej polskiej literaturze nie ma opracowania, które ca³ociowo obejmowa³oby zagadnienie ochrony rodziny, z uwzglêdnieniem jej struktury i funkcji. S. Hyp w sposób nowatorski, a przy tym rzeczowy i wyczerpuj¹cy,
dokona³ kompleksowej analizy rozwi¹zañ normatywnych dotycz¹cych ochrony
rodziny w p³aszczynie prawa karnego, podkrelaj¹c  co niezmiernie istotne
 wspólnotowy charakter rodziny. Ten w³anie aspekt omawianej publikacji, niezale¿nie od walorów wynikaj¹cych z krytycznej (i trafnej) analizy zakresu i poziomu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce, zas³uguje na szczególne podkrelenie. W tocz¹cej siê w literaturze przedmiotu dyskusji, czy prawo karne chroni
rodzinê rozumian¹ jako wspólnotê czy jedynie indywidualne prawa ludzi tworz¹cych rodzinê1, S. Hyp nie tylko wyranie opowiada siê za traktowaniem rodziny
jako wspólnoty autonomicznej, maj¹cej w³asne prawa, ale równoczenie podkrela, ¿e jest to wspólnota jedyna w swoim rodzaju, oparta na ma³¿eñstwie kobiety
i mê¿czyzny, nie daj¹ca siê zast¹piæ ¿adnymi innymi zwi¹zkami interpersonalnymi.
Swoje stanowisko w tym wzglêdzie autor przekonuj¹co i logicznie uzasadnia.
1 Zdaniem m.in. H. Wakiewicz rodzina nie ma bytu niezale¿nego od konkretnych osób ¿yj¹cych w rodzinie (zob. H. Wakiewicz, Prawa cz³owieka a prawa rodziny, Chrzecijanin w wiecie 1985,
nr 139, s. 52). Wed³ug A. Grzejdziaka to cz³onkowie rodziny s¹ podmiotem stosunków prawnych, a nie
rodzina jako zorganizowana ca³oæ (zob. A. Grzejdziak, Prawo do wychowania w rodzinie, B. Banaszak,
A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 464).
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Przedmiotowa monografia niew¹tpliwie nie nale¿y do prac odtwórczych. Jej
autor krytycznie weryfikuje wiele utartych i rozpowszechnionych w literaturze
przedmiotu pogl¹dów, choæ nie ustrzega siê kilku niejasnoci i niedopowiedzeñ2.
Ten drobny mankament w niczym nie zmienia jednak¿e ogólnego wniosku, ¿e
recenzowana praca jest publikacj¹ cenn¹, która mo¿e byæ zarówno inspiracj¹ do
dalszych naukowych poszukiwañ dla teoretyków prawa, jak i kompendium wiedzy
o ochronie rodziny w prawie karnym dla praktyków wymiaru sprawiedliwoci.
Ma³gorzata Tomkiewicz
Olsztyn

2

Np. analizuj¹c przestêpstwo kazirodztwa, S. Hyp wyra¿a pogl¹d, ¿e skoro przez przysposobienie powstaje pomiêdzy przysposabiaj¹cym a przysposobionym taki stosunek, jak pomiêdzy rodzicami
i dzieæmi, a przysposobiony nabywa prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z pokrewieñstwa w stosunku do
krewnych przysposabiaj¹cego, to obcowanie p³ciowe pomiêdzy osobami przysposobionymi czy te¿
pomiêdzy osob¹ przysposobion¹ a naturalnym dzieckiem przysposabiaj¹cego nale¿y traktowaæ tak, jak
kazirodztwo pomiêdzy rodzeñstwem (s. 166167). Pogl¹d ten, jakkolwiek s³uszny ze wzglêdów etycznych, nasuwa jednak¿e w¹tpliwoci natury prawnej. Przede wszystkim, jest on w¹tpliwy ju¿ chocia¿by
z tego wzglêdu, ¿e zdaje siê uto¿samiaæ przysposobienie wy³¹cznie z przysposobieniem pe³nym. Tymczasem, oprócz adoptio plena istnieje tak¿e adoptio minus plena, którego istota polega w³anie na
tym, ¿e przysposobiony nie zostaje w³¹czony (pod wzglêdem prawnym) w sposób pe³ny do rodziny
przysposabiaj¹cego i nie staje siê bratem czy te¿ siostr¹ dla naturalnych dzieci przysposabiaj¹cego.
W odniesieniu zatem do tego rodzaju przysposobienia, poszukiwanie argumentu na rozci¹gniêcie zakazu
kazirodztwa pomiêdzy przysposobionym a naturalnym dzieckiem przysposabiaj¹cego w analogii do
zakazu istniej¹cego pomiêdzy rodzeñstwem, nie jest zabiegiem przekonuj¹cym. S. Hyp pomija równie¿
najnowsze pogl¹dy powsta³e na tle art. 15 k.r.o. (szerzej zob. M. Tomkiewicz, Kazirodztwo a prawnokarna ochrona rodziny w Polsce, Prace IPSiR 2013).
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