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Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich 
(judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), red. ks. G. Dzierżon, Kraków: Wydawnictwo 
Homo Dei 2014, ss. 416.

Małżeństwo jawi się jako naturalna oraz podstawowa komórka społeczeństwa, wspólnoty. Ma 
ona nie tylko wymiar świecki, ale zwłaszcza religijny. Podobnie jak różne są porządki normatywne 
różnych państw w dziedzinie małżeństwa, tak i na gruncie religii mamy do czynienia z różnym ujęciem 
rozwiązań prawnych. Niezwykle ważne zagadnienia dotyczące małżeństwa ujęte w jednym miejscu 
odnajdziemy w książce Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich 
(judaizm, islam, hinduizm, buddyzm). Jest to monografia stworzona przez wielu autorów, pod redakcją 
polskiego kanonisty ks. prof. dr hab. Gintera Dzierżona, który jako matrymonialista zebrał zespół osób, 
które podjęły próbę integralnego ujęcia problematyki, będącej przedmiotem ich naukowych zaintere-
sowań. W ten sposób powstała wyjątkowa pozycja naukowa. Książka wydana w 2014 r. przez Wydaw-
nictwo Homo Dei w Krakowie.

Monografia składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Już we wstę-
pie ks. prof. Dzierżon zaznacza, iż poszczególni Autorzy zaprezentowali nie tylko kwestie zawierania 
małżeństwa w poszczególnych religiach, ale także skutki prawne rozpadu małżeństw. Cztery pierw-
sze rozdziały dotyczą małżeństwa w Kościele katolickim, judaizmie, islamie i hinduizmie. Z racji na 
fakt, iż te religie mają własne systemy prawne różnią się w przedstawieniu zagadnienia w stosunku 
do ostatniego rozdziału dotyczącego małżeństwa wyznawców buddyzmu, które to często zawierane 
jest jedynie zgodnie z tradycyjnymi zwyczajami danego regionu, a dopiero później zgodnie z prawem 
świeckim. Redaktor podkreślił również nadzieje autorów, że oprócz omówienia zagadnień doktrynal-
nych, publikacja przyczyni się do pogłębienia dialogu międzyreligijnego.

Pierwszy rozdział Małżeństwo w Kościele katolickim opracował ks. Waldemar Przyklenk. 
Autor skupił się na istotnych dla ważności małżeństwa elementach. Analizuje pojęcie zgody małżeń-
skiej i jednocześnie jej wad przewidzianych przez Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. (kan. 1095–
1103). Zgoda małżeńska jest przyczyną sprawczą małżeństwa, dlatego jej brak lub jakakolwiek wada 
wpływa ostatecznie na ważność umowy małżeńskiej. W dalszej części został przedstawiony katalog 
dwunastu przeszkód zrywających, które nie pozwalają nupturientowi ważnie zawrzeć małżeństwo. 
Trzeci punkt rozdziału traktuje o formie kanonicznej wymaganej również do ważności małżeństwa. 
Ponadto Autor odnosi się jeszcze do formy liturgicznej oraz do warunków i formy zawarcia małżeń-
stwa mieszanego.

Drugi rozdział Małżeństwo Żydów jest autorstwem Pawła Stasiuka. Rozpoczyna on od przedsta-
wienia małżeństwa jako instytucji, czyli umowy pomiędzy dwiema osobami, które otrzymują błogosła-
wieństwo Boże. Również w judaizmie konsens małżeński stanowi element konstytutywny małżeństwa. 
Ponadto przedstawia różnice, jakie występują między przeszkodami i zakazami małżeńskimi. Cha-
rakterystycznym momentem w drodze do zawarcia małżeństwa staje się podarunek, a następnie mają 
miejsce zaręczyny i zapowiedzi. Autor podkreśla, iż zaręczyny mają charakter prywatny i mogą być 
zerwane, przeciwnie do zapowiedzi, które pociągają skutki prawne. Następnie został opisany moment 
zawierania małżeństwa, począwszy od obrzędów poprzedzających. Kolejno, podobnie jak w poprzed-
nim rozdziale, została poruszona kwestia małżeństwa mieszanego. Dwa ostatnie zagadnienia oscylują 
wokół rozwodu i unieważnienia małżeństwa. 
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Ksiądz Ginter Dzierżon jest autorem trzeciego rozdziału zatytułowanego Małżeństwo w islamie. 
Sytuuje on małżeństwo i rodzinę muzułmańską jako podstawową strukturę organizacyjną w społeczeń-
stwie islamskim. W kolejnym punkcie została poddana analizie umowa małżeńska, która występuje 
w kilku rodzajach: typowej i specyficznej. W związku z tym wyróżnia się kilka rodzajów małżeństw: 
czasowe, zezwalające, nieoficjalne. Ważnym punktem omówionym przez ks. prof. Dzierżona są warun-
ki co do ważności małżeństwa. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach oscylują one wokół wad zgo-
dy małżeńskiej, przeszkód i wymogów dotyczących formy. Istotne miejsce zajmuje także podarunek. 
W islamie ważne miejsce zajmuje okres przygotowania do zawarcia małżeństwa, zwany zaręczynami. 
Kolejne punkty dotyczą ceremonii zawarcia małżeństwa, jego skutków, a także rozwiązania małżeń-
stwa i małżeństwa niewierzących. Z racji na zezwolenie prawne, szczególne miejsce w charakterystyce 
małżeństwa stanowi problem poligamii, który Autor porusza w oddzielnym punkcie.

Kolejny, czwarty rozdział Małżeństwo w hinduizmie opracowała Kinga Szymańska. Autorka 
wprowadza czytelnika w meritum zagadnienia poprzez opis hinduizmu jako religii. W dalszej części 
przechodzi do zawarcia małżeństwa, wyróżnia warunki oraz formy zawarcia małżeństwa, prawo do 
posagu, ceremonię zawarcia małżeństwa. Na uwagę zasługuje punkt małżeństw dzieci. Podobnie jak 
we wcześniejszych opracowaniach i tu Autorka odnosi się do małżeństw mieszanych. Następnie od-
nosi się do unieważnienia małżeństwa oraz rozwodów. Swoją pracę kończy opisem pozycji kobiety 
w hinduizmie, bo jak sama zauważa analiza problematyki małżeństwa w tej religii nie byłaby pełna bez 
uwzględnienia kwestii kobiety i jej pozycji w hinduizmie. 

Ostatni rozdział ze względu na specyfikę małżeństwa w religii buddyzmu nosi w stosunku do po-
przednich nieco zmieniony tytuł. Małżeństwo wyznawców buddyzmu opracowała Aleksandra Czapnik. 
Autorka rozpoczyna od podkreślenia znaczenia małżeństwa w życiu społecznym, które traktuje się 
jedynie jako etap przejściowy w drodze do osiągnięcia oświecenia. Konsekwencją takiego podejścia 
jest przyzwolenie na rozwód. Małżeństwo w tej religii zalicza się do sfery świeckiej. W związku z tym 
jedyne wymogi odnośnie do obrzędów wynikają z tradycji danego regionu. Autorka omawia szczegó-
łowo te zagadnienia, zwracając uwagę specyfikę regionów, na prawo państwowe, zaręczyny, formę 
zawarcia, czy też sprawy nieważności małżeństwa czy jego ustania. Na koniec odnosi się do problema-
tyki małżeństwa mieszanego. 

Opracowanie zostało podsumowane przez redaktora ks. prof. dr hab. Gintera Dzierżona. Na uwa-
gę zasługuje również bardzo bogata bibliografia podzielona na część źródeł oraz literaturę przedmiotu. 

Niniejsze opracowanie stanowi wspaniałe zestawienie poglądów na małżeństwo w najwięk-
szych religiach współczesnego świata. Katolickie pojęcie małżeństwa zostaje zestawione z religią 
judaistyczną, islamem, hinduizmem oraz buddyzmem. Z niniejszej publikacji dowiadujemy się, jak 
jedna instytucja różni się w świetle unormowań prawnych wspomnianych religii. Cztery pierwsze 
wypracowały swoje normy prawne i tylko w buddyzmie instytucja małżeństwa opiera się na prawie 
świeckim. Cztery pierwsze rozdziały charakteryzują małżeństwo jako związek o charakterze sakral-
nym. Widocznym staje się zatem fakt, jakie funkcjonują aparaty służące obronie małżeństwa. Wi-
dzimy jak poszczególne porządki prawne przedkładają spełnienie określonych warunków prawnych 
do ważności małżeństwa. Widać pewne podobieństwa, ale także rysują się cechy charakterystyczne 
w poszczególnych religiach. Występują przeszkody do zawarcia małżeństwa. Punktem centralnym 
u katolików, żydów, w islamie jest konsens małżeński. U żydów i muzułmanów podkreśla się waż-
ną rolę podarunku oraz zaręczyn i zapowiedzi. Natomiast w hinduizmie czy buddyzmie z racji na 
zróżnicowanie społeczne jawi się mnogość ceremonii czy obrzędów zawarcia małżeństwa. Punktem 
wspólnym wszystkich rozdziałów jest podjęcie zagadnienia małżeństw mieszanych w każdej z oma-
wianych religii. Z racji na współczesny pluralizm narodowościowy, migrację ludności jest to nie-
wątpliwe bardzo ważny temat. Teoria staje się punktem wyjścia aplikacji stosownych norm, choćby 
w polskiej rzeczywistości. 

Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, 
hinduizm, buddyzm) jawi się jako publikacja opracowana niezwykle rzetelnie pod kierunkiem wybitne-
go matrymonialisty ks. prof. G. Dzierżona. Świadczy o tym styl oraz układ i przejrzystość treści. Praca 
została oparta na licznych źródłach i literaturze w tym doktrynie prawnej. Uważam, że niniejsza praca 
odkrywa małżeństwo jako instytucję naturalną. Bez wątpienia jest źródłem wiedzy o małżeństwie nie 
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tylko dla specjalistów w tym zakresie, prawników, kanonistów, ale także dla socjologów, kulturoznaw-
ców oraz po prostu ludzi ciekawych świata.

Adam Bartczak
Uniwersytet Łódzki




