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Dnia 13 stycznia 2009 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze
nasz Kolega

Ks. prof. UKSW dr hab. JERZY SYRYJCZYK
Był kapłanem diecezji siedleckiej, ściśle związanym z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a następnie od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Kościelnego Prawa Karnego
oraz kuratora Katedry Polskiego Prawa Karnego i Procesowego.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej.
Wykształcił wielu magistrów i doktorów prawa kanonicznego. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału i Prodziekana. Był członkiem Senatu ATK. Pracował na rzecz Uczelni
w wielu Komisjach Uczelnianych pełniąc funkcję przewodniczącego. Ostatnio był
członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Był również członkiem Komisji Upowszechniania Prawa Kanonicznego w pracach II Synodu Plenarnego Polski. Przez
25 lat pełnił funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Siedlcach. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce
w kanonistyce polskiej, jako znawcy kanonicznego prawa karnego, a także i polskiego prawa karnego. Sam napisał szereg opracowań o charakterze porównawczym,
a także pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich z tej dziedziny.
Angażował się w prace dla dobra Kościoła w Polsce. Od 1991 r. podjął pracę
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Biskup Polowy mianował Go swoim
wikariuszem generalnym. Urząd ten sprawował do 2004 roku. W latach 1996-2003
dodatkowo sprawował urząd proboszcza w parafii wojskowej w Warszawie-Bemowie. Można śmiało powiedzieć, że Ksiądz Profesor położył podwaliny prawne pod
reaktywujący się Ordynariat Polowy i jego struktury wewnętrzne. Należy też dodać,
że w 1993 r. został mianowany na stopień pułkownika, a w 2001 r. mianowany Prałatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego.
Ostatnią posługę, zgromadzeni pod przewodnictwem JE. ks. bpa Piotra Tomasika w asyście JE. ks. bpa Andrzeja Dzięgi oddaliśmy śp. Księdzu Jerzemu w dniu 17
stycznia 2009 r. w Radzyniu Podlaskim.
Dziękujemy Księdzu Profesorowi, że był wśród nas i był właśnie takim, jakim był:
dobrym człowiekiem i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Ufamy, że Pan Zmartwychwstały da Mu udział w uczcie Swojego Królestwa.
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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KS. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KS. PROF. JERZY SYRYJCZYK (1950–2009)
Ks. prof. Jerzy Syryjczyk urodził się 15 października 1950 roku
w Wohyniu k. Radzynia Podlaskiego w diecezji siedleckiej. W roku
1957 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Radzyniu Podlaskim, a następnie w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1968 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1974 roku. W tym też roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz
w parafii Łochów w diecezji siedleckiej.
W następnym roku, tj. w 1975 podjął studia prawa kanonicznego
na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, które ukończył w 1978 roku z wyróżnieniem, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. W tym samym
roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa
Kanonicznego ATK jako asystent stażysta. W roku 1979 uzyskał
stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego
na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kradzież w karnym prawie
kanonicznym i polskim. Od 1 października tegoż roku został zatrudniony w charakterze adiunkta przy Katedrze Kościelnego Prawa
Karnego na wspomnianym wyżej Wydziale. W tym okresie prowadził wykłady i ćwiczenia z kościelnego prawa karnego, polskiego
prawa karnego, polskiego procesu karnego i ćwiczenia z prawa
rzymskiego oraz proseminarium z prawa kanonicznego.
W dniu 10 stycznia 1983 r. przedłożył Radzie Wydziału Prawa
Kanonicznego ATK dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt.
Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego.
Studium prawno-historyczne. Kolokwium habilitacyjne odbyło się
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w dniu 25 maja tegoż roku, które Rada Wydziału przyjęła i oceniła
pozytywnie, podejmując uchwałę o nadaniu ks. dr Jerzemu Syryjczykowi stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie
prawa kanonicznego. Dnia 26 listopada 1984 r. Centralna Komisja
do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów zatwierdziła powyższą uchwałę Rady Wydziału i tym samym nadano stopień naukowy.
Dnia 1 października 1985 r. ks. dr hab. Jerzy Syryjczyk został
powołany na stanowisko docenta na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz kierownika Katedry Kościelnego Prawa Karnego, zaś dnia
1 października 1991 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Na Wydziale Prawa Kanonicznego pełnił również wiele odpowiedzialnych funkcji natury administracyjnej. W latach 1978-1983
ks. Jerzy Syryjczyk był współpracownikiem redakcji Biuletynu Informacyjnego ATK, następnie przez okres czterech lat (1978-1982)
był członkiem Rady Wydziału jako przedstawiciel pomocniczych
pracowników naukowych pełniąc również obowiązki sekretarza
tejże Rady. W latach 1978-1980 był członkiem Komisji Planu Studiów Wydziału Prawa Kanonicznego, a od roku 1983 członkiem
zespołu konsultacyjnego ds. opracowywania materiałów dla Rady
Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Z kolei w latach
1987-1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego, a w latach 1993-1996 dziekana tegoż Wydziału.
Ks. prof. Jerzy Syryjczyk pełnił też wiele funkcji dla dobra Uczelni, najpierw ATK, a następnie UKSW. Przez kilka kadencji był
członkiem Senatu ATK i rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów. W latach 1989-1990 był członkiem Komisji Bibliotecznej ATK,
a następnie w latach 1991-1993 przewodniczył Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Studentów. W UKSW przez dwie kadencje był
członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Podejmował i efektywnie sprawował wiele innych, odpowiedzialnych urzędów i funkcji powierzanych mu w Kościele Siedleckim, w Ordynariacie Polowym, czy też w ponaddiecezjalnych
instytucjach kościelnych. Od roku 1984 przez dwadzieścia pięć
lat pełnił urząd sędziego w Sądzie Biskupim w Siedlcach. W dniu
1 czerwca 1991 r. podjął pracę w Ordynariacie Polowym Wojska
Polskiego. Biskup Polowy mianował go wikariuszem generalnym
w Ordynariacie Polowym. Urząd ten sprawował przez piętnaście
lat, aż do 2004 roku, kiedy przeszedł na emeryturę wojskową.
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W latach 1996-2003 pełnił ponadto urząd proboszcza parafii wojskowej w Warszawie-Bemowie. Podejmował w tym czasie wielorakie inicjatywy, które zaowocowały integracją wszystkich środowisk parafian i zespoleniu parafii. Przez trzy lata był sekretarzem
Zarządu Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu Polski ds.
Nauki Katolickiej, a także członkiem Komisji Upowszechniania
Prawa Kanonicznego w pracach II Polskiego Synodu Plenarnego.
Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu tematycznym 5. corocznej
Konferencji Głównych Kapelanów Wojskowych Europy i Ameryki
Północnej w Sztokholmie w 1994 r. oraz 6. takiej Konferencji odbytej w Warszawie w 1995 roku. Należy też podkreślić, że ks. Jerzy
Syryjczyk, jako znawca prawa kanonicznego, położył wielkie zasługi w tworzeniu i stabilizacji wewnętrznych struktur prawnych Ordynariatu Wojska Polskiego. W uznaniu tychże zasług w 1991 r. został mianowany na stopień podpułkownika, a w 1993 r. na stopień
pułkownika w Wojsku Polskim. Ponadto władza kościelna również
doceniła jego pracę, bowiem w 1992 r. został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości Ojca Świętego, a w 2001 r. Prałatem
Jego Świątobliwości Ojca Świętego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaczeniami
wojskowymi.
Powyższe rozliczne zajęcia nie przeszkadzały ks. prof. Jerzemu
Syryjczykowi oddawaniu się swojej pasji życiowej, mianowicie nauce. Należy przy tym podkreślić, że Jego zainteresowania naukowe
od samego niemal początku studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK koncentrowały się wokół kanonicznego prawa karnego. Opublikowany dorobek naukowy może niezbyt liczny, niemniej
z punktu naukowego bogaty, znacznie poszerza i pogłębia wiedzę
kanoniczną i nie tylko. W Jego publikacjach uwidacznia się gruntowne podejście do rozpatrywanych zagadnień oraz wnikliwe, zarówno
pod względem merytorycznym, jak i formalnym ich przedstawianie.
Wydaje się, że ukierunkowanie Jego zainteresowań w działalności naukowo-badawczej było podyktowane trzema okolicznościami,
mianowicie: koniecznością pogłębiania problemów wchodzących
w zakres wykładanych przedmiotów, potrzebą ukazywania systemów prawa bądź nowych problemów prawnych w związku z dokonującą się reformą kościelnego prawa karnego, czy też samej jego
reformie oraz zapotrzebowaniem na szersze badania historyczno-
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-prawne. Prace ks. prof. Jerzego Syryjczyka odznaczają się pogłębionym aspektem historycznym i wykazują postępujące rozszerzanie problematyki badawczej na inne systemy prawa, zwłaszcza
polskiego prawa karnego oraz najbliżej związanego z kanonistyką
prawa rzymskiego. Wyrazem tego jest rozprawa doktorska zatytułowana Kradzież w karnym prawie kanonicznym i polskim, mps, s. 267,
a przede wszystkim rozprawa habilitacyjna pt. Apostazja od wiary
w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1984, s. 236, która w znacznej swej części poświęcona jest studiom porównawczym dwóch systemów prawnych:
kościelnego i rzymskiego. Powyższe opracowania wniosły znaczny
wkład w dziedzinę kościelnego prawa karnego, bowiem zarówno
problem kradzieży w prawie kościelnym i polskim, jak i problem
apostazji nie były dotąd tak wyczerpująco opracowane w literaturze
kanonistycznej. Zwłaszcza monografię habilitacyjną ks. Jerzy Syryjczyk oparł na gruntownie zbadanym materiale źródłowym z zakresu prawa rzymskiego i kanonicznego. Stanowi ona nie tylko wyczerpujące opracowanie tematu, ale zwłaszcza w rozdziale pierwszym
i trzecim istotne rozwinięcie problematyki. Dotyczy to w pierwszym
przypadku poszerzenia bazy źródłowej, w drugim rozwinięcia zagadnienia winy. Ksiądz Profesor wykazał, w jaki sposób kościelne
prawo karne w ciągu dziejów Kościoła, od jego początków po czasy najnowsze przeciwstawiało się apostazji i chroniło dobro wiary.
A ponieważ apostazja w czasach rzymskich była uważana również
za przestępstwo o charakterze państwowym uwzględnił także przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób ukazał wzajemny wpływ prawa rzymskiego i prawa kanonicznego w kwestii apostazji.
Podobne walory naukowe posiadają inne opracowania z okresu
przedhabilitacjyjnego, opublikowane przed promulgacją nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego, do których należy zaliczyć między
innymi: Stan wyższej konieczności w prawie karnym kanonicznym,
Prawo Kanoniczne 25(1982) nr 1-2, s. 281-299; Problem apostazji
od wiary w projektach nowego prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne
25(1982) nr 3-4, s. 177-185; Ochrona wolności przy wyborze stanu duchownego w świetle kan. 2352, Prawo Kanoniczne 25(1982) nr 3-4,
s. 187-197, w których ks. Jerzy Syryjczyk uwzględnił głównie aktualny stan prawny omawianych zagadnień, ale sięgnął także do dawnego prawa kościelnego oraz wykazał zainteresowanie problematyką
nowej kodyfikacji prawa kanonicznego.
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Kolejne publikacje ks. Jerzego Syryjczyka świadczą o tym, że głównym przedmiotem Jego badań naukowych, o czym już wyżej wspomniano, były problemy kanonicznego prawa karnego, czy to natury
ogólnej mające charakter zasady, czy też konkretne kwestie. Na nich
koncentrował swoją uwagę. Wśród tych pierwszych na uwagę zasługują następujące opracowania: Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 28(1985)
nr 1-2, s. 85-96; Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prawo Kanoniczne
28(1985) nr 3-4, s. 41-64; Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 32(1989) nr 1-2,
s. 127-156; Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 34(1991)
nr 3-4, s. 147-163; Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle
publikacji zawartych w kwartalniku „Prawo Kanoniczne”, Prawo Kanoniczne 51(2008) nr 1-2, s. 75-112. Analizie konkretnych problemów i poszukiwaniu sposobów ich rozwiązania zostały poświęcone
następujące prace: Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 29(1986) nr 3-4, s. 173-208; Kara ekskomuniki a pełna wspólnota
kościelna według Kodeksu Prawa kanonicznego z 1983 roku, Prawo
Kanoniczne 33(1990) nr 3-4, s. 173-196; Krzywoprzysięstwo w systematyce kanonicznego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 34(1991)
nr 1-2, s. 121-134; Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 44(2001) nr 1-2, s. 111-124;
Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 48(2005) nr 3-4, s. 151-174; Ochrona karna prawa do życia
w KPK z 1983 roku, w: Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, red.
A. Dzięga, J. Krukowski, M. Sitarz, Sandomierz 2006, s. 70-103;
Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym, Prawo Kanoniczne 30(1987) nr 3-4, s. 203-229.
Problematyka z zakresu kanonicznego prawa karnego, chociaż
niewątpliwie stanowiła zasadniczy przedmiot pracy naukowo-badawczej nie wyczerpywała jednak zainteresowań naukowych ks. Jerzego Syryjczyka. Włączając się w nurt pokodeksowych opracowań
opublikował szereg interesujących rozpraw poświęconych omówieniu nowych instytucji, czy też ważnych kwestii z życia Kościoła. Były
to prace z zakresu ustroju Kościoła, prawa o sakramentach, prawa
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małżeńskiego, czy też z zakresu posługi nauczania. Spośród tych
prac należy wymienić przede wszystkim: Kompetencje wikariusza
generalnego, w: Struktura i zadania kurii diecezjalnej (red. J. Krukowski, K. Warchałowski), Warszawa 2003, s. 37-73; Sakrament pokuty w karnym prawie kanonicznym, w: Duszpasterstwo w świetle
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 279-289; Ochrona wiary w kanonicznym prawie karnym,
w: Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych,
red. A. Kaczor, Lublin 2003, s. 51-68; Prawo małżeńskie według Kodeksu Jana Pawła II, Chrześcijanin a Współczesność 11(1985) 3,
s. 23-31; Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne według norm nowego prawa kościelnego, w: Duszpasterstwo w świetle
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa
1985, s. 126-138; Nauczanie katechetyczne w świetle przepisów prawa
kanonicznego, Prawo Kanoniczne 30(1987) nr 1-2, s. 187-197; Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Chrześcijanin a Współczesność 8(1984), s. 62-70, czy też Wkład ks. prof. Mariana Myrchy
do nauki kościelnego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 29(1986)
nr 1-2, s. 19-41.
Szczególnej jednak uwagi wymagają pogłębione opracowania
monograficzne, które służą jako podręczniki do nauki kanonicznego prawa karnego. Wymienić tu należy takie pozycje książkowe jak:
Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003, s. 219
oraz Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008,
s. 335. W pierwszym z nich ks. Jerzy Syryjczyk uczynił przedmiotem
analizy prawno-karnej przepisy zawarte w części II, księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy promulgowane po 1983
roku. Przedmiot opracowania ze względu na tematykę tworzy zwartą całość. W drugim opracowaniu, stanowiącym komentarz do części I, księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, uwzględnił On ogólne założenia przyświecające pracom nad reformą prawa karnego,
którymi kierowała się Papieska Komisja Odnowy Kodeksu Prawa
Kanonicznego. W ten sposób opracowanie ukazuje zasadnicze elementy, które modyfikują kształt prawa karnego w Kościele w porównaniu z poprzednio obowiązującym Kodeksem z 1917 roku.
Wymienione opracowania nie są tylko zwykłym komentarzem obowiązujących przepisów kodeksowych, bowiem Ks. Jerzy Syryjczyk
dołączył do nich aparat naukowy, tj. przypisy i wykazy najnowszej
literatury, przez co należy je zaliczyć do monografii akademickich.
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Publikacje te mają duże znaczenie zarówno naukowe, jak i dydaktyczne oraz praktyczne, zwłaszcza dla pracowników sądów kościelnych i spowiedników.
Podsumowując twórczość naukową ks. prof. Jerzego Syryjczyka
należy podkreślić fakt, że ciągle poszerzał On pole swoich zainteresowań badawczych, podejmując coraz trudniejsze zadania. Wykazywał On zdolność wnikliwych analiz szczegółowych zagadnień
związanych z kanonicznym prawem karnym. Można, więc mówić
nie tylko o Jego twórczym wkładzie w rozwój kościelnego prawa
karnego, ale też o cennej kontynuacji działalności swego „Mistrza”,
ks. prof. Mariana Myrchy w badaniach porównawczych, najbardziej
bliskich polskiej kanonistyce, współczesnych systemów prawnych.
W kwestiach spornych dokładnie przedstawiał opinie różnych autorów, zajmując wobec nich krytyczne stanowisko. W sposób wyważony i dobrze udokumentowany wyrażał też swoje stanowisko.
Do walorów merytorycznych opracowań Księdza Profesora należy
zaliczyć posługiwanie się językiem zwięzłym i prawniczym, aczkolwiek jasnym i zrozumiałym.
Ks. prof. Jerzy Syryjczyk posiadał również doświadczenie i osiągnięcia w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Podczas
trzydziestu lat pracy na uczelni wyższej prowadził wykłady i ćwiczenia z wielu dyscyplin prawnych. Zarówno wykłady jak i ćwiczenia
oraz seminarium naukowe cieszyły się wśród studentów wielkim
uznaniem, ponieważ ciągle On podejmował wysiłek dostosowywania ich do poziomu uniwersyteckiego. Nie poprzestawał na wiedzy
podręcznikowej, lecz ustawicznie i gruntownie starał się uzupełniać
i poszerzać o nowe spostrzeżenia na omawiane zagadnienia. Wyrażało się to przede wszystkim w przybliżaniu słuchaczom literatury
obcojęzycznej i w poszukiwaniu nowych form prowadzenia zajęć.
To też przede wszystkim miał na uwadze opracowując i publikując
ostatnie monografie zawierające komentarze do przepisów kanonicznego prawa karnego. Ponadto organizował i kierował pracami
naukowo-badawczymi studentów. Pod Jego kierunkiem powstało
kilkadziesiąt prac magisterskich. Wypromował kilku doktorów.
Brał udział w kilku przewodach doktorskich w charakterze recenzenta. Zważywszy na fakt, że prace doktorskie z kanonicznego prawa karnego są nieliczne w polskiej kanonistyce, należy to uznać
za sukces. Występował też jako recenzent w nielicznych przewodach habilitacyjnych.
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Aktywnie uczestniczył Ksiądz Profesor w konferencjach i sympozjach kanonistów organizowanych w ATK, a następnie w UKSW,
jak i w innych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą wygłaszając referaty naukowe. Był też członkiem towarzystw naukowych,
m.in. Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
Śp. ks. prof. Jerzy Syryjczyk był człowiekiem i kapłanem o wielkiej
wiedzy i wysokiej kulturze osobistej i wnikliwym umyśle, co ujawniało się szczególnie podczas dyskusji i debat naukowych. Nigdy
nie żywił jakichkolwiek uraz wobec swoich adwersarzy. Stanowisko
przeciwne pobudzało go raczej do nowych poszukiwań i przemyśleń. Wielkość Jego człowieczeństwa i kapłaństwa ukazała się wyraziście podczas choroby, której doświadczył w ostatnich miesiącach
swego życia. Takim pozostanie w pamięci Kolegów i Studentów
Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast to, czego dokonał w swoim życiu
dla dobra nauki i Kościoła będzie utrwalało pamięć o Nim w przyszłych pokoleniach.
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KS. PROF. JERZEGO SYRYJCZYKA
1. Książki
1.1. Kradzież w karnym prawie kanonicznym i polskim, Warszawa
1979, mps, s. 267;
1.2. Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego. Studium prawno – historyczne, Warszawa 1984, s. 236;
1.3. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003,
s. 219;
1.4. Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008,
335.
2. Prace zbiorowe
a) Rozdziały w książkach lub części książek
2.1. Sakrament pokuty w karnym prawie kanonicznym, w: Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red.
J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 279–289;
2.2. Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne według
norm nowego prawa kościelnego, w: Duszpasterstwo w świetle
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 126–138;
2.3. Ochrona wiary w kanonicznym prawie karnym, w: Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych (red.
A. Kaczor), Lublin 2003, s. 51–68;
2.4. Kompetencje wikariusza generalnego, w: Struktura i zadania kurii diecezjalnej (red. J. Krukowski, K. Warchałowski), Warszawa 2003, s. 37–73;
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2.5. Ochrona karna prawa do życia w KPK z 1983 roku, w: Ochrona
funkcji prokreacyjnej rodziny, red. A. Dzięga – J. Krukowski
– M. Sitarz, Sandomierz 2006, s. 70–103.
b) Redakcja książek (red.)
2.6. Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Syryjczyka, Warszawa
1985.
c) Przedmowy – słowo wstępne
2.7. Wstęp, w: H. Sieński, Polskie duszpasterstwo wojskowe. Bibliografia, Warszawa 1994, s. IX–X.

3. Artykuły
3.1. Stan wyższej konieczności w prawie karnym kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 25(1982) nr 1-2, s. 281–299;
3.2. Problem apostazji od wiary w projektach nowego prawa kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 25(1982) nr 3-4, s. 177–185;
3.3. Ochrona wolności przy wyborze stanu duchownego w świetle kan.
2352, „Prawo Kanoniczne” 25(1982) nr 3-4, s. 187–197;
3.4. Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Chrześcijanin
a Współczesność” 8(1984), s. 62–70;
3.5. Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana
Pawła II, „Prawo Kanoniczne 28(1985) nr 1-2, s. 85-96;
3.6. Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Prawo Kanoniczne 28(1985)
nr 3-4, s. 41–64;
3.7. Prawo małżeńskie według Kodeksu Jana Pawła II, „Chrześcijanin a Współczesność” 11(1985) 3, s. 23–31;
3.8. Wkład ks. Prof. Mariana Myrchy do nauki kościelnego prawa karnego, „Prawo Kanoniczne” 29(1986) nr 1-2, s. 19–41;
3.9. Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, „Prawo Kanoniczne” 29(1986)
nr 3-4, s. 173–208;
3.10. Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym, „Prawo Kanoniczne” 30(1987) nr 3-4,
s. 203–229;
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3.11. Nauczanie katechetyczne w świetle przepisów prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 30(1987) nr 1-2, s. 187 – 197;
3.12. Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła
w projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 32(1989) nr 1-2,
s. 127–156;
3.13. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 33(1990)
nr 3-4, s. 173–196;
3.14. Krzywoprzysięstwo w systematyce kanonicznego prawa karnego,
„Prawo Kanoniczne” 34(1991) nr 1-2, s. 121–134;
3.15. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 34(1991)
nr 3-4, s. 147–163;
3.16. Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa
karnego, „Prawo Kanoniczne” 44(2001) nr 1-2, s. 111–124;
3.17. Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego, „Prawo
Kanoniczne” 48(2005) nr 3-4, s. 151–174;
3.18. Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji
zawartych w kwartalniku „Prawo Kanoniczne”, „Prawo Kanoniczne” 51(2008) nr 1-2, s. 75–112.

4. Recenzje
4.1 F. Wycisk, Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w Schemacie 1979, kan. 10 § 3, Prawo Kanoniczne 22(1979) nr 3-4,
s. 233–243; Prawo Kanoniczne 24(1981) nr 1-2, s. 312–314;
4.2. A. Biscardi, L’imputabilità dell’atto delittuoso in diritto romano, Apollinaris 52 (1979) 1-2, s. 150–165; Prawo Kanoniczne
25(1982) nr 3-4, s. 249–251;
4.3. L. De Giovanni, Chiesa e Stato nel Codice teodosiano, Saggio
sul libro XVI, Napoli 1980, Prawo Kanoniczne 29(1986), nr 3-4,
s. 293–295;
4.4. L. Gerosa, La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico, Fribourg 1984, Prawo
Kanoniczne 30(1987) nr 1-2, s. 274-284;
4.5. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1-4, Warszawa 1985–1986 (ATK), s. 368+304+346+471, Collectanea
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Theologica 58(1988), s. 175–178; Kielecki Przegląd Diecezjalny
58(1987) nr 6, 446–449;
4.6. A. Giandomenici, Considerazioni sulle Codici Giustinianeo e
Teodosiano, Apollinaris 52(1979) nr 3-4, s. 600–617, Prawo Kanoniczne 25(1982), nr 3-4, s. 251–255;
4.7. F. Lempa, Przestępne nadużycia władzy kościelnej w prawie
powszechnym Kościoła łacińskiego, Lublin 1991, Prawo Kanoniczne 33(1993) nr 3-4, s. 207–210.

5. Sprawozdania
5.1. Sympozjum naukowe z udziałem ks. prof. L. Orsy (USA), „Biuletyn Informacyjny ATK” 4(1981), s. 33-36;
5.2. Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK, „Prawo Kanoniczne” 31(1988) nr 1-2, s. 259–269;
5.3. Sesja naukowa pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego
Akademii Teologii Katolickiej, „Prawo Kanoniczne” 31(1988)
nr 3-4, s. 317–319;
5.4. Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw
Nauki Katolickiej (11 maja 1987 r.), „Prawo Kanoniczne”
31(1988) nr 3-4, s. 321–331.

6. Bibliografia
6.1. Bibliografia zagadnień związanych z reformą kościelnego prawa
karnego, „Prawo Kanoniczne” 30(1987) nr 1-2, s. 299–304.
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OCENDI MODUM IURIS PERITUM CELEBERRIMUM IN UNIVERSITATIBUS
MONACHII, GRAECII STIRIENSIS, INDOBONAE ET SZEGEDINI; A SERVO
DEI IOANNE PAULO II, PAPA DE GENTE POLONORUM ORTO, ORDINIS
GREGORII MAGNI EQUITEM FACTUM PRO MERITIS IN CONVENTIONE
INTER REPUBLICAM SLOVAKIAE ET SANCTAM APOSTOLICAM SEDEM
PRAEPARANDAMODERATOREM INSTITUTI ARTIUM ET LITTERARUM IN
UNIVERSITATE TIRNAVENSI SLOVAKIQUE ARTIUM LITTERARUMQUE
INSTITUTI ROMAE SITI; UNUM E CONDITORIBUS ACTORUM
ANNUALIUM, QUORUM TITULUS EST ORBIS IURIS ROMANI. QUI ETIAM
OFFICINAS EDITORIAS IN UNIVERSITATIBUS BRATISLAVIENSIET
TIRNAVENSI FUNDAVIT; VIRUM PROFUNDAE SCIENTIAE ET ALTI
INGENII, CUI SEMPER MAXIMAE CURAE EST, UT SOLIDISSIMO NEXU
CONIUNGANTUR FRATERNA ATHENAEA, UNIVERSITAS TIRNAVENSIS
ET UNIVERSITAS CARDINALIS STEPHANI WYSZYNSKI VARSOVIAE SITA
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Uchwała nr 15/ 2007/2008
Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu UKSW o nadanie tytułu
doktora honoris causa
Panu prof. Peterowi Blaho
§1
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.. 1365, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2
i 3 Statutu UKSW Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW działając na wniosek Dziekana Wydziału w uznaniu wybitnych zasług położonych w życiu publicznym na rzecz budowania nowej świadomości państwa prawa oraz nowoczesnego uregulowania relacji między Kościołem
i Państwem na Słowacji, a także pragnąc uhonorować znaczące dokonania
naukowe w zakresie prawa rzymskiego i kościelnego oraz wieloletnią pracę dydaktyczną na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
postanawia wystąpić z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Petrowi Blaho.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dziekan
ks. prof. dr hab. Józef Wroceński
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Uchwała Nr 22/2008
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
p. prof. Peterowi Blaho
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz
§ 7 ust. 6 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia
13 listopada 2007 r., po zapoznaniu się z recenzjami Senat pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Pana Profesora, który jako wybitny znawca prawa rzymskiego i historii prawa, przyczynił się na Słowacji
do budowania i ugruntowania nowej świadomości państwa prawa. W swojej długoletniej pracy jako profesor wielu uczelni europejskich wniósł znaczący wkład do rozwoju badań nad prawem rzymskim. Bogata działalność
naukowa, doniosłe dokonania w zakresie organizacji życia naukowego i zaangażowanie w sprawy wagi państwowej i Kościoła na Słowacji w sposób
niekwestionowany potwierdzają jego autorytet. Pan Profesor Peter Blaho
to człowiek głębokiej wiedzy, szerokich kompetencji, wytrwały i skuteczny
organizator. W uznaniu jego zasług Senat postanawia nadać Panu Prof.
Peterowi Blaho tytuł doktora honoris causa UKSW.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rektor
ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
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LAUDACJA
wygłoszona przez Promotora
podczas wręczenia dyplomu Doktora honoris causa
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Profesorowi PETEROWI BLAHO
Magnificencjo Księże Rektorze,
Eminencje Księża Kardynałowie,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Dostojny Senacie,
Szanowny Laureacie,
Panie i Panowie Profesorowie,
Znakomici Goście,
Droga Młodzieży!
Dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przyozdabia wybitnego prawnika słowackiego honorowym doktoratem, najcenniejszym klejnotem, jaki w swych skarbcach od stuleci
mają uniwersytety.
Przypadł mi w udziale zaszczyt, abym jako promotor rite constitutus – zgodnie właśnie z tym obrzędem – wygłosił pochwałę naszego Laureata. Proszę mi pozwolić, abym początek tego elogium
wygłosił w boskim języku Rzymian i świętej mowie Kościoła. Chcę
tak uczynić, bowiem znajdują się wśród nas przedstawiciele wielu
narodów, jakie można spotkać pod Słońcem. A umiłowanie nauki
i Amor Linguae Latinae są czynnikami, które nas jednoczą.
Vestra Magnificentia,
Eminentissimi ac Excellentissimi Domini
Carissime Professor Blaho,
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Honeste Senatus,
Venerabiles Hospites.
Hodie in nostra Universitate Studiorum Stephani Cardinalis
Wyszyński Varsoviae sita sollemnitas maxima celebratur. Egregium
Dominum Prefessorem Petrum Blaho honoramus et doctoris
honoris causa Scientiarum iuridicarum nomen et honores,
iuria et privilegia in Eum conferimus. Coram omnibus, qui hic
sunt, celebriter testor Professorem Blaho, qui valde meritus in
collaborationis constructione et cultu inter fraterna Athenaea, id
est inter Universitatem Tyrnavensem in Slovakia et Universitatem
nostram homoque profundae scientiae et alti ingenii sit,
dignissimum huius nominis esse.
Zadanie, które mi powierzono – wygłoszenie laudacji – jest zaszczytne i radosne, ale zarazem niełatwe, bo jakże w ciągu kilkunastu minut przedstawić sylwetkę i dorobek naukowy naszego Uczonego? Powinienem ukazać 69 lat jego żywota, z których 43 poświęcił
prawu. Powinienem zaprezentować liczne publikacje, których wykaz obejmuje około 200 pozycji. Powinienem powiedzieć o jego
niezłomnej postawie za czasów rządów komunistycznych. Rem tene,
verba sequentur - mówili starożytni Rzymianie. Trzymał się więc
będę tematu, a słowa tej laudacji popłyną same...
Profesor Peter Blaho urodził się 1 stycznia 1939 roku w Nitrze
na Słowacji. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Topolczanach, gdzie w roku 1956 zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratysławie.
Usunięty z powodów politycznych ze studiów w roku 1960, mógł
na nie powrócić dopiero po odbyciu dwuletniej służby wojskowej.
Studia ukończył w roku 1965 jako dyplomowany prawnik i w tym
samym roku uzyskał akademicki stopień doktora praw.
Pracował w Bratysławie początkowo jako prawnik, a następnie
w sądzie krajowym. Od roku 1967 był asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratysławie, gdzie
jedenaście lat później uzyskał tytuł kandydata nauk, a w roku 1980
habilitację.
Swoją wiedzę pogłębiał także na studiach zagranicznych. Komparatystykę prawną studiował w Strasburgu (1969 r.), a prawo
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rzymskie na Uniwersytecie Rzymskim (1981 r.). Gruntowne studia
zagraniczne sprawiły, że jeszcze za czasów władzy komunistycznej
Peter Blaho należał w Europie Środkowej do grona najlepszych
znawców prawa rzymskiego. Stanęła przed nim otworem droga
do kariery. Nie przyjął jednak kuszących propozycji, bowiem ceną
ich była zdrada wiary i wyparcie się Boga.
W roku 1991, a więc już po aksamitnej rewolucji, został mianowany uniwersyteckim profesorem z dziedziny prawa rzymskiego. W latach 1990-91 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu Komenskiego, a następnie przez 6 lat dziekana tego
Wydziału.
Od początku roku 1998 współuczestniczył w tworzeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Trnavie, a jego obecność w gronie
naukowców tej uczelni gwarantowała wysoki poziom i należytą
organizację Wydziału. Nic też dziwnego, że kiedy Wydział ten 1
października 1998 roku rozpoczął swą działalność, rektor Uniwersytetu Trnavskiego powierzył Profesorowi Blaho pełnienie funkcji
organu statutowego, a w lutym roku następnego senat akademicki
Wydziału Prawa, czyli odpowiednik naszej Rady Wydziału, powołał go na stanowisko dziekana. Należy w tym miejscu podkreślić,
że nasz Laureat jako dziekan, powtórzmy - pierwszy dziekan, dokładał starań, aby Wydział Prawa na Uniwersytecie w Trnavie stał
się najznamienitszym tego typu wydziałem w Republice Słowackiej.
I starania te zaowocowały stokrotnym plonem.
Już w październiku 1999 roku Senat Uniwersytetu Trnavskiego
desygnował Profesora Blaho na kandydata na rektora tej uczelni, a Prezydent Państwa zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Republice Słowackiej powołał go na to stanowisko. Profesor objął urząd 1 lutego roku 2000 i sprawował go przez dwie kadencje,
to jest do 31 stycznia 2007 roku. Przez cały ten czas pieczołowicie
dbał o to, aby uniwersytet charakteryzowały chrześcijański uniwersalizm, humanizm i solidarność z każdym człowiekiem.
Nazajutrz po zakończeniu drugiej rektorskiej kadencji Profesor
Blaho objął funkcję prodziekana swego macierzystego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trnavie. Od tej pory do chwili obecnej
jako współzałożyciel międzynarodowego czasopisma naukowego
pt. ORBIS IURIS ROMANI. JOURNAL OF ANCIENT LAW STUDIES prowadzi również działalność wydawniczą. We współpracy
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ze słowackim Ministerstwem Sprawiedliwości założył i redaguje
PRAWNICZĄ BIBLIOGRAFIĘ SŁOWACKĄ.
Od zarania swej działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej Profesor Blaho zajmował się całokształtem spraw związanych
z państwem i prawem, a od roku 1969 zagadnieniami prawa rzymskiego. W tej właśnie dziedzinie pracuje do dzisiaj. Prowadzi seminaria i ćwiczenia, jest promotorem i recenzentem prac dyplomowych oraz doktorskich, a także wysoko cenionym egzaminatorem
podczas przeprowadzania procedur związanych z nadawaniem
tytułów naukowych w zakresie prawa rzymskiego. Profesor Peter
Blaho wprowadził do tej ważnej dziedziny prawoznawstwa, jaką
stanowi prawo rzymskie, niezwykle oryginalną i nowoczesną metodę badawczą - metodę egzegetyczną, którą zastosował, pisząc nowy
podręcznik do prawa rzymskiego. Jak na wstępie wspomniałem,
Prof. Peter Blaho posiada bogaty dorobek naukowy, obejmujący
blisko 200 prac, głównie z zakresu prawa rzymskiego. Publikacje te
stanowią znaczący wkład w rozwój tej dyscypliny.
Wielką zasługą naszego Laureata w zakresie pracy dydaktycznej i pedagogicznej jest włączanie do międzynarodowej współpracy
naukowej także studentów z wydziałów prawa. To bardzo ważna
i cenna praktyka, godna naśladowania. Sam przynależy do wielu
krajowych i zagranicznych towarzystw i rad naukowych.
Trzeba w tym miejscu powiedzieć o jeszcze jednej dziedzinie
działalności Laureata. Z potencjału naukowego profesora Blaho
Słowacja skorzystała po upadku komunizmu i po uzyskaniu niepodległości w 1993 roku. Jako wybitny specjalista w zakresie prawa
rzymskiego, które jest podstawą współczesnych systemów prawnych,
w tym i systemów konstytucyjnych, Profesor uczestniczył w przygotowaniu Konstytucji Słowackiej i prawnych norm wewnątrzpaństwowych. Troszczył się szczególnie o to, aby w nowo powstającym
państwie zapewniono każdemu obywatelowi prawo i wolność podejmowania decyzji według własnego sumienia.
W dowód uznania za znaczący udział w przygotowaniu tekstu
umowy konkordatowej między Stolicą Apostolską a Słowacją otrzymał w 2001 roku od papieża Jana Pawła II Order Św. Grzegorza
Wielkiego, a od prezydenta Republiki Słowackiej Krzyż Zasługi
Pierwszej Klasy.
Za chwilę odczytany będzie łaciński tekst dyplomu honorowego doktoratu, który Profesorowi Blaho przyznał nasz Uniwersytet.
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I tekst ten, choć ma stylistykę specyficzną, dostosowaną do okoliczności, zawiera istotę naszej decyzji. W tłumaczeniu na język polski
brzmi on następująco:
Tytuł i godności, prawa i przywileje doktora honoris causa nauk
prawnych nadaliśmy Szanownemu Panu
PETEROWI BLAHO
niezwykle zasłużonemu w budowaniu i pogłębianiu współpracy między bratnimi uczelniami, to znaczy Uniwersytetem w Trnavie w Słowacji i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Polsce, człowiekowi głębokiej wiedzy i szerokich kompetencji.
Stwierdzam więc uroczyście, biorąc wszystkich tu obecnych
na świadków, że dostojny Profesor Doktor Habilitowany Peter Blaho spełnia wszystkie warunki wymagane do nadania mu honorowego doktoratu na każdym uniwersytecie, a na naszym Uniwersytecie
w szczególności.
Hoc meum elogium Latine finire velim:
Nullum est dubium, quin Dominus Professor Petrus Blaho dignissimus sit nominis Doctoris honoris causa nostrae Universitatis.
Quod magna voce praedico et praedicabo semper.
Dixi.
Powiedziałem.
Dziękuję za uwagę.
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WYKŁAD PROF. PETERA BLAHO
DOKTORA HONORIS CAUSA
Magnificencjo,
Szanowny Księże Dziekanie,
Szanowni Członkowie Rady Naukowej Uniwersytetu,
Profesorowie, Doktorzy, Droga Społeczności Akademicka,
Szanowni Państwo,
Znalezienie się w obecności tak czcigodnego audytorium z okazji
nadania tytułu doktora honoris causa to dla mnie niebywały zaszczyt. Dzień szóstego października dwutysięcznego ósmego roku
pozostanie zapisany w moim sercu jako bardzo cenna i niezwykle
wzruszająca chwila. Dzisiaj dostanę dyplom doktora honoris causa,
to znaczy stanę się honorowym członkiem akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otrzymuję najwyższą godność akademicką, jaką może nadać Uniwersytet.
Przyjmuję odznaczenie, o jakim w głębi serca marzy prawie każdy
uniwersytecki profesor.
Dlatego z całego serca dziękuję temu Uniwersytetowi za wysokie odznaczenie i za szacunek, jakim mnie obdarzył. Dziękuję
wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do tego,
żeby to był dla mnie tak bardzo uroczysty dzień. Dziękuję przede
wszystkim Jego Magnificencji, Księdzu Rektorowi prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi, Księdzu Dziekanowi prof. dr hab. Józefowi
Wroceńskiemu, dziękuję też Księdzu Prorektorowi Andrzejowi Filipkowi. Wyrazy podziękowania składam za miłą laudację. Deklaruję, że moje uroczyste „spondeo ac policeor” będę starał się wiernie
dotrzymać, zaś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będę
na zawsze poważał i szanował.
Kiedy w ciszy mojej pracowni siadałem do biurka i myślałem
o temacie kolejnego referatu, powstał problem. Jaki temat wybrać, by mnie nie uważano za zuchwałego i zbyt śmiałego, chciałem
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jednak, by ten referat nie nudził. Dlatego, iż jestem prawnikiem,
a moją specjalnością jest historia rzymskiego prawa prywatnego,
wybrałem temat, o którym jestem przekonany, że jest ciekawy, aktualny i przydatny. Władza i prawo. Nie chcąc kaleczyć pięknej polszczyzny, bardzo proszę Księdza profesora Józefa Kulisza, by ten
referat przeczytał w moim imieniu.
Władza i prawo, prawo a władza
Dwa słowa, dwa pojęcia, z którymi społeczeństwo ludzkie
jest konfrontowane przynajmniej od biblijnych czasów. Nie trzeba
szerokich poszukiwań, by znaleźć dostatek przykładów konfrontacji tych dwóch fenomenów. Wystarczy tylko pobieżne spojrzenie
na historię, człowiek od zarania żyje w społeczeństwie czy w gminie,
co jest zrozumiałe i zgodne z tym, co napisał już Arystoteles: „człowiek jest bytem z natury przeznaczonym by żyć we wspólnocie”.
Jednak najpierw pożądane jest wyznaczenie granic obydwóch
pojęć. Słowo „władza” różni teoretycy określają i używają bardzo
różnie. Władzę (ang. „power” z franc. „pouvoir” a to znów z łacińskiego „potestas” od czasownika „potere”) określił na przykład
amerykański teoretyk Andrew Heywood w ten sposób: „Władza
jest najogólniejszą zdolnością osiągania jakiegokolwiek pożądanego rezultatu” (Policy, second edition, Basingstoke and New York
2002, cytowane według czeskiego tłumaczenia od Zd. Masopust,
Praha 2004, s. 27). Ten sam autor kontynuuje – i to jest dla nas
najbardziej interesujące: „w polityce władza jest rozumiana zwyczajnie jako relacja, to jest jak zdolność wywierania wpływu na zachowanie się innych i sprawianie, by zachowywali się inaczej niż oni
sami mieli zamiar”. Innymi słowy to znaczy, że sprawowanie władzy
jest takim stosunkiem, w którym jeden (A) oddziałuje na drugiego
(B), aby on realizował to, co chce ten pierwszy (A), chociaż ten
drugi (B) sam by tego nie uczynił.
Przejdźmy do drugiego słowa. Ani pojęcie „prawo” ani „prawa”
nie są jednoznaczne. Istnieje kilka teorii tego pojęcia, teoria korzyści, pożytku, teoria wyboru, teoria interesu, teoria demokracji
i inne. Nas interesuje, która z nich może dać zadowalającą odpowiedź na pytanie, co jest istotą prawa. Niestety, żadna z nich, dlatego jest ich ta wiele. Odnajdywanie odpowiedzi na pytanie o ten element ludzkiej kultury nie jest prostą sprawą. John Locke twierdził,
cytuję: „Z powodu, że wszyscy jesteśmy Bożymi stworzeniami, pod-
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legamy pewnym ograniczeniom w możliwości działania we wzajemnych stosunkach, a te ograniczenia są fundamentem naszych praw”
(cyt. według Jeremy Waldrou: s. v. práva, [in:] D. Miller (ed.):
Blackwellova encyklopedie politického myšlení, čes. překl., Brno
2003, s. 372 a nasl.). J. Locke tak rozumiał prawo z tego powodu, iż
członkowie społeczności zawsze zwracali się do prawa naturalnego
i Bożego. Do tej koncepcji zbliża się podejście Immanuela Kanta,
który z zamiłowaniem twierdził, że nad nim jest gwiaździste niebo,
a w nim moralny imperatyw.
Niechaj mi Państwo wybaczą, ja sam przychylam się do rzymskoprawnego rozumienia pojęcia „prawo”. Klasyczny rzymski prawnik
Celsus w 2 wieku po Chrystusie określił prawo sławnym powiedzeniem: Ius est ars boni et aequi („Prawo jest umiejętnością dobra,
przyzwoitości i sprawiedliwości”). Elegancka definicja, tak o niej
pisano, chociaż ona definicją nie jest. Celsus jednak w tych słowach
zwrócił uwagę na połączenie prawa i moralności, wyraźnie zaznaczył, jaki powinien być moralny wymiar i jaka powinna być wartość moralna prawa. Na pewno nie miał zamiaru utożsamiać prawa
i moralności. Dzięki temu, iż Celsus postawił prawo na moralnym
fundamencie, później inny rzymski prawnik podał tłumaczenie etymologii słowa „prawo”. Prawo, z łac. „ius” wywodzi się ze słowa
iustitia, twierdził prawnik Ulpianus, a równocześnie wytłumaczył,
co pod słowem iustitia należy rozumieć, kiedy napisał: „Iustitia est
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” („Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą, przyznającą każdemu należne mu prawo”).
W tej postawie Ulpinusa, wydaje się, najlepiej odzwierciedla się
bardzo bliski stosunek pomiędzy prawem (ius) a sprawiedliwością
(iustitia), dlatego że ius ma swój fundament w sprawiedliwości,
to jest w moralności, w dobrych obyczajach. Warto tu przytoczyć
jeszcze zdanie prawnika Paula, który żył na przełomie 2. i 3. wieku
po Chrystusie: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas
spectanda est („We wszystkim, ale przede wszystkim w prawie trzeba pamiętać o sprawiedliwości”). Jestem przekonany, że te słowa
nie potrzebują żadnego komentarza.
Po krótkim rozważaniu zmierzającym do zdefiniowania tych
dwóch tytułowych pojęć, możemy przejść do rozważania problemu
ich wzajemnego stosunku.
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Prawo jest nieustannie w konfrontacji z władzą, dlatego historia
ludzkości jest historią objawiania, naruszania i odnawiania równowagi pomiędzy władzą i prawem. Z drugiej strony, paradoksalnie
jednak publiczna władza pozbawiona prawa byłaby tylko chwilowa, doczesna i efemeryczna, a prawo bez państwowej władzy byłoby niepotrzebne, zbyteczne, iluzoryczne, dlatego następuje sprawiedliwość jako „mocna, stała i trwała wola oddania każdemu jego
prawa”.
I z tego powodu Justitia rzymska w lewej ręce trzyma wagę, by odnajdywała prawo i sprawiedliwość, a w prawej ręce trzyma miecz,
by prawo wprowadzać i bronić je. Ma zawiązane oczy – by dla nikogo nie miała szczególnych względów.
To znaczy, że od ludzi, od człowieka zależy w jaki sposób będzie
rozumiał i przyjmował prawo i władzę. Posłuchajmy krótkiego opisu dwóch wydarzeń. Pierwsze wydarzenie dotyczy naszej subiektywnej postawy w stosunku do prawa, drugie dotyczy naszej postawy
w stosunku do władzy.
Oto pierwsza przygoda: Na wyspie Elefantiné, która znajdowała
się na rzece Nil, już w 5. wieku przed Chrystusem funkcjonowała
bardzo żywa wojskowa kolonia żydowska. Z tego miejsca zachował
się także papirus z apokryficznym wariantem Księgi Genezis:
Kiedy wieczorem piątego dnia stworzenia już prawie cały świat
był gotowy, Bóg pomyślał o stworzeniu człowieka na swój obraz
i zaprosił aniołów na naradę. Obstąpili oni jego tron i anioł miłości przemówił jako pierwszy: „Panie, nie rób tego (to znaczy
nie stwarzaj człowieka). Człowiek będzie kochać tylko samego siebie, wymiaru Twej miłości nigdy nie osiągnie”. Po nim, jako drugi,
przemówił anioł prawdy: „Panie, nie rób tego! Bo człowiek będzie
naśladował kłamstwo i będzie chciał poznać tylko to, co będzie
na jego korzyść”. Trzeci przemówił anioł sprawiedliwości: „Panie,
nie rób tego! Bo człowiek da pierwszeństwo władzy przed prawem
i gardził będzie Twą sprawiedliwością”. Dostał słowo i diabeł. Był
przebiegły i wiedział, że człowiek będzie bardziej podobny do niego
niż do Boga, dlatego powiedział: „Panie, koniecznie musisz stworzyć
człowieka, bo bez niego Twemu dziełu stworzenia będzie brakowało korony”. Wtedy Bóg powiedział: „Dobrze, stworzę go. Ale on
jedyny ze wszystkich stworzonych bytów zostanie na wieki nieukończony. Ciągle będzie niósł w sobie miłość, prawdę i sprawiedliwość
na mój obraz. Lecz nigdy ich pełni sam nie osiągnie”. I tak upłynął
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wieczór i poranek - dzień szósty. (Według Demandt, Alexander:
Macht und Recht. Grosse Prozesse in der Geschichte, München
1996, s. 397 nn).
Pomimo, czy wbrew temu pesymizmowi albo może właśnie dlatego, starajmy się przyswajać sobie prawo, szczególnie my – prawnicy
– starajmy się przyswajać sobie podstawy całej nauki prawa. Szukajmy w prawie i w jurysdykcji mądrości i szlachetności, byśmy stawali się lepszymi i byśmy w codziennym życiu mogli ostać się jako
ludzie, którzy z pomocą prawa i sprawiedliwości wspierają moralne
udoskonalanie człowieka i byśmy go w ten sposób uzbroili przeciwko mocy zła, która zawsze skupia się wokół władzy.
Przygoda druga. Może najpierw zacznę ogólną konstatacją,
że prawo i prawnicy są właściwie w służbie nosiciela państwowej
władzy. Przecież wymiar sprawiedliwości, policja, administracja
to miejsca, gdzie najczęściej spotykamy się z prawnikami. Jaka
jest tu możliwość uniknięcia konfliktu władzy i prawa? Więc i druga
przygoda będzie o prawnikach i o ich osobistych postawach w stosunku do władzy.
August – Augustus, pierwszy rzymski cesarz, postarał się przedwcześnie o urząd konsula, to znaczy o wysoką państwową funkcję
dla prawnika Ateia Capitona, który był kwestorem. Zrobił to przede wszystkim dlatego, jak napisał historyk Tacyt, by „blaskiem tego
urzędu zasłonić Labeóna Antistia“ (Tacitus, Ann., 3,75) Równocześnie, Labeo, drugi prawnik, który był pretoriuszem, miał zostać
rezerwowym konsulem (consul suffectus). Labeo jednak, w odróżnieniu od Capitona, „odmówił przyjęcia tego honoru” (napisał
Pomponius D 1, 2, 47). A więc prawnik Labeo, chociaż August był
głową państwa, nie przestraszył się autorytetu władzy publicznej
i nie dogodził cesarzowi. Prawnik Capito odwrotnie, bardzo chętnie zgodził się z wolą cesarza. Wspominany Tacyt tych dwóch prawników, o których jest wiadomo, iż na niektóre problemy prawne
mieli diametralnie odmienne poglądy, charakteryzował ich cechy
charakteru zgodnie z ich postawą wobec władzy cesarza: „Labeo
był niezachwianej i niepodległej myśli, dlatego bardziej faworyzowany przez naród, zaś podatność Capitóna bardziej podobała się
mocnym - władzy. Pierwszy pozyskał szacunek dzięki krzywdzie,
jaka go spotkała, gdyż pozostał tylko pretoriuszem, drugi zasłużył
sobie na pogardę i nienawiść z powodu zazdrości, iż osiągnął urząd
konsula.” (Tacitus, Ann. 3,75).
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W podobny sposób, jak Tacyt, również Pomponiusz ocenia cechy
ich charakteru. Tak opisywał ich umiejętności zawodowe: „Ateius
Capito został wierny temu, czego się nauczył, a Labeo, z wyjątkowym talentem i z wielką ufnością w swoje wszechstronne, nie tylko
prawnicze, wykształcenie, zaczął od wprowadzania bardzo wielu
nowości”(plurima innovare instituit, Pomponius D 1, 2, 47).
Capito i Labeo są jak dwa przeciwległe bieguny: jeden zyskuje
karierę polityczną, drugi natomiast sprzeciwia się władzy i tak pojętej karierze. Jeden się poddaje, a drugi nie.
Z tego płynie dość uogólniający wniosek – ten, kto nie ma stałego charakteru i w swej specjalności nie może być wyjątkowy, skłania się zwyczajnie ku władzy. Ten, kto ma stały charakter i w swojej specjalności czuje się naprawdę u siebie – jest mistrzem, ten
ma dostatek sił i odwagi, by stanąć po stronie prawa i stawić opór
przynętom władzy. Przygoda Labeona i cesarza Augusta pokazuje,
że Lebeon był cesarzowi potrzebny, a cesarz Labeonowi nie. Prawo
jest zawsze potrzebne władzy, lecz władza jest potrzebna prawu tylko po to, by mogło wprowadzać swoje prawa.
Spróbujmy wysnuć z tego wniosek. Moje rozważanie powinno
być bardziej prawnicze niż filozoficzne, powinno być też mniej politologiczne, mniej socjologiczne i mniej teologiczne. W tej chwili
jestem świadom i prawie pewien tego, iż mój zamysł się nie udał.
Chciałem powiedzieć, że władza ma tendencje instytucjonalizowania się, że sama siebie legitymizuje, sama decyduje o sobie i o tym,
co jest prawem. „Niemoc” władzy i państwa zasadza się właśnie
na ich mocy, czy na ich sile. Siła, moc państwowa bardzo często przybiera postać terrorysty i wprowadza w życie wewnętrzny
kolonializm.
Władza czasem staje się narzędziem dla siebie, służy reżimowi,
który ją stworzył, ale równocześnie decyduje o nim. Szczególnie
w czasach rewolucyjnych trzeba mieć się na baczności, bo w takim
okresie trzeba tworzyć skomplikowane konspiracje; nikt nie wie
komu kiedy ufać i wierzyć, nikt nie wie, co jest specjalnie nastawioną pułapką, a co jest szczerością. Tylko bardzo niewielu ludzi w takiej sytuacji ma ochotę służyć sprawiedliwości, bo dla większości
jest ona w takiej sytuacji pojęciem czysto abstrakcyjnym.
Z drugiej strony, prawo powoli oddzielało się od religii i moralności i stało się prawem państwowym. Dlatego powinniśmy zadbać
o to, by prawo mieściło w sobie wartości moralne, do których nale-
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ży na przykład sprawiedliwość jako korektywa samego prawa. I dlatego dzisiaj do prawa należy wnosić moralność podobnie jak czynił
to Labeo. Każdy, kto ma wyczucie sprawiedliwości, jest nosicielem
daru Bożego. Sprawiedliwość jest niezbędna dlatego, że władza
(prawodawcza, wykonawcza, sądowa) nie jest niezawodna. Dlatego
jest bardzo potrzebne, by prawo zawierające w sobie sprawiedliwość było autorytetem pełnym miłości.
Na zakończenie, proszę pozwolić, wspomnę fragment Ewangelii
według św. Mateusza, której mogliśmy wysłuchać w dziewiętnastą
niedzielę roku. W tym fragmencie Jezus wzywa Piotra, by wyszedł
z łodzi i szedł ku Niemu po wodzie. I właśnie to Jezusowe wezwanie ma być obrazem naszego pielgrzymowania w tym świecie
i naszego dotarcia do przystani Bożej. To nam się uda tylko wtedy,
kiedy stawimy opór władzy tego świata i poddamy się władzy Boga,
który jest naszym Ojcem.
Moi Drodzy Przyjaciele, swój wykład, a może lepiej moje rozważanie kończę bardzo starą formułą: Quod bonum faustumque Deus
esse iubeat („Niechaj z Bożej stanie się to dobrem i pożytkiem”).
Dziękuję za uwagę.
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SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA
DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA
PANU PROF. DR PETEROWI BLAHO
Dnia 6 października 2008 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, rozpoczynającej jednocześnie 10 rok działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora
honoris causa Panu prof. dr. Peterowi Blaho. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Św. koncelebrowaną w bielańskim Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy
ul. Dewajtis 3, pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Kazimierza Nycza, Wielkiego
Kanclerza Uniwersytetu.
Po odśpiewaniu, w Auli im. Jana Pawła II, hymnu państwowego przez zgromadzonych, J.M. Rektor UKSW, Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rozpoczynając sesję inauguracyjną, powitał Laureata, Pana prof. Petera Blaho, jak również
dostojnych gości, wśród których byli m.in.: J.E. Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas
Polski, J.E. Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, J.E. Ks. Abp
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW, J.E. Ks. Abp
Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, J.E. Ks. Abp Edward
Ozorowski, Metropolita Białostocki, Pan Jacek Sasin, reprezentujący Prezydenta
RP, Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy
Bielany Pan Zbigniew Dubiel, Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL,
Pan Tomasz Majewski, Olimpijczyk z Pekinu, Złoty Medalista w pchnięciu kulą,
absolwent UKSW, Pan Grzegorz Polkowski, Brązowy Medalista Paraolimpiady
w pływaniu, student Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
W swoim przemówieniu J.M. Ksiądz Rektor Ryszard Rumianek podkreślił
przede wszystkim fakt istotnego rozwoju, jaki w ciągu 10 lat swojej działalności
osiągnął Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zwrócił uwagę na sukcesy
samej Uczelni, a także jej pracowników, absolwentów i studentów, co niewątpliwie
dla całej społeczności uniwersyteckiej jest powodem szczególnej radości i dumy.
Nawiązując zaś do mającego nastąpić wręczenia dyplomu doktora honoris causa
Panu prof. Peterowi Blaho, Ksiądz Rektor w kilku słowach podkreślił to, co dla nas
jest najistotniejsze: że jest on [Pan prof. P. Blaho] człowiekiem niezwykle zasłużo-
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nym w budowaniu i pogłębianiu współpracy między bratnimi uczelniami, to znaczy
między Uniwersytetem w Trnavie i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawie.
Uroczystość uhonorowania Pana prof. Petera Blaho dyplomem doktora honoris causa, która nastąpiła po immatrykulacji nowych studentów i doktorantów
oraz wręczeniu kilku odznaczeń pracownikom i studentom UKSW, rozpoczęła
się odczytaniem przez Ks. prof. dr hab. Józefa Wroceńskiego, Dziekana Wydziału
Prawa Kanonicznego, uchwał Rady Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Senatu
UKSW, w których podkreślono, że Pan prof. Peter Blaho w swojej długoletniej pracy
jako profesor wielu uczelni europejskich wniósł znaczący wkład do rozwoju badań
nad prawem rzymskim. Bogata działalność naukowa, doniosłe dokonania w zakresie
organizacji życia naukowego i zaangażowanie w sprawy wagi państwowej i Kościoła
na Słowacji, w sposób niekwestionowany potwierdzają jego autorytet. Słowa te znalazły odzwierciedlenie w wygłoszonej następnie przez Ks. prof. dr hab. Juliana
Kałowskiego okolicznościowej Laudacji na cześć Laureata. W swoim przemówieniu, prezentując sylwetkę Pana prof. Petera Blaho, promotor doktoratu wskazał
na szczególne zasługi Uczonego nie tylko na polu naukowo-badawczym i dydaktycznym, ale również podkreślił Jego niezłomną postawę w okresie rządów komunistycznych oraz wkład w budowanie systemów prawnych niepodległej Republiki
Słowackiej.
Całe życie Pana prof. Petera Blaho jest świadectwem służenia prawdzie, o której w homilii podczas Mszy Św. mówił J.E. Ks. Abp Edward Ozorowski. Początek
drogi naukowej Profesora to rok 1956, kiedy rozpoczął on studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratysławie. Usunięty z powodów
politycznych, mógł je ukończyć dopiero 9 lat później, w tym samym roku uzyskując akademicki stopień doktora praw. Pracując jako asystent na Wydziale Prawa
tego Uniwersytetu, w roku 1978 otrzymał tytuł kandydata nauk, a 2 lata później
habilitował się, otrzymując stanowisko docenta. W tym czasie studiował również
komparatystykę prawniczą w Strasburgu oraz prawo rzymskie na Uniwersytecie
Rzymskim. Stanęła przed nim otworem droga do kariery – podkreślał promotor
doktoratu – nie przyjął jednak kuszących propozycji, bowiem ceną było wyparcie się
Boga. W 1991 r. Pan Peter Blaho otrzymał nominację profesora uniwersyteckiego
z dziedziny prawa rzymskiego.
Dostojny Laureat – co podkreślono w Uchwale Senatu UKSW – to nie tylko
człowiek głębokiej wiedzy i szerokich kompetencji, ale także wytrwały i skuteczny
organizator. Od 1990 r. pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Bratysławie, a w latach 1991-1997 był jego Dziekanem. W sposób szczególny
współuczestniczył także w tworzeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Trnavie,
a jego zaangażowanie zostało nagrodzone powierzeniem Profesorowi najbardziej
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zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji na tymże Uniwersytecie. W wygłoszonej
Laudacji Ks. prof. dr hab. Julian Kałowski w sposób szczególny podkreślał zasługi
oraz postawę Laureata – najpierw pierwszego Dziekana Wydziału Prawa, później
Rektora Uniwersytetu w Trnavie, a obecnie Prodziekana swego macierzystego Wydziału. Dokładał starań – mówił promotor doktoratu – aby Wydział Prawa na Uniwersytecie w Trnavie stał się najznamienitszym tego typu Wydziałem w Republice Słowackiej. I starania te zaowocowały stokrotnym plonem. A następnie: pieczołowicie
dbał o to, aby Uniwersytet charakteryzowały chrześcijański uniwersalizm, humanizm
i solidarność z każdym człowiekiem.
Ks. prof. dr hab. Julian Kałowski stwierdził, iż nie sposób jest przedstawić w ciągu kilkunastu minut wszystkich osiągnięć i zasług dostojnego Laureata. Bowiem
poza prawem rzymskim, które Profesor szczególnie umiłował i któremu poświęcił blisko 200 prac swojego dorobku naukowego, istotne jest jego zaangażowanie
w kształtowanie stosunków pomiędzy Słowacją a Stolicą Apostolską, w przygotowanie Konstytucji Słowackiej i prawnych norm wewnątrzpaństwowych oraz w działalność wydawniczą, również na polu międzynarodowym. Tym samym – stwierdził
następnie promotor doktoratu – dostojny Profesor Doktor Habilitowany Peter Blaho
spełnia wszystkie warunki wymagane do nadania mu honorowego doktoratu na każdym uniwersytecie, a na naszym Uniwersytecie w szczególności. I odczytał łaciński
tekst dyplomu doktora honoris causa.
Dyplom wręczył Laureatowi J.M. Ksiądz Rektor Ryszard Rumianek. Pan Jacek
Sasin odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z gratulacjami, a J.E. Abp
Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW, zwrócił się do całej społeczności uniwersyteckiej, by była szkołą uczniów Chrystusa.
Doktor honoris causa ze wzruszeniem podziękował Uniwersytetowi za odznaczenie, jakie zostało mu przyznane, za odznaczenie, o którym – zdaniem Laureata
– w głębi serca marzy prawie każdy uniwersytecki profesor. Następnie, zgodnie z tradycją, nadeszła chwila wygłoszenia okolicznościowego wykładu. W imieniu Profesora referat nt. Władza i prawo – prawo i władza odczytał Ks. prof. Józef Kulisz,
gdyż – jak stwierdził Laureat – on sam nie chce kaleczyć pięknej polszczyzny.
W swoim wystąpieniu Autor wykładu przede wszystkim próbował odnaleźć właściwe rozumienie użytych w tytule słów, a następnie podjął rozważania ich wzajemnego stosunku. Podkreślił, iż prawo pozostaje nieustannie w konfrontacji z władzą,
a jednocześnie władza pozbawiona prawa byłaby jedynie chwilowa, podobnie jak
prawo bez władzy byłoby niepotrzebne. Stąd – zdaniem Laureata – to od człowieka
zależy w jaki sposób będzie rozumiał i przyjmował prawo i władzę. Swoje rozważania
oparł zwłaszcza na dwóch fragmentach, pochodzących z apokryficznego wariantu
Księgi Genesis oraz Roczników słynnego historyka rzymskiego Tacyta. Szczególną
uwagę zwrócił Pan Profesor na znaczenie prawa dla prawników, dla tych, którzy
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pozostają w służbie władzy. Bo władza – podkreślił – ma tendencję do instytucjonalizowania się oraz do decydowania o tym, co jest prawem. Jednak władza
tego prawa potrzebuje. Dlatego, podsumowując swój wykład, doktor honoris causa
podniósł niezwykle istotny postulat, abyśmy wszyscy dbali o to, aby prawo mieściło
w sobie wartości moralne, do których należy na przykład sprawiedliwość jako korektywa samego prawa. Zakończył zaś słowami bardzo starej formuły: Quod bonum
faustumque Deus esse iubeat.
Uroczystości inaugurujące nowe rok akademicki na UKSW Ksiądz Rektor Ryszard Rumianek zamknął trzykrotnym uderzeniem berłem w stół, a Chór Uniwersytecki odśpiewał Gaudeamus igitur.
Urszula Nowicka
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KS. GINTER DZIERŻON
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

USUNIĘCIE Z URZĘDU KOŚCIELNEGO
NA MOCY SAMEGO PRAWA
Treść: Wstęp. – 1. Specyfika usunięcia z urzędu na mocy samego prawa.
– 2. Usunięcie z urzędu na mocy kan. 194 § 1 KPK. – 2.1. Bezpośrednie źródła
kanonu 194 KPK. – 2.2. Sposoby utraty urzędu. – 2.2.1. Utrata stanu duchownego
(kan. 194, § 1, n. 1 KPK). – 2.2.2. Publiczne odstępstwo od wiary katolickiej lub
od wspólnoty z Kościołem (kan.194 § 1, n. 2 KPK). – 2.2.3. Usiłowanie zawarcia
małżeństwa przez duchownego (kan. 194 § 1, n. 3 KPK). – 3. Usunięcie z urzędu
na mocy art. 79 § 1 RGCR. – 4. Znaczenie decyzji kompetentnej władzy.
– Zakończenie.

Wstęp
Dobro danej społeczności domaga się, aby sprawowanie w niej
urzędów cechowało się stabilnością. Przytoczona zasada nie posiada jednak charakteru bezwzględnego. Stąd też w kanonicznym
porządku prawnym na skutek wystąpienia szczególnych uwarunkowań, niejednokrotnie odstępuje się od tego założenia generalnego1.
Takie rozwiązania zostały m.in. ujęte w pierwszej Księdze Kodeksu, poświęconej Normom ogólnym. Prawodawca bowiem w kann.
184–196 KPK skodyfikował regulacje dotyczące utraty urzędu
kościelnego.
Należy jednocześnie dodać, iż wśród tych norm znalazły również
swoje miejsce przepisy dotyczące specyficznej formy utraty, jaką
jest usunięcie z urzędu na mocy samego prawa (kan. 194 §§ 1–2
KPK). Otóż Ustawodawca w kanonie tym postanowił: Mocą samego prawa zostaje usunięty z urzędu kościelnego: 1) kto utracił stan
1
Zob. A. M o n t a n, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, Bologna 2006,
s. 173.
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duchowny; 2) kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem; 3) duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo,
choćby tylko cywilne (§ 1). W § 2 zaś dodał on: Usunięcie, o którym
mowa w nn. 2–3 tylko wtedy może być urgowane, jeżeli wiadomo,
że stwierdziła to kompetentna władza.
Z drugiej zaś strony należy stwierdzić, iż interesująca nas instytucja pojawiła się także w pozakodeksowym akcie prawnym, jakim
jest nowy Regulamin Generalny Kurii Rzymskiej, opublikowany
w dniu 30. 04. 1999 r. (art. 79 § 1). Albowiem w artykule 79 § 1
postanowiono, iż takie konsekwencje poniosą również ci, którzy
dokonali przestępstw w sposób podstępny.
Dysponując takimi sprecyzowanymi przepisami w niniejszym
opracowaniu zasadniczo skoncentrujemy swą uwagę na wykładni
przytoczonych regulacji, tzn. kan. 194 § 1–2 KPK oraz art. 79 § 1
RGCR. Pragniemy jednak dodać, iż całość analiz zostanie poprzedzona krótkim zamysłem nad specyfiką instytucji będącej przedmiotem naszego zainteresowania.
1. Specyfika usunięcia z urzędu na mocy samego prawa
Usunięcie z urzędu, o którym mowa w kan. 194 §§ 1–2 KPK oraz
art. 79 § 1 RGCR posiada szczególny charakter. Cechuje je bowiem pewien automatyzm2. Otóż sprawujący powierzone mu zadanie na skutek naruszenia w sposób zawiniony lub niezawiniony
dyspozycji zawartych w tych regulacjach, traci tym samym urząd.
Przy czym należy zauważyć, iż figura ta rożni się od innej formy
usunięcia, jaką jest usunięcie ab homine (kan. 193 KPK).
P. Gafaell wskazując na owo zróżnicowanie stwierdził, iż w pierwszym przypadku utrata urzędu następuję ex tunc; w drugim przypadku natomiast osiąga ona skutek ex nunc3.
Kolejną swoistą cechą interesującej nas instytucji jest to, iż usunięcie to nie posiada charakteru karnego. Zdaniem R. Sobańskiego, jest ono instrumentem prawnym chroniącym dobro publiczne
Kościoła, wtedy gdy piastujący urząd znalazł się w sposób zawinio-

2
Zob. P. G a f a e l l, Comentario al can. 194, w: Comentario exegético al Código de
Derecho Canónico, pod red. A. M a r z o a, J. M i r a s, R. R o d r í g u e z – O c a ñ a,
t. 1, Pamplona 1996, s. 1077.
3
Tamże, s. 1069.
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ny lub niezawiniony – w sytuacjach nie dających się pogodzić z zadaniem, jakie miał wykonywać4.
2. Usunięcie z urzędu na mocy kan. 194 § 1 KPK
Generalnie rzecz biorąc, w wykładni kan. 194 § 1 KPK skoncentrujemy swą uwagę na szczegółowej analizie treści tej normy.
W tym kontekście zasadną wydaje się również prezentacja bezpośrednich źródeł tego kanonu. Takie podejście bowiem umożliwi
nam bardziej dogłębne zrozumienie rozwiązań zawartych w kan.
194 § 1 KPK.
2.1 Bezpośrednie źródła kanonu 194 KPK
Z wydania Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli II promulgatus. Fontium annotazione et indice analitico – alphabetico auctus wynika, iż zasadniczym źródłem obecnie obowiązującej regulacji
jest kan. 188, nn. 1–8 KPK z 1917 r.5 Otóż w regulacji tej skodyfikowano dyspozycje dotyczące tzw. rezygnacji milczącej. W myśl
zatem tego kanonu, następowała ona w następujących sytuacjach:
1) w przypadku złożenia profesji zakonnej; 2) na skutek zaniechania objęcia w posiadanie urzędu w czasie przepisanym przez prawo;
w przypadku braku zaś terminu ustawowego, w czasie wyznaczonym przez ordynariusza, o ile nie zachodziła słuszna przeszkoda;
3) w następstwie przyjęcia nowego urzędu lub beneficjum niepołączalnego; 4) w sytuacji publicznego odstępstwa od wiary; 5) na skutek zawarcia małżeństwa, choćby tylko cywilnego; 6) w przypadku dobrowolnego wstąpienia do wojska, wbrew dyspozycji ujętej
w kan. 141 § 1 KPK; 7) w przypadku samowolnego zrzucenia stroju
duchownego, bez słusznej przyczyny; a także 8) wskutek zaniedbania obowiązku rezydencji.
Przy czym należy zauważyć, iż obowiązująca obecnie norma
substancjalnie rożni się od regulacji funkcjonującej w kodyfikacji
Pio – Benedyktyńskiej. Prawodawca bowiem w Kodeksie z 1983 r.
nie przejął instytucji rezygnacji milczącej. Z drugiej zaś strony należy podkreślić, iż w kan. 194 § 1 nn. 1 – 3 KPK znalazły jedynie swoje
4
Zob. R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 194, w: J. K r u k o w s k i, R. S o b a ń s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 283.
5
Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli II promulgatus. Fontium annotazione et indice analitico –alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989, kan. 194.
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miejsce dwie hipotezy, skodyfikowane w kan. 188, nn. 4–5 KPK
z 1917 r.
Podejmujący ten wątek kanoniści zwracają również uwagę
na fakt, iż Ustawodawca w interesującym nas kanonie nawiązał także do dyspozycji kan. 213 KPK z 1917 r., w myśl którego wszyscy
duchowni przeniesieni do stanu świeckiego, tracą tym samym urzędy […]6.
Zauważamy zatem, iż w nowej kodyfikacji nie obowiązują już przypadki skodyfikowane w kan. 188, nn. 1–3 i 6-8 KPK
z 1917 r.7
Na marginesie należy przypomnieć, iż Prawodawca w Kodeksie
Pio – Benedyktyńskim przewidział także możliwość utraty urzędu
na mocy samego prawa w innych regulacjach. Otóż mogła ona nastąpić w wyniku: 1) zatrzymania urzędu niepołączalnego (kan. 2396
KPK); 2) odmowy złożenia przysięgi przez kardynała (kan. 2397 KPK)
oraz 3) zaniedbania przyjęcia sakry biskupiej (kan. 2398 KPK).
2.2. Sposoby utraty urzędu
Ze względu na specyficzny sposób utraty urzędu Prawodawca
w kan. 194 KPK zminimalizował do trzech liczbę przypadków, powodujących takie następstwa8.
Przypomnijmy w myśl tej normy, ipso iure z urzędu zostają usunięci: 1) ci, którzy, utracili stan duchowny; 2) ci, którzy publicznie
odstąpili od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem; 3) duchowni, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne
(kan. 194 § 1, nn. 1-3 KPK).
2.2.1. Utrata stanu duchownego (kan. 194 § 1, n. 1 KPK)
Nadmieniliśmy już, iż pierwsza z hipotez ujętych przez Prawodawcę w kan. 194 KPK wiąże się z utratą stanu duchownego. Rozwiązania generalne w tej materii zostały skodyfikowane w kan. 290,
6
Zob. H. S o c h a, Allgemeine Normen: kirchliche Gesetze, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. 1, Essen 1985, ad 194, n. 1; G a f a e l l, dz. cyt.,
s. 1078: „De todos modos el actual c. 194 no proviene exclusivamente de la reducción
del antiguo canon sobre la renuncia tácita, sino que recoge tres casos de remoción ipso
iure: dos de ellos provenientes del antiguo c. 188 (nn. 4 y 5) e el tercero correspondiente al. c. 213 § 1.”
7
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1078.
8
Tamże, s. 1077.
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nn. 1–3 KPK. W regulacji tej bowiem Ustawodawca postanowił, iż
[…] duchowny traci stan duchowny: 1. przez wyrok sądowy lub dekret
administracyjny stwierdzający nieważność święceń; 2. przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa; 3. przez reskrypt Stolicy
Apostolskiej […].
Z drugiej zaś strony należy stwierdzić, iż z ujęciem zawartym
w kan. 194, § 1, n. 1 KPK koresponduje dyspozycja kan. 292 KPK,
w myśl której Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa, […] tym samym zostaje pozbawiony wszystkich urzędów […]9.
Należy przeto zauważyć, iż na skutek takiego położenia duchowni tracą nie tylko urzędy związane z władzą święceń, jak również
urzędy, co do których sprawowania nie jest wymagane przyjęcie
tego sakramentu10.
Z brzmienia kan. 290, n. 1 KPK wynika, iż jednym z powodów
utraty stanu duchownego może stać się stwierdzenie nieważności
święceń11. Zasadniczo, nieważność ta może wynikać z różnych przesłanek, uwydatnionych przede wszystkim w kann. 1009 § 2, 1012,
1024 KPK12.
Przypomnijmy, w kan. 1009 § 2 KPK Ustawodawca skonstatował, iż świecenia są […] udzielane przez nałożenie rąk i modlitwę
konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni w księgach
liturgicznych.
Z kolei w kan. 1012 KPK postanowił on, iż szafarzem święceń
jest biskup konsekrowany.
Wreszcie w kan. 1024 KPK Ustawodawca podkreślił, iż święcenia
ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony.
Należy jednocześnie dodać, iż w kann. 1708–1712 KPK zostały
skodyfikowane normy dotyczące spraw o orzeczenie nieważności
święceń. Ponadto, Kongregacja Kultu Bożego oraz Dyscypliny Sakramentów w dniu 16.10.2001 r. wydała Normy dotyczące stwierdzenia nieważności święceń13.
Szerzej na ten temat zob. S o c h a, dz. cyt., ad 194, n. 2.
Sobański, dz. cyt., s. 284.
11
Szerzej na ten temat zob. J. G o n z a l e s M a r t í n, La nulidad en la sagrada
ordenación, Ius Canonicum 23 (1983), s. 579–597.
12
S o c h a, dz. cyt., ad 194, n. 2.
13
Por. Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam - 16.10.2001, Notitiae 38 (2002), s. 426–
9

10
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Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż szczegółowa analiza tej
problematyki wykracza poza zakres tego opracowania.
Drugim przypadkiem zawartym w kan. 290 KPK jest kara wydalenia ze stanu duchownego (kan. 290, n. 2 KPK). Przytoczona
dyspozycja posiada charakter generalny, ponieważ szczegółowe
rozwiązania w tej materii zostały skodyfikowane w prawie karnym.
Otóż w kan. 1317 KPK Prawodawca postanowił, iż wydalenia
z tego stanu nie może być ustanowiona ustawą partykularną.
Przy czym należy zauważyć, iż pod względem systematyzacyjnym
na mocy kan. 1336 § 1, n. 5 KPK kara ta została zaliczona do kategorii kar ekspiacyjnych.
Przypomnijmy, Ustawodawca przewidział możliwość nałożenia
takiej sankcji w następujących sytuacjach, tzn.: 1) w przypadku odstępstwa od wiary na skutek wystąpienia herezji lub schizmy, jeżeli
domagałby się tego długotrwały upór lub wielkość zgorszenia (kan.
1364 §§ 1–2 KPK); 2) w przypadku porzucenia przez duchownego
postaci konsekrowanych, bądź też zabrania ich lub przechowywania w celu świętokradczym (kan. 1367 KPK); 3) w przypadku zastosowania przymusu fizycznego przez duchownego wobec Biskupa Rzymskiego (kan. 1370 § 1 KPK); 4) w przypadku zaistnienia
przestępstwa solicytacji (kan. 1387 KPK); 5) co do duchownego
usiłującego zawrzeć małżeństwo, chociażby tylko cywilne (kan.
1394 § 1 KPK); 6) w odniesieniu do duchownego konkubinariusza,
poza wypadkiem o którym mowa w kan. 1394 KPK, a także duchownego trwającego w grzechu zewnętrznym przeciwko szóstemu
Przykazaniu Dekalogu, wywołującym zgorszenie (kan. 1395 KPK);
7) co do tego, kto popełnił zabójstwo, bądź też podstępem porwał
lub zatrzymał człowieka (kan. 1397 KPK)14.
Wreszcie w myśl kan. 290, n. 3 KPK, stan duchowny można również utracić przez reskrypt Stolicy Apostolskiej, wiążący się z dyspensą do celibatu 15.
427. Szerzej na ten temat zob. P. A m e n t a, La nuova normativa per lo svolgimento
delle cause di dichiarazione di nullità dell’ordinazione: commento e primi rilievi, Folia
Canonica 5 (2002), s. 163–177.
14
S o c h a, dz. cyt., ad 194, n. 2.
15
Por. Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Ducumenta
necessaria ad instructionem causae dispensationis ad omnibus oneribus sacerdotalibus
peragendam, w: Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super «rato et
non consumato» et a lege sacri coelibatus obtinenda, Città del Vaticano 2004, s. 185–186;
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W tym miejscu należy zauważyć, iż dyspozycje zawarte w tym
kanonie odnoszą się wyłącznie do sytuacji zwyczajnej. Rozwiązania
bowiem dotyczące sytuacji nadzwyczajnej zostały ujęte w kan. 1079
§§ 1–2 KPK. Otóż w myśl tej normy, w niebezpieczeństwie śmierci
autorytety niższego stopnia jurysdykcyjnego wymienione w kanonie
mogą dyspensować od przeszkody świeceń, wynikającej z diakonatu (kan. 1087 KPK)16.
Kwestię dyskutowaną w doktrynie stanowi problematyka charakteru karnego usunięcia z urzędu w kontekście kary wydalenie
ze stanu duchownego.
Otóż większość autorów twierdzi, iż w tym wypadku sam fakt
usunięcia nie posiada charakteru karnego.
Nawiązując do tego wątku R. Sobański skonstatował, iż w tym
przypadku sama utrata urzędu nie jest wprawdzie karą, chociaż
implicite mieści się w karze17. Podobną opinię wyraził P. Gafaell.
Uważa on, iż usunięcie z piastowanego urzędu, o którym mowa
w kan. 194 KPK nie ma charakteru karnego, lecz posiada wyłącznie
charakter administracyjny. Podkreślił on, iż zasadniczą racją wprowadzenia takiego rozwiązania jest niezdatność osoby do pełnienia
urzędów kościelnych, wynikająca z utraty stanu duchownego. Pogłębiając tę myśl odwołał się on do pojęcia privatatur, funkcjonującego w kan. 292 KPK. Jego zdaniem, termin ten nie posiada waloru
ściśle karnego18.
Należy jednocześnie dodać, iż kanonista ten podjął również
tę kwestię w komentarzu do kan. 196 KPK. Stwierdził on, iż w prawie karnym pozbawienie nie jest karą latae sententiae (kan. 1336
§ 2 KPK). Oznacza to zatem, iż pozbawienia urzędów, o których
mowa w kan. 292 KPK, pozostające w ścisłym związku z utratą stanu duchownego, nie należy pojmować jako pozbawienia w sensie
właściwym. Jego zdaniem, w tym przypadku spotykamy się z odCongregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Perdita dello stato clericale
per i diaconi, w: Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super «rato et
non consumato» et a lege sacri coelibatus obtinenda, Città del Vaticano 2004, s. 204.
Szerzej na ten temat zob. P. A m e n t a, La dispensa dagli obblighi dello stato clericale
nell’ambito della attività amministrativa della Chiesa, Periodica 88 (1999), s. 467–499;
E. C o l a g i o v a n n i, De dispensatione a coelibatu sacerdotali iuxta novas normas,
Monitor Ecclesiaticus 106(1981), s. 209–238.
16
Zob. F. B e r s i n i, Il diritto canonico matrimoniale, Torino 1994, s. 54.
17
S o b a ń s k i, dz. cyt., s. 284.
18
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1081.
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rębną figurą, którą należałoby nazwać pozbawieniem mocą samego
prawa19.
Z innego aspektu ujął tę problematykę V. De Paolis. Otóż w swej
argumentacji rozróżnił on pomiędzy utratą stanu duchownego oraz
wydaleniem ze stanu duchownego. Trafnie zauważył on, iż wyłącznie to ostatnie posiada charakter karny20.
W doktrynie uwydatnia się również na racje wprowadzenia takiego rozwiązania. Otóż wskazuje się, iż hipoteza ujęta w kan. 194, n. 1
KPK wynika z faktu, iż urząd został powierzony osobie ze względu
na przynależność do stanu duchownego. Utrata zatem tej przynależności czyni ją niezdolną do jego sprawowania21.
2.2.2. Publiczne odstępstwo od wiary katolickiej lub
od wspólnoty z Kościołem (kan. 194 § 1, n. 2 KPK)
Wiadomo już, iż drugim przypadkiem skodyfikowanym w kan.
194 § 1, n. 2 KPK jest publiczne odstępstwo od wiary katolickiej lub
od wspólnoty z Kościołem. Należy jednocześnie zauważyć, iż rozwiązanie zawarte w tej regulacji jest koherentne z dyspozycją kan.
149 § 1 KPK, zgodnie z którą urząd można powierzyć wyłącznie
osobie pozostającej we wspólnocie Kościoła.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania kanonistów komentujących treść kan. 194 § 1, n. 2 KPK stała się kwestia ratio legis tej
normy. Wątek ten podjęli m.in. w swych dociekaniach J. García
Martín, H. Socha oraz V. De Paolis.
Za niepoprawną należy uznać opinię wyrażoną przez J. García
Martína. Twierdzi on, iż ujęcie to jest uwarunkowane tym, iż osoba
niepozostająca w pełnej wspólnocie z Kościołem nie podlega ustawodawstwu kościelnemu (kan. 11 KPK)22.
Tamże, s. 1088–1089.
Zob. V. D e P a o l i s, A. M o n t a n, Il Libro I del Codice: Norme generali (can.
1–203), w: Il Diritto nel mistero della Chiesa, t. 1, Roma 1988, s. 427: „La perdita dello
stato clericale a norma del can. 290. Si tratta della perdita non della dimissione dallo
stato clericale. Questa infatti è penale ed ha una propria procedura”.
21
Zob. J. G a r c í a M a r t í n, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma
1999, s. 633: „La ragione, per chi aveva un ufficio in ragione del clericato, è che la
perdita dello stato clericale comporta quella dell’ufficio perchè rende inabile a tale
ufficio”.
22
Tamże, s. 542. Autor ten stwierdził: „La ragione giuridica di questo requisito sembra chiara. Per principio chi non è in piena comunione ecclesiastica non è soggetto alla
disciplina canonica, e, pertanto, non è tenuto ad osservare le norme del Codice”.
19
20
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Taki sposób wykładni należy uznać za błędny, albowiem w oparciu o kan. 11 KPK nie można dedukcyjnie przyjąć, iż wszystkie osoby będące poza Kościołem katolickim nie są związane prawodawstwem kościelnym.
Otóż jest prawdą, iż zarówno osoby nieochrzczone, jak i osoby
ochrzczone w innych kościołach lub związkach wyznaniowych, które nie przystąpiły do Kościoła katolickiego z reguły nie podlegają
ustawom czysto kościelnym. Z drugiej zaś strony należy zauważyć,
iż temu ustawodawstwu podlegają w jakiejś mierze wierni występujący z Kościoła katolickiego. Prawodawca bowiem w kan. 11 KPK
celowo nie zawarł np. klauzuli typu: wystąpienie z Kościoła katolickiego formalnym aktem.
W kanonistyce współczesnej taki sposób interpretacji należy
do odosobnionych. Albowiem wielu autorów w swych argumentacjach wskazuje na inne powody przemawiające za zasadnością takiego ujęcia normatywnego. W sposób szczególny uwydatniają oni ścisły związek zachodzący pomiędzy urzędem a misją
Kościoła.
Otóż H. Socha uważa, iż brzmienie kan. 194 § 1, n. 2 KPK wynika przede wszystkim z faktu, iż sprawujący urząd wypełnia powierzone mu zadanie w imieniu Kościoła23. Podobnie i V. De Paolis
skonstatował, iż treść tej regulacji pozostaje w ścisłym związku
z naturą urzędu kościelnego, który z jednej strony posiada charakter publiczny; z drugiej zaś został ustanowiony z mandatu
Kościoła24.
Dysponując takimi założeniami powinniśmy zatem zapytać: jakie
znaczenie posiada jurydyczny zwrot pozostawać w pełnej wspólnocie
z Kościołem?
Odpowiadając na tę wątpliwość w pierwszym rzędzie należałoby
nawiązać do treści kan. 205 KPK, ponieważ wymienione w tej normie przesłanki są komponentami istotnymi decydującymi o pełnej
wspólnocie z Kościołem katolickim25. Otóż regulacji tej Prawodawca stwierdził, iż w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają
tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łą-

S o c h a, dz. cyt., ad 149, n. 2.
D e P a o l i s, M o n t a n, dz. cyt., s. 405–406.
25
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 634.
23
24
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czą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów oraz
zwierzchnictwa kościelnego.
Nawiązując do tego wątku R. Coronelli utrzymuje, iż prawne określenie pełna wspólnota z Kościołem katolickim odnosi się
do tych wiernych, którzy zostali ochrzczeni w tym Kościele, bądź
też zostali do tej wspólnoty przyjęci oraz aktualnie i rzeczywiście
do niej przynależą, poprzez akceptację trzech więzów wymienionych w kanonie, tzn. więzów wiary, więzów sakramentów oraz więzów zwierzchnictwa kościelnego26.
Zauważamy zatem, iż kwestia przynależności do Kościoła posiada charakter złożony. We współczesnej doktrynie bowiem rozróżnia się pomiędzy przynależnością konstytutywną oraz przynależnością operacyjną27.
Otóż pierwsza z nich nie może zostać nigdy naruszona, ponieważ jest ona następstwem przyjętego chrztu św. w danej wspólnocie. Z punktu doktrynalnego przecież skutkiem tego sakramentu
jest zamiana ontologiczna bytu. Chrzest bowiem należy do tych sakramentów, które wywierają niezatarty charakter (kan. 849 KPK).
Druga kategoria przynależności natomiast może zostać zerwana
na skutek wolnej decyzji jednostki. Stąd też w sensie negatywnym,
naruszenie jednego z więzów, o którym mowa w kan. 205 KPK powoduje zerwanie relacji ze wspólnotą Kościoła28.
Należy jednocześnie dodać, iż sformułowanie kan. 194 § 1,
n. 2 KPK nieznacznie różni się od brzmienia kan. 188, n. 4 KPK
z 1917 r., albowiem w obowiązującej regulacji idzie nie tylko o odstępstwo od wiary katolickiej, lecz mówi się w niej również o odstępstwie od wspólnoty Kościoła.
Takie ujęcie należy uznać za precyzyjniejsze. Zwróćmy uwagę,
odstępstwo przez wiernego od wiary katolickiej może nastąpić bądź
to na skutek apostazji lub też na skutek herezji; odstępstwo zaś
od wspólnoty z Kościołem jest następstwem schizmy29.
26
Zob. R. C o r o n e l l i, Incorporazione alla Chiesa e comunione, Roma 1999,
s. 236.
27
Zob. P. E t z i, Considerazioni sull’actus formalis difectionis di cui nei cann. 1086
§ 1, 1117 e 1124 CIC, w: La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari, pod red.
J. C a r r e r a s, Milano 1998, s. 241.
28
C o r o n e l l i, dz. cyt., s. 308.
29
Zob. W. A y m a n s, K. M ö r s d o r f, Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn – München – Wien – Zürich 1991, s. 499.
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Przypomnijmy, w myśl kan. 751 KPK, odstępstwo od wiary,
to zaprzeczenie prawdzie, w którą należy wierzyć «wiarą boską i katolicką» albo też powątpiewanie o niej (kan. 751 KPK)30. Zdaniem
R. Sobańskiego, takim odstępstwem nie jest zapewne nieprzestrzeganie wymogów, o których traktuje Ustawodawca w kann. 752-753
KPK31.
Schizma natomiast, to m.in. odmowa utrzymania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi zwierzchnictwo Biskupa
Rzymskiego32.
Odzwierciedlenie tej prawdy znajdujemy w kan. 751 KPK
w którym Ustawodawca zawarł definicje legalne tego typu decyzji.
Otóż w regulacji tej skonstatował on, iż herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą
należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej;
schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi
to zwierzchnictwo.
W tym kontekście należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż
tego typu działania powzięte przez wiernego mają wymiar nie tylko
moralny, lecz również karny.
Otóż w prawie karnym za przestępstwo odstępstwa od wiary lub
od wspólnoty Kościoła, uznaje się czyn dokonany przez jednostkę w sferze zewnętrznej, a przez to posiadający charakter publiczny, o ile można udowodnić go na forum zewnętrznym. P. Gafaell twierdzi, iż w tym przypadku nie jest rzeczą konieczną, aby był
on czynem notorycznym znanym wszystkim, bądź też publicznie
deklarowanym33.
W myśl rozwiązań funkcjonujących w systemie prawa karnego,
następstwem przestępstw herezji, apostazji oraz schizmy jest kara
ekskomuniki latae sententiae (kan. 1364 § 1 KPK). Należy jednak
S o b a ń s k i, dz. cyt., s. 284.
Tamże.
32
Por. Schizma, w: M. S i t a r z, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004,
s. 162.
33
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1081: „En el Derecho penal, para calificar como delictivo
el abandono de la fe o de la comunión, se exige que tal abandono sea un hecho «externo», por tanto «publico» en cuanto «susceptible de ser probado en el foro externo», no
necesariamente en cuanto «notorio a todos» o «públicamente decorado»”.
30
31

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 49

25-05-2009 13:25:56

50

KS. G. DZIERŻON

[12]

zauważyć, iż kara ta przed deklaracją skutkuje jedynie zakazem
sprawowania urzędów kościelnych (kan. 1331 § 1, n. 3 KPK); deklaracja zaś owej ekskomuniki powoduje niezdatność osoby do otrzymania urzędów (kan. 1331 § 2, n. 4 KPK).
W tym kontekście za komplementarne zatem należałoby uznać
rozwiązanie ujęte w interesującym nas kan. 194 § 1, n. 2 KPK.
Z jego treści bowiem wynika, iż piastujący urząd nie tylko nie może
go sprawować, lecz również traci go w sensie ścisłym.
Nawiązując do tego wątku P. Gafaell stwierdził, iż owego usunięcia o charakterze administracyjnym nie można traktować równocześnie jako kary dodanej. Jego zdaniem, należy pojmować
je w kategoriach niezdatności podmiotu do pełnienia funkcji administracyjnych, związanej z sytuacją prawną jednostki, wynikającą
z kary ekskomuniki34.
Z odstępstwem o którym mowa w kan. 194 § 1, n. 2 związany jest jeszcze jeden ważki parametr. Otóż w myśl w tej normy,
powinno posiadać ono charakter publiczny. Na marginesie należy
dodać, iż podobne określenie występuje jeszcze w jednej normie,
tzn. w kan. 316 §§ 1–2 KPK, dotyczącym przyjęcia wiernego do stowarzyszenia publicznego.
Termin ten nie został sprecyzowany przez Ustawodawcę. Stąd
też w kanonistyce wielu autorów podjęło próbę precyzacji znaczenia tego prawnego pojęcia.
Otóż R. Coronnelii uważa, iż w tym przypadku idzie o fakt znany oraz rozgłoszony, niejednokrotnie połączony ze skandalem35.
Zdaniem zaś R. Sobańskiego, czyny są publiczne, jeśli są one
jawne oraz dadzą się udowodnić36. Z kolei V. De Paolis twierdzi, iż w tym przypadku nie chodzi o decyzję tajemną, chociaż
dokonaną w sferze zewnętrznej, lecz idzie o decyzję znaną danej
społeczności37.
Z drugiej zaś strony należy stwierdzić, iż w kanonistyce współczesnej decyzję odstępstwa od wiary katolickiej lub wspólnoty Kościoła najczęściej łączy się z wystąpieniem z Kościoła formalnym aktem. Przy czym należy zauważyć, iż zasadniczo naukowy dyskurs
Tamże, s. 1081-1082.
C o r o n e l l i, dz. cyt., s. 323.
36
S o b a ń s k i, dz. cyt., s. 284.
37
D e P a o l i s, M o n t a n, dz. cyt., s. 428.
34
35
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w tej materii prowadzony jest w obszarze prawa małżeńskiego, ponieważ figura ta występuje w kilku kanonach materialnego prawa
małżeńskiego, tzn. w regulacjach dotyczących: przeszkody różności religii (kan. 1086 § 1 KPK), małżeństw mieszanych (kan. 1124
KPK), a także formy kanonicznej (kan. 1124 KPK).
Podejmując zamysł nad tym zagadnieniem V. De Paolis ukazał
kategorię aktu formalnego w kontekście aktu publicznego. Wyjaśniając więc znaczenie aktu publicznego skonstatował on, iż w tym
przypadku idzie o fakt znany danej wspólnocie. Jego zdaniem,
przymiotnik zaś formalny oznacza nic innego, jak typ wystąpienia, uzależniony od ściśle określonego stanowiska zajętego przez
katolika.38
Należy jednocześnie dodać, iż we współczesnej doktrynie rozumienie tego prawnego określenia nasuwało wiele wątpliwości. Dotyczyły one zwłaszcza teoretyczno-prawnych podstaw tego aktu,
a szczególnie jego formalnego charakteru.
Stąd też w dniu 13.03.2006 r. Papieska Rada do Spraw Interpretacji Teksów Prawnych wydala Pismo Okólne w tej sprawie.
Otóż na mocy tego dokumentu, decyzja podjęta przez wiernego
posiada znaczenie prawne, jeśli zostanie ona wyrażona w sferze
zewnętrznej w formie pisemnej wobec kompetentnego autorytetu
kościelnego39.
Przy czym należy zauważyć, iż z odpowiedzi tej Papieskiej Komisji opublikowanej w dniu 24.11.2006 r. wynika, iż w pewnych warunkach zezwolono na listowną informację w tej materii40.
Z drugiej zaś strony należy podkreślić, iż w przytoczonym dokumencie postanowiono kategorycznie, iż podjęcie tego kroku niesie
za sobą poważne następstwa w obszarze prawa karnego, w postaci
kary ekskomuniki41.

38
Zob. V. D e P a o l i s, Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab Ecclesia catholica deficere», Periodica 84 (1995), s. 589.
39
Por. Pontificio Consilio de Legum Textibus, Litterae circulares missae omnibus
Conferentiis episcopalibus (variis linguis exaratae) quoad verba «actu formali defectionis
ab Ecclesia catholica» (Cann. 1086 § 1, 1117 e 1124 CIC) et quaedam epistulae respicientis ipsarum litterarum, Commnicationes 38 (2006), s. 170.
40
Pontificio Consilio de Legum Textibus, Responsa – 24. 11. 2006, Communicationes 38 (2006), s. 185–186.
41
Tamże, s. 186.
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Konkludując należy stwierdzić, iż we współczesnej kanonistyce
nie wszyscy autorzy utożsamiają publiczny charakter wystąpienia
z formalnym charakterem decyzji. Zdaniem P. Gafaella, takie podejście niesie za sobą pewne trudności. Nie pozwala ono bowiem
ustalić momentu, w którym sprawujący urząd traci go na mocy
prawa42.
2.2.3. Usiłowanie zawarcia małżeństwa przez
duchownego (kan. 194 § 1, n. 3 KPK)
Trzecia hipoteza skodyfikowana w kan. 194 § 1, n. 3 KPK dotyczy
usiłowania zawarcia małżeństwa przez duchownego.
Podejmując szczegółową analizę treści tego kanonu na wstępie
należy stwierdzić, iż odnosi się ona wyłącznie do duchownych, tzn.
diakonów, prezbiterów oraz biskupów (kan. 266 § 1 KPK) W konsekwencji więc, nie są z nią związani członkowie instytutów życia
konsekrowanego ślubów wieczystych, którzy nie przyjęli święceń,
a także wierni świeccy43.
Innymi słowy, dyspozycji zawartej w kan. 194 § 1, n. 3 KPK
nie podlegają siostry zakonne oraz bracia zakonni, którzy nie uzyskawszy dyspensy od przeszkody ślubu, usiłowaliby zawrzeć małżeństwo (kan. 1088 KPK).
Przy czym należy dodać, iż na mocy kan. 694 § 1, n. 2 KPK wymieniona kategoria osób w takiej sytuacji zostałaby wydalona z instytutu zakonnego na mocy samego prawa, a także podlegałaby ona
interdyktowi, wiążącemu na mocy samego prawa (kan. 1394 § 2
KPK)44.
Trafnie zauważył H. Socha, iż dyspozycją zawartą w kan. 194 § 1,
n. 3 KPK nie są objęci także duchowni, którzy uzyskawszy dyspensę
od przeszkody święceń zawarliby związek małżeński (kann. 1078 § 2,
n. 1, 1079 §§ 1–2 KPK)45. Należy jednak zauważyć, iż w tym przypadku zostaliby oni usunięci z urzędu na mocy kan. 194 § 1, n. 1 KPK.
Wreszcie przepisowi zawartemu w kan. 194 § 1, n. 3 KPK nie podlegają również świecy, którzy zawarliby nieważne małżeństwo46.
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1081.
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 634.
44
S o c h a, dz. cyt., ad 149, n. 4.
45
Tamże.
46
Tamże.
42
43

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 52

25-05-2009 13:25:56

[15]

USUNIĘCIE Z URZĘDU KOŚCIELNEGO

53

Podczas prac kodyfikacyjnych postulowano, aby objąć tą dyspozycją także wiernych świeckich. Takie ujęcie wystąpiło m.in. w kan.
40 § 1, n. 2 Schematu z 1970 r.47. Odstąpiono jednak od tego
zamiaru twierdząc, iż nie należy ich wiązać taką sankcją, ponieważ mogą oni jedynie sprawować urzędy kościelne w znaczeniu
szerszym48.
W kan. 194 § 1, n. 3 KPK spotykamy się z pozornie kuriozalnym zwrotem duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby
tylko cywilne. W rzeczywistości jednak jego obecność jest w pełni
uzasadniona, ponieważ duchowni w Kościele łacińskim są zobowiązani do życia w celibacie (kan. 276 § 1 KPK). Stąd też wypełnienie
tego zobowiązania oraz życie w małżeństwie nie są kompatybilne.
W konsekwencji więc, duchowny nie może ważnie zawrzeć związku małżeńskiego. Dlatego w prawie małżeńskim funkcjonuje przeszkoda świeceń (kan. 1087 KPK)49.
Za zasadne również należy uznać wprowadzenie klauzuli choćby
tylko cywilne. Tym sposobem bowiem Ustawodawca uznał zawieranie tego typu związków za usiłowanie zawarcia małżeństwa50.
Na marginesie należy dodać, iż podczas prac kodyfikacyjnych
proponowano m.in. wprowadzenie ujęcia typu: qui matrimonium
civile, contra iuris canonici praescripta contraxerit (kan. 170 § 1,
n. 2)51. Odstąpiono jednak od tego zamysłu. W opublikowanej dokumentacji nie podano jednak racji przemawiających za podjęciem
takiej decyzji.
Wracając do przerwanego wątku należy zwrócić uwagę, iż
z punktu teoretyczno-prawnego analizowana dyspozycja posiada
charakter ustawy uniezdalniającej (kan. 10 KPK). Zastosowanie
takiego mechanizmu legislacyjnego należy uznać za właściwe, albowiem Ustawodawca nie posiada w prawdzie władzy nad małżeństwem cywilnym, to jednak ma on władzę jurysdykcyjną nad
duchownym.
Por. Communicationes 22 (1990), s. 98–99.
Por. Communicationes 14 (1982), s. 153–154.
49
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., ad 194, n. 4; S o b a ń s k i, dz. cyt., s. 284;
D e P a o l i s, M o n t a n, dz. cyt., s. 428: „Attentare implica che venga posta una
forma, che ci non fosse l’impedimento, renderebbe possibile matrimonio”.
50
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1082.
51
Por. Communicationes 21 (1984), s. 231.
47
48
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3. Usunięcie z urzędu na mocy art. 79 § 1 RGCR
Autorzy podejmujący w swych dociekaniach problematykę sposobów usunięcia z urzędu na mocy samego prawa zwykle przytaczają przypadki ujęte w kan. 194 § 1, n. 1-3 KPK.
Należy jednak zauważyć, iż w systemie kanonicznym pojawiła
się jeszcze jedna hipoteza ujęta w dokumencie pozakodeksowym,
jakim jest Regulamin Generalny Kurii Rzymskiej, opublikowany
w dniu 30.04.1999 r. Albowiem w art. 79 § 1 tego dokumentu ujęto kwestię pozbawienia urzędu na mocy samego prawa wynikającą
z przestępstwa o charakterze podstępnym. Otóż w dyspozycji tej regulacji postanowiono, iż takie skutki odnoszą się zarówno do tych,
którzy aktualnie sprawując urzędy w Kurii Rzymskiej podjęli tego
typu działania, jak i tych, którzy dokonali takich przestępstw przed
objęciem owych zdań.
Należy jednocześnie podkreślić, iż w artykule tym zawarto
również racje uzasadniające wprowadzeniem takiego przepisu.
Otóż stwierdzono w nim, iż w tej sytuacji sprawowanie urzędów
jest niekompatybilne z godnością zadań sprawowanych w Stolicy
Apostolskiej52.
Podsumowując należy stwierdzić, iż obecnie w porządku kanonicznym traci się urząd na mocy samego prawa, zarówno na mocy
kan. 194 § 1, n. 1-3 KPK, jak również na mocy art. 79 § 1 RGCR.
4. Znaczenie decyzji kompetentnej władzy
Pomimo tego, iż utrata z urzędu następuje mocą samego prawa,
to jednak Ustawodawca w kan. 194 § 2 KPK postanowił, iż Usunięcie, o którym mowa w nn. 2 i 3, tylko wtedy może być urgowane, jeżeli
wiadomo, że stwierdziła to kompetentna władza.
Z podobnym rozwiązaniem spotykamy się w art. 80 § 2 RGCR.
Otóż w regulacji tej stwierdzono, iż deklaracja usunięcia z urzędu

52
Por. Regolamento Generale della Curia Romanan – 30.04.1999, w: Commento alla
Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, pod red. P. P i n t o, Cittá
del Vaticano 2003, s. 424. Czytamy tutaj: „Si incorre nelle destituzione di diritto per
condanna passata in giudicato concernente delitto doloso, commesso anche precedentemente all’assunzione in servizio; pronunciata dalla competente Autorità dello Stato
delle Città del Vaticano o da quella di altro Stato, che faccia ritenere la permanenza
in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell’impegno nella Santa Sede
[…]”.
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na mocy prawa, o którym traktuje art. 79 powinna zostać dokonana
przez osobę stojącą na czele danej Dykasterii53.
Kanoniści komentując treść kan. 194 § 2 KPK zwracają uwagę, iż
w każdym przypadku utraty urzędu kościelnego konieczna jest interwencja kompetentnego autorytetu, ponieważ wymóg ten wynika
z zasady gwarancji (il principio del garantismo)54.
Pogłębiając tę myśl P. Gafaell nawiązał do dyspozycji kan. 184 §
3 KPK, zgodnie z którą aby utrata urzędu, która stała się faktem, ma
zostać podana do wiadomości wszystkim, którym przysługuje jakieś
prawo do powierzania urzędu55.
Należy jednocześnie dodać, iż podczas prac nad rewizją Kodeksu
z 1917 r. podkreślano, iż owa deklaracja uprawnionego autorytetu
nie dotyczy samego usunięcia na mocy samego prawa, lecz odnosi
się ona do faktu. Ponadto postulowano, aby posiadała ona charakter pisemny ze względu na konieczność uzyskania pewności prawnej co do tego faktu56.
Podjęcie takich środków jest nieodzowne ze względu na niemożliwość nadania tego urzędu osobie do tego uprawnionej57. Popierając tę tezę J. García Martín skonstatował, iż wydanie w tym przypadku dekretu jest konieczne nie tyle ze względu na niezbędność
deklaracji wakującego urzędu, lecz ze względu na posiadanie urzędu przez daną osobę58.
Przy czym należy zauważyć, iż odstąpienie od tego wymogu mogłoby doprowadzić po wystąpienia wielu niepożądanych następstw.
Przykładowo, uniemożliwiłoby ono m.in. sanowanie nieważnych
aktów administracyjnych, wydanych przez usuniętego z urzędu
na mocy samego prawa59.
Tamże, s. 425.
Zob. P. P i n t o, Commento al art. 80, w: Commento alla Pastor Bonus e alle norme
sussidiarie della Curia Romana, pod red. P. P i n t o, Città del Vaticano 2003, s. 425.
55
G a f a e l l, dz. cyt., s. 1083.
56
Por. Communicationes 23(1991), s. 267: „Hoc modo declaratio auctoritatis comptentis factum respicit et non amotionem quae ipso iure habetur. Et declaratio scripta
auctoritatis semper est necessaria ad certitudinem iuris habendam”. Szerzej na ten
temat zob. G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 1083.
57
Zob. V. P i n t o, De normis generalibus, w: Commento al Codice di Diritto Canonico, pod red. V. P i n t o, Città del Vaticano 2001, s. 107.
58
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 634-635.
59
Tamże.
53
54
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Wreszcie należy stwierdzić, iż w kan. 194 § 2 KPK celowo pominięto hipotezę ujętą w kan. 194 § 1, n. 1 KPK związaną z utratą
stanu duchownego. W tym przypadku bowiem ipso iure konieczna
jest określona prawem interwencja kompetentnego autorytetu kościelnego (kan. 290, nn. 1-3 KPK)60. Podjęcie zatem w tej sytuacji
takiej decyzji daje już pewność prawną co do tego faktu.
Zakończenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w kanonicznym porządku prawnym usunięcie z urzędu na mocy samego prawa związane jest z hipotezami wyszczególnionymi w kan. 194 § 1, nn. 1-3
KPK oraz w art. 79 § 1 RGCR. Instytucję tą charakteryzuje przede
wszystkim to, iż piastujący urząd traci go automatycznie po naruszeniu dyspozycji zawartych w przytoczonych normach.
Niemniej jednak Prawodawca w tej sytuacji domaga się interwencji kompetentnych autorytetów o charakterze deklaratywnym
w celu uzyskania pewności prawnej co do zaistniałych faktów
Przytoczone regulacje są typowymi aktami prawnymi ograniczającymi swobodne wykonywanie uprawnień przez jednostkę.
Stąd też podlegają one ścisłej interpretacji (kann. 18, 36 § 1 KPK).
Oznacza to zatem, iż tenże mechanizm jurydyczny znajduje aplikację wyłącznie w odniesieniu do hipotez ujętych we wspomnianych normach.
W konsekwencji więc, do usunięcia z urzędu na mocy samego
prawa nie może dojść w przypadku pojawienia się innych uwarunkowań, takich jak, np. przeszkodzenie w działaniu, uwięzienie,
czy też choroba sprawującego urząd itp.61.
Należy jednocześnie dodać, iż w Kodeksie z 1983 r. występuje
także hipoteza podobna do przypadków skodyfikowanych w kan.
194 § 1, nn. 1–3 KPK. Takie rozwiązanie zostało ujęte w dyspozycji
kan. 149 § 3 KPK, dotyczącej nadania urzędu w sposób symoniacki.
Otóż w kanonie tym Prawodawca postanowił, iż powierzenie urzędu
dokonane symoniacko jest nieważne z mocy samego prawa. Należy
jednak zauważyć, iż figura ta rożni się od tej, która stanowi przedmiot naszego zainteresowania. W przytoczonej normie bowiem

60
61

G a f a e l l, dz. cyt., s. 1083; S o b a ń s k i, dz. cyt., s. 284.
S o c h a, dz. cyt., ad 194, n. 6.
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wiąże się ona z nieważnym nadaniem urzędu, nie zaś z usunięciem
z piastowanego urzędu62.
Rimozione dall’ufficio per il diritto stesso
In questo articolo l’Autore concentra la sua attenzione sullo specifico istituto
della rimozione dall’ufficio ecclesiastico che si fa per il diritto stesso. L’analisi
viene focalizzata sulle disposizioni contenute nel can. 194 §§ 1- 2 CIC e dell’art. 79
§ 2 del Regolamento generale della Curia Romana.
L’istituto della rimozione ipso iure dall’ufficio, ovvero in virtù del diritto stesso,
è caratterizzato dal fatto che il detentore dell’ufficio lo perde automaticamente
qualora incorre nelle condizioni stabilite dalle citate norme.
Le suddette statuizioni normative sono dei tipici atti giuridici che limitano
il libero esercizio dei diritti da parte del soggetto. Perciò sono soggette ad
un’interpretazione stretta (cann. 18 e 36 § 1 CIC). Ne deriva che questo
meccanismo della rimozione dall’ufficio trova applicazione esclusivamente nei
limiti delle suddette ipotesi normative.

62

G a f a e l l, dz. cyt., s. 1083.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 57

25-05-2009 13:25:57

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 58

25-05-2009 13:25:57

Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 1-2

O. PIOTR SKONIECZNY OP

POJĘCIE DOBREGO IMIENIA (BONA FAMA)
W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.
JANA PAWŁA II NA PODSTAWIE KAN. 220
Treść: Wstęp. – 1. Przepisy dotyczące dobrego imienia w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 r. – 2. Verba legis z części pierwszej kan. 220: bona
fama. – 2.1. Słowa na określenie dobrego imienia w verba legis Kodeksu
Jana Pawła II z 1983 r. – 2.2. Bona fama, bona exsistimatio i infamia w ujęciu
historycznym. – 2.3. Historia powstania przepisu części pierwszej kan. 220. – 3. Zakres
przedmiotowy pojęcia dobrego imienia w części pierwszej kan. 220. – 3.1. Ochrona
czci w ustawodawstwach świeckich na przykładzie prawa polskiego. – 3.2. Zakres
przedmiotowy ochrony dobrego imienia (bona fama) z kan. 220. – 3.3. Zakres
przedmiotowy ochrony dobrego imienia w innych przepisach KPK. – Zakończenie.

Wstęp
Niejednokrotnie do pojęcia dobrego imienia odwołują się obecnie niemal wszyscy, którzy się zmagają z problemem lustracji. Pojęcie dobrego imienia pojawia się też w dokumentach Kościoła
w Polsce, wydanych w związku z lustracją duchowieństwa1.
1
Odwołanie do pojęcia dobrego imienia następuje bądź wprost, bądź pośrednio.
Wprost pojęcia dobrego imienia dotyczy na przykład dokument K o m i s j i T e o l o g i c z n o - D u s z p a s t e r s k i e j „P a m i ę ć i T r o s k a” A r c h i d i e c e z j i K r a k o w s k i e j z dnia 4 lipca 2007 r. pt.: Prawda i odpowiedzialność. Elementarne zasady teologiczno-duszpasterskie, dotyczące przekazywania i odbioru informacji
o współpracy niektórych osób ze służbami reżimu komunistycznego w okresie PRL zob.
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=200775_1 (Dostęp: 2007.09.14).
Dokument ten w całości niemal jest poświęcony zagadnieniu ochrony dobrego imienia
(por. zwłaszcza n. 2, 4 i 6), aczkolwiek nie zajmuje się tym zagadnieniem od strony
prawniczej. Natomiast pośrednio – poprzez nawiązanie do obmowy lub oszczerstwa
(n. 3) – zagadnienia ochrony dobrego imienia dotyczy Memoriał Episkopatu Polski
w sprawie współpracy niektórych duchownych z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989, wydany przez biskupów diecezjalnych dnia 25 sierpnia 2006 r., zob.
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Pojęciem dobrego imienia (bona fama) posługuje się jednak
przede wszystkim Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II, zwłaszcza w przepisie części pierwszej kan. 220. Warto zatem
rozważyć, co ustawodawca w kodeksie rozumiał przez pojęcie bona
fama, tym bardziej, że zagadnienie ochrony dobrego imienia nabiera coraz większego znaczenia w życiu Kościoła, nie tylko w Polsce.
1. Przepisy dotyczące dobrego imienia w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Dobre imię (dobra sława, cześć) należy do tzw. dóbr osobistych człowieka2. Jest to powszechny szacunek, przysługujący
każdemu na podstawie jego naturalnej godności3. Systemy prawne – czy to świeckie, czy też system prawa kanonicznego – chronią dobre imię człowieka. Zazwyczaj regulacja prawna jest bardzo
lakoniczna4.
Nic więc dziwnego, że – wzorem nowoczesnych kodyfikacji cywilnych europejskich (jak np. niemieckiej, francuskiej, austriackiej
czy polskiej5) – również Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2006825_0 (Dostęp: 2007-09-14).
Ponadto do zagadnienia ochrony dobrego imienia wprost odnosi się Słowo biskupów
polskich do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce, n. 5, odczytane dnia 14 stycznia 2007 r.
w związku ze sprawą ks. abp. Stanisława Wielgusa, Wiadomości Kai z dnia 21 stycznia
2007, nr 3 (772), s. 10. Również ostatnio w literaturze przedmiotu – co prawda nie przy
okazji lustracji duchowieństwa Kościoła w Polsce – pojawił się problem dobrego imienia;
por. A. B r z e m i a - B o n a r e k, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007,
zwłaszcza s. 63, 76-82, 92-94, 107-133. Natomiast wprost problemu na tle lustracji duchownych w Polsce dotyczy tekst: J. Krukowski, Zasady relacji Państwo – Kościół a >lustracja< osób duchownych w Polsce, „Niedziela” z dnia 18 marca 2007 r., nr 11, s. 14-17.
2
Prócz dobrego imienia do tych dóbr osobistych należą w szczególności zdrowie,
wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, prywatność itd. Por. w szczególności art. 23 kodeksu
cywilnego (cyt. dalej w skrócie k.c.) i orzecznictwo, które na przykład można znaleźć
w: M. R o z w a d o w s k a - H e r r m a n n, Kodeks cywilny. Edycja 2004, Warszawa
2004, s. 23-25, tezy do art. 23.
3
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II: Lud Boży, jego
nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002, s. 42.
4
Zob. A. S z p u n a r, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 15, 17. W kodeksie cywilnym tematyki tej dotyczą tylko przepisy art. 23, 24 i art. 43 w zw. z art. 23
i 24.
5
Por. A. S z p u n a r, Ochrona..., s. 17-77. Gwoli ścisłości w niemieckim systemie
prawa cywilnego tzw. ogólne prawo osobowości (allgemeine Persönlichkeitsrecht) wywiedziono z art. 1 i 2 niemieckiej Ustawy Zasadniczej; zob. H. B r o x, Allgemeiner
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reguluje ochronę dobrego imienia jedynie w kilku przepisach, przy
czym w zasadzie jeden tylko przepis stanowi podstawę do konstruowania normy prawnokanonicznej. Problematyki tej bowiem dotyczy kan. 220 i jest to w zasadzie przepis podstawowy. Przepis kan.
220 stanowi: Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime
laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam
violare. Kanon ten został przetłumaczony następująco: Nikomu
nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia, które ktoś posiada,
ani też naruszać prawa każdej osoby do ochrony własnej intymności.
Do kanonu tego odsyła ponadto przepis kan. 642 części drugiej,
stanowiący, że stwierdzenie przymiotów kandydatów do nowicjatu
następuje również przy pomocy biegłych z zachowaniem przepisu
kan. 220.
Pojęciem bona fama posługują się ponadto inne przepisy KPK,
jednakże nie stanowią one wprost ochrony dobrego imienia, jak ma
to miejsce na gruncie przepisu części pierwszej kan. 220. Te przepisy KPK mają znaczenie dla ochrony dobrego imienia, chociaż
dyspozycji normy prawnej nie wyrażają tak wyraźnie, jak kan. 220.
Do przepisów tych należą kanony: 378 § 1 n. 2, 483 § 2, 1029, 1048,
1352 § 2, 1361 § 3, 1390 § 2, 1420 § 4, 1421 § 3, 1435, 1455 § 3, 1483,
1548 § 2 n. 2, 1717 § 2 oraz kan. 1741 n. 36.
Ponadto ochronę dobrego imienia w sensie szerszym dostrzega
się w przepisach kanonów: 51, 699 § 1, 1611 n. 3, 1742 § 1, 1745
itp. (uzasadnienie dekretów); 700, 1727 § 1 (prawo do rekursu albo
apelacji); 697 n. 2, 695 § 2, 1720 n. 2 itp. (pełna możliwość obrony
przed zarzutami wysuwanymi formalnie)7.
W doktrynie prawa kanonicznego podjęto próbę usystematyzowania tej długiej listy przepisów w Kodeksie Jana Pawła II, chroniących dobre imię wiernych bądź w jakikolwiek sposób odnosząTeil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Köln 1991, s. 260, nb. 573, s. 300-301, nb. 673-675;
J. L i m b a c h, „Promieniowanie” konstytucji na prawo prywatne, Kwartalnik Prawa
Prywatnego 8 (1999) nr 3, s. 405-406.
6
Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium
annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, red. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o
C o d i c i I u r i s C a n o n i c i A u t h e n t i c e I n t e r p r e t a n d o, Città del
Vaticano 1989, s. 580, hasło: fama. Niepełny wykaz kanonów posługujących się pojęciem
bona fama zob. A. Benlloch Poveda (red.), Código de derecho canónico. Edición
bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, Valencia 1993, s. 766, hasło: fama.
7
Tak L. C h i a p p e t t a, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. I, Roma 1996, tezy do kan. 220, nb. 1377-1378, s. 316.
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cych się do dobrego imienia8. Można zatem wyróżnić trzy grupy
przepisów.
Pierwsza grupa to przepisy wprowadzające wymóg dobrego imienia dla otrzymania urzędu w Kościele (kan. 378 § 1 n. 2, 1029,
483 § 2, 1420 § 4, 1421 § 3, 1435, 1483, 1741 n. 3).
Drugą grupę z kolei stanowią przepisy wprost chroniące dobre imię (kan. 1048, 1352 § 2, 1361 § 3, 1455 § 3, 1548 § 2 n. 2
i 1717 § 2)9.
8
Por. A. P e r e g o, La buona fama nella vita ecclesiale e la sua protezione nell’ordinamento canonico, Roma 2003, s. 77-88.
9
Ciekawe, że w tej grupie przepisów, chroniących wprost dobre imię, nie został wymieniony kan. 220; zob. A. P e r e g o, La buona fama..., s. 82-88; jakkolwiek Autor
w innym miejscu wskazuje wprost na znaczenie kan. 220 dla ochrony dobrego imienia
w systemie prawa kanonicznego, a także zwraca uwagę na charakter normatywny tego
przepisu; por. tamże, s. 94, 97. Z poglądem tym trzeba się zgodzić. Co prawda, z kan.
220 nie wynika sankcja normy prawnej. Jednakże na podstawie wymienionych wyżej
w tekście przepisów KPK, chroniących dobre imię, na czele z częścią pierwszą kan. 220,
można zbudować normę prawną. Dyspozycja tej normy zakazuje naruszania dobrego
imienia człowieka, hipoteza wyznacza zakres i warunki tejże ochrony prawnej, sankcja
zaś wynika z całego systemu prawa kanonicznego. (Nawet mając świadomość specyfiki
norm kanonicznych, a zwłaszcza częstego braku sankcji, na co zwraca uwagę: R. S o b a ń s k i, Nauki podstawowe prawa kanonicznego, t. 1: Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001, s. 73; t e n ż e, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 275). A zatem
trzeba by zająć inne stanowisko odnośnie do zagadnienia przepis prawny – norma prawna niż na przykład prezentowane przez R. S o b a ń s k i e g o [w:] J. K r u k o w s k i,
R. S o b a ń s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. K r u k o w s k i, Pallotinum [Poznań] 2003, s. 44, aczkolwiek inaczej u tegoż
Autora wcześniej w: R. S o b a ń s k i, Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992, s. 159
(zwłaszcza pkt 3). Norma prawna bowiem to nakaz powinnego zachowania się, skonstruowany z przepisów prawa, według określonej struktury. Por. przedstawienie problemu u: R. S o b a ń s k i, Z zagadnień normy kanonicznej, PK 33 (1990) nr 1-2, s. 3-20;
t e n ż e, Teoria…, zwłaszcza s. 140-159; t e n ż e, Nauki..., t. I, s. 52-55. O różnych możliwościach rozwiązania tego problemu por.: R. S o b a ń s k i, Teoria…, s. 142-145; t e n ż e, Nauki..., t. I, s. 69-70. Bardziej od strony materialnoprawnej, a nie teoretycznoprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień specyfiki normy kanonicznej (zwłaszcza
jej „komponentów”: eklezjologicznego, moralnoteologicznego i osobowego – s. 29-31)
w porównaniu z normą prawną w teorii prawa cywilnego – por. H. P r e e, Bemerkungen
zum Normenbegriff des CIC/1983, ÖAfKR 35 (1985) nr 1/2, s. 25-61. Zob. też M. Z i e l i ń s k i, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002, s. 31-34. Problem
relacji przepis prawny – norma prawna na gruncie kan. 220 przekracza jednak ramy
niniejszego opracowania.
W literaturze przedmiotu, dotyczącej przepisu części pierwszej kan. 220, zaprezentowano pogląd, jak na razie odosobniony, o normatywnym charakterze tego przepisu,
twierdząc, że w przepisie tym zawarte są „dwie normy, komplementarnie powiązane”.
Tymi normami miałyby być: po pierwsze, norma uznająca, że każdy człowiek ma prawo
do zachowania dobrej opinii, jaką się cieszy w społeczeństwie; po drugie zaś, norma zakazująca nielegalnego naruszania czyjegokolwiek prawa do dobrej opinii; por.
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Trzecia grupa w końcu to przepisy chroniące dobre imię
nie wprost. Ta ochrona nie wprost może dokonywać się na dwa sposoby – bądź w postępowaniu sądowym czy administracyjnym, bądź
przez tajemnicę spowiedzi (sigillum sacramentale), sekret czy tajemnicę zawodową (secretum). W postępowaniu sądowym czy administracyjnym dobre imię może być chronione na trzy sposoby,
tj.: przez obowiązek uzasadnienia (kan. 51, 699 § 1, 1611 n. 3, 1617,
1668 §3, 1742 § 1, 1745 n. 3), przez prawo wiernego do rekursu lub
apelacji (kan. 700, 1628, 1727 § 1, 1737 § 1) i przez obronę wiernego wobec formalnie przedstawionych zarzutów (kan. 695 § 2, 697 n.
2, 1598 § 1, 1720 n. 1, 1725). Z kolei przez tajemnicę spowiedzi, sekret czy tajemnicę zawodową chronią dobre imię następujące przepisy: kan. 983 § 1, 1388 § 1, 1550 § 2 n. 2 (sigillum sacramentale)10;
127 § 3, 471 n. 2, 983 § 2, 1388 § 2, 1131 n. 2, 1455 § 1-2, 1457 § 1,
1548 § 2 n. 1 (secretum).
Jak zatem widać, ochrona dobrego imienia przewidziana
jest przez szereg przepisów Kodeksu Jana Pawła II. Wśród nich
rolę zasadniczą zajmuje część pierwsza kan. 220.
2. Verba legis z części pierwszej kan. 220: bona fama
2.1. Słowa na określenie dobrego imienia w verba
legis Kodeksu Jana Pawła II z 1983 r.
Żaden też z systemów prawnych nie podaje definicji dobrego
imienia, czci lub dobrej sławy. W tym zakresie ustawodawca, także
kościelny, odsyła do potocznego rozumienia pojęcia.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. ustawodawca posługuje się terminem bona fama (kan. 220, 1390 § 2, 1483), które tłumaczone jest jako dobre imię11. Związkiem frazeologicznym
J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności. Komentarz
do kan. 220 KPK z 1983 r., PK 39 (1996) nr 3-4, s. 231.
10
Również zob. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Dekret z dnia 23 września
1988 r. o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść spowiedzi Congregatio, AAS
80 (1988), s. 1367; przekł. polski: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki
Wiary 1966-1994, przekł. i opr. Z. Z i m o w s k i, J. K r ó l i k o w s k i, Tarnów 1995,
s. 324. Por. też J. S y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne: część szczególna, Warszawa
2003, s. 133-134.
11
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984; z wyjątkiem wszakże kan. 1483, w którym bona fama
jest tłumaczone jako nienaruszona sława. Wydaje się, że tłumaczenie to jest nie najlep-
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bliskoznacznym jest famae integrae esse (kan. 483 § 2, 1420 § 4,
1421 § 3, 1435), tłumaczone w oficjalnym polskim przekładzie CIC
na różne sposoby, tj.: mieć nieposzlakowaną opinię (kan. 483 § 2),
być nienaruszonej sławy (kan. 1420 § 4, 1421 § 3), być dobrego imienia (kan. 1435). Słowo fama występuje także bez żadnych oznaczeń
przymiotnikowych w CIC, np.: w kan. 1361 § 3 (famam tuere, przetłumaczone jako chronić dobre imię), kan. 1455 § 3 (sława), kan.
1572 n. 2 (pogłoska) i kan. 1707 § 2 (rozgłos)12.
Słowem bliskoznacznym do fama jest exsistimatio (bona exsistimatio, czyli dobra opinia) w kan. 378 § 1 n. 2 oraz słowo existimatio
(bona existimatio – w kan. 1029 tłumaczone jako dobra opinia, natomiast w kan. 1741 n. 3 jako dobre imię; z kolei w kan. 1554 ma
to słowo inne zupełnie znaczenie uznania, opinii sędziego)13. W końcu trzeba też zwrócić uwagę na słowo infamia, którym posługuje się
ustawodawca kościelny w kan. 1048, 1352 § 2 i 1548 § 2 n. 2, a które
tłumaczone jest polskim zniesławienie14.
2.2. Bona fama, bona exsistimatio i infamia w ujęciu historycznym
Charakterystyczne jest, że ustawodawca w części pierwszej kan.
220 unika pojęcia bona existimatio. Wydaje się, że słusznie, biorąc
pod uwagę pochodzenie i znaczenie tego łacińskiego słowa.
W późnym prawie rzymskim, zwłaszcza w definicji czci u Callistratusa15, posługiwano się właśnie słowem existimatio. Według tej
definicji cześć (existimatio)16 była pojęciem prawniczym (ein rein jusze ze względu na oddawanie tego samego wyrazu w oryginale na dwa różne sposoby
w przekładzie. Z kolei J. K r u k o w s k i, Katalog podstawowych obowiązków i uprawnień wszystkich chrześcijan w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, RTK 31 (1984) nr 5,
s. 50-51 – proponuje tłumaczenie dobra opinia.
12
W tym przypadku tłumaczenie jednego terminu różnymi odpowiednikami polskimi było podyktowane różnorodnością znaczeniową łacińskiego słowa fama; por.
J. S o n d e l, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s. 373,
hasło: fama; K. K u m a n i e c k i, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1988, s. 207, hasło: fama; A. J o u g a n, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań 1958, s. 253, hasło:
fama.
13
Zob. J. S o n d e l, Słownik..., s. 354, hasło: existimatio; A. J o u g a n, Słownik... ,
s. 241, hasło: existimatio.
14
Por. J. S o n d e l, Słownik..., s. 480, hasło: infamia; A. J o u g a n, Słownik... s. 335,
hasło: infamia.
15
Por. A. M ü h l e b a c h, Die Infamie in der decretalen Gesetzgebung, Paderborn
1923, s. 16-17.
16
Existimatio est dignitatis inlaesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex
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ristischer Begriff17, rein positiv18), przysługiwała bowiem jedynie obywatelowi rzymskiemu (civis Romanus). Jedynie więc ten, kto cieszył
się trojakim satus: libertatis, civitatis oraz familiae – mógł też cieszyć się existimatio. Utrata choćby jednego ze status oznaczała utratę existimatio, choć nie utratę dignitas (ogólnej godności ludzkiej,
właściwej wszystkim ludziom). Ani zatem obcy19, ani niewolnicy,
nawet jeżeli cieszyli się dobrą sławą u bliźnich, nie posiadali existimatio. Nie oznacza to wszelako, że czci odmawiano niewolnikom
czy obcym, ale nie nazywano jej existimatio, a jedynie dignitas20.
Ta definicja existimatio nie mogła przyjąć się w Kościele, jako
że prawo kościelne nie czyni różnicy ze względu na narodowość,
status czy płeć (por. np. Ga 3, 28). Godność chrześcijanina opiera
się na tym, że: Christianus sum – i o tym dawali świadectwo męczennicy. Poza tym rzymska existimatio nie miała wydźwięku obyczajowego, moralnego, społecznego, czy ktoś cieszy się dobrą sławą
u bliźnich czy też nie. Ponadto edyktem pretorskim existimatio mogła być obywatelowi rzymskiemu odjęta21.
W rezultacie formalnoprawne rozumienie existimatio spowodowało,
że zaczęto w prawie rzymskim odróżniać infamia iuris i infamia facti22.
Pojęcie rzymskie infamii musiało zostać zmodyfikowane przez
prawo kościelne pod wpływem prawa germańskiego, które nie poddelicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur (D. 50, 13, 5, 1) – cyt. za:
A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 18 z przyp. 1.
17
Por. B. L ö b m a n n, Der kanonische Infamiebegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung. Unter besonderer Berücksichtigung der Infamielehre des Franz Suarez, Leipzig
1956, s. 30.
18
Tak z kolei A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 19.
19
Instytucja existimatio była iuris civilis, a nie iuris gentium; por. A. M ü h l e b a c h,
Die Infamie..., s. 19.
20
Zob. A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 18 z przyp. 3; B. L ö b m a n n, Der
kanonische Infamiebegriff..., s. 28-30.
21
Por. A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 18-20.
22
Infamia iuris mogła być bądź infamia immediata, która powstawała z mocy samego prawa (na przykład m. in. wskutek dezercji, bigamii, upadłości, uprawiania zawodu
aktora, stręczycielstwa), bądź infamia mediata, którą się zaciągało wskutek wyroku sądowego (skazanie na kary cielesne, wolnościowe czy pozbawienie życia, a potem także
wyroki cywilne z tytułu tzw. actiones famosae). Z infamia iuris związane były skutki
ustawowe (np. pozbawienie zdolności prawnej, zdolności reprezentowania kogoś przed
organami ochrony prawnej, prawa wyborczego i praw honorowych). Natomiast z infamia facti powstają skutki naturalne, które też mogą być przewidziane przez ustawę.
Zob. B. L ö b m a n n, Der kanonische Infamiebegriff..., s. 136; A. M ü h l e b a c h, Die
Infamie..., s. 20-22, gdzie też dokładniejszy opis instytucji.
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chodziło do infamii w sposób formalny, prawny. Godność w prawie germańskim przyznawano każdemu; z kolei dobre imię miało
znaczenie moralne (np. w Sachsenspiegel)23. Stąd katalogi infames
w prawie kościelnym powiększone zostały o przypadki przewidziane w prawie germańskim, tj. choćby: zdrajcy, przechodzący na stronę wroga, łamiący ślub czystości, zrodzeni z nieprawego łoża24.
Nic więc dziwnego, że na gruncie prawa kanonicznego należało
sięgnąć do pojęcia moralnoteologicznego czy socjologicznego dobrego imienia – fama, a nie prawnego czy prawniczego – existimatio.
Właśnie na pojęciu fama bazuje prawo kanoniczne. Fama jest dobrym imieniem, którym ktoś się cieszy w oczach swoich bliźnich;
infamia natomiast jest utratą tego dobrego imienia25. Infamia bowiem była instytucją prawną i zaciągnięcie jej powodowało określone skutki prawne, jak choćby: popadnięcie w nieregularność, utrata
dignitates et honores (ubioru, beneficjów z tym związanych), a także
niemożliwość podejmowania actus legitimi, tj. bycia świadkiem, prawa skargi, sporządzania testamentu, piastowania pewnych urzędów
(np. sędziego, adwokata itd.)26. Regulacja infamii niemal w całości
została przejęta przez CIC z 1917 r. (kan. 2293-2295)27.
Trzeba zatem odróżnić fama od infamia. O ile na kształtowanie
się fama prawo rzymskie raczej nie miało wpływu i została ona dostrzeżona właściwie dopiero w XX wieku, a w zasadzie w trakcie powstawania Kodeksu Jana Pawła II, o tyle instytucja infamii w znacznej mierze przejęło szereg elementów obcych28. Słuszne jest również
rozwiązanie, w którym ustawodawca zrezygnował z jurydycznego
ujęcia existimatio. Niepotrzebnie jednak pojęcie to pojawia się w niektórych przepisach kodeksu, wprowadzając zamieszanie pojęciowe.
2.3. Historia powstania przepisu części pierwszej kan. 220
Historia treści przepisu części pierwszej kan. 220 nie jest długa29. O wiele dłuższa jest niejako „prehistoria” w ogóle ochrony
Zob. A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 33.
Por. tamże, s. 27-31.
25
Zob. B. L ö b m a n n, Der kanonische Infamiebegriff..., s. 30, 135.
26
Zob. A. M ü h l e b a c h, Die Infamie..., s. 83, 86-99.
27
Por. F. B ą c z k o w i c z C M, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
t. III, Opole 1958, s. 466-468, n. 508.
28
Por. B. L ö b m a n n, Der kanonische Infamiebegriff..., s. 133.
29
Bardzo krótko traktuje ją A. P e r e g o, La buona fama..., s. 94-97.
23
24
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dobrego imienia w prawie kanonicznym30, obejmując historię szeregu szczegółowych instytucji prawa kanonicznego, jak na przykład przeszkód do święceń czy infamii, czy w końcu przestępstwa zniesławienia, o którym stanowił kan. 2355 CIC z 1917 r.31.
Nie jest jednak przedmiotem niniejszych rozważań dokonanie
szczegółowej analizy historycznej tych instytucji prawa kanonicznego32. Bogate są także źródła teologiczne tego przepisu33.
Nie można też zapominać, że część pierwsza kan. 220 ma również swoje korzenie w prawie międzynarodowym34, a zwłaszcza
30
Stąd nie można bez zastrzeżeń zgodzić się z poglądem J. H e r v a d a, Diritto constituzionale canonico, Milano 1989, s. 139, że dobre imię zyskało wyraźną ochronę sądową
w prawie kanonicznym dopiero z chwilą wejścia w życie Kodeksu Jana Pawła II. Wydaje
się, że jest to znaczne uproszczenie zagadnienia. Ochronę tę bowiem prawo kanoniczne
zapewniało pośrednio za pomocą szeregu instytucji szczególnych. Trzeba jednak przyznać, że tak ogólna norma chroniąca dobre imię – i to na forum sądowym, wziąwszy pod
uwagę treść kan. 221 – jest zupełną nowością w ustawodawstwie kościelnym.
31
Odnośnie do historii tych instytucji odesłać należy do: F. B ą c z k o w i c z C M,
Prawo kanoniczne..., s. 466-468, n. 508, s. 540-541, n. 584; A. B r i d e, Calomnie [w:]
Catholicisme: hier – aujourd’hui – demain, t. II, red. G. J a c q u e m e t, Paris 1949, kol.
396-397; P. D a u b e r c i e s, Réputation [w:] Catholicisme..., t. XII, red. G. M a t h o n,
G. - H. B a u d r y, E. T h i e r y, Paris 1990, kol. 939-940; J. D e n i s, Infamie [w:] Catholicisme..., t. V, red. G. J a c q u e m e t, Paris 1962, kol. 1572-1573; J. G r z y w a c z,
Infamia [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, red. S. W i e l g u s, J. D u c h n i e w s k i,
Lublin 1997, kol. 187; N . I u n g, Calomnie [w:] Dictionnaire de droit canonique, red.
R. N a z, t. II, Paris 1937, kol. 1267-1269; B. L ö b m a n n, Der kanonische Infamiebegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung. Unter besonderer Berücksichtigung der Infamielehre des Franz Suarez, Leipzig 1956; G. M a y, Infamie [w:] Lexikon für Theologie
und Kirche, red. J. H ö f e r, K. R a h n e r, t. V, Freiburg 1960, kol. 667; A. M ü h l e b a c h, Die Infamie in der decretalen Gesetzgebung, Paderborn 1923; R. N a z, Diffamation [w:] Dictionnaire..., t. IV, Paris 1949, kol. 1224-1225; t e n ż e, Infamie [w:] tamże, t.
V, Paris 1953, kol. 1358-1360; J. W e r c k m e i s t e r, Petit dictionnaire de droit canonique, Paris 1993, s. 119, hasło: Infamie (infamia).
32
Zob. jednak A. P e r e g o, La buona fama..., s. 51-76.
33
Na te powołuje się też wydawca Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, red.
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authent i c e I n t e r p r e t a n d o, Città del Vaticano 1989 – podając n. 26 i 27 Gaudium
et spes S o b o r u W a t y k a ń s k i e g o I I oraz encyklikę Pacem in terris J a n a
X X I I I z 11 kwietnia 1963 (AAS 55 [1963] 260).
34
Stąd może niezbyt udana redakcja negatywna przepisu części pierwszej kan. 220,
aczkolwiek prezentowane jest w literaturze kanonistycznej także stanowisko, że właśnie na tym ma polegać ochrona praw fundamentalnych w Kościele – ma ona być przede wszystkim negatywna (la garanzia „negativa”), zakazywać czynów naruszających te
prawa; por. C. M i r a b e l l i, La protezione giuridica dei diritti fondamentali [w:] Les
Droits Fondamentaux du Chrétien dans l’Eglise et dans la Société. Actes du IVe Congrès
International de Droit Canonique, red. E. C o r e c c o, N. H e r z o g, A. S c o l a, Fri-
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w art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia
1948 r.35
Papieska Komisja dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego
(Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo), ustanowiona przez Jana XXIII dnia 28 marca 1963 r., wkrótce po zakończeniu I sesji Soboru Watykańskiego II, formalnie swoje prace
kodyfikacyjne rozpoczęła od sesji plenarnej konsultorów, czyli dnia
6 maja 1965 r. Pierwsze obrady dotyczyły kwestii fundamentalnych.
Sobór trwał do dnia 8 grudnia 1965 r. Jednak również i po nim
biskupi całego świata mieli wpływ na kształt przyszłego prawodawstwa Kościoła łacińskiego. Centralny zespół konsultorów bowiem
wypracował tzw. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant (Zasady, które winny kierować odnową kodeksu prawa
kanonicznego). Przedyskutowane w Komisji na sesji w dniach 3-8
kwietnia 1967 r. oraz wniesione na obrady pierwszej sesji Synodu
Biskupów w dniach 30 września – 4 października 1967 r. – Principia
wiązały kodyfikatorów. Kwestia jest o tyle istotna, że wśród tych
zasad znalazł się postulat, aby prawa fundamentalne wszystkich
bourg Suisse 1981, s. 415. W każdym razie pod względem redakcyjnym część pierwsza
kan. 220 jest ewenementem w grupie przepisów tytułu I. części I. księgi II. Wszystkie
bowiem przepisy tej jednostki systematycznej CIC zostały zredagowane pozytywnie:
wierni mają prawa i obowiązki pozytywnie określone. Por. podobnie F. C o m p a g n o n i OP, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie, przekł.
S. B i e l a ń s k i, Kraków 2000, s. 244. Ponadto w przemówieniu do kanonistów, zebranych na międzynarodowym kongresie, dnia 25 maja 1968 papież Paweł VI przedłożył
im Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r. jako jedno ze źródeł, które należy
uwzględnić przy rewizji CIC; cyt. za: P. L o m b a r d í a, Die Grundrechte des Gläubigen, Concilium 5 (1969) nr 10, s. 608-609, 611 z przyp. 7. W czasie prac Ojców Soboru
Watykańskiego II również odwoływano się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 r.; por. A. P e r e g o, La buona fama..., s. 90-91, przyp. 31.
Na to, że jednym ze źródeł kan. 220 był art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka z 10 grudnia 1948 r., wskazuje też umieszczenie w jednym kanonie dwóch
norm – chroniącej dobre imię i chroniącej sferę prywatności. Racją umieszczenia
w tym samym przepisie dwóch różnych norm jest pewne podobieństwo tych dwóch
dóbr osobistych i trudność w wyraźnym rozgraniczeniu zakresu ochrony obu tych dóbr.
To wystarczający powód, aby ochrona dobrego imienia i prywatności regulowana była
w jednej jednostce systematycznej CIC. Natomiast błędnym wydaje się – i tego błędu
nie popełniają powoływane wyżej dokumenty prawa międzynarodowego – umieszczenie w jednej jednostce redakcyjnej tekstu prawnego ochrony tych dwóch dóbr osobistych, ale w odmiennej redakcji, tj. odnośnie do dobrego imienia bez kwalifikacji jego
ochrony jako prawa, natomiast w przypadku prywatności już jako prawa do (ius ad).
35
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe,
ani w jego korespondencję, też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.
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osób w Kościele były określone i zabezpieczone, włącznie z ochroną praw podmiotowych (n. 6 i 7 Principia)36.
Nic więc dziwnego, że ochronę dobrego imienia zaproponowały
dwa zespoły kodyfikacyjne Papieskiej Komisji – redagujący schemat de Laicis oraz redagujący schemat Lex Ecclesiae Fundametalis. Odpowiednio też można mówić o dwóch fazach kształtowania
się treści normatywnej kan. 220 część pierwsza.
W pierwszej fazie prac legislacyjnych, tj. w pracach zespołu de
Laicis, powołanego w styczniu 1966 r.37, już w 1967 r. w projekcie
kan. 2 § 2 – w Relatio circa statutum iuridicum generale omnium
christifidelium, zredagowanym przez relatora Alvaro Del Portillo38 – znalazło się sformułowanie: Fidelium ius est, ut in congruo
habeantur honore et bona existimatione afficiantur neque bona fama
indebite priventur39. W trakcie zatem sesji II tego zespołu, w dniach
16-21 października 1967 r., przedmiotem obrad był ów projekt.
Kardynał Felici pozytywnie wypowiedział się o projekcie; podkreślił
pozytywny sposób sformułowania prawa, wyodrębnionego we własnej jednostce redakcyjnej tekstu prawnego, a także zwrócił uwagę na szczególną rolę ochrony dobrego imienia we współczesnym
świecie40. Jak widać, na tym etapie kształtowania treści przepisu
części pierwszej kan. 220 pojawiają się – chyba dosyć przypadkowo
i bez głębszej refleksji – słowa: existimatio, honor i bona fama.
W. Onclin zaproponował nową redakcję tego kanonu, uzyskując aprobatę wszystkich41. Tekst schematu, który opracowany zo36
Por. bp P. H e m p e r e k, W. G ó r a l s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 1/I: Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 134,
148-149; J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 227; A. P e r e g o, La
buona fama..., s. 90-91, przyp. 31 z cyt. źródłami.
37
Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 40, przyp. 2.
38
Por. tamże, s. 40-41.
39
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Rec o g n o s c e n d o, Coetus Studiorum „De Laicis” (Sessio II), Communicationes 17
(1985) nr 2, s. 210. Zob. też A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 41.
Por. J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 229-230, gdzie też następujący przekład polski: Wierni mają prawo do tego, aby posiadali należny im honor i cieszyli się dobrym poważaniem, ani też nie pozbawiano ich niesprawiedliwie dobrej opinii.
40
Por. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, Coetus Studiorum „De Laicis” (Sessio II)..., s. 211.
41
Zob. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, tamże. Por. też A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama...,
s. 42.
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stał przez W. Onclina, sekretarza pomocniczego Papieskiej Komisji, z uwzględnieniem wniosków kard. P. Felici i konsultorów
zespołu de Lege Ecclesiae fundamentali, brzmiał: Fidelium ius est
ut bona fama gaudent ab omnibus in honorem habeantur; quapropter nemini licet illegitime eandem laedere42. W projekcie tym zatem
bardziej podkreślono pozytywne wypowiedzenie prawa do dobrego imienia43. Jeżeli zaś chodzi o verba legis ferendae, to co prawda
nie pojawia się już existimatio, ale nadal wybór ten zdaje się być
dość przypadkowy.
Przepis ten otrzymał numer 17 w Statutum iuridicum omnium
christifidelium. Następnie był dyskutowany przez zespół de Laicis
na sesji V w dniach 28-31 stycznia 1970 r. oraz na sesji VI w dniach
7-11 kwietnia 1975 r. Po sesji V był niezmieniony; zmieniło się jedynie jego oznaczenie na kan. 1844. Komentując ów projekt kan. 18,
W. Onclin m. in. stwierdził, że wymóg illegitime oznacza, że zgodne
z prawem naruszenie dobrego imienia (na przykład zadeklarowanie zaciągnięcia kary latae sententiae) jest dopuszczalne45.
W rezultacie tak sformułowany kan. 18, po uzyskaniu pozytywnej oceny zespołu, został włączony do schematu De populo Dei
jako kan. 32 i był konsultowany wśród biskupów świata w 1977 r.46
W dyskusji tej zauważono m. in., że to prawo do dobrego imienia jako fundamentalne nie opiera się tylko na chrzcie, jeżeli zaś
ma być ów kanon zachowany, to tylko z uwzględnieniem momentu specyficznego dla Kościoła (uwagi episkopatów kanadyjskiego
i australijskiego oraz Uniwersytetu w Ottawie). Wydział Prawa Ka42
W przekładzie własnym: Wierni mają prawo do tego, aby cieszyli się dobrym imieniem [bona fama] i od wszystkich posiadali poszanowanie [honor]; dlatego nikomu
nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia [eandem]. Por. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, tamże, gdzie
też powołanie się na źródła prawa, tj. Pacem in Terris J a n a X X I I I; Unitatis Redintegratio, n. 12; Gaudium et Spes, n. 26. Por. też A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla
buona fama..., s. 42.
43
Zob. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, tamże; A. C a u t e r u c c i o, tamże.
44
Por. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, Coetus Studii „De Laicis deque Associationibus Fidelium” (Sessio
V), Communicationes 18 (1986) nr 2, s. 328; A. Cauteruccio, Il diritto alla buona
fama..., s. 43 z przyp. 14, 16.
45
Por. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 43 z przyp. 18;
J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 230.
46
Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 44.
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nonicznego z Paryża w ogóle odrzucił celowość tej regulacji jako
nie związanej ze chrztem. Podobnie bp Benitez z Barquisimento,
stwierdzając, że prawo to już jest w prawie naturalnym. Nadto episkopat filipiński i Uniwersytet św. Tomasza na Filipinach, zauważając, że prawo do dobrego imienia występuje już w prawie moralnym. Natomiast episkopat holenderski zaproponował umieszczenie
środków ochrony prawnej prawa do dobrego imienia47.
Jednakże dalsza dyskusja nad kan. 32 schematu De populo Dei
nie była kontynuowana. Sekretarz Papieskiej Komisji, Castillo
Lara, zdecydował bowiem o zniesieniu tegoż przepisu, gdyż był on
identyczny z kan. 20 Lex Ecclesiae Fundamentalis48.
Druga faza powstawania treści obecnego kan. 220 części pierwszej przypada na prace w ramach zespołu redagującego Lex Ecclesiae Fundamentalis49.
W ramach prac tego zespołu po raz pierwszy prawo do dobrego
imienia pojawiło się już podczas sesji II, tj. w dniach 3-7 marca
1967 r. (coetus centralis)50. Stosowny kan. 23 brzmiał: Christifidelibus ius est ut bona fama qua gaudent ab omnibus in honore habeatur; quapropter nemini licet illegitime eandem laedere51. Znalazł się
on w pierwszym schemacie Legis Ecclesiae Fundamentalis z 1969 r.
(textus prior) w ramach rozdziału I: De Ecclesia seu de Populo Dei52.
47
Por. tamże, s. 44-45, gdzie cyt. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, Schema Canonum Libri II De Populo Dei
(reservatum), Typis Polyglottis Vaticanis 1977, t. I, s. 24.
48
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recog n o s c e n d o, Coetus Studiorum „De Populo Dei”, Communicationes 12 (1980) nr 1,
s. 86. Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 45.
49
O wcześniejszych pracach nad Lex Ecclesiae Fundamentalis zob. R. S o b a ń s k i,
Refleksje o kościelnym prawie fundamentalnym, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
5 (1972), s. 43-57, a zwłaszcza s. 43-44, gdzie podkreślono rolę praw fundamentalnych
w przyszłym prawie fundamentalnym Kościoła.
50
Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 45-46 z przyp. 25.
51
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recog n o s c e n d o, Acta et Documenta Coetus Specialis Studii de Lege Ecclesiae Fundamentali, t. II, pro manuscripto, s. 176 – cyt. za: A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona
fama..., s. 46. W przekładzie własnym: Wierni mają prawo, aby dobre imię, którym się cieszą, było przez wszystkich szanowane; dlatego nikomu nie wolno go bezprawnie naruszać.
W przekładzie E. S z t a f r o w s k i e g o: Wiernym przysługuje prawo, by dobra opinia,
jaką się cieszą, była uszanowana przez wszystkich: nie wolno jej przeto nikomu bezprawnie
naruszać; zob. Posoborowe prawodawstwo kościelne, przekł. E. S z t a f r o w s k i, t. 3,
z. 3, s. 115-116, nb. 6269.
52
Por. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 47, gdzie powołanie
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Jak łatwo zauważyć, również w tej fazie dobór verba legis ferendae
był raczej dość przypadkowy (bona fama, honor).
Następnie w 1970 r. kanon był konsultowany wśród kardynałów-członków Komisji oraz Św. Kongregacji Nauki Wiary,
a także członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej53. W wyniku tej konsultacji wskazano na słabsze strony redakcji omawianego kanonu. Krytykowano (kard. Caggiano, członek Komisji),
że nie jest jasna racja, dla której nie uwzględniono innych praw
naturalnych (np. prawa do życia, własności). Wskazywano na niewyraźne znaczenie słowa illegitime (Medina, konsultor Komisji);
z drugiej zaś strony możliwość naruszenia dobrego imienia legitime
(Betti ze Św. Kongregacji Nauki Wiary). Wydawało się konieczne
także (kard. Doi, członek Komisji), aby w samym kanonie podkreślić konieczność naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym naruszeniem dobrego imienia. Na wszystkie te zarzuty odpowiedział
całkowicie satysfakcjonująco W. Onclin, co spotkało się z aprobatą
na IV sesji w dniach 19-23 maja 1970 r.54
Stąd w tym samym kształcie i z tą samą numeracją kanon znalazł się w nowym wydaniu schematu Legis Ecclesiae Fundamentalis
z 1971 r. (textus emendatus). Przeszedł drugą konsultację (wśród biskupów świata, Unii Wyższych Przełożonych, dykasterii Kurii Rzymskiej oraz konsultorów) i pojawił się jako kan. 26 w schemacie zredagowanym przez W. Onclina w kwietniu 1973 r. W kolejnej redakcji
W. Onclina z października 1973 r. kanon ów nosi już numer 20, będąc
się na: P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o: Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis cum relatione (sub secreto),
Typis Polyglottis Vaticanis 1969, s. 16. Tekst polsko-łaciński w: Posoborowe prawodawstwo kościelne..., t. 3, z. 3, s. 98-170.
53
Por. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 47. Zarys prac zespołu
redagującego Lex Ecclesiae Fundamentalis u: b p P . H e m p e r e k, W. G ó r a l s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 1/I: Historia..., s. 167-168.
54
Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 47-49 z cyt. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o,
Acta et Documenta Coetus Specialis Studii de Lege Ecclesiae Fundamentali, t. III, pro
manuscripto, s. 503. Por. A. C a u t e r u c c i o, tamże - cytowane zarzuty i odpowiedzi W. Onclina. Odnośnie do zarzutu kard. Caggiano: nie potrzeba wyraźnie stanowić
w prawie kanonicznym prawa naturalnego do życia; prawo własności zaś potrzebuje
stanowienia granic, tym zaś zajmuje się prawo cywilne, a nie kanoniczne. Odnośnie
do zarzutu Mediny: nie ma trudności, gdyż czasami z powodu dobra wspólnego możliwe jest naruszenie dobrego imienia w sposób prawny. Odnośnie do zarzutu kard. Doi:
nie ma potrzeby statuowania in casu zasady naprawienia szkody; to kwestia moralna.
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znacznie uproszczony: Nemini licet bonam famam qua quis gaudet
illegitime laedere55. Nie są znane z protokołów prac zespołu motywy
tak znacznego uproszczenia treści kan. 2056. Wynikiem tak znacznego skrócenia treści przepisu było zrezygnowanie ze słowa honor;
obecnie na oznaczenie dobrego imienia zostały słowa bona fama.
Na sesji VII (17-22 grudnia 1973 r.) wokół kan. 20 toczyła się ożywiona dyskusja. Žužek poddał w wątpliwość, czy kan. 20 powinien
znaleźć się w Lex Ecclesiae Fundamentalis. Majdzie nie wydawało
się konieczne słowo illegitime, jednak Onclin przekonał wszystkich,
że może nastąpić przecież legalne naruszenie dobrego imienia57.
W czerwcu 1977 r., już po raz trzeci, tekst schematu Legis Ecclesiae Fundamentalis został poddany konsultacjom, ale tym razem
ograniczając się do członków-kardynałów Papieskiej Komisji dla
Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Papieskiej Komisji Odnowy Wschodniego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zdaniem kard.
Palazzini należałoby opuścić słowo illegitime. Według kard. Florit
nie jest dobre (opportunum) zamieszczanie tego przepisu, skoro
jest to nakaz moralny, powszechny i naturalny. Podobnie wypowiedział się patriarcha Khoraiche: przecież są inne prawa indywidualne nie wymieniane w ustawie58.
W wypowiedziach kardynałów nie było wiec nic nowego. Treścią
kan. 20 zajęła się sesja XI w dniach 24-29 września 1979 r., ograniczając się do stwierdzenia, że kan. 20 pozostanie i że jest użyteczny59.
Jako że w 1981 r. zarzucono ideę Lex Ecclesiae Fundamentalis, treść tego kan. 20 wraz z innymi 36 projektowanymi kanonami schematu została włączona do najnowszego schematu CIC
z 1982 r. (Schema novissimum). Przepis ten został włączony do CIC
jako część pierwsza kan. 220 i tak promulgowany w 1983 r.60 Ojciec
Święty Jan Paweł II, obrońca praw człowieka, osobiście zdecydował
55
We własnym przekładzie: Nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia,
którym ktoś się cieszy.
56
Por. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 49.
57
Zob. tamże, s. 49-50.
58
Por. P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i R e c o g n o s c e n d o, Coetus Specialis „De Lege Ecclesiae Fundamentali”, Communicationes 12 (1980) nr 1, s. 41. Por. nadto A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona
fama..., s. 50-51.
59
Zob. A. C a u t e r u c c i o, Il diritto alla buona fama..., s. 51.
60
Por. tamże; J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 230.
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o rozciągnięciu ochrony prawnej w CIC także na sferę prywatności,
która znalazła wyraz w drugiej części kan. 22061.
Wyciągając wnioski z tej historii redakcji przepisu części pierwszej kan. 220, należy przede wszystkim zauważyć, że dobrze się stało, iż ustawodawca kościelny uniknął zdefiniowania dobrego imienia.
Również ustawodawstwa cywilne świeckie nie ulegają tej pokusie.
Nie jest to potrzebne, a wręcz okazałoby się szkodliwe. Równie
dobrze można więc powiedzieć o dobrym imieniu, czci czy też dobrej
sławie człowieka; są to pojęcia prawie że jednoznaczne62.
Język łaciński wszakże jest znacznie bogatszy znaczeniowo niż język polski. Dlatego należy poddać krytyce zbędne zamieszanie terminologiczne. Wydaje się bowiem, że ustawodawca nie zdawał sobie
do końca sprawy z tego, co kryje się za poszczególnymi pojęciami: fama, existimatio, infamia – i jaką one mają za sobą przeszłość.
Stąd można dojść do uprawnionego wniosku, że verba legis nie miały większego znaczenia dla ustawodawcy, kiedy chronił dobre imię
w Kodeksie z 1983 r. Można też przypuszczać, że tego typu postawa
ustawodawcy jedynie utrudni proces interpretacji tego, co przez słowa bona fama ustawodawca w części pierwszej kan. 220 rozumiał.
3. Zakres przedmiotowy pojęcia dobrego
imienia w części pierwszej kan. 220
3.1. Ochrona czci w ustawodawstwach świeckich
na przykładzie prawa polskiego
Ustawodawca polski w powoływanym już art. 23 k.c. stanowi, że cześć pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie
od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Charakterystyczne,
że ustawodawca polski posłużył się słowem cześć, choć miał do wyboru inne jeszcze określenia, jak na przykład: dobre imię, dobra sława, dobra opinia, reputacja, honor, godność osobista. W każdym razie zagadnienie jest kluczowe ze względu na doniosłość społeczną,

Zob. J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 234.
Zob. pod rządem przepisu art. 23 k.c. wyrok SN z dnia 29 października 1971 r.,
sygn. II CR 455/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 77, którego tezę przytacza M. R o z w a d o w s k a - H e r r m a n n, tamże, s. 24, t. 3.
61

62
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a terminy używane są czasem zamiennie, jakkolwiek już intuicyjnie
się wyczuwa, że nie są to synonimy63.
W cywilistyce przyjmuje się powszechnie, że cześć jest pojęciem
nadrzędnym. Przejawia się zaś w dwóch aspektach – zewnętrznym
(dobre imię) i wewnętrznym (godność osobista). O ile aspekt zewnętrzny odnosi się do opinii, jaką o wartości danego człowieka
mają inni ludzie, o tyle aspekt wewnętrzny czci dotyczy godności
osobistej człowieka, jego wyobrażenia o własnej wartości. Do rozróżnienia tego nawiązuje też kodeks karny i nauka prawa karnego64.
W polskim zatem prawie cywilnym i karnym cześć rozumiana
jest jako godność i jako dobre imię. Pojęcia te nie są więc tożsame. Godność oznacza szczególną wartość człowieka jako osoby, pozostającej w relacjach interpersonalnych, uzasadniających
i usensowniających życie osobowe, a także pozytywnie wartościującą relację do własnej osoby i grupy. Chodzi więc o samoocenę,
polegającą na przeżywaniu własnej wartości i pozytywnego obrazu
siebie. Zakłada to poczucie wewnętrznej wolności, autodeterminacji i odpowiedzialności65.
Podobnie wypowiadają się polskie sądy. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 8 października 1987 r.66 wypowiedział pogląd, że godność
osobista jest tą sferą osobowości, która konkretyzuje się w poczuciu
własnej wartości człowieka i oczekiwaniu szacunku ze strony innych
ludzi. Poczucie to, istotny element psychiki człowieka, kształtowane jest przez szereg zewnętrznych czynników. Stąd zmienność tego
poczucia, jego historyczno-kulturowe uwarunkowanie, zależność
od osobowości człowieka. Natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie
w wyroku z dnia 21 marca 1995 r.67 stwierdził, że godność osobista
Por. A. S z p u n a r, Ochrona…, s. 127.
W art. 212 kodeksu karnego z 1997 r. opisano typ czynu zabronionego, jakim
jest pomówienie. Natomiast w art. 216 kodeksu karnego mowa jest o znieważeniu jako
innym typie czynu zabronionego. Oba te typy czynów zabronionych ustawodawca karny
polski umieścił w jednym rozdziale, nazywając je przestępstwami przeciwko czci. Por.
również A. S z p u n a r, Ochrona..., s. 127-128. Podobnie też judykatura polska; zob.
uchwałę 7 sędziów SN z dnia 28 maja 1971 r. (OSNCP 1971, poz. 188).
65
Zob. J. C h a c i ń s k i, Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin 2004,
s. 123-124.
66
Zob. wyrok SN z dnia 8.10.1987 r., sygn. II CR 269/87, OSNCP 1989, nr 4, poz. 66.
67
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21.03.1995 r., sygn. I ACr
113/95, Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, opr. B. G a w l i k, Kraków 1999, s. 155-161.
63
64
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przysługuje każdej osobie i podlega ochronie prawnej niezależnie
od tego, w jaki sposób kształtuje się obraz danej osoby w opinii
innych. O przyznaniu takiej ochrony rozstrzyga z normatywnego
punktu widzenia uznanie podmiotowości każdego człowieka, z aksjologicznego zaś punktu widzenia fundamentalny postulat szanowania w każdym człowieku jego osoby ludzkiej.
Jasne rozróżnienie czci i dobrego imienia w polskim prawie
cywilnym i karnym nie jest jednak tak oczywiste w prawie pracy.
W art. 111 kodeksu pracy wyróżniona została godność pracownicza68, z drugiej zaś strony w art. 300 ustawodawca odesłał do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nie unormowanych kodeksem pracy.
Podobny problem powstaje przy przepisach Konstytucji RP, która w art. 47 stanowi o ochronie prawnej czci i dobrego imienia. Zdaje się wiec sugerować, że cześć nie jest pojęciem nadrzędnym wobec
pojęcia dobrego imienia. Wydaje się jednak, że charakter przepisu
(konstytucyjny) i zestawienie szeregu dóbr w tym przepisie (życie
prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię i decydowanie o swoim życiu
osobistym) przesądza o tym, że polski ustawodawca konstytucyjny
przedmiot ochrony prawnej zakreśla bardzo szeroko – tak w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym czci, o którym mowa w prawie
cywilnym i karnym69.
3.2. Zakres przedmiotowy ochrony dobrego
imienia (bona fama) z kan. 220
W kan. 220 ustawodawca kościelny chroni dobre imię (bona fama),
a jednocześnie prawo każdej osoby do własnej intymności, prywatności (propria intimitas). Problemem staje się wszakże interpretacja
słów bona fama. Możliwe jest bowiem zajęcie stanowiska, że bona
fama oznacza jedynie dobre imię, czyli termin ten obejmowałby tylko aspekt zewnętrzny czci. Jednakże można by bronić odmiennego
zapatrywania, tj. że bona fama obejmuje tak zakres zewnętrzny (dobre imię), jak i zakres wewnętrzny czci (godność osobistą).
68
Przepis art. 111 kodeksu pracy brzmi: Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
69
Byłoby to powtórzenie poglądu polskiego Sądu Najwyższego z wyroku z dnia
29.10.1971 r., sygn. II CR 445/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 77: cześć, dobre imię, dobra
sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia osobistego,
zawodowego i społecznego.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 76

25-05-2009 13:25:59

[19]

POJĘCIE DOBREGO IMIENIA

77

Za pierwszym poglądem, tj. że zakres przedmiotowy bona fama
z kan. 220 obejmuje tylko zakres zewnętrzny czci, czyli dobre imię,
reputację, dobrą opinię – przemawia wykładnia językowa kan. 220.
Sugerują ten sposób podejścia również polskie tłumaczenia: dobre
imię70, dobra opinia71, dobra sława72. Co więcej, w przepisach kan.
1390 § 2 i 3 mowa jest o laesio bonae famae (naruszenie dobrego
imienia) i calumniosa denuntiatio (oszczercze doniesienie). Natomiast w kan. 2355 CIC z 1917 r. ustawodawca kościelny stanowił
nie tylko o laesio bonae famae, dotyczącej aspektu zewnętrznego
czci (zniesławienie), ale także wyraźnie o iniuria (zniewaga), dotyczącego aspektu wewnętrznego czci73. Zaszła więc wyraźna zmiana
stanu prawnego w tym zakresie74. O tym, że na podstawie przepisów
Kodeksu Jana Pawła II bona fama oznacza jedynie cześć w znaczeniu zewnętrznym, a nie wewnętrznym – przekonują zatem także
przepisy o charakterze karnistycznym, interpretowane przecież zawężająco (kan. 18).

70
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski..., kan. 220; W. G ó r a l s k i,
Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 1996, s. 24; E. S z t a f r o w s k i,
Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985, s. 299.
71
Zob. J. K r u k o w s k i, Katalog..., s. 50-51. Zresztą podobnie w literaturze włoskiej, gdzie mowa jest o pozytywnej opinii (il giudizio positivo), którą ktoś się cieszy
wśród tych, którzy go znają, i mają o nim dobre zdanie, jeżeli chodzi o uczciwość, moralność i religijność; por. V. T i z i a n o, [w:] Codice di Diritto Canonico commentato,
red. Redakcja „Quaderni di diritto ecclesiale”, Milano 2001, s. 234.
72
Zob. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne..., t. II, s. 42 – obok propozycji tłumaczenia:
dobre imię.
73
Por. T. P a w l u k, Kanoniczne przestępstwo zniewagi i zniesławienia, Studia Warmińskie 18 (1981), s. 446. Byłoby więc to rozróżnienie czci w aspekcie wewnętrznym
i zewnętrznym podobne do tego, jakie znane jest ustawodawstwom świeckim.
74
Tak np. J. S y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne..., s. 144, który reprezentuje
stanowisko – w świetle kan. 18 jak najbardziej, moim zdaniem, słuszne – że przedmiotem typu czynu zabronionego zniesławienia z kan. 1390 § 2 jest „cześć zewnętrzna
człowieka”. Zatem nie obejmują znamiona typu czynu, opisanego w kan. 1390 § 2, zniewagi. Ewentualnie ochrona czci w aspekcie wewnętrznym dokonywałaby się – moim
zdaniem - na podstawie kan. 1399 (norma ogólna). Rozszerzająca wykładnia terminu
bona fama jest bowiem, jak była mowa, wykluczona.
Inaczej w tej kwestii F. L e m p a [w:] bp W. W ó j c i k, J. K r u k o w s k i,
F. L e m p a, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4: Księga V. Dobra
doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, Lublin 1987, s. 268, twierdząc, że:
„z ogólnego sformułowania można wywnioskować, że z całą pewnością obejmują one
[działania naruszające cudze dobre imię – P.S.] podane w kan. 2355 KPK z 1917 r. przestępstwa zniewagi i zniesławienia”.
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Wydaje się jednak, że pogląd powyższy, ograniczający pojęcie
bona fama jedynie do aspektu zewnętrznego czci człowieka, czyli do dobrego imienia właśnie – byłby znacznym zawężeniem woli
ustawodawcy kościelnego w kan. 22075.
Po pierwsze, za rozszerzeniem rozumienia bona fama na aspekt
również wewnętrzny, czyli godności człowieka, przemawia wykładnia systemowa. W tym samym bowiem tytule, w przepisie kan.
212 § 3, ustawodawca kościelny wspomina o szacunku wobec pasterzy (reverentia erga Pastores) i godności osoby (personarum dignitas). Co więcej, w kan. 208 mowa jest o równości co do godności
(quoad dignitatem) wszystkich wiernych.
Argument ten jednak jest o tyle słaby, że można stwierdzić,
że skoro ustawodawca kościelny nie wspomniał o ochronie godności ludzkiej w kan. 220, a w innych przepisach owszem, to znaczy, że nie chciał, aby zakres przedmiotowy ochrony na podstawie
kan. 220 obejmował cześć w aspekcie wewnętrznym. Nawet jeżeli uznać, że zakres przedmiotowy ochrony na podstawie kan. 220
obejmuje tak aspekt zewnętrzny, jak i wewnętrzny czci człowieka
(ten drugi zaś byłby chroniony na podstawie części drugiej, dotyczącej ochrony intymności) – to i tak nie można by interpretować
bona fama rozszerzająco w rozumieniu także godności człowieka.
Godność człowieka byłaby bowiem chroniona przez część drugą
kan. 220 poprzez ochronę intymności.
Ten sposób argumentacji można by podważyć, wskazując,
że nie jest możliwe wyraźne zakreślenie obszaru intymności osoby i precyzyjne oddzielenie tego, co prywatne i osobiste, sekretne, domagające się zachowania tajemnicy – od tego, co podpada
pod określenie bona fama, czyli ochrony dobrego imienia. Niejednokrotnie obszary obu tych sfer prawnie chronionych będą się
pokrywały, np. kiedy chodzi o dobrą opinię, będącą warunkiem
piastowania w Kościele wielu urzędów czy też przyjęcia święceń76. Wydaje się zatem, że to jest powód, dla którego ustawodawca kościelny umieścił ochronę dobrego imienia i intymności
w jednym przepisie.
75
Przepisy o charakterze prawnokarnym należy bowiem traktować w sposób szczególny, a to ze względu na normę interpretacyjną zawartą w kan. 18.
76
Zob. P. M a j e r, Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:]
Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. M a j e r, Kraków
2002, s. 95-97.
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Po drugie, pojęcia: cześć, dobra sława, dobre imię, dobra opinia
itd. – nie są pojęciami ostrymi. Również ustawodawstwo świeckie
wskazuje na pewną nieostrość tych pojęć, stąd też i niedookreśloność zakresu przedmiotowego. Tak ustawodawcy świeccy, jak
i ustawodawca kościelny słusznie unikają definicji czci czy dobrego imienia. Pozostawiają więc kwestię zakresu przedmiotowego
ochrony z kan. 220 wykładni. Ta zaś – przy zastosowaniu metody
prawnoporównawczej – sugeruje rozszerzającą wykładnię pojęcia
bona fama z kan. 220. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę niejako
konstytucyjny charakter przepisów zawartych w tytule I, części 1,
księgi II. Oznacza to specyfikę sformułowania praw oraz ich interpretacji, jak na przykład w Konstytucji RP.
Po trzecie, jeżeli przyjąć, że pewien wpływ na sformułowanie
kan. 220 miało międzynarodowe prawo publiczne, dotyczące praw
człowieka, to zawsze ochrona prawna dobrego imienia łączy się
z ochroną czci, godności ludzkiej, honoru77. Stąd wykładnia historyczna zmierza do rozszerzającej interpretacji kan. 220.
Po czwarte, nawet gdyby przyjąć, że w kan. 220 nie jest wprost
wyrażona ochrona czci w jej aspekcie wewnętrznym, to przyjęcia
tej ochrony domaga się nauczanie Kościoła. Sobór Watykański
II w Gaudium et spes wyraźnie wspomina jednocześnie o prawie
do dobrego imienia i szacunku (ius ad bonam famam, ad reverentiam)78. Również Jan XXIII w encyklice Pacem in terris domagał
się prawa do należnego człowiekowi szacunku, do posiadania dobrej
opinii79.
Po piąte, nie lada znaczenie ma też argument teoretycznoprawny, a ściślej z zakresu teologii prawa kanonicznego. Jeżeli bowiem
porządek moralny w Kościele ma walor prawny, a prawo służy zbawieniu dusz (por. kan. 1752)80, to nie ulega wątpliwości, że pod
ochroną prawa kanonicznego pozostaje też cześć w jej aspekcie
77
Por. art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
oraz uwagi wyżej 2.3., odnośnie do historii powstania przepisu kan. 220.
78
Por. n. 26, 2.
79
Zob. n. 12.
80
Zob. choćby R. S o b a ń s k i, Zarys teologii prawa kościelnego, Warszawa 1973,
s. 123-126; G. E r l e b a c h, Illicitas – pojecie prawne czy tylko moralne? Referat wygłoszony na konferencji naukowej 9 maja 2005 r. w Lublinie pt. Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Miedzy sumieniem a prawem, maszynopis – powoływane
za: A. B r z e m i a - B o n a r e k, Dopuszczalność dowodów..., s. 52-53, 75.
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wewnętrznym. Pozostaje jednak nadal otwarta kwestia, czy podstawą prawną tej ochrony jest część pierwsza czy też druga kan. 220,
czy też może inny przepis KPK, np. kan. 208.
Nie można też zupełnie odrzucić wykładni systemowej kan. 220,
jeżeli przepis ten ma charakter normy ogólnej dla szeregu przepisów szczegółowych w KPK, które chronią dobre imię człowieka.
To jednak wymaga szczegółowej analizy zakresu przedmiotowego
norm zawartych w tych przepisach.
3.3. Zakres przedmiotowy ochrony dobrego
imienia w innych przepisach KPK
Terminy: bona fama, fama, bona exsistimatio, fama integra, o których mowa w przepisach kan. 378 § 1 n. 2, 483 § 2, 1029, 1048, 1352 §
2, 1361 § 3, 1390 § 2, 1420 § 4, 1421 § 3, 1435, 1455 § 3, 1483, 1548 § 2
n. 2, 1717 § 2 oraz kan. 1741 n. 3 – zakładają ochronę czci w zakresie
zewnętrznym (dobre imię). Tak więc kan. 378 § 1 n. 2 stanowi warunek dobrej opinii (bona exsistimatio) dla kandydatów na biskupów.
Z kolei inne przepisy stanowią, że kanclerz i notariusze w kurii diecezjalnej (kan. 483 § 2), wikariusz sądowy i pomocniczy wikariusze
sądowi (kan. 1420 § 4), sędziowie (kan. 1421 § 3), rzecznik sprawiedliwości i obrońca węzła (kan. 1435) mają być nieposzlakowanej opinii
(integra fama), natomiast pełnomocnik i adwokat (kan. 1483) – nienaruszonej sławy (bonae famae). Do święceń zgodnie z kan. 1029 należy dopuszczać jedynie tych, którzy mają dobrą opinię (bona existimatio). Utrata zaś dobrego imienia (bonae existimationis amissio)
może spowodować usunięcie proboszcza z parafii (kan. 1741 n. 3).
Kościół czuwa nad ochroną dobrego imienia (famam tuere w kan.
1361 § 3), chroniąc przed zniesławieniem (infamia) w kan. 1048,
1352 § 2 i 1548 § 2 n. 2. Prawo karne kanoniczne zna typ czynu
zabronionego w postaci oszczerczego doniesienia o przestępstwie
(calumniosa delicti denuntiatio) i zniesławienia (laesio bonae famae) – kan. 1390 § 2. Gdyby rozpowszechnienie akt lub dowodów
w sprawie w procesie przed sądem kościelnym prowadziło do zagrożenia dobrego imienia innych (aliorum fama), sędzia może zobowiązać do zachowania tajemnicy pod przysięgą świadków, biegłych, strony, ich adwokatów lub pełnomocników (kan. 1455 § 3).
W procesie karnym, już na etapie dochodzenia wstępnego (investigatio), w kan. 1717 § 2 stanowiona jest zasada, zgodnie z którą na-
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leży się zadbać o to, by wskutek takiego dochodzenia nie ucierpiało
czyjeś dobre imię (bonum cuiusquam nomen).
Jak z powyższego widać, wszystkie te określenia dobrego imienia
zawężone są do ścisłego rozumienia tego terminu: chodzi o dobrą
sławę, dobą opinię, a nie o godność ludzką czy cześć. Oczywiście,
pozostaje pewien margines niedookreślenia tych terminów, wynikający z ich nieostrości, który wkracza w dziedzinę wewnętrzną czci
człowieka, jego godności. Zasadniczo jednak w przepisach szczegółowych Kodeks Jana Pawła II rozumie przez dobre imię aspekt
zewnętrzny czci człowieka.
Jednak ochrona dobrego imienia w KPK nie ogranicza się jedynie do przepisów, w których wprost jest o tym mowa. Niewątpliwie przecież ochrona dobrego imienia, ale i czci, godności ludzkiej,
wręcz intymności – wpisana jest w instytucję tajemnicy spowiedzi
(kan. 982-985, 1388 i 1550 § 2 n. 2)81. Poza tym przepisy o archiwach kościelnych zawarte w KPK chronią dobre imię (np. kan. 487
i 535 § 4 część druga czy też kan. 555 § 1 n. 3 oraz § 3 część druga)82. Ochronie dobrego imienia służą też chociażby przepisy o wykonywaniu władzy rządzenia w zakresie wewnętrznym (por. kan.
130), o tajemnicy ojców duchownych w seminariach (kan. 240 § 2),
o tajemnicy pracowników kurii diecezjalnej (kan. 471 n. 2), o dyspensie od przeszkód tajnych (kan. 1048, kan. 1079 § 3 i kan. 1082).
Ochronie dobrego imienia może też służyć kan. 1598 § 1, umożliwiający sędziemu niepublikowanie jakiegoś aktu procesowego.
Ponadto przepis kan. 1548 § 2 n. 2 stanowi, że odmówić udzielenia odpowiedzi w procesie mogą świadkowie, którzy dla siebie lub
krewnych czy powinowatych obawiają się zniesławienia (infamia)
81
Por. J. S y r y j c z y k, Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa
karnego, PK 44 (2001) nr 1-2, s. 119, 123.
82
To bardzo praktyczne zagadnienie jest niemal nieobecne w literaturze. Z polskiej
literatury zob. A. W e i s s, Archiwa kościelne w „Codex Iuris Canonici” papieża Jana
Pawła II, RTK 31 (1984) nr 4, s. 115-124; H. M i s z t a l, Sytuacja prawna archiwum
parafialnego, Roczniki Nauk Prawnych 12 (2002) nr 2, s. 87-102. Por. też: A. M a l o n e
OFM, Privacy – Reputation – Archives. A Canonical Overview, Newsletter of the Canon
Law Society of Australia and New Zealand 1994, Spring, s. 16-17; R. O m b r e s OP,
Privacy, Reputation and Archives, Canon Law Society of Great Britain and Ireland
Newsletter 103 (1995), s. 52.
Bardzo dziękuję br. B e n e d y k t o w i Ł. J o n a k o w i OP z Prowincji Angielskiej za pomoc w uzyskaniu materiałów od Autorów, a także T h e C a n o n L a w
S o c i e t y o f G r e a t B r i t a i n a n d I r e l a n d – za ich udostępnienie.
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czy niebezpiecznych przykrości (periculosae vexationes). O ile zniesławienie oznacza ochronę czci w aspekcie zewnętrznym, o tyle pod
pojęciem niebezpieczne przykrości należy widzieć przede wszystkim
cześć w aspekcie wewnętrznym83.
W każdym razie zakres ochrony dobrego imienia i czci człowieka, stanowiony w tych przepisach szczegółowych, pokrywa się z zakresem przedmiotowym ochrony przyznawanej w kan. 220. Przepis kan. 220 byłby więc normą ogólną, mającą charakter zasady
prawnej, spinającą niejako system prawa kanonicznego w zakresie
ochrony dobrego imienia i czci człowieka. Takie też jest ratio legis
kan. 220, taka jest myśl prawodawcy kościelnego. Ratio legis zaś
ustawy kościelnej należy do samej normy84.
Problem polega jedynie na tym, czy podstawą prawną dla ochrony
czci w aspekcie wewnętrznym jest część pierwsza czy też część druga
kan. 220. Z wykładni językowej wynika, że zakres pojęcia bona fama
obejmuje jedynie zakres zewnętrzny czci. Wykładnia systematyczna
nie daje jasnej odpowiedzi. Wykładnia celowościowa tymczasem wskazuje na objęcie tym pojęciem także czci w jej aspekcie wewnętrznym.
Z drugiej strony zaś dokumenty Magisterium Kościoła zawsze oddzielają od siebie cześć w znaczeniu wewnętrznym (szacunek, godność)
i zewnętrznym (dobre imię, dobra sława), choć oba pojęcia zawsze
występują obok siebie. Wydaje się też, że nie zawsze ochrona czci,
godności człowieka przybiera wymiar intymności, jakkolwiek zakresy pojęciowe są nieostre. Stąd należy przyjąć – mimo zastrzeżeń
co do techniki legislacyjnej kan. 220 i dostatecznego oparcia w wykładni – że pod pojęciem bona fama należy rozumieć tak cześć w jej wymiarze zewnętrznym (dobre imię), jak i wewnętrznym (godność)85.
Zob. A. B r z e m i a - B o n a r e k, Dopuszczalność dowodów..., s. 109, 129-130.
Por. R. S o b a ń s k i, Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:]
Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. S y r y j c z y k,
Warszawa 1985, s. 48, cytując P. H u i z i n g a .
85
Tak też J. K r u k o w s k i, Prawa wiernych do dobrej opinii..., s. 231, pisząc jednak
niezbyt ściśle o tym, że: „Przedmiotem tej ochrony jest prawo [podkr. moje – P.S.]
do ‘dobrej opinii’, czyli honoru, szacunku i dobrego imienia, jakimi konkretny człowiek cieszy się w społeczeństwie w następstwie swego szlachetnego postępowania”.
Podobnie w literaturze włoskiej; zob. L. C h i a p p e t t a, Il Codice..., s. 315, nb. 1375;
G. D a l l a T o r r e [w:] Commento al Codice di Diritto Canonico, red. P. V. P i n t o,
Città del Vaticana 2001, s. 127; L. S a b b a r e s e, I fedeli costituiti Popolo di Dio.
Commento al Codice di Diritto Canonico libro II, parte I, Roma 2000, s. 44. Na marginesie tylko tych rozważań należy zauważyć, że użycie sformułowania prawo do dobrego
imienia jest bardzo brzemienne w skutki. O jakie bowiem prawo tu chodzi? Jeżeli
83

84
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Zakończenie
Dobrze się stało, że ustawodawca kościelny nie pokusił się
o definicję dobrego imienia. Zakres przedmiotowy normy, zawartej
w części pierwszej kan. 220, musi się jednak spotkać z krytyką. Wydaje się bowiem, że pojęcie bona fama, stosując tylko interpretację
literalną, obejmuje jedynie aspekt zewnętrzny czci (dobre imię, dobrą sławę), pomijając zaś jej aspekt wewnętrzny (godność osobistą).
W rozwiązaniu tego problemu nie pomaga też wykładnia historyczna (analiza powstania kan. 220). Dlatego trzeba by przychylić się
do wykładni rozszerzającej verba legis, znajdując pewne – co prawda słabe – podstawy do przyjęcia, że bona fama w kan. 220 oznacza
cześć nie tylko w aspekcie zewnętrznym, ale i wewnętrznym.
Dlatego de lege ferenda w przepisie części pierwszej kan. 220 warto by było zastąpić dotychczasowe pojęcie bona fama nowym, obejmującym cześć, tak w jej aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
Wydaje się, że pojęciem tym mogłaby być dignitas (godność)86.
o prawo podmiotowe, to chyba nie w znaczeniu cywilistycznym; por. J. C h a c i ń s k i,
Prawa podmiotowe..., s. 139-143, 148-156, 163-170 (z cyt. tamże literaturą), a zwłaszcza
s. 169; Z. R a d w a ń s k i, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 122-123, nb.
354; A. S z p u n a r, Ochrona..., s. 96-103; w odniesieniu do prawa kanonicznego zob.
R. S o b a ń s k i, Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej, Warszawa
1983, s. 117-133. Jeżeli o prawo podmiotowe publiczne, to konstrukcja ta nie za bardzo
wpisuje się w system prawa kanonicznego, w rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty
(communio); por. J. B o ć, A. B ł a ś [w:] Prawo administracyjne, red. J. B o ć, [Wrocław] Kolonia Limited 2000, s. 496-500; odnośnie do prawa kanonicznego negatywnie
zob.: P. L o m b a r d í a, Die Grundrechte des Gläubigen, Internationale Zeitschrift für
Theologie Concilium 5 (1969) nr 10, s. 610; R. S o b a ń s k i, Kościół jako podmiot prawa..., s. 126-127. Jeżeli zaś przyjąć instytucjonalną ochronę dobrego imienia, to nie należy w ogóle mówić o prawie (i tak też kwestia ta regulowana jest w szeregu ustawodawstw cywilnych); por. B. G a w l i k, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw.
praw podmiotowych osobistych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 41, Kraków 1985; B. K o r d a s i e w i c z, Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991; streszczenie
poglądów: J. C h a c i ń s k i, Prawa podmiotowe..., s. 144-147 (z cyt. tamże literaturą);
Z. R a d w a ń s k i, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 122-123, nb. 354.
Ewentualnie można by posłużyć się konstrukcją specyficzną dla systemu prawa kanonicznego, a mianowicie mówiąc o kanonicznej ochronie podstawowego prawa chrześcijanina. Specyfika rozwiązania kanonicznego polegałaby na odesłaniu do teologii osoby
w Kościele, chrztu, godności wiernego, a jednocześnie do tajemnicy Kościoła.
86
Tak też proponował W. A y m a n s, „Munus” und „sacra potestas” [w:] Les Droits
Fondamentaux du Chrétien dans l’Eglise et dans la Société. Actes du IVe Congrès International de Droit Canonique, red. E. C o r e c c o, N. H e r z o g, A. S c o l a, Fribourg Suisse 1981, s. 200-201. Pojęcie to miałoby też oparcie na dokumentach Soboru
Watykańskiego II, który dignitas używa, mówiąc o dignitas Episcoporum propria (CD
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W każdym razie kontekst życia Kościoła wymusi na teologach
i kanonistach poważne przemyślenie zagadnienia ochrony dobrego imienia czy też czci każdego wiernego. Wystarczy zatrzymać się
na problemach dziś szczególnie aktualnych, jak lustracja ludzi Kościoła w Polsce i w innych krajach postkomunistycznych. Zadanie,
które czeka przed kanonistyką, jest i trudne, i złożone. Trzeba bowiem doprowadzić do ważenia równocennych wartości, np.: dobre
imię duchownego, który był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych – prawo do prawdy i zadośćuczynienia – dobro Kościoła.
W każdym razie odkrycie konieczności ochrony dobrego imienia (godności) w praktyce Kościoła będzie dopiero zadaniem XXI
wieku. Trzeba zatem za św. Leonem Wielkim papieżem wezwać
w Kościele: Agnosce, o christiane, dignitatem tuam!87
Der Begriff des guten Rufes (bona fama) im Codex des kanonischen Rechtes
aus dem Jahre 1983 von Johannes Paul II. auf Grund von can. 220, erster Teil
Der Begriff des guten Rufes (bona fama) wird besonders im ersten Teil des can.
220 CIC behandelt. Aber auch die anderen Canones CIC (z.B. 378 § 1 n. 2, 483
§ 2, 1029, 1048, 1352 § 2, 1361 § 3, 1390 § 2, 1420 § 4, 1421 § 3, 1435, 1455 § 3, 1483,
1548 § 2 n. 2, 1717 § 2 und 1741 n. 3, in sensu largo: 51, 699 § 1, 1611 n. 3, 1742 § 1,
1745; 700, 1727 § 1; 697 n. 2, 695 § 2, 1720 n. 2) betreffen auch den Schutz des
guten Rufes. Die Worte, die in diesen Vorschriften verwendet werden, um den
guten Ruf zu benennen, sind: bona fama, bona exsistimatio und infamia. Aus der
Geschichte des can. 220 folgt, dass verba legis keine Bedeutung für die Auslegung
des Begriffes des guten Rufes haben. Dagegen ist die Vorschrift des can. 220
der Rechtsgrundsatz, auf den sich alle den guten Ruf betreffenden Vorschriften
des CIC beziehen. Nach der Durchführung einer Analyse der nichtkirchlichen
Gesetzgebungen und bei extensiver Interpretation ist der Begriff bona fama im
can. 220 so auszulegen, dass er “Würde” bedeutet, sowohl in ihrer äußeren (der
gute Ruf), als auch in ihrer inneren (die Ehre) Dimension.

n. 25, 1); dignitas laicorum (LG n. 37, 3; PO n. 9, 2), nie wspominając już o dignitas
humana w DH.
87
Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 193, cyt. za: Liturgia Horarum, t. I, Typis
Polyglottis Vaticanis 1977, s. 328. W przekł. polskim: Poznaj swoją godność, chrześcijaninie!
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Treść: Wstęp. – 1. Uniwersytety i wydziały kościelne w prawie kanonicznym.
– 1.1. Pojęcie i zadania uniwersytetu lub fakultetu kościelnego. – 1.2. Władze
i wykładowcy uczelni. – 1.3. Studenci i program studiów. – 2. Wydziały kościelne
UKSW. – 2.1. Zarys historii UKSW. – 2.2. Natura i zadania wydziałów kościelnych
UKSW. – 2.3. Władze, wykładowcy, studenci i programy studiów wydziałów
kościelnych UKSW. – Zakończenie.

Wstęp
W przestrzeń kultury polskiej obok innych uniwersytetów wpisuje się także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Tak, jak każdy uniwersytet pełni on ważną funkcję
naukową oraz służy poszukiwaniu prawdy. Konkretne jego zadania
wyłaniają się ze statutu i całego etosu uczelni. W określeniu swego
miejsca pośród innych uczelni, UKSW nawiązuje do historii Akademii Teologii Katolickiej (ATK), z której się wyłonił. Ponieważ
ATK była także uczelnią kościelną, tym samym Uniwersytet również nawiązuje do myśli Kościoła katolickiego.
Kościół broni swego prawa do wychowania religijnego i jednocześnie podejmuje różnorodne inicjatywy w tym kierunku. Jednym
z takich działań jest zakładanie i prowadzenie uczelni wyższych,
w tym uniwersytetów. Prawo kanoniczne rozróżnia dwie grupy
uczelni wyższych powiązanych z Kościołem: katolickie i kościelne.
Uczelnie te służą Ewangelii i dziełu ewangelizacji, które dociera
do wszystkich kultur, także do świata wyższej kultury i nauki.
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Reforma szkolnictwa wyższego, której etapem była ustawa
z 2005 r., dalej trwa. Ten stan rzeczy odnosi się m.in. do UKSW.
Stąd aktualne jest rozważanie dotyczące struktur uczelnianych
w bieżącej sytuacji prawnej. Wydziały, które uprzednio tworzyły ATK, weszły w skład nowego Uniwersytetu. Pojawia się pytanie – czy w świetle ustawy z 2005 r. nadal należy odróżniać wydziały
kościelne? Jaki jest ich status? Dodatkową trudnością jest również
błędne rozumienie pojęć. Zazwyczaj bowiem utożsamia się pojęcie
uczelni kościelnej z uczelnią katolicką. Zatem problemem, który
należy podjąć, jest kwestia odrębności trzech wydziałów UKSW
w Warszawie: Wydział Teologii, Wydział Prawa Kanonicznego
i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Na ile te wydziały odróżniają
się w strukturach całej Uczelni? Jakie podstawy prawne decydują o
ich odrębności?
Postawiony problem zostanie rozpatrzony w oparciu o prawo kanoniczne i polskie oraz normy własne Uniwersytetu. „Kościelność”
wydziałów wymaga analizy norm Kościoła katolickiego, dotyczących
tej grupy uczelni wyższych. Ważnym punktem odniesienia jest także Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 r.1 Jeszcze innym źródłem
w podjętym poszukiwaniu będzie Statut Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest aktem fundamentalnym dla całej Uczelni i poszczególnych wydziałów.2
W pierwszej części artykułu zostaną przeanalizowane normy
prawa kanonicznego dotyczące uczelni kościelnych, w tym pojęcie i zadania uczelni, rola władz i wykładowców uniwersytetu
oraz wymagania odnoszące się do studentów i programu studiów.
Nie wszystkie jednak składniki uczelni kościelnej będą tu rozważane, np. biblioteka czy sprawy ekonomiczne, ponieważ nie dotyczą one głównego problemu poniższego artykułu. W drugiej części
rozprawy zostanie zarysowana historia UKSW. Następnie będzie
podjęta analiza natury i zadań wydziałów, które posiadają szczególną więź z Kościołem katolickim, także w zakresie ich władz, wykładowców, studentów i programów studiów.
1
Por. Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005, Dz. U. 2005, nr 164, poz.
1365 (dalej Prawo o szkolnictwie wyższym 2005).
2
Por. Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2006 (dalej Statut 2006). Ostatnie zmiany tekstu, por. Uchwała Senatu UKSW
nr 53/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian statutu UKSW (dalej Statut 2006
z późn. zm.), http://senat.uksw.edu.pl/pliki/u_53_08.pdf (data dostępu: 19.07.2008).
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1. Uniwersytety i wydziały kościelne w prawie kanonicznym
1.1. Pojęcie i zadania uniwersytetu lub fakultetu kościelnego
Prawne pojęcie uniwersytetu lub fakultetu kościelnego określa kan. 815 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., który uściśla, że jest to szkoła wyższa kultywująca dyscypliny kościelne lub
z nią związane oraz kształci studentów w sposób naukowy.3 Zatem uczelnie te są bezpośrednio powiązane z naukami kościelnymi, które są tamże uprawiane – niejako ex professo. Konstytucja
Jana Pawła II Sapientia christiana, poświęcona tematyce uczelni
kościelnych, wskazuje że pogłębione badanie różnych gałęzi dyscyplin kościelnych, w których centrum znajduje się Objawienie
chrześcijańskie, jest zarazem posługą ewangelizacyjną.4 Przestrzeń
3
„Z tytułu swojego zadania głoszenia prawdy objawionej Kościół ma prawo
do własnych uniwersytetów i wydziałów kościelnych, dla kultywowania w nich dyscyplin kościelnych lub z nimi związanych, a także kształcenia w nich studentów w sposób naukowy.”, Codex Iuris Canonici, auctoritatae Joannis Pauli pp. II promulgatus,
Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, AAS 75 (1983-II) XXX+1-318 (dalej KPK 1983), kan. 815.
Rysując ogólny cel uniwersytetów, tak katolickich jak i kościelnych, należy też zauważyć, że uniwersytet jest wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, por. II Polski Synod
Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, nr 15-16/s. 52. Deklaracja Soboru Watykańskiego
II o wychowaniu chrześcijańskim w num. 10 odnosiła się do uniwersytetów katolickich.
Natomiast nr 11 tej deklaracji poświęcony był uczelniom kościelnym: „Kościół bardzo
wiele oczekuje od działalności fakultetów teologicznych. Im właśnie powierza bardzo
odpowiedzialne zadanie przygotowania własnych wychowanków nie tylko do posługi
kapłańskiej, lecz przede wszystkim do nauczania w ośrodkach wyższych studiów kościelnych, czy do samodzielnej pracy naukowej, czy wreszcie do podjęcia trudniejszych
obowiązków apostolstwa intelektualnego. Zadaniem tych fakultetów jest także dokładniejsze badanie różnych dziedzin nauk teologicznych w taki sposób, aby otrzymać coraz
głębsze zrozumienie Objawienia, aby pełniej ukazało się przekazane przez przodków
dziedzictwo mądrości chrześcijańskiej, aby rozwijał się dialog z braćmi rozłączonymi
i z niechrześcijanami oraz aby można było odpowiedzieć na pytania powstałe na skutek postępu naukowego. Z tego powodu fakultety kościelne, po odpowiedniej rewizji
własnych statutów, powinny gorliwie rozwijać nauki teologiczne i inne związane z nimi
dziedziny wiedzy, a stosując nowoczesne metody i pomoce, przygotowywać słuchaczy
do głębszych badań.”, Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Gravissimum educationis, 28.10.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 314-324.
4
Por. J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (dalej Sapientia christiana), 15.04.1979, AAS 71 (1979)
s. 469-499, Prooemium III i art. 1, tekst polski w: PPK t. 12, z. 1. Konstytucja ta definiuje
zasadniczy cel wydziałów kościelnych: „(...) Uprawiać i rozwijać poprzez badania naukowe własne dyscypliny – przede wszystkim zaś dogłębnie badać chrześcijańskie Objawienie oraz to, co z nim jest związane, systematycznie wyjaśniać jego prawdy, analizować
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badawcza, tak określona, jest czynnikiem odróżniającym od innych uczelni. Jest to także różnica oddzielająca uczelnie kościelne
od katolickich. W tych drugich, dyscypliny naukowe są zorientowane również na naukę katolicką, choć nie w tak mocnym nasileniu.5
Oczywiście jedne i drugie wpisują się w misję kulturotwórczą, która
jest esencją każdego uniwersytetu.6
Każda uczelnia ze swej natury podejmuje zadanie wyższego kształcenia studentów. Obowiązek ten realizuje również uczelnia kościelna w odniesieniu do własnych dyscyplin i w łączności z doktryną
katolicką. Należy tu dodać jeszcze jeden specyficzny cel kształcenia.
Uczelnie te powinny prowadzić stałą formację szafarzy Kościoła.7
Konstytucja Sapientia christiana wskazuje na potrzebę łączności fakultetów kościelnych z Kościołami partykularnymi. Dlatego
też misją uczelni kościelnych jest również świadczenie pomocy dla
Kościoła powszechnego i partykularnego w zadaniu ewangelizacyjnym.8 W związku z tym Konferencje Biskupie powinny troskliwie
w jego świetle występujące z biegiem czasu nowe zagadnienia i przekazywać je w sposób
odpowiednio przystosowany ludziom współczesnym, reprezentującym różne kultury.”,
tamże, art. 3 § 1. Znaczenie konstytucji Sapientia christiana w nauczaniu papieskim,
por. J a n P a w e ł II, Przemówienie do Rady Naukowej Episkopatu Polski, 05.06.1979,
http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/p7920/p7920.html (data dostępu: 24.07.2008); tenże,
O pojednanie między wiarą, rozumem i kulturą, 27.04.2004, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/wychowaniekatolickie_27042004.html (data
dostępu: 24.07.2008). O posłudze ewangelizacyjnej uniwersytetów, por, F. P a s t e r n a k, Reorganizacja studiów kościelnych – szczególnie wykładów prawa kanonicznego
– w świetle „Sapientia christiana”, Prawo kanoniczne 23 (1980) nr 3-4, s. 217; J. D y d u c h, Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych, Prawo Kanoniczne 38 (1995) nr 1-2, s. 83-87. F. P a s t e r n a k łączy nawet cel i posłannictwo uczelni
kościelnych z celem i zadaniem Kościoła, tenże, Reorganizacja, s. 227.
5
Por. F. R. M c M a n u s, Commentary cc. 815-821, w: New commentary on the
Code of Canon Law, ed. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, Mahwah 2000, s. 973.
6
O uniwersytecie jako areopagu kultury, por. J. D y d u c h, Posłannictwo uniwersytetów, s. 79-83. Uniwersytet jest instytucją odpowiedzialną za staranną edukację narodu, tak by całe społeczeństwo było „światłe”, por. A. P e l c z a r, Wyzwania i zagrożenia dla misji uniwersytetu, w: Nowy uniwersytet dla Warszawy, Materiały z sympozjum
w Akademii Teologii Katolickiej z dn. 09.11.1998, Warszawa 1999, s. 32-36.
7
Por. Sapientia christiana, art. 3 § 2. Uczelnie kościelne mogą m.in. kształcić studentów do posługi kapłańskiej, por. F. P a s t e r n a k, Reorganizacja, s. 218. O podstawowych zadaniach uczelni wyższych, w tym kształceniu i wychowywaniu studentów, por.
Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 13 ust. 1.
8
Por. Sapientia christiana, art. 3 § 3. Por. także W. G ó r a l s k i, Tożsamość eklezjalna wydziału teologicznego, http://www.wiadomosci.archidiecezja.katowice.pl/2003/mails.
php?numer=1&idaut=0&idkat=08&idtem=106 (data dostępu: 24.07.2008).
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popierać działalność uczelni, które posiadają znaczenie kościelne.9 Przestrzeganie zasad doktryny katolickiej na uniwersytetach
kościelnych jest kolejnym obowiązkiem biskupów w odniesieniu
do tych podmiotów.10
Następnym czynnikiem, który definiuje uczelnie kościelne jest zagadnienie ich erekcji. Władzę erygowania uczelni i wydziałów kościelnych posiada jedynie Stolica Apostolska. Ona też może zatwierdzić istniejące uczelnie jako kościelne. Konsekwentnie, jej również
przysługuje najwyższe kierownictwo tych instytucji11. Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za uczelnie kościelne jest Kongregacja
Wychowania Katolickiego.12 Podstawą do erygowania nowego, bądź
zatwierdzenia już istniejącego wydziału lub uniwersytetu jest speł9
Por. Sapientia christiana, art. 4. Zarządzenia do konstytucji Sapientia christiana
określają kilka szczegółowych celów dla Konferencji Biskupich: popieranie rozwoju
wydziałów kościelnych, koordynacja działalności tych uczelni i utworzenie specjalnej
komisji biskupiej odpowiedzialnej za sprawy uczelni kościelnych, por. Zarządzenia
Kongregacji Wychowania Katolickiego wprowadzające w życie konstytucję apostolską
Sapientia christiana (dalej Zarządzenia Kongregacji), AAS 71 (1971), s. 500-521, art.
5; tekst polski w: PPK t. 12, z. 1. W grupie uczelni kościelnych mieszczą się również
wyższe instytuty wiedzy religijnej. Utworzenie i troska o takie instytuty jest powierzona
Konferencji Episkopatu oraz biskupowi diecezjalnemu. „Konferencja Episkopatu oraz
biskup diecezjalny mają zatroszczyć się o to, ażeby tam, gdzie to możliwe, zakładać
wyższe instytuty wiedzy religijnej, w których mianowicie wykładano by dyscypliny teologiczne oraz inne związane z kulturą chrześcijańską.”, KPK 1983, kan. 821.
10
„Konferencje Episkopatu oraz zainteresowani biskupi diecezjalni mają obowiązek i prawo czuwać nad tym, by na katolickich uniwersytetach wiernie były zachowywane zasady doktryny katolickiej.”, tamże, kan. 810 § 2; por. tamże, kan. 818.
11
„Uniwersytety i wydziały kościelne mogą być tworzone tylko na mocy erekcji dokonanej przez Stolicę Apostolską lub uzyskanego od niej zatwierdzenia. Jej również
przysługuje najwyższe kierownictwo tychże instytucji.”, tamże, kan. 816 § 1. Analogiczną i wcześniejszą normą, przyznającą Stolicy Apostolskiej wyłączną władzę erygowania,
por. Sapientia christiana, art. 2. Podobną normę formułował poprzedni Kodeks z 1917 r.,
por. Codex Iuris Canonici, Pii X pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1956 (dalej CIC 1917), can. 1376.
W historii prawa kanonicznego ważnym dokumentem na temat uczelni kościelnych
była ponadto konstytucja Piusa XI Deus scientiarum Dominus, 24.05.1931 r., AAS 23
(1931), s. 241 nn. Posoborowym uzupełnieniem tej konstytucji był dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego, Normae quedam, 20.05.1968, PPK, t. 3, z. 1, s. 308 nn.
Spośród uczelni kościelnych można wyróżnić uniwersytety papieskie, erygowane przez
Stolicę Apostolską i przez nią kierowane; pośród papieskich istnieje podgrupa rzymskich uniwersytetów papieskich, por. A. M o n t a n, L’Educazione cattolica, w: Gruppo
italiano docenti di diritto canonico – La funzione di insegnare della Chiesa, XIX Incontro
di studio passo della Mendola – Trento, 29.06-03.07.1992, Milano 1994, s. 92.
12
Por. Sapientia christiana, art. 5. Por. też J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska
o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus, 28.06.1988, AAS 80 (1988), s. 841-912, art. 116, § 1-2.
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nienie wszystkich wymogów, m.in. materialnych i dydaktycznych.
Ponadto na decyzję Kongregacji wpływa opinia ordynariusza miejsca, Konferencji Episkopatu oraz osób biegłych, zwłaszcza z sąsiednich wydziałów.13 Tak utworzone uczelnie posiadają publiczną
kościelną osobowość prawną.14
Konsekwencją powiązania uczelni kościelnych ze Stolicą Apostolską jest kanoniczny walor nadawanych w jej imieniu stopni akademickich.15 Również Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. łączy
stopnie akademickie uzyskane na tych uniwersytetach lub wydziałach ze skutkami kanonicznymi.16 Konstytucja Sapientia christiana
przewiduje możliwość istnienia wydziałów kościelnych na uniwersytetach niekościelnych. Wydziały te nadają stopnie zarówno kanoniczne jak i państwowe.17
Utworzone przez Stolicę Apostolską, bądź zatwierdzone przez
nią uczelnie, mogą używać określenia kościelne. Na odrębność tak
wyodrębnionej grupy instytucji uczelniach wskazują też dokumenty
13
Por. Sapientia christiana, art. 61. Do erygowania nowego uniwersytetu lub wydziału, oprócz posiadania koniecznej bazy dydaktycznej i materialnej, należy wykazać,
że istnieje konieczność lub prawdziwa korzyść z zaistnienia nowej uczelni oraz przedłożyć statuty i program studiów. Jeśli natomiast chodzi o zatwierdzenie już istniejącej
uczelni jako kościelnej, to wraz ze spełnieniem wymienionych wyżej warunków, należy
ponadto wykazać zgodę Konferencji Biskupiej oraz władzy danej diecezji, por. Zarządzenia Kongregacji, art. 45-46. Decyzja o afiliacji instytutu do wydziału kościelnego,
podobnie jak agregacji i inkorporacji, jest zastrzeżona Kongregacji Wychowania Katolickiego. Zalecana jest afiliacja studiów teologicznych, zwłaszcza seminariów diecezjalnych i zakonnych, do jakiegoś wydziału teologicznego, por. Sapientia christiana, art.
62-63; Zarządzenia Kongregacji, art. 47-49.
14
Por. KPK 1983, kan. 116.
15
„(...) Uniwersytety i wydziały, które zostały kanonicznie erygowane lub zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i uprawiają oraz przekazują świętą doktrynę (teologię)
i złączone z nią gałęzie wiedzy – posiadają jednocześnie prawo nadawania stopni akademickich powagą Stolicy Apostolskiej.”, Sapientia christiana, art. 2. „Tylko uniwersytety lub wydziały kanonicznie erygowane lub zatwierdzone przez Stolicę Świętą i zorganizowane zgodnie z przepisami niniejszej Konstytucji, posiadają prawo nadawania
stopni akademickich, mających walor kanoniczny, z zachowaniem jednak szczególnego
prawa Papieskiej Komisji Biblijnej”, tamże, art. 6.
16
„Stopnie akademickie, posiadające skutki kanoniczne w Kościele, może nadawać
tylko uniwersytet lub wydział, który został erygowany albo zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.”, KPK 1983, kan. 817. Por. CIC 1917, can. 1377. Poprzedni Kodeks
z 1917 r. łączył stopień doktorski z prawem noszenia pierścienia i biretu oraz zalecał
pierwszeństwo przy nadawaniu niektórych urzędów i beneficjów dla doktorów lub licencjatów, por. tamże, can. 1378.
17
Por. Sapientia christiana, art. 8.
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kościelne. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w tytule trzecim
księgi trzeciej traktuje o uniwersytetach katolickich (rozdział II)
oraz oddzielnie o uniwersytetach i fakultetach kościelnych (rozdział III). Ponadto do obu grup instytucji przyporządkowane są odrębne konstytucje papieskie. Zagadnienie uczelni katolickich reguluje konstytucja Ex corde Ecclesiae.18 Do drugiej grupy odnosi się
natomiast przytaczana już konstytucja Sapientia christiana.
Sytuację prawną kościelnych uczelni wyższych w Polsce reguluje
Konkordat zawarty ze Stolicą Apostolską.19 Umowa konkordatowa,
ratyfikowana w 1998 r., gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo
zakładania i prowadzenia szkół wyższych oraz seminariów duchownych.20 „Status prawny szkół wyższych (…), a także tryb i zakres
uznawania przez Państwo kościelnych stopni i tytułów oraz status
prawny wydziałów teologii katolickiej na uniwersytetach państwowych regulują umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną przez Stolicę Apostolską.”21 Aktem wykonawczym do powyższego zapisu była Umowa zawarta pomiędzy rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski
z 1 lipca 1999 r.22
Umowa ta wymienia uczelnie (istniejące w dniu wejścia w życie tego aktu prawnego) i jednocześnie potwierdza ich osobowość
prawną. W nieco odmiennej sytuacji znajdują się dwie uczelnie:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwer18
Por. J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich Ex
corde Ecclesiae, 15.08.1990, AAS 82 (1990), s. 1475-1508.
19
Por. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolita Polską podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998, nr 51, poz. 318 (dalej Konkordat
1993).
20
Por. tamże, art. 15, ust. 1.
21
Tamże, art. 15, ust. 2.
22
Por. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu
Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez
Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów
duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe z dnia 1 lipca 1999 (dalej Umowa 1999), Dz.
U. z 1999, nr 63, poz. 727; tekst umowy został opublikowany jako załącznik do obwieszczenia ministra spraw zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. na temat wykonania
art. 15 Konkordatu, por. tamże. Tym samym utraciła swą moc wcześniejsza umowa
z dnia 30 czerwca 1989 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich
oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych
przez te uczelnie (dalej Umowa 1989), por. Monitor Polski, nr 22, poz. 174.
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sytet Lubelski, ponieważ są dotowane przez Państwo.23 W Polsce
funkcjonują różne uczelnie kościelne. Są one strukturami wielowydziałowymi, ale mogą też istnieć jako jednowydziałowa jednostka,
np. Papieskie Wydziały Teologiczne we Wrocławiu i w Warszawie.24
Kościelne uczelnie wielowydziałowe najczęściej obejmują takie
dyscypliny jak: teologia, prawo kanoniczne i filozofia chrześcijańska25. Katolicki Uniwersytet Lubelski tworzą wspomniane wyżej
trzy wydziały kościelne oraz inne fakultety.26 Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie również jest w dużej mierze przykładem
analogicznym, składa się ona z wydziałów: teologicznego, filozofii
oraz historii Kościoła.
Wydziały kościelne mogą też być częścią innej uczelni katolickiej albo państwowej. Wydziały teologiczne, na prawach fakultetu
kościelnego, istnieją przy niektórych polskich uczelniach państwowych.27 Umowa z 1 lipca 1999 r. zawiera przepis dający możliwość
podjęcia formalnej współpracy wyższych seminariów duchownych
z wydziałami teologicznymi istniejącymi jako odrębne kościelne
szkoły wyższe, czy też znajdującymi się w strukturze uczelni pań23
Por. Konkordat 1993, art. 15, ust. 3. Od października 2008 r. KUL korzystał z
pieniędzy budżetowych również na cele inwestycyjne.
24
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie posiada dwie sekcje (św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli), każda z nich posiada odrębną osobowość prawną, por.
Umowa 1999, § 2, ust. 2. O historii wydziału, por. J. M i a z e k, Od Akademickiego Studium Teologii Katolickiej do Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana
Chrzciciela. Historia 40-lecia: 1962-2002, Warszawskie Studia Teologiczne, nr 15 (2002),
s. 7-18.
25
Por. E. S z t a f r o w s k i, Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986,
s. 68. Oprócz tych najbardziej zasadniczych wydziałów kościelnych, można przykładowo wymienić: Wydział Archeologii Chrześcijańskiej, Biblijny i Starożytnego Wschodu,
Historii Kościelnej, Liturgii, Misjologii, Muzyki Sakralnej itd., por. Sapientia christiana,
art. 84-87.
26
Podobnym przykładem jest The Catholic University of America w Waszyngtonie,
który jest uniwersytetem z trzema wydziałami kościelnymi (teologia, prawo kanoniczne
i filozofia), por. F. R. M c M a n u s, Commentary, s. 972.
27
Wydziały teologiczne występują przy następujących uczelniach państwowych: Katowice, Opole, Olsztyn, Poznań, Toruń oraz w Szczecinie. Fakultety te są zobowiązane
do przestrzegania, oprócz prawa polskiego, również prawa kanonicznego, por. Sapientia christiana, art. 20 § 2. II Polski Synod Plenarny wymieniał poszczególne uczelnie
i wydziały kościelne; zestawienie to jest nieaktualne, choćby na przykład nie istnieje
już Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, por. tamże, nr 43/s. 56. Warto tu zauważyć, że dokument synodalny używa niejednoznacznej terminologii kanonistycznej.
Na marginesie nr 43 sygnuje „uczelnie i wydziały kościelne”, natomiast punkt ten rozpoczyna się od: „System wyższych szkół katolickich (...)”.
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stwowych. Alumni seminariów mogą w ramach takiej współpracy
uzyskiwać tytuł zawodowy magistra na kierunku teologia.28 Kooperacja seminarium z określoną uczelnią, na polu naukowym, nie obejmuje łączenia struktur. Oba podmioty winny pozostać oddzielne,
z zachowaniem autonomii strukturalnej, uczelni i seminarium.29
II Polski Synod Plenarny określił specyficzne zadania wydziałów
teologicznych. Oprócz funkcji badawczych mają one pełnić funkcję
duchowej integracji osób tworzących uniwersytet oraz rozmaitych
dziedzin badawczych.30 Wszystkie uczelnie i wydziały kościelne powinny stawać się miejscem dialogu światopoglądowego, ekumenicznego i międzyreligijnego.31
Zależność uczelni i wydziałów kościelnych od władz zwierzchnich należy zauważyć dwutorowo. Funkcjonują one w polskim systemie szkolnictwa wyższego, więc nadzór nad nimi pełni minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. A jednocześnie „publiczne uczelnie teologiczne i wydziały teologiczne uczelni publicznych
znajdują się także (…) pod nadzorem władz kościołów i związków
wyznaniowych”.32 Również uchwalenie statutu przez senat uczelni
publicznej, podstawowego dokumentu dla określenia ustroju uczelni, zatwierdza następnie minister nauki i szkolnictwa wyższego
w porozumieniu z odpowiednimi władzami kościelnymi.33
1.2. Władze i wykładowcy uczelni
Strukturę uczelnianą szczegółowo określają statuty, które wraz
z programem studiów są zatwierdzane przez Stolicę Apostolską.34
28
Por. Umowa 1999, § 7; o współpracy seminariów z uczelniami papieskimi, por.
także Umowa 1989, § 8 ust. 1 n. 2, § 9 ust. 2 n. 2. O kontaktach seminariów z innymi
uczelniami i wydziałami teologicznymi, zwłaszcza w wymiarze naukowym, por. II Polski
Synod Plenarny, nr 76/s. 61.
29
Por. Sapientia christiana, art. 21.
30
Por. II Polski Synod Plenarny, nr 67/s. 60.
31
Por. tamże, nr 71/s. 61. Otwarta i ekumeniczna postawa badawcza uczelni kościelnych jest częścią posoborowego dialogu Kościoła ze współczesnym światem, por.
F. P a s t e r n a k, Reorganizacja, s. 228.
32
Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 33 ust. 3.
33
Por. tamże, art. 57. Zapis ustawowy o porozumieniu z władzami kościelnymi dotyczy również wydziałów teologicznych w ramach uniwersytetu państwowego, w odniesieniu do „postanowień statutu związanych z funkcjonowaniem teologicznej podstawowej
jednostki organizacyjnej”, tamże, art. 57 ust. 3.
34
Por. KPK 1983, kan. 816 § 2; Sapientia christiana, art. 7. Por. także Zarządzenia Kongregacji, Załącznik 1- Normy dotyczące sporządzania statutów uniwersytetu lub wydziału.
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Ważnym punktem odniesienia przy ich układaniu są normy Stolicy
Apostolskiej, zwłaszcza te, które są zawarte w konstytucji Sapientia
christiana.
Uczelnia kościelna jest związana strukturalnie z Kościołem katolickim. Stan ten wyraża zwłaszcza osoba Wielkiego Kanclerza,
który łączy uczelnię z władzami kościelnymi. Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską na uniwersytecie lub wydziale i jednocześnie uczelnię wobec Stolicy Świętej.35 Jego zadania są wyartykułowane w Zarządzeniach Kongregacji Wychowania Katolickiego
do konstytucji Sapientia christiana. Wielki Kanclerz wspiera rozwój
uczelni w jedności z katolicką doktryną oraz troszczy się o zachowanie prawa kanonicznego. Przedstawia Kongregacji nazwiska
osób do zatwierdzenia bądź mianowania na stanowisko rektora
oraz niektórych wykładowców. Przyjmuje wyznanie wiary od rektora. Udziela misji kanonicznej do nauczania. Co trzy lata składa
sprawozdanie Stolicy Apostolskiej ze stanu uczelni.36 Osoba Wielkiego Kanclerza łączy instytucję uczelnianą z Kościołem partykularnym i powszechnym. Zwykle powyższą funkcję pełni ordynariusz
miejsca, gdzie znajduje się uniwersytet bądź wydział, o ile Stolica
Apostolska nie zarządzi inaczej.37
Władze uczelni stanowią pojedyncze osoby, jak również kolegia.
Należy tu wymienić zwłaszcza rektora oraz dziekana (dziekanów).
Władzami kolegialnymi są rada uniwersytetu i rada wydziału (wydziałów). Szczegółowe zagadnienia dotyczące nazw, obowiązków,
sposobów wybierania, kadencji itd. określają statuty.38
Kościelność uczelni wpływa następnie na nominację rektorską oraz jego obowiązki. Osobę rektora mianuje albo zatwierdza
Kongregacja Wychowania Katolickiego.39 Przy obejmowaniu funkcji rektor składa wyznanie wiary przed Wielkim Kanclerzem.40
Por. Sapientia christiana, art. 12.
Por. Zarządzenia Kongregacji, art. 8.
37
Por. Sapientia christiana, art. 13-14. Jeśli uczelnia podlega władzy kolegialnej
(np. Konferencji Episkopatu), wówczas grono to wyłania spośród siebie osobę Wielkiego Kanclerza, por. Zarządzenia Kongregacji, art. 9.
38
Por. Sapientia christiana, art. 16 nn. Odpowiednie normy prawa polskiego w odniesieniu do organów uczelni (senat, rady podstawowych jednostek organizacyjnych
itp.), por. Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 60-83.
39
Por. Sapientia christiana, art. 18.
40
„Do osobistego złożenia wyznania wiary według formularza zatwierdzonego przez
Stolicę Apostolską są zobowiązani (...) 7. przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego
35
36

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 94

25-05-2009 13:26:00

[11]

ODRĘBNOŚĆ WYDZIAŁÓW KOŚCIELNYCH

95

Do licznych obowiązków rektora należy kierowanie wspólnotą akademicką, reprezentowanie uczelni i nadzorowanie administracją.
Ponadto z racji kościelnego charakteru uniwersytetu czy wydziału, rektor informuje Wielkiego Kanclerza o ważniejszych sprawach
oraz przesyła każdego roku sprawozdanie statystyczne do Kongregacji Wychowania Katolickiego.41
Każda uczelnia powinna mieć odpowiednią liczbę wykładowców,
stosowną do potrzeb naukowych studentów, w każdej wykładanej
dyscyplinie. Od wykładowców, zanim zostaną włączeni do grona
nauczycielskiego, oczekuje się spełnienia określonych wymogów:
odpowiednia wiedza, stopień doktorski, walory moralne i poczucie
odpowiedzialności oraz zdolności pedagogiczne.42
Kościół broni reguły wolności badań akademickich, ale też przypomina, „że zasady tej nie wolno oddzielać od odpowiedzialności
etycznej uczonego”.43 Odpowiedzialność ta posiada jeszcze większe znaczenie w odniesieniu do nauczycieli, którzy nauczają wiary
i moralności, dlatego konstytucja Sapientia christiana stawia im dodatkowe wymogi. Nauczanie tych dziedzin winno zachować łączność z Urzędem Nauczycielskim Kościoła; ponadto ci wykładowcy
składają publiczne wyznanie wiary i otrzymują misję kanoniczną
nie ma, przed ordynariuszem miejsca albo ich delegatami, rektor uniwersytetu kościelnego lub katolickiego – przy obejmowaniu funkcji (...).”, KPK 1983, kan. 833 nr 7.
41
Por. Zarządzenia Kongregacji, art. 14. Kodeks z 1983 r. zauważa osobę rektora uniwersytetu kościelnego w kontekście synodu partykularnego; rektor powinien być wezwany na synod z prawem głosu doradczego, por. KPK 1983, kan. 443 § 3 nr 3. O zadaniach
rektora polskiej uczelni publicznej, por. Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 66.
42
Por. Sapientia christiana, art. 24-26. Również Kodeks z 1983 r. stawia wysokie wymogi dla nauczycieli uczelni kościelnych i katolickich: „Władza kompetentna, zgodnie
z postanowieniami statutów, ma obowiązek zatroszczyć się o to, ażeby nauczycielami
uniwersytetów katolickich mianować osoby, które obok odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają się również nieskazitelnością doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów, powinni być usunięci ze stanowiska,
z zachowaniem sposobu określonego w statutach.”, tamże, kan. 810 § 1; por. tamże,
kan. 818. Wymogi stawiane nauczycielom akademickim, por. także Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 109 nn.
43
II Polski Synod Plenarny, nr 17/s. 52. O wolności badań, która nie sprzeciwia
się otwartości na prawdę, tak że istnieje wzajemny związek, a nie sprzeczność badań
i prawdy, por. J a n P a w e ł II, Homilia Jana Pawła II podczas obchodów Jubileuszu
Nauczycieli Akademickich Chrystus nie zagraża wolności badań, 10.09.2000, Wiadomości KAI 14.09.2000, s. 23-24; tenże, Przemówienie J a n a P a w ł a II do uczestników Światowego Spotkania Nauczycieli Akademickich Laboratoria kultury, 09.09.2000,
Wiadomości KAI 14.09.2000, s. 24-25.
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od Wielkiego Kanclerza.44 Ich nauczanie wsparte jest powagą autorytetu Kościoła, co wyraża udzielona misja. Pozostali wykładowcy, niezwiązani bezpośrednio z dyscyplinami wiary i moralności,
otrzymują zwykłe zezwolenie nauczania od Wielkiego Kanclerza.45
Dodatkowe wymagania dla nauczycieli przedmiotów teologicznych stanowi również Kodeks z 1983 r., który domaga się dla nich
szczególnego zlecenia (mandatu) do nauczania.46 Trudność w interpretacji tego zagadnienia wynika m.in. ze stosowanej terminologii. Sapientia christiana używa zwrotu misja kanoniczna, a Kodeks
z 1983 r. – mandat. Wydaje się, że misja kanoniczna jest mocniejszym wyrażeniem niż mandat, ale oba terminy prowadzą do tych
samych konsekwencji (otrzymanie misji kanonicznej od Wielkiego
kanclerza, złożenie wyznania wiary, nihil obstat ze strony Stolicy
Apostolskiej).47
Konstytucja Sapientia christiana w odniesieniu do wykładowców
stanowi ponadto zastrzeżenie, że nie można być równocześnie stałym wykładowcą na dwóch wydziałach.48 Mimo tego zastrzeżenia,
44
Por. Sapientia christiana, art. 27. O obowiązku złożeniu wyznania wiary przed
rektorem, który jest kapłanem, lub przed ordynariuszem miejsca albo przed ich delegatami, por. KPK 1983, kan. 833, nr 7.
45
Por. Sapientia christiana, art. 27 § 1. Wielki Kanclerz wydaje także zezwolenie
na prowadzenie wykładów przez akatolików, por. Zarządzenia Kongregacji, art. 18.
Stolicy Apostolskiej zastrzega się prawo sprzeciwu wobec stałego zatrudnienia poszczególnych wykładowców, por. Sapientia christiana art. 27 § 2; por. także Zarządzenia
Kongregacji, art. 19.
46
„We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele przedmiotów teologicznych muszą mieć zlecenie kompetentnej władzy kościelnej.”, KPK 1983, kan. 812; por. tamże,
kan. 818. Por. też wypowiedź II Polskiego Synodu Plenarnego: „Wykładowcy przedmiotów należących do dziedziny wiary lub obyczajów powinni być świadomi tego, że zadanie to wymaga zachowania ścisłej łączności z autentycznym nauczaniem Kościoła,
przede wszystkim zaś z magisterium Biskupa Rzymskiego. Po złożeniu przepisanego
wyznania wiary otrzymują oni misję kanoniczną od wielkiego kanclerza lub jego delegata. W momencie mianowania wszyscy pracownicy naukowi i administracyjni winni zostać poinformowani o katolickiej tożsamości uniwersytetu lub wydziału, o tym, co z niej
wynika, jak również o ciążącym na nich obowiązku jej umacniania, a przynajmniej respektowania”, tamże, nr 20/s. 53. Przytoczony dokument synodalny rozciąga więc pewną odpowiedzialność za tożsamość uczelni na wszystkich jej pracowników. O obecności
świeckich wykładowców na uczelniach katolickich i kościelnych, por. E. Z a n e t t i,
I laici nel munus docendi della Chiesa, w: I laici nella ministerialità della Chiesa, XXVI
Incontro di Studio Centro Dolomiti „Pio X” – Borca di Cadore 28 giugno – 3 luglio
1999, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2000, s. 213.
47
Por. F. R. M c M a n u s, Commentary, s. 975.
48
Por. Zarządzenia Kongregacji, art. 21 § 2; cały dokument odnosi się do uczelni
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Kościół zaleca przełożonym i profesorom uniwersytetów i fakultetów kościelnych współpracę w obrębie tej samej uczelni, jak również pomiędzy różnymi ośrodkami studiów, nawet niekościelnymi,
dla większego postępu wiedzy.49 Prawo polskie, podobnie do kanonicznego, ogranicza tzw. wieloetatowość: „nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy tylko
w jednym podstawowym miejscu pracy”.50
W ogólnej grupie grona wykładowców znajdują się też kapłani diecezjalni oraz osoby zakonne. Mogą oni podejmować pracę
za zgodą własnego ordynariusza lub przełożonego, z zachowaniem
wszystkich powyższych norm.51
1.3. Studenci i program studiów
Uczelnie kościelne są otwarte dla wszystkich studentów, duchownych i świeckich.52 Przyjęcie na studia łączy się przede
wszystkim z uzyskaniem odpowiedniego wcześniejszego poziomu
wykształcenia, analogicznego do wymagań państwowych uniwersytetów danego kraju czy regionu.53 Konstytucja Sapientia christiana oczekuje ponadto od kandydatów świadectwa moralności. Dla
duchownych i alumnów wystawia je ich własny ordynariusz; dla

kościelnych, zatem zastrzeżenie powyższe nie wyklucza jednoczesnej pracy wykładowcy
na uczelni kościelnej i niekościelnej.
49
„Przełożeni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów kościelnych powinni zatroszczyć się o to, ażeby poszczególne wydziały uniwersytetu świadczyły sobie wzajemną pomoc, na ile zezwala na to przedmiot, oraz żeby między własnym uniwersytetem
lub wydziałem i innymi uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, istniała
wzajemna współpraca, przez którą, podejmując wspólne działanie, poprzez spotkania,
skoordynowane badania naukowe czy inne środki, zmierzałoby się do większego postępu wiedzy.”, KPK 1983, kan. 820. Por. II Polski Synod Plenarny, nr 21/s. 53.
50
Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 109 ust. 2; podjęcie dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody rektora, jej brak może skutkować wypowiedzeniem stosunku
pracy, por. tamże, art. 124 ust. 4, art. 129 ust. 1.
51
Por. Zarządzenia Kongregacji, art. 23; KPK 1983, kan. 671.
52
Por. Sapientia christiana, art. 31.
53
Por. tamże, art. 32; Zarządzenia Kongregacji, art. 24 § 2. Wskazania Kongregacji
wskazują również na wymóg znajomości języka łacińskiego, w stopniu pozwalającym
na zrozumienie i posługiwanie się źródłowymi dokumentami kościelnymi, por. tamże
art. 24 § 3. Wydaje się, że jest to postulat trudny do spełnienia w aktualnej polskiej rzeczywistości dydaktycznej. Dlatego naukę języka łacińskiego należy rozbudować w programie studiów. O wymaganiach stawianych kandydatom na studia, por. także Prawo
o szkolnictwie wyższym 2005, art. 169.
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pozostałych kandydatów wydaje persona ecclesiastica.54 Kodeks
z 1983 r. zaleca biskupom diecezjalnym oraz przełożonym instytutów zakonnych, aby posyłali oni młodych duchownych i osoby
zakonne na studia.55 Szczegółowe prawa i obowiązki studentów
określają statuty.
Przebieg studiów reguluje program, który powinien respektować
normy wynikające z dokumentów kościelnych, w tym i Soboru Watykańskiego II. Zatem program studiów z jednej strony winien respektować swobodę badań i nauczania. Z drugiej strony, owa wolność mieści się w granicach Słowa Bożego oraz w posłuszeństwie
wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.56 Roztropność poszukiwań naukowych jest szczególnie potrzebna na styku nauki i duszpasterskich potrzeb Kościoła.
Program studiów uczelni kościelnych dzieli się zazwyczaj na trzy
fazy.57 Na pierwszym etapie dokonuje się przekaz ogólnych informacji oraz wprowadzenie w posługiwanie się metodą pracy naukowej. W drugiej fazie kształcenia studentów następuje pogłębione
studium określonej grupy dyscyplin i dalsze wprowadzenie w metodę naukową. Ostatni etap prowadzi do dojrzałości naukowej studenta oraz łączy się z napisaniem rozprawy doktorskiej. Tak nakreślone fazy korespondują z rozwijającym się w Europie Systemem
bolońskim studiów wyższych, w którym występuje dwa etapy początkowe i trzeci – doktorancki.58
54
Por. Sapientia christiana, art. 31; Zarządzenia Kongregacji, art. 24. Dla osób zakonnych świadectwo wystawia przełożony zakonny; dla pozostałych (świeckich), zazwyczaj dokument wystawia proboszcz lub katecheta.
55
„Na ile wymaga tego dobro diecezji lub instytutu zakonnego, a nawet Kościoła
powszechnego, biskupi diecezjalni albo kompetentni przełożeni instytutów zakonnych powinni posyłać na uniwersytety młodych duchownych i zakonników, odznaczających się charakterem, cnotą i uzdolnieniami.”, KPK 1983, kan. 819. Kodeks
nie odnosi się tym miejscu do stowarzyszeń życia apostolskiego ani do instytutów
świeckich. Przełożeni tych wspólnot, choć nie są zobligowani prawnie do wysyłania
swoich członków na studia, powinni jednakże zauważać potrzebę kształcenia; por.
także L. C h i a p p e t t a, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. II, Roma 1996, s. 60.
56
Por. Sapientia christiana, art. 38-39.
57
Por. tamże, art. 40.
58
Na uczelniach wyższych są prowadzone studia pierwszego, drugiego stopnia lub
jako jednolite studia magisterskie oraz doktoranckie, por. Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 159, 195. Ministrowie edukacji 29 krajów 19 czerwca 1999r. podpisali
Deklarację Bolońską. W dokumencie tym zawarte są zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich; celem Deklaracji Bolońskiej
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Konstytucja Sapientia christiana podaje ramowe wytyczne dla
programu studiów i ogólnych zasad funkcjonowania trzech najważniejszych wydziałów kościelnych: teologicznego, prawa kanonicznego i filozofii. Przykładowo, wydziały prawa kanonicznego
w pierwszej fazie podejmują wykład ogólnych zasad prawa kanonicznego w ciągu roku (dwóch semestrów). Drugi cykl, trwający
dwa lata (cztery semestry), jest poświęcony pogłębionemu studium
całego Kodeksu Prawa Kanonicznego.59 Trzeci etap obejmuje przynajmniej jeden rok i jest nakierowany na doskonalenie formacji
prawniczej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.60
Wytyczne konstytucji Sapientia christiana dotyczące programu
studiów na wydziałach prawa kanonicznego zostały znowelizowane dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2 września
2002 r. Dokument ten zmienia czas trwania poszczególnych cykli
programu studiów oraz zestawienie wykładanych przedmiotów.
Według nowych wytycznych pierwszy etap studiów trwa cztery semestry (dwa lata); kolejny sześć semestrów (trzy lata); ostatni dwa
semestry (jeden rok). Treść dokumentu wskazuje na dwie zasadnicze przyczyny dla zaistnienia dekretu. Pierwszą jest niedostateczna
znajomość języka łacińskiego u absolwentów szkół średnich. Wykład prawa kanonicznego, w myśl nauki Soboru Watykańskiego II,
odnosi się do „tajemnicy Kościoła”; zatem studia prawa kanonicznego domagają się podstawowej wiedzy teologicznej. Brak takiej
wiedzy stanowi drugą przyczynę reformy programu studiów.61
jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, por. http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=127&layout=1&page=0
(data dostępu: 15.07.2008).
59
Na zakończenie pierwszego i drugiego cyklu studiów ma się odbyć egzamin (rygorozum) z całości materiału, por. Zarządzenia Kongregacji, art. 58.
60
Por. Sapientia christiana, art. 76.
61
Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret reformujący studia na Wydziałach Prawa Kanonicznego, 02.09.2002 r., L’Osservatore Romano z dn. 16.11.2002 r.
Według dekretu pierwszy etap studiów obejmuje niektóre zagadnienia filozoficzne i teologiczne (metafizyka, etyka, wprowadzenie do Pisma Świętego, teologia fundamentalna itd.), wprowadzenie ogólne do prawa kanonicznego i język łaciński. Drugi cykl
zakłada wykład Kodeksu Prawa Kanonicznego albo Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, dyscypliny powiązane (teologia prawa kanonicznego, prawo rzymskie,
elementy prawa cywilnego itd.), wprowadzenie do Kodeksu Prawa Kanonicznego dla
studentów prawa Kościołów wschodnich i odwrotnie, język łaciński, wykłady fakultatywne i seminaria. Trzeci etap obejmuje łacinę kościelną oraz wykłady obligatoryjne lub
fakultatywne, według rozporządzenia danego wydziału. O przyczynach wydania dekre-
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Ogólny schemat programu studiów jest modyfikowalny dla niektórych grup osób. Zarządzenia wykonawcze do konstytucji Sapientia christiana zezwalają na opuszczenie pierwszego etapu studiów przez absolwentów seminariów duchownych, którzy ukończyli
studia filozoficzno-teologiczne.62 Kolejna modyfikacja odnosi się
do doktorów prawa świeckiego. Mogą oni uzyskać skrócenie okresu studiów, z obowiązkiem zdania wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania stopni akademickich.63
Odpowiednio do trzech etapów nauczania konstytucja Sapientia christiana rozróżnia stopnie naukowe. Ukończenie pierwszego
etapu studiów uprawnia do stopnia bakalaureatu; drugi kończy się
licencjatem; ostatni poziom wieńczy doktorat. „Nie można nikogo dopuścić do doktoratu, jeżeli nie uzyskał wcześniej licencjatu”,
stanowi konstytucja Sapientia christiana.64 Norma ta dotyczy wydziałów kościelnych. Zatem posiadany analogiczny stopień z innych (niekościelnych) dyscyplin nie uprawnia do rozpoczęcia etapu
doktorskiego. Wymagane są tu specjalistyczne studia z określonej
dyscypliny kościelnej. Do uzyskania doktoratu wymagana jest następnie rozprawa doktorska, poddana publicznej dyskusji i obronie. Po pozytywnej obronie i zaaprobowaniu przez kolegium wydziału, rozprawa doktorska winna być opublikowana, przynajmniej
w znacznej części.65 Ze względu na wyjątkowe zasługi naukowe lub
kulturowe w zakresie rozwijania nauk kościelnych, wydział może
nadać doktorat honorowy (honoris causa), który jest odmienny
od akademickiego stopnia doktoratu oraz nie łączy się z kanonicznymi implikacjami.
Stopnie akademickie prowadzą do określonych uprawnień. Doktorat upoważnia do prowadzenia wykładów na wydziale kościelnym.66
tu oraz analizę norm w nim zawartych, por. R. S o b a ń s k i, Uwagi o studiach prawa
kanonicznego (na marginesie dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2.9.2002),
w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. J. Kałowskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin,
Warszawa 2004, s. 21-31. Wydział Prawa Kanonicznego szczególniej przygotowuje studentów do pełnienia zadań kościelnych (administracyjnych, sądowniczych oraz duszpasterskich), por. F. P a s t e r n a k, Reorganizacja, s. 225.
62
Por. Zarządzenia Kongregacji, art. 57 § 1.
63
Por. tamże, art. 57 § 2.
64
Sapientia christiana, art. 49 § 2; por. F. P a s t e r n a k, Reorganizacja, s. 222.
65
Por. Sapientia christiana, art. 49 § 3.
66
Por. KPK 1983, kan. 253 § 1. Doktorat jest wymagany dla niektórych urzędów
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Licencjat pozwala wykładać w wyższym seminarium duchownym
lub w równorzędnej szkole wyższej.67 Nazwy stopni akademickich,
które występują w dokumentach kościelnych, mogą być dostosowane do praktyki uczelni wyższych danego kraju czy regionu. Ważna
jest równoważność stopni i ich przejrzystość we wzajemnej relacji.68
Studiowanie prowadzi przede wszystkim do zdobycia wiedzy
przez studentów. Jednakże uczelnia kościelna winna równocześnie zaoferować studentom możliwość duchowego rozwoju. Dlatego Kodeks z 1983 r. wskazuje na potrzebę otoczenia studentów troską duszpasterską. Biskupi diecezjalni mogą w tym celu
erygować specjalne parafie albo przynajmniej ustanowić duszpasterzy akademickich.69 Potrzeba duszpasterstwa studenckiego
dotyczy wszystkich uczelni, nie tylko kościelnych. Biskup diecezjalny nie tylko winien ustanowić kapelana, ale sam też ma utrzymywać stały kontakt z władzami uczelni. Duszpasterstwo takie
zwrócone ku studentom, powinno obejmować również nauczycieli
akademickich.70
kościelnych: kandydat do biskupstwa, por. tamże, kan. 378 § 1; wikariusz generalny
i biskupi, por. tamże, kan. 478 § 1.
67
Por. Sapientia christiana, art. 50 § 1; KPK 1983, kan. 253 § 1. Licencjat łączy się
z niektórymi funkcjami kościelnymi: kandydat do biskupstwa, por. tamże kan. 378 § 1;
wikariusz generalny i biskupi, por. tamże, kan. 478 § 1; wikariusz sądowy, por. tamże,
kan. 1420 § 4; sędzia w sądzie kościelnym, por. tamże, kan. 1421 § 3; rzecznik sprawiedliwości i obrońca węzła, por. tamże, kan. 1435.
68
Por. Sapientia christiana, art. 48. Instytucje kościelne winny starać się o rozpoznanie przez władze świeckie kościelnych stopni akademickich, co może być zawarte
np. w konkordacie, por. F. R. M c M a n u s, Commentary, s. 975. Wydaje się, że w polskiej rzeczywistości występuje nieporozumienie. Ukończenie pierwszego stopnia studiów na uczelni publicznej wieńczy licencjat; zamknięcie studiów drugiego stopnia
na uczelni kościelnej także oznacza osiągnięcie licencjatu, ale w terminologii polskich
uczelni „kościelny licencjat” faktycznie jest magisterium.
69
„Biskup diecezjalny powinien otoczyć studentów szczególną troską duszpasterską,
nawet erygując dla nich parafię albo przynajmniej wyznaczając do tego na sposób stały
niektórych kapłanów. Winien również zatroszczyć się o to, ażeby na uniwersytetach,
także niekatolickich, powstały katolickie ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży
pomoc, zwłaszcza duchową.”, KPK 1983, kan. 813; por. tamże, kan. 818.
70
Por. II Polski Synod Plenarny, nr 68/s. 60. Dokument ten zauważa potrzebę podjęcia refleksji nad poszukiwaniem nowych form duszpasterstwa w środowiskach akademickich, tamże. Problem duszpasterstwa akademickiego obejmuje zagadnienie formy
(kapelanie, parafie personalne) oraz zaangażowania różnych osób i grup (wikariusz
biskupi, wspólnoty zakonne, świeccy), por. J. D y d u c h, Posłannictwo uniwersytetów,
s. 87-90. Prawdopodobnie pierwszą akademicką parafią personalną jest wspólnota pw.
św. Ireneusza w Częstochowie.
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2. Wydziały kościelne UKSW
2.1. Zarys historii UKSW
W roku 2004 minęło 50 lat istnienia uczelni, która pierwotnie
powstała jako Akademia Teologii Katolickiej, a następnie przeobraziła się w Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Początki Akademii sięgają więc roku 1954, kiedy to na mocy
uchwał rządowych, Wydziały Teologiczne Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały wyłączone
ze swoich macierzystych uczelni i utworzyły nową uczelnię.71 Trzon
kadry profesorskiej stanowili wykładowcy z Krakowa i Warszawy.
Ówczesny przewodniczący Episkopatu Polski bp Michał Klepacz
zaproponował nazwę „Akademia Teologii Katolickiej”. On także
skutecznie zabiegał o kanoniczne elementy nowo powstałej uczelni,
takie jak: konieczność otrzymania misji kanonicznej przez wykładowców i zobowiązanie rektora do składania sprawozdań władzom
kościelnym.72
Pierwsza inauguracja roku akademickiego w ATK odbyła się
22 listopada 1954 r.73 Od 1956 r. uczelnia przeżywała trudne lata.
Zagadnienie jej kanoniczności powodowało odwołanie alumnów
ze studiów oraz odejście krakowskich profesorów.74 Do przetrwania
uczelni przyczynił się Ksiądz Rektor Kwiatkowski, który zabiegał
u kard. Stefana Wyszyńskiego o kanoniczne uznanie ATK. Pomoc71
Opracowanie historii ATK, por. J. M a n d z i u k, Akademia Teologii Katolickiej
w Warszawie, w: Nowy uniwersytet dla Warszawy, Materiały z sympozjum w Akademii
Teologii Katolickiej z dn. 09.11.1998, Warszawa 1999, s. 67-85; tekst wspomnianych wyżej uchwał rządowych, por. tenże, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
1954-1999, Warszawa 1999, s. 12-13.
72
Por. J. M a n d z i u k, Akademia, s. 68.
73
W roku 2004 minęła pełna rocznica istnienia wydziałów kościelnych, co było także
okazją do jubileuszowego podsumowania historii; por. S. U r b a ń s k i, 50. Rocznica
Wydziału Teologicznego (1954-2004), w: Wydział Teologiczny (1954-2004), red. S. U r b a ń s k i, Warszawa 2004, s. 13-34; R. S o b a ń s k i, Półwiecze Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, w: Księga pamiątkowa Wydziału Prawa Kanonicznego ATK/UKSW
1954-2004, Warszawa 2005, red. J. W r o c e ń s k i, B. S z e w c z u l, S. K o b i a ł k a,
s. 9-19. Ta ostatnia pozycja ukazuje również aktualną strukturę tego Wydziału oraz miniony i bieżący dorobek dydaktyczno-naukowy jego pracowników.
74
Por. J. M a n d z i u k, Akademia, s. 69. Równolegle z historią ATK zaczęła się historia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, który miał zapewnić studium
teologii – zwłaszcza alumnom seminarium duchownego, por. J. M i a z e k, Od Akademickiego Studium, s. 7-12.
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na również okazała się ustawa państwowa z 1958 r. żądająca przy
przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich recenzji
wykładowcy z innej uczelni. ATK zorientowana na nauki kościelne dopełniała zatem naukowo Katolicki Uniwersytet Lubelski.75
Również w 1958 r. Prymas Polski został upoważniony przez Stolicę
Apostolską do sprawowania kanonicznej władzy nad ATK.76
Nowa uczelnia kościelna systematycznie się rozwijała na wielu
płaszczyznach: kadry profesorskiej, wydawniczej, liczby studentów, działalności artystycznej, zasobności biblioteki oraz pracy
naukowej. Ważnym wydarzeniem, również z punktu jej kanoniczności, było przyjęcie ATK do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich w 1973 r.77 Stopniowo rozwijały się kontakty
ATK z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Rozwój uczelni dotyczył również jej struktur. W 1987 r. powstał Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Równolegle rozwijał się
Instytut Studiów nad Rodziną, który otrzymał charakter instytutu
pozawydziałowego.
Spornym zagadnieniem była kwestia kanoniczności stopni naukowych nadawanych przez uczelnię. Na mocy upoważnienia
Kongregacji Wychowania Katolickiej, Prymas Polski we wrześniu
1974 r. nadał uprzednio uzyskanym stopniom znaczenie kanoniczne. W odniesieniu do przyszłości, dekret Prymasa z 12 września
1974 r. zobowiązywał rektora do składania przysięgi wierności
na ręce Wielkiego Kanclerza. Profesorowie podobną przysięgę
mieli składać wobec delegata Wielkiego Kanclerza; wszyscy wykładowcy musieli otrzymać misję kanoniczną oraz odznaczać się wiernością wobec nauki Kościoła. Prymas poprzez podpisanie wykazów
osób dyplomowanych uznawał kanoniczność ich stopni.78
75
J. M a n d z i u k mówi w tym miejscu o istnieniu i działaniu dwóch wyższych
uczelni katolickich w Polsce, w Warszawie i w Lublinie, por. tenże, Dzieje Akademii,
s. 21. Prawo kanoniczne w tamtym okresie nie rozróżniało ściśle uczelni kościelnych
od katolickich, ale z aktualnego punktu widzenia można by takiego podziału dokonać.
76
Por. J. M a n d z i u k, Akademia, s. 70. Stopniowo od lat 60. Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński zaczął nawiedzać ATK (spotkania modlitewne, naukowe i uroczystości
inauguracyjne), a następnie zabiegał o rozwój naukowy i inwestycyjny uczelni, będąc
jej orędownikiem, por. S. U r b a ń s k i, 50. Rocznica Wydziału Teologicznego, s. 27.
77
Por. J. M a n d z i u k, Akademia, s. 74; tenże, Dzieje Akademii, s. 31.
78
Por. tamże, s. 39. Ostatecznie, kanoniczną aprobatę ATK uzyskało dzięki dekretowi Kongregacji Seminariów z 29 czerwca 1989 r. (N. 531/75/55). Biografie i wspomnienia o profesorach ATK, por. Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii
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Ustawiczny rozwój uczelni i nowa sytuacja polityczna w Polsce
lat dziewięćdziesiątych zaowocowały myślą przekształcenia ATK
w uniwersytet. Od 12 grudnia 1992 r. Ksiądz Rektor J. Łach wraz
z Senatem rozpoczął starania o dokonanie takiej zmiany.79 Władze uczelni jednocześnie przygotowały propozycję statutu ATK.
Nowy statut Akademii został ostatecznie zaaprobowany przez Stolicę Apostolską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1994 r.80
Trwały dalsze prace nad przekształceniem uczelni w uniwersytet.
Po pozytywnym ustosunkowaniu się Konferencji Episkopatu Polski do nowego projektu, Kongregacja Wychowania Katolickiego
15 grudnia 1997 udzieliła zgody na transformację Akademii w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.81 Senat ATK złożył następnie wniosek o przekształcenie Akademii w Uniwersytet do Ministra Edukacji Narodowej. Wniosek rozpatrywała Rada Główna
Szkolnictwa Wyższego, która poprosiła o opinie trzy uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.82
Katolickiej w Warszawie we wspomnieniach wychowanków, red. J. D o ł ę g a, J. M a n d z i u k, Warszawa 2002.
79
Por. J. M a n d z i u k, Dzieje Akademii, s. 59. Kalendarium przekształcenia ATK
w UKSW oraz opis tych wydarzeń przez rektorów uczelni: ks. prof. J. Łacha (rektor
ATK 1990-1996), ks. prof. R. Bartnickiego (rektor ATK 1996-2000 oraz pierwszy rektor UKSW), por. Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. H. K a c z m a r s k i, H. P o d o l s k i, Warszawa 2000.
80
Por. Statut Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Warszawa 1994 (dalej Statut ATK); por. także J. M a n d z i u k, Dzieje Akademii, s. 60. Interesujący jest Wstęp
do Statutu ATK z 1994 r., który odwołuje się do prawa kanonicznego i prawa polskiego.
W ramach prawa kanonicznego Wstęp nawiązuje do konstytucji apostolskich Jana Pawła II o uniwersytetach kościelnych Sapientia christiana z 1989 r. oraz o uniwersytetach
katolickich Ex corde Ecclesiae z 1990 r. Uczelnia rozwijała się na wielu płaszczyznach.
Wzrastała liczba i kwalifikacje kadry nauczycielskiej. Zostały utworzone nowe katedry
i kierunki. Przykładowo, Wydział Prawa Kanonicznego od października 1998 r. otworzył nowy kierunek – prawo.
81
Por. J. M a n d z i u k, Akademia, s. 81; tenże, Dzieje Akademii, s. 59-60. Przekształcenie Akademii w Uniwersytet pociągało za sobą pytanie, jaki Uniwersytet? Jednym z wyrazów poszukiwań naukowych na ten temat było sympozjum pt. Nowy Uniwersytet dla Warszawy z 1988 r. Niektóre z referatów tego sympozjum (opublikowane w tej
samej pozycji) sugerowały powstanie uniwersytetu katolickiego, por. W. G ó r a l s k i,
Uniwersytet katolicki w świetle prawa kościelnego, w: Nowy uniwersytet dla Warszawy, Materiały z sympozjum w Akademii Teologii Katolickiej z dn. 09.11.1988 r., Warszawa 1999,
s. 42-55; J. S a l i j, Próba określenia specyfiki nowego uniwersytetu w Warszawie, s. 56-66.
82
Por. J. M a n d z i u k, Dzieje Akademii, s. 73. Zagadnienia nihil obstat oraz statusu przyszłego uniwersytetu, por. Z prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Reflek-
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Zwieńczeniem długoletniej pracy transformacyjnej była ustawa
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(w miejsce dotychczasowej Akademii Teologii Katolickiej).83 Ustawę w dniu 22 września przyjął Senat a następnie 30 września 1999 r.
podpisał ją Prezydent RP. Ustawa ta określa w art. 1 nazwę i siedzibę Uniwersytetu oraz to, że jest on uczelnią państwową. Art. 4
stanowi o podwójnym nadzorze nad Uniwersytetem: państwowym
(minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego) oraz kościelnym
(władze Kościoła katolickiego, w zakresie określonym przez umowę
między KEP a Rządem RP oraz statut uczelni). Fundamentalna,
zatem podstawa dla istnienia uczelni określa jej państwowy charakter przy podwójnej zależności (państwowej i kościelnej). Uwaga ta
jest istotna ze względu na temat całego opracowania, które odnosi
się do wydziałów kościelnych UKSW. Zadaniem całego Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.84
2.2. Definicja i zadania wydziałów kościelnych UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powstały na mocy wyżej przytoczonej ustawy, rządzi się normami statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że pierwszy statut z 1999 r. 85
ze względu na ustawę o szkolnictwie wyższym z 1990 r. został zmo-

sje z posiedzenia plenarnego w dniu 21 stycznia 1999, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_115/115rada.html (data dostępu: 24.07.2008).
83
Por. Dz.U. 1999, nr 79, poz. 884 (dalej Ustawa 1999). Dotychczasowa nazwa
uczelni była bardzo nieadekwatna do struktury Akademii, jak również do oferowanych
kierunków nauczania, nie tylko przecież teologicznych, por. J. S a l i j, Próba określenia,
s. 56-57. Ważnym też aktem była Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września
1999 r. (dalej Umowa RP-KEP 1999), Archiwum UKSW, ul. Dewajts 5, Warszawa. Akt
ten nawiązywał do art. 15 ust. 2 Konkordatu z 1993 r. i został podpisany w Domu Arcybiskupów Warszawskich, por http://www.uksw.edu.pl/pl/Uniwersytet/O_uczelni/Historia (data dostępu: 17.07.2008).
84
Por. Ustawa 1999, art. 4. Pozostałe artykuły tej ustawy odnoszą się do mienia nowej uczelni i norm przejściowych.
85
Por. Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 1999 (dalej Statut 1999).
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dyfikowany i opublikowany w 2001 r.86 Obecny statut został zatwierdzony w 2006 r., a następnie znowelizowany uchwałą senatu
UKSW z 29 maja 2008 r.
Zrozumienie miejsca i zadań wydziałów kościelnych w całości
UKSW wymaga przestudiowania statutu, a w nim szczególniej preambuły i pierwszego rozdziału – postanowienia ogólne. Preambuła
nawiązuje do ustawy tworzącej Uniwersytet, dziedzictwa Akademii
Teologii Katolickiej oraz do podwójnej podstawy prawnej uczelni
(państwowej i kościelnej).87 Podobnie jak wcześniejsze wersje statutu, tak i aktualny, zauważa istnienie wydziałów kościelnych w ramach UKSW oraz konstytucję apostolską Sapientia christiana, która dotyczy przepisów prawa kanonicznego.88 Zauważyć tu można
różnicę w zestawieniu ze statutem ATK z 1994 r., który we wstępie
wskazywał, obok Sapientia christiana, także na konstytucję Ex corde Ecclesiae.89 Aktualna preambuła wyraźniej więc osadza niektóre
wydziały Uniwersytetu jako kościelne, a nie jako kościelne i katolickie jednocześnie.
W ramach Uniwersytetu, jako państwowej szkoły wyższej (publicznej) posiadającej osobowość prawną,90 istnieją wydziały zorientowane na nauki kościelne.91 Nadzór nad całym Uniwersytetem
86
Por. Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2001 (dalej Statut 2001).
87
Por. tekst preambuły: „Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
w Warszawie, został powołany do życia ustawą z dnia 3 września 1999 r. (Dz. U. Nr 79,
poz. 884). Wywodzi się z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, będącej uczelnią państwową i katolicką, działającą w latach 1954-1999, powstałą z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
podejmuje bogate dziedzictwo Akademii Teologii Katolickiej. Po uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, szczególnie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz przepisów prawa kanonicznego,
szczególnie konstytucji apostolskiej „Sapientia christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r.
(AAS 1979 r., s. 469-499) o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, uchwala się statut
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w następującym brzmieniu.”, Statut 2006, s. 7. Późniejsze zmiany tekstu nie zmieniają istotnej treści preambuły, por. Statut 2006 z późn. zm.
88
Por. Preambuła, Statut 1999, s. 3; Preambuła, Statut 2001, s. 7. Wyraźne odniesienie do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983, por. Umowa RP-KEP 1999, § 1.
89
Por. Statut ATK, s. 6.
90
Por. Statut 2006, § 1, nr 1-2.
91
„Wydziały nauk kościelnych w Uniwersytecie działają ponadto na podstawie
konstytucji apostolskiej Sapientia christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r. (AAS 1979 r.,
s. 469-499) oraz odrębnego regulaminu, uwzględniającego przepisy państwowe i koś-
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sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego92. Statut
poddaje wydziały kościelne podwójnemu nadzorowi; obok ministerstwa także władze Kościoła katolickiego są organem nadrzędnym
dla tych wydziałów. „Wydziały nauk kościelnych: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, zwane dalej wydziałami nauk kościelnych w Uniwersytecie,
pozostają ponadto, zgodnie z art. 33 ust 3 ustawy, pod nadzorem
władz Kościoła Katolickiego w zakresie określonym w umowie zawartej między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r., zwanej dalej umową
i w statucie.”93 Włączenie wydziałów kościelnych w struktury uniwersytetów niekościelnych akceptuje także konstytucja Sapientia
christiana, jeśli wydziały te przestrzegają prawa kanonicznego.94
Postanowienia statutu, wyżej przytoczone, dostarczają kolejnych
argumentów pozwalających na zdefiniowanie niektórych wydziałów UKSW jako kościelnych. Są to: wyrażenie „nauki kościelne”,
cielne, posiadającego aprobatę Kongregacji Wychowania Katolickiego.”, tamże, § 1,
nr 5. „Do wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
stosuje się przepisy ustawy dotyczące wydziałów teologicznych”, Prawo o szkolnictwie
wyższym 2005, art. 254. W statucie z 2001 pośród wydziałów kościelnych wymieniony
był Wydział Teologiczny w Radomiu, por. § 4, nr 2. Statut z 2006 nie wymienia takiego wydziału, ponieważ jest to Instytut Teologii przypisany do Wydziału Teologicznego UKSW. Por. też Regulamin-Statut Wydziałów Nauk Kościelnych w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Regulamin-Statut Wydziałów
Kościelnych), w: Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
nr 3-4/2001, s. 163-193.
92
Por. Statut 2006, § 4, nr 1.
93
Tamże, § 4, nr 2. Wszelkie istotne zmiany, uchwalane przez senat, a dotyczące
wydziałów kościelnych- winny być aprobowane przez Stolicę Apostolską, por. tamże,
§ 10 nr 4. Zasada ta dotyczy także zmian w statucie, gdy odnoszą się one do wydziałów
kościelnych. Wymagają one zatwierdzenia przez Wielkiego Kanclerza i Kongregację
Wychowania Katolickiego, por. tamże § 192 nr 2; Umowa RP-KEP 1999, § 7, ust. 1.
Uchwały rektora lub organów kolegialnych, w tym samym obrębie przedmiotowym, bez
odpowiedniej aprobaty, mogą być uznane za nieważne przez władze kościelne, por. Prawo o szkolnictwie wyższym 2005, art. 36, nr 3. Nadzór strony kościelnej dotyczy szczególniej doboru nauczycieli akademickich i innych pracowników wydziałów kościelnych
oraz zachowania tożsamości katolickiej tychże struktur, por. Umowa RP-KEP 1999, § 2
ust. 2. Na etapie określenia statusu uczelni, przy przekształceniu ATK w UKSW, rozważana była pozycja Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Ostatecznie zrezygnowano z nadzoru kościelnego nad tym Wydziałem, por. R. B a r t n i c k i, Nasza droga
do uniwersytetu, w: Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. H. K a c z m a r s k i, H. P o d o l s k i, Warszawa 2000, s. 46-47.
94
Por. Sapientia christiana, art. 20 § 2.
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odniesienie się do konstytucji Sapientia christiana oraz podległość
względem władz Kościoła katolickiego.
Uniwersytet będący częścią polskiego systemu edukacji realizuje
określone zadania. Należą do nich przede wszystkim kształcenie
studentów i ich wychowanie, badania naukowe, rozwój kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury. 95 Warto podkreślić, że wychowanie dokonuje się w odniesieniu
do określonych wartości: „w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw
człowieka, patriotyzmu, kształtowanie postaw w duchu wartości
ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych”.96
Następnym ważnym przesłaniem Uniwersytetu jest nieustanna refleksja nad dziedzictwem ludzkiej wiedzy, wierność prawdzie oraz
inspiracja chrześcijańska.97 Ponadto UKSW chce przyczyniać się
do ochrony ludzkiej godności, pomnażania dziedzictwa kulturowego, dialogu i ekumenizmu, a w wypełnianiu wszystkich swych zadań
korzysta z autonomii badań i nauczania.98
Zadania całej Uczelni nie muszą być tożsame z zadaniami poszczególnych wydziałów. Dlatego, odnosząc się tylko do statutu
UKSW, trudno wykazać pełną zbieżność zadań wydziałów kościelnych z normami prawa kanonicznego, ale należy zauważyć odniesienie do wartości chrześcijańskich oraz inspirację chrześcijańską w etosie całego Uniwersytetu.99 Uniwersytet jest przestrzenią
jedności różnych nauk, miejscem współpracy interdyscyplinarnej
różnych gałęzi wiedzy. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako uczelnia publiczna, wpisuje się w tę szeroką współpracę ze swymi naukami kościelnymi.100 Zarysowanie odrębności
wydziałów kościelnych uwzględnia odrębny Regulamin dla tychże
95
Por. Statut 2006, § 3, nr 2. Jest to szersze ujęcie zadania UKSW, niż to było zapisane w pierwszej wersji, por. Statut 1999, § 2.
96
Statut 2006, § 3, nr 2.
97
Por. tamże, § 3, nr 3.
98
Por. tamże, § 3, nr 4-5. Podobnie określone zadania, por. Statut 1999, § 2; Statut
2001, § 2.
99
Akademia Teologii Katolickiej wyraźniej synchronizowała cele Akademii z zadaniami wspólnymi dla uczelni kościelnych, por. Statut ATK, art. 1-5. Konstytucja Sapientia christiana pozostawia swobodę w określaniu własnego statutu, który jest dostosowany do miejscowych warunków i zwyczajów. Taka różnorodność w konstrukcji statutu
nie wyklucza tożsamości kościelnych wydziałów, por. tamże, Prooemium VI.
100
Por. J. S a l i j, Próba określenia, s. 60-64.
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wydziałów. Do ich zadań należy: „(…) dążenie do dawania świadectwa Odwiecznej Prawdzie, którą jest Bóg, umiejętne prowadzenie
dialogu między wiarą i rozumem, (…) podejmowanie pogłębionej
refleksji nad dziedzictwem ludzkiej wiedzy, wierność wartościom
ogólnoludzkim i chrześcijańskim, przyczynianie się do pełniejszego
ujawniania w życiu całej Uczelni dziedzictwa mądrości i kultury
chrześcijańskiej”.101
2.3. Władze, wykładowcy, studenci i programy
studiów wydziałów kościelnych UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ze względu na swoje dziedzictwo, jak i współczesne zadania, cieszy się troską Kościoła katolickiego.102 Kościelność trzech wydziałów podkreśla osoba Wielkiego Kanclerza, któremu statut UKSW
gwarantuje odrębną jurysdykcję i jest nim każdorazowy Arcybiskup
Metropolita Warszawski.103 Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie Stolicy Apostolskiej wobec Uczelni, wydziałów kościelnych
i właściwego ministra.104
Ważną częścią Uniwersytetu są jego władze i wykładowcy. Prawo
kanoniczne stanowi normy odnoszące się do rektora uczelni kościelnej. Natomiast Rektor UKSW pełni swą funkcję na uczelni państwowej. A zatem statut, określając zadania rektorskie, nawiązuje
do prawa polskiego.105 Tym samym obowiązki i wymagania rektora
uczelni kościelnej, wyróżnione w prawie kanonicznym, nie mają zastosowania wobec Rektora UKSW.
101
Regulamin-Statut Wydziałów Kościelnych, Preambuła, s. 165. Szczegółowe zadania wydziałów kościelnych, por. tamże § 3.
102
Por. Statut 2006, § 4, nr 3.
103
„(…) W oparciu o postanowienia Stolicy Apostolskiej władze kościelne reprezentuje każdorazowy Arcybiskup Metropolita Warszawski, jako Wielki Kanclerz
(z określoną jurysdykcją) dla wydziałów nauk kościelnych w Uniwersytecie, zwany dalej
Wielkim Kanclerzem.”, tamże.
104
Por. tamże, § 4, nr 4. „Nadzór Wielkiego Kanclerza nad wydziałami nauk kościelnych w Uniwersytecie określa umowa.”, tamże, § 5. Por. także Umowa RP-KEP
1999, § 3, ust. 2; odrębnością, której nie ma w Statucie, jest m.in. uprawnienie Wielkiego Kanclerza, który zatwierdza kandydatów na dziekana wydziału kościelnego, por.
tamże. Zebranie wymienionych wyżej zadań Wielkiego Kanclerza (a także mianowanie
duszpasterza akademickiego w UKSW), por. Regulamin-Statut Wydziałów Kościelnych, § 13-14.
105
Obowiązki Rektora UKSW, por. Statut 2006, § 37-38; Statut 2006 z późn. zm.,
§ 1, nr 25-26.
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Prawo kanoniczne stawia wysokie wymogi wykładowcom
na uczelniach kościelnych. Norma, wspólna dla wszystkich nauczycieli akademickich UKSW, domaga się kwalifikacji naukowych, pedagogicznych i etycznych.106 Zauważyć tu można zbieżność
z wytycznymi prawa kanonicznego. Statut UKSW jednoznacznie
stanowi o dodatkowych wymaganiach dla nauczycieli akademickich
na wydziałach nauk kościelnych.107 „Nauczyciele akademiccy zajmujący się dyscyplinami kościelnymi, przed objęciem stanowiska
muszą uzyskać misję kanoniczną (missio canonica) od Wielkiego
Kanclerza i złożyć wobec dziekana wyznanie wiary; pozostali nauczyciele akademiccy tych wydziałów muszą uzyskać przed objęciem stanowiska zgodę na nauczanie (venia docendi).”108 Ponadto
nauczycielami akademickimi na tych wydziałach mogą być wierni
Kościoła katolickiego, którzy trwają w nauce tego Kościoła oraz
kierują się zasadami moralności chrześcijańskiej.109 Wyjątkowo,
z racji ekumenicznych, nauczycielami mogą być wierni innych wyznań, religii albo niewierzący, o ile respektują charakter tychże wydziałów; nie mogą jednak nauczać doktryny katolickiej.110
Misja kanoniczna jest istotnym elementem dla nauczycieli akademickich na wydziałach kościelnych – przez cały okres zatrudnienia. „Nauczyciel akademicki, któremu cofnięto misję kanoniczną
lub zgodę na nauczanie, nie może nauczać w wydziałach nauk kościelnych.”111 Statut UKSW, w odniesieniu do wykładowców na wy106
„Nauczycielem akademickim w Uniwersytecie może zostać osoba, która posiada kwalifikacje określone w ustawie, wykazuje predyspozycje do pracy z młodzieżą
i uzdolnienia do pracy naukowej oraz odznacza się wysokim poziomem etycznym.”,
Statut 2006, § 113.
107
„Nauczycielem akademickim na wydziale nauk kościelnych może zostać osoba,
która ponadto spełnia wymogi określone w regulaminie wydziałów nauk kościelnych
oraz w postanowieniach Umowy.”, tamże, § 115, nr 1.
108
Tamże, § 115, nr 2. „Misję kanoniczną lub zgodę na nauczanie w danym wydziale
nauk kościelnych wydaje i cofa Wielki Kanclerz na wniosek dziekana.”, tamże, § 115, nr 3.
109
Por. tamże, § 115, nr 4. „Na stanowisko nauczyciela akademickiego w wydziale
nauk kościelnych można zatrudnić – na podstawie umowy o pracę – osobę posiadającą
ponadto kwalifikacje określone w regulaminie wydziałów nauk kościelnych oraz w postanowieniach umowy.”, tamże, § 126, nr 2.
110
Por. tamże, § 115, nr 5. Zagadnienie kwalifikacji, zatrudnienia, praw i obowiązków nauczycieli akademickich na wydziałach kościelnych, por. także Regulamin-Statut
Wydziałów Kościelnych, § 32-37.
111
Statut 2006, § 115, nr 6. „Cofnięcie misji kanonicznej lub zgody na nauczanie
poprzedzone jest postępowaniem określonym w regulaminie wydziałów nauk kościel-
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działach kościelnych, jest korelatywny z normami kanonicznymi.
Szczegółowe zarządzenia dyscyplinarne odnoszące się do nauczycieli akademickich na wydziałach kościelnych podaje odrębny Regulamin-Statut dla tychże wydziałów. Respektując prawo do obrony i składania wyjaśnień przez nauczyciela, któremu postawiono
zarzuty, dziekan powinien przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą,
powołać w razie potrzeby komisję dla wyjaśnienia sprawy; ostatecznie Wielki Kanclerz może wydać decyzję o cofnięciu misji kanonicznej, informując o tym dziekana i rektora celem rozwiązania
umowy o pracę.112
Statut UKSW nie stanowi żadnych osobnych norm, które odnosiłyby się do studentów wydziałów kościelnych. Uchwalanie odrębnych wymagań jest kwestią poszczególnych wydziałów, jak np. świadectwo moralności dla kandydatów na studia. Podobnie statut
Uniwersytetu nie odnosi się do programów studiów wydziałów
kościelnych. Wydziały te, w ramach własnego zarządu, zobowiązane są do przestrzegania wskazań konstytucji Sapientia christiana,
co do etapów studiów i innych norm kanonicznych. Odniesienie
do norm prawa kanonicznego podaje jedynie Regulamin Studiów
(wspólny dla całego Uniwersytetu), który stanowi, że programy
nauczania należy uzgadniać z wymaganiami konstytucji Sapientia
christiana.113 Pewne uszczegółowienie dotyczące Wydziału Teologicznego znajduje się w Umowie z 29 września 1999 r. Akt ten
sygnalizuje różnorodność programów magisterskich (dla duchownych i osobno dla świeckich), doktoranckich, studiów zawodowych
i kursów specjalnych.114 Ponadto Wydział ten powinien zapewnić
ciągłość magisterskich studiów teologicznych dla ośrodków, które
były uprzednio afiliowane do ATK.115 Ogólne przesłanki obejmująnych w Uniwersytecie.”, tamże, § 115, nr 7. Zapisy Statutu w tej materii odpowiadają
Umowie pomiędzy rządem a stroną kościelną z 29 września 1999 r., por. Umowa RP-KEP 1999, § 4.
112
Por. Regulamin-Statut Wydziałów Kościelnych, § 38-40.
113
Por. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Załącznik do uchwały Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r.,
nr 44/2007, § 13, nr 1. Co ciekawe, wskazany tekst odnosi programy studiów także
do konstytucji Ex corde Ecclesiae.
114
Por. Umowa RP-KEP 1999, § 6, ust. 1-2.
115
Por. tamże, § 6, ust. 3. Wydział Teologii jest uprawniony do zawierania umów
z Wyższymi Seminariami Duchownymi, por. Regulamin-Statut Wydziałów Kościelnych, § 56-57.
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ce wytyczne dla studentów wydziałów kościelnych oraz przebiegu
studiów podaje Regulamin-Statut dla tych wydziałów.116
Zakończenie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje zadania właściwe dla uczelni wyższej: kształci studentów, prowadzi badania naukowe, rozwija kadrę nauczycielską i współpracuje
z innymi ośrodkami naukowymi. Równocześnie doniosłym zadaniem tej uczelni jest kształtowanie postaw, w tym chrześcijańskich.
W poszukiwaniach naukowych, Uniwersytet odwołuje się do inspiracji chrześcijańskich. Są to zadania wspólne dla całej Uczelni.
Uniwersytet jednoznacznie nawiązuje do swoich korzeni, tzn.
Akademii Teologii Katolickiej, z której się wyłonił. Statut UKSW
opiera działalność Uczelni na prawie polskim. Stanowi zarazem,
że w ramach Uniwersytetu jest miejsce dla wydziałów kościelnych.
Zauważyć należy więc odrębność Wydziału Teologii, Wydziału
Prawa Kanonicznego i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Oryginalność tych wydziałów wynika z ich zorientowania na Objawienie chrześcijańskie i realizację misji ewangelizacyjnej na polu naukowym. Drugim czynnikiem odróżniającym od innych wydziałów
UKSW jest zależność od prawa kanonicznego, przy jednoczesnym
przestrzeganiu prawa polskiego. Trzy wydziały kościelne Akademii
Teologii Katolickiej po wejściu w struktury nowego Uniwersytetu
zachowały swój status i odpowiadają wymaganiom prawa kanonicznego. Ten stan rzeczy potwierdzają zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.
Statut UKSW używając terminu „wydziały nauk kościelnych”
jednoznacznie określa ich charakter. Powszechnie używany język
nie zauważa jednak różnicy pomiędzy pojęciami: uczelnie kościelne – uczelnie katolickie. Wniosek taki płynie m.in. z lektury dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie terminy te występują zamiennie, inaczej niż w prawie kanonicznym.
Statut UKSW odwołuje się do odrębnego regulaminu dla wydziałów nauk kościelnych.117 Akt ten (Regulamin-Statut WydziaPor. tamże, § 41-55.
Por. Statut 2006, § 1, nr 5, § 115, nr 1 i 7, § 126, nr 2. Takie same zapisy, por.
Statut 2006 z późn. zm., tamże; jedyna zmiana, ale dotycząca tylko numeracji występuje
w § 126.
116
117
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łów Nauk Kościelnych UKSW) został opublikowany w Kronikach
UKSW z 2001 r. (bez informacji o dacie jego uchwalenia). Wydaje się, że jest to dokument mało znany. Dlatego dobrze byłoby
go publikować jako załącznik do kolejnych wydań Statutu UKSW,
jak również można go umieścić pośród dokumentów na uniwersyteckiej stronie internetowej. Podobnie można postąpić z Umową pomiędzy rządem RP a Konferencją Episkopatu z 29 września
1999 r., która określa sytuację prawną wydziałów kościelnych. 118
Wydziały kościelne UKSW w Warszawie stanowią doskonały pomost dla dialogu między wiarą a rozumem. Poprzez swoją własną przestrzeń badawczą dopełniają poszukiwania innych
nauk, z którymi stanowią universitas. Wydziały te są ważną częścią
Uniwersytetu.
The distinct feature of the ecclesiastical faculties of the
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
The public University of the Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw (UKSW)
came into being from the transformation in 1999 from the ecclesiastical
college – Academy of the Catholic Theology. The statutes UKSW bases the
activity of the University on Polish right, also that within the framework of UKSW
are the place for ecclesiastical faculties: The Faculty of the Theology, The Canon
Law Faculty and the Faculty of the Christian Philosophy. The originality of these
faculties gets out of their directing on the Christian Revelation and the realization
of the evangelization mission on the scientific ground. A second factor distinctive
from other faculties UKSW is the dependence from the canonical right, at the
simultaneous observance of the Polish law. The article showed that three church
faculties UKSW kept their own canonical status. This legal status confirm records
of the law the Right about the higher educational system (2005 year).
Ecclesiastical faculties UKSW in Warsaw compose the perfect foot-bridge
for the dialogue between the faith and the mind. Across their own investigative
space fill up research of other sciences with which determine universitas. These
departments are an important part of the University.

118
Por. Statut 2006, § 4, nr 2, § 5, § 115, nr 1, § 126, nr 2. Podobne zapisy, por. Statut
2006 z późn. zm., tamże; jedyna zmiana dotycząca tylko numeracji występuje w § 126.
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KS. TOMASZ ROZKRUT
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

PAPIESKA RADA DS. TEKSTÓW PRAWNYCH:
INTERPRETACJA AUTENTYCZNA
KANONÓW KODEKSU Z 1983 ROKU
Treść: Wprowadzenie. – 1. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych – krótka
historia. – 2. Aktualny obraz prawny oraz obszary działalności Rady ds. Tekstów
Prawnych. – 3. Interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r. – 4. Wybrane przykłady nierozwiązanych jeszcze wątpliwości. – Zakończenie.

Wprowadzenie
Obchodzona w całym Kościele łacińskim dwudziesta piąta rocznica promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego przez papieża Jana
Pawła II w 1983 r., spowodowała także zainteresowanie Papieską
Radą ds. Tekstów Prawnych oraz jej rolą w interpretacji nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego jak również, w szerszym kontekście,
jej kościelnym znaczeniem1. Jak wskazał podczas sympozjum w Łodzi J. I. Arrieta, Sekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych,
1
Wypada tutaj wymienić dwa referaty: kard. T. B e r t o n e pt. „La legge canonica
e il governo pastorale della Chiesa. Il ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi” podczas watykańskiego sympozjum: Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,
XXV Anniversario della Promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Convegno
di Studio, La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno
del recente Magistero Pontificio, Città del Vaticano. Aula del Sinodo dei Vescovi.
Giovedì 24 – Venerdì 25 Gennaio 2008 oraz bpa J. I. A r i e t a pt. „Papieska Rada ds.
Tekstów Prawnych”, który został wygłoszony podczas „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego”, zorganizowanej w Łodzi w dniach 3-4 września 2008 r. Ponadto trzeba wskazać, że w polskiej kanonistyce
znajduje się artykuł ks. prof. Jana Dudziaka (1928-2003) dotyczący odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w przedmiocie małżeństwa: J. D u d z i a k, Odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w przedmiocie
małżeństwa, w: Jus Matrimoniale, 1 /6-7/ (1996) 153-168.
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jest to instytucja, która podlega ustawicznemu rozwojowi, w szczególności w zakresie swoich kompetencji, co jest widoczne w analizie tekstów prawnych, które określają kompetencje tejże Dykasterii Kurii Rzymskiej. Chcąc syntetycznie ująć rolę tejże instytucji,
dobrze będzie zacytować słowa Benedykta XVI, który 25 stycznia
2008 r., przemawiając do uczestników sympozjum z okazji XXV
rocznicy promulgacji obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego, a zorganizowanego właśnie przez wspomnianą Radę, powiedział, że jej zadaniem jest czuwać, aby ustawodawstwo Kościoła
odzwierciedlało jedność i komunię, które są właściwe Kościołowi2.
1. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych – krótka historia
Mówiąc na temat, prawie stuletniej, historii prezentowanej instytucji trzeba wymienić następujące dokumenty Biskupów Rzymskich z ubiegłego stulecia:
Benedykt XV swoim m. p. „Cum iuris canonici” z 15 września
1917 r. powołał Papieską Komisję dla autentycznej interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, bowiem nieco wcześniej, dnia
27 maja 1917 r., został promulgowany przez niego Kodeks Prawa
Kanonicznego, nazywany także Kodeksem pio-benedyktyńskim3.
Komisja ta istniała aż do momentu powołania przez Jana XXIII
Papieskiej Komisji dla rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, która została ustanowiona dnia 28 marca 1963 r. w celu przygotowania, w oparciu o postanowienia Soboru Watykańskiego II, reformy
obowiązującego Kodeksu z 1917 r. W praktyce Komisja ta podjęła swoje zadania dopiero po zakończeniu wspomnianego Soboru
powszechnego.
Z kolei Paweł VI, dnia 11 lipca 1967 r., powołał Papieską Komisję dla interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego II, której
kompetencje zostały rozciągnięte na interpretację sukcesywnych
dokumentów wydanych przez Stolicę Apostolską, które pojawiały
się jako realizacja postanowień soborowych.
2
„Tocca a voi, nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, vegliare perché l’attività delle varie istanze chiamate nella Chiesa a dettare norme per i fedeli possano
sempre rispecchiare nel loro insieme l’unità e la comunione che sono proprie della
Chiesa”, B e n e d y k t XVI, Przemówienie z dnia 25 stycznia 2008 r., w: L’Osservatore
Romano, 26 gennaio 2008, s. 4.
3
AAS, 9 (1917) 483-484.
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Jan Paweł II swoim m. p. „Recognito Iuris Canonici Codice”
z dnia 2 stycznia 1984 r. ustanowił Papieską Komisję dla interpretacji autentycznej Kodeksu Prawa Kanonicznego („Pontificia Commissio ad Codicem Iuris Canonici Authentice Interpretandum”),
której zarezerwowanym zadaniem jest interpretacja kanonów nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz prawa powszechnego
Kościoła łacińskiego4. Wraz z jej powołaniem do życia przestały
istnieć: Papieska Komisja dla rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Papieska Komisja dla interpretacji Dekretów Soboru
Watykańskiego II. Sukcesywna Konstytucja apostolska na temat
Kurii Rzymskiej papieża Jana Pawła II „Pastor bonus” z 28 czerwca 1988 r., zmieniła dotychczasową nazwę Dykasterii na Papieską
Radę ds. Interpretacji Tekstów Prawnych („Pontificium Consilium
de Legum Textibus Interpretandis”) oraz zostały także rozszerzone jej kompetencje. Warto także dodać, że kiedy zakończyła prace
Papieska Komisja celem opracowania Kodeksu wschodniego – powołana przez papieża Pawła VI dnia 1 czerwca 1972 r. oraz kiedy
został promulgowany dnia 18 października 1990 Kodeks wschodni
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), papież Jan Paweł II
zawiesił działalność tejże Komisji oraz 27 lutego 1991 r. postanowił – na mocy art. 155 konstytucji „Pastor bonus” – że Papieska
Rada ds. Tekstów Prawnych jest właściwa do interpretacji wspomnianego Kodeksu wschodniego oraz wszystkich wspólnych ustaw
katolickich Kościołów wschodnich5.
Konkludując powyższą syntezę historii Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, trzeba stwierdzić, że mamy do czynienia z instytucją
permanentną w Kościele, której kompetencje były aktualizowane
i dostosowywane przez Biskupów Rzymskich do zmieniających się
wymogów życia kościelnego. Fundamentem dla pracy tejże Dykasterii pozostaje zasada eklezjologiczna związana ze strzeżeniem
wspólnej dyscypliny całego Kościoła, o której to trosce, przede
wszystkim, w odniesieniu do wszystkich biskupów mówi Konstytu4
EV, t. 8, s. 516-519. „Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris canonici
aliarumque ecclesiae latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi nostra auctoritate firmandam, auditis tamen in rebus maioris momenti dicasteriis
ad quae res ratione materiae pertinet”, tamże, n. I, s. 518.
5
Zob. P. V. P i n t o, Pontificium Consilium De Legum Textibus Interpretandis, w:
P. V. P i n t o (red.), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia
Romana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, s. 223.
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cja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II, kiedy określa relacje zachodzące między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi6. W tej perspektywie Papieska Rada wspomaga
najwyższego Ustawodawcę kościelnego w autentycznej interpretacji prawa, zgodnie z jego wolą, wyrażoną w kan. 16: „w sposób
autentyczny ustawy interpretuje prawodawca oraz ten, komu on
zlecił władzę autentycznego interpretowania” i różni się ona od interpretacji dokonanej w formie wyroku sądowego lub tej zawartej
w pojedynczym akcie administracyjnym7. Powyższe zlecenie autentycznego interpretowania prawa powszechnego Kościoła, odbywa
się na zasadzie zastępczego uczestniczenia Dykasterii Kurii Rzymskiej we władzy Biskupa Rzymskiego8.
2. Aktualny obraz prawny oraz obszary
działalności Rady ds. Tekstów Prawnych
Konstytucja apostolska Jana Pawła II na temat Kurii Rzymskiej „Pastor bonus” w art. 154-158 określa sposób działania oraz
kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych9. Ponadto
omawiając jej działalność trzeba wymienić Regulamin Generalny
Kurii Rzymskiej („Regolamento Generale della Curia Romana”)
z 1999 r., który reguluje sposób pracy Dykasterii Watykańskich
oraz Regulamin własny Papieskiej Rady, który, między innymi,
określa metodę pracy Dykasterii stosowaną przy interpretacji powszechnego prawa Kościoła10.
KK 23.
„Interpretacja zaś dokonana w formie wyroku sądowego lub aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie, nie ma mocy ustawy i wiąże jedynie osoby oraz dotyczy
spraw, dla których została wydana”, KPK, kan. 16 § 3.
8
KPK, kan. 131 § 1-2. „Præter hanc indolem ministerialem, a Concilio Vaticano II
character, ut ita dicamus, vicarius Romanæ Curiæ in luce ulterius ponitur, quandoquidem ipsa ut iam diximus, non proprio iure neque proprio marte operatur: potestatem
enim a Romano Pontifice acceptam exercet essentiali quadam et nativa cum Ipso necessitudine, quia huiusmodi potestatis proprium est ut agendi studium cum voluntate
illius, a quo oritur, semper coniungat, ea quidem ratione ut eiusdem voluntatis fidelem
interpretationem, consonantiam, immo quasi æqualitatem præ se ferat atque manifestet, in Ecclesiarum bonum atque in Episcoporum servitium”, Pastor bonus, nr 8.
9
Zob. P. V. P i n t o, dz. cyt., s. 223-227.
10
Zob. J. H e r r a n z, Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi,
w: P. A. B o n n e t, C. G u l l o (red.), La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, s. 480; P. V. P i n t o, dz. cyt., s. 225.
6
7
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I tak art. 154 „Pastor bonus” określa zasadniczą funkcję Rady:
jest nią, przede wszystkim, interpretacja ustaw Kościoła, w szczególności kanonów obydwu Kodeksów: tj. łacińskiego oraz wschodniego11. Sukcesywny art. 155 określa, że pozostaje w kompetencji
Rady przedstawiać (czy też proponować) interpretacje autentyczne powszechnych praw Kościoła, po wcześniejszym wysłuchaniu
w kwestiach większej wagi Dykasterii Kurii Rzymskiej, właściwych w przedmiocie analizowanej materii, celem ich ostatecznego zatwierdzenia przez Biskupa Rzymskiego12. Ponadto, zgodnie
z art. 156, Papieska Rada pozostaje do dyspozycji innych Dykasterii
Rzymskich w celu udzielenia im pomocy, tak aby dekrety generalne
wykonawcze oraz instrukcje, które mają być przez nie wydane, były
zgodne z obowiązującym prawem oraz aby były zredagowane w odpowiedniej formie prawnej13. Z kolei art. 157 stanowi, że Radzie
winny być przedstawione, w celu kontroli, ze strony właściwego
Dykasterium, dekrety ogólne instytucji episkopalnych (tj. uchwały
synodów partykularnych – zgodnie z kan. 446 oraz dekrety ogólne
Konferencji Biskupów – zgodnie z kan. 455) w celu ich przejrzenia
pod kątem prawnym14. Ponadto Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, na prośbę zainteresowanych, decyduje czy prawo partykularne oraz dekrety generalne, wydane przez ustawodawców podporządkowanych najwyższemu Autorytetowi, pozostają w zgodzie
z prawami powszechnymi Kościoła – stanowi art. 15815.
W oparciu o powyższe normy Konstytucji apostolskiej „Pastor
bonus” można wyodrębnić następujące obszary działalności Rady:

11
„Consilii munus in legibus Ecclesiae interpretandis praesertim consistit”, Pastor
bonus, art. 154.
12
„Consilio competit Ecclesiæ legum universalium interpretationem authenticam
pontificia auctoritate firmatam proferre, auditis in rebus maioris momenti Dicasteriis,
ad quæ res ratione materiæ pertinet”, Pastor bonus, art. 155.
13
„Hoc Consilium ceteris Romanis Dicasteriis præsto est ad illa iuvanda eo proposito ut decreta generalia exsecutoria et instructiones ab iisdem edendæ iuris vigentis
præscriptis congruant et recta forma iuridica exarentur”, Pastor bonus, art. 156.
14
„Eidem insuper subicienda sunt a Dicasterio competenti pro recognitione decreta generalia Episcoporum cœtuum ut examinentur ratione habita iuridica”, Pastor
bonus, art. 157.
15
„Iis quorum interest postulantibus, decernit utrum leges particulares et generalia
decreta, a legislatoribus infra supremam auctoritatem lata, universalibus Ecclesiæ legibus consentanea sint necne”, Pastor bonus, art. 158.
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1. Zadanie interpretacji autentycznej tekstów prawnych dotyczących całego Kościoła łacińskiego oraz tych, które dotyczą wszystkich
katolickich Kościołów wschodnich. Taka interpretacja autentyczna
wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Rzymskiego, natomiast kiedy
nie mamy do czynienia z wątpliwością prawną (dubium iuris) ale jedynie z wyjaśnieniem, które stosuje tradycyjne formy interpretacji
prawa o których w kan. 17, to w takim wypadku Papieska Rada ds.
Tekstów Prawnych jest kompetentna, aby wydać stosowną deklarację lub wyjaśnienie16. W tym obszarze trzeba także widzieć udzielanie odpowiedzi na różne wątpliwości, które są przedstawiane Papieskiej Radzie, pamiętając, że nie wszystkie z nich są publikowane
oficjalnie przez Stolicę Apostolską17.
16
„Ustawy kościelne należy rozumieć według własnego znaczenia słów, rozważanego w tekście i kontekście. Jeśli pozostaje ono wątpliwe i niejasne, należy uwzględnić
miejsca paralelne, gdy takie są, cel i okoliczności ustawy oraz myśl prawodawcy”, KPK,
kan. 17.
17
Między innymi Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych definitywnie rozwiązała
naukowy spór dwóch polskich kanonistów: J. Dudziaka oraz R. Sobańskiego, kiedy
zrodziła się między nimi publiczna dyskusja czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowaniu przy zawieraniu małżeństwa (zob. R. S o b a ń s k i, Czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowaniu przy
zawieraniu małżeństwa?, w: Prawo Kanoniczne, 44, nr 1-2 (2001), s. 13-20; J. D u d z i a k,
Asystencja przy zawieraniu małżeństwa w parafii wojskowej (garnizonowej) według konstytucji apostolskiej “Spirituali militum curae”, w: Polonia Sacra, 6 (24), nr 10/54 (2002),
s. 113-131; R. S o b a ń s k i, Ponownie o proboszczach wojskowych i delegacji upoważnienia do asystencji małżeńskiej, w: Prawo Kanoniczne, 46, nr 1-2 (2003), s. 31-37). Ponieważ
w tej dyskusji wziął udział zmarły 17 listopada 2003 roku ks. prof. dr hab. Jan Dudziak
a powstały problem wymagał wciąż jasnego rozwiązania, Rada Naukowa Instytutu Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, podzielając stanowisko swojego zmarłego Księdza Profesora, zwróciła się z zapytaniem do Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych „czy proboszcz personalny, o którym w kan. 1110 KPK, może
delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa?”. W odpowiedzi
Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z dnia 5 marca 2005 r., podpisanej przez jej ówczesnego przewodniczącego kard. J. Herranz czytamy, że dokładny egzamin wskazanej problematyki wykazał, że nie istnieje prawdziwe dubium iuris, które wymagałoby
interpretacji autentycznej. Bowiem, ze studium przeprowadzonego przez Dykasterię,
nie wydaje się, aby istniały wątpliwości w odpowiedzi affirmative na przedstawiony
problem. Ze Statutów Polskiego Ordynariatu militarnego wynika jasno, że kapelani
wojskowi posiadają prawa i obowiązki równe proboszczom (por. n. 13-14), wśród nich
także prawo do delegacji upoważnienia, kapłanom i diakonom, jakie oni sami mają
do asystowania przy zawieraniu małżeństw (kan. 1111). Możliwość udzielenia delegacji
przez kapelana wojskowego jest potwierdzona także analizą kan. 1110 i 1111, która
została zarządzona przez Papieską Radę i zamieszczona w formie syntetycznej w dołączonej Nocie („Władza delegowania asystencji przy małżeństwach przez kapelanów
wojskowych”). W wyniku przeprowadzonej konsultacji z Kongregacją ds. Biskupów,
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2. Zadanie związane z kontrolą oraz ulepszaniem aktów prawnych przygotowywanych przez Dykasterie Kurii Rzymskiej.
Jest to pomoc o charakterze techniczno-prawnym wspomnianym
Dykasteriom Kurii Rzymskiej. O takiej pomocy mówi także obowiązujący Regulamin Generalny Kurii Rzymskiej w art. 12018.
3. Ocena z „urzędu” legalności norm, które zostały wydane przez
niższego ustawodawcę. Chodzi tutaj o analizę dekretów generalnych Konferencji Biskupów (także statutów poszczególnych Konferencji Biskupów) i statutów synodów partykularnych (tj. plenarnych, o których w kan. 439 i prowincjalnych, o których w kan. 440).
Zanim Stolica Apostolska wyda swoje „recognitio”, to wcześniej
zapytana przez kompetentną Kongregację (konkretnie na prośbę
Kongregacji ds. Biskupów lub Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów) Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych wyrazi swoją opinię
w przedmiocie zgodności prawa partykularnego z prawem powszechnym Kościoła oraz wypowie się na temat poprawności zastosowanych sformułowań technicznych w ocenianym tekście, w szczególności co, do ich odpowiedniego poziomu terminologicznego
oraz merytorycznego.
4. Osąd, na prośbę zainteresowanego, co do zgodności prawa
partykularnego wydanego przez ustawodawcę niższego z prawem
powszechnym Kościoła. Każdy bowiem ustawodawca kościelny winien zawsze pamiętać o normie kan. 135 § 2, która mówi następująco: „władza ustawodawcza winna być wykonywana w sposób
przepisany prawem, … niższy prawodawca nie może ważnie wydać ustawy przeciwnej wyższemu prawu”. Osąd, co do legalności
ustawodawstwa partykularnego pozostaje zatem w kompetencji
kompetentnej w materii, wynika, że taka konkluzja jest potwierdzona przez praktykę. Wspomniana Dykasteria zaznaczyła, że kapelani wojskowi, w granicach terytorium
na którym znajduje się Instytucja wojskowa (koszary, lotnisko, baza, szkoła, itd.), wykonują wszystkie uprawnienia proboszczów, włącznie z asystowaniem przy małżeństwach
lub delegowaniem takich upoważnień ad actum w stosunku do tych osób, które przynależą do ich jurysdykcji i ponadto, wspomniana praktyka, jest uważana za w pełni zgodną z art. V i VII Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae z dnia
21 kwietnia 1986 roku. Zob. Proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie
do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – odpowiedź Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych, w: Polonia Sacra, 16 (2005) 351-356.
18
„Su proposta del Congresso, si trasmetteranno al Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa”, Regolamento Generale della Curia Romana
(1999), art. 120.
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Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, ewentualna decyzja Rady
o takiej niezgodności będzie miała charakter administracyjny: tekst
prawny określony jako niezgodny z prawem powszechnym będzie
w ten sposób w pewnym sensie anulowany a jego autor zobowiązany
do jego korekty19.
5. Zadania zlecone wg „mandatu specjalnego” przez Biskupa
Rzymskiego. W tym obszarze trzeba wymienić instrukcję procesową „Dignitas connubii” (Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 2005), która została
ogłoszona w 2005 r. z wyraźnego polecenia Jana Pawła II20.
6. Trzeba także wymienić inne obszary działalności Papieskiej
Rady ds. Tekstów Prawnych. Składają się na nie, między innymi,
spotkania z biskupami (którzy np. w czasie wizyty „ad limina Apostolorum” chcą poruszyć i omówić ważne dla nich kwestie, które
wchodzą w przedmiot pracy Rady), relacje naukowe z poszczególnymi kanonistami oraz ośrodkami akademickimi i stowarzyszeniami
kanonistycznymi, międzynarodowe sympozja naukowe organizowane w Watykanie21, oraz specjalistyczne publikacje (w szczególności
P. V. P i n t o, dz. cyt., s. 227.
„Jan Paweł II, dnia 26 lutego 1996 r., w swojej roztropności uznał za stosowne powołać Komisję międzydykasteryjną w celu opracowania Instrukcji, w oparciu o te same
kryteria i tę samą metodę, która została zastosowana do Instrukcji Provida Mater, dzięki której sędziowie oraz pracownicy sądów byliby wspomagani w wykonywaniu urzędu
o dużym znaczeniu, to znaczy w traktowaniu spraw dotyczących deklaracji nieważności
małżeństwa, unikając trudności, które w wykonywaniu osądu, mogą pochodzić choćby
tylko ze sposobu w jaki normy tego procesu są zamieszczone w Kodeksie. Pierwszy
i drugi schemat tej Instrukcji zostały zredagowane we współpracy zainteresowanych
Dykasterii, to znaczy Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Trybunału Roty
Rzymskiej oraz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych; zostały wysłuchane także opinie
Konferencji Biskupów. Po przeanalizowaniu pracy wykonanej przez Komisję, Biskup
Rzymski, Listem z 4 lutego 2003 r., postanowił, że Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, uwzględniając wspomniane dwa schematy, przygotuje i opublikuje definitywny
tekst Instrukcji, na temat obowiązujących norm w materii”, T. R o z k r u t (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007, s. 20-21.
21
Oprócz wspomnianego sympozjum z okazji XXV rocznicy promulgacji Kodeksu
Prawa Kanonicznego (zob. przypis nr 1), trzeba także wymienić sympozjum „Ius et vita
in Missione Ecclesiae” (1993) z okazji dziesięciolecia promulgacji Kodeksu (Pontificium Consilium de Legum Textibus, Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii
Internationalibus Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 Aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebranti, Libreria Editrice
Vaticana 1994), jak także z okazji dwudziestolecia „Vent’anni di esperienza canonica
19
20
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urzędowy periodyk Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych „Communicationes”) oraz bardzo przydatny oficjalny wykaz źródeł Kodeksu łacińskiego oraz wschodniego22.
Przechodząc do opublikowanych konkretnych owoców pracy Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, w okresie minionego dwudziestopięciolecia od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego,
poza interpretacją autentyczną kanonów Kodeksu, należy wyliczyć:
Dwie deklaracje:
1. Deklaracja na temat celebracji sakramentów przez kapłanów, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo z dnia 19 maja 1997 r.23.
Jest to deklaracja, która odpowiada na pytanie czy jest rzeczą godziwą prosić przez wiernego lub grupę wiernych, w wypadku istnienia słusznej przyczyny, o sprawowanie sakramentów lub sakramentaliów przez duchownego, który usiłował zawrzeć małżeństwo
i znajduje się w karze ekskomuniki „latae senteniae” (zob. KPK,
kan. 1394 § 1), która jednak nie została zdeklarowana. Powyższe
wyjaśnienie dotyczące poprawnej interpretacji kan. 1335 zostało
zaaprobowane przez papieża Jana Pawła II dnia 15 maja 1997 r.,
który polecił, aby opublikowano tę Deklarację.
2. Deklaracja na temat dopuszczenia do komunii św. osób rozwiedzionych oraz sukcesywnie związanych cywilnie z dnia 24 czerwca 2000 r.24. Tekst Deklaracji rozpoczyna się przypomnieniem kan.
915 z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Sukcesywnie napotykamy na stwierdzenie, że w ostatnich latach – niektórzy autorzy na bazie różnych argumentów – utrzymywali, że norma kanonu
nie powinna być aplikowana do wiernych rozwiedzionych i zwią1983-1993” (Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Vent’anni di esperienza canonica
1983-2003. Atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Aula del Sinodo in Vaticano 24 gennaio 2003,
Libreria Editrice Vaticana 2003).
22
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus. Fontium annotatione et Indice
analythico–alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989; Pontificium Consilium
de Legum Textibus Interpretandis, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus. Fontium Annotatione Auctus, Libreria Editrice
Vaticana 1995.
23
Dichiarazione: Circa la celebrazione dei sacramenti da parte dei sacerdoti che hanno attentato il matrimonio, w: Communicationes, 29 (1997) 17-18.
24
Dichiarazione: Circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati,
w: Communicationes, 32 (2000) 159-162.
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zanych ponownie związkiem cywilnym. Wobec takiej interpretacji,
przeciwnej doktrynie Kodeksu z 1983 roku oraz niezmiennemu nauczaniu Kościoła, które, jak przypomina dokument Dykasterii Kurii Rzymskiej, jest zawarte w Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II
Familiaris consortio (n. 84), Katechizmie Kościoła Katolickiego
(n. 1650) oraz w Liście Kongregacji Nauki Wiary Annus internationalis Familiae z 1994 roku, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych – w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary oraz z Kongregacją Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów – wydała stosowny
dokument.
Dwa dekrety, które odnoszą się do kompetencji Papieskiej Rady
na podstawie art. 158 Konstytucji apostolskiej „Pastor bonus”, czyli
dotyczą one oceny zgodności prawa partykularnego z prawem powszechnym i udzielają:
1. Odpowiedzi na rekurs przeciwko dekretowi generalnemu, który ustala kontrybut diecezjalny z dnia 8 lutego 2000 r.25.
2. Odpowiedzi na rekurs przeciwko normom diecezjalnym na temat źródła utrzymania duchowieństwa z dnia 29 kwietnia 2000 r.26.
Instrukcję: jedną, wspomnianą już, instrukcję procesową: „Dignitas connubii”. Powyższa Instrukcja, przygotowana z polecenia
papieża Jana Pawła II wydanego tejże Papieskiej Radzie w dniu
4 lutego 2003 roku, we współpracy z Kongregacjami Nauki Wiary
oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jak również z Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej i Roty Rzymskiej, została zaaprobowana przez tego samego Papieża dnia 8 listopada
2004 roku, który polecił, aby od dnia publikacji, przez wszystkich
których dotyczy, była zachowywana (Rzym, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, 25 stycznia 2005 roku, w Święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła).
Dziesięć not wyjaśniających (nota esplicativa), które dotyczą:
1. Wyjaśnienia na temat wiążącego waloru art. 66 Dyrektorium
na temat posługi i życia kapłanów z dnia 22 października 1994 r.27.
25
Circa un ricorso contro un decreto generale che stabilisce un tributo diocesano,
w: Communicationes, 32 (2000) 162-167.
26
Circa un ricorso contro le norme diocesane per il fondo sostentamento clero, w: Communicationes, 32 (2000) 15-23.
27
Chiarimenti circa il valore vincolante dell’art. 66 del Direttorio per il ministero e la
vita dei presbiteri, w: Communicationes, 27 (1995) 192-194.
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2. Ekskomuniki tych, którzy stają się uczestnikami ruchu abpa
M. Lefebvra z dnia 24 sierpnia 1996 r.28.
3. Obowiązku zachowania przez biskupa rezydowania w diecezji
(zob. kan. 395 KPK) z dnia 12 września 1996 r.29. Jest to odpowiedź
na zapytanie Kongregacji Kurii Rzymskiej, która postawiła trzy pytania, w tym na temat wyjątków przewidzianych przez kan. 395 § 2,
w którym czytamy, że biskup oprócz nawiedzenia grobów apostolskich, obowiązkowego uczestnictwa w soborze lub synodzie, w Synodzie Biskupów, w Konferencji Episkopatu, czy też wypełniania
jakiegoś innego prawnie powierzonego mu obowiązku, poza diecezją może przebywać dla słusznej przyczyny tylko przez miesiąc, bez
przerwy lub z przerwami, jeśli jest pewne, że z jego nieobecności
nie wyniknie szkoda dla diecezji.
4. Absolucji generalnej bez wcześniejszej spowiedzi indywidualnej (zob. kan. 961 KPK) z dnia 8 listopada 1996 r.30. Jest to odpowiedź na zapytanie legata papieskiego dotyczące poprawnej interpretacji kan. 961.
5. Uczestniczenia na sposób „jakby” (quasi) stały Przełożonych
Zakonnych w Konferencji Biskupów z dnia 30 listopada 1996 r.31.
Jest to odpowiedź na zapytanie Kongregacji Watykańskiej, powstałe w związku z „recognitio” statutów Konferencji Biskupów, która prosiła o wyjaśnienie na temat „jakby” (quasi) permanentnego
udziału przełożonych zakonnych w Konferencji Biskupów.
6. Wypadków, kiedy troska duszpasterska o kilka parafii zostaje
powierzona jednemu proboszczowi z dnia 13 listopada 1997 r.32.
7. Funkcji autorytetu kościelnego w relacji do dóbr kościelnych
z dnia 12 lutego 2004 r.33.
28
Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo
Marcel Lefebvre, w: Communicationes, 29 (1997) 239-243.
29
Obbligo del Vescovo di risiedere in diocesi (circa il canone 395 CIC), w: Communicationes, 28 (1996) 182-186.
30
Assoluzione generale senza previa confessione individuale, w: Communicationes, 28
(1996) 177-181.
31
La partecipazione in modo quasi-stabile dei Superiori Religiosi alla Conferenza Episcopale, w: Communicationes, 29 (1997) 236-238.
32
Circa i casi in cui la cura pastorale di più parrocchie è affidata ad un solo parroco, w:
Communicationes, 30 (1998) 28-29.
33
La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici, w: Communicationes,
36 (2004) 24-32.
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8. Elementów określających przestrzeń odpowiedzialności kanonicznej biskupa diecezjalnego dotyczącej kapłanów inkardynowanych do jego diecezji, którzy sprawują w niej posługę z dnia 12 lutego 2004 r.34.
9. Odpowiedzi na trzy kwestie na temat interpretacji klauzuli
«de consensu partium» o której w kan. 1681 KPK z dnia 2 marca
2005 r.35.
10. Natury prawnej oraz zakresu «recognitio» Stolicy Apostolskiej z dnia 28 kwietnia 2006 r.36.
Inne wyjaśnienie Papieskiej Rady, bez klasyfikowania dokumentu (aczkolwiek można przyjąć, że mamy w tym wypadku do czynienia z listem okólnym Dykasterii do Przewodniczących Konferencji Biskupów), na temat aktu formalnego wystąpienia z Kościoła
z dnia 13 marca 2006 r.37; dokument ten został zatwierdzony przez
papieża Benedykta XVI, który polecił, aby został on przekazany
wszystkim Przewodniczącym Konferencji Biskupów.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały podpisane przez
Przewodniczącego oraz Sekretarza Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych, część z nich, jak to zostało zaznaczone, posiada także
aprobatę ze strony Biskupa Rzymskiego.
3. Interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Szczególnym przedmiotem pracy Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych są interpretacje autentyczne kanonów łacińskich oraz
wschodnich. Na temat takiej interpretacji prawa Kościoła mówi,
przede wszystkim, Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Konstytucja
apostolska „Pastor bonus”38; także doktryna kanonistyczna od wie34
Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano
nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima
il loro ministero, w: Communicationes 36 (2004) 33-38.
35
Risposta a tre questioni circa l’interpretazione della clausola «de consensum partium»
del can. 1681 CIC, w: Communicationes, 37 (2005) 107-112.
36
La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede, w: Communicationes, 38 (2006) 10-17.
37
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, w: Communicationes, 38 (2006)
170-172. Ponadto Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych udzieliła dwóch sukcesywnych
wyjaśnień do tego dokumentu; są to odpowiedzi na pytania dwóch różnych Konferencji
Biskupów: zob. Communicationes, 38 (2006) 185-187 i 187-189.
38
KPK, kan. 16, Pastor bonus, art. 154.
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ków zajmuję się tą problematyką39; ponadto w problematyce trzeba
także uwzględnić wskazówki Biskupa Rzymskiego – najwyższego
prawodawcy w Kościele, zwłaszcza te dotyczące prawa małżeńskiego i procesowego, które znajdują się w rotalnych przemówieniach
Jana Pawła II40. Powadze i randze tychże wszystkich interpretacji
autentycznych dodatkowy walor daje ich publikacja w Aktach Stolicy Apostolskiej (Acta Apostolicae Sedis); związane jest to przede
wszystkim z tym, że każda „interpretacja autentyczna, dokonana
w formie ustawy, posiada taką samą moc, co ustawa i wymaga pro39
Zob. R. J. C a s t i l l o L a r a, De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda, w: Communicationes, 20,2 (1988) 265-287.
40
W przemówieniu rotalnym z 26 stycznia 1984 r. Jan Paweł II przypomniał bardzo
jasno, że autentyczna interpretacja prawa, która deklaruje jego sens generalny dla
całej wspólnoty jest zarezerwowana ustawodawcy, zgodnie ze znaną zasadą, obecną
już w prawie dekretałów: «unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat», Ad Praelatos Auditores s. Romanae Rotae coram admissos (die 26 Ianuarii 1984), w: AAS,
76 (1984) 643-649. Natomiast przemawiając do Trybunału Roty Rzymskiej w dniu
29 stycznia 1993 r. Jan Paweł II uważał za stosowne przywołać niektóre zasady hermeneutyczne dotyczące interpretacji prawa kanonicznego. I tak, prawa kościelne mają
być, przede wszystkim, rozumiane «secundum propriam verborum significationem in
textu et contextu consideratam», z czego wynika, że byłoby czymś arbitralnym, a nawet
więcej bo otwarcie nielegalnym i ciężko zawinionym, przypisywanie słowom użytym
przez Ustawodawcę ich niewłaściwego znaczenia. Ponadto nie można w interpretacji
obowiązującego Kodeksu hipotezować na temat ewentualnego zerwania z przeszłością,
tak jakby ustawodawstwo z 1983 r. było skokiem w rzeczywistość zupełnie nową. Albowiem jak wskazał Jan Paweł II, odwołując się do normy kan. 6 § 2, już sam Ustawodawca pozytywnie uznaje oraz potwierdza kontynuację tradycji kanonicznej, w szczególności tam, gdzie nowe kanony odnoszą się do starego prawa. Od wspomnianych zasad,
szczególnie w materii prawa małżeńskiego, nie może się odrywać, bliżej nie sprecyzowana humanizacja prawa kanonicznego. Dlatego też Jan Paweł II podkreślił, że w aplikacji prawa kanonicznego, trzeba pamiętać o poprawnej znajomości ustawodawstwa
Kościoła, nie zapominając przy tym, o antropologii chrześcijańskiej. Jako przykład podał, że byłoby dużą raną dla stabilności małżeństwa, a tym samym dla jego świętości,
gdyby fakt symulacji małżeńskiej nie byłby konkretyzowany ze strony symulującego,
zgodnie z kan. 1101 § 2, przez «actus positivus voluntatis»; czy też, zgodnie z normą
kan. 1099, tzw. «error iuris» odnośnie istotnego przymiotu małżeństwa albo jego godności sakramentalnej, nie przyjąłby takiej intensywności, że kondycjonowałby akt woli,
powodując tym samym nieważność zgody małżeńskiej. Ponadto również w wypadku
«error facti», a szczególnie kiedy mamy do czynienia z «error in persona», o czym
mówi kan. 1097 § 1, terminologii zastosowanej przez Ustawodawcę nie można przypisywać znaczenia obcego tradycji kanonicznej; jak również tylko «error in qualitate
personae» jedynie wtedy może unieważnić zgodę małżeńską, jeżeli konkretna jakość,
nie frywolna i nie banalna, zgodnie z kan. 1097 § 2, «directe et principaliter intendatur», tj. tak jak skutecznie potwierdziła jurysprudencja rotalna: «quando qualitas prae
persona intendatur», Ad Romanae Rotae auditores coram admissos (die 29 Ianuarii
1993), w: AAS, 85 (1993) 1256-1260.
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mulgacji; jeśli tylko wyjaśnia słowa ustawy same w sobie pewne,
wtedy działa wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza albo tłumaczy wątpliwą, nie działa wstecz”41. Stąd też możemy mówić o interpretacji deklaratywnej, ograniczającej, rozszerzającej lub wyjaśniającej42. Warto przy tym i to zaznaczyć, że każda interpretacja
prawa posiada zazwyczaj w sobie pewien element twórczy, jakby
na zasadzie podobieństwa z interpretacją wiersza czy też symfonii
muzycznej przez bardziej lub mniej zdolnego aktora czy dyrygenta.
Jest to zatem ważna i niewątpliwie trudna umiejętność, aby umieć,
niekiedy po latach, poprawnie odczytać myśl i wolę ustawodawcy,
mając na uwadze także dobro wspólnoty dla której norma została
promulgowana.
Każda interpretacja autentyczna dokonana przez Papieską Radę
ds. Tekstów Prawnych składa się z wprowadzenia, które informuje
o zebraniu się Papieskiej Rady (in plenario coetu) celem rozpatrzenia istniejącej wątpliwości. Następnie podany jest tytuł analizowanej problematyki (np. De dispensatione a forma canonica matrimonii) i następuje sformułowanie wątpliwości prawnej (dubium iuris)
w formie krótkiego pytania (D. Utrum …), po czym następuje odpowiedź w formie potwierdzającej (R. Affirmative bądź affirmative
ad primam partem) lub negującej (R. Negative lub negative ad prima
partem, negative ad utrumque, negative et ad mentem), w wyjątkowych wypadkach znajduje się dodatkowe dopowiedzenie (np. et
iuxta instructiones a Sedes Apostolica dandas lub et ad mentem).
Po każdej dokonanej interpretacji mamy dołączoną informację
na temat jej przedstawienia Biskupowi Rzymskiemu i jego decyzji
(w następującej formie: Summus Pontifex Ioannes Paulus in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus
certior factus, eas publicari iussit lub Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit)43.
Sukcesywnie następują podpisy Przewodniczącego Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych oraz jej Sekretarza.
KPK, kan. 16 § 2.
L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,
Napoli 1988, t. 1, s. 35.
43
Biskup Rzymski może zadecydować, aby jakiejś odpowiedzi nie upubliczniać,
ze względu na jej zawartość (np. ze względu na jej partykularny charakter) bądź
ze względu na jej adresata.
41
42
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Klasyfikując dotychczasowe interpretacje autentyczne ze względu na problematykę i chronologię poszczególnych Ksiąg Kodeksu
Jana Pawła II, trzeba stwierdzić, że przedstawiają się one następująco i dotyczą:
– trzy – kanonów z „Norm Ogólnych” czyli Księgi I (kan. 87 § 1;
119, n. 1; 127 § 1);
– dziewięć – kanonów z „Ludu Bożego” czyli Księgi II (kan. 230
§ 2; 299 § 3 (zob. kan. 1737); 346 § 1 i 402 § 1; 434 i 452;
455 § 1; 502 § 1; 509 § 1; 684 § 3; 700);
– dwie – kanonów z „Nauczycielskiego Zadania Kościoła” czyli
Księgi III (kan. 767 § 1; 830 § 3);
– pięć – kanonów z „Uświęcającego Zadania Kościoła” czyli
Księgi IV (kan. 910 § 2 (zob. kan. 230 § 3); 917; 951 § 1; 964 §
2; 1103);
– jedna – kanonu z „Dóbr Doczesnych Kościoła” czyli Księgi V
(kan. 1263);
– dwie – kanonów z „Sankcji w Kościele” czyli Księgi VI
(kan. 1367 wraz ze wschodnim kan. 1442; 1398);
– cztery – kanonów z „Procesów” czyli Księgi VII (kan. 1522
i 1525; 1673, n. 3; 1686; 1737 (zob. kan. 299 § 3)).
– ponadto jedna interpretacja dotyczy głosu czynnego i biernego
we własnym instytucie zakonnika wyniesionego do godności biskupiej a jedna interpretacja związana jest z podjęciem urzędu
Prałata Audytora Trybunału Roty Rzymskiej przez zakonnika.
Tematyka powyższych interpretacji, w oparciu o rozwiązaną wątpliwość prawną, pozwala na następujące stwierdzenia (wg kolejności chronologicznej kanonów łacińskich):
1. Biskup diecezjalny, na podstawie kan. 87 § 1, nie może poza
naglącym wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, dyspensować dwóch katolików od formy kanonicznej44.
2. Przy kanonicznym wyborze, według normy kan. 119, n. 1,
nie jest wymagana w trzecim głosowaniu większość absolutna; wystarczy, poza wyjątkiem równej ilości głosów, większość
względna45.
44
D. Utrum extra casum urgentis mortis periculi Episcopus dioecesanus, ad normam can. 87, § 1, dispensare valeat a forma canonica in matrimonio duorum catholicorum. R. Negative, w: AAS, 77 (1985) 771.
45
D. Utrum in electionibus, ad normam can. 119, 1˚ peragendis, adhuc requiratur
in tertio scrutinio maioritas absoluta suffragiorum eorum qui sunt praesentes, an, ex-
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3. Przełożony, który potrzebuje do podjęcia decyzji zgody lub
rady jakiegoś kolegium lub zespołu osób zgodnie z normą kan.
127 § 1, nie może głosować nad zaproponowanym przez siebie
wnioskiem46.
4. Zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez Stolicę Apostolską,
do posług liturgicznych wykonywanych przez wiernych świeckich, tak przez mężczyzn jak i przez kobiety, zgodnie z kan.
230 § 2, należy zaliczyć także posługiwanie przy ołtarzu, zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Stolicę Apostolską47.
5. Grupa wiernych pozbawiona osobowości prawnej oraz pozbawiona uznania prawnego, o którym w kan. 299 § 3, jako zespół
nie posiada uprawnienia do złożenia rekursu hierarchicznego
przeciwko dekretowi biskupa diecezjalnego ale jako poszczególni wierni, działający pojedynczo lub w połączeniu, o ile rzeczywiście doznali krzywdy; jego ocena pozostaje w kompetencji właściwego sędziego48.
6. Biskupi emeryci, o których mówi kan. 402 § 1, mogą zostać
wybrani przez Konferencję Biskupów, zgodnie z kan. 346 § 1,
na członków Synodu Biskupów49.
7. Biskup pomocniczy nie może pełnić funkcji przewodniczącego
(lub zastępcy przewodniczącego) Konferencji Biskupów, także
tych regionalnych, o których w kan. 43450.
cepto casu paritatis, maioritas relativa sufficiat. R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, w: AAS, 82 (1990) 845.
46
D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, § 1, ipse Superior
ius habeat ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam. R. Negative, w: AAS, 77 (1985) 771.
47
D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta CIC
can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare. R. Affirmative
et iuxta instructiones a Sedes Apostolica dandas, w: AAS, 86 (1994) 541-542.
48
D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis
de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesani. R. Negative, qua
coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes,
dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex
congrua discretionalitate gaudeat oportet, w: AAS, 80 (1988) 1818.
49
D. Utrum, Episcopi emeriti, de quibus in can. 402, § 1, ab Episcoporum Conferentia eligi possint, iuxta can. 346, § 1 praescriptum, uti Synodi Episcoporum sodales. R. Affirmative, w: AAS, 83 (1991) 1093.
50
D. Utrum Episcopus auxiliaris munere Praesidis (aut Pro-Praesidis) in Episcoporum conferentiis fungi possit. Utrum id possit in conventibus Episcoporum regionis
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8. Przez „dekrety ogólne”, o których w kan. 455 § 1, które może
wydawać Konferencja Biskupów, należy rozumieć także dekrety wykonawcze, o których w kan. 31-3351.
9. Zgodnie z normą kan. 502, § 1, członek kolegium konsultorów,
który przestaje być członkiem rady kapłańskiej, nie przestaje pełnić zadania konsultora52. Natomiast w czasie wyznaczonej przez Kodeks kadencji pięcioletniej, jeżeli jakiś konsultor
przestanie wykonywać swoje obowiązki, to biskup nie musi
w jego miejsce wyznaczać nowego, chyba, że liczba konsultorów będzie mniejsza niż sześć osób, której to minimalnej
liczby domaga się kan. 502 § 153.
10. Wybranie przewodniczącego kapituły nie musi koniecznie
dokonać się przez wybór mocą kan. 509 § 154.
11. Przez zakonnika, o którym w kan. 684 § 3, należy rozumieć
tak zakonnika po ślubach wieczystych, jak i zakonnika po ślubach czasowych55.
12. Dekret wydalający wydany przez najwyższego Przełożonego
według kan. 700, ma być podany do wiadomości wydalanego
dopiero po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską56. Natomiast właściwym autorytetem do przyjęcia rekursu od dekretu wydalającego będzie Kongregacja dla Zakonów oraz Inecclesiasticae, de quibus in can. 434. R. Negative ad utrumque, w: AAS, 81 (1989) 388.
51
D. Utrum sub locutione «decreta generalia» de qua in can. 455, § 1, veniant etiam
decreta generalia exsecutoria de quibus in cann. 31-33. R. Affirmative, w: AAS, 77
(1985) 771.
52
D. Utrum, ad normam can. 502, § 1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris. R. Affirmative, w: AAS, 76 (1984) 746-747.
53
D. Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus
dioecesanus alium in eius loco nominare debeat. R. Negative et ad mentem. Mens
autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in can. 502, § 1 requisitus, w: AAS, 76 (1984) 746-747.
54
D. Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi can. 509,
§ 1. R. Negative, w: AAS, 81 (1989) 991.
55
D. Utrum verbo „religiosus”, de quo in can. 684, § 3, intelligatur tantum religiosus a votis perpetuis an etiam religiosus a votis temporariis. R. Negative ad primum,
affirmative ad secundum, w: AAS, 80 (1988) 1818.
56
D. Utrum decretum dimissionis iuxta can. 700 CIC a Moderatore supremo prolatum dimisso notificandum sit ante Sanctae Sedis confirmationem, aut post eiusdem
confirmationem. R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram, w: AAS, 78
(1986) 1323-1324.
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stytutów Świeckich, która tenże dekret zatwierdziła, nie zaś
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej57.
13. Zakonnik, który został mianowany biskupem nie posiada
we własnym instytucie ani głosu czynnego ani biernego58.
14. Przy zachowaniu tego, co jest konieczne dla wykonywania
urzędu, zakonnicy mianowani Prałatami Audytorami Roty
Rzymskiej, nie są wyłączeni spod władzy ordynariusza zakonnego ani spod obowiązków, które wynikają ze złożonej profesji zakonnej59.
15. Biskup diecezjalny nie może dyspensować od przepisu kan.
767 § 1, który rezerwuje głoszenie homilii kapłanowi lub
diakonowi60.
16. Zezwolenie na wydanie publikacji, o którym w kan. 830 § 3,
ma być w niej umieszczone, wraz z podaniem nazwiska udzielającego zezwolenia, dnia oraz miejsca jego wydania61.
17. Nadzwyczajny szafarz komunii świętej, wyznaczony na podstawie kan. 910 § 2 i 230 § 3, nie powinien sprawować swojej
funkcji, jeżeli w kościele, znajdowaliby się szafarze zwyczajni, którzy nie sprawując celebracji eucharystycznej, nie byliby
w jakiś sposób przeszkodzeni62.
18. Zgodnie z normą kan. 917 tego samego dnia Najświętszą Eucharystię można przyjąć dwukrotnie63.
57
D. Utrum auctoritas competens ad recipiendum recursum in suspensivo contra
sodalis dimissionem sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae decretum confirmavit, aut Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. R. Affirmative
ad primam partem; negative ad alteram, w: AAS, 78 (1986) 1323-1324.
58
D. Utrum Episcopus religiosus gaudeat in proprio instituto voce activa et passiva. R. Negative, w: AAS, 78 (1986) 1323-1324.
59
D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati, exempti habendi sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae e professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum evectorum. R. Negative ad utrumque,
salvis iis quae ad exercitium proprii officii spectant, w: AAS, 80 (1988) 1819.
60
D. Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767, § 1,
quo sacerdoti aut diacono homilia reservatur. R. Negative, w: AAS, 80 (1988) 1818.
61
D. Utrum licentia, de quo in can. 830, § 3, imprimendo sit in libris typis editis, indicatis nomine concedentis, die et loco concessionis. R. Affirmative, w: AAS,
80 (1988) 1818.
62
D. Utrum minister extraordinarius sacrae communionis, ad normam cann. 910,
§ 2 et 230, § 3 deputatus, suum munus suppletorium exercere possit etiam cum praesentes sint in ecclesia, etsi ad celebrationem eucharisticam non participantes, ministri
ordinarii qui non sint quoquo modo impediti. R. Negative, w: AAS, 80 (1988) 1373.
63
D. Utrum, ad normam can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam re-
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19. Przez ordynariusza, o którym w kan. 951 § 1, należy rozumieć
własnego ordynariusza celebransa odprawiającego Mszę św.
więcej razy w tym samym dniu, chyba, że mamy do czynienia
z proboszczem i wikariuszami dla których przez ordynariusza
rozumie się ordynariusza miejsca64.
20. Zgodnie z przepisem kan. 964 § 2 święty szafarz, mimo zaistnienia słusznej przyczyny oraz z wyłączeniem wypadku koniecznego, także w wypadku kiedy penitent prosi przeciwnie,
słusznie decyduje, aby spowiedź święta została wysłuchana
w konfesjonale zaopatrzonym w kratę65.
21. Wada zgody małżeńskiej, o której w kan. 1103 (czyli przymus
lub bojaźń) może być stosowana także względem małżeństw
niekatolików66.
22. Słowa «personis iuridicis publicis suo regimini subiectis»
(czyli „publiczne osoby prawne podległe jego władzy”), które
znajdują się w kan. 1263 nie obejmują zewnętrznych szkół
instytutów zakonnych na prawie papieskim67.
23. Według kan. 1367 z KPK oraz 1442 KKKW, przez słowo
„abicere” należy rozumieć jakiekolwiek działanie świadome
i ciężko wykraczające przeciwko Najświętszej Eucharystii68.
Interpretacja ta jest wspólna dla Kodeksu łacińskiego oraz
wschodniego.
cepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam
celebrationem participat. R. Affirmative ad primum; negative ad secundum, w: AAS,
76 (1984) 746-747.
64
D. Utrum Ordinarius de quo in can. 951, § 1 intelligendus sit Ordinarius loci
in quo Missa celebratur, an Ordinarius proprius celebrantis. R. Negative ad primam
partem; affirmative ad secundam, nisi de parochis et vicariis paroecialibus, pro quibus
Ordinarius intelligitur Ordinarius loci, agatur, w: AAS, 79 (1987) 1132.
65
D. Utrum attento praescripto can. 964 § 2, sacramenti minister, iusta de causa
et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud
postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa. R. Affirmative, w: AAS, 90 (1998) 711.
66
D. Utrum vitium consensus de quo in can. 1103 matrimoniis non catholicarum
applicari possit. R. Positive, w: AAS, 79 (1987) 1132.
67
D. Utrum sub verbis can. 1263 «personis iuridicis publicis suo regimini subiectis» comprehendatur quoque scholae externae institutorum religiosorum iuris pontificii. R. Negative, w: AAS, 81 (1989) 991.
68
D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicere» intelligatur tantum
ut actus proiciendi necne. R. Negative et ad mentem. Mens est quamlibet actionem
Sacras Species volontarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo
«abicere», w: AAS, 91 (1999) 918.
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24. Przez aborcję, o której w kan. 1398, należy rozumieć nie tylko
usunięcie płodu niedojrzałego ale także zabicie tego samego
płodu, które jest spowodowane w jakikolwiek sposób i w każdym czasie od chwili poczęcia69.
25. Instancja zakończona przez umorzenie lub przez zrzeczenie się, może być na nowo wprowadzona lub kontynuowana
tak w dotychczasowym sądzie, jak każdym innym właściwym
w momencie jej wznowienia70.
26. Przez wikariusza sądowego, którego zgoda jest wymagana
według normy kan. 1673, n. 3 należy rozumieć wikariusza sądowego diecezji, w której strona pozwana posiada stałe zamieszkanie, natomiast kiedy go brak, wymagana jest zgoda
biskupa71.
27. Do stwierdzenia stanu wolnego, tych którzy są zobowiązani
do kanonicznej formy a usiłowali zawrzeć małżeństwo przed
urzędnikiem cywilnym lub ministrem akatolickim, wystarczające jest przeprowadzenie badania przedmałżeńskiego, o którym w kan. 1066-1067 i nie jest konieczne przeprowadzenie
procesu dokumentalnego, o którym w kan. 168672.
4. Wybrane przykłady nierozwiązanych jeszcze wątpliwości
Naturalnie nie wszystkie wątpliwości związane z obecnym Kodeksem Prawa Kanonicznego są już kompetentnie rozwiązane.
69
D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intelligatur tantum de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore
a momento conceptionis procuretur. R. Negative ad primam partem; affirmative ad
secundam, w: AAS, 80 (1988) 1818.
70
D. Utrum finita instantia per peremptionem vel per renuntiationem, si quis velit
causa denuo introducere vel prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis. R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram, w: AAS, 78 (1986) 1324.
71
D. Utrum Vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur ad normam can. 1673, n.
3, sit Vicarius iudicialis dioecesis in qua domicilium habet pars conventa an tribunalis
interdioecesani. R. Negative ad primum et ad mentem. Mens autem est: si in casu particulari deficiat vicarius iudicialis dioecesanus requiritur consensus episcopi, w: AAS,
78 (1986) 1323-1324.
72
D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico,
necessarium requiratur processus documentalis de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067. R. Negative ad primum;
affirmative ad secundum, w: AAS, 76 (1984) 746-747.
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Rozwijające się kościelne życie stawia nowe pytania, niektóre
z nich rozwiązują się wraz z upływem czasu, ale nie wszystkie73.
Dla przykładu łaciński kan. 1404 stanowi, że „Prima Sedes a nemine iudicatur”. Niektórzy z komentatorów wskazywali, że może
rodzić się wątpliwość czy chodzi wyłącznie o osobę Biskupa Rzymskiego czy też w sensie szerszym należałoby rozumieć także ewentualnie pod tak użytym sformułowaniem „Prima Sedes” Stolicę
Apostolską. Z pomocą przyszedł Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich, który nie pozostawia w tej materii żadnej wątpliwości
i stanowi precyzyjnie w kan. 1058: „Romanus Pontifex a nemine
73
Przykładowo kan. 467 stanowi, że biskup diecezjalny ma obowiązek podać do wiadomości treść deklaracji i dekretów swojego synodu diecezjalnego metropolicie oraz
Konferencji Episkopatu. Można domniemywać, że taka decyzja powszechnego Ustawodawcy koresponduje z normą kan. 436 § 1, n. 1, który zobowiązuje metropolitę,
aby czuwał w diecezjach sufragalnych nad właściwym zachowaniem wiary i dyscypliny
kościelnej; w ten sposób metropolita spełniałby także funkcję kontrolną nad treścią
uchwał zakończonego synodu diecezjalnego. Ale rodzi się w tym kontekście pytanie:
kto skontroluje synod diecezjalny zwołany przez metropolitę. Na postawione pytanie
nie udziela odpowiedzi także instrukcja Stolicy Apostolskiej o synodach diecezjalnych:
„De Synodis dioecesanis agendis” z 1997 r., która dodaje, że wspomniana komunikacja
o której w kan. 467 ma służyć komunii biskupów oraz harmonii normatywnej w Kościołach partykularnych tego samego obszaru geograficznego. Nowością instrukcji jest tylko zobowiązanie biskupa do przesłania dokumentacji synodalnej do Kongregacji ds.
Biskupów lub Ewangelizacji Narodów ale jedynie w celu ich poznania a nie kontroli.
Z kolei M. Wróbel zauważył inną wątpliwość: „czy zatem – gdy na forum cywilnym zostanie rozwiązany stosunek przysposobienia – to na forum kościelnym wciąż stosunek
przysposobienia istnieje. Wiąże się to bezpośrednio z istnieniem bądź nieistnieniem
przeszkody pokrewieństwa prawnego przy zawarciu małżeństwa. W tym względzie
opinie kanonistów są podzielone. Jedni twierdzą, że przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest tylko stosunek przysposobienia istniejący w chwili zawierania małżeństwa
kościelnego. Prawo bowiem w kanonie 1094 Kodeksu prawa kanonicznego stanowi,
że nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem
prawnym powstałym z adopcji w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. Inni
natomiast stoją na stanowisku, że nie wystarczy rozwiązanie przysposobienia na forum
cywilnym, ale w takich sytuacjach potrzebna jest dyspensa kompetentnej władzy kościelnej. Władza bowiem państwowa uwalnia od swego prawa a nie od kanonicznego.
W prawie kanonicznym – wedle tej opinii – tylko powstanie adopcji jest uzależnione
od prawa cywilnego, nic natomiast nie ma na temat ustania tej przeszkody” (M. W r ó b e l, Przysposobienie w prawie polskim a adopcja w prawie kanonicznym, w: T. R o z k r u t (red.), Urzędy sądowe – władza i służba, Materiały z ogólnopolskiego spotkania
pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów 2005, s. 148 n). Wydaje się, że także warto byłoby postawić pytanie, czy coraz częstsze obniżanie wieku emerytalnego dla proboszczów, który
został w Kodeksie ustalony na ukończony siedemdziesiąty piąty rok życia (kan. 538 § 3)
nie stoi w sprzeczności z normą kan. 135 § 2?
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iudicatur”74. Można powiedzieć, posługując się oryginalnym sformułowaniem papieża Jana Pawła II, że zrodzona wątpliwość została rozwiązana w ramach współczesnego Corpus Iuris Canonici75.
Zakończenie
Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych stoi na straży wspólnego
porządku prawnego Kościoła powszechnego, można powiedzieć,
że jest to jej pierwsze zadanie w Kościele a jednocześnie przyczynia się w ten sposób do umocnienia teologicznej podstawy swojego
funkcjonowania czyli kościelnej komunii wyrażającej się w jednakowym stosowaniu prawa powszechnego. Swoimi wypowiedziami,
w różnej formie (nie tylko interpretacjami autentycznymi) ta ważna
Dykasteria Kurii Rzymskiej znacząco przyczynia się do doskonalenia prawa kanonicznego, przede wszystkim, przez dostosowywanie istniejących norm prawnych do konkretnych sytuacji. Równocześnie w ten sposób kształtowane jest życie Kościoła i budowana
jest jego jedność, wyrażająca się tym samym powszechnym porządkiem prawnym. Działalność Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
uświadamia, że prawo w Kościele to żywa i dynamiczna rzeczywistość; prawo to ciągle wymaga także właściwego interpretowania
oraz uaktualniania.
Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi:
l’interpretazione autentica dei canoni del Codice di 1983
Dopo il breve cenno storico del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione
dei Testi Legislativi, che parte dal motu proprio „Cum iuris canonici” (1917)
di Benedetto XV fino alla Costituzione apostolica „Pastor bonus” (1988) di
Giovanni Paolo II, vengono presentate le competenze del Dicastero secondo art.
154-158 della „Pastor bonus” (funzione interpretativa, aiuto tecnico-giuridico agli
altri Dicasteri della Curia Romana, esame dei decreti generali degli organismi
74
Zob. z. G r o c h o l e w s k i, Il Romano Pontefice come giudice supremo nella
Chiesa, w: Ius Ecclesiae, 7 (1995) 40.
75
Podczas prezentacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, dnia 26 października
1990 r., w czasie obrad XXVIII Zebrania Generalnego Synodu Biskupów, Jan Paweł II,
wskazał na fakt, że z chwilą jego promulgacji możemy mówić o istnieniu współczesnego
Corpus Iuris Canonici, składającego się z Kodeksu łacińskiego, z Kodeksu wschodniego oraz
z Konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus z 1988 r.; wskazał także na pożytek wypływający ze wspólnego analizowania dwóch Kodeksów Kościoła. Allocutio Summi
Pontificis occasione praesentationis Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium in XXVIII
Congregatione generali Synodus Episcoporum habita. Communicationes, 22 (1990) 208.
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episcopali, giudizio di conformità delle leggi particolari e dei decreti emanati
dai legislatori inferiori con le leggi universali della Chiesa) e anche le sue altre
attività nella Chiesa (incontri con vescovi, rapporti con istituzioni scientifiche,
simposi, pubblicazioni, etc.). Successivamente vengono presentate: dichiarazioni,
note esplicative, istruzione „Dignitas connubii”, ma specialmente interpretazioni
autentiche dei canoni del Codice di Giovanni Paolo II, sistemate secondo i libri
del CIC del 1983, ricordando, che ogni interpretazione della legge ha sempre
una componente di creazione. Alla fine vengono convocati eventuali alcuni casi,
dove sembra che la legge non sia chiara o sarebbe bene domandare il Pontificio
Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi sulla conformità della legge
particolare con la legge universale.
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INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE
UDZIELANIA POSŁUGI LEKTORA I AKOLITY
ŚWIECKIM MĘŻCZYZNOM Z 2007 R. JAKO FORMA
REALIZACJI POSTANOWIEŃ KODEKSU PRAWA
KANONICZNEGO Z 1983 R.1
Treść: Wstęp. – 1. Uprawnienia ustawodawcze Konferencji Biskupów
dotyczące posługi lektora i akolity. – 2. Kandydaci do posługi lektora i akolity.
– 3. Wypełnianie posługi lektora i akolity. – Zakończenie.

Wstęp
Jednym z ostatnich dokumentów wprowadzających w Kościele
postanowienia Soboru Watykańskiego II był Kodeks prawa kanonicznego promulgowany 25 stycznia 1983 r. Sobór Watykański zapoczątkował długi proces reformy, dotyczącej miedzy innymi prawa
kanonicznego, liturgii (w tym sprawowania sakramentów), roli laikatu. Podczas tego procesu Kodeks papieża Jana Pawła II stał się
niejako narzędziem odnowy Kościoła.
Wśród norm które zamieszczono w nowym Kodeksie są także
regulacje dotyczące sakramentów świętych. Znajdujemy tu między
innymi szczegółowe dyspozycje odnoszące się do osób biorących
udział w celebrowaniu liturgii Mszy Świętej, w tym lektorów i akolitów. Są to osoby świeckie, nie posiadające sakramentu święceń.
Ponieważ jak naucza wspomniany Sobór, właściwością stanu świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, wzywa ich Bóg,
aby ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn
1
Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej z okazji 25 lecia wejścia w życie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, która odbyła się 11 grudnia 2008 roku
na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
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swoje apostolstwo w świecie.2 Uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, coraz bardziej z Nim zjednoczeni, pomnażając łaskę chrztu
i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego a także (co w tym miejscu należałoby zaakcentować), kościelnego, urzeczywistniając powołanie do świętości,
do której są wezwani wszyscy ochrzczeni.3 Umożliwienie pełnienia
posług lektoratu i akolitatu świeckim mężczyznom na stałe, jest jednym z dokonań Soboru i Kodeksu. Realizując soborową zasadę pomocniczości Kodeks z 1983 r. przekazał Konferencjom Biskupów
pewne kompetencje w ustanawianiu prawa na podległych im terytoriach. Dotyczą one także wprowadzenia w Kościołach partykularnych posługi stałych akolitów i lektorów. Konferencja Episkopatu
Polski podjęła to zadanie na 341 zebraniu plenarnym, uchwalając
w dniu 2 października 2007 r. instrukcję o udzielaniu tychże posług
świeckim mężczyznom w Polsce.
Niniejsza publikacja jest próbą ukazania wspomnianej instrukcji, jako formy realizacji postanowień kodeksowych. Składa się zasadniczo z trzech części. W pierwszej w sposób syntetyczny zostały
przedstawione uprawnienia ustawodawcze Konferencji Biskupów
dotyczące właśnie posług lektora i akolity. Część druga traktuje
między innymi o przymiotach, jakie winni posiadać otrzymujący te
posługi, ich wieku i formacji. Ostatni fragment dotyczy wypełniania
zadań, jakie zostały przed nimi postawione przez Kościół, zarówno
podczas liturgii, jak i poza nią.
1. Uprawnienia ustawodawcze Konferencji
Biskupów dotyczące posługi lektora i akolity
Jak to już zostało wspomniane, jednym z dokumentów Stolicy
Apostolskiej wprowadzających w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, był Kodeks prawa kanonicznego papieża Jana Pawła II z 1983 r. Już na mocy postanowień soborowych, a później kodeksowych Konferencje Biskupów otrzymały pewne uprawnienia
ustawodawcze. Należy bowiem przypomnieć, że do Vaticanum II
uchwały Konferencji, nie posiadały mocy prawdziwych ustaw, mając jedynie charakter rady, zalecenia. Nabierały mocy prawnej,
2
Por. Konstytucja Apostolica actuositatem, nr 2, Sobór Watykański II. Konstytucje,
dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 2002, s. 381.
3
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 941, Poznań 1998.
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wprowadzane w formie prawa diecezjalnego przez poszczególnych
ordynariuszy.4
Po raz pierwszy Konferencje Biskupów zostały obdarzone uprawnieniami ustawodawczymi mocą Dekretu o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele Christus Dominus, wydanego na Soborze Watykańskim II dnia 28 października 1965 r. Konferencje mogły od tej
pory podejmować uchwały posiadające moc prawną o ile:
a) przewidywało to prawo powszechne,
b) zezwalało na to specjalne zarządzenie Stolicy Apostolskiej
wydane przez nią z własnej inicjatywy, albo na prośbę Konferencji Biskupów.5
Warunkiem prawomocności takich uchwał jest również dzisiaj,
aprobata (recognitio) Stolicy Apostolskiej.6
Aktualna struktura i uprawnienia Konferencji Biskupów są zawarte w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.
W kanonie 455 par. 1 znajdujemy podobną normę, jak w wyżej
cytowanym dekrecie soborowym. Wskazuje ona cały szereg spraw,
co do których Konferencje posiadają władzę ustawodawczą. Warto
przy tym zaznaczyć, że w pewnych kwestiach prawo powszechne zobowiązuje Konferencje do podejmowania konkretnych aktów ustawodawczych, w innych zaś im to jedynie umożliwia.7
Przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II ukazało się wiele różnych norm prawodawstwa posoborowego. Pozostawały one w bezpośrednim związku z uchwałami soborowymi. Głównym ich zadaniem
było wprowadzanie w życie tychże uchwał, stąd najczęściej bliżej
precyzowały i nadawały formę konkretnych przepisów bardziej ogólnym uchwałom soborowym. W niektórych też przypadkach posoborowe prawodawstwo kościelne bazowało tylko pośrednio na uchwałach, budując na nich szersze struktury prawne. Obydwie te kwestie
odnosiły się również do instytucji Konferencji Biskupów.8 W świetle
4
Por. G. C o c c h i, Commentarium In Codicem Iuris Canonici ad usum scholarum,
Liber II. De personis, pars I, sectio II, Taurinorum Augustae 1931, s. 137.
5
Por. Dekret Christus Dominus, nr 38, 4, Sobór Watykański II…, s. 252.
6
Tamże; szerzej na ten temat w: E. S z t a f r o w s k i, Uprawnienia Konferencji
Biskupich, Prawo Kanoniczne 14(1971) nr 1-2, s. 42-43.
7
Por. Z. J a n c z e w s k i, Uprawnienia Konferencji Biskupów w zakresie prawa o sakramentach św., Prawo Kanoniczne 40(1997) nr 1-2, s. 111.
8
Por. E. S z t a f r o w s k i, Konferencje Biskupie (studium historyczno-kanoniczne),
Warszawa 1984, s. 165.
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prawa powszechnego, wydanego już po Soborze Watykańskim II
poważnie rozszerzył się zakres spraw, powierzonych Konferencjom
do rozstrzygnięcia.9
Problematyka związana z sakramentem święceń, a w szczególności dotycząca lektoratu i akolitatu, znalazła się w Motu proprio Ministeria quaedam papieża Pawła VI, wydanego w dniu 15.08.1972 r.10
W okresie obowiązywania Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r.
święcenia dzielono na niższe (akolitat, egzorcystat, lektorat, ostiariat) i wyższe (subdiakonat, diakonat, prezbiterat, biskupstwo).11
Podział taki istniał już w czasach Soboru Trydenckiego.12 Uroczyste
włączenie do stanu duchownego następowało zaś przez ceremonię zwaną „tonsurą”.13 Reforma Pawła VI zniosła święcenia niższe
i subdiakonat. W miejsce święceń niższych ustanowiła posługi lektora i akolity. Skutki prawne do tej pory łączące się z tonsurą (włączenie do stanu duchownego i inkardynacja) zostały na mocy Motu
proprio Ad pascendum związane z diakonatem.14 Reforma dała
także Konferencjom Biskupów możliwość zwrócenia się do Stolicy
Apostolskiej z prośbą o zachowanie lub wprowadzenie na podległym im terytoriach, przed święceniami diakonatu, innych posług
niż lektorat i akolitat, na przykład ostiariatu, egzorcystatu.15 Ponadto Konferencje miały określić wymagany wiek oraz szczególne
przymioty kandydatów do posługi lektora i akolity oraz odstęp czasu między przyjmowaniem tych posług. Mogły również postanowić,
aby posługa akolitatu była nazywana subdiakonatem.16
9
Por. J. D u d z i a k, Posoborowe zmiany w zakresie prawa kanonicznego jako wyraz
pewnych zasad leżących u podstaw zamierzonej odnowy Kościoła, Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 6, Tarnów 1977, s. 156.
10
P a u l u s VI, Literae Apostolicae Ministeria quaedam motu proprio datae quibus disciplina circa Primam Tonsuram, Ordines Minores et Subdiaconatum in Ecclesia
Latina innovatur, AAS 64(1972) s. 529-534.
11
Por. KPK 1917, kan. 108 par. 1; kan. 949.
12
Por. Z. J a n c z e w s k i, Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i prymasa
kard. S. Wyszyńskiego w zakresie sakramentów w służbie wspólnoty: święceń i małżeństwa,
Prawo Kanoniczne 42(1999) nr 1-2, s. 77.
13
Por. KPK 1917, kan. 108 par. 1.
14
Por. P a u l u s VI, Litterae Ad pascendum motu proprio datae quibus nonnullae
Normae ad Sacrum Diaconatus Ordinem spectantes statuuntur, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
15
Por. Motu proprio Ministeria quaedam…, s. 531.
16
Por. tamże, s. 532-533.
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Obecnie obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego postanawia,
że mężczyźni świeccy posiadający wiek i przymioty ustalone dekretem Konferencji Biskupów, mogą być przepisanym obrzędem liturgicznym, na stałe przyjęci do posługi lektora i akolity. Udzielenie
tych posług nie daje im jednak prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła.17 Wymienione posługi na okres przejściowy otrzymują świeccy mężczyźni przygotowujący się do przyjęcia
sakramentu święceń. Inni mogą uzyskać je na stałe, pod warunkami
określonymi przez Konferencję Biskupów.18
2. Kandydaci do posługi lektora i akolity
Tak jak to zostało wcześniej zasygnalizowane, Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II zlecił Konferencjom Biskupów, ustalenie wieku i przymiotów jakimi powinni odznaczać się kandydaci
do pełnienia posług lektoratu i akolitatu. Jednak jeszcze przed Kodeksem, dnia 4 maja 1982 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument, noszący nazwę Zmodyfikowana instrukcja w sprawie
posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych, w którym wyjaśnia, iż w świetle posoborowych dokumentów papieskich
lektorami i akolitami są w Polsce alumni, przygotowujący się w seminariach duchownych do kapłaństwa. Należy ich zatem odróżnić
od innej grupy, która po odpowiednim przygotowaniu otrzymuje
upoważnienie do czytania Słowa Bożego i pełnienia rozmaitych posług w czasie świętej liturgii przy ołtarzu. Instrukcja dodaje, że Konferencja Biskupów może określić warunki, dla powierzenia posługi
lektoratu i akolitatu osobom świeckim, nie będącym alumnami seminariów duchownych.19 Omawiany dokument nie wprowadził jednak w naszym kraju stałych posług lektoratu i akolitatu, ukazując
niejako jedynie taką możliwość w przyszłości. Wyraźnie też odróżniał osoby pełniące różnego rodzaju funkcje liturgiczne podczas
sprawowania Eucharystii, w tym czytających teksty biblijne, od posiadających interesujące nas posługi alumnów seminaryjnych.

Kan. 230 par. 1.
Por. J. K r u k o w s k i, Lud Boży, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego.
Księga II. Lud Boży, t. II/1, s. 52.
19
Por. Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 64(1982) nr 7, s. 207.
17
18
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Instrukcja dodaje także, iż wykonywanie uprawnień akolity oraz
lektora, ulega zawieszeniu z chwilą przerwania przez alumnów studiów seminaryjnych z jakiegokolwiek powodu, chyba że ordynariusz
postanowił inaczej.20 Tak więc alumn wydalony z seminarium, lub
opuszczający je z powodów zdrowotnych lub innych, czasowo – aż
do powrotu do swojego seminarium, lub do przyjęcia go do innego,
albo też na stałe (prowadząc później życie świeckie), nie może pełnić dwóch wymienionych posług.21
Nie może ich pełnić..., chyba że zostanie przyjęty w poczet lektorów lub akolitów stałych. Takie możliwości pojawiły się wraz z wydaniem w dniu 2 października 2007 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Instrukcji w sprawie udzielania posługi lektora i akolity
świeckim mężczyznom. Dokument wyjaśnia najpierw, że wszyscy
kandydaci do sakramentu święceń w trakcie formacji seminaryjnej są ustanawiani lektorami i akolitami. Wykonywanie tych dwóch
posług jest bowiem konieczne do właściwego przygotowania się
do przyjęcia wspomnianego sakramentu. Istnieje jednak możliwość
ich udzielania mężczyznom, nie zamierzającym przyjmować święceń. Dla nich lektorat i akolitat stają się formą realizacji życiowego
powołania w Kościele.22 Kościół zatem odkrywa to powołanie i wybiera spośród innych wiernych, do specjalnej, zaszczytnej służby
przy szeroko pojętym sprawowaniu Eucharystii.
Zakres odpowiedzialności ustanowionych na stałe lektora i akolity jest rozległy. Każda z posług wymaga posiadania odpowiednich
charyzmatów. Jej wypełnianie wiąże się z zaangażowaniem wszystkich sił i możliwości powołanych mężczyzn. Lektor w szczególny
sposób ma dawać w świecie świadectwo wiary, poprzez słowo, akolita zaś powinien gorliwiej niż inni, życiem zgodnym z tajemnicą
ołtarza, ukazywać żyjącego w Kościele Chrystusa, który ofiarował
siebie samego za człowieka.23
Omawiany dokument zwraca również uwagę na fakt konieczności
odróżniania praktyki błogosławienia młodych chłopców, do czytania
słowa Bożego od ustanawiania lektora. Ci pierwsi nie otrzymują poPor. tamże, nr 25-26, s. 210.
Por. Z. J a n c z e w s k i, Prawodawstwo Konferencji Episkopatu…, s. 80.
22
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi
lektora i akolity świeckim mężczyznom, nr 8, Wiadomości Archidiecezjalne 75(2007)
nr 10, s. 469.
23
Por. tamże, nr 9, s. 469.
20
21
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sługi lektoratu, ale specjalne błogosławieństwo, do spełniania funkcji
czytającego Pismo Święte. Nawet w seminariach duchownych należy
udzielać posługi lektora tym kandydatom, którzy wcześniej przyjęli
błogosławieństwo do funkcji czytania słowa Bożego.
Instrukcja zaleca, aby błogosławieństwo do pełnienia wymienionej funkcji było udzielane przez prezbitera, a jeżeli czyni to biskup,
dokonuje tego według formuły, która wyraźnie podkreśla, że chodzi
o błogosławieństwo do funkcji, a nie o ustanowienie do posługi.24
Wiek kandydatów do przyjęcia stałej posługi lektora i akolity został określony przez II Polski Synod Plenarny, który odbywał
się w latach 1991-1999. Synod postanowił, że akolitą może zostać
mężczyzna, który ukończył przynajmniej dwadzieścia pięć lat życia,
a ponadto cieszy się dobrą opinią, posiada odpowiednie przymioty
i został przygotowany do czekających go zadań poprzez odpowiednia formację. Natomiast posługi lektora można udzielać w wieku wcześniejszym.25 Należy zauważyć, że Synod – w przeciwieństwie do kwestii wieku kandydatów na akolitów – nie sprecyzował
jej dokładnie w odniesieniu do kandydata na lektora. Mówi jedynie
o mężczyźnie. Przez analogię do alumnów seminariów duchownych – jako kandydatów na lektorów, kandydaci do tejże posługi
na stałe, powinni mieć ukończony przynajmniej dwudziesty,26 a nawet dwudziesty pierwszy rok życia. Dwudziesty pierwszy ponieważ
najwcześniej w tym wieku można otrzymać kończący studia stopień
zawodowy licencjata, albo inżyniera, co łączy się z wymaganiem posiadania odpowiedniego wykształcenia. Problem ten zostanie omówione później.
Ponadto od wykonujących obydwie posługi należałoby wymagać
wcześniejszego przyjęcia wszystkich sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego, a wiec chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
Jak w swoich publikacjach zauważyli piszący jeszcze przed powstaniem Instrukcji Episkopatu Polski z 2007 r. W. Góralski
i T. Kujawski, kandydaci pragnący przyjąć posługi powinni też wyrazić chęć i szczerą wolę służenia Bogu i Jego Ludowi.27 Ponadto
Tamże, nr 10, s. 469.
Por. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), nr 84, Poznań 2001, s. 205.
26
Por. Z. J a n c z e w s k i, Prawodawstwo Konferencji Episkopatu…, s. 78.
27
Por. W. G ó r a l s k i, Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego
Kodeksu prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 28(1985) nr 1-2, s. 55.
24
25
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muszą zdobyć odpowiednią formację, zapewniającą im wykonywanie powierzonego zadania w sposób rzetelny i właściwy.28 Kandydat
na akolitę, jako przeznaczony do szczególnej służby ołtarzowi, ma
zapoznać się z kwestiami dotyczącymi publicznego kultu Bożego,
wnikać w jego wnętrze i znaczenie duchowe. Powinien również codziennie ofiarować się Bogu, a w stosunku do osób przebywających
w świątyni, być przykładem szacunku i powagi, otaczając szczególną
czcią lud Boży, szczególnie chorych i słabych. Ma też z wielką pobożnością uczestniczyć we Mszy Świętej, często posilać się Ciałem
Chrystusa, odkrywając jego tajemnicę.29 W sposób bardziej szczegółowy przymioty kandydatów sprecyzowała omawiana Instrukcja.
Podaje ona, że kandydaci powinni odznaczać się:
a) wzorowym życiem moralnym,
b) apostolskim oddaniem,
c) bezinteresownością, szczerą pobożnością,
d) gorliwym życiem sakramentalnym,
e) szczególnym umiłowaniem Eucharystii i Pisma Świętego,
f) posiadać dobrą opinię w swoim środowisku,
g) być akceptowanymi przez wiernych w parafii do której należą
i w której będą wypełniać powierzone im zadania,
h) posiadać odpowiednie przymioty intelektualne oraz stosowne
wykształcenie,
i) wyróżniać się solidnością w pracy i umiejętnością współpracy
z innymi.30
Wydaje się, że ocena postawy religijno-moralnej kandydata należy do jego proboszcza. Ma on ją sobie wyrobić w trakcie wcześniejszej osobistej znajomości z kandydatem, poprzez obserwację
jego życia sakramentalnego (przystępowanie do sakramentu pokuty i Komunii św.), zachowania w środowisku rodzinnym i zawodowym. Może w tym też pomóc dyskretne zaciągnięcie opinii
parafian, bliżej znających kandydata. Co do przymiotów intelektualnych kandydata, zazwyczaj idą one w parze z jego wykształceniem. Od lektorów i akolitów starszych wiekiem, którzy uczęszczali
Por. KPK 1983, kan. 231 par. 1; W. G ó r a l s k i, dz. cyt., s. 56.
Por. Motu proprio Ministeria quaedam…, nr VI a, s. 16; T. K u j a w s k i, Szafarz
Komunii św. w przepisach prawa kanonicznego, Homo Dei 56(1987) s. 285.
30
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom…, nr 11, s. 470.
28
29
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jeszcze do ośmioletniej szkoły podstawowej powinno się wymagać
posiadanie przynajmniej matury. Od młodszych, którzy w dzisiejszych czasach mają już zasadniczo wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i średnie – zdobycie dyplomu wyższej uczelni. Za takim,
nie przeciętnym stawianiem poprzeczki w rozpatrywanej kwestii,
przemawia stawiany przez Konferencję Episkopatu Polski wymóg
posiadania przez nich odpowiednich przymiotów intelektualnych
i stosownego wykształcenia. Gdyby każdy mężczyzna, przeciętnie
wykształcony, mógł pełnić posługi, wymóg taki zapewne nie zostałby ustanowiony w dokumencie.
Zgodnie z omawianą instrukcją osoby pragnące przyjąć posługę
akolity lub lektora powinny przejść odpowiednią formację. Nie chodzi tu jedynie o krótki kurs, przygotowujący do spełniania czynności liturgicznych. Formacja ma wprowadzić kandydatów w misję,
którą w przyszłości wypełniać będą w Kościele. Program formacji
ma zostać opracowany przez Komisję Episkopatu do spraw Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewiduje się krótszą formację dla osób, które:
a) wcześniej ukończyły studia teologiczne,
b) otrzymały pełną formację w ruchach kościelnych,
c) przez wiele lat działały i były formowane w zespole służby
liturgicznej.
Program Komisji będzie określał minimum formacji, jakie powyższe osoby będą musiały podjąć.31 Jest rzeczą zrozumiałą,
że członkowie parafialnej służby liturgicznej, czyli wieloletni ministranci, lektorzy, kantorzy, członkowie innych parafialnych grup
duszpasterskich jak Oaza młodzieżowa, Oaza rodzin, Ruch Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenat, itd., a także absolwenci
studiów teologicznych, zazwyczaj otrzymali już solidne podstawy
formacyjne. Stąd też ich przygotowanie do przyjęcia posług może
być krótsze i mniej intensywne.
Po uzgodnieniu ze swoim proboszczem, kandydaci na lektorów
i akolitów, jak to przewidywało Motu proprio Ministeria quaedam,
przedstawiają biskupowi diecezjalnemu dobrowolnie sporządzoną i własnoręcznie podpisaną prośbę.32 Ten, co zauważa Pastuszko, może udzielić posługi, po rozważeniu, czy służba ubiegającego
31
32

Por. tamże, nr 12, s. 470.
Por. Motu proprio Ministeria quaedam…, nr VIII, s. 17.
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się o posługę jest potrzebna Kościołowi.33 Jak się wydaje, chodzi
tu szczególnie o akolitę, którego zakres zadań jest o wiele szerszy
i bardziej odpowiedzialny. Służba lektora jest bowiem potrzebna
i przydatna w każdej parafii.
Udzielenie posług lektoratu i akolitatu następuje przez specjalny
obrzęd liturgiczny.34
Omawiana instrukcja Episkopatu Polski z 2007 r., ustalając przymioty kandydatów do przyjęcia tychże posług zrealizowała zatem
zadanie, nałożone na Konferencję Biskupów przez Kodeks prawa
kanonicznego Jana Pawła II w interesującej nas materii.
3. Wypełnianie posługi lektora i akolity
Instrukcja ukazuje także zadania stojące przed lektorami
i akolitami. Odnoszą się one zarówno do liturgii, jak i czynności
pozaliturgicznych.
W przypadku lektora, jego zadaniem poza liturgią jest przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Jeżeli zachodzi
taka potrzeba, przygotowuje również odpowiednie osoby do czytania Pisma Świętego podczas liturgii. Może także pomagać w przygotowaniu nabożeństw, a nawet niektórym z nich przewodniczyć.
Chodzi tutaj o takie nabożeństwa jak Droga Krzyżowa, Różaniec,
Koronka do Bożego Miłosierdzia, itp. W czasie liturgii lektor czyta
wyznaczone fragmenty z Pisma Świętego (za wyjątkiem Ewangelii),
podaje intencje modlitwy powszechnej, a przy nieobecności kantora, śpiewa psalm międzylekcyjny. Kieruje też uczestnictwem wiernych we Mszy, podając wyjaśnienia i zachęty, lub też przygotowując
komentarze do odczytania przez innych usługujących. Przy braku
kapłana lub diakona lektor może prowadzić modlitwy przy zmarłym, a w trakcie pogrzebu stacje w domu zmarłego i na cmentarzu.35
Akolita poza liturgią, starając się wniknąć w duchowe i wewnętrzne znaczenie kultu Bożego, ma się troszczyć o przygotowanie wier33
Por. M. P a s t u s z k o, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 117.
34
Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Consilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. De institutione lectorum et acolythorum. De admissione Inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum. De sacro celibatu amplectendo, Editio tipica, Typis Polyglottis Vaticanis 1973.
35
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom…, nr 7 b,c; 6 a,c, s. 468.
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nych posługujących przy ołtarzu, a więc całej służby liturgicznej.
Podobnie jak lektor może też pomagać w przygotowaniu niektórych
nabożeństw oraz im przewodniczyć. W czasie liturgii, usługując kapłanowi i diakonowi pomaga przygotować ołtarz, naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdzielać Eucharystię. Jest bowiem
nadzwyczajnym jej szafarzem. W szczególnych przypadkach wystawia Najświętszy Sakrament do adoracji, nie mogąc jednak udzielać
błogosławieństwa. Akolita posiada również te same uprawnienia
co lektor, w odniesieniu do pogrzebu.36
Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora
i akolity świeckim mężczyznom podaje, że lektor i akolita pełnią
swoją posługę podczas Mszy w albie, w sposób opisany w Ogólnym
Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego.37 Jeżeli nie ma diakona,
lektor w procesji do ołtarza morze nieść Ewangeliarz, idąc przed
kapłanem, później składając go na ołtarzu. Jeśli tego nie czyni, jego
miejsce w procesji znajduje się z ministrantami. Do jego zadań należy także odczytywanie antyfon na wejście i na komunię, podanych
w Mszale.38
Akolita w procesji mszalnej niesie krzyż. Później podaje kapłanowi i diakonowi księgi liturgiczne, pomagając również w innych
czynnościach, przyjmując od ludu dary ofiarne, przynosząc na ołtarz
chleb oraz wino i podając je prezbiterowi lub biskupowi. Podaje im
także kadzielnicę, asystując następnie podczas okadzania darów,
krzyża i ołtarza, po czym okadzając samego kapłana i lud. Udzielenia Eucharystii dokonuje w sposób określony przez Konferencję
Episkopatu Polski, w odniesieniu do szafarza nadzwyczajnego.39 Jeżeli Komunia Święta rozdzielana jest pod dwoma postaciami, akolita podtrzymuje kielich lub podaje go przyjmującym. Po Komunii
pomaga w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń liturgicznych,
Por. tamże, nr 7 a,c; 6 b,c, s. 468.
Por. tamże, nr 14, s. 470.
38
Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału
Rzymskiego, Rzym 2002, nr 194; 195; 198, Poznań 2004, s. 63.
39
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom…, nr 14, s. 470-471; Szczegółowe wytyczne dotyczące
sposobu udzielania Komunii Świętej przez szafarzy nadzwyczajnych znajdują się w:
Instrukcja w sprawie formacji i wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Lublin
1994, s. 75-83.
36
37
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a jeżeli nie ma diakona, przenosi je na kredens i tam je oczyszcza
i porządkuje.40
Podczas sprawowania innych sakramentów i sakramentaliów lektor czyta Słowo Boże. Jeżeli usługuje tylko sam, czyta też wezwania
modlitwy wstawienniczej i podaje potrzebne wyjaśnienia. Akolita posługuje przy ołtarzu kapłanowi, podając odpowiednie księgi
i inne przedmioty używane podczas sprawowania kultu. Troszczy
się również o naczynia liturgiczne.41
Zadania akolity i lektora w czasie nabożeństwa są określane
przez proboszcza, albo rektora kościoła. Ich forma i zakres zaangażowania w życiu wspólnoty lokalnej, powinny być ujmowane indywidualnie, w zależności od możliwości poszczególnych osób.42
Zgodnie z obowiązującą normą Kodeksu prawa kanonicznego, za wykonywanie posług lektora i akolity nie przysługuje prawo
do wynagrodzenia ze strony Kościoła.43 Instrukcja nie wyklucza jednak możliwości przekazania przez parafię pewnej rekompensaty,
kiedy wypełnianie zadań wiąże się z ponoszeniem kosztów.44 Może
się bowiem zdarzyć, że lektor lub akolita, będą zmuszeni do wcześniejszego zwolnienia się pracy, wzięcia urlopu. Nie jest też wykluczone, że zostaną poproszeni o pomoc w innej parafii, do której
dojeżdżając będą ponosili koszty podróży.
Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora
i akolity świeckim mężczyznom przewiduje także sytuacje, w których osoby te nie mogą wykonywać swoich posług. Zastrzegając,
iż zasadniczo ustanawiani są oni na stałe, w poszczególnych przypadkach można im zabronić wykonywania swoich funkcji. W odniesieniu do świeckich mężczyzn, nie będących alumnami seminarium duchownego, dokonuje tego biskup diecezjalny. Zakaz musi
się jednak łączyć z uzasadnioną przyczyną.45 Wydaje się, iż takimi
przyczynami mogą być okoliczności w których utracili oni przymio40
Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania…,
nr 188-192, s. 62.
41
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom…, nr 15, s. 471
42
Por. tamże, nr 16, s. 471.
43
Por. KPK 1983, kan. 230 par. 1.
44
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom, nr 13, s. 470.
45
Por. tamże, nr 17 b, s. 471.
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ty wymagane do pełnienia posług. Ich życie moralne przestało być
wzorowe, zanikła postawa apostolskiego oddania, pobożność lub
gorliwość w przystępowaniu do sakramentów. Utracili dobrą opinię w parafii swojej, lub tej w której wypełniają posługę. Mogło się
także okazać w praktyce, że w pracy nie wyróżniają się solidnością
i nie potrafią współpracować z innymi.
W odniesieniu do alumnów seminaryjnych, wykonywanie uprawnień akolity i lektora może również ulec zawieszeniu, z chwilą przerwania przez nich studiów. W takim przypadku, biskup diecezjalny
ma jednak prawo zadecydować, że osoba taka w dalszym ciągu będzie wykonywała swoją posługę.46 Z tego rodzaju sytuacją mamy
do czynienia, kiedy alumn przerywa studia, będąc wysłany na staż
parafialny. Były kleryk, po rozpoczęciu typowo świeckiej drogi życiowej, może być też po jakimś czasie uznany za godnego do pełnienia stałej funkcji lektora lub akolity parafialnego.
Zakończenie
Promulgowany przed dwudziestoma pięcioma laty Kodeks prawa kanonicznego papieża Jana Pawła II wśród swoich postanowień,
zawiera między innymi prerogatywy przekazane przez Stolicę Apostolską Konferencjom Biskupów. Jest wśród nich norma, zawarta
w kanonie 230 paragraf 1, zgodnie którą świeccy mężczyźni, mogą
być zgodnie z przepisanym obrzędem liturgicznym, przyjęci na stałe
do posługi lektora i akolity. Konferencje mają w tej materii dokładnie sprecyzować pewne wymogi, czyli wiek i przymioty kandydatów
do wspomnianych posług.
Jedną z form realizacji postanowień kodeksowych jest Instrukcja
Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r. Dokument, będąc równocześnie wykonawczym w stosunku do uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego,47
umożliwił jednocześnie wprowadzenie w Polsce stałego lektoratu
i akolitatu. Wcześniej posługi ta były udzielane niejako przejściowo,
alumnom seminariów duchownych, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń, będąc spełnieniem jednego z wymogów
przed diakonatem.

46
47

Por. tamże, nr 17 a, s. 471.
Por. tamże, nr 3, s. 467.
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Instrukcja zwraca uwagę na konieczność odróżnienia praktyki
błogosławienia przez prezbiterów młodych chłopców do czytania
w czasie liturgii Mszy Świętej Słowa Bożego, od ustanawiania lektorów i akolitów, dokonywanego przez biskupa.
Wiek kandydatów w Polsce został ustalony wcześniej, na odbywającym się w latach 1991-1999 wspomnianym II Synodzie Plenarnym. Akolitą zostaje mężczyzna, mający ukończone przynajmniej
dwudziesty piąty rok życia, lektoratu można udzielić wcześniej.
Biorąc pod uwagę inne wymogi stawiane przed lektorem, wydaje
się, że powinien mieć on przynajmniej dwadzieścia jeden lat. Ponadto należy konsekwentnie uznać, że zarówno przyszły lektor, jak
i akolita muszą mieć już przyjęte wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Omawiany dokument precyzuje szczegółowo przymioty kandydatów do posług. Powinni się zatem odznaczać wzorowym życiem
moralnym, oddaniem apostolskim, bezinteresownością, szczerą pobożnością, gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym
umiłowaniem Eucharystii i Pisma Świętego. Muszą ponadto posiadać odpowiednie zdolności intelektualne, stosowne wykształcenie, wyróżniać się solidnością i umiejętnością współpracy z innymi.
Od kandydatów starszych wiekiem należałoby wymagać przynajmniej posiadania wykształcenia średniego, od młodszych ukończenia studiów wyższych. Powinni również posiadać dobrą opinię
w swoim środowisku, być akceptowanymi przez innych wiernych,
w parafii do której należą, lub w której będą wypełniać powierzone
sobie zadania. Ocena postawy religijno-moralnej kandydata, należy
do jego proboszcza.
Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora
i akolity świeckim mężczyznom postanawia, że kandydaci do omawianych posług powinni przejść odpowiednią formację. Ma ona
ich wprowadzić w misję, którą przyjdzie im wypełniać w Kościele.
Program takiej formacji zostanie opracowany przez Komisję Episkopatu do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Dokument wylicza też ważniejsze zadania stojące przed akolitami i lektorami, zarówno podczas sprawowania Mszy Świętej, jak
i pozostałych sakramentów oraz innych aktów poza liturgicznych.
Zastrzegając, że są oni zasadniczo ustanawiani na stałe, przewiduje
sytuacje, w których osobom tym biskup diecezjalny może zabronić
wykonywania powierzonych im posług. Należy do nich na przykład

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 152

25-05-2009 13:26:05

[15]

INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI

153

utrata wymaganych przymiotów natury moralnej czy religijnej, dobrej opinii, poważne trudności we współpracy z innymi, szczególnie
na płaszczyźnie parafialnej.
Reasumując można zatem stwierdzić, że wprowadzając w wymiarze jurydycznym kolejne elementy liturgicznej odnowy soborowej,
w postaci stałych posług lektoratu i akolitatu, instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 2007 roku realizuje jedno z istotnych postanowień Kodeksu prawa kanonicznego.
Episcopate of Poland Instruction about to give a lay man the ministry of
lector and acolyte as realization of decision Code of Canon Low 1983
Before 25 years pope John Paul II was promulgating the new Code of Canon
Low. The Code gives many prerogatives to Episcopal Conferences. One of
prerogative is in canon 230 paragraph 1: “lay men whose age and talents meet
the requirements prescribed by decree of the Episcopal Conference, can be given
the stable ministry of lector and of acolyte, through the prescribed liturgical rite”.
“Episcopate of Poland Instruction about to give a lay man the ministry of lector
and acolyte”, passed 2 of September 2007. This Instruction introduced in Poland
stable ministry of lector and acolyte.
This document defines accurately qualities of candidates to ministry. Instruction
decides that they must to receive formation and enumerates tasks of lectors and
acolytes during celebration of the Holy Mass and another sacraments. Diocesan
bishop can forbid lector and acolyte to perform his ministry. Instruction
Episcopate of Poland gives information about such examples.
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KS. WOJCIECH GÓRALSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

BŁĄD SPOWODOWANY PODSTĘPEM (KAN. 1098 KPK)
W ŚWIETLE ORZECZNICTWA ROTY RZYMSKIEJ
Treść: Wstęp. – 1. Działanie podstępne i jego cel. – 2. Błąd. – 3. Przymiot osoby
jako przedmiot błędu. – Uwagi końcowe.

Podkreślenie w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II tego, że „głęboka wspólnota życia i miłości,
ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez osobiste przymierze, czyli przez nieodwołalną osobistą
zgodę” (n. 48) oznaczało, że powołana 28 marca 1963 roku przez
papieża Jana XXIII Papieska Komisja do Rewizji KPK dokona pogłębionej refleksji nad samym procesem formowania się konsensu
małżeńskiego, uwzględniając zgłaszane od dawna w trybie de lege
ferenda postulaty dotyczące bardziej skutecznej – niż to miało miejsce w KPK z 1917 roku – ochrony wolności w złożonym procesie
wyboru współpartnera w związku małżeńskim. Chodziło o ochronę
dotyczącą osiągnięcia przez nupturienta, i to w odpowiedniej mierze, właściwego poznania – jako intencjonalnego przedmiotu zgody małżeńskiej – nie tylko samego małżeństwa, lecz również przyszłego współmałżonka. Do prawodawcy kościelnego należy wszak
określenie, zgodnie z prawem Bożym, istotnego minimum owego
prawdziwego poznania małżeńskiego, którego brak skutkuje nieważnością konsensu, a tym samym i małżeństwa1.
Gdy chodzi o braki uprzedniego poznania przez nupturienta owego
minimum w odniesieniu do przyszłego współmałżonka, to Papieska
1
Zob. P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłumacz. z hiszp. S. Świaczny, Warszawa 2002, s. 161-168.
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Komisja do Rewizji KPK, wspierana w zakresie prawa małżeńskiego przez Zespół Konsultorów De matrimonio, zaproponowała m.in.
wprowadzenie do nowego Kodeksu normy prawnej, która chroniłaby
to poznanie przed działaniem podstępnym. Akceptując tę ze wszech
miar słuszną i od dawna wysuwaną w doktrynie propozycję2, ustawodawca usankcjonował w kan. 1098 KPK z 1983 roku nieważność małżeństwa zawartego wskutek błędu spowodowanego podstępem, powziętym w zamiarze uzyskania zgody małżeńskiej, jeśli przedmiotem
podstępu, a tym samym i błędu, jest przymiot osoby, który ze swojej
natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego.
Wprowadzając do ustawodawstwa nowy tytuł nieważności małżeństwa, należący do kategorii error facti, ustawodawca zrezygnował jednocześnie z innego tytułu nieważności, jakim był error redundans, podobnie jak z tytułu błędu co do stanu niewolniczego3.
Uznanie przez ustawodawcę skutku unieważniającego konsens
małżeński wyrażony pod wpływem podstępu dopiero w kodyfikacji z 1983 roku znajduje swoje usprawiedliwienie w trwającej przez
lata obawie, że uzależnienie ważności małżeństwa od subiektywnego poczucia krzywdy u ofiary podstępu, co stanowiłoby odstąpienie
od wielowiekowej tradycji kanonicznej, mogłoby zagrażać trwałości
samej instytucji małżeństwa. Jednak nakreślona przez Vaticanum II
nowa wizja tego związku, charakteryzująca się personalistycznym
podejściem do wspólnoty małżeńskiej, a także coraz bardziej upowszechniająca się ocena deceptio dolosa jako przejawu poważnej
niesprawiedliwości w stosunku do ofiary takiego działania, a przy
tym jako czynnika godzącego w samą instytucję małżeństwa, sprawiły, że postrzeganie działania podstępnego uległo radykalnej zmianie.
Zaczęto mianowicie uznawać, że dolus godzi w dobrowolność zgody
małżeńskiej, stanowi bowiem daleko idącą formę ingerencji manipulacyjnej w proces kształtowania tejże zgody, gdyż sprawca podstępu fałszuje odbiór poznawczy potencjalnego współmałżonka4.
2
Zob. H. F l a t t e n, Irrtum und Tauschung bei der Eheschliessung nach kanonischem Recht, Paderborn 1957; Tenże, Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra dolum tutandi sint, Coloniae 1961; E. S z e n t i r m a i, De constituendo
vel non impedimento deceptionis in iure matrimoniali canonico, „Revista Española de
Derecho Canonico” 17 (1961), s. 71-97.
3
Kan. 1083 § 2, nn. 1-2 KPK z 1917 r.
4
W. G ó r a l s k i, G. D z i e r ż o n, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu. Kan. 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2004, s. 11-12.
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Norma kan. 1098 KPK, na której treść składa się kilka elementów (działanie podstępne i jego cel; błąd; przedmiot błędu)5, stała
się od początku przedmiotem wnikliwych analiz i dociekań, zarówno w wymiarze interpretacyjnym, jak i aplikacyjnym6. Na potrzebę
podejmowania refleksji nad nowym kanonem, wymagającym właściwego odczytania, zwrócił uwagę papież Jan Paweł II. W przemówieniu do Roty Rzymskiej z 26 stycznia 1984 roku stwierdził,
że w obszarze prawa małżeńskiego istnieją kanony o dużym znaczeniu, sformułowane w sposób ogólny, które wymagają dalszego
wyjaśnienia, do czego w znacznym stopniu może się przyczynić
kompetentne w tym względzie orzecznictwo rotalne. Do kanonów
tych Ojciec święty zaliczył expressis verbis m.in. kan. 1098, dodając,
że wymaga on „dalszego uściślenia”7. Natomiast w alokucji wygłoszonej do wymienionego trybunału 30 stycznia 1986 roku, wyrażając pewne zaniepokojenie nadmienił, że aplikowanie przepisów
nowego Kodeksu może nieść ze sobą ryzyko interpretacji innowacyjnych, niedokładnych lub niewłaściwych, co odnosi się m.in.
do kan. 10988.
Po 25-ciu latach obowiązywania nowego KPK można pytać, jak
kan. 1098 tej kodyfikacji jest aplikowany w sprawach o nieważność
małżeństwa rozpoznanych przez Rotę Rzymską, której orzecznictwo – w myśl kan. 19 – jest uzupełniającym źródłem prawa. Dla
większej przejrzystości, w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie,
dotyczące jedynie płaszczyzny prawa substancjalnego zostaną wyodrębnione poszczególne, wskazane już wyżej, elementy składające
5
Por. P. B i a n c h i, L’interpretazione del can. 1098 da parte della giurisprudenza
della Rota Romana, w: Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del
Vaticano 2001, s. 109; L. G h i s o n i, La decezione dolosa (can. 1098) secondo la giurisprudenza della Rota Romana. Rilievi sistematici, „Quaderni dello Sudio Rotale” 14
(2004), s. 68-69; Dec. c. Erlebach z 31.01.2002, „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 103.
6
Zob. m.in. M. B a r d i, Il dolo nel matrimonio canonico, Milano 1966; T. Z a r r a g a C o l m e n a r e s, El dolo en el derecho matrimonial canónico y su fundamentaciòn
jurídica, Navarra 1999; M. R o m a n o, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso
matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, Roma 2000; M. A. J u s t a d o R u i z - C a p i l l a s, El dolo en el matrimonio canónico, Barcelona 1988; A. L a
R a n a, Il dolo nel matrimonio canonico, Napoli 1983; G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw.
7
J o a n n e s P a u l u s II, Allocutio ad Rotae Romanae prelatos auditors coram
admissos, 26 gennaio 1984, AAS 76 (1984), s. 648.
8
J o a n n e s P a u l u s II, Allocutio ad Rotae Romanae praelatos auditores coram
admissos, 30 gennaio 1986, AAS 78 (1986), s. 924.
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się na całokształt normy prawnej. W opracowaniu uwzględnia się
zarówno wyroki, jak i dekrety rotalne.
1. Działanie podstępne i jego cel
Działanie sprawcy podstępu, ujęte w kanonie: „Kto zawiera małżeństwo zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody
małżeńskiej […]”, jest rodzajem określonej machinacji, skierowanej w celu wywołania błędu; jest to działanie niesprawiedliwe,
powodujące jednocześnie ograniczenie wolności w decydowaniu
o zgodzie małżeńskiej podmiotu ulegającego błędowi. Istotę aktywności sprawcy podstępu stanowi świadomy zamiar osiągnięcia celu
działania podstępnego9. Elementem obiektywnym takiego działania
jest jego wewnętrzna waga oraz ciężar gatunkowy sposobów, przez
które powinno się ono wyrażać. Chodzi o takie środki, z natury
swojej niegodziwe i szkodzące innemu, za pomocą których działanie to zostaje podjęte, a więc o środki, które byłyby wystarczająco
odpowiednie, tzn. zdolne do pokonania powszechnie stosowanej
staranności w sprawach ludzkich10.
Działanie podstępne, jak to jednomyślnie przyjmuje judykatura
rotalna, może przybrać postać podstępu bądź tzw. pozytywnego,
bądź tzw. negatywnego. Podstęp „pozytywny” dokonuje się poprzez
słowa lub/i działania pozytywne, podjęte w celu popadnięcia przez
nupturienta w błąd. Natomiast podstęp „negatywny” realizuje się
poprzez milczenie lub/i zaniechanie interwencji, które mają na celu
pozostawienie nupturienta w błędzie11.
Zob. Dec. c. Defilippi z 04.12.1997, RRDec. 89 (1997), s. 857.
G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 92
11
,,Deceptio autem dicitur <positiva> (faciendo aliquid vel dicendo quo alter in
errorem inducitur) vel <negativa> (simulando quid vel reticendo, ut conformetur et
ad finem proprium adhibeatur alterius error fortuitus). Dec. c. Ragni z 27.04.1993,
RRDec. 85 (1993), s. 290; „Prae primis notandum est quod in dolo ad decipiendum alterum contrahentem, necessarium non est ut tractetur de praecisa activitate dummodo
sufficiat mera omissio. De re enim docet Exc.mus P.D. Pompedda: <Insieme con quel
dolo finora descritto, e che potrebbe chiamarsi positivo, si ammette anche la possibilità
del cosiddetto dolo negativo (ovvero omissivo) consistente anziché nel mettere in opera
macchinazioni di raggiro, nel tacere intenzionalmente circostanze essenziali, in silenzio
sleale verso l’altro contraente […]>”. Dec. c. Monier z 06.11.1998, RRDec. 90 (1998),
s. 712; ,,Actio dolosa, seu machinatio, quae potest esse positive (aliquid faciendo) vel
negavive (aliquid voluntarie omittendo), peracta […]”. Dec. c. Erlebach z 31.01.2002,
„Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 103; Zob. także Dec. c. Burke z 25.10.1990, RRDec.,
„Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), s. 257; Dec. c. Defilippi z 04.12.1997, RRDec.
9

10
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Gdy chodzi o podstęp „negatywny”, to w orzecznictwie rotalnym
zwraca się uwagę na to, że jakkolwiek za bardzo pożyteczne należy
uznać całkowite otwarcie się przed drugą stroną, to jednak obowiązek takiego otwarcia się ma swoje granice. Odnosi się on mianowicie wyłącznie do tego, co jest istotne dla wzajemnego małżeńskiego
oddania się, nie zaś do elementów przypadłościowych albo tylko
doskonalących to oddanie12. Nie każde zatem przemilczenie przez
kontrahenta może być automatycznie uznane za działanie podstępne, nie jest on bowiem obowiązany do ujawniania drugiej stronie
całości aspektów dotyczących własnej osoby13.
Jednomyślność orzecznictwa Roty Rzymskiej jest niewątpliwa
także gdy chodzi o osobę sprawcy działania podstępnego: może nim
być zarówno współkontrahent, jak i osoba trzecia (osoby trzecie)14.
W niektórych decyzjach rotalnych zwraca się uwagę na rozróżnienie pomiędzy podstępem determinującym (dolus causam dans,
inaczej principalis) i podstępem przypadłościowym (dolus inci89 (1997), s. 857 nn.; Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, RRDec. 86 (1994), s. 67-68;
Dec. c. Monier z 26.03.1999, RRDec. 91 (1999), s. 216.
12
Zob. Dec. c. Burke z 25.10.1990, ,,Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), nr 1-3,
s. 258.
13
,,Non qualibet species reticentiae sufficiens fundamentum constituit ad nullitatem
matrimonii declarandam. Haud enim oblivisci licet reticentiam pertinere ad ius personae. Quam ob rem Iudex videat, an persona re vera obligatione adstricta sit tradendi
semetipsum, an persona qualitatem reticuerit, an ius alterius personae ad cognitionem
consortis laesum fuerit”. Decretum c. Huber z 23.01.2002 (nieopublik. – przytaczam
za G h i s o n i, jw., s. 74).
14
„Nullius momenti est si dolus a compare vel ab alias patretur, cum sit error, ex
dolo promanans, ad nullitatem matrimonii determinandam, independenter ab eo qui
dolum patravit et erroren provocavit”. Dec. c. Bruno z 19.11.1993, RRDec. 85 (1993),
s. 675; „Quamquam in negotiis bilateralibus requiri solet ut dolus ab altera parte proveniat, vel saltem ea scienter patretur, habitat tamen ratione eiusdem effectus, quem
provocare potest in recepto sive dolus compartis sive personae tertiae, tamen certa
opinio admittenda est iuxta quam nihil referat, utrum talis dolus patratus sit a parte
contrahenda an ab alia persona”. Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, w: Giurisprudenza
del Tribunale Apostolico della Rota Romana – Errore e dolo nella giurisprudenza della
Rota Romana, Città del Vaticano 2001, s. 254; ,,Talis machinatio dolosa dirigi debet in
personam alterius contrahentis (si eius auctor est unus ex contrahentibus) vel in personam unius ex contrahentium (si talis machinatio perficitur a persona tertia)”. Dec.
c. Erlebach z 31.01.2002, „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 103; Zob. także Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, RRDec. 86 (1997), s. 67; Dec. c. Defilippi z 04.12.1997, RRDec. 89
(1997), s. 857; Dec. c. Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993),
nr 1-3, s. 257; Dec. c. Augustoni z 10.07.1984, RRDec. 76 (1984), s. 460 (sprawcą podstępu był ojciec nupturientki).
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dens)15. Podstęp determinujący to taki, który determinuje wolę ofiary takiego działania, która to ofiara nie wyraziłaby konsensu małżeńskiego, gdyby nie popadła w błąd wskutek podstępu. Natomiast
podstęp przypadłościowy nie wpływa determinująco na jego ofiarę
(nie pełni przyczyny „napędowej” zgody małżeńskiej), choćby wpływał na drugorzędne momenty jego działania (powzięcie konsensu
małżeńskiego), tak iż byłoby ono podjęte również wówczas, gdyby nie miał miejsca błąd spowodowany podstępem16. Podstęp ten
nie spełnia więc swojej roli jako causa impulsiva w kształtowaniu
woli kontrahenta, może stanowić jedynie jeden z wielu motywów,
które doprowadziły go do powzięcia konsensu17.
Niekiedy wprowadza się rozróżnienie pomiędzy podstępem
istotnym i przypadłościowym – w zależności od rodzaju błędu, który rodzi się z podstępu18. Jak słusznie zauważa L. Ghisoni, rozróżnienie to, możliwe do przyjęcia na płaszczyźnie pojęciowej, wydaje
się mało użyteczne, a nawet niebezpieczne, w sferze aplikacyjnej,
gdyż może wprowadzać pewne nieporozumienie. Jeśli bowiem błąd
jest istotny, to niezależnie od tego, jaka przyczyna go spowodowała – czy to podstęp, czy też nie – sytuuje się w obrębie innej figury
prawnej, czyniąc akt prawny ipso iure nieważnym (kan. 126 KPK).
Natomiast jeśli błąd jest przypadłościowy, a został spowodowany
podstępem, odpowiadającym wszystkim wymogom deceptio dolosa
(kan. 1098 KPK), mieści się w obszarze tej właśnie figury prawnej19. To jednak, że błąd jest przypadłościowy, nie oznacza bynajmniej, że może dotyczyć przymiotu banalnego lub błahego, lecz
Zob. Dec. c. Ragni z 27.04.1993, RRDec. 85 (1993), s. 292.
„In omnibus fere iuribus distinguitur dolus in <dolum causam dantem seu determinantem> et <dolum incidentem>: prior tunc habetur, quando dolus ita determinant vluntatem agentis ut sine errore per dolum alterius excitato negotium nullatenus
fuisset positum; alter vero, quando non influit in ipsam determinationem agentis, etsi
forsan influit in secundaria negotii momenta, ita ut negotium etiam sine errore per
dolum alterius excitato positum fuisset, etsi forsan sub aliis conditionibus agenti minus
onerosis (M i c h i e l s, op. cit., pp. 661 s.)”. Dec. c. Ragni z 27.04.1993, RRDec. 85
(1993), s. 292 [Chodzi o dzieło G. M i c h i e l s a: Principia generalia de personis in Ecclesia, Romae 1955 – W.G.]; „Non sufficit dolus mere incidens, qui in determinationem
contrahentis non influit, cum ipse, dolo omisso, matrimonium partier inivisset”. Dec. c.
Stankiewicz z 27.01.1994, RRDec. 86 (1994), s. 67.
17
G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 108.
18
Zob. Dec. c. López-Illana z 14.04.1999, RRDec. 19 (1999), s. 250.
19
G h i s o n i, jw., s. 73; Zob. także Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, RRDec. 86
(1994), s. 62 nn.
15
16
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że dotyczy przymiotu, który nie jest istotny dla samego aktu, m.in.
wskazana w kan. 1084 § 3 KPK niepłodność, który to przymiot per
se nie jest istotny, a tym samym per se nie powoduje nieważności
małżeństwa20.
Zamieszczona w kan. 1098 KPK wzmianka o zwiedzeniu nupturienta podstępem „dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej”
jednoznacznie wskazuje, że błąd spowodowany podstępem tylko
wówczas powoduje nieważność małżeństwa, gdy ten ostatni zostaje
podjęty w celu określonym w kanonie. Tego rodzaju wymóg oznacza konieczność występowania związku przyczynowego zachodzącego między działaniem podstępnym a wyrażeniem zgody małżeńskiej. Ma wówczas miejsce podstęp bezpośredni (dolus directus).
Natomiast działanie podstępne podjęte w innym celu, stanowiąc
dolus indirectus, choćby przez kontrahenta było interpretowane
jako zmierzające do uzyskania konsensu małżeńskiego, nie powoduje nieważności małżeństwa21.
Wymóg intencjonalności działania podstępnego, a więc przypisywanie waloru prawnego jedynie podstępowi bezpośredniemu,
jest jednoznacznie przyjmowany w judykaturze rotalnej. Można
powiedzieć, że intencja wprowadzenia w błąd jest tutaj uznawana
za nierozerwalnie związaną z intencją „wyłudzenia” konsensu22.
G h i s o n i, jw., s. 74.
Zob. Dec. c. Lòpez-Illana z 14.04.1999, RRDec. 91 (1999), s. 251; Zob. A. D’A u r i a, Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nell’attuale Codice di Diritto canonico, Roma
2004, s. 110-111.
22
„Dolus de quo agitur oportet sit patratus ad consensum obtinendum. Necesse
ergo omnino est probare praeter dubium patrati doli motivum fuisse praecise consensum matrimonialem elicere. Dolus circa aliquam qualitatem, patratus ob alium motivum, verecundiam, ex. gratia, vel superbiam – non invalidat. Dec. c. Burke z 25.10.1990,
“Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), nr 1-3, s. 258; „Quare vim irritantem consensum habet dolus directus tantum, non vero dolus indirectus (cf. U. N a v a r r e t e,
Canon 1098 de errore doloso, p. 168), sicut quidam probare conatur ex analogia cum
metu (cf. J.F. C a s t a ń o, Il sacramento del matrimonio, p. 371). Nam si dolus ad
alios fines assequendos dirigatur, v. gr. ad proprium vel familiae honorem tutandum,
nullum influxum in consensum exercet et matrimonium validum censendum est (coram Bruno, decisio diei 19 novembris 1993, R.R.Dec., vol. LXXXV, pp. 674 n. 4)”.
Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, w: Giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota
Romana – Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano
2001, s. 253-254; „Aliis verbis, debet existere <nexus> inter actionem dolosam et consensum matrimonialem. Quod, uti apparet, non obtinet <nel caso in cui il dolo viene
perpetrato per ottenere un altro scopo, perchè la normative parla di dolo ad obtinendum consensum>”. Dec. c. Faltin z 03.06.1998, RR Dec. 90 (1998), s. 847; Zob. także
20
21
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W wielu orzeczeniach Roty Rzymskiej podkreśla się istnienie
koniecznego związku pomiędzy podstępem i konsensem – nie tylko
w odniesieniu do sprawcy podstępu, lecz także w stosunku do ofiary takiego działania23. Można więc powiedzieć, że zgoda małżeńska
staje się skutkiem powziętego intencjonalnie podstępu24.
2. Błąd
Sformułowanie kanonu: „Kto zawiera małżeństwo zwiedziony
podstępem” wskazuje nie tylko na działanie podstępne ujmowane
in se i per se, lecz także na skutek, jaki działanie to powinno spowodować, by mogła zweryfikować się norma unieważniająca małżeństwo. Mówiąc inaczej, u kontrahenta, w stosunku do którego
został zastosowany podstęp, winno mieć miejsce rzeczywiste „zwiedzenie” go, a więc winien zaistnieć błąd. To zaś oznacza, że pomiędzy działaniem sprawcy podstępu a błędem powstającym u ofiary
takiego działania powinien zachodzić związek przyczynowy. Sama
aktywność sprawcy dolus nie wystarczy, jeśli nie wywoła ona błędu
u kontrahenta, ku któremu jest ona skierowana.
W zdecydowanie przeważającej mierze orzecznictwo rotalne odrzuca tezę o relewantności prawnej podstępu, niezależnie od tego,
czy spowodował on błąd, czy też nie25. W wielu jednak orzeczeniach
Dec. c. Faltin z 30.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 675; Dec. c. Serrano Ruiz, RRDec.
88 (1996), s. 652; Dec. c. De Lanversi z 17.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 156; Dec. c.
Pompedda z 06.02.1992, RRDec. 84 (1992), s. 58; Dec. c. Pompedda z 15.05.1999, RRDec. 19 (1999), s. 379; Dec. c. Civili z 08.11.2000, RRDec. 92 (2000), s. 604.
23
B i a n c h i, jw., s. 112; Zob. Dec. c. Faltin z 27.06.1991, „Il Diritto Ecclesiastico”
104 (1993), nr 2, s. 154; Dec. c. Ragni z 19.12.1995, RRDec. 87 (1995), s. 721; Dec. c.
Pompedda z 14.05.1999, RRDec. 91 (1999), s. 379.
24
„Legislator clausulam apposuit: ipse enim non solum subiecti activi intentionem
creandi in subiecto passivo determinatum iudicium practicum erroneum indicare intendit, sed etami finem remotum significare voluit, quod subiectum passivum ponat
determinatum actum iuridicum, nempe consensum matrimonialem. Ita consensus fit
effectus doli intentionaliter positi”. Decretum c. Huber z 23.01.2002 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 76).
25
„Deceptio alterius ope machinationis, fallaciae et calliditatis ab errore prescindi
nequit, cum error ipsius actus decipiendi effectum proprium ac necesarium constituat.
Nam deceptio alterius in errore consistit”. Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, RRDec. 86
(1994), s. 62; ,,Non esse tanti momenti videtur <modus>, quo <effettivamene viene
preparata l’azione dolosa […], perchè ciò che rende invalido il consenso non è il dolo
per se ed in se considerato, ma l’errore causato da dolo>, ob defectum obiecti consensus”. Dec. c. Faltin z 30.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 674; ,,Omnino necessarium est,
ut adsit relatio causalitatis inter machinationem dolosam et errorem vel saltem ut adsit
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zbyt mało uwagi zwraca się na konieczność popadnięcia przez ofiarę podstępu w błąd, w niektórych zaś działaniu podstępnemu przypisuje się walor absolutny26. W wyraźnie przeważającym stopniu,
w judykaturze Roty Rzymskiej wymaga się, by kontrahent-ofiara
podstępu ukształtował w sobie błędne przekonanie (co do danego
przymiotu drugiej strony), na podstawie którego zostaje zdeterminowany do zawarcia małżeństwa27.
W związku z owym ścisłym, przyczynowym powiązaniem, jakie powinno zachodzić między działaniem podstępnym a błędem,
w wielu orzeczeniach rotalnych podkreśla się, że błąd ten powinien być uprzedni (error antecedens, inaczej causam dans), nie zaś
tylko towarzyszący (error concomitans, inaczej incidens), niedeterminujący kontrahenta do zawarcia małżeństwa28. Błąd towarzyszący nie determinuje konsensu nupturienta – ofiary podstępu, gdyż
nawet w sytuacji niewystąpienia podstępu zawarłby małżeństwo29.
Tak więc np. w przypadku wprowadzenia przez kobietę w błąd
współkontrahenta co do niepłodności (poprzez przemilczenie tego
przymiotu w celu uzyskania jego konsensu), jeśli mężczyzna ten,
choć błędnie uważa ją za płodną, poślubiłby ją nawet wówczas, gdyby został o jej niepłodności poinformowany, to miałby miejsce typowy błąd towarzyszący. Powzięty wówczas konsens kontrahenta
należałoby uznać za ukształtowany jedynie cum errore (w błędzie
towarzyszącym), nie zaś ex errore (pod wpływem błędu uprzedniego). Jedynie zatem spowodowany podstępem błąd determinujący,
inaczej causam dans, powoduje nieważność zgody małżeńskiej30.
nexus erroris (spontanei) cum dolo negativo; nihil ergo efficit ad mentem can. 1098
quaedam actio dolosa, si nullum sortiatur effectum sub forma erroris in contrahente, vel si error lcum habet omnino independenter a dolo patrato”. Dec. c. Erlebach
z 31.01.2002, ,,Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 103; Zob. także Dec. c. Faltin z 15.12.1998,
RRDec. 90 (1998), s. 47; Dec. c. Giannecchini z 24.01.1992, w: B i a n c h i, jw., s. 110,
przyp. 21; Dec. c. Parisella z 24.03.1983, w: B i a n c h i, jw., s. 110, przyp. 21.
26
W wyroku c. Burke z 26.11.1992 (RRDec. 84 /1992/, s. 585) uznaje się absolutne
znaczenie samego działania podstępnego podobnie jak w orzeczeniu tegoż ponensa
z 25.10.1990 („Ephemerides Iuris Canonici” 49 /1993/, nr 1-3, s. 257); Zob. G h i s o n i, jw., s. 68; Por. B i a n c h i, jw., s. 110 i 119.
27
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 01.06.1990, RRDec. 82 (1990), s. 475.
28
„Non sufficit igitur dolus mere incidens, qui in determinationem contrahentis
non nfluit, cum ipse,dolo omisso, matrimonium parter inivisset”. Dec. c. Stankiewicz
z 27.01.1994 (stwierdzenie to zostało już przytoczone w przyp. 16).
29
Zob. Dec. c. Faltin z 27.01.1991, RRDec. 83 (1991), s. 155.
30
Zob. Dec. c. Erlebach z 31.01.2002, „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 103.
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Dodać należy, że błąd taki może być nawet tylko jedną z przyczyn,
niekoniecznie jedyną, i nawet nie główną, które skłoniły nupturienta do zawarcia małżeństwa31.
Nie budzi w orzecznictwie Roty Rzymskiej wątpliwości, że waloru unieważniającego zgodę małżeńską nie posiada intencja tzw. interpretatywna (hipotetyczna). Ma ona miejsce wówczas, gdy kontrahent – po zawarciu małżeństwa – odkrywając u drugiej strony
określony przymiot (negatywny) lub brak określonego przymiotu
(pozytywnego), twierdzi, że gdyby znał prawdę, nie zawarłby z nią
małżeństwa. W takim przypadku brak jednak podstawowego elementu figury prawnej określonej w kan. 1098, tj. błędu uprzedniego, czyli causam dans32.
W judykaturze rotalnej zwraca następnie uwagę na potrzebę
rozróżnienia błędu (fałszywa wiedza) od ignorancji (brak wiedzy).
W przypadku deceptio dolosa nie wystarczy zwykła ignorancja, błąd
bowiem jest czymś więcej niż ignorancja, gdyż zakłada poznanie, choć
błędne. Norma prawna kan. 1098, jak to wyżej podkreślono, wymaga
istnienia błędu działającego w podmiocie biernym, tj. dotkniętym podstępem, a więc już ukształtowanego sądu (fałszywego) o tym, czego
się nie zna. Błąd, jako fałszywa znajomość rzeczywistości, jest jednak
znajomością, która – skłaniając wolę – wpływa na decyzję podmiotu.
Kto natomiast nie postawił sobie nigdy pytania dotyczącego jakiegoś
przymiotu współkontrahenta, który to przymiot może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, kiedy pozna prawdę, nie może
czuć się oszukany. Dlatego też w braku błędu nie weryfikuje się figura
prawna wymienionego kanonu. Zresztą w przypadku ukształtowania
się woli pod wpływem ignorancji wola ta nie opiera się na zdobytym
poznaniu rzeczywistości33. „Błędu nie należy mylić z ignorancją, podkreśla się w wyroku c. Faltin z 30 października 1996 roku, ponieważ
błąd jest fałszywym sądem o jakiejś rzeczywistości, podczas gdy, przeciwnie, ignorancja jest brakiem właściwej wiedzy w podmiocie”34.
G h i s o n i, jw., s. 71.
Zob. Dec. c. Faltin z 30.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 677.
33
Zob. A. S t a n k i e w i c z, La fattispecie di errore doloso prevista dal can. 1098,
w: Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora
Henryka Misztala, pod red. A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, s. 695;
R o m a n o, jw., s. 61.
34
„Error autem confundendus non est cum ignorantia, quatenus error est iudicium
falsum de aliqua re, dum, e contra, ignorantia est carentia scientiae in subiecto debi31
32
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W niektórych orzeczeniach zaznacza się, że błędu nie należy ponadto utożsamiać z warunkiem. Stawiając bowiem warunek sine
qua non, kontrahent podporządkowuje całkowicie swoją zgodę
małżeńską danemu przymiotowi: gdy brak jest tego przymiotu,
brak też i zgody małżeńskiej. Tymczasem w przypadku błędu zgoda
ta staje się wadliwa z powodu braku przedmiotu, ku któremu kieruje się – bezwarunkowo – wola kontrahenta35.
Pozostaje czymś oczywistym, że błąd powinien istnieć w momencie powzięcia konsensu małżeńskiego; nie odnosi więc skutku,
jeśli istniał w okresie narzeczeństwa, a następnie kontrahent znał
już prawdę, gdy zawierał małżeństwo36.
3. Przymiot osoby jako przedmiot błędu
Struktura kan. 1098 KPK obejmuje wreszcie przedmiot deceptio
dolosa, określony jako „jakiś przymiot drugiej strony, które ze swojej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego”.
Chodzi zatem o kwalifikowany przymiot nupturienta, a więc
zdolny ze swojej natury (sam w sobie) do poważnego zakłócenia
wspólnoty życia małżeńskiego, czyli o przymiot tzw. negatywny,
określający i charakteryzujący osobę pod względem fizycznym,
moralnym, religijnym, społecznym, zawodowym, ekonomicznym,
prawnym itp., istotny dla małżeńskiego oddania się. Nie wchodzą
natomiast w grę – nie będąc przymiotami – okoliczności czy motywy zawierania małżeństwa, podobnie jak sposoby postępowania
lub postawy osoby, chyba że są one do tego stopnia niepoprawne
i zakorzenione, że mogą poważnie zakłócić życie małżeńskie, jak
np. rzeczywista anomalia w sferze psychicznej czy moralnej37.
Przedmiotem poważnego zakłócenia jest wspólnota życia małżeńskiego, której nie należy utożsamiać ze zwykłym pożyciem, rozumianym jako wspólne zamieszkiwanie małżonków. ,,Consortium
tae”. Dec. c. Faltin z 30.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 673; ,,Error, praeterea, minime
confundendus est cum ignorantia quae <mera scientiae carentia> definitur. Dec. c.
Ragni z 19.12.1995, RRDec. 87 (1995), s. 720.
35
Dec. c. Faltin z 30.10.1996, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1997), nr 2, s. 179.
36
Zob. Dec. c. De Lanversin z 12.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 155.
37
W wyroku c. Monier z 22.03.1996 (RRDec. 88 /1996/, s. 297-308) za przymiot,
jako przedmiot podstępu, nie uznano umowy stron o przeniesieniu się do określonego
miasta i o przestrzeganiu ustalonego rytmu wizyt, gdy strony będą od siebie znacznie
oddalone z powodu wykonywania zawodu notariusza.
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vitae coniugalis” jest czymś bardziej głębokim i intymnym, co utożsamia się z samym przedmiotem paktu małżeńskiego. Chodzi więc
o wspólnotę małżeńską w odniesieniu jej istoty, przymiotów oraz
celów małżeństwa38.
Żadną miarą nie należy tutaj brać pod uwagę przymiotów
osób trzecich, choćby blisko związanych ze współkontrahentem,
na co wyraźnie wskazuje samo sformułowanie kanonu; „circa aliquam alterius partis qualitatem”39.
W orzecznictwie rotalnym przyjmuje się następnie, że przymiot
osoby powinien być aktualny, tzn. obecny w momencie wyrażania
zgody małżeńskiej40, a także realny, czyli rzeczywisty41, nie zaś jedynie możliwy lub prawdopodobny, który mógłby zaistnieć po zawarciu małżeństwa42. Co się tyczy przymiotu możliwego lub prawdopodobnego, to w grę może wchodzić m.in. stan zdrowia jednej
ze stron, związany z dziedzicznością jakiejś choroby, która nie ujawnia się przed zawarciem małżeństwa, choć może zachodzić praw-

38
,,[…] qualitas obiective gravis, quae ex natura sua consortium coniugale perturbare posit adeo ut vitae coniugalis sit ratio determinans tales gravitates, in ordine
nempe ad qualitatis connexas cum essentia, proprietatibus et finibus matrimonii”. Dec.
c. Palestro z 25.05.1991, RRDec. 83 (1991), s. 319; „Dolus proferri debet circa aliquam
alterius partis qualitatem. Ut videtur in una coram Burke, non agitur de qualibet celata
qualitate, <sed illius tantum quae autodonationi coniugali essentialis sit. Illud se tradere, maritali consensui, non exigit (immo exigere non potest) ut quis alteri donet omnes
ac singulos aspectus suae vitae ac personae; id quod essentialiter exigit est aspectuum
coniugabilium donatio (cf. sent. 11 aprilis 1988, in una Romana, coram infrascripto
Ponene, n. 8: ARRT., vol. LXXX, p. 214> (decisio diei 25 octobris 1990, RRDec.,
vol. LXXXII, p. 724, n. 7)”. Dec. c. Monier z 22.03.1996, RRDec. 88 (1996), s. 301;
Zob także Dec. c. De Lanversin z 17.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 156; Dec. c. Ragni
z 27.04.1993, RRDec. 85 (1993), s. 290; „Insuper ut habeatur dolus causa nullitatis
matrimonii, oportet ut haec qualitas celata graviter perturbare posit consortium vitae
coniugalis id est substantialiter, seu in sua essentia, proprietatibus vel finibus”. Dec. c.
Jaravan z 15.03.1994, RRDec. 86 (1994), s. 160.
39
,,Insuper deceptio dolosa verti debet ad aliquam qualitatem alterius partis
(kan. 1098), quam deceptus in matrimonium ducere intendit”. Dec. c. Stankiewicz
z 27.01.1994, w: Giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana – Errore e
dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano 2001, s. 254-255; Zob.
także Dec. c. Faltin z 30.10.1996, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1997), nr 2, s. 180. Zob.
Dec. c. Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), s. 257; G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 113-117; G h i s o n i, jw., s. 79.
40
Zob. Dec. c. Faltin z 30.10.1996, „Monitor Ecclesiasticus” 122 (1997), nr 2, s. 180.
41
Zob. Dec. c. Monier z 22.03.1996, RRDec. 88 (1996), s. 302.
42
Zob. Dec. c. Monier z 06.11.1998, RRDec. 90 (1998), s. 712.
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dopodobieństwo, że się ujawni później. Otóż w takim przypadku
trudno przyjąć, że przymiot jest aktualny i realny43.
Gdy chodzi o wagę przymiotu, o którym mowa, to została ona
określona w kanonie zwrotem: „może poważnie zakłócić wspólnotę
życia małżeńskiego”. Przymiot więc, będący przedmiotem deceptio
dolosa, powinien odznaczać się ciężkością, co wskazuje, że ma być
obiektywnie poważny44.
Orzecznictwo Roty Rzymskiej, wypowiadając się na temat
przymiotów zdolnych ze swojej natury do poważnego zakłócenia
wspólnoty życia małżeńskiego, jednomyślnie i zarazem jednoznacznie opowiada się za tezą, w myśl której jakkolwiek sam podstęp
nie musi być ciężki, inaczej poważny (gravis), to jednak przymiot
będący przedmiotem podstępu (i zarazem błędu) powinien być
ciężki, inaczej poważny, a więc posiadający jakiś walor obiektywny45. Natomiast nie przyznaje się takiego charakteru przymiotom
„lekkim” (qualitas levis), tzn. błahym, banalnym, zwyczajnym i powszechnym, takim jak: próżność czy egoizm, a także zwykłym niedoskonałościom jak lenistwo czy brak poczucia humoru46. W wielu
orzeczeniach spotyka się odwołania do przemówienia papieża Jana
Pawła II do Roty Rzymskiej z 29 stycznia 1993 roku, w którym Ojciec święty nadmienił, że przymiot, który rodzi błąd, nie może być
banalny czy błahy47. Nie bierze się też pod uwagę przymiotów, które jedynie czynią trudnym życie małżeńskie lub nie czynią go owoc43
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, w: Giurisprudenza del Tribunale Apostolico
della Rota Romana – Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del
Vaticano 2001, s. 255.
44
G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 120.
45
„Dolus de quo agitur patratus est ad obtinendum matrimonialem consensum.
Non requiritur ut dolus sit gravis. Possibilis est ut levis dolus satis sit ad ingenuam
personam decipiendam. Sed contra considerandum est ut gravis qualitas celata et eius
exitus. <Quamquam iurisprudentia ac doctrina adhuc occupatae sint in labore canonis
eiusque rectam interpretationem stabiliendi, consensus generalis iam adesse videtur
nullitatem sub hoc capite invocari non posse nisi agatur de dolo patrato circa qualitatem quae aliquod obiectivum momentum possideat> (ibid., p. 725, n.11)” [odnośnik
w nawiasie dotyczy wyroku c. Burke z 25.10.1990]. RRDec. c. Monier z 22.03.1996,
RRDec. 88 (1996), s. 301.
46
Dec. c. Burke z 17.06.1997 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 79);
Zob. także Dec. c. Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993),
s. 529.
47
J o a n n e s P a u l u s II, Ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 29 gennaio 1993, AAS 85 (1993), s. 1260.
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nym, w przeciwnym bowiem wypadku należałoby przyjąć, że małżeństwo jest dostępne jedynie dla określonej elity osób48.
Jeśli chodzi o ocenę naturalnej zdolności przymiotu do poważnego zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego, to należy stosować
przede wszystkim kryterium obiektywne. Obiektywnie poważny
charakter przymiotu, uwidoczniony jest w słowach kanonu „ze
swojej natury”, dodatkowo wzmocnionych zwrotem „może poważnie zakłócić”. Przed judykaturą rotalną stanęło jednak zadanie udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy we wspomnianej ocenie
wagi przymiotu należy uwzględniać wyłącznie kryteria obiektywne,
czy też można znaleźć jakąś przestrzeń i dla kryteriów subiektywnych. Natomiast od początku nie ulegało wątpliwości, że całkowicie
nieuprawnione byłoby tutaj posługiwanie się wyłącznie kryteriami
subiektywnymi49.
W wielu orzeczeniach dostrzega się wyraźne hołdowanie przekonaniu, że w ocenie „ciężkości” przymiotu należy kierować się
wyłącznie kryterium obiektywnym, a więc odniesieniem przymiotu do istotnych elementów wspólnoty życia. W sposób szczególny widać to w wyrokach c. Burke z 25 października 1990 roku50
i z 19 czerwca 1997 roku51. W tym ostatnim ponens stwierdza,
że używając w kan. 1098 KPK terminu „ze swojej natury” („suapte
natura”), ustawodawca zdaje się wykluczać jakąkolwiek subiektyw48
G h i s o n i, jw., s. 79; Zob. dec. c. Monier z 26.03. 1999, RRDec. 91(1999),
s. 216.
49
B i a n c h i, jw., s. 114-115; G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 121.
50
„Ut perturbatio relevans sit ad normam can. 1098, oportet ut maritale consortium substantialiter tangat, quod scilicet eius essentiam, proprietates vel fines”. Dec. c.
Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), s. 259; ,,[…] qualitas sit
obiective gravis, adeo ut familiare consortium nedum difficile sed praecise invivibile
seu prorsus impossibile, in ordine qualtates connexas cum esentia, proprietatibus et
finibus matrimonii. Unde, in casu doli, uti videtur, nullus ponderis sunt illae qualitates subiectivae seu arbitrariae, quippe quae connexionem directam non habent ad
perturbationem consortii vitae coniugalis inducendam”. Dec. c. Faltin z 20.06.1995,
RRDec. 87 (1995), s. 394; Zob. także Dec. c. Palestro z 22.05.1991, RRDec. 83 (1991),
s. 314-330; Dec. c. De Lanversin z 17.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 151-169; Dec. c.
Danino z 27.04.1993, „Monitor Ecclesiasticus” 19 (1994), s. 465-467; Dec. c. Burke
z 18.07.1996 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 80); Dec. c. Pompedda
z 26.07.1996, RRDec. 88 (1996), s. 583; Dec. c. Huber z 19.05.1999 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 80); Dec. c. Civili z 08.11.2000, RRDec. 92 (2000),
s. 604-605.
51
Dec. c. Burke z 19.06.1997 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 80).

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 168

25-05-2009 13:26:07

[15]

BŁĄD SPOWODOWANY PODSTĘPEM

169

ną interpretację w odniesieniu do przymiotu, który poważnie zakłóciłby wspólnotę życia małżeńskiego52.
Co się tyczy drugiej tendencji, to w niektórych orzeczeniach,
poza kryteriami obiektywnymi oceny przymiotu, bierze się pod
uwagę również kryteria subiektywne, a więc subiektywną ocenę
dokonywana przez ofiarę podstępu53, a także kontekst mentalności, kultury i obyczajów środowiska tejże osoby54. Uwzględnianie
kryterium subiektywnego, związanego z osobistym projektem życia
małżeńskiego, jest nawiązaniem do zjawiska dokonywania przez
kontrahentów wyboru pod wpływem przymiotów, które – w ich ocenie – są znaczące nie tylko dla wymiaru instytucjonalnego małżeństwa, lecz także dla wymiaru subiektywnego55. Na uwagę zasługuje
tutaj następujący fragment wyroku c. Faltin z 30 października 1996
roku: „Ponieważ nie może istnieć kryterium powszechne/obiektywne, które mogłoby wskazać taksatywnie, kiedy i jak dany przymiot
może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, wymaga
się, poza znaczeniem obiektywnym przymiotu, wzięcia pod uwagę także oceny subiektywnej małżonka zwiedzionego podstępem.
I dlatego należy uwzględnić jego osobowość, cechy charakteru,
obyczaje oraz inne okoliczności”56.
52
,,Per verba <suapte natura>, Legislator videtur specifice exclusisse qualemqumque subiectivam iterpretationem momenti qualitatis quae consortium vitae coniugalis
graviter perturbavisse asseritur” (n. 4), Tamże.
53
„[…] gravitas subiectiva […] id est considerato ponderis momento concessi a parte, quae affirmat se dolo, ad contrahendum matrimonium deceptum fuisse”. Dec.
c. Faltin z 22.07.1991 (nieopubl. – przytaczam za G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw.,
s. 122); Dec. c. Bruno z 19.11.1993, RRDec. 85 (1993), s. 675.
54
„[…] qualitati, quam alter nullius vel parvi momenti hebet, atenta peculiari mente,
cultura et moribus societatis in quo debit, magnum pondus afferre potest”. Dec. c. Bruno z 19.11.1993, RRDec. 85 (1993), s. 675; Zob. także Dec. c. Caberletti z 18.05.2001
(nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 81); Dec. c. Caberletti z 10.04.2003
(nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 81); Dec. c. Ragni z 27.04.1993, RRDec.
85 (1993), s. 294; Decretum c. Monier (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw.,
s. 81); Dec. c. Monier z 06.11.1998, RRDec. 90 (1990), s. 712.
55
G ó r a l s k i, D z i e r ż o n, jw., s. 124.
56
„Tandem, cum nequit existere criterio universale/oggettivo che possa indicare tassativamente quando e come una qualità può gravemente perturbare il consortium vitae
coniugalis, requiritur oltre la serietà oggettiva della qualità …, deve essere presa in considerazione anche la valutazione soggettiva del coniuge tratto in errore (D. Faltin, o.c., pp.
224 s.). Ideoque perpendanda est errantis personalitas eiusque indoles, connotationes
characteriales atque errantis educatio, mores aliaque rerum adiuncta”. Dec. c. Faltin
z 30.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 675. Ponens odwołał się tutaj do swojej pracy: Il
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Na tle tych dwóch nurtów interpretacyjnych występujących
w orzecznictwie rotalnym godne uwagi wydaje się stanowisko zajęte przez turnus rotalny c. Stankiewicz w wyroku z 27 stycznia
1994 roku. Zwraca się tutaj wagę, że w ocenie przymiotu powinno
przeważyć kryterium obiektywne (jest to, jak zaznacza ponens, powszechna opinia, potwierdzona przez judykaturę rotalną), a więc
pozostające w relacji do istoty, celów i przymiotów małżeństwa.
Nie wyklucza się jednak – jako czegoś drugorzędnego – odniesienia się także do przymiotów mających znaczenie subiektywne, które wszakże powinno się dokładnie ocenić pod kątem ich zdolności
obiektywnej do poważnego zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego. Przywołując okres prac Papieskiej Komisji do Rewizji KPK nad
kodyfikacją prawa małżeńskiego, kiedy to nie wykluczano całkowicie przymiotów mniej znaczących („minoris momenti”), a więc
takich, które subiektywnie uznawane byłyby za bardzo znaczące
(„maximi momenti”)57, redaktor orzeczenia rotalnego stwierdza,
że „obecnie można mówić o przewadze kryterium obiektywnego
nad kryterium subiektywnym”58. Jednocześnie dodaje: „Jednak to,
że strona zwiedziona podstępem przypisuje subiektywnie danemu
przymiotowi znaczenie, biorąc pod uwagę szczególną mentalność
lub obyczaje społeczności, w której żyje, nie pozwala odejść od wymogu zdolności owego przymiotu do poważnego – z natury swojej – zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego”59.
Dany przymiot należy odnosić do małżeństwa in abstracto, nie zaś
do małżeństwa konkretnego. W jurysprudencji rotalnej odrzuca się
opinię, wedle której wystarczy, że przymiot poważnie zakłócający
wspólnotę życia małżeńskiego odnosi się do określonego związku60.
consenso matrimoniale: incapacità, errore e dolo, w: Il matrimonio nel Codice dei canoni
delle Chiese orientali, Città del Vaticano 1994.
57
Zob. „Communicationes” 9 (1977), s. 372.
58
„[…] nunc dici potest de praevalentia criterii obiectivi super criterio subiectivo”.
Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, w: Giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota
Romana – Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano
2001, s. 255.
59
„Attamen momentum ipsum quo pars decepta subiective tribuit qualitati, attentis
peculiari mente vel moribus societatis in quo degit, discedi nequit ab idole qualiatis,
quae ex natura sua gestare debet potentiam graviter perturbandi consortium vitae
coniugalis”. Tamże.
60
,,Demum dolus, de quo agitur, ex canone 1098 esse debet ut maritale consortium
substanialiter tangat, quod scilicet eius essentiam, proprietates et fines, necnon relate
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W decyzjach Roty Rzymskiej spotyka się różnorodne przymioty,
wskazane przez kontrahentów – takie, jak: choroba zakaźna61, ciąża pochodząca od innego mężczyzny niż kontrahent62, własny status
wyznawcy Kościoła katolickiego63, niepłodność powstała w następstwie operacji chirurgicznej64, prostytucja65, skazanie na poważną
karę pozbawienia wolności66, impotencja (jednak nie w rozumieniu kan. 1084 § 1 KPK)67, status prawny osobowy w Kościele68,
wiek69, przymioty moralne i religijne70, dyspozycyjność do pracy
i lenistwo71, ważny chrzest72, szczera religijność i uczciwość73, relacja seksualna z kapłanem i popełniona w wyniku tego aborcja74,
zły charakter75, wola dostosowania się do kultury różnej od kultury własnego kraju pochodzenia76, miłość i szczerość uczuć wobec
współpartnera77, epilepsja78, zaburzenia psychiczne79, osobowość
ad matrimonum in genere conceptum; mimimeque vero peculiaria vel singularia relate
ad matrimonium concretum sub iudice examinatum, quo in casu de <compatibilitate
relative> indolis alterutrius partis ageretur” [podkr. – W.G.]. Dec. c. De Lanversin
z 17.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 156; Zob. także Dec. c. Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), s. 260.
61
Zob. tamże, s. 261.
62
Zob. tamże.
63
Zob. tamże.
64
Zob. Dec. c. Monier z 22.03.1996, RRDec. 88 (1996), s. 302; Zob. także Dec. c.
Civili z 08.11.2000, RRDec. 92 (2000), s. 602-608.
65
Zob. tamże.
66
Zob. tamże.
67
Zob. Dec. c. Alwan z 18.02.1998 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 81).
68
Zob. tamże.
69
Zob. Dec. c. Parisella z 24.03.1983, RRDec. 73 (1983), s. 152; Dec. c. Burke
z 28.01.1993 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw., s. 81).
70
Zob. Dec. c. Palestro z 24.06.1987, RRDec. 77 (1987), s. 427.
71
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 01.06.1990, RRDec. 80 (1990), s. 465.
72
Zob. Dec. c. Burke z 25.10.1990, „Ephemerides Iuris Canonici” 49 (1993), s. 260.
73
Zob. Dec. c. Faltin z 27.06.1991, RRDec. 83 (1991), s. 156 oraz Dec. c. Faltin
z 22.07.1991 (nieopubl. – przytaczam za B i a n c h i, jw., s.113).
74
Zob. Dec. c. Faltin z 27.06.1991, RRDec. 83 (1991), s. 157.
75
Zob. Dec. c. De Lanversin z 17.03.1993, RRDec. 85 (1993), s. 162.
76
Zob. Dec. c. Danino z 23.04.1993, RRDec. 85 (1993), s. 475.
77
Zob. Dec. c. Bruno z19.11.1993, RRDec. 85 (1993), s. 667.
78
Zob. tamże, s. 677; Dec. c. Faltin z 20.06.1995, RRDec. 87 (1995), s. 401.
79
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 27.01.1994, w: Giurisprudenza del Tribunale Apostolico
della Rota Romana – Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del
Vaticano 2001, s. 256.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 171

25-05-2009 13:26:07

172

KS. W. GÓRALSKI

[18]

moralna i społeczna80, dyplom lekarski81, dziewictwo82, fałszywa
ciąża83, uzależnienie od narkotyków84, dawne kary za rozwiązłość85,
przyjęcie wiary katolickiej86, niewierność87, ojcostwo nasciturusa88,
różnorodne choroby89. Należy dodać, że nie w każdej decyzji tego
rodzaju przymioty zostały uznane za zdolne do poważnego zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego.
Uwagi końcowe
Wnoszone do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej sprawy
o nieważność małżeństwa z tytułu deceptio dolosa, stanowiącego
znaczące novum w kodyfikacji z 1983 roku, wymagały od rozpoznających je turnusów szczególnej wnikliwości. Nie dysponując żadnym w tym względzie doświadczeniem, prałaci-audytorzy podjęli
od samego początku niełatwe zadanie aplikowania kan. 1098 KPK
do konkretnych przypadków. Prezentowana – przede wszystkim
w części in iure orzeczeń rotalnych (wyroków i dekretów) – wykładnia normy prawnej, obejmująca wszystkie jej elementy strukturalne, z roku na rok wzbogacała, i czyni to nadal, orzecznictwo w tym
zakresie, stanowiąc nieodzowną pomoc dla trybunałów kościelnych
niższych stopni jurysdykcji.
Dokonując szeregu ustaleń interpretacyjnych w odniesieniu
do poszczególnych „składników” kanonu, judykatura rotalna wypracowała nie tylko podstawowe zasady umożliwiające jego prawidłowe
aplikowanie, lecz także wskazała na istniejące niebezpieczeństwa
niewłaściwego rozumienia mens legislatoris. Niewątpliwym czynnikiem ułatwiającym jedno i drugie zadanie było sięganie przez sędziów
do historii kształtowania się normy prawnej podczas prac Papieskiej
Zob. tamże; Dec. c. Burke z 18.07.1996, RRDec. 88 (1996), s. 542.
Zob. Dec. c. Defilippi z 25.07.1995 (nieopubl. – przytaczam za B i a n c h i, jw.,
s. 114.
82
Zob. Dec. c. Ragniz 19.12.1995, RRDec. 87 (1995), s. 714.
83
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 25.10.1996, RRDec. 88 (1996), s. 652.
84
Zob. Dec. c. Palestro z 16.12.1992 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw.,
s. 81).
85
Zob. tamże. 268.
86
Zob. Dec. c. Monier z 06.11.1998, RRDec. 90 (1998), s. 708 nn.
87
Zob. Dec. c. Monier z 26.03.1999 (nieopubl. – przytaczam za G h i s o n i, jw.,
s. 81).
88
Zob. Dec. Lòpez-Illana z 14.04.1999, RRDec. 19 (1999), s. 267-268.
89
Zob. Dec. c. Bruno z 21.10.1998, RRDecr., t. 6, s. 194 nn.
80
81
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Komisji do Rewizji KPK, wspieranej przez Zespół Konsultorów De
matrimonio, a także nawiązywanie do znaczących ustaleń doktryny.
Dodać należy, że bogactwo kierunków interpretacyjnych w obrębie
Roty Rzymskiej doprowadziło do ukształtowania się w większości
kwestii orzecznictwa ,,przeważającego” tego trybunału.
Od samego początku zwraca się w Rocie Rzymskiej uwagę na wyróżnienie w konstrukcji kan. 1098 KPK kilku elementów, którymi
są: działanie podstępne i jego cel, błąd spowodowany działaniem
podstępnym oraz przymiot osoby, który ze swojej natury może
poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Są to elementy
istotne, wyraźnie wskazane przez ustawodawcę.
Niewątpliwie najtrudniejszym zadaniem dla aplikujących normę
prawną w przedmiocie deceptio dolosa jest określenie granic owych
elementów składających się na figurę prawną wprowadzoną do posoborowego KPK. Najwięcej trudności w tym zakresie nastręcza
właściwe rozumienie przedmiotu działania podstępnego i zarazem
błędu wywołanego takim działaniem. Niemałą zasługą judykatury
rotalnej jest tutaj zdecydowane opowiedzenie się za niezbędnością stosowania przede wszystkim kryteriów obiektywnych w ocenie zdolności qualitas do poważnego zakłócenia – ze swojej natury – wspólnoty życia małżeńskiego, choć nie wyklucza to brania pod
uwagę także kryteriów subiektywnych.
Jakkolwiek, o czym już wspomniano, zbyt mało uwagi zwraca się
w orzecznictwie rotalnym na błąd jako skutek podstępu, to jednak
nie budzi najmniejszej wątpliwości, że ratio legis kanonu stanowi
ochrona prawna procesu formacyjnego zgody małżeńskiej u ofiary podstępu, doznającej poważnego ograniczenia wolności wyboru
współmałżonka.
W refleksji nad kan. 1098 KPK nie da się pominąć intrygującego orzecznictwo, podobnie jak doktrynę, pytania o pochodzenie tej normy prawnej: czy jest ona implikacją prawa naturalnego,
czy też czerpie swój walor prawny z prawa pozytywnego. Przyjęcie
w przeważającej jurysprudencji rotalnej tezy o pochodzeniu normy
z prawa pozytywnego nie wyklucza jednak tego, że w wypadku wystąpienia błędu istotnego (jako skutku dolus) wolność kontrahenta
jest tak dalece ograniczona, że akt prawny zawarcia małżeństwa
jest nieważny ze swojej natury90.
90

Zob. Dec. c. Alwan z 23.11.1999, RRDec. 19 (1999), s. 689-690.
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Odrębnego studium wymagałaby kwestia dowodzenia w Rocie
Rzymskiej w sprawach z zakresu deceptio dolosa, niniejsze bowiem
opracowanie ogranicza się jedynie do wymiaru substancjalnego wymienionego tytułu nieważności małżeństwa.
Deceptio dolosa (can. 1098 CIC) nella giurisprudenza
del Tribunale Apostolico della Rota Romana
Lo studio dell’autore ha come compito quello di presentare la giurisprudenza
del Tribunale Apostolico della Rota Romana riguardo al can. 1098 CIC. Dopo
25 anni dalla promulgazione del nuovo Codice sembra utile proporre una breve
sintesi (successiva – dopo gli studi di P. Bianchi e L. Ghisoni) delle decisioni rotali
(sentenze e decreti) in cui si applica quella norma ai casi concreti.
La ricerca sull’applicazione del suddetto canone nella giurisprudenza rotale si
dirige verso gli elementi essenziali (costitutivi) per l’individuazione della figura
giuridica della deceptio dolosa. Si prende dunque in esame: 1) l’azione dolosa che
origina l’errore e la sua finalità; 2) l’errore; 3) la qualità qualificata. Si deve dire
che molto importante ai fini dell’applicazione giudiziaria nella decisione delle
cause di nullità del matrimonio ob deceptionem dolosam è la determinazione dei
confini dei singoli elementi essenziali.
L’analisi svolta sulla produzione giurisprudenziale della Rota Romana riguardo
al can. 1098 CIC porta alla constatazione che una ricchezza di interpretazioni
degli uditori di quel Tribunale ha dato luogo – nell’ambito di tante questioni – ad
una giurisprudenza prevalente.
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MAŁŻEŃSTWO Z MUZUŁMANINEM
Treść: Wstęp. – 1. Postawa Kościoła wobec islamu. – 2. Prawo wiernych
do zawarcia małżeństwa z muzułmaninem. – 3. Prawo nupturientów do wolności
religijnej. – 4. Prawo stron do prawdy. – 5. Zapewnienie opieki duszpasterskiej
po zawarciu małżeństwa. – Zakończenie.

Wstęp
Szerokie otwarcie granic międzypaństwowych, masowa emigracja za pracą, poszukiwanie azylu przed prześladowaniami, łatwość
przemieszczania się ludzi, mnogość form komunikacji międzyosobowej, szeroko rozwinięta turystyka międzynarodowa, wymiana
studentów między uczelniami, rozkwit międzynarodowej wymiany
handlowej, rozwój przemysłu z udziałem spółek zagranicznych,
masowe zatrudnianie robotników najemnych, realizacja inwestycji gospodarczych poza granicami kraju pochodzenia robotników
sprawiają, iż nietrudno dzisiaj w Europie o pluralizm kulturowy
i religijny czy nawiązanie bliższych relacji interpersonalnych między przedstawicielami różnych religii. Zdarza się, iż w poszczególnych przypadkach konsekwencją wspomnianych, nowych zjawisk
społecznych jest wyrażanie woli zawarcia małżeństwa przez osoby
należące do różnych religii oraz pragnienie utworzenia wielo-religijnej wspólnoty życia i miłości małżeńskiej.
Pośród takich wspólnot małżeńskich są również małżeństwa zawierane pomiędzy katolikami i muzułmanami. Wspólnoty takie,
w których stronami są przedstawiciele dwóch różnych religii monoteistycznych – wcale nie wyznających tego samego Boga, jak zdają
się twierdzić niektórzy – bez wątpienia stają wobec konkretnych,
szczególnych wyzwań małżeńskich, spowodowanych: odmiennym
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środowiskiem pochodzenia małżonków, różną mentalnością stron,
innym charakterem wychowania małżonków, odrębną duchowością, specyficznymi obowiązkami stanu określonymi przez religie
męża i żony. Więcej, przynależność religijna stron determinuje
nadto samo podejście narzeczonych do osobistego przygotowania
do zawarcia małżeństwa, implikuje ich deklaracje przedślubne,
wpływa na sposób postrzegania samego obrzędu zawarcia małżeństwa i życia małżeńskiego.
Wymienione wyżej okoliczności dotyczące małżeństw katolików
z muzułmanami implikują określone działania pastoralne i administracyjne świętych szafarzy, które ci winni podjąć dla dobra
małżeństwa i dla zapewnienia potomstwu pochodzącemu z takiego związku wychowania w „jedynej prawdziwej religii”1. Prezentowane opracowanie stanowi próbę określenia poszczególnych
obowiązków proboszcza strony katolickiej, która wyraża wolę
zawarcia małżeństwa z muzułmaninem2, i jej ordynariusza miejsca w zakresie: realizacji przygotowania duszpasterskiego do życia w małżeństwie, stwierdzenia wypełnienia warunków zawarcia
małżeństwa z wyznawcą islamu, przeprowadzenia kanonicznego
dochodzenia przedślubnego w takim przypadku, formy zawarcia
małżeństwa z muzułmaninem, pomocy duszpasterskiej w zakresie
realizacji przez takie wspólnoty życia i miłości małżeńskiej obowiązków stanu.
Ponieważ konkretne problemy małżeństw katolików z muzułmanami3 oraz warunki realizacji przez wspomnianych wiernych
chrześcijańskich obowiązków stanu małżeńskiego zdają się nadawać zalecanej przez Sobór Watykański II postawie: otwartości, dialogu międzyreligijnego i tolerancji charakter zdecydowanie jednostronny i asymetryczny, powstaje nadto kwestia potrzeby krytycznej
analizy obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, powszechPor. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, 1.
Zgodnie z Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia
małżeństwa w Kościele katolickim, nr 79, do starania się o stosowne dyspensy, na mocy
których można zawrzeć małżeństwo z muzułmaninem, jest kompetentny nie tylko duszpasterz strony katolickiej, ale także ten, na terenie którego zamieszkuje strona niekatolicka [zob. „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998), s. 103].
3
Zob. np.: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 12. 03. 1999 r.
z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd („małżeństwo muzułmanina”), „Jus Matrimoniale” 11 (2000), s. 241-250; S. G a w r o n, Żyć z muzułmaninem, „W Drodze” 6 (382)
2005, s. 64-80.
1
2
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nego i przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski, dokonywanej w perspektywie radykalnie różnych oczekiwań małżeńskich,
określanych przez religię katolicką i islam.
1. Postawa Kościoła wobec islamu
Sobór Watykański II nic nie odrzucając z tego, co w religiach
niechrześcijańskich jest prawdziwe i święte4, przyznaje zarazem, iż
plan zbawienia, w którym uczestniczy święty Lud Boży, „obejmuje
także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują
wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego,
który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny”5. Dokonując redefinicji postawy Kościoła wobec islamu, ojcowie soborowi stwierdzają wyraźnie: „Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów
i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór
wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze
pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra
moralne oraz pokój i wolność”6. Więcej, ponieważ „postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci,
są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo święte powiada: «Kto
nie miłuje, nie zna Boga» (1 J 4, 8)”7, Sobór podkreśla, że chrześcijanie nie mogą zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich stworzeń, jeśli nie traktują po bratersku ludzi stworzonych na obraz
Boży8, a tym samym „upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem, między narodem
a narodem wprowadzają różnice co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw”9. Konsekwentnie odrzucając wszelką dyskryminację czy prześladowanie stosowane ze względu na religię
jako obce duchowi Ewangelii, święty Sobór „żarliwie zaklina
chrześcijan, aby «dobrze postępując wśród narodów» (1 P 2, 12),
jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój
Por. Nostra aetate, 2.
Sobór Watykański II, Lumen gentium, 16.
6
Nostra aetate, 3.
7
Tamże, 5.
8
Por. Tamże.
9
Tamże.
4
5
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ze wszystkimi ludźmi, tak by prawdziwie byli synami Ojca, który
jest w niebie”10.
Postulowane przez Sobór Watykański II: otwarcie, dialog międzyreligijny i współpraca chrześcijan z muzułmanami dla wspólnego dobra znajdują swój wyraz w konkretnych przedsięwzięciach
religijno-społecznych, inicjowanych najczęściej przez stronę katolicką11. Mowa tu o działaniach o charakterze instytucjonalnym12,
o spotkaniach Biskupa Rzymskiego z wyznawcami islamu, o papieskich enuncjacjach kierowanych do muzułmanów13 oraz o wytycznych Stolicy Apostolskiej, dotyczących postawy wiernych wobec wyznawców islamu14. Przedsięwzięcia te służąc wzajemnemu poznaniu
i zbliżeniu przedstawicieli obu religii, przyczyniają się jednocześnie
do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz utwierdzenia pokoju, sprawiedliwości i miłości. Więcej, takie inicjatywy, jak modlitwa
przedstawicieli różnych religii o pokój w Asyżu w dniu 27 X 1986 r.,
pozwalają samemu Kościołowi lepiej określić własną tożsamość.
Jak przyznaje Jan Paweł II, dzięki temu wydarzeniu Kościół „lepiej
zrozumiał prawdziwy sens tajemnicy jedności i pojednania, którą
Bóg nam powierzył i którą ustanowił, jako pierwszy oddając swe
życie «nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże
zgromadzić w jedno» (J 11, 52)”15.
Tamże.
Należy tu oczywiście odnotować nieliczne, aczkolwiek znaczące akty strony muzułmańskiej, w tym zaproszenie skierowane przez króla Maroka na ręce Jana Pawła II
do udziału w spotkaniu z młodzieżą muzułmańską (spotkanie to odbyło się w Casablance dnia 19 VIII 1985 r.) oraz List Sekretarza Generalnego Organizacji Konferencji
Islamskiej do Papieża z 4 III 1991 r. [zob. „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 2-3
(1991), s. 22].
12
Np.: utworzenie przez Pawła VI w 1964 r. Sekretariatu dla Niechrześcijan z odrębną Sekcją ds. Islamu, którego zadaniem jest poszukiwanie metod i dróg nawiązania
stosownego dialogu z niechrześcijanami; przekształcenie tegoż w 1988 r. w Papieską
Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego; powołanie do istnienia w 1966 r. specjalnego periodyku „Bulletin” (od 1994 – „Pro Dialogo”), w którym wspomniany urząd Stolicy
Apostolskiej upowszechnia naukę Kościoła katolickiego nt. islamu oraz dokumentuje
ważniejsze wydarzenia związane z dialogiem katolicko-muzułmańskim.
13
Wykaz tychże enuncjacji wraz z tekstami przesłań papieskich zob.: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996). Zebrał i opracował E. S a k o w i c z, Warszawa 1997, s. 45, 74-195.
14
Zob. Tamże, s. 30-44, 46-73.
15
Jan Paweł II, Przemówienie do Kurii Rzymskiej To, co powinno stać się kontynuacją spotkania w Asyżu, 22 XII 1986, nr 9, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 11-12
(1986), s. 11.
10
11
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2. Prawo wiernych do zawarcia małżeństwa z muzułmaninem
Wprawdzie KPK zabrania osobom, które zostały ochrzczone
w Kościele katolickim lub były do niego przyjęte i nie odłączyły się
od niego formalnym aktem, zawarcia małżeństwa z nieochrzczonymi, w tym także z wyznawcami islamu (por. kan. 1086 § 1), niemniej
w poszczególnym przypadku, dla słusznej i racjonalnej przyczyny,
prawodawca dopuszcza zawarcie takiego związku za dyspensą ordynariusza miejsca od przeszkody różnicy religii. Ten ostatni – po wypełnieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126 KPK – ilekroć
uzna to za pożyteczne dla dobra duchowego wiernych16, może rozluźnić prawo o małżeńskiej przeszkodzie różnicy religii i dopuścić
do zawarcia wspomnianego małżeństwa.
Rozwiązanie takie uzasadnia niezbywalne prawo osoby ludzkiej do wolności w zakresie wyboru małżonka. Prawo to potwierdza wprost Magisterium Kościoła17. Jeśli zatem istnieje, w danym
przypadku, przyczyna uzasadniająca rozluźnienie prawa, o którym
wyżej, i strony spełniają warunki określone w kan. 1125 n. 1-3 KPK,
tak duszpasterz przeprowadzający kanoniczne dochodzenie przedślubne, wobec którego strony deklarują wolę zawarcia małżeństwa,
o którym mowa w kan. 1086 § 1 KPK, jak kompetentny ordynariusz
miejsca, do którego nupturienci zwracają się o wspomnianą wyżej
dyspensę, winni uszanować ich wolę i pozwolić im korzystać z należnego im prawa.
Działanie takie nie zwalnia jednak kompetentnego proboszcza
i ordynariusza miejsca z sumiennego przestrzegania przepisanych
16
Por. Kan. 87 § 1 KPK; Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 73-74.
17
Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 52; Karta Praw Rodziny, art. 2a.
Niestety nie potwierdza wspomnianego prawa osoby ludzkiej prawo muzułmańskie. „Islam całkowicie zabrania muzułmaninowi małżeństwa z politeistką (muszrika):
«I nie żeńcie się z kobietami, które czczą bożków, dopóki one nie uwierzą» (sura 2,
wers 221). Uważa się, że politeistka mogłaby odwieść muzułmanina od prawdziwej
wiary. [...] Natomiast islam kategorycznie zabrania muzułmance poślubienia niemuzułmanina: «O wy, którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące, które
razem wywędrowały, to wybadajcie je. (...) Jeśli uznacie je za wierzące, to nie odsyłajcie
ich do niewiernych: one nie są już im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich
(sura 60, wers 10). Jak wyjaśniają prawnicy, muzułmanka nie może zawrzeć związku
małżeńskiego z niemuzułmaninem, gdyż ten nigdy nie będzie jej traktował zgodnie
z podstawowym zaleceniem islamu bi-l-ma’ruf [...]». M. Z y z i k, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, s. 50. Zob. także W. Bar, Wolność religijna w Dār
al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, s. 157.
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przez prawo warunków pozytywnego rozwiązania takiej kwestii.
Zgodnie z powszechnym i partykularnym ustawodawstwem kościelnym, pośród wspomnianych szczególnych warunków dopuszczenia
do zawarcia małżeństwa z muzułmaninem, mających na względzie
dobro wiary, małżeństwa i rodziny, należy wymienić następujące
działania duszpasterskie i administracyjne, przepisane do godziwości aktu świętego szafarza:
- pouczenie na wszystkich szczeblach katechizacji, że katolicy zasadniczo powinni zawierać małżeństwa z wyznawcami własnego
Kościoła; jednolitość bowiem wyznania służy dobru wiary, jedności małżeństwa i religijnemu wychowaniu dzieci18;
- podjęcie próby odwodzenia stron od zawarcia małżeństwa,
o którym tu mowa, podyktowane pragnieniem Kościoła,
by związek małżeński stanowił doskonałą jedność mężczyzny
i kobiety19;
- identyfikacja narzeczonych i ustalenie ich danych personalnych
na podstawie dowodu osobistego lub innego publicznego dokumentu podającego miejsce i datę urodzenia oraz zaopatrzonego w fotografię20;
18
Zob. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej
przynależności kościelnej, (14 III 1987), nr IV. 1, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), Oprac.: C. K r a k o w i a k, L. A d a m o w i c z,
Lublin 1994, s. 251.
19
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 73.
20
Zob. Tamże, nr 35.
W przypadku zawarcia małżeństwa z muzułmaninem, który jest obcokrajowcem, ten
ostatni winien przedstawić do wglądu paszport lub kartę stałego pobytu oraz dokument
stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego, wydany przez
upoważniony organ państwa, którego nupturient jest obywatelem, lub przez placówkę
dyplomatyczną bądź konsularną tegoż państwa w Polsce; dokumenty te powinny być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Szczególną ostrożność przy ustalaniu danych osobowych nupturientów należy zachować w przypadku migrantów, którzy przemieszczają się z miejsca urodzenia
po osiągnięciu wieku dojrzałości (12, 14 lat) w odległe strony i po krótkim pobycie
w nowym miejscu pragną zawrzeć małżeństwo (zob. tamże, nr 46; por. S. G a w r o n,
Żyć z muzułmaninem, s. 74). Osoby takie należy traktować na równi z tułaczami, przy
ślubie których duszpasterz nie może asystować bez zezwolenia ordynariusza miejsca
(zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa
w Kościele katolickim, nr 46). Przy ustalaniu zaś miejsca zamieszkania stron należy
uzyskać dane dotyczące zamieszkania faktycznego z dokładnym adresem, a nie tylko
zameldowania cywilnego, które często odbiega od rzeczywistego stanu rzeczy (zob.
tamże, nr 45).
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- stwierdzenie zgodnie z przepisami prawa stanu wolnego nupturientów, przy czym należy pamiętać, że prawodawstwo większości krajów członkowskich Organizacji Konferencji Islamskiej
dopuszcza poliginię21;
- ustalenie w ramach kanonicznego rozeznania stanu osobowego
narzeczonych, czy nie tają oni czegoś przed sobą, co mogłoby w poważny sposób zakłócić w przyszłości wspólnotę życia
małżeńskiego22;
- uświadomienie stronom wspólnych podstawowych prawd wiary
zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II23;
- zachęcenie strony niekatolickiej do wzięcia udziału w katechezie przedmałżeńskiej, a zwłaszcza przedślubnej, celem wzrostu
wzajemnego zrozumienia i współdziałania dla dobra przyszłego
ogniska rodzinnego i zapewnienia większej jedności rodzinie24;
- pouczenie stron o istotnych celach i przymiotach małżeństwa
oraz ustalenie, czy narzeczeni chcą rzeczywiście zawrzeć związek dozgonny, jeden, to jest z wykluczeniem osób trzecich, i gotowy do przyjęcia potomstwa25;
21
Zob. Kan. 1066, 1114 KPK; Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 35. Por.: W. T a r i s h, Rodzina
w Koranie, [w:] Rodzina w wielkich religiach świata, pod red. Z. J. K i j a s a, Kraków
1999, s. 104-105; M. Z y z i k, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, s. 119-133; W. B a r,
Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, s. 165-170.
Jeśli kompetentny duszpasterz po przeprowadzeniu przepisanego prawem rozeznania co do sytuacji prawnej narzeczonych posiada uzasadnioną wątpliwość co do ich stanu wolnego, należy zwrócić się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa do ordynariusza
miejsca. Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 100.
22
Zob. Tamże, nr 42. Por.: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański)
z 12. 03. 1999 r. z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd („małżeństwo muzułmanina”),
s. 241-250; S. G a w r o n, Żyć z muzułmaninem, s. 64-80.
23
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 81.
Spełnienie przez duszpasterza wymogu, o którym wyżej, zakłada poznanie przez
tegoż zasad wiary strony niekatolickiej. Wspomniany obowiązek nakłada na niego Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności
kościelnej, nr III. 4.
24
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 28.
25
Duszpasterz powinien postawić tu stosowne pytania kontrolne nt.: opinii stron
o postępowaniu małżonków, którzy zrażeni do siebie rozwodzą się po pewnym okresie
pożycia, ich ewentualnych zachowań w sytuacji braku zgodnego życia małżeńskiego,
przepisu prawa islamskiego dopuszczającego poliginię itp. Jeżeli z odpowiedzi narze-
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- poinstruowanie strony katolickiej o obowiązkach wynikających z wiary, a mających swe podstawy w prawie Bożym, które – nawet biorąc pod uwagę uprawnienia strony niekatolickiej
do poszanowania jej sumienia urobionego w dobrej wierze
i wynikającą z prawa naturalnego tolerancję wzajemnych przekonań – powinna ona podjąć, mianowicie: zachowanie własnej
wiary, usunięcie zagrożeń w jej praktykowaniu, uczynienie tego
co jest w jej mocy, by całe potomstwo było ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej26;
- powiadomienie strony muzułmańskiej o zobowiązaniach strony katolickiej, które ta pierwsza winna przyjąć do wiadomości
i poświadczyć ów fakt stosowną deklaracją sporządzoną w formie pisemnej27;
czonych, względnie skądinąd, nasunie się podejrzenie, że strony zamierzają zawrzeć
małżeństwo z intencją przeciwną nauce Kościoła, duszpasterz winien wyjaśnić im tę naukę oraz wyraźnie zaznaczyć, że gdyby faktycznie wykluczyły samo małżeństwo lub jakiś istotny jego element, albo jakiś istotny przymiot małżeństwa, zawarłyby je nieważnie. Por. Kan. 1101 § 1 KPK; Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 68, 76.
26
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 73. 2.
Strona katolicka, zaznajomiona ze wspomnianymi obowiązkami stanu małżeńskiego, winna złożyć na piśmie – celem lepszego i głębszego zrozumienia i uświadomienia
sobie obowiązków wynikających z wiary – stosowne rękojmie, w ramach których zobowiązuje się uroczyście i wobec świadków, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, wypełniać obowiązki religijne i szczerze przyrzeka, że uczyni
wszystko, co jest w jej mocy, aby całe potomstwo z zawieranego małżeństwa zostało
ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim [zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu
Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, Formularz V,
„Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998), s. 122]. Gdyby nie chciała ona złożyć wymaganego oświadczenia i przyrzeczenia, duszpasterz powinien zaniechać starań o udzielenie stosownej dyspensy i odmówić asystowania przy zawarciu małżeństwa
(por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, nr IV. 6c).
27
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 76.
Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, strona muzułmańska
powinna oświadczyć, co następuje: „Szanując przekonania religijne strony katolickiej,
zgodnie z własnym sumieniem zobowiązuję się wobec świadków, że nie będę jej przeszkadzać w zachowaniu wiary i w wykonywaniu praktyk religijnych, a także w tym,
by wszystkie nasze dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Nasze
małżeństwo zostanie zawarte zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego” (zob. tamże, Formularz V). Gdyby strona niekatolicka nie chciała zaakceptować oświadczenia
strony katolickiej i wręcz stwierdziła, że nie dopuści do realizacji złożonego przyrzeczenia, obydwie strony – po wysłuchaniu wyjaśnień duszpasterza – winny podjąć wspólną
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- przekazanie ordynariuszowi miejsca prośby o stosowną dyspensę, zawierającej dokładne dane personalne nupturientów,
informację o słusznej przyczynie udzielenia dyspensy, wskazanie religii strony niekatolickiej, krótką charakterystykę religijności obydwu stron, określenie trudności, jeśli takie się pojawiły, co do faktu chrztu, stanu wolnego stron lub złożonych
rękojmi28;
- w razie podjęcia przez stronę katolicką decyzji o wystąpieniu
z Kościoła katolickiego i przyjęciu innej religii, wydanie potrzebnych do zawarcia małżeństwa dokumentów, poprzedzone wszelkimi stosownymi wysiłkami pastoralnymi (pouczenie,
prośba, upomnienie) mającymi na celu powstrzymanie jej od tegoż kroku29;
- przekazanie przez ordynariusza miejsca trudniejszych spraw
Konferencji Episkopatu Polski bądź załatwienie ich według
ogólnych zasad przyjętych przez Stolicę Apostolską30.
decyzję i dopiero wówczas, o ile byłaby taka potrzeba, proboszcz powinien zwrócić
się do ordynariusza miejsca o udzielenie dyspensy od przeszkody różnicy religii (por.
Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności
kościelnej, nr IV. 6c). W razie odmowy złożenia wspomnianego oświadczenia przez
stronę niekatolicką i odrzucenia wyjaśnień proboszcza, duszpasterz powinien zbadać
dokładnie powody takiego stanowiska strony muzułmańskiej i za pośrednictwem ordynariusza miejsca przedstawić sprawę Sekretariatowi Prymasa Polski (zob. Instrukcja
Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 86).
Ponieważ prawo islamskie przewiduje spisanie stosownej umowy z racji zawarcia
małżeństwa, określającej wzajemne zobowiązania stron i ich prawa, zasadne wydaje się
zalecenie stronie katolickiej sporządzenia takiego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie jej uprawnień, w tym prawa do indywidualnego i wspólnotowego wyznawania
własnej religii oraz prawa do opieki nad dziećmi. Por. M. U. T w o r u s c h k a, Islam,
Warszawa 1995, s. 51-52; M. Z y z i k, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, s. 51, 63;
W. B a r, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, s. 158-164;
Z. J a n c z e w s k i, Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan, „Jus Matrimoniale” 12
(18) 2007, s. 46.
28
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 83.
29
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, nr IV. 9.
30
Wskazane jest, by Konferencja Episkopatu Polski, która w myśl jej statutu wspomaga poszczególnych biskupów Konferencji w ich misji duszpasterskiej [zob. Statut
Konferencji Episkopatu Polski, art. 2, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998),
s. 7], sprecyzowała, komu należy w takiej sytuacji przedłożyć sprawę. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim,
nr 78, wymieniając tutaj przewodniczącego Komisji Episkopatu zdaje się mieć na myśli
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W praktyce niekorzystna często sytuacja strony katolickiej w małżeństwie z muzułmaninem, zwłaszcza w przypadku, kiedy małżonkowie przebywają w środowisku na wskroś islamskim31, zdaje się
wskazywać na potrzebę podjęcia przez Stolicę Apostolską bardziej
zdecydowanych wysiłków zmierzających do przekształcenia formalnych kontaktów i dialogu między Kościołem katolickim a islamem
w autentyczną postawę wzajemnego szacunku i tolerancji pomiędzy wyznawcami obu religii. Kiedy mowa natomiast o regulacjach
prawnych dotyczących warunków zawarcia małżeństwa kanonicznego z muzułmaninem, należy starać się o to, by były one wypadkową pomiędzy obowiązkiem troski Kościoła o małżeństwo i katolickie wychowanie potomstwa a powszechnym prawem człowieka
do wolności religijnej. Wreszcie wskazane jest, by prawodawca partykularny w celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony małżeństwa, zagwarantowania stronie katolickiej żyjącej w związku z muzułmaninem pełnej możliwości realizacji obowiązków swego stanu
oraz ofiarowania stronom odpowiedniego przygotowania do życia
w małżeństwie katolicko-islamskim podjął między innymi następujące starania:
- w przypadku, kiedy istnieje słuszna przyczyna udzielenia dyspensy od przeszkody, o której w kan. 1086 § 1 KPK, przepisanie
specjalnego przygotowania małżeńskiego dla strony katolickiej
i muzułmańskiej, niezbędnego z powodu istotnych różnic religijnych, kulturowych, społecznych i prawnych dzielących przyprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Ponieważ zgodnie z aktualną Strukturą Konferencji Episkopatu Polski, sprawami rodziny zajmuje się
Rada ds. Rodziny [zob. „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998), s. 36], prawdopodobnie przewodniczący tejże Rady jest kompetentny do rozpatrzenia takiej kwestii.
Niestety nie jest to oczywiste, wszak zakres działania Rady ds. Rodziny określony przez
wspomnianą Strukturę Konferencji Episkopatu Polski nie wymienia tego typu spraw
(zob. tamże). Nie wylicza ich również wprost przyjęte przez Konferencję Episkopatu
Polski Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (Warszawa 2003, s. 18).
31
Należy zaznaczyć, iż w zasadzie chodzi tu o sytuację prawną katoliczki żyjącej
w związku z muzułmaninem, prawo islamskie bowiem zabrania muzułmance poślubić
chrześcijanina. Wyrazem owej niekorzystnej sytuacji mogą być: brak tolerancji ze strony muzułmanina w praktykowaniu przez jego współmałżonka religii katolickiej (zob.
S. G a w r o n, Żyć z muzułmaninem, s. 70-75), niejednakowe obowiązki i prawa stron
w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego (zob. tamże, s. 72-75; por. kan. 1135
KPK), uniemożliwienie stronie katolickiej realizowania procesu wychowania potomstwa zgodnie z wymogami religii katolickiej (zob. tamże, s. 77-78), ograniczone prawa
małżonki chrześcijanki w zakresie dziedziczenia itd.
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szłych małżonków oraz istnienia potwierdzanego przez dane
socjologiczne znacznego ryzyka niepomyślnego zakończenia
takiego związku, zwłaszcza w sytuacji, kiedy strony przebywają
w społeczności islamskiej a małżonek katolicki znajduje się pod
wszechogarniającą presją rodziny strony przeciwnej i lokalnej
społeczności32;
- zobowiązanie duchownych do gruntownego zgłębienia doktryny
islamu na temat małżeństwa, tak by mogli oni zgodnie z prawdą
i ze znawstwem pouczyć strony o wspólnych prawdach wiary
dotyczących małżeństwa, o złożoności światów, które strony
reprezentują, o różnej wizji miłości, wspólnego życia i samej
instytucji małżeństwa w katolicyzmie i islamie, oraz przestrzec
ich przed poszczególnymi zagrożeniami harmonii pożycia małżeńskiego, po okresie pierwszego uczuciowego zaangażowania
i po spotkaniu się z realiami życia33;
- wydanie stosownej instrukcji duszpasterskiej, zawierającej
ogólne i szczególne wskazania dotyczące zawierania małżeństw
z wyznawcami islamu, kładącej szczególny nacisk na zalecenia związane z rozeznaniem sytuacji prawnej i religijnej stron,
ich przygotowaniem do życia w małżeństwie oraz duszpasterstwem rodzin o różnej przynależności religijnej34;
- uściślenie treści protokołu kanonicznego badania przedślubnego, tak by w przypadku zawarcia małżeństwa z muzułmaninem
duszpasterz mógł odnieść się wprost do pewnych kwestii dotyczących życia małżeńskiego radykalnie różnie rozumianych
przez wyznawców islamu;
- zobowiązanie osób odpowiedzialnych za seminaryjną i permanentną formację duchownych do ukształtowania w świętych
szafarzach: postawy szczerego szacunku dla wyznawców religii
niechrześcijańskich, wolnej od wszelkiego rodzaju uprzedzeń
32
Por. Komisja Episkopatu Hiszpanii, Wskazówki dotyczące związków małżeńskich
pomiędzy katolikami i muzułmanami w Hiszpanii, „Nurt SVD” 39 (2) 2005, s. 185-186;
G. S a l v i n i, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, „La Civiltà Cattolica” 156
(4) 3727 (2005), s. 49.
33
Por. Komisja Episkopatu Hiszpanii, Wskazówki dotyczące związków małżeńskich
pomiędzy katolikami i muzułmanami w Hiszpanii, s. 186.
34
Por. Tamże, s. 179-204; I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni
della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, [w:] „Notiziario della Conferenza
Episcopale Italiana”, (5 V 2005), s. 139-165.
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i zgodnej z deklaracją Nostra aetate, 2; nastawienia pełnego
taktu, roztropności, zrozumienia i zarazem odwagi, czyniącego
duszpasterzy zdolnymi do rozpoznania specyficznych wymagań
i zagrożeń właściwych małżeństwom, o których mowa, pozwalającego podjąć wielkoduszną współpracę w każdym poszczególnym przypadku, gwarantującego im umiejętność stanowczego
odradzenia stronom zawarcia takiego małżeństwa, jeśli poznane fakty wskazują na taką potrzebę35.
3. Prawo nupturientów do wolności religijnej
Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do wolności
społecznej i cywilnej w sprawach religijnych36. Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, „osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy
ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu
w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie”37.
Prawo, o którym tu mowa, zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, posiada charakter powszechny i niezbywalny. Wszyscy ludzie, ponieważ są istotami wyposażonymi w rozum i wolną
wolę, posiadają moralny obowiązek szukania prawdy w dziedzinie
religii, trwania przy niej oraz układania według jej wymagań całego
swego życia. Więcej, prawo do wolności religijnej, które ma swój
fundament nie w subiektywnym nastawieniu osoby, ale w samej
jej naturze, przysługuje na stałe również tym, którzy nie wypełniają
wspomnianego wyżej obowiązku względem prawdy38. Korzystanie
z tego prawa nie może napotykać żadnych przeszkód, o ile tylko
zachowany jest sprawiedliwy ład społeczny39. Ilekroć zatem odmawia się człowiekowi, który nie narusza słusznych wymagań wspomnianego ładu, swobodnego wyboru czy wyznawania religii, zadaje
Por. Tamże, s. 193.
Por. Kan. 206 § 1, 787 § 2, 788 § 1, 865 § 1-2 KPK.
37
Dignitatis humanae, 2.
38
Zob. Tamże.
39
Zob. Tamże.
35
36

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 186

25-05-2009 13:26:08

[13]

MAŁŻEŃSTWO Z MUZUŁMANINEM

187

się gwałt osobie ludzkiej i samemu porządkowi ustanowionemu dla
ludzi przez Stwórcę40.
Przy zachowaniu zasad, o których wyżej, człowiek może korzystać
z wolności od przymusu w sprawach religijnych trwale aż do śmierci. Gdy zaś mowa o cezurze, kiedy może on samodzielnie rozpocząć wykonywanie wspomnianego prawa, należy przyjąć, iż posiada
taką zdolność z chwilą ukończenia czternastego roku życia. Skoro
bowiem, w myśl kan. 111 § 2 KPK, każdy człowiek, który ukończył
czternasty rok życia, może dobrowolnie wybrać chrzest w Kościele łacińskim lub Kościele innego samodzielnego obrządku, należy
mniemać, iż małoletni, o którym mowa, może też dokonać formalnej zmiany swej przynależności religijnej. Dopóki zaś nie osiągnie
on wspomnianego wieku, o jego chrzcie, przynależności do określonej chrześcijańskiej wspólnoty wyznaniowej bądź wyznawaniu
danej religii decydują jego rodzice lub opiekunowie prawni.
W przypadku nupturientów, o których w kan. 1086 § 1 KPK,
ich prawo do wolności w zakresie wyboru religii potwierdzają wprost
tak dokumenty Magisterium Kościoła, jak i uchwały Konferencji
Episkopatu Polski. Przedłożona w 1983 r. przez Stolicę Apostolską
Karta Praw Rodziny stwierdza między innymi: „Przyszli małżonkowie posiadają prawo do wolności religijnej; tak więc żądanie odrzucenia wiary lub zmiany wyznania niezgodnie z sumieniem, stawiane
jako warunek zawarcia małżeństwa, jest pogwałceniem tego prawa”
(art. 2b). Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej z dnia 14 marca 1987 r., której dyrektywy odnoszą się także na zasadzie analogii do małżeństw
i rodzin, „gdzie spotykają się wyznanie katolickie z religią niechrześcijańską” (zob. Wstęp), zaznacza: „Zgłaszających się nupturientów
o różnej przynależności kościelnej trzeba pouczyć [...] również o tym,
że jedność wyznania w rodzinie jest ze wszech miar pożądana, gdyż
jest fundamentem pokoju i pełnej wspólnoty, podczas gdy z różnicy wyznania wynikają poważne trudności, zwłaszcza dla religijnego
wychowania dzieci. Pouczenia te jednak mają być wolne od niewłaściwego prozelityzmu i nie mogą naruszać zasady wolności sumienia
w podejmowaniu decyzji przez nupturientów” (nr 3).
W konsekwencji kompetentny proboszcz i ordynariusz miejsca
winni uznać i chronić podmiotowe prawo nupturientów do wolno40

Zob. Tamże, 3.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 187

25-05-2009 13:26:09

188

KS. J. KRAJCZYŃSKI

[14]

ści od jakiegokolwiek przymusu w sprawach religijnych. W praktyce oznacza to:
- powstrzymanie się od zmuszania strony niekatolickiej do przyjęcia wiary czy doprowadzenia do niej przy pomocy niestosownych środków41;
- uszanowanie decyzji muzułmanina o trwaniu przy swojej
religii42;
- udzielenie stronom – przy zachowaniu przepisów prawa – stosownej dyspensy na zawarcie małżeństwa kanonicznego w poszczególnym przypadku;
- uświadomienie im szczególnych trudności związanych z ułożeniem stosunków między mężem i żoną w tym, co się odnosi
do poszanowania wolności religijnej43;
- pouczenie stron o różnorakim rozumieniu wolności religijnej
w nauczaniu Kościoła i w doktrynie islamu44 oraz o sposobie korzystania z prawa do wolności religijnej w małżeństwie,
tak by mogła utwierdzać się systematycznie ich wzajemna
komunia;
- podjęcie wszelkich rozsądnych wysiłków mających na celu właściwe zrozumienie przez strony wymagań dotyczących małżeństwa kanonicznego i upewnienie się, że w przyszłości nie zaistnieją w danym związku presje i przeszkody w zakresie korzystania
z wolności religijnej45.
Nie oznacza to bynajmniej, iż nie wolno wspomnianym świętym szafarzom – w imię miłości Chrystusa, która przynagla
Kościół – podejmować wobec osób trwających w błędzie albo
Zob. Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus, 13.
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, nr IV. 4.
43
Ta może być naruszona tak przez naciski zmierzające do zmiany przekonań religijnych partnera, jak przez stawianie przeszkód swobodnemu ich wyrażaniu poprzez
praktyki religijne. Zob. J a n P a w e ł II, Familiaris consortio, 78.
44
Nt. rozumienia wolności religijnej w nauce Kościoła zob.: F. J. M a z u r e k, Prawo człowieka do wolności religijnej, „Kościół i Prawo” 5 (1988), s. 95-106; H. M i s z t a l, Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania z 1989 r., „Kościół i Prawo” 11 (1993), s. 103-122; Prawo wyznaniowe. Pod
red. H. M i s z t a l a, Lublin 2000, s. 206-208. Nt. pojęcia wolności religijnej w islamie zob. W. B a r, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego,
s. 101-108.
45
Por. J a n P a w e ł II, Familiaris consortio, 78.
41
42
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w niewiedzy co do spraw wiary stosownych działań, które zmierzają do poznania przez nich „drogi, jaką sam Bóg ukazał ludzkości
i na której Jemu służąc ludzie mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość”46. Przeciwnie, wierząc, że „jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu
Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich ludzi”47,
powinni oni „z miłością, roztropnością i cierpliwością głosić i autentycznie nauczać Prawdy, którą jest Chrystus”48.
W przypadku, kiedy strona akatolicka, która przygotowuje się
do zawarcia małżeństwa kanonicznego, sama wyraża chęć przyjęcia
chrztu świętego, duszpasterz – kierując się starodawnym zwyczajem
Kościoła – winien zbadać, czy ta decyzja jest dojrzała i czy została
podjęta z pobudek religijnych. Po stwierdzeniu wystarczalności nawrócenia powinien on dopuścić takiego człowieka do katechumenatu49. Chrześcijańskie wtajemniczenie takiej osoby, zakończone
przyjęciem sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, należy przeprowadzić zgodnie z Dekretem o działalności misyjnej Kościoła, nr 14,
oraz wydaną przez Konferencję Episkopatu Polski Instrukcją dla
duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych50, jej zaś przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego winno przebiegać w myśl Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej
przynależności kościelnej, nr IV. 4-5.
4. Prawo stron do prawdy
Niezmiernie ważne jest, by strony przymierza małżeńskiego zawierały je w pełnej prawdzie. Domaga się tego dobro małżeństwa
i rodziny oraz natura miłości, która z zasady determinuje wolę nupturientów. Prawdę tę – tak co do tożsamości i przymiotów stron
Por. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, 1.
Tamże.
48
Por. Tamże, 14.
49
Por. Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus, 13-14.
W przypadku badania motywów nawrócenia początkowego muzułmanina należy
zdecydowanie odnieść się do przepisu prawa islamskiego zakazującego porzucenia religii islamu i sankcji karnej, jaką prawo poszczególnych krajów islamskich przewiduje
za popełnienie przestępstwa apostazji. Nt. wspomnianych sankcji zob. W. B a r, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, s. 128-132.
50
Zob. [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993).
Oprac.: C. K r a k o w i a k, L. A d a m o w i c z, Lublin 1994, s. 23-28.
46
47
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umowy małżeńskiej, jak co do samej istoty przymierza małżeńskiego – zakłada wreszcie godność osoby ludzkiej.
Ponieważ w praktyce zdarza się, iż zawarcie małżeństwa, także
tego z muzułmaninem, nie koniecznie dokonuje się w prawdzie51,
sam prawodawca przepisuje konkretne działania pastoralne i administracyjne, mające na celu pouczenie przyszłych małżonków, ustalenie ich wewnętrznej dyspozycji i stwierdzenie, że posiadają wolę
zawarcia małżeństwa zgodnie z nauczaniem Kościoła. Święci szafarze, mianowicie: duszpasterz przygotowujący młodych do życia
w małżeństwie, kompetentny proboszcz przeprowadzający kanoniczne dochodzenie przedślubne, ordynariusz miejsca udzielający
stosownych dyspens na zawarcie małżeństwa i duchowny asystujący
przy zawarciu małżeństwa, powodowani dobrem małżonków i wolą
zapewnienia potomstwu z tego związku wychowania w wierze katolickiej powinni pieczołowicie przestrzegać tego, co prawo gwarantuje stronom umowy małżeńskiej, oraz zachować stosowną ostrożność uwarunkowaną okolicznościami zawarcia małżeństwa.
Dwaj pierwsi winni najpierw zatroszczyć się o to, aby strony posiadły określoną w kan. 1096 § 1 KPK minimalną wiedzę o małżeństwie. Więcej, powinni oni podjąć starania, by nupturienci chcieli zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła, bez wykluczenia tego,
o czym w kan. 1101 § 2 KPK. W przypadku strony katolickiej realizacja tego zadania winna nastąpić podczas przygotowania do życia
w małżeństwie, o którym mowa w kan. 1063 n. 1-3 KPK, oraz w ramach badań przed zawarciem małżeństwa, o których w kan. 1067
KPK. Strona muzułmańska powinna posiąść wspomnianą wiedzę
w ramach kanonicznego dochodzenia przedślubnego, przygotowania bezpośredniego do małżeństwa, o ile zechce w nim uczestniczyć, i sprawowania liturgii małżeństwa, jeśli ordynariusz miejsca
nie udzieli dyspensy od zachowania formy kanonicznej. Należy
jednak zdecydowanie podkreślić, iż święci szafarze świadomi tego,
że prawo islamskie dopuszcza rozwód a kodeksy cywilne krajów muzułmańskich – z wykluczeniem Tunezji i Turcji – zezwalają na poliginię, winni zwrócić tutaj szczególną uwagę na pouczenie stron
o istotnych przymiotach małżeństwa. Strona niekatolicka powinna
51
Zob. np.: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 12.03.1999 r.
z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd („małżeństwo muzułmanina”), s. 241-250;
S. G a w r o n, Żyć z muzułmaninem, s. 64-80.
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uznać naukę na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa52,
i potwierdzić to na piśmie w oświadczeniu, o którym wyżej.
Dalej, świadomość tego, że prawo kanoniczne i prawo islamskie
radykalnie różnie postrzegają istotny obowiązek małżeński, jakim
jest wychowanie potomstwa pochodzącego z małżeństwa wiernego
i muzułmanina, duszpasterz, wobec którego strony deklarują chęć zawarcia takiego związku, powinien wyraźnie zaznaczyć, że ordynariusz
miejsca może dyspensować od przeszkody różnicy religii tylko po złożeniu przez narzeczonych, w sposób określony przez konferencję biskupów, oświadczeń i przyrzeczeń przewidzianych w kan. 1125 KPK.
Innymi słowy, winien on wyjaśnić stronom z należną delikatnością
i mądrością, że mogą zawrzeć małżeństwo kanoniczne tylko wtedy,
kiedy strona katolicka oświadczy, że jest gotowa odsunąć od siebie
niebezpieczeństwo utraty wiary i złoży szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci z tego związku zostały
ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim a strona muzułmańska, powiadomiona w odpowiednim czasie o złożonych rękojmiach
strony katolickiej, będzie w pełni świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku tej ostatniej. Prawna i moralna odpowiedzialność duszpasterza za los przyszłego małżeństwa i rodziny zakłada podjęcie w tym
przypadku konkretnych działań pastoralnych, mianowicie:
- zachęcenia strony muzułmańskiej świadomie przyjmującej
do wiadomości treść zobowiązań strony katolickiej do okazania naturalnie obowiązującej tolerancji względem przekonań
przyszłego współmałżonka i obowiązków wynikających z tychże
przekonań53;
- pouczenia narzeczonych, iż wychowanie jednego dziecka w jednej religii a drugiego w innej służyłoby utrwalaniu podziału religijnego w rodzinie i mogłoby stać się podłożem indyferentyzmu
religijnego54;
- budzenia u obu stron poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
życia małżeńskiego i integralne wychowanie potomstwa55;
52
Zob. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej
przynależności kościelnej, nr IV. 3.
53
Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 79.
54
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, nr V. 5a.
55
Por. Kan. 1135, 1136 KPK.
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- zalecenia im rozwiązywania wszelkich trudności w zakresie religijnego wychowania dzieci w duchu miłości, odpowiedzialnej
troski o utrwalenie wzajemnej komunii małżeńskiej oraz lojalnego poszanowania złożonych zobowiązań.
Uszanowanie prawa stron do zawarcia małżeństwa w prawdzie
domaga się wreszcie uczciwego uprzedzenia przyszłych małżonków
o czekających ich wyzwaniach, problemach i trudnościach wynikających z różnic religijnych, kulturowych i prawnych, jakie ich dzielą.
Zaznaczając wyraźnie, że Kościół nie popiera takich małżeństw, ponieważ narzeczeni różnią się tutaj w rzeczach najbardziej istotnych,
co w praktyce rodzi konflikty, zwłaszcza gdy przeminie pierwsze
uczuciowe zaangażowanie i małżonkowie spotkają się z realiami
życia, duszpasterz winien przyznać, iż w poszczególnym przypadku,
kiedy zainteresowani są świadomi wynikających stąd konsekwencji, a nadto istnieją poważne, proporcjonalne racje przemawiające
za małżeństwem, Kościół może uchylić ów zakaz56.
Ponieważ prawdzie z zasady towarzyszy miłość, więcej – w poszczególnym przypadku może ona stanowić widomy przejaw miłości, działania duszpasterza, wobec którego strony: katolicka i muzułmańska
wyrażają chęć zawarcia małżeństwa i który będzie ich przygotowywał
do obrzędu zaślubin, powinna również cechować miłość. W praktyce wyrazem wspomnianej miłości duszpasterskiej oraz autentycznego zatroskania o dobro małżeństwa i jego pomyślne trwanie winny
być następujące zachowania i przedsięwzięcia duszpasterskie:
- postawa szczerej akceptacji i pełnej współpracy z obojgiem narzeczonych, wolna od jakiegokolwiek paternalizmu i prozelityzmu, szczególnie istotna w sytuacji, kiedy strony, z powodu
naruszenia norm społecznych własnego środowiska, mogą czuć
się marginalizowane, izolowane i zranione;
- uprzedzenie strony katolickiej na temat różnego postrzegania
przez samych wyznawców islamu ich religii, poczynając od muzułmanizmu negującego tolerancję, dialog z Zachodem, zasady
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i demokrację oraz usiłującego „zamknąć” kobietę po islam szanujący własną tradycję
i adaptujący zarazem osiągnięcia świata współczesnego57, oraz
56
Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, nr 73-74.
57
Por. T. B i a n q u i s, Quelques idées concernant le monde musulman actuel, [w:]
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zachęcenie jej do krytycznego rozeznania postawy jej przyszłego małżonka;
- pozwolenie obojgu narzeczonym w sposób wolny od podstępu,
z należnym spokojem i wspólnie, zdać sobie sprawę z różnic,
jakie ich dzielą i których nie da się całkowicie przezwyciężyć;
- uświadomienie stronie katolickiej, której wiedza na temat istoty religii islamu najczęściej jest niewielka, jej sytuacji określanej
przez prawo islamskie, dotyczącej opieki nad dziećmi, dziedziczenia, wspólnoty dóbr, miejsca w rodzinie muzułmańskiej itd.;
- uprzytomnienie stronie muzułmańskiej, identyfikującej
się – w sposób naturalny i uprawniony – z islamską koncepcją religijną, społeczną i kulturową rodziny, nieodpartych problemów
ze zrozumieniem i akceptacją zachodniej, chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny oraz ich sposobu funkcjonowania;
- mobilizacja stron, świadomych dzielących je różnic, do powodowanego miłością racjonalnego i stałego wysiłku, zmierzającego do wspólnego pokonywania piętrzących się trudności oraz
zbudowania autentycznej wspólnoty życia i miłości małżeńskiej,
potrafiącej wznieść się ponad wszelkie międzyreligijne podziały, czerpiącej z bogactwa chrześcijaństwa i islamu, w zupełności
zwróconej ku Bogu, który jest ponad wszystkim tym, co dzieli
ludzi58;
- zapewnienie stron o permanentnej i żywej trosce Kościoła o ich przyszły los, połączone z prezentacją możliwych form
przyszłej pomocy duszpasterskiej i obopólnej współpracy.
5. Zapewnienie opieki duszpasterskiej po zawarciu małżeństwa
Małżeństwo, o którym mowa, i rodzina uformowana na jego
gruncie posiadają prawo do stałej opieki duszpasterskiej ze strony Kościoła. Prawo to – wynikające z chrześcijańskiej godności
strony katolickiej oraz z prawa strony niekatolickiej do poznania
prawdy w dziedzinie religijnej, tak by przez użycie właściwych środków mogła urobić sobie roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumie-

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Islam i chrześcijaństwo. Materiały sympozjum, Kraków, 12-14 IV 1994, pod red. A. Z a b o r s k i e g o, Kraków 1995, s. 11-34.
58
Por. Komisja Episkopatu Hiszpanii, Wskazówki dotyczące związków małżeńskich
pomiędzy katolikami i muzułmanami w Hiszpanii, s. 194-197.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 193

25-05-2009 13:26:09

194

KS. J. KRAJCZYŃSKI

[20]

nia59 – gwarantują kan. 213, 229 § 1, 383 § 1 i 4, 386 § 1, 528 § 1,
529 § 1, 1063 n. 4, 1064, 1128, 1129 KPK. Wysiłki duszpasterskie
podejmowane na rzecz wspomnianych wspólnot życia i miłości małżeńskiej służą w zasadzie dwojakim celom, mianowicie: dobru małżeństwa i rodziny oraz zachowaniu wiary.
Wypełniając swoją posługę pasterską, ordynariusz miejsca winien
wspierać małżonków o różnej przynależności religijnej w utrwalaniu
jedności życia małżeńskiego i rodzinnego60. Jako pasterz odpowiedzialny za utwierdzenie komunii pomiędzy małżonkami powinien
on w przypadku małżeństw z muzułmaninem przedsiębrać następujące działania zmierzające do utrwalenia wspomnianej jedności:
- pouczanie o istocie, znaczeniu i warunkach utrwalania autentycznej interpersonalnej komunii małżeńskiej;
- wskazywanie środków służących umocnieniu wspomnianej relacji, w tym – praca nad tym, by niechrześcijanie byli poznawani i słusznie szanowani przez chrześcijan i by niechrześcijanie
ze swej strony mogli w odpowiedni sposób poznać i darzyć szacunkiem chrześcijańską doktrynę i chrześcijańskie życie61;
- zapewnienie małżeństwom o różnej przynależności religijnej
stałej i uporządkowanej opieki duszpasterskiej;
- troska o właściwe zorganizowanie tego rodzaju pomocy,
zwłaszcza przygotowanie odpowiednich i wystarczających kadr
duszpasterskich;
- zobowiązanie duszpasterzy do serdecznego i roztropnego towarzyszenia osobom żyjącym w takich związkach w kolejnych
etapach ich wzrastania do życia we wspólnocie małżeńskiej
i rodzinnej, przy czym wspomniana opieka duchowa – dostosowana do jednostkowych potrzeb i warunków życia małżonków – winna wyrażać się w możliwie wielorakich formach
duszpasterskich, czy to stanowiących pomoc dla strony katolickiej w realizacji treści oświadczenia i przyrzeczenia, o których
w kan. 1125 n. 1 KPK, czy to służących jej wsparciem w realizacji innych obowiązków stanu, w tym zadania, o którym w 1
Kor 7, 14, czy też podkreślających wiarę stron w jednego Boga,
Por. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, 3.
Zob. Kan. 1128 KPK.
61
Por. Sekretariat dla Niechrześcijan, Postawa Kościoła wobec wyznawców innych
religii, (10 VI 1984), nr 18, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 7 (1984), s. 4.
59
60
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wzajemny szacunek i uznanie różnych dróg, którymi ludzie
mogą dojść do Boga.
Jako człowiek, który ma umacniać wiarę62, ordynariusz miejsca
winien nadto: troszczyć się, by na wszelkich szczeblach katechizacji uczono, że katolicy zasadniczo powinni zawierać małżeństwa
z wyznawcami własnej wspólnoty kościelnej63; podjąć odpowiednie
środki pastoralne, mające na celu zapewnienie ochrony wiary małżonka katolickiego i zabezpieczenie mu wolności praktykowania,
zwłaszcza w tym, co odnosi się do obowiązku uczynienia wszystkiego, co jest w jego mocy, aby dzieci otrzymały chrzest i wychowanie
katolickie64; przypominać, że szacunek i dialog wymagają wzajemności we wszystkich dziedzinach życia człowieka, szczególnie w tym,
co dotyczy podstawowych swobód, a zwłaszcza godności religijnej65;
domagać się, aby środowiska islamskie uznawały prawo strony
chrześcijańskiej nie tylko do wyznawania wiary według głosu własnego sumienia, lecz także do jej praktykowania i dochowania wierności
własnym tradycjom kulturowym na równi z muzułmanami66; w przypadku udzielania dyspensy, o której mowa w kan. 1086 § 2 i 1127 § 2
KPK, zachowanie przepisów prawa powszechnego i partykularnego,
o których w kan. 1125, 1126 i 1127 § 2 KPK; zagwarantowanie małżonkowi katolickiemu i dzieciom zrodzonym z takiego małżeństwa
stałej pomocy duchowej do wypełnienia ich obowiązków67.
Ordynariusz miejsca winien też uważać za powierzonych sobie
w Panu muzułmanów, ażeby i im zajaśniała miłość Chrystusowa,
której ten powinien być świadkiem wobec wszystkich ludzi68. W tym
przypadku jego troska jako zwiastuna wiary69, który usilnie zabiePor. Sobór Watykański II, Lumen gentium, 23.
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, IV. 1.
64
Zob. J a n P a w e ł II, Familiaris consortio, 78.
65
Por. J a n P a w e ł II, Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, szukamy Boga,
(19 VIII 1985), nr 5, Casablanca. Spotkanie z młodzieżą muzułmańską, „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., II nr nadzwyczajny (1985), s. 15.
66
Por. Ancora una volta. List apostolski Jana Pawła II do wszystkich biskupów
Kościoła katolickiego o sytuacji w Libanie, nr 7, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol.,
9 (1989), s. 3.
67
Zob. Kan. 1128 KPK.
68
Por. Kan. 383 § 1 i 4 KPK.
69
Zob. Sobór Watykański II, Lumen gentium, 25.
62
63
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ga o szerzenie Ewangelii70, winna iść w parze z popieraniem prawa
do wolności religijnej. Innymi słowy, powinien on „brać pod uwagę
tak obowiązki wobec Chrystusa, Słowa ożywiającego, które winno być
głoszone, jak prawa osoby ludzkiej, a także miarę łaski udzielonej
przez Boga za pośrednictwem Chrystusa człowiekowi, który zostaje
wezwany do dobrowolnego przyjęcia i wyznawania wiary”71. W praktyce uporczywym wysiłkom ordynariusza miejsca, które służą upowszechnianiu nauki chrześcijańskiej w świecie, powinno towarzyszyć:
- dbanie o to, co „dobre i prawdziwe”72 w niechrześcijańskich
tradycjach religijnych73;
- uczenie wiernych – w imię szacunku dla człowieka i jego wolności – uznania prawa niechrześcijan do wyznawania własnej
religii oraz podejmowania dialogu i współpracy z wyznawcami
religii niechrześcijańskich dla dobra człowieka i świata, w tym
tych, które w poszczególnym przypadku mogą dokonywać się
w ramach wspólnoty życia i miłości małżeńskiej;
- popieranie prawa strony niekatolickiej żyjącej w związku małżeńskim ze stroną katolicką do wyznawania własnej religii.
Proboszcz strony katolickiej, którego misją jest zapewnienie
małżonkom i rodzicom pomocy do wypełnienia własnych obowiązków74, zabieganie o spotęgowanie życia chrześcijańskiego w rodzinach75, wychowywanie braci w wierze76 i troska pasterska o tych,
którzy nie wyznają prawdziwej wiary77, winien podejmować stosowne działania mające na względzie realizację wspomnianych celów.
W przypadku duszpasterstwa małżeństw z muzułmaninem powinien on nade wszystko:
- pouczyć strony o potrzebie stałego umacniania ich międzyosobowej komunii;
- przypomnieć im, że prawdziwa komunia małżeńska zakłada wzajemne poszanowanie ich równej godności i odpowiedzialności;
Zob. Tamże, 23.
Sobór Watykański II, Nostra aetate, 14.
72
Sobór Watykański II, Optatam totius, 16.
73
Por. Sekretariat dla Niechrześcijan, Postawa Kościoła wobec wyznawców innych
religii, nr 26.
74
Zob. Kan. 529 § 1 KPK.
75
Por. Sobór Watykański II, Christus Dominus, 30.
76
Por. Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, 6.
77
Por. Kan. 528 § 1 KPK.
70
71
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- uzmysławiać małżonkom wspólne wartości religijno-moralne,
uczyć ich dzielenia się dobrem, które każda ze stron otrzymała
od swojej wspólnoty religijnej, zachęcać do szacunku dla tego,
co ich dzieli78;
- wskazać stronom poszczególne, wspólne dla obu religii i odosobnione, środki służące utrwaleniu ich międzyosobowej więzi;
- wdrażać małżonków do praktykowania dialogu wyrażającego
się we wzajemnym poznawaniu swej wiary, przezwyciężaniu
uprzedzeń i nieporozumień, tolerancji wobec różnic, dochodzeniu do takiego zaufania, by trwać razem w miłości małżeńskiej
i wzajemnie się ubogacać;
- pomagać stronom wzrastać w życiu duchowym, wyrażającym się
w uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, post, jałmużnę, pokutę,
przebaczenie, uznanie i uszanowanie tego, co je różni79;
- pouczyć strony o obowiązku przestrzegania zasad etyki małżeńskiej, wynikających z prawa naturalnego80;
- utwierdzać stronę katolicką i dzieci z małżeństwa w postawie posłuszeństwa nauce Chrystusa oraz wierności sumieniu,
i wspierać ich w pogłębieniu osobistej wiary81;
- przypominać stronie katolickiej o powinności traktowania
z szacunkiem przekonań małżonka nieochrzczonego i moralnym obowiązku dawania świadectwa własnej wierze, tak by poprzez przykład życia duchowego, szczery i cierpliwy dialog oraz
przekaz Ewangelii wolny od jakiegokolwiek „zadawania ran”
móc pozyskać go dla Chrystusa82;
- zapewnić stronie katolickiej pomoc lokalnej wspólnoty kościelnej, tak by mogła ona umacniać się w wierze i stać się w łonie

78
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1636; Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie
duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, VI c; J. K r a j c z y ń s k i,
Duszpasterz w służbie komunii małżeńskiej, „Jus Matrimoniale” 12 (18) 2007, s. 126.
79
Por. J a n P a w e ł II, Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, szukamy Boga, nr 10.
80
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, IV. 6d.
81
Por. Tamże, V. 1b.
82
Por. L. L a h a m, Arabes-Chrétiens dans le monde arabe et musulman: quelle est
notre mission?, [w:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Islam i chrześcijaństwo. Materiały sympozjum, Kraków, 12-14 IV 1994, pod red. A. Z a b o r s k i e g o,
Kraków 1995, s. 211-212.
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rodziny wiarygodnym świadkiem Chrystusa poprzez przykład
życia oraz okazywaną współmałżonkowi i dzieciom miłość83;
- chętnie służyć pomocą małżonkom w wyjaśnianiu problemów
religijnych oraz rozwiązywaniu ich w duchu miłości i z przekonaniem, że dobra wola i szczere dążenie do wzajemnego zrozumienia w autentycznym pragnieniu pojednania mogą z pomocą Boga
Jedynego ułatwić znalezienie zadowalającego rozwiązania84;
- prowadzić duszpasterstwo rodzin w duchu dialogu, z podkreśleniem tego, co łączy, poza wszelką polemiką i sztucznym zacieraniem różnic85;
- zwracać się zawsze do strony niekatolickiej z pełnym poszanowaniem jej wolności86.
Zakończenie
Wprawdzie zawarcie małżeństwa z muzułmaninem w praktyce
Kościoła nie jest zjawiskiem nowym, niemniej systematyczne przenikanie wyznawców islamu do środowisk dotychczas zasadniczo
chrześcijańskich, będące efektem nasilenia się zjawisk społecznych,
o których mowa we Wstępie, nie może nie mieć wpływu na częstotliwość zawierania takich związków. Znaczne prawdopodobieństwo
wzrostu liczby takich małżeństw winno znaleźć odzwierciedlenie
w stosownym zaangażowaniu Kościoła. Wspomniane zaangażowanie – prawotwórcze i pastoralne – jawi się tym bardziej jako oczywiste i pilne, im częściej wierni zdają się wskazywać szerokiej opinii
publicznej na konkretne, specyficzne problemy małżeńskie przeżywane przez osoby trwające w takich związkach. Więcej, sama świadomość szczególnych zagrożeń i zadań, wobec których staje małżonek katolicki żyjący we wspólnocie małżeńskiej z muzułmaninem,
powinna być wystarczającym motywem bliższego zainteresowania się
prawodawcy kościelnego i duszpasterza rodzin tą żywotną kwestią.
Por. J a n P a w e ł II, Familiaris consortio, 78.
Por. J a n P a w e ł II, Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty muzułmańskiej
we Francji, [w:] Jan Paweł II we Francji i w siedzibie UNESCO 30 V – 2 VI 1980, Oprac.
A. P o d s i a d, Warszawa 1984, s. 75; Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, V. 1d.
85
Por. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, III. 3.
86
Sekretariat dla Niechrześcijan, Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii,
nr 18.
83

84
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Niezbędnym zdaje się być tutaj nade wszystko określenie zasad
dotyczących przygotowania do zawarcia małżeństwa z muzułmaninem, zawarcia takiego związku oraz duszpasterstwa takich małżeństw i rodzin. Ogólne i szczególne zasady precyzujące wspomniane kwestie, wydane przez prawodawcę, zwłaszcza partykularnego,
winny być swego rodzaju wypadkową między rzeczywistym uznaniem i ochroną prawa człowieka do wolności religijnej a zabezpieczeniem dobra wiary strony katolickiej oraz dobra małżeństwa
i rodziny o różnej przynależności religijnej.
W przypadku duszpasterza rodzin istotne znaczenie posiada
tu uświadomienie wiernych na temat zagrożeń, jakie niesie dla
ich wiary i pragnienia życia w pomyślnym związku małżeńskim zawarcie małżeństwa z wyznawcą islamu, reprezentującym tak odmienne od chrześcijańskich: kulturę, sposób postrzegania instytucji
małżeństwa, zapatrywanie się na opiekę nad dzieckiem, rozumienie
roli małżonków itd. W przypadku narzeczonych, którzy – po gruntownym rozważeniu tego, co jest im wspólne i co ich różni, oraz
poznaniu poszczególnych wyzwań życiowych, przed którym stają
strony: katolicka i muzułmańska – decydują się na zawarcie małżeństwa, nieocenioną wartość posiada odpowiednie, indywidualne
przygotowanie do życia w takim związku, ściśle określone w prawie
partykularnym tak co do formy, czasu trwania i środków pastoralnych, jak co do osób odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie.
Wreszcie, aby korzystanie przez stronę katolicką i muzułmańską
z prawa do zawarcia małżeństwa przyniosło oczekiwany pomyślny
skutek w formie harmonijnego pożycia małżonków, wzajemnego
uświęcenia stron, ich współpracy w procesie wychowania potomstwa, otwarcia się małżonków i innych członków rodziny na wartości, które niosą ze sobą obie religie, bezwzględnie potrzeba zagwarantowania stronom stosownej, stałej opieki duszpasterskiej.
Le mariage avec un musulman
Il est vrai que la célébration du mariage canonique avec un musulman n’est pas
un phénomène nouveau dans la pratique ecclésiale. Néanmoins, une affluence
des adeptes de l’Islam dans des milieux jusqu’à présent en principe chrétiens,
est l’effet de l’intensité de certains phénomènes sociaux et ne peut ne pas avoir
d’influence sur la fréquence de ces célébrations. Cette affluence permanente des
musulmans est liée, entre autres, aux phénomènes sociaux suivants: l’ouverture
des frontières séparants les Etats, l’émigration en masse des travailleurs à la
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recherche d’asile, la diversité des formes de communication entre les personnes,
le tourisme international bien développé, l’échange international d’étudiants,
l’épanouissement de l’échange commercial international et l’occupation en masse
des travailleurs étrangers.
La grande probabilité de l’augmentation du nombre des mariages avec un
musulman doit être répercutée par un engagement convenable de l’Eglise. Cet
engagement, législatif et pastoral apparaît à plus forte raison comme une action
évidente et urgente. Des signaux, de plus en plus fréquents des fidèles, montrent à
l’opinion publique des problèmes conjugaux, concrets et spécifiques, que doivent
résoudre ceux qui vivent dans des unions conjugales avec un musulman. Bien plus,
une seule conscience des menaces et des tâches singulières qui paraissent devant
un époux catholique qui est uni à un musulman par le mariage, doit être un motif
suffisant de l’intérẽt plus précis du législateur ecclésiastique et du pasteur d’âmes
à cette question vitale.
Avant tout, il est indispensable d’avoir ici une détermination des principes
concernat : la préparation au mariage avec un musulman, la célébration de ce
mariage, la pastorale familiale dans ce cas. Les principes généraux et particuliers,
donnés par un législateur, surtout le législateur particulier, précisant les questions
mentionnées, doivent être une résultante entre, la reconnaissance et la protection
du droit de l’homme à la liberté du choix de la religion, et l’assurance du bien de
la foi de la partie catholique et du bien du mariage et de la famille qui sont divisés
au plan idéologique.
Le pasteur est obligé avant tout d’instruire les fidèles des menaces qui peuvent
porter atteinte à leur foi et à leur union conjugale. En effet, un mariage avec un
musulman implique des différences : la culture générale, la manière de percevoir
le mariage, la façon d’envisager l’éducation d’un enfant, la compréhension du
rôle des époux etc. Si les fiancés catholiques et musulmans (qui ont bien délibéré
sur ce qui est commun et ce qui est différent dans leurs religions et qui ont
pris connaissance de défis particuliers) se décident à se marier, la préparation
immédiate à la célébration du mariage, individuelle et prescrite strictement par
la loi particulière, posséde une valeur inestimable. Enfin, pour que l’exercise
d’un droit à se marier apporte, dans ce cas, la vie commune harmonieuse, la
sanctification réciproque des époux, la collaboration des parents à la tâche de
l’éducation, l’ouverture d’esprit des membres de la famille à comprendre et à
admettre ce qui est de valeur aux deux religions, il faut garantir absolument aux
époux la pastorale post-matrimoniale permanente.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 200

25-05-2009 13:26:10

Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 1-2

KS. BARTOSZ NOWAKOWSKI

FUNKCJONOWANIE KAN. 1107 KPK Z 1983 R.
W KANONICZNYM SYSTEMIE MAŁŻEŃSKIM
Treść: Wstęp. – 1. Kwestia nieważności małżeństwa mimo istnienia
zgody. – 1.1. Invalidum matrimonium z racji istnienia przeszkody. – 1.1.1. Klasyfikacja
przeszkód. – 1.1.2. Zakaz zawarcia małżeństwa a przeszkody. – 1.2. Nieważność małżeństwa
z tytułu defectus formy. – 1.2.1. Brak formy. – 1.2.2. Wady formy. – 2. Pojęcie i skutki
zgody wyrażonej z kan. 1107 KPK. – 2.1. Czym jest consensus praestitus? – 2.2. Zaistnienie
wyrażonej zgody a jej nieskuteczność. – 2.3. Domniemanie o trwałości zgody wyrażonej
i dowody jej odwołania. – 3. Ochrona prawna zasady konsensualności. – 3.1. Możliwość
odwołania zgody. – 3.2. Możliwość sanatio in radice. – Zakończenie.

Wstęp
Kan. 1107 KPK, poruszający zagadnienie presumpcji prawnej
dotyczącej trwania zgody małżeńskiej, jednocześnie dotyka swą
treścią fundamentalnych kwestii przeszkód małżeńskich i formy
kanonicznej małżeństwa. Tym samym opiera się na trzech filarach
kanonicznego prawa małżeńskiego: zakłada bowiem w swej treści trwanie zgody, przy jednoczesnym koegzystowaniu z istniejącą
pomiędzy stronami przeszkodą kanoniczną lub wadą czy brakiem
formy. Stąd celem niniejszego opracowania jest ukazanie funkcjonowania wymienionego kanonu na gruncie kanonicznego systemu
małżeńskiego, poprzez ukazanie powiązań presumpcji prawnej
z kan. 1107 KPK z pozostałymi regulacjami prawnymi, bezpośrednio wymienionymi przez prawodawcę w jego treści oraz wskazanie
konsekwencji prawnych domniemania o trwaniu zgody wyrażonej.
1. Kwestia nieważności małżeństwa mimo istnienia zgody
Celem niniejszego opracowania nie może być wykład dotyczący
wyjaśniania pojęć podstawowych, takich jak fundamentalne zasa-
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dy dotyczące nieważności małżeństwa z racji istnienia przeszkody
lub braku formy kanonicznej. Ich definicje, kwalifikacje i warunki
stanowią podstawy kanonicznego prawa małżeńskiego, niezbędne
dla interpretacji kan. 1107. Zostaną zatem przedstawione w bezpośredniej relacji do przedmiotowej presumpcji prawnej.
1.1. Invalidum matrimonium z racji istnienia przeszkody
Już na samym początku kodeksowego wykładu o małżeństwie
ustawodawca w kan. 1058 KPK stwierdza, iż «małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania». Wynika z tego jasno, że kanoniczne prawo małżeńskie wprowadza pewne regulacje,
ograniczenia w tej dziedzinie, które mogą sprawić, że dana osoba
ze względu na zaistniałe okoliczności, określone prawem, nie może
de facto zawrzeć prawnie ważnego małżeństwa. Do tej grupy należą
przede wszystkim przeszkody małżeńskie i zakazy prawne.
1.1.1. Klasyfikacja przeszkód
Z analizy norm kodeksowych wynika, iż przeszkodą (impedimentum) możemy nazwać taką regulację prawną, która w oparciu o naturalne czy pozytywne prawo Boże lub dla dobra publicznego połączonego lub nie z dobrem prywatnym osób, czyni je niezdolnymi
do zawarcia małżeństwa1. Nie ma wątpliwości, iż ingerencja ustawodawcy nie łączy się w tym przypadku z ważnością lub nieważnością
konsensu małżeńskiego, który zakładamy, że istnieje, lecz dotyczy
elementów leżących poza obszarem zgody. A to w konsekwencji
prowadzi do stwierdzenia, że przeszkody nie czynią nieważnym
konsens, lecz co najwyżej powodują jego nieskuteczność2, przez
co wchodzą w zakres funkcjonowania kan. 1107 KPK. Czy jednak
dzieje się tak w każdym przypadku?
Sam KPK wprowadza kilka podziałów i kwalifikacji przeszkód
małżeńskich; wiele innych na przestrzeni wieków wypracowała jurysprudencja i praktyka sądowa. Biorąc je pod uwagę natychmiast
pojawia się pytanie o ich znaczenie w zakresie przedmiotowej presumpcji prawnej. Czy każdą przeszkodę małżeńską można uznać
1
Por. M. Ż u r o w s k i, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Katowice 1987, s. 120-121; J. H e n d r i k s, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni
1055-1165 del Codice di diritto canonico, Milano 2001, s. 144-145.
2
Por. J. C a s t a ñ o, Gli impedimenti matrimoniali in genere, Apollinaris 61 (1988),
s. 129.
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za taką, o której w swej treści stanowi kan. 1107 KPK? Nie ma
wątpliwości, że rozważa się tu jedynie przeszkody tzw. zrywające,
zwane także unieważniającymi3, gdyż tylko takie zna obecnie obowiązująca legislacja kanoniczna. Należy jednak zwrócić uwagę, iż
owa nieważność nie pozostawia w żadnym przypadku wątpliwości
wówczas, gdy rozpatruje się przeszkodę pochodzącą z prawa Bożego naturalnego lub pozytywnego – te bowiem dotyczą wszystkich
ludzi, a więc i osób nieochrzczonych. Natomiast przeszkody ustanowione przez Kościół obejmują tylko katolików ponieważ nowe
prawo kanoniczne, zgodnie z kan. 11 i kan. 1059 KPK, wyjmuje
spod swoich przepisów osoby ochrzczone, ale poza Kościołem
katolickim4. Nie ma natomiast znaczenia, czy objęcie daną przeszkodą ma miejsce na sposób czasowy czy też na stałe; istotne, aby
przeszkoda istniała w chwili wyrażania zgody małżeńskiej. Podobnie w polu funkcjonowania kan. 1107 KPK znajdują się zarówno
przeszkody absolutne, jak i względne. Z kolei już podział przeszkód
na publiczne i tajne5 może rodzić pewne trudności interpretacyjne.
Bowiem, gdy weźmie się pod uwagę treść kan. 1060 KPK, że małżeństwa zawarte z przeszkodą tajną należy uznać za ważne dopóki
nie udowodni się czegoś przeciwnego, można tym samym wnioskować, że kan. 1107 KPK nie obejmuje swym zakresem tej kategorii
przeszkody. Wątpliwości rodzą się jednak wówczas, gdy na małżeństwo spojrzymy od strony jego struktury, istoty. Jest ono dotknięte przeszkodą i w konsekwencji, niezależnie od twierdzenia kan.
1060 KPK, jest również dotknięte nieważnością. Rozumując logicznie wydaje się jednak, że przeszkody tajnej nie można wprowadzić
w zakres kan. 1107 KPK ze względu na jej charakter (jest po prostu
tajna), natomiast w przeciwnym razie, gdy zostanie udowodniona
na forum zewnętrznym, staje się już przeszkodą publiczną. Wypada
3
Czyli takie, które czynią osoby niezdolnymi do zawarcia małżeństwa; obejmują
one dwa zasadnicze momenty: zakaz zawierania małżeństwa, a ponadto zakaz zawierania go pod sankcją nieważności aktu prawnego. – Por. P. M o n e t a, Il matrimonio nel
nuovo diritto canonico, Genova 1998, s. 53.
4
Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, s. 93; A. M. A b a t e, Il matrimonio nella nuova legislazione
canonica, Brescia 1985, s. 82-83.
5
«Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est
occultum». – KPK, kan. 1074. Por. J. F. C a s t a ñ o, Gli impedimenti matrimoniali, w:
A. L o n g h i t a n o (red.), Il Codice del Vaticano II. Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1991, s. 129.
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więc stwierdzić, że przeszkoda tajna powodująca nawet nieważność
małżeństwa w jego istocie, nie podlega dyspozycji kan. 1107 KPK.
W tym kontekście istotne jest także, iż istnienie przeszkody z prawa Bożego, mimo domniemania o trwaniu zgody małżeńskiej, pozbawia możliwości uważnienia małżeństwa. Przeszkoda ta bowiem,
tak długo jak trwa, uniezdalnia trwale i absolutnie osobę do zawarcia związku małżeńskiego, co więcej jest niemożliwa jakakolwiek
dyspensa od niej. Oczywiście jednak zarówno przeszkody z prawa
Bożego, jak również te ustanawiane przez najwyższą władzę Kościoła, wchodzą w zakres funkcjonowania kan. 1107 KPK; i to niezależnie od tego, czy uniezdalniają osobę czy też unieważniają sam
akt dokonany przez nią. Ważne jest jednak, aby w każdym przypadku przeszkoda istniała już przed zawarciem małżeństwa. Tylko wtedy można bowiem mówić o jego nieważności, a nawet więcej – trudno przeszkodę następczą nazwać przeszkodą sensu stricto,
o której w swej treści traktuje kan. 1107 KPK.
Jest oczywiste, że nieważności małżeństwa nie powoduje przeszkoda ustanowiona prawem cywilnym, ale jedynie taka, która
przewidziana jest w porządku prawa kanonicznego (choć prawdą
jest, że te katalogi w dużej mierze pokrywają się ze sobą). Podobnie
nie można uznać za nieważne małżeństwa zawartego po udzieleniu
dyspensy od przeszkody, pod warunkiem oczywiście, że przeszkoda
ta rzeczywiście była dyspensowalna i udzielona przez osobę do tego
kompetentną. I w końcu nie można uznać za objętą treścią kan.
1107 KPK przeszkody wątpliwej pod względem prawnym (dubium
iuris), gdyż ta – po myśli kan. 14 KPK – nie powoduje nieważności
małżeństwa6. Jedynie przeszkoda pewna lub powodująca wątpliwość co do samego faktu jej zaciągnięcia wchodzi w zakres kan.
1107 KPK.
Analizując powyższe warto zauważyć, że rzadkością jest występowanie jednostkowej, pojedynczej kategorii przeszkody np. tylko czasowej lub tylko następczej. Konkretną przeszkodę zazwyczaj
można zakwalifikować do kilku kategorii i w ten sposób np. mówić
o tajnej i czasowej przeszkodzie z prawa kościelnego. Dlatego rozpa6
Choć istnieją dwa przypadki, gdy prawo zabrania już samego dopuszczenia do zawarcia małżeństwa: w przypadku wątpliwości co do istnienia pokrewieństwa (KPK, kan.
1091 § 4) i w przypadku wątpliwości co do istnienia związku małżeńskiego (KPK, kan.
1085 § 2).
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trując ich odniesienie do kan. 1107 KPK należy ujmować integralnie ich charakter i tylko w taki sposób stosować do nich normę tego
kanonu.
1.1.2. Zakaz zawarcia małżeństwa a przeszkody
Kan. 1077 § 1 KPK wprowadza jeszcze jedna figurę prawną
do kanonicznego prawa małżeńskiego, mówiąc o tzw. zakazie,
do wydania którego upoważniona jest Stolica Apostolska, ordynariusz miejsca lub sędzia kościelny. Ponadto – co istotne – Stolica
Apostolska może zakaz opatrzyć klauzulą unieważniającą akt.
Nawet pomimo istnienia pewnych podobieństw dotyczących
ograniczenia naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa, zakaz należy wyraźnie odróżnić od przeszkody; jest to konieczne ze względu
na daleko różniące się skutki prawne. Przeszkody bowiem, jako
warunki wymagane do ważności aktu, czynią nieważnym zawarty
związek małżeński. Zakazy natomiast posiadają odmienny charakter – należy je traktować jako warunki dodane przez prawodawcę,
nie wywierające jednak wpływu na nieważność aktu7. Innymi słowy,
wprowadzenia ich nie należy wiązać z ustawami uniezdalniającymi,
o których mowa w kan. 10 KPK, ponieważ istnienie zakazu z natury
swej nie wpływa na ważność czy nieważność zawartego małżeństwa,
lecz jedynie na jego godziwość8.
Trudność nasuwa jednak zakaz opatrzony klauzulą unieważniającą, o której była mowa powyżej, co rodzi następujące pytania:
czy taki zakaz staje się przeszkodą i czy można o takim zakazie
mówić w odniesieniu do kan. 1107 KPK? Wydaje się, że na pierwsze pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej i to z kilku powodów: po 1) katalog przeszkód jest taksatywny, po 2) przeszkoda
obowiązuje wszystkich, zakaz tylko osoby przebywające w danym
miejscu lub konkretne osoby podlegające prawodawcy zakazu, po 3)
przeszkody mają charakter stały, zakaz natomiast tylko czasowy.
W tym kontekście należy wspomnieć także o zakazach dołączanych do wyroków sądowych wydawanych przez trybunały kościelne w sprawach o nieważność małżeństwa. Racja takich zakazów
wynika stąd, że okoliczności, które spowodowały niezdolność osoPor. M. P o m p e d d a, Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1995, s. 331.
Por. G. D z i e r ż o n, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002, s. 265.
7
8
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by do pierwszego małżeństwa, a w konsekwencji jego nieważność,
mogą spowodować także nieważność kolejnego związku9. Mogą
one dotyczyć istniejących przeszkód lub innych okoliczności. Gdy
dotyczą przeszkód, zawarcie nowego małżeństwa będzie nieważne, lecz powodem tej nieważności będzie sensu stricto przeszkoda,
a nie zakaz. Gdy natomiast odnoszą się do innych okoliczności,
zawarcie małżeństwa mimo zakazu będzie ważne, choć niegodziwe. Tak więc tylko te zakazy, które zawierają klauzulę odnośnie
do przeszkód, będą wchodzić w zakres kan. 1107 KPK, ale nie z racji na sam zakaz, lecz tylko i wyłącznie ze względu na przeszkodę,
której on dotyczy. To prowadzi do wniosku, że sam zakaz jako taki,
zawarty w wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa, nigdy
nie powoduje nieważności nowo zawartego związku, lecz tylko
sama przeszkoda.
Reasumując rozważania dotyczące zakazu należy stwierdzić, iż
generalnie nie wchodzi on w zakres kan. 1107 KPK. Wydaje się
jednak, że może istnieć jeden wyjątek od tej reguły – chodzi tu mianowicie o zakaz obarczony przez Stolicę Apostolską klauzulą unieważniającą akt.
1.2. Nieważność małżeństwa z tytułu defectus formy
Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa charakteryzuje się m.in.
tym, że nie dotyczy bezpośrednio nupturientów, ich zdolności prawnej czy woli, ale odnosi się przede wszystkim do świadków celebracji – zarówno urzędowych, jak również zwykłych. Jest to szereg
wymaganych prawem warunków, których niespełnienie powoduje
defectus formy; przy czym w kanonistyce pod tym terminem rozumie się zarówno brak formy jak i jej wadę. Koniecznym jest danie odpowiedzi na pytanie, na czym polega różnica między nimi
i czy oba te przypadki będą wchodzić w zakres kan. 1107 KPK?
1.2.1. Brak formy
Podstawowa norma dotycząca kanonicznej formy zawarcia małżeństwa zawarta została przez prawodawcę w kan. 1108 KPK. Odwołując się do jego treści należy zauważyć, iż pod pojęciem formy
kanonicznej sensu stricto rozumie się, najogólniej mówiąc, realną
9
Por. S. P a ź d z i o r, Uchylanie klauzul dotyczących wyroków w Trybunale Archidiecezji Lubelskiej, Ius Matrimoniale 2 (8) 1997, s. 147.
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i czynną obecność świadka kwalifikowanego i dwóch świadków zwykłych podczas wyrażania zgody10. W związku z tym w zakres funkcjonowania kan. 1107 KPK będą wchodzić te wszystkie przypadki,
w których nie zostanie zachowany którykolwiek z warunków wymaganych prawem. A zatem nieważne będzie małżeństwo zawarte bez
obecności ordynariusza miejsca11 albo proboszcza12, albo kapłana lub
diakona delegowanego przez jednego z nich. Podobnie jeśli będzie
to jedynie obecność fizyczna, ograniczająca się do pasywnego wysłuchania deklaracji stron, z pominięciem pytania nowożeńców czy wyrażają zgodę i przyjęcia jej w imieniu Kościoła13. Co więcej, ów świadek kwalifikowany winien zdawać sobie sprawę z czynności, w której
uczestniczy. Nieważna więc byłaby asystencja bierna świadka urzędowego, a tym samym nie byłaby zachowana forma kanoniczna14.
Brak formy spowoduje oprócz tego nieobecność świadków zwykłych. Ponieważ w prawie małżeńskim nie ma jasno wyszczególnionych kryteriów, jakie muszą oni spełniać, tacy kanoniści jak
P. Gasparri czy F. Cappello uważają, że nie powinno się żądać
od świadków niczego poza tym, co wynika z natury rzeczy, ażeby
mogli świadczyć o tym, co się dokonało15. Analogicznie rzecz została ujęta w normach ogólnych KPK, w których określa się zdolność
osoby do zaświadczenia o akcie, w którym uczestniczy. W tą grupę
nie mogą być zatem wliczone dzieci, osoby umysłowo chore lub
w danej chwili nieprzytomne, osoby pozbawione jednocześnie słuchu i wzroku itp. Świadków zwykłych powinno być dwóch i muszą
być obecni przy wyrażaniu zgody małżeńskiej. Nie muszą być oni
Z uwzględnieniem wyjątków, o których w kan. 144, 1112, § 1, 1116 i 1127 §§ 2-3.
W kwestii rozumienia pojęcia «ordynariusz miejsca upoważniony przez prawo
do asystowania przy zawieraniu małżeństwa» zob. KPK, kan. 134 § 2 i kan. 368.
12
Pojęcie «proboszcza» należy rozumieć w świetle kann. 516 § 1, 517 § 1, 518, 519
oraz 540 § 1 KPK.
13
Por. KPK, kan. 1108 § 2.
14
Por. U. N a v a r r e t e, De ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia latina et in
Ecclesiis orientalibus tentamen explicationis concordantis, Periodica 84 (1995), s. 729;
J. R a p a c z, Zwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Jana Pawła II,
Prawo Kanoniczne 41 (1998) nr 1-2, s. 247-248.
15
Por. P. G a s p a r r i, Tractatus canonicus de matrimonio, t. 2, Romae 1932, nr 962,
s. 120; F. C a p p e l l o, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, t. 5: De matrimonio,
Romae 1950, nr 653, s. 634-636. Ponadto P. M. Gajda, opierając się na kan. 1550 § 1
KPK o powoływaniu świadków do zeznań sądowych stwierdza, iż byłoby rzeczą niestosowną, gdyby na świadka powołano osobę, która nie ukończyła 14 roku życia. – Por.
P. M. G a j d a, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2002, s. 170.
10
11
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wyznaczeni przez nupturientów, wystarcza ich faktyczna obecność,
nawet przypadkowa. W przeciwnym razie forma kanoniczna nie zostanie zachowana, a małżeństwa nie będzie można uznać za ważne.
Nie zawsze jednak można rozpatrywać trwanie zgody małżeńskiej przy założeniu nieważności małżeństwa z powodu niezachowania opisanej powyżej formy jego zawarcia. Bowiem nawet, gdy
brak jest aktualnie świadka kwalifikowanego, a występuje sytuacja niebezpieczeństwa śmierci, a nawet poza nią, gdy roztropnie
przewiduje się, że okoliczności uniemożliwiające obecność świadka
kwalifikowanego będą trwały przez miesiąc16, prawodawca dopuszcza możliwość zastosowania tzw. formy nadzwyczajnej, polegającej na wyrażeniu zgody małżeńskiej wobec samych tylko świadków
zwykłych17. Dopiero gdyby okazało się, iż w rzeczywistości okoliczności uzasadniające jej zastosowanie nie zweryfikowały się, można
będzie mówić o nieważności małżeństwa zawartego w ten sposób.
1.2.2. Wady formy
Powyższe rozważania dotyczące braku formy kanonicznej zawarcia małżeństwa odnosiły się do jej dwóch zasadniczych elementów
określonych w kan. 1108 §§ 1 i 2 KPK, a mianowicie obecności
fizycznej i czynnej świadka kwalifikowanego i dwóch świadków
zwykłych. Analizując jednak kanony o formie zawarcia małżeństwa można zauważyć, iż mogą wystąpić sytuacje, kiedy będzie ona
wprawdzie zachowana, ale będzie dotknięta wadą. Nie tylko więc
pominięcie formy kanonicznej, lecz także zastosowanie formy nieskutecznej powoduje nieważność małżeństwa.
16
Miesiąc przewidywanej nieobecności musi być pełny i ciągły; należy go liczyć
od chwili, gdy wszystko jest już gotowe do ślubu, a brak jedynie świadka urzędowego. – Por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2,
Opole 1958, s. 295; W. G ó r a l s k i, Kościelne prawo małżeńskie, Płock 1987, s. 87.
17
Nowe prawo małżeńskie nie określa wprawdzie, wobec ilu świadków zwykłych
ma być zawarte małżeństwo w razie zastosowania formy nadzwyczajnej, a tylko ogólnie
stwierdza: coram solis testibus. Można jednak domyśleć się, że ma ich być dwóch, choć
niektórzy autorzy twierdzą nawet, że gdyby w nadzwyczajnym wypadku nie można było
uzyskać nawet dwóch świadków, małżeństwo byłoby ważnie zawarte wobec jednego
tylko świadka zwykłego, a nawet bez żadnego świadka; prawo bowiem naturalne musi
mieć pierwszeństwo przed prawem pozytywnym. – Por. M. C o r o n a t a, Institutiones
Iuris Canonici. De Sacramentis tractatus canonicus, t. 3: De matrimonio et de Sacramentalibus, Taurini 1945, s. 793-794; S. B i s k u p s k i, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1956, s. 362.
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Mówiąc zaś o nieskuteczności, na pierwszym miejscu należy
wziąć pod uwagę zagadnienie zasięgu władzy asystującego, jako
że w odniesieniu do błogosławienia małżeństw władza ordynariusza miejsca oraz proboszcza ma charakter terytorialny18 oraz trwa
tak długo, dopóki prawnie pozostają oni na urzędzie19. W konsekwencji również udzielona przez nich delegacja do błogosławienia
małżeństw będzie ważna i skuteczna jedynie w granicach ich terytorium20. I to niezależnie od tego, czy delegowanym będzie biskup
innej diecezji, kapłan, diakon czy też – w ściśle określonych przez
prawo przypadkach – osoba świecka21. W przypadku niezachowania warunków delegacji małżeństwo będzie nieważne z racji wady
formy kanonicznej. Innymi słowy oznacza to, iż o nieważności małżeństwa będziemy mówić w sytuacji, w której delegacja nie zostanie przekazana określonym osobom w sposób wyraźny, tj. pismem,
słowami lub równoznacznymi znakami, a ponadto gdy delegacja
specjalna nie będzie dana do konkretnego małżeństwa, a ogólna
na piśmie22. A także wtedy, gdyby delegowany do określonego małżeństwa subdelegował swoją delegację bez upoważnienia delegującego, gdyby osoba posiadająca delegację ogólną subdelegowała
ją do przypadków ogólnych oraz gdyby subdelegowany po raz kolejny subdelegował swą władzę bez upoważnienia delegującego23.
Zachowanie wszystkich przedstawionych powyżej norm wymagane jest pod sankcją nieważności kanonicznej formy zawarcia
18
Por. KPK, kan. 1109. Władza ordynariusza miejsca obejmuje granice diecezji lub
jednostki z nią zrównanej, władza proboszcza – granice parafii mu powierzonej.
19
A zatem asystują oni nieważnie przy zawieraniu małżeństw, jeśli wyrokiem lub
dekretem skazującym ukarani zostali ekskomuniką, interdyktem lub suspensą od urzędu, bądź też jeśli jedną z tych kar zaciągnęli ipso facto i popadnięcie w karę zostało
zdeklarowane. Samo popadnięcie w karę latae sententiae lub nałożenie kary suspensy
nie dotyczącej urzędu nie powoduje nieważnej asystencji – Por. W. G ó r a l s k i, Małżeństwo. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, Lublin 1986, s. 290.
20
Por. KPK, kan. 1111 § 1.
21
Możliwość delegowania do asystowania przy małżeństwie osób świeckich stanowi novum na gruncie prawa kanonicznego i jest uzależniona od spełnienia kilku warunków: po pierwsze chodzi tutaj o rejony, w których rzeczywiście brakuje kapłanów
i diakonów; dalej biskup diecezjalny powinien uzyskać w tej sprawie pozytywną opinię Konferencji Episkopatu; oraz konieczne jest uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej
na w/w delegację.
22
Por. KPK, kan. 1111 § 2.
23
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Olsztyn
1996, s. 183.
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małżeństwa. Jednakże w kan. 1114-1115 KPK prawodawca wymienia ponadto warunki dodatkowe, których spełnienie jest konieczne nie do ważnej, ale do godziwej asystencji świadka urzędowego. Po pierwsze jest to stwierdzenie stanu wolnego narzeczonych
zgodnie z przepisami prawa, po drugie – upewnienie się (o ile było
to możliwe) przez kapłana lub diakona asystującego na podstawie
delegacji ogólnej, co do pozwolenia proboszcza24, po trzecie – asystowanie tylko za zezwoleniem własnego proboszcza przy zawieraniu małżeństwa w parafii, w której żadna ze stron nie posiada
stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu,
ani nie jest tułaczem, który aktualnie w tej parafii przebywa25. Jednocześnie jednak należy jeszcze raz podkreślić, iż niezachowanie
tych wymagań nie będzie miało konsekwencji w postaci nieważności zawieranego małżeństwa.
Z powyższych rozważań wynika zatem jasno, iż w zakres funkcjonowania kan. 1107 KPK będą wchodziły te wszystkie przypadki, które powodują tylko nieważność zawartego małżeństwa, i to zarówno
z obszaru braku formy, jak i jej wad. Co za tym idzie, nie można
mówić o wejściu w relację z kan. 1107 KPK takich przypadków,
które spowodowały tylko niegodziwość formy małżeńskiej. Wydaje
się zatem słuszne, aby termin defectus formae rozumieć w sensie
szerokim, zarówno jako brak i jako wadę formy powodujące nieważność aktu i takie stosować w odniesieniu do praesumptio iuris
kan. 1107 KPK.
2. Pojęcie i skutki zgody wyrażonej z kan. 1107 KPK
Zawieranie małżeństwa jest działaniem osobowym i dynamicznym, to znaczy, że nie doszłoby nigdy do jego zaistnienia, gdyby
nupturienci nie wyrazili swojej zgody na jego powstanie, ponieważ
nie tworzy się ono na mocy jakiegoś faktu, lecz tylko z mocy wolnej woli stron, czyli przez konsens26. Wyrażenie zgody małżeńskiej
leży zatem u samych podstaw małżeństwa, a zarazem staje się jego
elementem konstytutywnym, tak koniecznym dla zaistnienia małżeństwa, iż żadna władza ludzka nie jest w stanie tej zgody odwołać,
zmienić ani uzupełnić. Zasada ta, tak fundamentalna dla instytucji
Por. KPK, kan. 1114.
Por. KPK, kan. 1115.
26
Por. J. H e r v a d a, Studi sull’essenza del matrimonio, Milano 2000, s. 281.
24
25
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małżeństwa, znana była już w starożytnym prawie rzymskim i podkreślana chociażby przez Ulpiana w słowach nuptias non concubitus, sed consensus facit, lub consensus facit nuptias27. Następnie
została ona przejęta przez system kanonicznego prawa małżeńskiego i stanowi fundament całej dyscypliny w zakresie konsensu
małżeńskiego.
Analizowany kan. 1107 KPK zakłada istnienie zgody i określa
ją jako zgodę wyrażoną. To zobowiązuje, aby przedmiotem kolejnych rozważań stało się określenie, co należy rozumieć pod pojęciem consensus praestitus, ukazanie relacji pomiędzy ważnością
wyrażonej zgody a jej nieskutecznością, i wreszcie refleksja teoretyczna nad domniemaniem o trwałości zgody wyrażonej.
2.1. Czym jest zatem consensus praestitus?
W kan. 1107 KPK wyraźnie mówi się o zgodzie wyrażonej consensus praestitus i domniemuje się jej trwanie. Co jednak należy rozumieć pod pojęciem owej zgody i jakie są jej elementy strukturalne
wymagane przez prawodawcę do jej zaistnienia? Kan. 1104 KPK,
dla uzewnętrznienia zgody pomiędzy nupturientami wymaga ich fizycznej obecności w tym samym czasie i tym samym miejscu oraz
użycia wyrażeń odpowiednich i jasnych (mogą to być słowa lub inne
znaki), które uzewnętrznią wewnętrzną wolę zawarcia małżeństwa28.
Należy jednak podkreślić, iż owo wyrażenie zgody nie jest zwykłym
uzewnętrznieniem konsensu już istniejącego, lecz samym jego
stworzeniem jako jedności konsensualnej przez połączenie (fuzję)
dwóch wewnętrznych woli, różnych, ale uzupełniających się. Proces
ten staje się przyczyną sprawczą zaistnienia małżeństwa. Dlatego
też trzeba powiedzieć, iż nie ma przyczyny sprawczej pojedyncza,
oddzielna wola jednego z nupturientów, nawet gdyby była wyrażona, ale dopiero zgodna wola dwóch stron29. Przez to chce się także
podkreślić, że jeden węzeł małżeński nie zostaje wytworzony przez
dwie wole, które tylko się wymieniają, a każda strona kontraktu
pozostaje w swej pierwotnej własnej autonomii. Przeciwnie, chodzi
Por. Corpus Iuris Civilis, Weidmannos 1889, t. 1, D. XXXV.1.15.
Pominięta zostanie tu istniejącą i funkcjonującą w KPK kwestia zawierania małżeństw przez pełnomocnika, gdyż to zagadnienie nie wchodzi bezpośrednio w zakres
niniejszego artykułu, a dywagacje nad nim doprowadziłyby do mnogości kontekstów
i zagubienia tezy zasadniczej.
29
Por. P. J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński, Warszawa 2002, s. 452.
27
28

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 211

25-05-2009 13:26:11

212

KS. B. NOWAKOWSKI

[12]

o dostrzeżenie, iż zgoda jako jedyny akt sprawczy jedności małżeńskiej zawiera w swej genezie połączenie osób mężczyzny i kobiety
w stworzeniu jednej jedynej woli.
Sformułowanie kan. 1057 § 1 KPK legitime manifestatus obejmuje dwa porządki tworzenia się zgody, które następują sukcesywnie
i we wzajemnej zależności. Pierwszym z nich jest wzajemna komunikacja oddania i przyjęcia siebie nawzajem. W tym to procesie
dokonuje się pierwsze wspólne (małżeńskie) działanie, polegające na ustanowieniu związku małżeńskiego przez jedno chcenie.
Jest to nieodzowna, szczególna i wyłączna forma komunikacji pomiędzy nupturientami, która przekształca ich intentio w jeden consensus, w którym i poprzez który nupturienci rozpoznają się jako
małżonkowie jednego in fieri i za jego przyczyną jednego in facto
esse. Ta jedyna w swoim rodzaju zgoda, w rezultacie transformacji
jednostkowych woli w jedną wolę fundacyjną, czyli konstytuującą
małżeństwo, nazywa się zgodą naturalnie wystarczającą30, którą będzie można uważać za istniejącą i trwającą. Przy czym należy także
podkreślić, iż drugim elementem formalizacji zgody małżeńskiej
jest forma publicznego uznania jej przez Kościół. Tak jak pierwszy
z nich należał do samych nupturientów i stawał się częścią konstytutywną małżeństwa, tak drugi jej element opiera się na wspólnocie Kościoła czyli na przyjęciu przez Kościół wyrażanej przez
nich zgody. Przez to przyjęcie w imieniu wspólnoty, Kościół uznaje
wytworzenie się zgody dokonanej nawzajem przez nupturientów
jako ważne małżeństwo w publicznym porządku społecznym Ludu
Bożego. Ten drugi element określany jest jako forma kanoniczna
i nie jest elementem konstytutywnym, choć koniecznym31 (przy zachowaniu oczywiście możliwości dyspensowania od niego lub zastąpienia go np. formą nadzwyczajną).
Istotnymi słowami przy zawieraniu małżeństwa są słowa przysięgi stron32. Strona pozbawiona zdolności mówienia może podpisać
30
Por. tamże, s. 453. Zob. także L. V e l a (opr.), Consenso matrimoniale w:
C. C. S a l v a d o r, V. De P a o l i s, G. G h i r l a n d a (red.) Nuovo Dizionario di
Diritto Canonico, Cinselo Balsamo 1993, s. 289.
31
Por. J. J. G a r c i a F a i l d e, Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum, Periodica 75 (1986), s. 175; G. D z i e r ż o n, W. G ó r a l s k i, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa
2001, s. 32.
32
W zwyczajnych warunkach są to słowa liturgii małżeństwa zawarte w Obrzędach
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powyższą formułę wobec świadka kwalifikowanego i świadków zwykłych. Małżeństwo byłoby też ważnie zawarte, gdyby strona w czasie ślubu, pod wpływem silnego przeżycia nie mogąc wydobyć głosu
tylko skinieniem głowy wyraziła zgodę małżeńską. Pod pojęciem
równoznacznych znaków można też rozumieć takie gesty jak: wzajemny uścisk dłoni czy wymiana obrączek. Jest wskazanym, aby przy
zawieraniu małżeństwa przez głuchoniemych asystował kapłan lub
diakon znający mowę migową. Także gdyby świadek kwalifikowany
asystujący przy małżeństwie obcojęzycznym, nie mogąc się porozumieć, posłużył się wiarygodnym tłumaczem, zgoda wyrażona w tych
okolicznościach byłaby ważna33. Nie wchodzi natomiast w rachubę
użycie listu jako środka przekazania swej zgody lub też innych środków komunikacji, które oferuje obecna technika np. telefonów,
faksu, telewizji, nagrań itp., w ten sposób, że ścisła, bezpośrednia,
równoczesna i osobista obecność nupturientów zostaje zastąpiona
i dokonana za pośrednictwem jakiegokolwiek typu nośnika34.
Z powyższych rozważań wynika więc, że przez consensus praestitus należy rozumieć wyrażenie woli stron zgodnie z wymogami
kan. 1104 KPK, który zawiera przemianę dwóch woli nupturientów w jedność konsensualną35 i który stanowi widzialny znak zgody ustanawiającej węzeł. A zatem żadna wewnętrzna, osobista,
hipotetyczna wola nupturienta, która nie została sformalizowana
przez jej wyrażenie zgodnie z prawem nie jest zgodą wyrażoną
i nie cieszy się domniemaniem trwania ustanowionym w kan. 1107
KPK. Można bowiem szczerze chcieć zawrzeć małżeństwo, można nawet powiedzieć o tym; dopóki jednak nie wyrazi się tej woli
zgodnie z wymogami prawa, nie będzie ona przyczyną sprawczą
małżeństwa. Co więcej – wszystkie akty woli należące do dziedziny motywacji ślubu, wspólne akty woli rozwijające proces wzajemnych relacji, które są różne od samego faktu zawarcia małżeństwa,
mogą być tylko czynnościami poprzedzającymi, lecz nie mogą być
uważane za zgodę wyrażoną. Zatem tylko taką zgodę, spełniającą
Sakramentu Małżeństwa opracowanych przez Konferencje Episkopatów danych krajów
i zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, zgodnie z wymogami Konstytucji o liturgii
świętej Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Consilium, nr 63.
33
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 3, s. 170-171; W. G ó r a l s k i,
Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 118.
34
Por. M. Ż u r o w s k i, dz. cyt., s. 285.
35
Por. KPK, kan. 1057.
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w/w wymogi, prawodawca może uznać za consensus praestitus i domniemywać jego trwanie, ponieważ – w odróżnieniu od wszystkich
innych jednostronnych i osobistych aktów psychologicznych – tylko on jest czymś realnie małżeńskim, czynnikiem ustanawiającym
węzeł. Jest on kompletny pod względem wkładu stron, a przez
to możliwy do rozpoznania jako widzialny znak małżeński, chociażby ten jedyny znak, doskonały jako jedność woli, nie był jeszcze skuteczny z powodu istnienia przeszkody lub braku formy
kanonicznej36.
2.2. Zaistnienie wyrażonej zgody a jej nieskuteczność
Założenie, które stoi u podstaw kan. 1107 KPK, to presumpcja
dotycząca trwania zgody małżeńskiej wyrażonej tzw. consensus praestitus, co do którego prawodawca domniemywa, iż trwa. Kolejnym,
zajmującym kluczowe miejsce zagadnieniem pozostaje relacja istnienia owej zgody do jej skuteczności, gdyż nie zawsze zgoda istniejąca musi być zarazem skuteczna. To odniesienie ma swoje źródło
w samej treści kan. 1107 KPK, który zakłada nieważność małżeństwa przy jednoczesnym domniemaniu (założeniu) trwania ważnie
wyrażonej zgody. W takiej to sytuacji zgoda substancjalnie istnieje,
jest ważna jako akt woli stron, ale istnienie przeszkody czy defectus
formy powoduje jej nieskuteczność czyli nieważność małżeństwa
z mocy prawa. Stosownie bowiem do kan. 1057 § 1 KPK, zgoda
stron jest przyczyną sprawczą małżeństwa, jeżeli osoby wyrażające tą zgodę są prawnie zdolne do zawarcia małżeństwa (consensus
inter personas iure habiles). W tym miejscu zakładamy jednak, iż
zgoda małżeńska zostaje wyrażona, czyli że strony posiadają naturalną zdolność do dokonania tego aktu. W konsekwencji zatem
nieważność związku płynąć będzie z innego źródła – z niezdolności prawnej strony lub stron. Tym samym oznacza to, iż konsens
małżeński nie zawsze spowoduje zaistnienie małżeństwa, a konkretnie – nie spowoduje go w przypadku niezdolności prawnej danej osoby do jego zawarcia, pochodzącej bądź z prawa Bożego,
bądź z prawa kościelnego i regulowanej przez przepisy dotyczące przeszkód występujących w systemie prawa kanonicznego oraz
wyrażenia zgody małżeńskiej zgodnie z przepisami prawa (forma
kanoniczna).
36

Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 465-466.
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Na podstawie powyższych twierdzeń łatwo zauważyć, że prawodawca wprowadzając pewne ograniczenia w realizacji prawa do zawarcia małżeństwa (poprzez przeszkody i obowiązek zachowania
formy kanonicznej) sprawia, że istniejący konsens małżeński w danym porządku jurydycznym nie może wywrzeć skutków prawnych.
W takiej sytuacji spotykamy się ze zgodą małżeńską naturalnie
wystarczającą, lecz prawnie nieskuteczną (consensus naturaliter
sufficiens, sed iuridice inefficax)37. Mimo tego przedmiotowo, substancjalnie istniejący konsens małżeński, pod wpływem różnych
czynników jurydycznych, może wywołać ściśle określone skutki
prawne38.
Ujmując to zagadnienie z innej perspektywy, należałoby powiedzieć, że zgoda skuteczna jest wynikiem korelacji trzech elementów: zintegrowanej woli małżeńskiej nupturientów, zdolności
prawnej stron i wyrażenia konsensu zgodnie z prawem. Bez owego pierwszego elementu, zjednoczonej woli małżeńskiej, nawet
brak przeszkód albo zachowanie formy są bez znaczenia, bo żaden
prawodawca nie może uznać ani trwania ani skutków konsensu.
Natomiast, jeżeli zaistniała wola zawarcia małżeństwa i zaistniał
konsens, czego dowodem może być wyrażenie zgody zgodnie z wymogami wyżej omówionych kann. 1057 i 1104 KPK, powstaje coś
tak realnego i suwerennego, że nigdy nie może być zastąpione przez
żadną władzę ludzką. Z tej samej racji nie może być też ignorowane
przez żadną władzę ludzką, nawet jeśli sam prawodawca uniemożliwia skuteczność zgody przez słuszne i godziwe ustanawianie przeszkód albo obowiązywalność formy kanonicznej39. W tym właśnie
tkwi sens i uzasadnienie domniemania o trwaniu zgody wyrażonej,
ustanowionego w omawianym kan. 1107 KPK.
37
Por. G. D z i e r ż o n, Nieważność małżeństwa oraz niezaistnienie małżeństwa
w kanonicznym porządku prawnym, Ius Matrimoniale 12 (2001), s. 24.
38
Por. N. S c h ö c h (opr.), La sanazione in radice di matrimoni celebrati in forma
civile o senza forma pubblica, w: J. C a r r e r a s (red.), La giurisdizione della Chiesa sul
matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, s. 301-302 i 328. – Autor stwierdził: «Mediante la sanatio in radice si convalida il negozio matrimoniale imperfetto, in virtù del consenso iniziale, veramente coniugale, che è ex se ipso capace a donare e ricevere un reale
diritto coniugale indurre il vincolo matrimoniale (…). La Chiesa riconosce il consenso
matrimoniale come atto giuridico già esistente e virtualmente perseverante sebbene
nullo, o meglio, nullius effectus in base alla mancanza della forma come condizione
essenziale per la realizzazione».
39
Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 467-468.
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2.3. Domniemanie o trwałości zgody wyrażonej
oraz dowody jej odwołania
Wśród różnego rodzaju założeń systemu prawa kanonicznego
doniosłą rolę spełniają domniemania, o których w kan. 1584 KPK.
Stanowią one jeden z środków dowodowych, ale spełniają też funkcję ochronną. Tak jest w przypadku kan. 1107 KPK, w którym prawodawca domniemywa trwanie wyrażonej zgody, dopóki nie uzyska się pewności jej odwołania. Nietrudno stwierdzić, że mamy
tu do czynienia z domniemaniem prawnym, gdyż sam ustawodawca
wyraźnie zaznacza to w treści kanonu. Co więcej, chodzi tu o domniemanie usuwalne (praesumptio iuris tantum), zwane zwykłym,
gdyż zakłada ono bezpośredni dowód przeciwny. Można zatem
udowodnić, że w danym przypadku małżeństwa nieważnie zawartego nastąpiło odwołanie zgody małżeńskiej przez stronę lub strony,
a tym samym nie będzie można już stosować kan. 1107 KPK, czyli
domniemywać jej trwania.
Aby na gruncie egzystencjalnym i praktycznym dostrzec autentyczne symptomy odwołania zgody, trzeba zrozumieć sens trwania consensus praestitus. Bowiem w żaden sposób trwanie zgody
nie oznacza sytuacji psychologicznej nupturientów, w której nieustannie powtarzaliby oni początkowe oddanie się i przyjęcie jako
małżonkowie. Nie chodzi też o ciągłe, stałe wyrażanie przemijalnego, jednostkowego aktu, jakim jest akt zawarcia małżeństwa,
aby w ten sposób utrzymywać go w trwaniu. Chodzi raczej o coś
zupełnie przeciwnego: trwała zgoda jest radykalnym stanem woli
małżeńskiej. Zauważmy, że w tym przypadku małżonkowie są subiektywnie przekonani o ważności węzła, który jednak jest obiektywnie nieważny z powodu przeszkody lub braku czy wady formy
kanonicznej. Nupturienci, którzy wyrazili swoją zgodę i uważają się
za małżonków – dopóki nie wiedzą o nieważności swojego małżeństwa – odnoszą się do siebie na bazie akceptacji swej tożsamości
jako małżonkowie. Ten stan pełnej akceptacji, w oparciu o który
identyfikują się i żyją wspólnie jako małżonkowie, jest właśnie trwaniem zgody ponieważ obiektywnie uzewnętrznia się on w zakresie
postaw życiowych małżonków. Można powiedzieć, iż małżonkowie
samym swoim życiem dają podstawę do uznania, że ich zgoda nadal
trwa i że nawet gdyby mogli, nie chcieliby jej odwołać. Ten radykalny stan identyfikowania się jako małżonkowie (on jest moim mę-
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żem, ona jest moją żoną; ja jestem twoim mężem, ja jestem twoją
żoną), jest w praktyce do pogodzenia z większym lub mniejszym
szczęściem, z większym lub mniejszym wzajemnym przenikaniem
się w życiu małżeńskim, ze wszystkim, co dobre i co złe w życiu
ważnego małżeństwa40. Można więc powiedzieć, że o trwanie zgody
nie trzeba nikogo pytać, dla domniemania wystarczy świadectwo
codziennego życia małżonków.
Toteż odwołanie zgody będzie polegać na kryzysie owej identyfikacji małżeńskiej, na mocy której jeden lub oboje małżonkowie swoim zachowaniem, czyli zewnętrznymi objawami dowodzą,
że już jej nie akceptują. M. F. Pompedda zalicza do owej identyfikacji wszystkie elementy zgody małżeńskiej wymienione w kan. 1055
i 1056 KPK, a ponadto stwierdza, że w ten zakres mogą też wchodzić te obowiązki, które mają ścisły związek z istotnymi elementami
małżeństwa, które z nich wynikają i które dotyczą wewnętrznych
celów i przymiotów małżeństwa41. To odwołanie powinno być udowodnione na forum zewnętrznym, nie wystarczy czyjeś subiektywne, wewnętrzne przypuszczenie, ale – jak wynika z treści kan. 1107
KPK – pewność co do odwołania wcześniej wyrażonej, choć nieskutecznej zgody małżeńskiej.
Kiedy u jednego lub obojga takich małżonków kryzys akceptacji
ich tożsamości małżeńskiej jest oczywisty, wtedy nie można domniemywać trwania zgody, która była nieskuteczna z powodu przeszkody albo braku formy. Zatem do udowodnienia odwołania wystarczy
wykazanie, iż istnieją akty, przejawy, czyli zachowania jednego lub
obojga małżonków sprzeczne z ich początkowym zaakceptowaniem
się jako takich, które rodzą u władzy wątpliwość, czy domniemając
trwanie zgody przypadkiem nie dokona ona uzupełnienia woli konsensualnej małżonków, co byłoby sprzeczne z kan. 1057 § 1 KPK.
Mówimy, że wystarcza wątpliwość, ponieważ do trwania zgody
nie stosuje się figury favor matrimonii w wypadku wątpliwości faktycznej albo prawnej z kan. 1060 KPK. A nie stosuje się jej z ewidentnej przyczyny, że tutaj, w przypadku z kan. 1107 KPK, nie ma
żadnej wątpliwości faktycznej ani prawnej, że małżeństwo zostało
zawarte nieważnie. A jako że jest obiektywnie nieważne, wątpliwoP. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 469-470.
Por. M. F. P o m p e d d a, L’incapacità consensuale, Ius Canonicum 61 (1991),
s. 131.
40
41
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ści co do trwania zgody nie można rozwiązać na korzyść istnienia
zgody w oparciu o kan. 1060 KPK. Oznaczałoby to poważne ryzyko
zastąpienia zgody przez władzę, czemu kategorycznie sprzeciwia
się cytowany kan. 1057 § 1 KPK42.
Najlepszym dowodem odwołania zgody jest bezpośrednie oznajmienie tego przez samego nupturienta-odwołującego, kiedy spełnia
zwykłe warunki wiarygodności43. Gdy nie ma tego oświadczenia,
doktryna i orzecznictwo, w oparciu o doświadczenie i kazuistykę
zgodnie wyliczają pewne sytuacje jako przykłady aktów i zachowań,
które mogą być objawami odwołania początkowej zgody, takie jak
choćby wniesienie sprawy o nieważność małżeństwa czy wniesienie
sprawy o rozwód44. Ponadto inni kanoniści i audytorzy rotalni45 wymieniają dalsze, konkretne obowiązki małżeńskie, których destrukcja może świadczyć o odwołaniu zgody. I tak do tej kategorii zalicza
się m. in. zaniedbywanie obowiązku wspólnoty życia małżeńskiego i obowiązku wierności małżeńskiej, poddawanie się szkodliwym
czynnikom wpływającym na rozbicie małżeństwa, zaniechanie pożycia małżeńskiego, zamknięcie na przyjęcie i wychowanie potomstwa. Co do separacji małżeńskiej – zarówno faktycznej jak i prawnej, kanonicznej lub cywilnej – stanowi ona też silne domniemanie
odwołania początkowej zgody, z tym że zawsze musi istnieć prawdziwa wola odwołania, bowiem w praktyce nie można wykluczyć
przypadku sięgnięcia przez kogoś po separację, gdyż właśnie w ten
sposób zabezpiecza sobie utrzymanie statusu prawdziwego małżonka, w odróżnieniu od wniesienia sprawy o nieważność małżeństwa
albo o rozwód46.
W przypadku wątpliwości co do trwania zgody nie powinno uważać się jej za nadal trwającą wbrew zapewnieniu podmiotu o jej odwołaniu. Tak samo, gdy małżonkowie nie wiedzą o przeszkodzie
albo o braku formy, która powoduje nieważność ich małżeństwa
i w sposób uzasadniony przypuszcza się, że gdyby wiedzieli o tej
nieważności pożycie ustałoby, a nawet wniesiono by sprawę o orzePor. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 470.
L. Chiappetta za najlepszy i najpewniejszy sposób takiego odwołania uważa wyraźne i bezpośrednie oświadczenie złożone w ewentualnym procesie o nieważność małżeństwa. – Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio..., dz. cyt., s. 261.
44
Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 470-471.
45
Należą do tej grupy tacy kanoniści jak: F. Bersini, J. Hervada, A. Stankiewicz.
46
Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 471.
42

43
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czenie nieważności. W takim przypadku władza nie powinna domniemywać trwania zgody, argumentując, iż chodzi o wolę interpretacyjną, z tej prostej przyczyny, iż to właśnie władza używałaby
w tym momencie woli interpretacyjnej, arbitralnie przenosząc ją,
wbrew przeciwnym oznakom, na wolę nupturienta bądź nupturientów. Odmówienie wprost odnowienia zgody w konwalidacji zwykłej, przy jednoczesnej pozornej kontynuacji życia małżeńskiego,
nie jest oznaką trwania prawdziwej zgody małżeńskiej, lecz raczej
dowodem zamiaru cudzołóstwa, i dlatego, bez stosowania reguł iuris et de iure, trzeba sprawdzić w każdym konkretnym przypadku
istnienie lub nieistnienie autentycznej woli odwołania47.
3. Ochrona prawna zasady konsensualności
Z chrześcijańskiej antropologii, podkreślającej szczególnie wolność każdej osoby ludzkiej, wypływa istota presumpcji prawnej kan.
1107 KPK. Ta regulacja prawna, funkcjonująca w kanonicznym systemie małżeńskim, jest wyjątkowym świadectwem poszanowania
przez ustawodawcę zasady konsensualności. To poszanowanie wyraża się w możliwości odwołania lub potwierdzenia wyrażonej zgody małżeńskiej przez samych nupturientów w przypadku nieważności ich małżeństwa z racji przeszkody lub braku czy wady formy.
3.1. Możliwość odwołania zgody
Zgoda wyrażona w małżeństwie ważnym nie może być odwołana przez wolę stron, jest bowiem konsensem moralnie i prawnie
nieodwołalnym, ze względu na to, iż związek przez nią stworzony,
jest z natury swojej nierozerwalny48. Kan. 1107 KPK zawiera w swej
strukturze domniemanie, według którego, także pomimo małżeństwa zawartego nieważne consensus praestitus trwa między nupturientami jako wspólna decyzja ustanawiająca węzeł małżeński, tak
długo, dopóki nie uzyska się pewności jej odwołania. Byłoby jednak
poważnym błędem interpretowanie fundamentu tego domniemania jako aktu prawodawcy skierowanego po to, aby za wszelką cenę
podtrzymywać węzeł małżeński, pomimo wygasłej już zgody. W ten
bowiem sposób prawodawca mógłby urzędowo uważnić małżeństwo, pomijając zupełnie ryzyko zmiany intencji nupturientów, któ47
48

Por. tamże.
Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio…, dz. cyt., s. 260.
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rzy wycofaliby się, gdyby musieli ponownie wyrazić „nową” zgodę
małżeńską. Taka interpretacja oznaczałaby także postawienie decyzji prawodawcy – zarówno w ustanowieniu domniemania trwania
konsensu, jak i w uzdrowieniu w zawiązku – na granicy pogwałcenia zasady konsensualności49, będącej fundamentem całej dyscypliny kościelnej w tym zakresie50, której naruszenie prowadziłoby
do zakwestionowania całego kościelnego systemu małżeńskiego.
Co więcej, należy stwierdzić, iż tego rodzaju interpretacja sprzyjałaby uznaniu trwania consensus praestitus za zwykłą fictio iuris, czyli
istnienie tego konkretnego małżeństwa tylko co do skutków prawnych, a nie w oparciu o realną wolę nupturientów. W przypadkach
nieważności wskutek przeszkody albo braku formy, domniemania
trwania zgody nie można interpretować w ten sposób, że zakłada się z góry jej trwanie, pomijając aktualną wolę nupturientów
i wszelkie okoliczności, które mogłyby świadczyć o sytuacji przeciwnej51. Nie powinno się jej także uzasadniać poważnymi racjami
duszpasterskimi władzy kościelnej, poprzez które z jednej strony
ograniczałaby ona do minimum przypadki, w których nupturienci
poprzez zmianę decyzji mogliby zaszkodzić zasadzie nieodwołalności zgody, a z drugiej strony ułatwiłaby ona prawodawcy uzdrowienie w zawiązku, sprzyjając stabilności małżeństwa, a w rezultacie
nierozerwalności węzła52.
Warto zauważyć ponadto, że jedyną nieodwołalną zgodą w małżeńskim systemie kanonicznym jest ta, która jest ważna i skuteczna,
a nie ta, która mimo ważności i istnienia nie wywołuje skutków
prawnych53. Wynika z tego jasno, iż także jedynym nierozerwalnym
małżeństwem, którego stabilność trzeba zagwarantować, jest to,
które ważnie istnieje, a nie to obiektywnie nieważne.
Ustanowienie domniemania trwania wyrażonej przez nupturientów zgody w kan. 1107 KPK jest szczególnie precyzyjną regulacją
Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 466.
A. A b a t e, Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Apollinaris (59) 1986, s. 453; P. B o n n e t, Il consenso matrimoniale, w: A. L o n g h i t a n o (red.), Il Codice del Vaticano II…, dz. cyt., s. 161; J. C a s t a ñ o, Il matrimonio è
contratto, Periodica 82 (1993), s. 456.
51
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 3, s. 154.
52
Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 467.
53
Por. J. H e r v a d a, dz. cyt., s. 286-287; G. D z i e r ż o n, W. G ó r a l s k i, Niezdolność konsensualna..., dz. cyt., s. 33.
49

50
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prawną, gdyż prawodawca nie tylko nie wchodzi w konflikt z zasadą
konsensualności zawartą w kan. 1057 KPK, ale co więcej stara się
nie przekraczać granicy, poza którą doszłoby do zastąpienia zgody
nupturientów. W rzeczywistości kan. 1107 KPK jest oznaką czegoś
zupełnie przeciwnego. Zamiast konfrontacji ma miejsce pełne podporządkowanie zasadzie konsensualności54. Prawodawca poprzez
domniemanie trwania konsensu wyraża swe uznanie dla wyższości
elementu konsensualnego, czyli dobrowolnego wobec innych komponentów ważnej zgody55.
W ten sposób dobitnie jawi się prawdziwa inspiracja kan. 1107
KPK. Jest to wspaniały przykład podporządkowania się prawodawcy zasadom zawartym w kan. 1057 KPK i wzajemnej korelacji
kanonów systemu prawa małżeńskiego. W tym też sensie trzeba
interpretować domniemanie trwania konsensu. Innymi słowy, chodzi o uznanie przewagi consensus praestitus, wolitywnego elementu
skuteczności węzła, który mogą wnieść wyłącznie nupturienci i który
stanowi istotę zgody, ponad przeszkodami i formą. Naczelny priorytet woli nupturientów domaga się, by prawodawca bezpośrednio
uznał jej suwerenne istnienie. Takie uznanie wiąże się z dwoma
rzeczami. Z jednej strony zobowiązuje do uznania istnienia i skutecznej władzy zgody, gdy sformalizowała się poprzez jej wzajemne wyrażenie przez nupturientów. Prawodawca kodeksowy czyni
to za pomocą domniemania jej trwania, wobec ewentualności ustąpienia lub zdyspensowania przeszkody albo braku formy, które
w momencie zawarcia małżeństwa uniemożliwiły pełną skuteczność zgody, przenosząc skutki wstecz, do początkowego momentu
wyrażenia zgody. Nupturienci nie muszą na nowo wyrażać zgody,
tak jakby ich prawdziwa inicjalna wola zawarcia małżeństwa była
niczym. To uznanie, wyrażone w formie domniemania, jest bezterminowe, ponieważ oczywiście tylko do stron, a nie do prawodawcy, należy chcieć albo nie chcieć zawrzeć małżeństwo. Po drugie,
to wspaniałe uznanie suwerenności woli stron zobowiązuje również
prawodawcę do uznania władzy odwołania woli małżeńskiej przez
jednego lub obojga nupturientów, co wyraża się w kan. 1107 KPK
przez akceptację ustania domniemania trwania zgody, kiedy udowodni się zaniknięcie woli zawarcia małżeństwa, której nie moż54
55

Por. P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 467.
Por. W. G ó r a l s k i, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991, s. 247.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 221

25-05-2009 13:26:11

222

KS. B. NOWAKOWSKI

[22]

na ignorować, gdy istnieje (domniemanie trwania), ani nie można
jej zastąpić, gdy już nie istnieje (akceptacja odwołania)56.
W przypadku zatem nieskuteczności zgody, istnieje możliwość
jej odwołania57. L. Chiappetta stwierdza, iż może to nastąpić w formie wyraźnej lub domyślnej58. Natomiast odwołanie publiczne – jak
podkreśla z kolei F. Bersini – jest konieczne tylko dla udowodnienia na forum zewnętrznym, aby móc znieść domniemanie trwania zgody z kan. 1107 KPK. Natomiast co do forum wewnętrznego – jest zupełnie wystarczający pojedynczy akt odwoławczy woli59.
Podobny wniosek – różnorodności form odwołania zgody, o czym
była mowa powyżej – jawi się na gruncie KPK, który nie podaje
żadnych wskazań co do formalności, jakie należy zachować przy tej
czynności prawnej. Tym samym należy więc przypuszczać, iż może
pojawić się tu szeroki zakres uzewnętrznienia się woli nupturientów, począwszy od formalnego oświadczenia, aż po pewne zachowania świadczące o destrukcji owej zgody.
Podsumowując należy stwierdzić, iż w konkretnym, pojedynczym
przypadku należy wejść do końca w zamiar prawodawcy wyrażony
w kan. 1107 KPK. Jest on tak skonstruowany, aby uznać i skrupulatnie respektować realne istnienie woli małżeńskiej, w przypadkach nieważności z powodu przeszkody albo defectus formy, ale też
po to, aby nigdy nie zastępować jej poprzez zwykłą fictio iuris, kiedy
ta początkowa wola już nie istnieje. Innymi słowy, w aplikacji tego
kanonu do pojedynczego przypadku nie wolno zarówno nie uznawać realnej woli nupturientów, jak i zakładać jej trwanie wbrew aktom i zachowaniom, które w konkretnym kontekście biograficznym
i społecznym oznaczają jej kryzys. Zawsze należy bowiem pamiętać o tym, iż osoby, których małżeństwo dotknięte jest nieważnością z racji istnienia przeszkody lub braku formy kanonicznej, mają
możliwość odwołania swojej zgody małżeńskiej, która, choć była
wyrażona, jest prawnie nieskuteczna. Tym samym nie może być ona
uzupełniona przez żadną władzę ludzką.
P. J. V i l a d r i c h, dz. cyt., s. 468-469.
Por. W. G ó r a l s k i, Domniemania prawne w dziedzinie materialnego prawa małżeńskiego w KPK z 1983 roku, Ius Matrimoniale 10 (2005), s. 130-131.
58
Por. L. C h i a p p e t t a, Il matrimonio…, dz. cyt., s. 261.
59
Por. F. B e r s i n i, Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale, Torino 1994, s. 142.
56
57
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3.2. Możliwość sanatio in radice
Jednocześnie także fakt, iż małżeństwo zostało zawarte nieważnie, niekoniecznie oznacza, że małżonkowie nie chcieli go zawrzeć.
Może się bowiem zdarzyć, iż wyrazili oni prawdziwą zgodę małżeńską, a nieważność ich związku płynie z innych przyczyn, które
mogą ustać lub które można usunąć. Czy w takiej sytuacji należy
ponownie zawrzeć związek małżeński? Odpowiedź na to pytanie
znajdujemy w przewidzianej przez prawodawcę kodeksowego instytucji uzdrowienia w zawiązku. Jeśli bowiem w danym przypadku
zostaną zachowane warunki omawianego kan. 1107 KPK – ważnie
wyrażona zgoda, która nadal trwa i której strony nie chcą odwołać – to skutkiem takiego stanu rzeczy jest możliwość sanatio in
radice ich związku.
Uważnienie nadzwyczajne, inaczej w zawiązku, to uważnienie
małżeństwa nieważnie zawartego bądź z powodu istniejącej przeszkody zrywającej, bądź z braku formy, dokonane przez Stolicę
Apostolską60 lub biskupa diecezjalnego61, które zawiera oprócz dyspensy od przeszkody – także dyspensę od obowiązku ponowienia
zgody małżeńskiej62. Zaistnienie takich też sytuacji przewiduje treść
omawianego kan. 1107 KPK. Dokonanie aktu prawnego sanatio in
radice cofa kanoniczne skutki małżeństwa wstecz, tj. do momentu
jego zawarcia. Podstawą tego rodzaju konwalidacji jest sama zgoda
małżeńska, ważnie wyrażona, stanowiąca właśnie – jako przyczyna
sprawcza umowy małżeńskiej – ów zawiązek, korzeń (radix). Na zaistnienie tej zgody, czyli aktu woli, o którym mówi kan. 1057 § 2
KPK, wskazuje jej uzewnętrznienie wypływające z domniemania
60
Władza Stolicy Apostolskiej w zakresie, o którym mowa, odnosi się do wszelkich
przypadków, w których może mieć miejsce uważnienie nadzwyczajne. Może go zatem
dokonywać tak w poszczególnych przypadkach, jak i generalnie.
61
Biskup diecezjalny może dokonać uważnienia w zawiązku jedynie w pojedynczych
przypadkach, nawet wtedy, gdy w tym samym małżeństwie zbiega się kilka powodów
nieważności, po spełnieniu warunków, o których mowa w kan. 1125 KPK, co do uważnienia małżeństwa mieszanego. Biskupi diecezjalni nie mogą więc dokonywać uważnień generalnie. Ponadto władza biskupa diecezjalnego co do sanatio in radice zostaje
ograniczona w dwóch przypadkach: po pierwsze w wypadku istnienia przeszkody małżeńskiej, od której dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej zgodnie z kan.
1078 § 2 KPK (nie dotyczy to sytuacji naglącej), po drugie – gdy chodzi o przeszkodę
pochodzącą z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego, która już wygasła (kan.
1165 §2 KPK).
62
Por. KPK, kan. 1161 § 1.
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kan. 1101 § 1 KPK o zgodności zewnętrznego wyrażenia zgody
z wewnętrznym nastawieniem woli63 (należy jednak pamiętać, iż
jest to domniemanie usuwalne, które może być zanegowane przez
dowód przeciwny). Jeśli zatem zgoda istniała, była ważnie wyrażona i nadal trwa, możliwe jest zastosowanie uzdrowienia w zawiązku, jako konsekwencja domniemania zawartego w kan. 1107 KPK.
Właśnie w zwolnieniu od ponowienia konsensu oraz w działaniu
wstecz, przez fikcję prawa, ze względu na skutki prawne, leży zasadnicza różnica między uważnieniem nadzwyczajnym a zwykłym
(którego zasadniczym warunkiem jest ponowne wyrażenie zgody
małżeńskiej).
Podstawowym warunkiem uważnienia małżeństwa w zawiązku jest zatem wcześniejsze wyrażenie przez strony ważnej zgody
małżeńskiej, która trwa nadal. Prawodawca stanowi bowiem wyraźnie: Jeśli u obydwu stron albo u jednej z nich brakuje zgody
małżeńskiej, małżeństwo nie może być uważnione w zawiązku, bez
względu na to, czy zgody nie było od początku, czy też była początkowo wyrażana, a potem została odwołana64. Zgoda małżeńska
w każdym przypadku jest przyczyną sprawczą małżeństwa i dlatego od wyrażenia jej nie może dyspensować żadna władza ludzka.
Stąd też uzdrowienie małżeństwa w zawiązku nie zawiera dyspensy
od jej wyrażenia lecz od jej ponowienia65.
Jeśli na początku nie było wprawdzie zgody, ale później została
wyrażona, wolno dokonać uważnienia od momentu wyrażenia zgody66. Kan. 1107 KPK domniemywa bowiem trwanie wyrażonej zgody niezależnie od tego, w którym momencie to wyrażenie nastąpiło,
byleby spełniało ono warunki omawianego powyżej consensus praestitus. Podobnie zatem będzie w przypadku, gdy początkowo zgoda
istniała, później została odwołana, a następnie wyrażona na nowo.
Uważnienie byłoby tu możliwe dopiero od chwili powtórnego wyrażenia konsensu.
63
Por. F. B e r s i n i, Il diritto canonico..., dz. cyt., s. 240-242; zob. także W. G ó r a l s k i, Małżeństwo…, dz. cyt., s. 352.
64
KPK, kan. 1162 § 1.
65
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 3, s. 231.
66
KPK, kan. 1162 § 2. Taka sytuacja może zaistnieć przykładowo wtedy, gdyby jedna
ze stron z jakiegoś powodu symulowała zgodę w czasie ślubu kościelnego, a jednak później, podczas ceremonii cywilnej zgodę wyraziła, przez pozytywny akt woli.
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Jak zostało to już ukazane powyżej, zgoda małżeńska wyrażona
przez nupturientów podczas nieważnego – z racji przeszkody lub
braku czy wady formy – zawierania umowy małżeńskiej, powinna
być taka, jaka wystarcza do zawarcia naturalnego związku małżeńskiego. Chodzi tu zatem o intencje zawarcia związku prawdziwego,
dozgonnego, nierozerwalnego. Jeśli natomiast nie byłoby jej w ogóle (np. w przypadku symulacji) lub byłaby dotknięta jedną z zasadniczych wad, o których była mowa, nie będzie wystarczająca do zawarcia małżeństwa, a tym samym nie będzie można domniemywać
jej trwania i uważnić małżeństwa w zawiązku67. Gdy zaś chodzi
o formę wyrażania zgody, to do uważnienia nie wymaga się, by była
ona wyrażona według formy kanonicznej. Wskazuje na to wyraźnie
przepis kan. 1163 § l KPK przewidujący konwalidację in radice także wówczas, gdy umowa małżeńska była nieważnie zawarta z braku
formy kanonicznej.
Zastosowanie konwalidacji nadzwyczajnej uwarunkowane
jest następnie trwaniem ważnie wyrażonej zgody małżeńskiej aż
do momentu samej konwalidacji. Wspomina o tym norma prawna,
zgodnie z którą można dokonać uważnienia małżeństwa nieważnie
zawartego na skutek przeszkody albo braku formy prawnej, jeśliby
trwała zgoda małżeńska u obydwu stron68. Takie trwanie zgody domniemywa omawiany kan. 1107 KPK, jednakże tylko do momentu,
kiedy uzyska się pewność jej odwołania. Uprzednie więc wyrażenie
konsensu, a następnie odwołanie go przed konwalidacją, uniemożliwia realizację tej ostatniej.
Innym warunkiem uważnienia jest istnienie prawdopodobieństwa, że strony chcą trwać w małżeństwie. Mówi o tym wyraźnie
dyspozycja prawa, nie znana poprzedniemu kodeksowi: Uważnienia w zawiązku można dokonać tylko wtedy, jeśli jest prawdopodobne, że strony chcą utrzymać życie małżeńskie. Jest to wymóg
oczywisty, konwalidacja bowiem tylko wówczas osiąga swój cel, jeśli
ma służyć utrzymaniu wspólnoty życia małżeńskiego, o czym decyduje wola zainteresowanych stron. Często w takim przypadku osobą, która może zaświadczyć, iż stronom nie grozi ryzyko rozejścia
się i że ich wspólne życie jest dowodem na to, że wyrażona przez
67
Por. M. Ż u r o w s k i, dz. cyt., s. 441, por. także W. G ó r a l s k i, Wspólnota
całego życia, dz. cyt., s. 177.
68
KPK, kan. 1163 § 1.
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nich zgoda trwa, jest własny proboszcz stron. Jeśli zaś choćby jedno z nupturientów nie żywiło takiej chęci, uważnienie nie mogłoby
dojść do skutku69.
Sanatio in radice umowy małżeńskiej nieważnie zawartej z powodu przeszkody z prawa Bożego uwarunkowane jest jej ustaniem,
gdyż w tym przypadku niemożliwe jest uzyskanie dyspensy. Deklaruje to wyraźnie norma prawna: Małżeństwo nieważnie zawarte
z powodu przeszkody z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego może być uważnione dopiero z chwilą ustania przeszkody
(por. kan. 1163 § 2 KPK)70.
Ze sformułowania przytoczonego już kan. 1163 § l KPK wynika,
że uważnienie nadzwyczajne możliwe jest w odniesieniu do każdego małżeństwa, jeśli tylko zgoda była ważnie wyrażona. Wchodzą
więc w grę również związki małżeńskie nieważnie zawarte z racji
pominięcia formy kanonicznej, zawarte także w formie cywilnej,
jak również przed duchownym akatolickim. Należy jednak dokładnie zbadać w każdym przypadku, czy została wyrażona prawdziwa
zgoda małżeńska, tzn. naturalnie wystarczająca do zawarcia umowy małżeńskiej71, gdyż tylko co do takiej zgody można stosować
presumpcję prawną z kan. 1107 KPK. W literaturze podkreśla
się jednak, iż nie jest konieczne, aby zgoda była wyrażona przez
strony w dobrej wierze. Zła wiara nupturientów nie ogranicza bowiem możliwości zaistnienia prawdziwego konsensu. Tym bardziej,
że kan. 1100 KPK nie wyklucza jego istnienia nawet w przypadku
znajomości lub opinii o nieważności związku małżeńskiego.
Uważnienie małżeństwa jest instytucją o bardzo doniosłym znaczeniu i wyrazem troski Kościoła o uzdrawianie sytuacji, w której
nieważnie zawarte małżeństwo może zostać uprawomocnione, czyli
stać się ważnym związkiem małżeńskim. W interesującym nas zaW. G ó r a l s k i, Kościelne prawo małżeńskie, dz. cyt., s. 139-140.
Por. J. R y b c z y k, Uzdrowienie w zawiązku. Sanatio in radice, Lublin 1958,
s. 226. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż orzeczenie Penitencjarii z 25 kwietnia 1890 r.
dopuściło uważnienie w zawiązku małżeństwa zawartego z przeszkodą z prawa Bożego,
lecz od momentu jej ustania. Nowy KPK poszedł po linii tego rozwiązania dyskutowanego przez kanonistów. Wielu z nich, jak choćby U. Navarrete, zwracało uwagę,
że zgoda naturalnie wystarczająca może współistnieć z przeszkodą z prawa Bożego,
a co za tym idzie, może stanowić podstawę dla uważnienia w zawiązku, po ustaniu
przeszkody. – Por. U. N a v a r r e t e, Ecclesia sanat in radice. Matrimonia inita eum
impedimento iuris divini. Periodica 52 (1963), s. 349.
71
W. G ó r a l s k i, Małżeństwo…, dz. cyt., s. 354.
69
70
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gadnieniu posiada ono znaczenie szczególne, jest bowiem konsekwencją domniemania zawartego w kan. 1107 KPK o trwaniu wyrażonej zgody. Jeżeli zatem pomiędzy stronami istniał prawdziwy
konsens i o ile istnieje prawdopodobieństwo, że strony chcą nadal
żyć w małżeństwie, idealnym rozwiązaniem jest dokonanie uzdrowienia ich małżeństwa w zawiązku.
Zakończenie
Reasumując należy stwierdzić, że kan. 1107 KPK odgrywa bardzo
istotną rolę w systemie prawa kościelnego, nie tylko przez sam fakt
występowania już w KPK z 1917 r. i przejęcia go do KPK z 1983 r.,
ale przede wszystkim poprzez możliwości jego praktycznego zastosowania w odniesieniu do konkretnych przypadków. W artykule
zwrócono bowiem uwagę, iż może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy
pomimo wyrażenia zgody małżeńskiej, małżeństwo będzie zawarte nieważnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być istnienie
przeszkody bądź też niezachowanie lub wada kanonicznej formy
zawarcia małżeństwa. Jednak nawet świadomość takiej nieważności niekoniecznie wyklucza istnienie prawdziwego konsensu, który
jednak w tym przypadku pozostanie niejako „zamrożony”, nieskuteczny prawnie. Właśnie w takich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie omawiany kan. 1107 KPK, który – mimo nieważności małżeństwa – domniemywa trwanie owego consensus praestitus, czyli
zgody ważnie wyrażonej. Co więcej, taka presumpcja będzie trwała
dopóty, dopóki nie uzyska się pewności odwołania zgody. W artykule ponadto zwrócono uwagę na to, że odwołania zgody nie będą
oznaczać nieporozumienia stron, jakieś mniejsze czy większe problemy między nimi, ale dopiero konkretne zachowania dające pewność, że tych dwoje ludzi nie akceptuje się już jako małżonkowie.
Najpewniejszym oczywiście tego dowodem będzie pozytywny akt
woli świadczący o dokonaniu nowego aktu, przeciwnego w stosunku do poprzedniego.
Wyrażenie zgody małżeńskiej przy jednoczesnej nieważności
związku może rodzić dwojakiego rodzaju skutki. To także jest konsekwencją fundamentalnej zasady prawa małżeńskiego, iż żadna
władza ludzka nie może ingerować w konsens małżeński. Dlatego
też strony, których małżeństwo okazuje się nieważne z racji istnienia przeszkody lub defectus formy, mogą swoją zgodę małżeńską
odwołać lub też uważnić swoje małżeństwo w zawiązku. Ze strony
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wspólnoty Kościoła i małżonków pozostaje więc dołożyć jak najwięcej starań do tego, aby związków zawieranych jako nieważne
nie było wcale, a gdyby takowe zaistniały, mogły być raczej uważniane niż odwoływane.
Il funzionamento del can. 1107 del CIC/1983 nel sistema matrimoniale canonico
L’articolo riguarda la presunzione giuridica del can. 1107 del CIC quale svolge
un ruolo importante nel campo di diritto matrimoniale, non soltanto per caso
che funzionava nel Codice del 1917 e poi è stato introdotto nel Codice attuale,
ma pertanto che può essere applicato per casi particolari dei matrimoni uniti.
L’autore di articolo richiama l’attenzione che si può verificare la situazione quando
nonostante che il consenso è stato manifestato, il matrimonio sarà invalido. La
causa di questa situazione può essere l’esistenza dell’impedimento oppure la
mancanza della forma canonica, sebbene il consenso esiste ma non è efficace. In
questo caso si applica il can. 1107 CIC, quale presunta la durezza del consensus
praestitus. Anzi, la presunzione esiste fino a quando non si possiede la certezza di
richiamo del consenso.
La manifestazione del consenso matrimoniale in questa situazione particolare,
(quale sicuro nessuna l’autorità non può sostituire), produce due conseguenze:
per primo le parti possono richiamare il suo consenso oppure per secondo essi
possono fare sanatio in radice. Questa pratica dimostra la grande perseveranza del
consenso matrimoniale prestato dalla parte di comunità della Chiesa cattolica.
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KOŚCIELNY MODUS PROCEDENDI
W PRZYPADKACH PEDOFILII1
Treść: Wstęp. – 1. Pedofilia jako czyn przestępny. – 1.1. Definicja pedofilii.
– 1.1.1. Definicja psychiatryczna. – 1.1.2. Definicja wg prawa kanonicznego.
– 1.2. Czyn pedofilny. – 1.3. Chaos terminologiczny. – 1.4. Rodzaje czynów
pedofilnych. – 2. Sprawca przestępstwa. – 3. Modus procedendi. – 3.1. Modus
procedendi, gdy sprawcą jest duchowny. – 3.1.1. Powiadomienie przełożonego
kościelnego. – 3.1.2. Wstępne dochodzenie. – 3.1.3. Powiadomienie Kongregacji
Nauki Wiary. – 3.1.4. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary. – 3.1.5. Przedawnienie.
– 3.2. Modus procedendi, gdy sprawcą jest zakonnik. – 3.2.1. Powiadomienie
przełożonego kościelnego. – 3.2.2. Wstępne dochodzenie. – 3.2.3. Powiadomienie
najwyższego przełożonego. – 3.2.4. Powiadomienie Stolicy Apostolskiej.
– 3.2.5. Wydalenie i jego skutki. – Zakończenie.

Wstęp
Słowo pedofilia pochodzi od greckiego paidophilos
(παιδοφιλoς) – kochający dzieci2. W starożytnej Grecji pedofilię
gloryfikowano3. Podobnie w krajach kultury Wschodu zachowania
pedofilne na ogół nie były ścigane i uchodziły za normalne praktyki
seksualne4.
1
Niniejszy tekst został wygłoszony przez Autora na Konferencji Rzeczników Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w Kościele, Turno k. Białobrzegów (diecezja radomska)
w dniu 17 lutego 2009 r., zorganizowanej przez Rzecznika Episkopatu Polski.
2
Słownik grecko-polski, red. Z. A b r a m o w i c z ó w n a, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962, t. III, s. 365.
3
S. D u l k o, Pedofilia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2004, t. 20,
s. 423.
4
Tamże.
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Inaczej do zjawiska pedofilii podchodził Kościół, który od samego początku potępiał rozpustę, a wśród niej pedofilię. Przytoczmy
kilka przykładów.
Około 100 roku powstaje Didache – jakby podręcznik katechisty5, mówiący o najważniejszych sprawach ówczesnego Kościoła:
sposobie życia, czyli dwóch drogach: dobrej i złej, liturgii chrztu,
poście, modlitwie, modlitwie eucharystycznej. Zawiera także zalecenia dla nauczycieli, wędrownych apostołów i proroków. Omawia
w jaki sposób należy obchodzić niedziele, ustanawiać biskupów
i diakonów. Zakończenie stanowią napomnienia dotyczące czujności w obliczu bliskiego końca.
Autor Didache w części omawiającej zalecenia drogi życia tak
pisze: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwodź młodych chłopców,
nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani czarami,
nie zabijaj dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć
po urodzeniu, nie pożądaj własności swego bliźniego”6.
Postawa autora Didache jest jednoznaczna. Uwodzenie młodych
chłopców jest rozpustą, a tym samym jest jednym z najcięższych
przewinień pierwotnego Kościoła.
Św. Justyn urodził się ok. 100 r., w wieku trzydziestu lat nawrócił
się na chrześcijaństwo, zginął w Rzymie śmiercią męczeńską przez
ścięcie mieczem ok. 165 r.7
W swojej Apologii, która powstała ok. 153 r.8, opisuje haniebny
zwyczaj porzucania dzieci w przytułkach, które „hoduje się” tam
na rozpustę9.
Synod w Elwirze (305-306), który był synodem dyscyplinarnym,
między innymi poruszał zagadnienia dotyczące przestępstw seksu5
H. P i e t r a s, By nie milczeć o Bogu – Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków 1991,
s. 37.
6
Didache II, 2, [w:] Pierwsi świadkowie, tłum. Anna Świderkówna, Kraków 1988,
s. 40.
7
Na temat życia św. Justyna zob. Św. J u s t y n, Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem,
tłum. A. Lisiecki, Poznań 1926, Wstęp, s. XIII-XXV.
8
Tamże, Wstęp, s. LXIII.
9
Św. J u s t y n, Apologia, I, 27: „Co więcej, by nas zachować od niesprawiedliwości
i bezbożności, wpojono nam, że porzucanie niemowląt jest zbrodnią, najpierw dlatego, że to prawie wszystkie takie dzieci prowadzi do nierządu, nie tylko dziewczęta,
ale i chłopców. Bo tak jak niegdyś na pastwiskach hodowano trzody wołów, kóz, owiec
i koni, tak teraz hoduje się dzieci wyłącznie na rozpustę.” [w:] Tamże, s. 32-33.
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alnych. W Kanonie 71 mówi wprost o karze za pedofilię: „Gwałciciele dzieci nawet na koniec nie otrzymają komunii”10.
Konstytucje apostolskie powstałe w Antiochii około 380 roku składają się z ośmiu ksiąg stanowiących kompilację różnych tekstów
dostosowanych do wymogów swojego czasu. Interesująca nas część
odwołując się do Didache potępia pedofilię: „Nie będziesz uwodził
chłopców, gdyż grzech pochodzący z Sodomy sprzeciwia się naturze, a miasto to złupił ogień zesłany przez Boga”11.
Dekret Gracjana jest prywatną kolekcją powstałą około
1140 r.12, w której autor uzgodnił ze sobą dotychczasowe ustawodawstwo. W zbiorze tym akty seksualne z młodymi chłopcami zostały zakwalifikowane jako przestępstwo z zakresu prawa
kanonicznego13.
W duchu Konstytucji apostolskich porównujących pedofilię
do grzechu pochodzącego z Sodomy wypowiadają się sobory powszechne: Lateraneński III obradujący w 1179 r.14 oraz Lateraneński IV obradujący w 1215 r.15
10
Synod w Elwirze, Kanon 71: „Stupratoribus puerorum nec in finem dandam esse
communionem”, [w:] Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, Synody i Kolekcje Praw,
Kraków 2006, Tom I, s. 60.
11
ConstApost VII, 2,10, [w:] Konstytucje apostolskie oraz Kanony Panfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii. Prawo kanoniczne świętych Apostołów. Kary świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Serapiona, Synody i Kolekcje Praw, Kraków 2007,
Tom II, s. 176.
12
T. P a w l u k, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia
wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, t. I, s.102.
13
D. I, de poen., c. 15: „Sollicitatores alienarum nuptiarum, itemque matrimoniorum interpellatores, etsi effectu sceleris potiri non possunt, propter uoluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur.
§. 1. Qui stuprum puero (abducto uel corrupto comite,) persuaserit, aut mulierem aut puellam interpellauerit, quidue inpudicitiae gratia fecerit, domum prebuerit
pretiumue, quo is persuadeat, dederit, perfecto flagicio punitur capite, inperfecto in
insulam deportatur. Corrupti comites summo supplicio afficiuntur”.
14
Sobór Lateraneński III, Kanon 11: „Ktokolwiek nadal będzie żył w takiej niewstrzemięźliwości, która niezgodna jest z naturą, z powodu której ‘nadchodzi gniew
Boży na buntowników’ oraz pięć miast zniszczył ogniem, a zostanie to odkryte, jeśli
jest duchownym, zostanie wyłączony ze stanu duchownego albo zmuszony do pobytu
w klasztorze w celu odbycia pokuty, jeśli jest osobą świecką będzie poddany ekskomunice oraz całkowicie odsunięty od wspólnoty wiernych.” [w:] Dokumenty Soborów
Powszechnych, Kraków 2007, Tom II, s. 185-187.
15
Sobór Lateraneński IV, Kanon 14: „Aby zreformować na lepsze obyczaje i postępowanie duchownych, niech wszyscy starają się żyć powściągliwie i czysto; zwłaszcza
osoby po święceniach niech wystrzegają się występku żądzy, szczególnie tego, za który
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Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wyliczając przestępstwa
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu na pierwszym miejscu
umieszcza przestępstwo popełnione z osobą małoletnią poniżej
szesnastego roku życia16.
Podobnie Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przestępstwo
popełnione z osobą małoletnią poniżej szesnastego roku życia zalicza do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu17.
Inaczej do wspomnianych przestępstw podchodzi Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich wspominając jedynie ogólnie o trwaniu w grzechu zewnętrznym przeciwko czystości18.
Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego nadużycia seksualne popełnione przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży, powierzonych ich opiece, porównuje do kazirodztwa19.
To krótkie studium dokumentów Kościoła jednoznacznie ukazuje, iż nauczycielski urząd Kościoła potępiając grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu wyraźnie zalicza do nich także
nadużycia seksualne popełnione z nieletnimi20.
‘przychodzi gniew Boży’ z nieba ‘na synów niewierności’, aby w obliczu Boga Wszechmogącego mogli posługiwać z czystym sercem i ciałem.” [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, Kraków 2007, Tom II, s. 251-253.
16
CIC 1917, can. 2359 §2: „Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum,
bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio,
dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur”.
17
KPK 1983, kan. 1395 § 2: „Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub
gróźb, albo publicznie lub z osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien być
ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu
duchownego”.
18
KKKW, kan. 1453 § 1: „Duchowny konkubinariusz lub trwający w innym grzechu
zewnętrznym przeciwko czystości wywołującym zgorszenie, powinien zostać ukarany
suspensą, do której, gdy trwa w przestępstwie, można stopniowo dodawać inne kary aż
do depozycji”.
19
KKK, 2389: „Do kazirodztwa zbliżone są nadużycia seksualne popełniane
przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten
jest jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych,
którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.
20
Szerzej na ten temat zob. N. P. C a f a r d i, Before dallas – the original response
of the American bishops to the clergy’s sexual abuse of minors: an historical synopsis and
canonical analysis, Romae 2006.
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1. Pedofilia jako czyn przestępny
Do nauki termin paedophilia erotica został wprowadzony w 1886
roku przez wiedeńskiego psychiatrę Richarda von Krafft-Ebing’a
w dziele pt.: Psychopathia sexualis21.
1.1. Definicja pedofilii
Dla potrzeb naszego studium zapoznamy się z definicją pedofilii
w ujęciu psychiatrycznym oraz według prawa kanonicznego. Jednocześnie dla głębszego zrozumienia zagadnienia od pedofilii odróżnimy czyn pedofilny.
1.1.1. Definicja psychiatryczna
Psychiatria jest jedną z dziedzin medycyny, zajmującą się zaburzeniami procesów myślowych i sfery emocjonalnej człowieka oraz pojawiającymi się na tym podłożu patologicznymi
zachowaniami22.
W psychiatrii wśród zaburzeń seksualnych i nieprawidłowych zachowań seksualnych odbiegających od ogólnie przyjętych etycznych
norm współżycia heteroseksualnego zaliczamy:
a) transseksualizm,
b) transwestytyzm,
c) zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie,
d) fetyszyzm,
e) ekshibicjonizm,
f) oglądactwo,
g) pedofilie,
h) sadomasochizm23.
21
Richard von Krafft-Ebing (ur. 14 VIII 1840 r., zm. 22 XII 1902 r.), psychiatra
niemiecki, zajmował się przede wszystkim psychopatologią sądową, zaburzeniami
życia płciowego oraz nerwicami. W 1886 roku napisał dzieło Psychopathia sexualis
jest to zbiór przypadków seksualnych zaburzeń. Podaję za: Wielka Encyklopedia PWN,
Warszawa 2004, t. 14, s. 515; zob. także Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny,
red. A. B i l i k i e w i c z, Warszawa 2001, s. 332.
22
Por. M. T. H a s l a m, Psychiatria, Poznań 1997, s. 20.
23
Wyliczam na podstawie: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000,
s. 180-185.
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Pedofilia jest to dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu
satysfakcji seksualnej tylko i wyłącznie w kontaktach osoby dorosłej
z dziećmi nie posiadającymi drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. W kontaktach tych niektórzy mogą preferować dziewczynki
inni chłopców, albo są zainteresowani jedną i drugą płcią24.
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10 oraz według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV pedofilia zaliczana jest do kategorii zaburzeń preferencji seksualnych25.
Jednocześnie nie prowadzi się żadnych dyskusji nad medyczną
zmianą statusu pedofilii.
Aby dany czyn mógł być zakwalifikowany jako pedofilia, według
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10, musi spełnić ogólne kryteria zaburzeń preferencji seksualnych oraz szczegółowe kryteria przypisywane pedofilii.
Do ogólnych kryteriów zaburzeń preferencji seksualnych
zaliczamy:
a) osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu
i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub działań;
b) osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego powodu wyraźne cierpienie;
c) preferencja występuje od co najmniej 6 miesięcy26.
Do szczególnych kryteriów opisujących pedofilię zaliczamy:
a) spełnione ogólne kryteria zaburzeń preferencji seksualnych;
24
Por. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Opisy kliniczne
i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000, kod F65.4, s. 183.
25
Por. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Opisy kliniczne
i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000, kod F65.4, s. 183-184. Według
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) pedofilia oznaczana
jest kodem 302.2. Szerzej o obu klasyfikacjach: Psychiatria. Podręcznik dla studentów
medycyny, red. A. B i l i k i e w i c z, Warszawa 2001, s. 332-342.
26
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Badawcze kryteria
diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Kraków-Warszawa 1998, s. 124.
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b) utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksualnej z dzieckiem lub dziećmi w wieku przed pokwitaniem27;
c) osoba ma co najmniej 16 lat i jest o co najmniej 5 lat starsza
od dziecka lub dzieci z niniejszego kryterium podpunkt b)28.
Ponadto wyróżnia się następujące typy pedofilów:
a) Infantylny – jest to osobowość niedojrzała: jest łagodny, preferuje nie tyle ostry seks, ile zabawy seksualne z dziećmi, np. dotykanie, głaskanie, całowanie, przytulanie.
b) Dewiant – jest biologicznie zaprogramowany jedynie na seks
z dziećmi. Kontaktów z nieletnimi poszukuje już w wieku dojrzewania. Preferuje kontakty oralno-genitalne.
c) Regresywny – traktuje dziecko jak osobę dorosłą – dziewczynka jest dla niego dojrzałą kobietą. Doprowadza on do pełnych
stosunków seksualnych.
d) Sadysta – osiąga pełną satysfakcję seksualną jedynie poprzez
brutalny gwałt na dziecku29.
Podsumowując możemy powiedzieć, że pedofilia jest przejawem
dewiacji seksualnej polegającej na dowolnej aktywności seksualnej
dorosłego człowieka podejmowanej z dzieckiem.
Bardzo ważna jest tutaj intencja działania osoby dorosłej,
a nie tylko samo jej zachowanie. Przecież głaskanie, całowanie,
oglądanie ciała małego dziecka przez rodziców, dziadków czy innych krewnych, podyktowane ich miłością do dziecka, nie ma nic
wspólnego z pedofilią.
1.1.2. Definicja wg prawa kanonicznego
Dyspozycja kanonu 1395 §2 KPK stwierdza: „Duchowny, który
w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub z osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien być

27
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że chodzi tu o dzieci, które nie ukończyły
13 roku życia.
28
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Badawcze kryteria
diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Kraków-Warszawa 1998, s. 125.
29
J. B l i k o w s k a, Międzynarodówka pedofilów, [w:] Tygodnik „Wprost”, Numer
40/2002 (1036), z 6 października 2002.
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ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby
wydalenia ze stanu duchownego”30.
Tym samym kan. 1395 §2 KPK sankcją karną obwarowuje cztery
typy przestępstw naruszające szóste przykazanie Dekalogu.
Trzy z nich wyróżnia sposób popełnienia przestępstwa:
a) z użyciem przemocy,
b) pod wpływem gróźb,
c) dokonane publicznie31.
Czwarty typ przestępstwa dotyczy podmiotu biernego czynu
przestępnego. Czyli sytuacji, w której ofiara czynu przestępnego
nie ukończyła 16 roku życia32.
Na zaistnienie tego przestępstwa nie ma wpływu to, czy ofiara
zgadza się na czyn o charakterze seksualnym, czy wyraża sprzeciw,
jak również to, czy jest świadoma czy nieświadoma tego czego dokonuje sprawca czynu przestępnego33.
Szczególnie ciężka natura tego przestępstwa sprawiła, że Kongregacja Nauki Wiary 18 maja 2001 roku wystosowała List skierowany do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego oraz do innych
zainteresowanych ordynariuszy i hierarchów o cięższych przewinieniach zastrzeżonych tejże Kongregacji34.
W Liście tym znajdujemy trzy kategorie przestępstw kościelnych,
których rozpatrywanie zostało zastrzeżone Kongregacji Nauki
Wiary:
1. Przestępstwa popełnione przeciw świętości Ofiary oraz Sakramentu Najświętszej Eucharystii.
2. Przestępstwa przeciw świętości Sakramentu Pokuty.
3. Przestępstwo przeciw dobrym obyczajom, to jest przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, gdy popełnia je duchowny z osobą przed osiemnastym rokiem życia35.
KPK 1983, kan. 1395 §2.
Por. J. S y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003,
s. 163.
32
Por. tamże, s. 163-164.
33
Por. tamże, s. 165.
34
Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatio pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosquae Ordinarios et Hierarchos quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis,
18 maii 2001, AAS 93 (2001), s. 785-788.
35
Tamże, s. 786-787.
30
31
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Tym samym Kongregacja Nauki Wiary podniosła wiek niepełnoletniej ofiary czynu przestępnego do ukończenia przez nią osiemnastego roku życia36.
Wspomniany kanon 1395 §2 KPK bardzo wyraźnie stwierdza
także, że sprawcą czynu przestępnego czterech powyższych przestępstw mogą być tylko duchowni.
Należy także zaznaczyć, że wszelka przemoc seksualna według
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. należy do przestępstw mixti
fori. Oznacza to, że w ich ściganiu i karaniu zainteresowana jest zarówno władza państwowa jak i kościelna37.
Karalność za przestępstwa z kan. 1395 §2 KPK jest obligatoryjna
i sprawca powinien być ukarany sprawiedliwą karą z uwzględnieniem prawnej zasady ne bis in idem.
Reasumując nasze dotychczasowe rozważania możemy stwierdzić, że na istotne elementy rozumienia przestępstwa pedofilii
według dyspozycji kan. 1395 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
składają się:
a) wiek osoby pokrzywdzonej (nie ukończenie osiemnastu lat),
b) seksualny charakter czynu, naruszający szóste przykazanie
Dekalogu,
c) sprawcą czynu przestępnego musi być duchowny.
1.2. Czyn pedofilny
Z przytoczonych powyżej rozważań psychiatrycznych i kanonicznych dotyczących pedofilii możemy wywnioskować, że przez czyn
pedofilny należy rozumieć każde zachowanie osoby dorosłej wobec
dziecka, które jest motywowane popędem seksualnym i służy jego
zaspokojeniu.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba dorosła dopuszczająca się
czynu pedofilnego jest dewiantem w rozumieniu zespołu chorobowego podanego przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-1038.
Por. J. S y r y j c z y k, dz. cyt., s. 165.
Por. Tamże, s. 164.
38
Por. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1998, s. 124-125.
36
37
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Czynów pedofilnych mogą dopuszczać się osoby, które wykazują
preferencję seksualną do osób dorosłych płci przeciwnej lub tej samej, ale pod wpływem różnych okoliczności podejmują współżycie
nie z dorosłym partnerem, a z dzieckiem. W literaturze przedmiotu,
jako przykład, podaje się osoby w podeszłym wieku, którym z racji
na wiek, trudno jest nawiązać relację seksualną z osobą dorosłą.
Wówczas dopuszczają się one obcowania płciowego lub innych
czynności seksualnych z dziećmi jako „osobami zastępczymi”39.
1.3. Chaos terminologiczny
Mimo, iż pojecie pedofilia istnieje od starożytnej Grecji, to obecnie obserwujemy olbrzymi chaos terminologiczny związany z tym
zagadnieniem. I tak w literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej, możemy spotkać następujące określenia związane z pedofilią:
– przemoc seksualna wobec dzieci40,
– wykorzystanie seksualne41,
– krzywdzenie seksualne42,
– molestowanie seksualne dziecka43,
– seksualne nadużycie44.
Wielość terminów sprawia, że wciąż na nowo próbuje się zdefiniować stare zjawisko. Obok definicji psychiatrycznych, uznawanych za najszersze, i prawniczych, uznawanych za najwęższe, pojawiają się definicje tworzone przez różne grupy społeczne. Do takich
można zaliczyć definicję proponowaną przez Standing Committe on
Sexually Abused Children (SCOSAC), która mówi, że za „dziecko
seksualnie wykorzystywane można uznać każdą jednostkę w wieku
bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez
świadome działanie, czy też przez zaniedbanie swoich obowiązków
społecznych lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania dziecka
39
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Opisy kliniczne
i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000, kod F65.4, s. 183-184.
40
Ang. sexual offending against minors.
41
Ang. sexual abuse.
42
Ang. sexual harassment.
43
Ang. child molesting.
44
Ang. sexual misuse.
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w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej”45.
Do definicji tej należy dodać, że „wiek bezwzględnej ochrony” określa prawo państwowe oraz że seksualna aktywność pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem zawsze jest traktowana jako
nadużycie46.
Owe kwestie terminologiczne, z pozoru błahe, mają kolosalne znaczenie. Bowiem od ich ustaleń zależy to czy zachowanie
osoby dorosłej wobec dziecka uznamy za molestowanie seksualne czy nie, a osobę, która się tego dopuszcza za sprawcą
przestępstwa.
45
J. Strzelecka, Mroczna strona seksualności – sprawcy przemocy seksualnej wobec
dzieci. Charakterystyka i etiologia sprawstwa w świetle teorii i badań, [w:] Tabu seksuologii.
Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej, red. A. J a d k o,
Warszawa 2008, s. 59.
46
Polski Kodeks Karny tak reguluję tę kwestię: „Art. 200 §1. Kto obcuje płciowo
z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
Art. 202. §1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może
to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne
w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem
przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści
pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły
lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w §1-4b, chociażby
nie stanowiły własności sprawcy.”, Kodeks Karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
z nowelizacjami.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 239

25-05-2009 13:26:13

240

O. T. WYTRWAŁ

[12]

1.4. Rodzaje czynów pedofilnych
Podobnie jak kwestie terminologiczne, rodzaje czynów pedofilnych nastręczają wiele trudności interpretacyjnych.
Chodzi o to, że czyny pedofilne najogólniej możemy podzielić
na dwie kategorie: bez kontaktu fizycznego oraz z kontaktem fizycznym. Do pierwszej kategorii zaliczamy m.in.:
– rozmowy o treści seksualnej kierowane do dziecka,
– masturbowanie się w obecności dziecka,
– oglądactwo czyli przyglądanie się dziecku np. podczas kąpieli,
– obsceniczne telefony itp.
Natomiast do czynów pedofilnych z kontaktem fizycznym
zaliczamy:
– kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnej części
ciała,
– kontakty oralno-genitalne,
– penetracja seksualna,
– stosunki udowe,
– seksualne wykorzystywanie dzieci powiązane z różnymi formami przemocy,
– seksualne wyzyskiwanie dzieci w formie pornografii lub prostytucji dziecięcej47.
W tym miejscu rodzi się pytanie czy obie kategorie czynów pedofilnych możemy zakwalifikować jako czyny przestępne według
prawa kościelnego.
Dyspozycja kan. 1395 §2 KPK mówi, że karze podlega duchowny,
który „wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią”. Natomiast kan. 1321 §1 KPK stwierdza, że przestępstwo może być popełnione tylko przez zewnętrzne naruszenie
ustawy lub nakazu oraz musi być ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej (dolus) albo winy nieumyślnej (culpa)48.
Należy się więc zastanowić co to są wykroczenia zewnętrznie
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu.

47
Por. S. K l u c z y ń s k a, Przemoc seksualna wobec dziecka, [w:] Niebieska Linia,
nr 3/2002, publikacja w Internecie (http://www.pismo.niebieskalinia.pl).
48
KPK 1983, kan. 1321 §1: „Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego
zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej albo nieumyślnej”.
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Katechizm Kościoła Katolickiego w części poświęconej Dekalogowi
omawiając jego szóste przykazanie wymienia cały szereg wykroczeń
przeciwko czystości: rozwiązłość, masturbację, nierząd, pornografię,
prostytucję, gwałt, akty homoseksualne49. Ponadto Katechizm opisuje wykroczenia przeciwko płodności i godności małżeństwa50. Wśród
nich wymienia „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych
na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece”51.
Jak widzimy sformułowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego
także nie jest ostre i jednoznaczne.
Można więc stwierdzić, że za przestępne będą tu uznane jakiekolwiek zewnętrzne czyny o charakterze seksualnym, będące grzechem ciężkim i naruszającym szóste przykazanie Dekalogu52.
2. Sprawca przestępstwa
Ustawodawca w kan. 1395 §2 KPK stwierdza, że sprawcą przestępstwa musi być duchowny. Do stanu duchownego zostaje się włączonym poprzez przyjęcie święceń diakonatu53. Tym samym czynu
przestępnego może się dopuścić diakon54, prezbiter oraz biskup55.
Od stanu duchownego należy odróżnić wiernych świeckich56. Z obu
stanów: duchownego i świeckiego wywodzą się wierni, którzy poświęcają swoje życie królestwu niebieskiemu poprzez praktykę rad
ewangelicznych57.
Zgodnie z kan. 18 KPK, domagającym się ścisłej interpretacji ustaw
karnych, zarówno wierni świeccy, zakonnice oraz zakonnicy, którzy
nie przyjęli świeceń, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w kan.
1395 §2 KPK, nie są zdolni do popełnienia przestępstwa pedofilii58.
KKK, 2351-2359.
KKK, 2366-2391.
51
KKK, 2389.
52
Zob. D. B o r e k, Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, [w:] PK 47 (2004), nr 3-4, s. 127 oraz J. S y r y j c z y k, dz. cyt., s. 165-166.
53
KPK 1983, kan. 266 §1.
54
Będzie tu chodziło o diakonów do prezbiteratu jak i o diakonów stałych. Kan.
236 KPK mówiący o diakonacie stałym znajduje się w Kodeksie Prawa Kanonicznego
w Księdze II zatytułowanej Lud Boży, w Części I pt. Wierni, w Tytule III – Święci szafarze czyli duchowni. Podobnie uważa D. B o r e k, dz. cyt., s. 126 wraz z przypisem 108.
55
KPK 1983, kan. 1009 §1.
56
KPK 1983, kan. 207 §1.
57
KPK 1983, kan. 207 §2.
58
KPK 1983, kan. 18: „Ustawy, które ustanawiają kary, ograniczają swobodne wyko49
50
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Nie oznacza to, że aktualnie obowiązujący Kodeks nie wspomina
o przestępstwach de sexto dokonanych przez zakonników. Dlatego
krótkiego wyjaśnienia wymaga kwestia popełnienia przestępstwa
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią
przez zakonnika, który nie przyjął święceń (vel zakonnicę).
Przestępstwa de sexto popełnione przez zakonnika zostały opisane przez ustawodawcę w Kodeksie Prawa Kanonicznego w Księdze II zatytułowanej Lud Boży, w Części III pt. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Inaczej mówiąc
jest to kodeksowe prawo zakonne.
Dyspozycja kan. 695 §1 KPK stwierdza, że zakonnik powinien
być wydalony z instytutu z powodu przestępstwa, o którym w kan.
1395 §2 KPK chyba, że przełożony uzna, iż wydalenie nie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ w inny sposób można zaradzić poprawie życia członka oraz wyrównaniu naruszonej sprawiedliwości
i naprawieniu zgorszenia59.
Oznacza to, że zakonnik, który nie przyjął święceń, jest zdolny
do popełnienia czynu przestępnego opisanego w kan. 1395 §2 KPK
jednak sposób jego karania nie podlega procedurze zastrzeżonej w Liście z 18 maja 2001 r. przez Kongregację Nauki Wiary. Prawodawca daje możliwość ukarania takiego zakonnika przełożonemu. Karą
jest wydalenie z instytutu, ale jednocześnie prawodawca daje przełożonemu prawo zawieszenia tej kary ilekroć owy przełożony uzna,
że w inny sposób można zaradzić poprawie życia zakonnika oraz wyrównaniu naruszonej sprawiedliwości i naprawieniu zgorszenia60.
Identyczny sposób postępowania, jak w sprawach z zakonnikami,
którzy nie przyjęli święceń (vel zakonnicami), należy zastosować
w odniesieniu do członków instytutów świeckich61.
Reasumując możemy stwierdzić, że czynu pedofilnego mogą się dopuścić duchowni oraz zakonnicy, którzy nie przyjęli święceń i zakonnywanie uprawnień albo zawierają wyjątek od ustawy, podlegają ścisłej interpretacji”.
59
KPK 1983, kan. 695 §1: „Członek powinien być wydalony z powodu przestępstw,
o których w kan. 1397, 1398 i 1395, chyba że w wypadku przestępstw, o których w kan.
1395, § 2 przełożony uważa, iż wydalenie nie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ
i w inny sposób można zaradzić poprawie życia członka oraz wyrównaniu naruszonej
sprawiedliwości i naprawieniu zgorszenia”.
60
Por. J. S y r y j c z y k, dz. cyt., s. 166; D. B o r e k, dz. cyt., s. 126-128.
61
KPK 1983, kan. 746: „Przy wydalaniu członka definitywnie włączonego należy
zachować przepisy kan. 694-704, z odpowiednimi modyfikacjami”. Por. także J. S y r y j c z y k, dz. cyt., s. 166.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 242

25-05-2009 13:26:13

[15]

KOŚCIELNY MODUS PROCEDENDI

243

nice. Jednakże ich odpowiedzialność będzie się różnie kształtować.
Przestępstwo popełnione przez duchownych podlega zastrzeżeniu
Kongregacji Nauki Wiary, a zakonnicy i zakonnice powinni być ukarani przez swoich przełożonych, nie wyłączając wydalenia z instytutu.
3. Modus procedendi
Ponieważ sprawcą czynu pedofilnego może być osoba duchowna
lub zakonnik (vel zakonnica), tym samym kościelny modus procedendi w przypadku czynu pedofilnego będzie szedł dwoma niezależnymi drogami w zależności od tego kim był sprawca przestępstwa.
3.1. Modus procedendi, gdy sprawcą jest duchowny
Modus procedendi w przypadku przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnionego przez duchownego
z osobą nieletnią przed ukończeniem przez nią osiemnastego roku
życia określiła Kongregacja Nauki Wiary w Liście skierowanym
do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego oraz do innych zainteresowanych ordynariuszy i hierarchów o cięższych przewinieniach
zastrzeżonych tejże Kongregacji62. Procedura ta przez Kongregację
została zawarta w kilku etapach.
3.1.1. Powiadomienie przełożonego kościelnego
Każde postępowanie sądowe rozpoczyna się od powiadomienia
przełożonego kościelnego o popełnieniu przestępstwa. W omawianym przez nas przypadku kompetentnym przełożonym jest ordynariusz lub hierarcha63. Przez ordynariusza należy rozumieć przełożonego kościelnego w myśl kan. 134 §1 KPK64 natomiast przez hierarchę
przełożonego kościelnego w myśl kan. 984 §1 oraz §3 KKKW65.
Epistula..., dz. cyt., s. 785-788.
Tamże, s. 787.
64
KPK 1983, kan. 134 §1: „Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz
Biskupa Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo – są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej
zgodnie z przepisem kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi, a także – dla własnych
członków – wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie a papieskim
i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają
przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą”.
65
KKKW, kan. 984 §1: „Hierarchami są: oprócz Biskupa Rzymskiego, przede wszystkim Patriarcha, Arcybiskup większy, Metropolita stojący na czele Kościoła
62
63
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Owo powiadomienie może dotrzeć do ordynariusza lub hierarchy
albo przez ich bezpośrednie działanie albo przez działanie innych66.
Ordynariusz lub hierarcha dowiaduje się o popełnieniu przestępstwa na skutek własnego działania np. przeprowadzając wizytację
kanoniczną. Natomiast dowiaduje się o popełnieniu przestępstwa
przez innych na skutek: doniesienia, skargi powodowej, wieści publicznej lub pogłosek67.
Należy pamiętać, że w prawie karnym nie tyle ważne jest źródło wiadomości co jej prawdopodobieństwo prawdziwości68. Oczywiście nigdy nie możemy a priori założyć prawdziwości lub fałszu
oskarżenia. Dlatego List Kongregacji Nauki Wiary mówi, że ordynariusz lub hierarcha ma wszcząć odpowiednie postępowanie
ilekroć dowie się „choćby o prawdopodobieństwie zastrzeżonego
przestępstwa”69.
3.1.2. Wstępne dochodzenie
Gdy ordynariusz lub hierarcha dowie się o prawdopodobieństwie
popełnienia zastrzeżonego przestępstwa powinien, zgodnie z Listem Kongregacji Nauki Wiary, rozpocząć wstępne dochodzenie70.
Pierwszą czynnością podjętą przez ordynariusza lub hierarchę
powinno być upewnienie się o swojej kompetencji. W tym celu służą kryteria kompetencyjne terytorialne lub personalne71. Ordynariusz lub hierarcha będąc przekonanym o swojej kompetencji oraz
znając skalę prawdopodobieństwa prawdziwości oskarżenia powinien wydać dekret wszczynający wstępne postępowanie72.
Przedmiotem wstępnego dochodzenia będzie formalne zebranie
materiału dowodowego dotyczącego oskarżenia z uwzględnieniem
elementów składowych definicji przestępstwa w prawie kościelnym,
metropolitalnego sui iuris, Biskup eparchialny i ci, którzy czasowo go zastępują w rządzeniu, stosownie do przepisów prawa”.
§3: „Wyżsi przełożeni w instytutach życia konsekrowanego, posiadający zwyczajną
władzę rządzenia, także są Hierarchami, ale nie miejsca”.
66
Por. D. B o r e k, dz. cyt., s. 129-130.
67
Por. tamże, s. 130-131 oraz KPK 1983, kan. 396 §1 i kan. 628 §1.
68
Por. D. B o r e k, dz. cyt., s. 131.
69
Epistula..., dz. cyt., s. 787.
70
Tamże, s. 787; por. także KPK 1983, kan. 1717 §1.
71
W myśl KPK 1983, kan. 134 §1 oraz KKKW, kan. 984 §1 i §3.
72
KPK 1983, kan. 1719; por. także D. B o r e k, dz. cyt., s. 135.
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biorąc pod uwagę ewentualne okoliczności wykluczające, zmniejszające lub zwiększające poczytalność domniemanego sprawcy
przestępstwa73.
Należy pamiętać, iż dochodzenie wstępne powinno być tak przeprowadzane, aby z jednej strony zagwarantować podejrzanemu
prawo do dobrego imienia74. Z drugiej strony, zwłaszcza gdy sprawa
jest rozgłoszona, należy zadbać o odsunięcie oskarżonego od kontaktu czy pracy z nieletnimi, aby nie powodować ewentualnego dodatkowego zgorszenia. Podczas wstępnego dochodzenia należy też
podejrzanemu dać szansę obrony.
Kanony opisujące wstępne dochodzenie nie określają jak długo
powinno ono trwać. Ma się ono zakończyć dekretem zamykającym
wstępne postępowanie75.
List Kongregacji Nauki Wiary wprowadza pewną innowację
w postępowaniu wstępnym względem kan. 1718 KPK. Ordynariusz
lub hierarcha po zebraniu materiału dowodowego podczas wstępnego dochodzenia nie podejmuje żadnej decyzji, o której w kan.
1718 §1 KPK76, ale musi o nim powiadomić Kongregację Nauki
Wiary77. Tym samym Kongregacja zdejmuje z ordynariusza lub hierarchy obowiązek oceny zebranego materiału dowodowego oraz
podejmowania jakiejkolwiek decyzji na tym etapie postępowania.
3.1.3. Powiadomienie Kongregacji Nauki Wiary
Powiadomienie Kongregacji Nauki Wiary o przeprowadzeniu
wstępnego dochodzenia powinno dokonać się poprzez przesłanie
akt sprawy do tejże Kongregacji. Powinno się przesłać oryginalne
dokumenty wraz z ich tłumaczeniem na łacinę lub język nowożytny
znany Kongregacji78.
Por. KPK 1983, kan. 1321-1326.
Oskarżonemu troska o dobre imię zagwarantowana jest w kan. 1717 §2 KPK.
75
Por. D. B o r e k, dz. cyt., s. 140.
76
KPK 1983, kan. 1718 §1: „Kiedy elementy wydają się wystarczająco zebrane, ordynariusz winien zadecydować:
10 – czy może być wszczęty proces w celu wymierzenia albo deklarowania kary;
20 – czy to, biorąc pod uwagę kan. 1341, jest wskazane;
30 – czy należy zastosować proces sądowy, czy – jeżeli ustawa nie zabrania – należy
się posłużyć dekretem pozasądowym”.
77
Epistula..., dz. cyt., s. 787.
78
W praktyce procesowej Kurii Rzymskiej przyjmuje się, że językami znanymi Kurii
jest łacina, j. włoski, j. angielski, j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki.
73
74
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W Kongregacji następuje ocena nadesłanego materiału dowodowego, po której Kongregacja podejmuje decyzję o dalszym
postępowaniu. I tak Kongregacja może zdecydować, iż nadesłany
materiał nie spełnia przesłanek materialnych lub formalnych dotyczących badanego przestępstwa i sprawę zakończy. Może zdecydować także, iż dalsze postępowanie ma się toczyć za pośrednictwem
własnego trybunału ordynariusza lub hierarchy, którzy prowadzili
postępowanie wstępne lub ze względu na szczególne okoliczności
sprawy Kongregacja sama przejmie dalsze postępowanie79.
3.1.4. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary
W Liście Kongregacja zaznacza, że jeżeli postępowanie będzie
miało toczyć się dalej przed trybunałem ordynariusza lub hierarchy, którzy przeprowadzali wstępne dochodzenie to poda ona „odpowiednie wskazówki”80. Wskazówki w pierwszej kolejności dotyczą tego czy dalsze postępowanie ma się toczyć na drodze sądowej
czy administracyjnej. Kongregacja może także określić jakie kary
na drodze postępowania trybunał ordynariusza lub hierarchy będzie mógł, a jakie nie, zawyrokować. Ponadto Kongregacja może
zarezerwować sobie potwierdzenie nałożenia przez trybunał ordynariusza lub hierarchy cięższych kar takich jak np. wydalenie ze stanu duchownego81.
Kongregacja przypomina także, że w trybunałach ustanowionych
przez ordynariuszy lub hierarchów funkcje: sędziego, promotora
sprawiedliwości, notariusza i obrońcy ważnie mogą pełnić jedynie
kapłani82.
Kolejną sprawą, o której Kongregacja instruuje jest prawo apelacji. Trybunałem w pierwszej instancji jest trybunał wyznaczony
przez Kongregację Nauki Wiary. Może więc nim być trybunał ustanowiony przez ordynariuszy lub hierarchów, którzy przeprowadzali
wstępne dochodzenie, może nim także być Trybunał Kongregacji

Epistula..., dz. cyt., s. 787.
Tamże.
81
Postępowanie w sprawach zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary podlega
tajemnicy papieskiej (Epistula..., dz. cyt., s. 788), a akta spraw są przechowywane w tajnych archiwach kurii diecezjalnych lub zakonnych.
82
Epistula..., dz. cyt., s. 787.
79
80
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Nauki Wiary. Trybunałem apelacyjnym jest wyłącznie Najwyższy
Trybunał Kongregacji Nauki Wiary83.
To do niego może apelować przeciw orzeczeniu pierwszej instancji oskarżony, jego obrońca czy promotor sprawiedliwości.
Ostatnim elementem zawartym w instrukcji sprawy jest przypomnienie, że w jakikolwiek sposób sprawa zostanie zakończona
w pierwszej instancji, to zawsze wszystkie jej akta, ex officio, mają
być jak najprędzej przesłane do Kongregacji Nauki Wiary84.
3.1.5. Przedawnienie
Według dyspozycji kan. 1362 §1, n.20 KPK skarga karna z tytułu
przestępstwa, o którym tutaj mowa, przedawnia się po upływie pięciu lat o daty jego popełnienia, a gdy idzie o przestępstwo trwałe
od daty jego zakończenia85.
Kongregacja Nauki Wiary w omawianym przez nas Liście ogłasza, iż zgodnie z kan. 1362 §1, n.10 KPK, przedawnienie skargi
z tytułu molestowania seksualnego, gdy jest popełnione przez duchownego z osobą niepełnoletnią, zaczyna biec od dnia, w którym
osoba niepełnoletnia ukończyła osiemnasty rok życia. Przedawnienie to wygasa po 10-ciu latach86.
3.2. Modus procedendi, gdy sprawcą jest zakonnik
Krótkiego omówienia wymaga jeszcze kwestia popełnienia
przestępstwa molestowania seksualnego nieletniej osoby dokonanego przez zakonnika, który nie przyjął święceń lub przez zakonnicę87. Przyjrzyjmy się jak prawo kanoniczne podchodzi do tego
zagadnienia.
Tamże.
Tamże.
85
KPK 1983, kan. 1362 §1: „Skarga karna wygasa na skutek przedawnienia po upływie trzech lat, chyba że chodzi:
10 – o przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary;
20 – o skargę z tytułu przestępstw, o których w kan. 1394, 1395, 1397, 1398, która
przedawnia się po upływie pięciolecia;
30 – o przestępstwa, które nie są karane prawem powszechnym, jeśli prawo partykularne ustanowiło inny termin przedawnienia.
§ 2. Przedawnienie liczy się od dnia popełnienia przestępstwa, lub, jeśli przestępstwo jest permanentne bądź habitualne, od dnia jego ustania”.
86
Epistula..., dz. cyt., s. 787.
87
Od niniejszego punktu, w dalszych naszych rozważaniach, będziemy używać sfor83
84
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Prawo zakonne, zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, klasyfikując przestępstwa dokonane w materii de sexto przez zakonnika grupuje je w trzech kategoriach.
Pierwszą kategorię stanowią przestępstwa opisane przez prawodawcę w kan. 694 §1 KPK polegające na zawarciu małżeństwa lub
usiłowaniu zawarcia małżeństwa, chociażby tylko cywilnego przez
zakonnika. W takiej sytuacji zakonnik zostaje wydalony z instytutu
na mocy samego prawa88.
Drugą grupę stanowią przestępstwa popełnione przez zakonnika,
a opisane przez ustawodawcę w kan. 1395 KPK89. Wprawdzie odnoszą się one do duchownego, ale ustawodawca chce, aby ich materia była aplikowana także do zakonnika90. Zakonnik popełniający
któreś z tych przestępstw powinien być wydalony z instytutu chyba,
że w wypadku przestępstw, o których w kan. 1395 §2 KPK przełożony uważa, iż wydalenie nie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ
i w inny sposób można zaradzić poprawie życia członka oraz wyrównaniu naruszonej sprawiedliwości i naprawieniu zgorszenia91.
Wreszcie trzecią grupę stanowią przestępstwa popełnione przez
zakonnika, a opisane przez ustawodawcę w kan. 696 §1 KPK. Tutaj interesująca nas materia została opisana jako „powtarzające się
naruszanie świętych więzów”, do których należy zaliczyć miedzy innymi ślub czystości. Ponadto przestępstwo to powinno być: poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone. Sprawca tego
przestępstwa może, ale nie musi, być wydalony z instytutu92.

mułowania „zakonnik” rozumiejąc pod nim zakonnika, który nie przyjął święceń lub
zakonnicę.
88
KPK 1983, kan. 694 §1.
89
Por. KPK 1983, kan. 695 §1.
90
KPK 1983, kan. 1395 § 1: „Duchowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym
w kan. 1394, oraz duchowny trwający w innym grzechu zewnętrznym przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywołującym zgorszenie, winien być ukarany suspensą,
do której, gdy mimo upomnienia trwa w przestępstwie, można stopniowo dodawać
inne kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego.
§ 2. Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub
z osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien być ukarany sprawiedliwymi karami,
nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego”.
91
KPK 1983, kan. 695 §1.
92
KPK 1983, kan. 696 §1.
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Omawiane przez nas przestępstwo pedofilii zawarte
jest w przestępstwach wykazanych w drugiej kategorii. Kategoria ta jednocześnie wskazuje modus procedendi. Jest nim wydalenie z instytutu dokonane przez kompetentnego przełożonego
na drodze procedury o charakterze administracyjnym. Przedstawmy, w skrócie, tę procedurę93.
3.2.1. Powiadomienie przełożonego kościelnego
Kompetentnym przełożonym do rozpatrzenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez zakonnika, w myśl postanowień kan.
134 §1 KPK oraz kan. 984 §1 i §3 KKKW, jest jego ordynariusz.
Gdyby oskarżonym był sam ordynariusz, o którym mowa we wspomnianych kanonach, to kompetentnym przełożonym, którego należy powiadomić o przestępstwie jest najwyższy przełożony danego
instytutu94. Natomiast gdyby podejrzanym o popełnienie przestępstwa byłby sam najwyższy przełożony wówczas, w myśl kan. 1405 §3
n. 20 KPK, prowadzenie sprawy zarezerwowane jest trybunałowi
Roty Rzymskiej.
To ci przełożeni, zgodnie ze swoimi kompetencjami, powinni być powiadomieni o popełnieniu przestępstwa przez swojego
podwładnego.
3.2.2. Wstępne dochodzenie
Gdy przełożony wyższy upewni się co do prawdopodobności
popełnienia przestępstwa przez swojego podwładnego powinien
przejść do podjęcia prawnych czynności wstępnego dochodzenia.
Czynności te może podjąć sam lub przez swego delegata. Pierwszą
czynnością jaką powinien podjąć jest ustanowienie notariusza95.
Następnie przełożony wyższy powinien zebrać dowody co do faktu i poczytalności podejrzanego i przedstawić podejrzanemu oskar93
Szerzej na temat procedury wydalenia z instytutu życia konsekrowanego zob.
W. K i w i o r, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydaleniu z instytutu życia konsekrowanego, [w:] PK 38 (1995), nr 3-4, s. 146-162; P. S t a s i ń s k i,
Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, [w:] PK 40 (1997), nr 1-2, s. 147-172.
94
KPK 1983, kan. 622: „Najwyższy przełożony otrzymuje władzę nad wszystkimi
prowincjami instytutu, domami i członkami, a powinien ją wykonywać zgodnie z przepisami własnego prawa. Pozostali przełożeni posiadają władzę w ramach swojego zadania”.
95
KPK 1983, kan. 695 §2 oraz kan. 1437.
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żenie i dowody, dając mu tym samym możność obrony. Oskarżony
powinien ustosunkować się na piśmie do zebranego i przedstawionego mu oskarżenia wraz z materiałem dowodowym96.
Tak sporządzone akta podpisane przez przełożonego wyższego
i notariusza, wraz z odpowiedziami członka sporządzonymi na piśmie i podpisanymi przez niego samego należy przesłać do najwyższego przełożonego97.
W tym miejscu należy także zaznaczyć, że wyższy przełożony
po zakończeniu wstępnego dochodzenia, jeśli uzna to za stosowne,
nie musi przesyłać akt sprawy do najwyższego przełożonego. Może
tak postąpić jeżeli nie chce wydalić sprawcy przestępstwa z instytutu. Wówczas powinien podjąć decyzję jak w inny sposób można ukarać sprawcę przestępstwa, jak spowodować poprawę jego życia oraz
jak wyrównać naruszoną sprawiedliwość i zaradzić zgorszeniu98.
3.2.3. Powiadomienie najwyższego przełożonego
Najwyższy przełożony, gdy otrzyma akta sprawy jest zobowiązany do zwołania swojej rady. Wraz z nią, która do ważności musi
składać się z przynajmniej czterech członków, ma kolegialnie przystąpić do dokładnego rozważenia dowodów, argumentów i obrony.
Badanie sprawy kończy się tajnym głosowaniem, w którym najwyższy przełożony wraz ze swą radą ma zdecydować o wydaleniu członka z instytutu99.
Jeżeli zapadnie decyzja o wydaleniu najwyższy przełożony powinien wydać dekret wydalający. Dekret, do ważności, musi zawierać
przynajmniej sumarycznie przedstawione umotywowanie prawne
i faktyczne100.
Dekret ten należy przesłać do Stolicy Apostolskiej101.
3.2.4. Powiadomienie Stolicy Apostolskiej
Do Stolicy Apostolskiej nie wystarczy przesłać samego dekretu
wydalającego zakonnika z instytutu. Wraz z dekretem wydalającym
96
KPK 1983, kan. 695 §2. Materiał dowodowy powinien być zbierany zgodnie z ogólnymi zasadami procesowymi zawartymi w kan. 1526-1529 oraz kan. 1539 KPK 1983.
97
KPK 1983, kan. 695 §2.
98
KPK 1983, kan. 695 §1.
99
KPK 1983, kan. 699 §1.
100
KPK 1983, kan. 699 §1.
101
KPK 1983, kan. 700.
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należy przesłać wszystkie akta sprawy. Dekret ten nabiera mocy
prawnej dopiero po potwierdzeniu go przez Stolicę Apostolską102.
Dekret poza tym, że musi zawierać przynajmniej sumarycznie
przedstawione umotywowanie prawne i faktyczne, do ważności,
musi także zaznaczyć prawo, przysługujące wydalonemu, wniesienia w ciągu dziesięciu dni od otrzymania powiadomienia rekursu
do kompetentnej władzy. Rekurs taki ma skutek zawieszający103.
3.2.5. Wydalenie i jego skutki
Podczas wydalania sprawcy przestępstwa z instytutu należy
pamiętać, że ma on zawsze prawo komunikowania się z najwyższym przełożonym i bezpośredniego przedstawiania mu własnej
obrony104.
Przez sam fakt prawnego wydalenia z instytutu sprawca przestępstwa zostaje zwolniony ze złożonych ślubów zakonnych oraz
ustają wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z profesji105.
Ci, którzy zostali prawnie wydaleni z instytutu, nie mogą się
od niego niczego domagać za jakąkolwiek pracę w nim wykonaną.
Instytut jednak powinien zachować słuszność i ewangeliczną miłość wobec wydalonego członka i na ile jest to stosowne pomóc mu
w rozpoczęciu nowego życia106.
Zakończenie
Analiza zagadnienia kościelnego sposobu postępowania w sprawach o pedofilię ukazuje nam, że jest ono bardzo złożone. Przy
jego opisie należy bowiem wziąć pod uwagę osiągnięcia psychiatrii
w dziedzinie zaburzeń sfery seksualnej. Osiągnięcia psychiatrii w tej
dziedzinie są bardzo pomocne kanonistyce, bowiem psychiatria
jako nauka empiryczna odwołuje się głównie do faktów, a nie opinii. Z pewną pomocą w zrozumieniu materii przestępstwa pedofilii przychodzi także seksuologia. Jest to jednak stosunkowo młoda
dyscyplina nauki, w której wciąż jeszcze trwają badania w zakresie
uwarunkowań psychicznych jakimi kierują się sprawcy molestowaKPK 1983, kan. 700.
KPK 1983, kan. 700.
104
KPK 1983, kan. 698.
105
KPK 1983, kan. 701.
106
KPK 1983, kan. 702.
102
103
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nia dzieci. Wreszcie w opisie zjawiska pedofilii należy uwzględnić
osiągnięcia kanonistyki.
Sam modus procedendi w sprawach o pedofilię też nie jest prosty. Musi on uwzględnić status prawny sprawcy przestępstwa. Jeśli
jest nim duchowny, wówczas sposób postępowania określa Kongregacja Nauki Wiary. Natomiast jeśli sprawcą przestępstwa jest zakonnik, który nie przyjął święceń (vel zakonnica), wówczas procedura
polega na wydaleniu z instytutu dokonanym przez kompetentnego
przełożonego na drodze o charakterze administracyjnym. W tym
ostatnim przypadku należy pamiętać, że kompetentny przełożony może odstąpić od wszczęcia procedury wydalenia jeżeli uzna,
że w inny sposób można sprawiedliwie ukarać sprawcę przestępstwa, zadośćuczynić ofierze przestępstwa i zaradzić zgorszeniu.
Church’s Modus Procedendi in cases of paedophilia
In ancient Greece and in the countries of the East paedophile activities were,
generally, not prosecuted; they were considered to be normal sexual practices.
The Church saw this issue differently and, from the very beginning, condemned
paedophilia. The earliest Church documents bear witness to that: Didache
(ca 100), St. Justin condemns it in his Apologia (ca 153), Synod of Elwira (305-306),
Apostolic Constitutions (ca 380), Gratian’s Decretum (ca 1140), the third Lateran
Council (1179), the fourth Lateran Council (1215), the Code of Canon Law of
1917, and the Code of Canon Law of 1983.
Paedophilia is a sexual deviation when an adult experiences sexual gratification
only in relations with children that have not yet developed secondary and tertiary
sexual features. According to the International Classifications of Diseases ICD-10,
and according to the classification of the American Psychological Association
DSM-IV, paedophilia belongs to the disturbances of sexual preferences.
Paedophilia may take various forms: with or without the physical contact, with
or without the use of force, it can also take the form of child’s pornography.
According to can. 1395,2 of the Code of Canon Law the following are the
distinctive elements that make up the crime of paedophilia:
a) the age of the victim (below the age of eighteen)
b) the sexual nature of the offense against the sixth commandment of the
Decalogue;
c) the perpetrator must be a cleric.
The Church’s Modus Procedendi stipulates that in cases of the molesting of
minors, in the light of the Code of Canon Law of 1983 and of the EPISTULA
a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae
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Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: DE DELICTIS
GRAVIORIBUS eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis of 18th May
2001, the ecclesiastic superior must be notified of the likelihood of an offense
having been committed. He conducts the preliminary investigation of which he,
then, notifies the Congregation for the Doctrine of the Faith. The Congregation
for the Doctrine of the Faith, having studied the findings of the preliminary
investigation conducted by the ecclesiastic superior, issues him with an instruction
as to the further proceedings.
In the Church, the prosecution in cases of the molesting of minors terminates
when ten years have lapsed since the victim came of age.
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DZIEKANI W USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM
DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
Treść: Wstęp. – 1. Urząd dziekana w powszechnym ustawodawstwie
kościelnym – krótki rys historyczny. – 2. Synody włocławskie na przestrzeni dziejów
diecezji. – 3. Sieć dekanalna w diecezji włocławskiej w aspekcie historycznym
i jej znaczenie dla duszpasterstwa. – 4. Urząd dziekana w uchwałach synodów
odbytych przed Soborem Trydenckim. – 5. Prawa, obowiązki i zadania dziekana
w ustawodawstwie synodów potrydenckich. – 6. Urząd i posługa dziekana
w synodach po Soborze Watykańskim II. – 6.1. Dziekan przedstawicielem biskupa
diecezjalnego i jego władzy w terenie dekanatu. – 6.2. Dziekan kierownikiem
i duszpasterzem kapłanów swego dekanatu. – 6.3. Urząd dziekana ośrodkiem
duchowej i duszpasterskiej współpracy w dekanacie. – 6.4. Warunki skuteczności
pracy dziekańskiej. – Zakończenie.

Wstęp
Znaczącą i ważną rolę w realizacji misji religijnej Kościoła
i jego duchowego posłannictwa spełniało i spełnia ustawodawstwo patrykularne poszczególnych regionów Kościoła stanowiące
bogate echo powszechnego prawodawstwa Kościoła. Szczególnie
wartkim źródłem wspomnianego ustawodawstwa partykularnego
w dziejach Kościoła w Polsce, pozostawała – począwszy od XIII
wieku – instytucja synodu: legackiego, prowincjonalnego i diecezjalnego. To właśnie tą drogą prawo ogólnokościelne znajdowało najskuteczniejszy dostęp do regulowania stosunków prawnych
społeczności kościelnej, jak też do kształtowania postaw religijno-moralnych zarówno kapłanów, jak i wiernych. Prawodawca partykularny nadawał przy tym normom prawa synodalnego takie oblicze i wyraz, jakich domagały się warunki i potrzeby lokalne Ludu
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Bożego. Stąd ustawodawstwo synodalne, inspirowane normami
prawa powszechnego, rodzimą tradycją kanonistyczną oraz potrzebami lokalnymi, stanowiło zazwyczaj główny nurt prawa partykularnego w skali regionu (kraju), prowincji kościelnej (metropolii)
czy diecezji. Uchwały synodów, nazywane statutami synodalnymi,
regulując całokształt spraw życia kościelnego na danym obszarze
administracyjnym stawały się coraz bardziej podstawowym punktem odniesienia zarówno dla duszpasterstwa, jak i administracji
oraz sądownictwa kościelnego.
Odnosiło się to również do urzędu dziekana, którego funkcja, zadania i obowiązki wpisują się w posłannictwo, kolegialność
w wykonywaniu posługi oraz wielość metod działania Kościoła.
Wśród wielu osób i instytucji wspierających biskupa diecezjalnego w wykonywaniu pasterskiej posługi, szczególną rolę spełniał
i spełnia dziekan, stojący na czele zespołu kilku sąsiednich parafii, złączonych ze sobą więzami regionalnymi i wspierających się
wzajemnie w dziele pasterzowania, nauczania i uświęcania Ludu
Bożego. Dziekani jako przedstawiciele prezbiterium Kościoła
partykularnego należeli i należą do najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników biskupa diecezjalnego oraz stanowili
i stanowią obecnie bardzo ważną rolę w strukturze tego Kościoła.
Ich prawa, obowiązki, zadania i kompetencje określało i określa
ustawodawstwo powszechne (kan. 553-555 KPK), ale także poszczególni biskupi w ramach stanowienia prawa partykularnego,
przede wszystkim na synodach. Prawo to czyniło i czyni z dziekana
„pomocnika biskupa diecezjalnego”, pośrednika między biskupem
diecezjalnym i kurią biskupią, a duchowieństwem i wiernymi świeckimi dekanatu w określonych sprawach. Początkowo zadaniem
dziekana było wprowadzanie uchwał synodalnych i rozporządzeń
biskupa diecezjalnego w życie dekanatu i poszczególnych parafii, bycie „stróżem wiary, obyczajów oraz dyscypliny kościelnej”.
Po Soborze Trydenckim urząd ten nabrał jeszcze większego znaczenia i nie ograniczał się tylko do zadań i funkcji kontrolnych
i nadzorujących pracę kapłanów w dekanacie, ale także administracyjnych, mających na celu wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzie i kierowaniu diecezją. Po Soborze Watykańskim II
do obowiązków dziekana doszły jeszcze zadania duszpasterskie
w dekanacie. Można zatem powiedzieć, że od osoby dziekana i wy-
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pełniania jego urzędu i posługi w dużym stopniu zależała i zależy
obecnie realizacja misji i posłannictwa Kościoła.
Stąd warto omówić urząd dziekana w diecezji włocławskiej
w świetle ustawodawstwa synodalnego, tego dawnego, jakże bogatego w uchwały synodalne i tego aktualnie obowiązującego. Ukazać jego dawne prawa, obowiązki i zadania, relacje do biskupa
diecezjalnego oraz duchowieństwa w dekanacie, jak też obecnie
obowiązujące. Studium takie pozwoli ukazać ewolucję tego urzędu kościelnego, jak również przybliży obraz funkcjonowania tego
urzędu w diecezji włocławskiej na przestrzeni wieków działalności
tego Kościoła partykularnego. Analiza włocławskich statutów synodalnych pozwoli też ukazać w jaki sposób i poprzez jakie działania
biskupi włocławscy, kierując się postanowieniami prawa powszechnego, wprowadzali to prawo w życie diecezji, jak je przystosowywali do jej potrzeb oraz jakie stawiali przed dziekanami wymagania,
jakie nadawali prawa, jak określali zadania i obowiązki.
1. Urząd dziekana w powszechnym ustawodawstwie
kościelnym – krótki rys historyczny
Można powiedzieć, że historia urzędu dziekańskiego sięga początków Kościoła. Pierwotne gminy chrześcijańskie organizowane
w ośrodkach miejskich skupione były wokół następców apostołów – biskupów, przy których zawsze spotykamy grona kapłanów
i diakonów. Kiedy Kościół zaczął się rozszerzać na prowincję, powstawała konieczność zapewnienia opieki duszpasterskiej wiernym
mieszkającym poza miastem biskupim. Wysyłano więc tam prezbiterów, którzy z czasem zamieszkali przy swoich wiernych, dając początek parafiom wiejskim. Liczni autorzy przyjmują, że to właśnie
ta sytuacja stworzyła potrzebę powołania w Kościele takich współpracowników biskupa, którzy by przejęli w diecezji troskę o rozwój życia religijnego, a zwłaszcza opiekę nad prezbiterami prowadzącymi duszpasterstwo na prowincji1. W ten sposób pojawiła się
w Kościele grupa mężów kościelnych, których wkrótce nazwano
chorepiscopi – biskupi wiejscy. Trudno dziś ustalić jaka była wtedy ich pozycja, czy wszyscy mieli sakrę biskupią, jedno jest pewne,

1
Zob. M. P r z y b y ł k o, Urząd dziekana w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 3(1960) nr 3-4, s. 195-272.
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że stanowili oni grupę pomocników biskupa, na podobieństwo dzisiejszych dziekanów2.
Chorepiskopów spotykamy głównie w Kościele Wschodnim, aczkolwiek także sporadycznie w Kościele Zachodnim. W dalszym
rozwoju historii Kościoła funkcja ta zanika całkowicie, a pojawia
się coraz częściej funkcja archidiakona, co łączyło się z podziałem
diecezji na archidiakonaty. Rola archidiakonów zaczęła wzrastać
w Kościele do tego stopnia, że w pewnym momencie (XI wiek) groziła stworzeniem, w ramach diecezji, całkowicie niezależnych jednostek administracyjnych. Stąd biskupi zaczęli coraz częściej kontaktować się z tymi prezbiterami, którzy prowadzili duszpasterstwo
w większych i mających najczęściej długą już historię ośrodkach
życia religijnego. Tych kapłanów niebawem nazwano archiprezbiterami i odgrywali oni pewną rolę również w obrębie archidiakonatu.
Z czasem – poczynając od wieku XIII – biskupi zaczęli wysyłać
ich jako swoich zastępców. Nazywano ich vicari foranei – wikariusze
zewnętrzni3. Oni to dali początek urzędowi dzisiejszego dziekana.
Dekanaty jako okręgi diecezjalne pojawiły się na terytorium
dzisiejszej Francji już około VII wieku. Ostatecznie ich powstanie
i uformowanie się przypada w Europie Zachodniej na IX-XI wiek
i było spowodowane rozwojem życia religijnego z dala od ośrodków macierzystych. Niewydolność administracyjno-duszpasterska
podziału diecezji na archidiakonaty z archidiakonem na czele spowodowała upowszechnienie podziału archidiakonatów na dekanaty, co odpowiadało założeniom ówczesnej administracji feudalnej,
upodabniając administrację kościelną do administracji państwowej4.
Urząd dziekana po raz pierwszy wprowadzono w państwie Franków w związku z podziałem diecezji na dekanaty. Zadaniem tego
urzędu było nadzorowanie duszpasterstwa poza miastem biskupim,
wizytowanie podległych mu kościołów i kaplic oraz duchowieństwa,
2
E. S z t a f r o w s k i, Funkcje dziekana w świetle prawa posoborowego, Kielecki
Przegląd Diecezjalny 6(1981) s. 265; Por. J. G r ę ź l i k o w s k i, Funkcje i zadania
dziekana w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kronika Diecezji Włocławskiej 72(1989) nr 8-9, s. 207-208.
3
E. S z t a f r o w s k i, Funkcje dziekana…, s. 256-266; Zob. F. B ą c z k o w i c z,
J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
Opole 1957, t. I, s. 571.
4
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży jego
nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 284-285.
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składanie sprawozdań swojemu biskupowi. Z czasem dziekan zwoływał kongregacje dekanalne, powiadamiał biskupa o ważniejszych
wydarzeniach życia dekanalnego, brał udział w synodzie diecezjalnym, a nawet sprawował sądownictwo w sprawach mniejszej wagi5.
Odzwierciedleniem historii urzędu dziekańskiego jest używana
do dnia dzisiejszego terminologia. Mianowicie obok terminu dziekan – decanus, używa się także innych nazw, takich jak: wikariusz
zewnętrzny – vicarius foraneus i archiprezbiter6. Przyjmuje się, że organizacja dekanalna w diecezjach polskich powstałą w drugiej połowie XII wieku, a upowszechnienie jej dokonało się w XIII i XIV
wieku7. W ciągu XV i pierwszej połowie XVI wieku ograniczono
w całej Polsce władzę dziekanów na rzecz archidiakonów, a jeszcze
bardziej oficjałów oraz zmniejszono ich liczbę. Dopiero w okresie
postępującej w kraju reformacji episkopat uprzytomnił sobie rolę
i znaczenie dziekanów w terenie i odrodził instytucję dziekanatu8.
Na rolę struktur dekanalnych w organizacji diecezjalnej zwracał
uwagę Sobór Trydencki9. Miały one wraz z urzędem dziekana wydatnie wpłynąć na odnowę duszpasterstwa, jak również podniesienie karności kościelnej duchowieństwa. Stąd Kongregacja Soboru
w roku 1593 określiła szczegółowe zadania dziekanów, przyznając
im ważne miejsce w administracji diecezjalnej10. W okresie potrydenckim dekanaty te awansowały do roli najważniejszego ogniwa
pośredniego pomiędzy biskupem i centralnymi urzędami diecezji
a parafiami11. Wzrost ich roli i znaczenia był związany z dążeniem

5
Tamże, s. 285; Zob. E. P r z e k o p, Archiprezbiter, [w:] Encyklopedia Katolicka,
t. I, Lublin 1985, kol. 875-876.
6
Por. kan. 553-555 KPK.
7
W. P a d a c z, Prawa i obowiązki dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym,
Ateneum Kapłańskie 40(1937) s. 285-286.
8
W. G ó r a l s k i, Synod prowincjonalny warszawski z 1561 r., Prawo Kanoniczne
28(1985) nr 3-4, s. 215-215.
9
Conc. Trid., sess. XIV, c. 9 de ref., sess. XXIV, c. 13 de ref.
10
B. K u m o r, Dzieje ustroju kościelnego w Polsce, [w:] Historia Kościoła w Polsce
(pod red. B. K u m o r a i Z. O b e r t y ń s k i e g o) t. I, cz. 2, Poznań-Warszawa
1974, s. 249; Zob. W. G ó r a l s k i, Kongregacje dekanalne w ustawodawstwie synodalnym diecezji płockiej w okresie potrydenckim, [w:] Kościół i Prawo, t. VII, Lublin 1990,
s. 53.
11
J. K ł o c z o w s k i, Uwagi wstępne. Chrześcijaństwo polskie XVI-XVIII wieku, [w:]
Kościół w Polsce, pr. zb. pod. red. J. K ł o c z o w s k i e g o, t. II, Kraków 1970, s. 92.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 259

25-05-2009 13:26:15

260

KS. J. GRĘŹLIKOWSKI

[6]

do usprawnienia administracji diecezjalnej12. Należy jednak zauważyć, że po Tridentinum13 dziekan nie sprawował już czynności
jurysdykcyjnych, jednakże dzięki Karolowi Boromeuszowi, arcybiskupowi Mediolanu, nazwano go wikariuszem okręgowym (vicarius
foraneus), dla podkreślenia, że pełni on funkcję pomocniczą poza
siedzibą biskupa i w odróżnienia od wikariusza generalnego, urzędującego przy biskupie14.
Na siedziby dekanatów wybierano zwykle parafie ważniejsze,
z początku po grodach. Na czele dekanatów stali dziekani (decani),
nazywani także dziekanami wiejskimi (rurales) albo foralnymi (forales, foranei). Jak dekanaty stanowiły mniejsze okręgi i jednocześnie
urzędy diecezjalne, tak samo dziekani należeli do niższych funkcjonariuszy biskupich. Podlegali oni nie tylko biskupom, ale również
ich wyższym urzędnikom: archidiakonom i oficjałom oraz przez
nich bywali wizytowani15.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 217 nakładał
na biskupa diecezjalnego obowiązek podzielenia terytorium diecezji na okręgi złożone z kilku parafii, zwane wikariatami zewnętrznymi, dekanatami, archiprezbiteratami. Nie określał ile parafii miało
stanowić dekanat, ani też nie podawał formalnej definicji urzędu
dziekańskiego, zaznaczając jedynie ogólnie, że dziekan oznacza kapłana, który stoi na czele dekanatu16. Zarządzał natomiast, iż na ten
urząd biskup powinien wybrać kapłana, którego uzna za godnego spośród proboszczów dekanatu. Dziekan mógł być swobodnie
usunięty z urzędu przez biskupa diecezjalnego17. Jeżeli chodzi
o uprawnienia, to dawne prawo odwoływało się na pierwszym miejscu do postanowień synodu prowincjalnego i diecezjalnego oraz
do zarządzeń biskupa diecezjalnego18. Podawało jednocześnie ogól12
S. L i t a k, Kościół w Polsce w okresie reformacji i odnowy potrydenckiej, [w:] Historia Kościoła, pod red. H. T ü c h l e i C.A. B o u m a n, t. III, Warszawa 1986, s. 386.
13
Conc. Trid., sess. XXIV, c. 3, 20 de ref.
14
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. II, s. 285;
Zob. W. G ó r a l s k i, Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej
w świetle pierwszych synodów kard. Karola Boromeuszka, Lublin 1988, s. 65-66.
15
J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej diecezji włocławskiej w świetle
ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 115-116.
16
Por. kan. 445 KPK z 1917 r.
17
Por. kan. 447 KPK z 1917 r.
18
Por. kan. 447 § 1 KPK z 1917 r.
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ne uprawnienia i obowiązki dziekana, które sprowadzały się przede
wszystkim do czuwania, inwigilowania i sprawdzania:
– czy duchowni jego dekanatu prowadzili życie zgodne z przepisami prawa i wypełniali należycie swoje obowiązki;
– czy wykonywali polecenia i zalecenia biskupa wydawane w czasie wizytacji kanonicznej;
– czy zachowywali przepisy i wskazania co do sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii i jej przechowywania;
– czy podejmowali starania o piękno i czystość kościołów, sprzętu liturgicznego i troszczyli się o budynki parafialne;
– czy sprawowali święte czynności liturgiczne z zachowaniem
przepisów liturgicznych;
– czy należycie zarządzali dobrami kościelnymi oraz czy prawidłowo prowadzili i przechowywali księgi parafialne.
W celu lepszego sprawdzania realizacji tych obowiązków przez
proboszczów, dziekan miał prawo wizytowania parafii swego dekanatu19. Jednocześnie prawodawca nakładał na dziekana obowiązek świadczenia pomocy kapłanowi ciężko choremu i troski o to,
by nie był pozbawiony duchowej pociechy i koniecznych środków
materialnych, jak również stosownego pogrzebu w wypadku śmierci. Miał też obowiązek czuwać, aby podczas choroby i śmierci kapłana nie zginęły lub nie zostały zabrane księgi kościelne, dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz inne rzeczy należące do Kościoła20.
Nadto do obowiązków dziekana należało: odbywanie konferencji
dekanalnych, rezydencja oraz przedstawianie biskupowi sprawozdań z życia i działalności jego dekanatu21.
Nowe, pogłębione spojrzenie na urząd dziekana i jego posługę
przyniosły uchwały Soboru Watykańskiego II. Obowiązki i zadania dziekana zostały rozszerzone i ubogacone nowymi elementami, których wymagała potrzeba czasu i misja Kościoła. Przewodnią
myślą Vaticanum II było, aby dziekan spełniał nie tylko określone
funkcje administracyjne i kontrolne, ale aby jego rolą było prowadzenie duszpasterstwa i apostolatu w ramach dekanatu22.
Por. kan. 447 § 2 KPK z 1917 r.
Por. kan. 447 § 3 KPK z 1917 r.
21
J. G r ę ź l i k o w s k i, Funkcje i zadania dziekana w świetle przepisów Kodeksu
Prawa Kanonicznego…, s. 208-209.
22
DB nr 29.
19
20
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Te ogólne stwierdzenia soborowe otrzymały bardziej konkretny kształt w licznych dokumentach prawodawstwa posoborowego.
Warto tu przytoczyć wydaną przez Kongregację Biskupów instrukcję na temat pasterskiej posługi biskupów w diecezji, w której dziekan nazwany został współpracownikiem biskupa diecezjalnego23.
W instrukcji czytamy: należy przywiązywać wielkie znaczenie do funkcji dziekana, którą trzeba uznać za funkcję duszpasterską, a nie tylko
prawną, administracyjną i ponadparafialną. Na dziekanie bowiem
ciąży nie tylko obowiązek czuwania, ale jednocześnie obowiązek prawdziwej troski apostolskie, ażeby rozwijało się życie lokalnego prezbiterium i potęgowała w ramach dekanatu wspólnie podejmowana działalność duszpasterska24. Instrukcja poruszała sprawę określonych
wymagań dla kandydata na urząd dziekana, zwracając szczególną
uwagę ażeby pełnił funkcje duszpasterskie w dekanacie, zamieszkiwał na jego terenie, cieszył się uznaniem i autorytetem wśród
duchowieństwa i wiernych z racji swej wiedzy, roztropności, pobożności i apostolskiej gorliwości oraz aby był zdolny do spotęgowania
i pokierowania działalnością duszpasterską na powierzonym mu
terenie25. Instrukcja zalecała biskupom opracowanie w diecezjach
statutów dziekańskich, które szczegółowo określałyby prawa, obowiązki i zadania dziekanów. Dostrzegała w urzędzie dziekańskim
dwie grupy czynności: prowadzenie duszpasterstwa o charakterze
ponadparafialnym i wykonywanie pewnych funkcji o charakterze
administracyjnym26.
Można powiedzieć, że powyższa instrukcja nakreśliła posoborowy obraz urzędu dziekańskiego. Tym samym dała pewne ukierunkowanie dla zadań i obowiązków dziekańskich, koncentrując je wokół życia religijnego i duszpasterskiego w dekanacie oraz wokół
pewnych czynności administracyjno-nadzorujących. Działalność
i posługa dziekana w myśl instrukcji miała doprowadzić do tego,
by pod jego przewodnictwem wszyscy kapłani dekanatu zaangażowani w duszpasterstwo podjęli zgodną współpracę, której owocem
będzie ożywienie życia religijnego i duszpasterskiego. Wytyczała
23
Kongregacja Biskupów, Instrukcja na temat pasterskiej posługi biskupów, [w:] Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. VI, Warszawa 1975, s. 263.
24
Tamże, s. 265.
25
Tamże, s. 265-266.
26
Tamże, s. 267.
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ona nowy kierunek zadań dziekana, a mianowicie stawiała prymat
zadań duszpasterskich dziekana w dekanacie. Oczywiście podkreślała ważność wykonywania pewnych czynności administracyjnych,
ale podkreślając ważność zadań duszpasterskich.
Tak wypracowany i określony przez prawo soborowe i posoborowe urząd dziekana został wprowadzony do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 553-555) i stał się obowiązującym prawem.
Określając prawa i obowiązki dziekana prawodawca kościelny odwołuje się wyraźnie do prawa partykularnego i jemu zleca szczegółowe wypracowanie przepisów prawnych odnośnie uprawnień,
zadań i obowiązków urzędu dziekańskiego. Omawiając zatem ten
urząd należy zawsze mieć na uwadze normy prawa powszechnego,
jak i partykularnego, które w poszczególnych diecezjach mogą być
nieco inne. Aktem prawnym w poszczególnych diecezjach, który
określa prawa, obowiązki i funkcje dziekana są uchwały synodu
diecezjalnego oraz statuty dziekańskie, które wydają biskupi diecezjalni celem uszczegółowienia i sprecyzowania zadań dziekanów,
jak też ubogacenia ich nowymi elementami i impulsami, oczywiście
w zgodzie z normami prawa powszechnego. Tym samym prawodawca diecezjalny pogłębia i rozszerza zadania dziekanów, wskazując nie tylko na funkcje kontrolne, administracyjne, ale także
na zadania ubogacające, kształtujące i rozwijające życie religijne
i duszpasterskie w diecezji.
2. Synody włocławskie na przestrzeni dziejów diecezji
Urząd dziekana, jego prawa, zadania i obowiązki prawie zawsze
określali biskupi na zwoływanych przez siebie synodach diecezjalnych. W uchwałach synodalnych znajdujemy wiele postanowień
na temat sieci dekanalnej w diecezji, liczby i nazwy dekanatów,
przynależności poszczególnych parafii do dekanatów oraz obowiązków dziekanów. Dlatego analiza uchwal synodalnych pod kątem
praw, obowiązków i zadań dziekanów stanowi interesujące i ubogacające studium historyczno-prawne. Ażeby tego dokonać z perspektywy diecezji włocławskiej, należy najpierw poznać ustawodawstwo synodalne tej diecezji, jego kształt i poszczególne synody.
Mówiąc o synodach włocławskich na przestrzeni dziejów diecezji należy najpierw zauważyć, że aktywność i działalność synodalna
jest zakorzeniona w samej naturze Kościoła i poprzez swoją doniosłość jest jednym z nieodłącznych czynników jego egzystencji
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według której Kościół żył i odnawiał się od swoich początków, poprzez całe wieki, aż do dnia dzisiejszego. Instytucja synodu diecezjalnego posiada swoją bogatą historię, która sięga swymi początkami IV wieku. Zwoływanie synodów diecezjalnych co roku polecił
biskupom – pod karą suspensy – Sobór Laterański IV (1215).27
Nakaz ten został ponowiony przez Sobór Trydencki (1545-1563)28,
który zlecił Kurii Rzymskiej czuwanie nad jego realizacją. Jak potwierdziła praktyka kościelna, nakaz wprowadzony poprzez normę
prawa powszechnego pozostał w dużej mierze iluzoryczny, bowiem
w rzeczywistości norma ta nie była przestrzegana.29 Odnosiło się
to również do częstotliwości odbywania synodów diecezjalnych
w Polsce, w tym także w diecezji włocławskiej.30 Pomimo to częstotliwość corocznego zwoływania synodów diecezjalnych została
zniesiona dopiero w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r., który
obciążając w sumieniu biskupów, nakazywał zwoływanie synodów
diecezjalnych przynajmniej co dziesięć lat.31
Powstanie odrodzonego państwa w roku 1918 zbiega się z promulgacją Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dzięki tej zbieżności następuje nie tylko wznowienie aktywności synodalnej Kościoła w Polsce, lecz także jej wzrost w okresie dwudziestu lat. Świadczy o tym
fakt, iż do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r. zostało odprawionych 14 synodów diecezjalnych, jeden synod prowincjalny
27
c. 25, x, v, 1. Zob. W. G ó r a l s k i, Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 31(1988) nr 3-4, s. 35.
28
Instytucja synodów miała stanowić ważne i decydujące narzędzie wprowadzania
reformy Kościoła. W myśl postanowień trydenckich synody prowincjalne miały być
zwoływane co trzy lata, diecezjalne zaś co roku Zob. Conc. Trid., sess. XXIV, c. 2 de
ref.
29
F. B ą c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa…, t. I, s. 482-483.
30
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wytyczony przez Sobór Trydencki okres
odbywania synodów diecezjalnych natrafiał na szereg przeszkód, głównie zewnętrznych.
Bogata tradycja synodalna polska, rozwinięta przede wszystkim w okresie średniowiecza (około 327 synodów diecezjalnych i prowincjalnych) została przerwana na okres
trwający ponad sto lat z powodu politycznego rozbioru państwa polskiego. Zob. M.
S t a s i a k, Charakterystyka synodów diecezjalnych w Polsce, [w:] Historia et Ius. Księga
Pamiątkowa ku czci ks. prof. Henryka Karbownika (red. A. D ę b i ń s k i, G. G ó r s k i),
Lublin 1998, s. 437.
31
Kan. 356 § 1 KPK z 1917 r. Podczas I Soboru Watykańskiego był projekt, aby
synody diecezjalne zwoływać przynajmniej co 3-5 lat. Jednak norma ta okazała się zbyt
uciążliwa. Zob. E. S z t a f r o w s k i, Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem
Watykańskim II, Prawo Kanoniczne 31(1988) nr 3-4, s. 25.
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w Wilnie oraz jeden synod plenarny w Częstochowie w 1936 r.32
W okresie powojennym, aż do zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II biskupi polscy odbyli 19 synodów diecezjalnych. Przygotowania do kolejnych synodów zostały zawieszone z racji zapowiedzi
zwołania Soboru Watykańskiego II.33
Przede wszystkim dzieło Vaticanum II oraz promulgacja Kodeksu Prawa Kanonicznego przez papieża Jana Pawła II w 1983 r.,
stanowiąc fundamentalne wydarzenie kościelne, rzutują w zasadniczy sposób na aktywność synodalną Kościoła w Polsce. W kilkudziesięciu diecezjach odbyły się i odbywają synody diecezjalne.
W kilku diecezjach trwają prace przygotowawcze do synodów diecezjalnych, niektóre z diecezji, w tym diecezja włocławska, odbyły
dwukrotnie synod, w innych diecezjach, w związku z zakończonym
w 1999 r. II Synodem Plenarnym, dostrzega się zamiar zwołania
synodów diecezjalnych.
Punktem wyjścia w dociekaniach badawczych nad ustawodawstwem synodalnym diecezji włocławskiej, podobnie zresztą jak i innych diecezji, jest ustalenie samej chronologii synodów z uwzględnieniem dat i miejscowości, w których odbyły się oraz biskupów,
którzy je odbyli. Chodzi przy tym – oczywiście – nie tylko o synody,
których uchwały zachowały się, lecz także o te synody, które de facto odbyły się, choćby ich materiał ustawodawczy nie był uchwytny
w dostępnych przekazach źródłowych.
Na mocy wskazań powszechnego prawa kościelnego oraz postanowienia synodu prowincjalnego kaliskiego z 1406 r., ponawianego
przez następne synody prowincjalne, synody diecezjalne w Polsce
miały się odbywać corocznie, za wyjątkiem tego roku, w którym
powinien obradować synod metropolii gnieźnieńskiej, wypadający
co trzy lata. Praktykę tę zalecił także Sobór Trydencki34. W praktyce jednak nie zawsze stosowano się do tej dyspozycji, zarówno
gdy chodzi o synody prowincjalne, jak i diecezjalne. Na synodzie
prowincjalnym piotrkowskim w 1589 r. próbowano nawet rozluź32
J. D u d z i a k, Inspiracje kulturotwórcze polskich synodów diecezjalnych okresu
międzywojennego, [w:] Chrześcijaństwo a kultura polska. V Kongres Teologów Polskich,
Lublin 14-16 IX 1983, Lublin 1988, s. 188.
33
W. W ó j c i k, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982, s. 219-225. Podaje
on wykaz 25 synodów odbytych od roku 1922 do 1968.
34
Conc. Trid., sess. XXIV, c. 2 de ref.; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy
trydenckiej…, s. 28.
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nić obowiązek częstego odbywania synodów wyznaczając prowincjalnym częstotliwość ich zwoływania co sześć lat, diecezjalnym zaś
co trzy lata. Lecz i tego rodzaju norma nie była w praktyce przestrzegana, synody bowiem odbywały się – z reguły – jeszcze rzadziej, odnosiło się to także do diecezji włocławskiej35.
Spośród synodów diecezji włocławskiej jedne, zwane generalnymi, dotyczyły całego biskupstwa i obradowały przeważnie we Włocławku, drugie były zwoływane dla poszczególnych części diecezji,
to jest Kujaw lub Pomorza, i nazywane były okręgowymi, wreszcie
inne – dla pojedynczych dekanatów, szczególnie religijnie i moralnie zaniedbanych. Z tych ostatnich znamy tylko synody dekanatu
kruszwickiego z lat 1537 i 1551. Do połowy XVI wieku przypuszczalnie odbywały się w tej diecezji także synody dla poszczególnych
archidiakonatów (włocławskiego, kruszwickiego i pomorskiego),
zwoływane powagą samych archidiakonów36. Synody przewidziane
dla części kujawskiej diecezji przeprowadzano najczęściej we Włocławku i Raciążku, a dla pomorskiej – w Gdańsku i Subkowach k.
Tczewa. Włocławek i Gdańsk były głównymi miastami ówczesnej
diecezji włocławskiej, a Raciążek i Subkowy – majątkami diecezji,
posiadającymi większe rezydencje biskupie. We Włocławku miejscem odbywania obrad synodalnych była katedra, w Raciążku kościół prepozyturalny, w Subkowach kościół parafialny, a w Gdańsku
najczęściej klasztory dominikanów37.
Zachowane statuty synodów włocławskich są najstarszymi
z takich w Polsce. Zdanie to wygłosił o nich w roku 1904 bardzo
zasłużony historyk diecezji włocławskiej ks. Stanisław Chodyński, który za najstarszy uważał synod przeprowadzony w 1233 r.
w Inowrocławiu dla części kujawskiej diecezji. Wypowiedź tę trzeba
35
Zob. A. P e t r a n i, Kanonistyka, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. I, Średniowiecze, Lublin 1974, s. 383; I. S u b e r a, Synody prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze Zbioru Jana Wężyka z roku 1761, Warszawa 1981, s. 19-21.
36
Diecezja włocławska podzielona była na trzy archidiakonaty: włocławski, kruszwicki i pomorski. Były to największe urzędy i jednostki terytorialne ówczesnej administracji kościelnej, na jakie dzieliły się diecezje polskie XVI wieku. Na ich czele stali
archidiakoni, którzy prowadzili własna kancelarię i spełniali funkcje wizytacyjne oraz
administracyjno-sądowe. Zob. B. K u m o r, Archidiakonat, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985, kol. 869-873; T. S i l n i c k i, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia
i szkice historyczne, Warszawa 1960, s. 260-261; S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 50(1967) nr 3, s. 85.
37
Tamże, s. 85.
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dziś wzmocnić, kiedy to udało się zmarłemu w listopadzie 2002 r.
ks. prof. Stanisławowi Librowskiemu odkryć część akt jeszcze starszego od niego synodu odbytego w roku 1227 w Subkowach dla
pomorskiej części diecezji38.
Ustalenie chronologii synodów włocławskich, jak zresztą i w innych diecezjach, jest trudne i często nie zawsze możliwe. Wynika
to z faktu, iż synod nie posiadał własnej kancelarii, a w następstwie
tego również swego archiwum. Plan i treść obrad synodalnych przygotowywała najczęściej kancelaria biskupia, rzadka tylko konsystorska. Kanclerz, względnie notariusz biskupi bywał zwykle mianowany przez ordynariusza sekretarzem synodu i to on potem wpisywał
jego uchwały do akt działalności biskupów. Niestety nie wszystkie
one zostały tam wciągnięte i dlatego dla wielkiej liczby synodów,
a przed roku 1402, za wyjątkiem fragmentów z lat 1227 i 1233 r.,
zostały w całości zagubione. Pewna tylko ich liczba może znajdować
się w Archiwum Watykańskim, przesyłana tam do aprobaty albo
wiadomości kongregacji Stolicy Apostolskiej39.
Pierwszy wykaz synodów diecezji włocławskiej znajdujemy
w zbiorze synodów włocławskich, który został wydany w 1756 r.
w Warszawie staraniem biskupa Antoniego Sebastiana Dembowskiego, pt. Statuta episcopatum Cujaviensis40. Synodyk ten, który
zaginął w czasie II wojny światowej, podawał w miarę pełny – jak
twierdził ks. prof. Stanisław Librowski – znany wtedy katalog synodów włocławskich41. Jak wykaz ten wyglądał, ile zawierał synodów, które uwzględniał, a które nie, trudno jest dziś określić, gdyż
nie znamy jego treści.
Katalog synodów diecezji włocławskiej podał w sposób dość
wyczerpujący i pełny ks. Zenon Chodyński, bliźniaczy brat wspomnianego Stanisława, który ex professo zajmował się synodami
włocławskimi, w swoim monumentalnym opracowaniu Statuta syTamże, s. 87.
S. L i b r o w s k i, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641 roku,
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 2(1961) z. 1-2 s. 347.
40
S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej…, s. 91; J. K o c e n i a k, Antoni
Sebastian Dembowski biskup Włocławski i Pomorski, sylwetka z czasów saskich, Warszawa 1953, s. 32-35.
41
W roku 1754 biskup Antoni Sebastian Dembowski zamierzał dać swemu zbiorowi
tytuł Synodicum Vladislaviensis dioecesis, potem jednak zmienił swoją decyzję co do nazwy zbioru synodów włocławskich. Zob. S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej..., s. 91.
38
39
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nodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae wydanym w Warszawie w 1890 r., które ukazało się w trzy lata po jego śmierci42.
Jego badaniom i pracy źródłowej diecezja włocławska zawdzięcza,
jako jedna z pierwszych w Polsce, zbiór swoich statutów synodalnych. Spis ten obejmował 46 synodów generalnych i okręgowych43,
a w zbiorze tym ks. Zenon Chodyński ogłosił w całości lub we fragmentach 28 następujących uchwał synodalnych, które zachowały się
do jego czasów44: synodu cząstkowego biskupa Michała z 1233 r.45,
diecezjalnego biskupa Mikołaja z Kurowa z 1402 r.,46, diecezjalnego biskupa Jana Kropidły z 1418 r.47, diecezjalnego biskupa Jana
Pelli z 1427 r.48, diecezjalnego biskupa Zbigniewa z Oleśnicy z roku
147749, cząstkowego biskupa Piotra z Bnina z 1487 r.50, diecezjalnego i cząstkowego biskupa Macieja z Drzewicy z tego samego
1516 r.51, diecezjalnego biskupa Łukasza z Górki z 1539 r.52, dwóch
synodów diecezjalnych biskupa Stanisława Karnkowskiego z 156853

J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 176.
Zob. Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae,
Varsaviae 1890, s. 1-267.
44
Tamże, s. XVI-XXXVI.
45
In synodo Michaelis Episcopi anno 1233, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 1.
46
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi anno 1402, Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 1-9.
47
Acta synodi anno 1418, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 9-13.
48
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 13-15.
49
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 15-21.
50
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. C h o d y ń s k i,
Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 22-27.
51
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. Celebrata. Matthias Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 28-34; In synodo dioecesana Gedani A. D. 1516 ultima oct. Celebrata mandatum sive decretum Matthiae Drzewicki [...],
Tamże, s. 34-36.
52
In synodo anno 1539 cautio Lucae de Górka episcopi [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 36-37.
53
Acta synodi dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski episcopum celebratae [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 38- 79.
42
43
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i 1579 r.54, siedmiu synodów biskupa Hieronima Rozrażewskiego – czterech cząstkowych z 158555, 158956, 159057 i 1598 r.58 oraz
trzech diecezjalnych z 158659, 158960 i 1590 r.61, diecezjalnego biskupa Wojciecha Baranowskiego z 1607 r.62, diecezjalnych biskupa Wawrzyńca Gembickiego z 161263 i 1613 r.64 oraz cząstkowego
z 1614 r.65, dwóch cząstkowych biskupa Pawła Wołuckiego z 161766

54
Secunda synodus dioecesana Stanislai Karnkowski Wladislaviae Anno Domini
1579 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 80-86.
55
Acta synodi ruralium decanatuum Pomeraniae ex mandato [...] Hieronimi ep. Wladislavien. Et Pomeraniae [...] anno 1585 Gedani celebratae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 87-94.
56
Synodus sive Congregatio Archidiaconatus Pomeraniae Sobcoviae in parochali ecclesia Anno Domini MDLXXXIX [...] celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia
dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 121-126.
57
In Sobcoviensi synodo Anno Domini 1590 decreta [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 142.
58
Acta processus et decreta Congregationis Archidiaconatus Pomeraniae [...] Hieronimus Comes a Rozrażow [...] in eccelsia parochali Sobcoviensi Anno Domini 1598 [...] celebravit, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. 143-151.
59
Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae Wladislaviensis (primae) habite et celebratae, A. D. 1586, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 95-121.
60
Acta et Constitutiones synodi secunda dioecesanae Wladislaviensis die 22 septembris
A. D. 1589 [...] celebratae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 127-139.
61
In Synodo Dioecesana tertia Wladislaviensi per Hier. Rozrażewski episcopum, Anno
Domini 1590 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 140-142.
62
Synodus Dioecesana Wladislaviensis a. 1607 die 17 septembris celebrata praesidente
[...] Alberto Baranowski episcopo Wladislaviensis et Pomeraniae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 153- 161.
63
In Synodo Dioecesana Anno 1612 [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia
dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 161-163.
64
In Synodo Dioecesana Laurentii Gembicki episcopi, die 29 maii 1613 anno Wladislaviae celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 163-164.
65
Synodus Dioecesana pro Archidiaconatu Pomeraniae Anno Domini 1614 celebrata [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. 165-167.
66
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. 167-171.
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i 1622 r.67 oraz diecezjalnego z 1620 r.68, diecezjalnego biskupa Andrzeja Lipskiego z 1628 r.69 oraz diecezjalnych biskupa Macieja Łubieńskiego z 163470 i 1641 r.71 Oprócz tego wymienił synod odbyty
dla archidiakonatu pomorskiego w 1640 r. w Subkowach, którego
uchwały synodalne nie zachowały się72. Jedynym dowodem odbycia
tego synodu jest zamieszczona notatka w aktach biskupich73 oraz
pismo wystawione w Wolborzu dnia 27 sierpnia 1640 r. zwołujące
synod na 25 września tegoż roku74. Jak potoczyły się obrady synodalne i jakie podjęto uchwały trudno jest ustalić.
Po śmierci Zenona Chodyńskiego statuty synodu włocławskiego
z 1612 r., którego nie podawał w swoim zbiorze Zenon Chodyński,
odkrył w roku 1931 w Archiwum Kongregacji Soborowej w Rzymie ks. Teofil Długosz. Kopię ogłoszonych na synodzie odbytym
dla części kujawskiej diecezji statutów ks. Długosz odnalazł wśród
relacji biskupów włocławskich i podał o tym krótką wzmiankę w artykule pisanym w Rzymie, a wydrukowanym we lwowskich “Collectanea Theologica”, późniejszym “Przeglądzie Teologicznym”.
Podał tam, iż wkrótce ma zamiar ten zabytek naszego partykularnego
prawa synodalnego wydać75. Jednakże zapowiedziana publikacja od67
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae in ecclesia parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 182-185.
68
Synodus Dioecesana Anni 1620 celebranda Wladislaviae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 171-180.
69
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 185-196.
70
Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die
XVI maii, et sequentibus sancita, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 200-219.
71
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, die
nona mensis junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae ..., s. 222-239.
72
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae ...,
s. XXXV-XXXVI.
73
Archiwum Diecezji Włocławskiej, Akta Biskupów Kujawsko-Pomorskich N. 21
(40) k. 791.
74
Tamże; Zob. Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. XXXVI.
75
T. D ł u g o s z, Synod włocławski z 1612 r., Przegląd Teologiczny 12(1931)
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nalezionych statutów włocławskich nie pojawiła się. Dopiero Jakub Sawicki opublikował nieznane statuty włocławskie na podstawie materiałów zebranych przez ks. Teofila Długosza76. Tym samym
zostały one upowszechnione, a ich znajomość wzbogaciła wiedzę
o synodach włocławskich okresu potrydenckiego.
Wspomniany Stanisław Chodyński, zajmując się badaniami nad
synodami polskimi w Encyklopedii Kościelnej Nowodworskiego
wśród synodów włocławskich wymieniał te same synody jakie znalazły się w zbiorze jego brata z 1890 r., a więc wspominał o 46 synodach diecezjalnych i okręgowych77.
Do uzupełnienia chronologii synodów włocławskich w sposób znaczący przyczynił się poprzez swoje badania źródłowe i archiwalne,
jakże ceniony i wybitny historyk oraz archiwista ks. prof. Stanisław
Librowski. Wskazał on na ślady czterech dotąd nieznanych synodów
diecezji włocławskiej, wspomnianego wcześniej, z roku 1227 r., a odbytego w Subkowach dla pomorskiej części diecezji78 oraz synodów
z 1508, 1537 i 1551 r., których nie podawał w swoim zbiorze ks. Zenon
Chodyński79. Niestety statuty tych synodów nie są znane, gdyż nie zostały odnalezione w Archiwum Diecezji Włocławskiej przez wspomnianego ks. prof. Librowskiego, mimo jego usilnych poszukiwań.
Po roku 1641 ustała działalność synodalna w diecezji włocławskiej
na ponad trzy wieki. Ks. Zenon Chodyński brak synodów w diecezji
włocławskiej w drugiej połowie XVII, XVIII i XIX wieku tłumaczy
lojalnie smutnym położeniem naszego kraju, uwikłanego w częste
wojny, zakończone jego rozbiorami w latach 1772-1795. Jednakże
niektóre diecezje polskie miały swoje synody również w XVIII stuleciu. Wprawdzie na przestrzeni wieku XIX, w okresie niewoli, synodów prawie że nie można było zwoływać, to jednak po roku 1918
aż się prosiło, aby praktykę synodalną w diecezji włocławskiej przywrócić, tym bardziej, że uczyniło to wiele innych diecezji. Można
zatem powiedzieć, iż przyczyną zaprzestania zwoływania synodów
s. 254-255.
76
J. S a w i c k i, Nieznane statuty synodu diecezji włocławskiej z 1612 roku na podstawie materiałów zebranych przez ks. Teofila Długosza przygotował do druku i wydał Jakub
Sawicki, Prawo Kanoniczne 15(1972) nr 3-4, s. 195-213.
77
S. C h o d y ń s k i, Synody Kościoła Polskiego, [w:] Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego, Warszawa 1904, t. XXVII, s. 411-412.
78
S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej..., s. 87.
79
Tamże, s. 87.
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w diecezji włocławskiej było nie tyle smutne i tragiczne położenie
kraju od połowy XVII wieku, a więc ciągłe wojny i rozbiory, ile raczej zaniedbania ze strony biskupów włocławskich, a także nie dostrzegania w nich ważnej funkcji w kierowaniu diecezją80.
W czasie kiedy diecezja włocławska nie miała synodów, jej biskupi kierowali Kościołem włocławskim w oparciu o powszechne
prawo Kościoła, uchwały dawniejszych synodów prowincjalnych
i diecezjalnych, częstsze aniżeli poprzednio własne zarządzenia,
zwłaszcza powizytacyjne oraz prawo zwyczajowe. Wypada tu jeszcze zaznaczyć, że brak synodów diecezjalnych był we Włocławku
w pewnym stopniu wyrównywany przez dwa półroczne zebrania
generalne kapituły katedralnej, zwane kapitułami E (Epiphaniae)
i A (Assumptionis), na które biskupi albo sami przybywali, albo
przynajmniej wysyłali prałatom i kanonikom do rozpatrywania tzw.
punkty, zawierające najważniejsze potrzeby katedry, seminarium,
a nawet diecezji. Na temat tych punktów kapituła debatowała, a następnie biskupom udzielała pisemnej odpowiedzi81.
Należy tutaj zaznaczyć, iż pierwszym biskupem włocławskim, który po roku 1641 podejmował wysiłki zwołania synodu diecezjalnego był biskup Felicjan Konstanty Szaniawski (1707-1720). Jednak
wojna północna w Polsce (1700-1721) ześrodkowująca się głównie
w walce o tron polski pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim a Augustem II Sasem, którego biskup Szaniawski popierał82 zniweczyła plany biskupa. Zamiast odbycia własnego synodu nakazał on w 1711 r.
przedrukować synody, odbyte przez biskupa Macieja Łubieńskiego
w 1634 i 1641 r.. Nie wprowadził do nich żadnych zmian, ale poprzedzając je słowem wstępnym skierowanym do duchowieństwa diecezji, napisanym w Raciążku 28 kwietnia 1712 r., polecił wydrukować
je z oryginalnymi tytułami, w jednej księdze, dodając jedynie na dole
kart tytułowych: Reimpressa (tzn. prima et secunda Synodus Łubieńskiego) Varsaviae, Typis Coll. Scholarum Piarum, anno Domini 171183.
Ponownie wydane uchwały synodalne biskup Szaniawski polecił ro80
Zob. S. L i b r o w s k i, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641
roku..., s. 346.
81
S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej..., s. 88.
82
S. L i b r o w s k i, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641 roku...,
s. 347.
83
Tamże, s. 348; Zob. Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis
et Pomeraniae...,s. XXXVII.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 272

25-05-2009 13:26:16

[19]

DZIEKANI W USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM

273

zesłać dekanatami wszystkim księżom w diecezji. Ponieważ druk statutów synodalnych ukazał się za rządów Szaniawkiego i zastępował
uchwały niedoszłego jego synodu, nic dziwnego, że w oczach współczesnych uchodził za synod tego biskupa, mimo że nigdy synodu on
nie odbył. Z tego też względu niektórzy historycy niesłusznie uważali go za autora synodu z tego roku. Reedycja statutów Łubieńskiego
po prawie osiemdziesięciu latach sprawiła, że dawne uchwały mogły
na nowo zaistnieć i regulować życie religijne, co świadczyło także
o ich aktualności i wartości reformatorskiej84.
W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku znajdują się trzy brevia apostolica zawierające pozwolenie i błogosławieństwo papieskie
na odbycie synodu diecezjalnego dla trzech następujących biskupów: Antoniego Sebastiana Dembowskiego (1752-1763) od papieża
Benedykta XIV z 1752 r., Józefa Rybińskiego (1777-1806) od Piusa
VI z 1777 r. oraz Józefa Szczepana Koźmiana (1823-1831) od papieża Piusa VII z 1823 r. Jednakże wspomniani ordynariusze żadnych
synodów nie odbyli, a wymienione dyplomy papieskie stanowią tylko
jeden z elementów obszernej dokumentacji, wręczanej przez kancelarię apostolską w owych czasach każdemu biskupowi rezydencjalnemu przy jego prekonizacji85 Zmarły niedawno ks. prof. Librowski
napisał, iż podobno biskup Karol Mieczysław Radoński (1929-1951)
wypowiadał się, zarówno przed ostatnią wojną, jak i po niej, o potrzebie
zwołania synodu diecezjalnego, atoli bliższych przygotowań do niego
nie poczynił86. Stąd diecezja włocławska na uchwały kolejnego synodu diecezjalnego po odbytym w roku 1641 czekała aż do roku 1967,
czyli prawie 330 lat, kiedy to biskup Antoni Pawłowski (1951-1968)
odbył synod niebawem po zakończeniu obrad II Soboru Watykańskiego, jako pierwszy synod posoborowy w Polsce87.
Został on zwołany przez biskupa Pawłowskiego do Włocławka
na czas od 6 do 9 listopada 1967 r.88 W dniu 21 września 1967 r.
nastąpiło pierwsze powiadomienie o postanowieniu zwołania zgroJ. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 173.
S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej..., s. 88-89.
86
Tamże, s. 89.
87
B. C i e ś l a k, Synod diecezji włocławskiej 6-9.XI.1967 pierwszy w nowym tysiącleciu, Kronika Diecezji Włocławskiej 51(1968) s. 1-38.
88
Statuty synodu Diecezjalnego we Włocławku, [w:] Prawodawstwo Kościoła w Polsce
1961-1970, red. T. P i e r o n e k, t. II, Ustawodawstwo diecezjalne, z. 4, Warszawa 1974,
nr 11-125.
84
85
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madzenia synodalnego89. Komisja synodalna została ustanowiona
już wcześniej, bo w 1960 r., ale w październiku 1967 r. uległa reorganizacji i dopiero wówczas doprowadziła do końca prace prowadzone wcześniej, a przerwane z konieczności trwaniem Soboru. Prace
synodu odbywały się podczas czterech sesji plenarnych. Promulgacja uchwał synodalnych miała miejsce 9 listopada 1967 r.90 Zamiarem biskupa Pawłowskiego, twórcy pierwszego posoborowego
synodu włocławskiego, było wprowadzenie w życie diecezji uchwał
i wskazań Soboru Watykańskiego II, o ile pozwolą na to warunki91. Jednakże tak doniosłych planów, synod nie upowszechnił wiele
nowości soborowych92. Bezpośrednio z nauki soborowej uchwały synodalne wprowadziły pojęcie Ludu Bożego, jako wspólnoty
wszystkich wiernych oraz przesądzono wprowadzenia w diecezji
włocławskiej Rady kapłańskiej i duszpasterskiej.93 Fakt ten można
niewątpliwie próbować tłumaczyć tym, iż synod włocławski odbył
się w niespełna dwa lata po zakończeniu Soboru, a przecież teksty
soborowe dopiero wówczas docierały do Polski.94
Układ treściowy uchwał synodalnych nawiązywał całkowicie
do form tradycyjnych. O katolikach świeckich statuty mówią bardzo
nieśmiało, poświęcając im zaledwie kilkanaście postanowień. Mówi
się tam m. in. o małżonkach chrześcijańskich, ale raczej ze wskazaniem wyłącznie na ich obowiązki. Wzmianki o Soborze są bardzo
nieśmiałe i mimo uprzednich planów, brak ostatecznie w uchwałach synodu Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej.95 Mimo to synod
włocławski poruszał tematy ważne dla życia diecezji i recepcji dekretów soborowych.
89
Tamże, s. 181-182; Zob. W. O b o r s k i, Synod włocławski z 1967 roku, Lublin
1992 (mps Bibl. KUL), s. 14-15.
90
Por. T. P i e r o n e k, Posoborowe synody diecezjalne, [w:] Służyć prawdzie i miłości
(red. J. K o w a l s k i), Częstochowa 1984, s. 393; W. O b o r s k i, Synod włocławski...,
s. 121.
91
Zob. Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970..., s. 175-181.
92
W. G ó r a l s k i, Ruch synodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II, Roczniki
Nauk Prawnych 7(1998), s. 241.
93
W. O b o r s k i, Synod włocławski..., s. 117.
94
W. G ó r a l s k i, Ruch synodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II…, s. 241.
95
W. W ó j c i k, Posoborowe eksperymenty z synodami, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13(1972) z. 2, s. 17-30; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, Studia Włocławskie t. 4, Włocławek 2001, s. 111-112.
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Następnym, ostatnim synodem diecezji włocławskiej, był synod
zapoczątkowany i przeprowadzony przez biskupa Jana Zarębę
(1969-1986), który nie zdążył promulgować jego uchwał, a po jego
śmierci zatwierdził je i promulgował biskup Bronisław Dembowski (1992-2003) 4 kwietnia 1994 r.96 Uzyskały one moc obowiązującą od 1 września 1994 r. Jest to drugi posoborowy synod, którego
uchwały zawarto w 11 rozdziałach i 21 aneksach. Ich treść dotyczyła
przepowiadania słowa Bożego, katechizacji, środków społecznego
przekazu, Eucharystii, innych form kultu Bożego, miejsc świętych,
życia sakramentalnego, kapłanów w społeczności wiernych, instytutów życia konsekrowanego, małżeństwa i rodziny, posłannictwa
charytatywnego, apostolstwa świeckich i dóbr doczesnych Kościoła.97 Uchwały obydwu ostatnich synodów włocławskich były opublikowane drukiem98.
Prowadzone dotychczas szczegółowe badania pozwalają zatem
ustalić, iż znamy 51 synodów odbytych w diecezji włocławskiej
do 1641 r., w tym po Soborze Trydenckim – miało miejsce 20 synodów. Zachowanych w całości lub części znanych uchwał synodalnych zachowało się 28. Dołączając uchwały dwóch synodów odbytych po II Soborze Watykańskim II, możemy powiedzieć, że odbyło
się ich przynajmniej 53. Naprawdę było ich o wiele więcej, o czym
wspominał ks. prof. Stanisław Librowski, zachęcając do szczegółowych badań archiwalnych, które jego zdaniem pozwolą wykryć jeszcze inne, dotąd nieznane, rzeczywiście przeprowadzone lub tylko
zapowiedziane, synody99.
3. Sieć dekanalna w diecezji włocławskiej w aspekcie
historycznym i jej znaczenie dla duszpasterstwa
Sieć dekanatów na przestrzeni historii diecezji włocławskiej
zmieniała się bardzo wiele razy i miała różny kształt i ilość. Było
to związane z tym, iż na przestrzeni swoich dziejów, w różnych
96
II Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1994; Zob. W. K u j a w s k i, Zarys
dziejów diecezji włocławskiej, [w:] Diecezja Włocławska 2000, Włocławek 2001, s. 39;
W. G ó r a l s k i, Drugi synod diecezji włocławskiej, Ateneum Kapłańskie 87(1995) z. 1,
s. 71-83.
97
Tamże.
98
Statuty synodu Diecezjalnego we Włocławku, [w:] Prawodawstwo Kościoła w Polsce
1961-1970..., nr 11-125; II Synod Diecezji Włocławskiej...,
99
S. L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej..., s. 87-88.
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okresach historycznych, obejmowała swoimi granicami nie tylko
Kujawy, ale także Pomorze aż po Bałtyk oraz ziemie leżące na południe od Kujaw: kaliską, sieradzką, wieluńską, aż po Małopolskę
nieomal. Zmiany w sieci dekanalnej zależały również od ustawodawstwa powszechnego, szczególnie tego potrydenckiego i pokodeksowego, decyzji poszczególnych biskupów oraz warunków politycznych panujących w kraju.
Najstarszy wykaz dekanatów w diecezji włocławskiej datowany jest na rok 1325 i pochodzi z rachunków świętopietrza z lata
1325-1327. Nie jest on jednak kompletny100. Wspomina on o podziale diecezji na trzy archidiakonaty: włocławski, pomorski i kruszwicki. W archidiakonacie włocławskim nie wymieniono dekanatów,
w archidiakonacie kruszwickim wyliczono dwa dekanaty, a mianowicie inowrocławski i radziejowski, natomiast w archidiakonacie pomorskim wspomniano tylko o dziekanach z Gdańska i Świecia101.
Po 1420 r. kujawska część diecezji została podzielona na siedem
dekanatów: włocławski, brzeski, inowrocławski, radziejowski, raciążski, bydgoski, kruszwicki. W tym samym czasie archidiakonat
pomorski był podzielony na siedem dekanatów: świecki, nowski,
lęborski, tczewski, pucki, kościerzyński102. Od tego czasu aż do roku
1818 dekanaty podlegały zmianom liczebnym i terytorialnym,
mniejszym w okresie 1818-1918, większym w okresie między wojennym i po drugiej wojnie światowej, a także po Soborze Watykańskim II.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju urzędu dziekańskiego i rozwoju siedzi dekanalnej w diecezji był synod prowincjalny warszawski z 1561 r., który polecił biskupom wskrzesić upadłe dekanaty,
ożywić istniejące, a nawet utworzyć nowe. Przypominał, że obowiązkiem dziekanów jest czuwać nad karnością i życiem podległego
sobie duchowieństwa. Dziekani mieli dwa razy w roku zbierać kapłanów na kongregacje dekanalne, by tępić w nich wszelkie nadużycia i radzić wspólnie nad sprawami duszpasterstwa, a w ważniejszych
kwestiach porozumiewać się z ordynariuszem lub jego wikariuszem

100
S. L i b r o w s k i, Wizytacje diecezji włocławskiej, Archiwa Biblioteki i Muzea
Kościelne 8(1964) cz. I, t. 1, z. 1, s. 36.
101
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 28.
102
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. IX.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 276

25-05-2009 13:26:16

[23]

DZIEKANI W USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM

277

generalnym103. W diecezji włocławskiej, zwanej wtedy kujawsko-pomorską dekanaty odrodził i podniósł powagę dziekanów biskup
Hieronim Rozdrażewski (1581-1600)104. Utworzona przez niego
sieć dekanatów przetrwała przez wiele dziesięcioleci i służyła sprawom duszpasterskim diecezji.
W 1582 r., na początku rządów biskupa Hieronima Rozrażewskiego, już po reorganizacji sieci dekanalnej, diecezja kujawsko-pomorska liczyła szesnaście dekanatów. W archidiakonacie
włocławskim były dwa – brzeski i radziejowski; w kruszwickim cztery – kruszwicki, inowrocławski, raciążski i bydgoski; w pomorskim
dziesięć – gdański, mirachowski czyli kościerzyński, pucki, zaborski czyli podlaski albo starogardzki, Wyspy Mniejszej (nazywany
zblewskim, a potem giemlickim), tczewski, świecki, nowski, lęborski i gniewski105.
W 1615 r. biskup Wawrzyniec Gembicki rozdrobnił archidiakonat
włocławski, tworząc w nim dziewięć dekanatów: kowalski, brzeski,
radziejowski, służewski, nieszawski, chodecki, osięciński, bobrownicki i lubieński. Archidiakonat kruszwicki, składający się od roku
1586 z trzech dekanatów106, podzielił on na cztery – kruszwicki,
inowrocławski, gniewkowski i bydgoski. W pięć lat później jego następca biskup Paweł Wołucki zmniejszył liczbę dekanatów w archidiakonacie włocławskim do sześciu – brzeski, kowalski, radziejowski, lubotyński, nieszawski i służewski. Natomiast w archidiakonacie kruszwickim i pomorskim pozostawił ilość i nazwy dekanatów
bez zmian. Było wówczas w diecezji dwadzieścia dekanatów107. Biskup Maciej Łubieński w 1634 r. utworzył z parafii zawiślańskich,
pomnożonych pozyskaniem w 1633 r. z diecezji płockiej czterech
103
I. S u b e r a, Synody prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich.., s. 105-106; Zob.
W. G ó r a l s k i, Synod prowincjonalny warszawski..., s. 215-215.
104
J. B o r u c k i, Wkład synodów biskupa Hieronima Rozdrażewskiego w dzieło recepcji Soboru Trydenckiego, Warszawa 1998 (mps Bibl. Sem. Duch. we Włocławku), s. 31.
105
J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 116.
106
Dekanat raciążski, przyłączony do archidiakonatu włocławskiego w 1586 r., został przemianowany ok. 1594 r. przez biskupa Rozrażewskiego na dekanat nieszawski. Zob. S. C h o d y ń s k i, Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. XXIII,
Wladislaviae 1910, s. 4.
107
Synodus Dioecesana Anni 1620, celebranda Wladislaviae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,., s. 178-180; S. L i b r o w s k i,
Wizytacje diecezji włocławskiej…, s. 38; J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 117.
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nowych parafii: Ciechocina, Dobrzejewic, Nowogrodu i Złotorii,
dekanat bobrownicki w miejsce dekanatu nieszawskiego108.
Za czasów biskupa Józefa Ignacego Rybińskiego (1777-1806)
diecezja kujawsko-pomorska, czyli włocławska nadal składała się
z trzech archidiakonatów: włocławskiego, pomorskiego i kruszwickiego. Archidiakonat włocławski podzielony był na osiem dekanatów: bobrownickiego, brzesko-kujawskiego, kowalskiego,
izbickiego, nieszawskiego, radziejowskiego, służewskiego i wolborskiego. Archidiakonat pomorski liczył jedenaście dekanatów: bytowski, fordoński, gdański, gniewski, lęborski, mirachowski, nowski, starogardzki, świecki, pucki i tczewski. W skład archidiakonatu
kruszwickiego wchodziły trzy dekanaty: gniewkowski, kruszwicki
i inowrocławski109.
Znaczne zmiany w podziale administracyjnym diecezji nastąpiły
po roku 1818. Zostały one zapoczątkowane w 1772 roku rozbiorami
Polski, a w ich konsekwencji zanikiem Państwa Polskiego. Bodajże najbardziej dotknęły one diecezję włocławską, czyli kujawsko-pomorską110. Na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita Nobis
108
Na mocy ugody między biskupami: braćmi Łubieńskimi: Maciejem – kujawsko-pomorskim i Stanisławem – płockim, parafie Ciechocin, Nowogród i Dobrzejewice
z filią w Złotorii, położone w dobrach stołowych biskupów włocławskich, zostały włączone do diecezji włocławskiej. Zmianę tę zatwierdził papież Urban VIII. Zob. Rocznik
Diecezji Włocławskiej 2007, Włocławek 2007, s. 30; Por. Acta seu Decreta et Statuta
synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die XVI Maii, et sequentibus sancita,
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 213; S.
L i b r o w s k i, Synody diecezji włocławskiej…, s. 90.
109
J. W y s o c k i, Józef Ignacy Rybiński. Biskup włocławski i pomorski 1777-1806.
Zarys biograficzny na tle rządów diecezją, Rzym 1967, s. 48.
110
Zmiany w organizacji kościelnej na ziemiach polskich, które w sposób szczególny
odnosiły się do diecezji włocławskiej, zostały spowodowane względami politycznymi
i to niezależnymi od Polski. To co nastąpiło w 1818 i 1821 r. było następstwem zabiegów
dyplomacji państw zaborczych, zwłaszcza Rosji i Prus u Stolicy Apostolskiej. Powoływano się zwłaszcza na tzw. Konwencję Petersburską, która jednostronnie orzekała,
że nie może hierarcha kościelny, który ma rezydencję w jednym państwie, sprawować jurysdykcji kościelnej na terenie innego państwa. Ponieważ diecezja włocławska
ze swoim wielkim terytorium sięgającym od Kujaw po Bałtyk, znalazła się w Królestwie
Polskim, powstał problem wytyczenia nowych granic i podziału administracyjnego, wynikający przede wszystkim ze względów politycznych i konieczności powołania nowej
metropolii. Cesarz rosyjski bowiem nadając nowemu tworowi politycznemu jakim było
tzw. Królestwo Polskie, zwane także Królestwem Kongresowym, konstytucję, która
przewidywała koronację króla, potrzebował arcybiskupa metropolity, a takiego nie było
w granicach Królestwa Polskiego. Stolica metropolii, Gniezno, leżała w Prusach. Stąd
zabiegi dyplomacji rosyjskiej szły w kierunku powołania w Królestwie Kongresowym
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została zmieniona nazwa diecezji z kujawsko-pomorskiej na kujawsko-kaliską, wytyczono diecezji zasadniczo nowe granice, a tym
samym nowe terytorium111 i włączono do metropolii warszawskiej,
ponieważ macierzysta metropolia gnieźnieńska pozostała poza granicami Królestwa Polskiego112. Nowy kształt diecezji, bez wielkiego
archidiakonatu pomorskiego i części archidiakonatu kruszwickiego, a za to ze Słupcą, Kaliszem, Wieluniem, Częstochową, Radomskiem, Piotrkowem Trybunalskim, Sieradzem i Uniejowem, spowodował znaczące zmiany w siedzi dekanatów, a w wyniku represji
po powstaniu styczniowym doszło do reorganizacji sieci dekanalnej,
która polegała na zmniejszeniu liczby dekanatów. Władze carskie,
dla łatwiejszej kontroli działalności Kościoła, postanowiły, aby dekanaty pokrywały się z powiatami. Po tych zmianach, w oficjalacie
generalnym włocławskim był dekanat włocławski liczący 22 parafie
i dekanat radziejowski składający się z 28 parafii. Okręg podległy
oficjalatowi kaliskiemu obejmował dekanat kaliski (34 parafie), kolski (19 parafii), koniński (23 parafie), sieradzki (26 parafii), słupecki
(22 parafie), turecki (28 parafii) i wieluński (36 parafii). Wreszcie
oficjalatowi foralnemu piotrkowskiemu podlegały dekanaty: piotrkowski (29 parafii), częstochowski (19 parafii), łaski (21 parafii)

nowej metropolii, a co za tym idzie i nowego wytyczenia granic diecezjom. Począwszy
od roku 1816 prowadzono rozmowy dyplomatyczne pomiędzy Rosją a Stolicą Apostolską, w następstwie których papież Pius VII ustanowił metropolię warszawską, a bullą Ex imposita Nobis z 30 czerwca 1818 r. dokonał nowego rozgraniczenia diecezji
w Królestwie Polskim, z jednoczesnym odłączeniem od dawnych macierzystych diecezji
tych ich części, które znalazły się poza granicami Królestwa. Zob. W. K u j a w s k i,
Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 21; S. L i b r o w s k i, Diecezja włocławska oraz
jej wkład w życie Kościoła i Narodu, Kronika Diecezji Włocławskiej 49(1966), s. 266;
B. K u m o r, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 19(1969), s. 296-297; Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864,
wybór źródeł, opr. O. B e i e r s d o r f, Wrocław 1960, s. 271-283.
111
Układ przestrzenny diecezji, największej w Królestwie Polskim, w niczym nie przypominał dawnego terytorium i granic diecezji. Przedtem była ona zorientowana ku północy i sięgała do Bałtyku. Teraz rozciągała się daleko na południe, aż za Częstochowę.
Począwszy od Włocławka, który leżał na samej granicy zaborów, diecezja rozciągała
się po Słupcę, Kalisz, Wieluń, Częstochowę, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Sieradz
i Uniejów. Odszedł cały olbrzymi archidiakonat pomorski, większość archidiakonatu
kruszwickiego, parafie zawiślańskie i część dekanatu wolborskiego. Jedynie katedra,
kapituła katedralna i seminarium duchowne pozostawały we Włocławku. S. L i b r o w s k i, Diecezja włocławska oraz jej wkład w życie Kościoła i Narodu…, s. 268-269.
112
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 21, 29.
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oraz nowo-radomszczański w Radomsku (30 parafii)113. W sumie
diecezja podzielona została tylko na trzynaście dekanatów.
Taki podział stanowił znaczne utrudnienie w administrowaniu diecezją. O zmianach można jednak było pomyśleć dopiero wówczas,
kiedy carskie władze, pod naciskiem zmieniających się okoliczności
politycznych, złagodziły nieco swój represyjny stosunek do Kościoła. Było to dopiero możliwe za rządów diecezją biskupa Stanisława
Zdzitowieckiego (1902-1927). Zdecydował się on na reformę sieci
dekanalnej w roku 1916. Po wprowadzony przez niego zmianach
układ dekanatów wyglądał dość imponująco – w porównaniu z poprzednim podziałem – jak na potrzeby zarządzania diecezją. W guberni warszawskiej w powiecie włocławskim były dekanaty: brzeski
(10 parafii), chodecki (9), włocławski (3, ale przez pomyłkę zapewne
nie wliczono parafii Duninów, która była w powiecie płockim, czyli
razem 4 parafie), w powiecie nieszawskim dekanat nieszawski (10),
piotrkowski (8), radziejowski (11). W guberni kaliskiej w powiecie
kaliskim dekanaty: izbicki (10), kolski (9); w powiecie konińskim:
koniński (12), tuliszkowski (11); w powiecie sieradzkim dekanaty:
sieradzki (6), szadkowski (8), warcki (7), złoczewski (8); w powiecie słupeckim dekanaty: słupecki (12), zagórowski (11); w powiecie
tureckim dekanaty: turecki (12), uniejowski (liczący 11 parafii oraz
dwie z powiatu łęczyckiego, czyli razem 13); w powiecie wieluńskim dekanaty: bolesławiecki (11), praszkowski (9), wieluński (11),
wieruszowski (8). Natomiast w guberni piotrkowskiej w powiecie
piotrkowskim były dekanaty: bełchatowski (10), gorzkowski (8),
piotrkowski (7), tuszyński (obejmujący 2 parafie oraz 4 z powiatu
łódzkiego, czyli razem 6); w powiecie częstochowskim dekanaty:
częstochowski (7), kłobucki (11), mstowski (7); w powiecie łaskim
dekanaty: łaski (8), pabianicki (4), widawski (10); w powiecie noworadomskim dekanaty: brzeziński (11), gidelski (11), noworadomski (10)114. Nowy podział diecezji na 35 dekanatów okazał się dość
imponujący, gdyż w sposób znaczący zwiększono liczbę dekanatów,
do tego stopnia, że niektóre z nich były bardzo niewielkie, jednocześnie umożliwiło to lepsze zarządzanie Kościołem włocławskim.
W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, po pewnych
zmianach w siedzi dekanatów dokonanych przez biskupa Stanisła113
114

Tamże, s. 30.
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 30.
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wa Zdzitowieckiego, diecezja włocławska była największą w Królestwie Polskim i liczyła 1.614.000 wiernych, obejmując 390 parafii i 39
dekanatów. W takim stanie sieci dekanalnej i parafialnej doczekała
następnych zmian jakie przyniósł rok 1925. W tym to roku na mocy
wydanej przez papieża Piusa XI bulli Vixdum Poloniae unitas dokonano generalnej reorganizacji administracji kościelnej w Polsce115.
Jej skutkiem były kolejne nowe granice i terytorium diecezji. Stolica
Apostolska przywróciła dawną nazwę „diecezja włocławska” i zmieniła granice diecezji, odłączając szereg parafii do diecezji łódzkiej
i częstochowskiej. Diecezja częstochowska otrzymała dekanaty: częstochowski, kłobucki, mstowski, brzeźnicki, gidelski, radomskowski,
gorzkowicki, bolesławiecki, praszkowski, wieluński, wieruszowski
oraz parafię Grzymalina Wola z dekanatu bełchatowskiego. Razem
uczyniło to 123 parafie, 157 kapłanów i ponad 556 tysięcy wiernych.
Do diecezji łódzkiej przeszły dekanaty: bełchatowski, piotrkowski,
tuszyński, łaski, pabianicki, widawski oraz parafie w Bałdrzychowie
i Wartkowicach z dekanatu uniejowskiego. Uczyniło to razem 47 parafii, 58 kapłanów i ponad 255 tysięcy wiernych. Ponadto do diecezji
płockiej wróciła parafia w Duninowie. Do diecezji włączono dekanat
lipnowski i mazowiecki z diecezji płockiej z 21 parafiami, 19 kapłanami i ponad 53 tysiącami wiernych oraz dekanat kłodawski z diecezji
łódzkiej z 8 parafiami, 10 kapłanami i 32 tysiącami wiernych116.
Nowy podział spowodował, że diecezję tworzyły teraz następujące
dekanaty: włocławski (bez parafii Duninów), brzeski, chodecki, nieszawski, piotrkowski (na Kujawach), radziejowski, kaliski, koźminecki, stawiszyński, stawski, izbicki, kolski, tuliszkowski, sieradzki, szadkowski, wartski, złoczewski, słupecki, zagórowski, turecki, uniejowski
(bez parafii Bałdrzychów i Wartkowice), dekanat kłodawski, lipnowski i mazowiecki. W sumie po zmianach diecezja liczyła 24 dekanaty
obejmujące prawie 200 parafii. Tak uformowana diecezja została włączona do metropolii gnieźnieńskiej i poznańskiej117. 15 czerwca 1929
roku biskup Karol Radoński (1929-1951) utworzył nowy dekanat kleczewski obejmujący parafie: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Ostrowite,
115
J. G r ę ź l i k o w s k i, Kościół w Polsce po reformie struktur administracyjnych,
Teologia i Człowiek 4(2004) s. 181-182.
116
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 25; Por. F. S t o p n i a k,
Kościół na ziemiach polskich w latach 1948-1978, [w:] Historia Kościoła (red. R. A u b e r t), t. V, Warszawa 1985, s. 583-584.
117
W. K u j a w s k i, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 22.
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Ostrowąż, Ślesin, Wilczyn, Budzisław, Skulsk i Złotków. Niebawem
okazało się jednak, że dotychczasowy podział na dekanaty zawierał
pewne niedogodności i utrudnienia w zarządzaniu i kierowaniu diecezji. Dlatego biskup Karol Radoński 1 stycznia 1931 roku wprowadził
nowy podział diecezji na dekanaty, tak aby każdy dekanat obejmował
parafie znajdujące się w tym samym powiecie. Na skutek takich preferencji i potrzeb liczba dekanatów zmniejszyła się do dziewiętnastu.
Ta nowa sytuacja spowodowała, że niekiedy organizowano kongregacje powiatowe dla kapłanów, obejmujące nieraz kilka dekanatów118.
W okresie powojennym biskupi włocławscy kilkakrotnie przeprowadzali korekty sieci dekanatów. Stąd ich liczba, nazwa i siedziba oraz
rozmieszczenie zmieniały się w zależności od konkretnych potrzeb
duszpastersko-administracyjnych diecezji. Pierwszym po II wojnie
światowej, który dokonał korekty w sieci dekanatów był wspomniany
biskup Karol Radoński. Otóż w roku 1949 powiększył on liczbę dekanatów z dziewiętnastu na dwadzieścia. Przy istniejącej liczbie 249
parafiach, diecezja została podzielona na następujące 20 dekanaty:
włocławski (17 parafii), brzeski (10), czernikowski (10), izbicki (13),
kaliski północny (20), kaliski południowy (16), kleczewski (10), kolski (17), koniński (11), lipnowski (10), nieszawski (15), radziejowski
(15), sieradzki (15), słupecki (9), szadkowski (8), tuliszkowski (11),
turecki (13), uniejowski (12), zagórowski (8) i złoczewski (9)119.
Następca na włocławskiej stolicy biskupiej biskupa Radońskiego,
biskup Antoni Pawłowski (1951-1968) w roku 1957 przeprowadził
kolejną reorganizację sieci dekanalnej w diecezji. Powiększył liczbę dekanatów, znosząc jednocześnie jeden z dekanatów kaliskich,
a niektórym zmieniając nazwę, jak też granice. Po tej zmianie diecezja liczyła 24 dekanaty, do których przynależało od 8 do 15 parafii, w sumie stanowiąc 253 parafie: włocławski (9 parafii), błaszkowski (10), brzesko-kujawski (10), chodecki (9), czernikowski (10),
Izbicko-kujawski (13), kaliski (12), Kleczewski (11), kłodawski (9),
kolski (9), koniński (10), lipnowski (10), nieszawski (14), opatowski (9), radziejowski (15), sieradzki (13), słupecki (9), stawiszyński (9), szadkowski (8), tuliszkowski (11), turecki (13), uniejowski (13), zagórowski(8), złoczewski(9)120.
Tamże, s. 31.
Rocznik Diecezji Włocławskiej 1949, Włocławek 1949, s. 243.
120
Rocznik Diecezji Włocławskiej1957, Włocławek 1957, s. 367.
118
119
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Pewne zmiany w strukturze dekanalnej diecezji wprowadził również biskup Jan Zaręba (1969-1986). Otóż 20 stycznia 1971 r. wydał
dekret o reorganizacji dekanatów diecezji włocławskiej. Mocą tego
dekretu diecezja została podzielona na 30 dekanatów: włocławski
I, włocławski II, bądkowski, błaszkowski, czernikowski, Goliński,
izbicki, kaliski I, kaliski II, Kleczewski, włodawski, kolski, koniński,
kowalski, koźminkowski, lipnowski, lubraniecki, nieszawski, radziejowski, sieradzki, słupecki, sompoleński, stawiszyński, Szadkowski,
tuliszkowski, turecki, uniejowski, warcki, zagórowski i złoczewski121.
Pewne zmiany wprowadził jeszcze w roku 1985, kiedy to dokonał
reorganizacji dekanatów konińskiego i sieradzkiego. Utworzył dekanaty: koniński I i koniński II oraz sieradzki I i sieradzki II122.
Na samym początku swojej pasterskiej posługi w diecezji gruntowną reorganizację struktur administracyjno-duszpasterskich przeprowadził biskup Henryk Muszyński (1987-1992). Otóż idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej, dla lepszego usprawnienia duszpasterstwa
w diecezji, dekretem z dnia 9 kwietnia 1988 r. ustanowił trzy rejony
duszpasterskie: włocławski, w skład którego weszło 10 dekanatów:
włocławski I, włocławski II, bądkowski, czernikowski, izbicki, kowalski, lipnowski, lubraniecki, nieszawski i radziejowski; koniński z 12
dekanatami: konińskim I, konińskim II, golińskim, kleczewskim,
kłodawskim, kolskim, uniejowskim, słupeckim, sompoleńskim, tuliszkowskim, tureckim i zagórowskim oraz rejon kalisko-sieradzki,
który stanowiło 10 dekanatów: kaliski I, kaliski II, sierdzki I, sieradzki II, błaszkowski, koźminkowski, stawiszyński, szadkowski, warcki
i złoczewski123. Jak można zauważyć, liczba dekanatów wynosiła 32.
Zrejonizowanie i przypisanie poszczególnych dekanatów do rejonów,
na czele których stali duszpasterze rejonowi współpracujący z dziekanami, miało służyć zdynamizowaniu prowadzenia duszpasterstwa
121
J. Z a r ę b a, Dekret o reorganizacji dekanatów diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 54(1971) nr 1-2, s. 108.
122
J. Z a r ę b a, Dekret reorganizujący dekanaty koniński i sieradzki, Kronika Diecezji Włocławskiej 68(1985) nr 10, s. 245-246.
123
Dekret ustanawiający trzy rejony duszpasterstwa w diecezji włocławskiej, Kronika
Diecezji Włocławskiej 5-6(1988) s. 106-107; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Henryk Józef
Muszyński Pasterzem Kościoła Włocławskiego (1987-1992), [w:] Minister Verbi. Liber Sollemnis Excellentissimo Domino Domino Archiepiscopo Henrico Muszyński Metropolitae
Gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus
oblatusque, Gnesnae 2003, s. 861-862.
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w diecezji i przyczynić się do lepszego programowania, stymulowania
i korelowania duszpasterstwa w dekanatach.
W kształcie terytorialnym z roku 1925 diecezja przetrwała do roku
1992. 25 marca tego roku papież Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae populus dokonał reorganizacji sieci metropolitalnej i diecezjalnej Kościoła w Polsce. Odnosiło się to również do diecezji włocławskiej, która utraciła na rzecz nowo utworzonej diecezji kaliskiej
6 dekanatów (błaszkowski, kaliski I i kaliski II, koźminkowski, stawiszyński, złoczewski), 56 parafii oraz kilkudziesięciu kapłanów124.
Po tych zmianach diecezja liczyła 26 dość dużych dekanatów.
W nowej rzeczywistości terytorialnej i duszpasterskiej należało
poczynić pewną reorganizację w sieci dekanatów. Przeprowadził
to następca biskupa Henryka Muszyńskiego na stolicy biskupiej
we Włocławku, biskup Bronisław Dembowski. Na samym początku
swej działalności pasterskiej w diecezji, nawiązując do zarządzenia
swego poprzednika, po wygaśnięciu kadencji dziekanów i duszpasterzy rejonowych, celem podniesienia i zdynamizowania wszelkich
form i zakresów duszpasterstwa diecezjalnego, rejonowego, dekanalnego i parafialnego, erygował trzy duszpasterskie wikariaty biskupie: włocławski, koniński i sieradzki, określając jednocześnie,
zgodnie z przepisami kan. 476-481 KPK, zakres praw i obowiązków dla wikariuszy biskupich125. Jednocześnie dla usprawnienia
współpracy duszpasterskiej, ułatwienia łączności oraz zacieśnienia
wspólnoty kapłańskiej powiększył do 35 liczbę dekanatów126 i równocześnie powołał dla nich nowych dziekanów i wicedziekanów127.
124
J a n P a w e ł II, Bulla Totus Tuus Poloniae populus (25.03.1992), AAS 84(1992)
s. 1099-1112; Dekret o ustanowieniu i określeniu nowych diecezji i prowincji kościelnych
w Polsce oraz przynależności metropolitalnej poszczególnych diecezji, Kronika Diecezji
Włocławskiej 75(1992) nr 3, s. 51-63; J. G r ę ź l i k o w s k i, Kościół w Polsce i diecezja
włocławska w nowych strukturach administracyjnych, [w:] W służbie Kościołowi i nauce.
Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Stanisławowi Olejnikowi, Włocławek 1994,
s. 70-71. W. G ó r a l s k i, Nowa struktura administracji kościelnej w Polsce, Homo Dei
61(1993) nr 3, s. 55-56.
125
Dekret erekcyjny duszpasterskich wikariatów biskupich, Kronika Diecezji Włocławskiej 77(1994) nr 1-2, s. 5-6. J. G r ę ź l i k o w s k i, Postanowienia prawnokościelne
biskupa Bronisława Dembowskiego w diecezji włocławskiej, [w:] Prawda i miłość. Księga
pamiątkowa ku czci Biskupa Bronisława Dembowskiego na złoty jubileusz kapłaństwa,
Włocławek 2003, s. 72-91.
126
Dekret o reorganizacji dekanatów w diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 77(1994) nr 9-10, s. 246-254.
127
Nowi dziekani i wicedziekani diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej
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Liczba ta po przeprowadzeniu w dwa lata później reorganizacji
dekanatów: lipnowskiego i czernikowskiego i stworzeniu nowego
dekanatu lubickiego, zwiększyła się do 36, a mianowicie były to następujące dekanaty: włocławski I, włocławski II, aleksandrowski,
bądkowski, brzeski, chodecki, czernikowski, dobrski, goliński, izbicki, kleczewski, kłodawski, kolski I, kolski II, koniński I, koniński
II, kowalski, lipnowski, lubicki, lubraniecki, nieszawski, piotrkowski, radziejowski, sieradzki I, sieradzki II, ślesiński, słupecki, sompoleński, szadkowski, szpetalski, tuliszkowski, turecki, uniejowski,
warcki, zagórowski i zduńskowolski128. W roku 1998 biskup Dembowski poczynił jeszcze pewne zmiany w przynależności poszczególnych parafii do dekanatu dobrskiego i warckiego129.
Ponowne zmiany, stanowiące dopełnienie reorganizacji administracyjnej Kościoła w Polsce, jakie dokonały się 24 lutego 2004 roku130
spowodowały, że diecezja utraciła na rzecz archidiecezji gnieźnieńskiej kolejne cztery dekanaty: goliński (oprócz parafii Kazimierz
Biskupi z klasztorem ojców kamedułów w Bieniszewie), kleczewski,
słupecki i zagórowski. W sumie do archidiecezji gnieźnieńskiej przeszło ponad 80 tysięcy wiernych, 27 parafii oraz 46 kapłanów131. Tym
samym, po nowym podziale diecezji włocławskiej pozostały w niej 32
dekanaty. Obecny biskup wrocławski Wiesław Alojzy Mering dnia 2
lutego 2009 r. utworzył dekanat koniński trzeci132. Tym samym diecezja włocławska podzielona jest obecnie na 33 dekanaty.
4. Urząd dziekana w uchwałach synodów
odbytych przed Soborem Trydenckim
Włocławskie ustawodawstwo synodalne przed Soborem Trydenckim nie zawiera zbyt dużo uchwał odnoszących się do urzędu dzie77(1994) nr 9-10, s. 257-260.
128
Dekret reorganizujący dekanaty czernikowski i lipnowski, Kronika Diecezji Włocławskiej 79(1996) nr 9, s. 336-337.
129
Dekret o reorganizacji dekanatu warckiego i dobrskiego, Kronika Diecezji Włocławskiej 81(1998) nr 3, s. 97;
130
Dekret wykonawczy dotyczący decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II mających na celu
dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych podjętych bullą “Totuus Tuus Poloniae populus” – wydany z upoważnienia Stolicy Apostolskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 87(2004) nr 2, s. 63-64.
131
Dekret wykonawczy dotyczący decyzji Ojca Świętego..., s. 64-65.
132
Dekret powołujący dekanat koniński III, Kronika Diecezji Włocławskiej 92(2009)
nr 2, s. 78.
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kańskiego, jego praw i obowiązków. Wynika to z faktu, że początkowo urząd dziekana nie brał czynnego udziału w kierowaniu diecezją
przez biskupa, gdyż biskupi nie bardzo liczyli się z tym urzędem, a cały
ciężar pracy duszpasterskiej i czuwania nad życiem religijnym spoczywał w rękach archidiakonów. Działalność dziekanów ograniczała się
do pomocy archidiakonom i przez to była tylko instytucją pomocniczą,
tzn. dziekani byli pomocnikami archidiakonów133. Powoli jednak urząd
dziekana nabierał coraz większego znaczenia. Synod prowincjalny odbyty w Gnieźnie w 1290 roku na oznaczenie dziekana używa terminu
archiprezbiter, pragnąc tym samym urząd ten zauważyć i podkreślić134.
Większego znaczenia urząd ten zdobywa w czasie reformacji. Wtedy to biskupi zaczęli tworzyć coraz liczniejsze dekanaty zauważając,
że dziekani mogą lepiej spełniać obowiązki stróża wiary i obyczajów
oraz zadania nadzorujące i kontrolne nad duchowieństwem i życiem
religijnym aniżeli archidiakoni, którzy nie mogli podołać swoim obowiązkom ze względu na duże terytoria archidiakonatów.
Co niektóre synody włocławskie tego okresu, powołując się
na synody prowincjale135, wskazywały, iż to dziekani byli stróżami wiary i obyczajów, wymieniano ich jako uczestników synodów
i świadków synodalnych, jednakże nie znajdujemy w uchwałach synodalnych konkretnych dowodów na to, jak urząd dziekana funkcjonował w diecezji i jak się rozwijał. Analiza ustaw synodalnych
wskazuje jednoznacznie, iż synody włocławskie mówiły o instytucji
dziekana jako urzędzie już znanym i funkcjonującym w diecezji,
aczkolwiek nie do końca możemy zorientować się na czym polegały
prawa, obowiązki i zadania dziekana136. Stąd nasuwa się wniosek, iż
instytucja dziekana w okresie przedtrydenckim, szczególnie w początkach XVI wieku, była w diecezji włocławskiej, wtedy kujawsko133
Zob. M. M o r a w s k i, Synod diecezjalny w dawnej Polsce, Włocławek 1937,
s. 45-46.
134
I. S u b e r a, Synody prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 55.
135
Najstarsza wzmianka o urzędzie dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym
pochodzi z uchwał synodu łęczyckiego arcybiskupa Jakuba Świnki z 1285 r., z których
wynika, że urząd ten już istniał i posiadał pewne obowiązki. Znajdujemy tam zapis:
dziekani wybryki podwładnego sobie duchowieństwa biskupowi swemu wiernie przedkładali. Zob. J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do końca 1821 r., t. I, Poznań 1889, s. 467; Por. I. S u b e r a, Synody
prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 51.
136
Z. C h o d y ń s k i, Dziekani wiejscy, [w:] Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego, t. IV, Warszawa 1895, s. 454-455.
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-pomorskiej trochę zaniedbana i słabo określona co do praw i obowiązków przed prawodawcę diecezjalnego.
Pierwszą wzmianką historyczną o urzędzie dziekana w diecezji
włocławskiej posiadamy z roku 1326, gdzie w dokumencie biskupa Macieja Gołańczewskiego (1323-1364) do Stolicy Apostolskiej
informującym o różnych dziesięcinach i świętopietrzu, znajdujemy
wzmiankę o urzędzie dziekana137. Poza tym dopiero w XV wieku
dziekani wymieniani są jako uczestnicy synodów z roku 1418138,
1477139 i 1487140. Na ostatnim z wymienionych synodów, odbytym
przez biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego (1484-1494) dziekani otrzymali pewne obowiązki jako świadkowie synodalni. Tym samym – jak zaznaczył ustawodawca synodalny – stali się pomocnikami
biskupa, jako że otrzymali obowiązek wprowadzania w życie w swoich dekanatach uchwał synodalnych i rozporządzeń biskupa. Synod
jednocześnie nakładał na dziekanów jako świadków synodalnych
obowiązek wizytowania proboszczów i czuwania nad życiem moralno-religijnym duchowieństwa na terenie dekanatu oraz informowania o ich życiu i postępowaniu na synodzie141. Dziekani jako świadkowie synodalni zostali nazwani na wspomnianym synodzie mężami
zaufania, gdyż spoczywał na nich poważny obowiązek nadzorowania
duchowieństwa, a także informowania o jego nadużyciach. Stąd ustawodawca synodalny wzywał dziekanów do wiernego i gorliwego spełniania powierzonych obowiązków, jak też zobowiązywał dziekanów
do składania przysięgi wiernego spełniania swego urzędu142.
W synodach XVI wiecznych, ale nie potrydenckich, prawodawcy
synodalni sporadycznie przypominali o urzędzie dziekana. Czynił
to np. synod włocławski biskupa Macieja Drzewickiego (1513-1531)
z roku 1516143, jak też synod biskupa Łukasza Górki (1538-1542)
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. IX.
Acta synodi Anno 1418, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 12.
139
Statuta dioecesana Sbignei Episcopi Anno 1477, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 20-21.
140
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin episcopi Anno 1487 editae,
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 26.
141
Tamże, s. 26.
142
Tamże, s. 26.
143
Synodus dioecesana wladislavae die 21 sep.1516 celebrata Matthias Drevicius […]
Episcopus Wladislaviensis, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis
et Pomeraniae..., s. 33.
137

138
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z 1539 roku144. Jeden i drugi wspominają o tym urzędzie ogólnie
nie określając jego praw, obowiązków i zadań. Wynika stąd, że ustawodawcy synodalnie nie przywiązywali do tego urzędu zbytniego
znaczenia, szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę, że wiele miejsca
w statutach synodalnych poświęcali urzędowi archidiakona. Z drugiej jednak strony dziekanów nazywano pomocnikami biskupa145.
Pewnego rodzaju przełomem w dowartościowaniu i przywróceniu
urzędu dziekańskiego były uchwały synodu prowincjalnego odbytego
w Warszawie za arcybiskupa Jana Przerębskiego w 1561 r., a więc
jeszcze podczas trwania obrad Tridentinum, który wzywał, aby zaniedbaną instytucję dziekańską we wszystkich diecezjach przywrócić i powiększyć146. Obowiązkiem dziekanów było czuwać nad karnością i życiem podległego duchowieństwa. Co więcej, dziekani mieli dwa razy
w roku zbierać kapłanów na kongregacje dekanalne, by tępić na nich
wszelkie nadużycia i radzić wspólnie nad sprawami duszpasterstwa,
a w ważniejszych kwestiach porozumiewać się z ordynariuszem lub
jego wikariuszem generalnym147. Czy uchwala synodu prowincjalnego była wprowadzona w życie diecezji kujawsko-pomorskiej, trudno
wprost powiedzieć. Faktem jednak jest, iż po tym synodzie w diecezji
powiększa się liczba dekanatów, a włocławskie synody potrydenckie
wiele miejsca poświęcały urzędowi dziekana i funkcjonowania dekanatów. Świadczy to zatem o tym, że uchwały synodu prowincjalnego
były stopniowo przez biskupów włocławskich wykonywane i wprowadzane w życie, aczkolwiek można to jednoznacznie dostrzec dopiero
w ustawodawstwie synodalnym po Soborze Trydenckim.
5. Prawa, obowiązki i zadania dziekana
w ustawodawstwie synodów potrydenckich
Włocławskie synody odbyte po Tridentinum o wiele więcej miejsca poświęcały regulacjom urzędu dziekańskiego niż te z poprzed144
In synodo anno 1539 Lucae de Górka episcopi, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 37.
145
Ordinationes sub Regimine Petri de Bnin, episcopi, anno 1487 editae,
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 22.
146
Synod ten stwierdzał: chwalebne niegdyś było w poszczególnych diecezjach prowincji ustanawianie i działanie dekanatów wiejskich. Święty synod postanowił, aby biskupi
ordynariusze przywracali i odnawiali stare urzędy dekanatów wiejskich…. I. S u b e r a,
Synody prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 106.
147
Tamże, s. 106.
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niego okresu. Zapewne wynikało to z przytoczonych uchwał synodu
prowincjalnego z 1561 roku, jak też z uchwał Soboru Trydenckiego,
dla którego urząd i posługa dziekana miały przyczynić się do odnowy duszpasterstwa i podniesienia dyscypliny duchowieństwa.
Stąd biskup Karnkowski na pierwszym synodzie potrydenckim odbytym w 1568 roku podkreślał znaczenie i rolę urzędu dziekańskiego
oraz zobowiązywał dziekanów do wypełniania swoich obowiązków,
szczególnie w zakresie czuwania nad obyczajami i życiem duchowieństwa, administrowania sakramentów i sprawowania kultu Bożego oraz wykonywania swoich urzędów. Jednocześnie zobowiązywał
dziekanów, aby wyznaczali miejsce zebrań dekanalnych148 dwa razy
w roku i gromadząc duchowieństwo przeegzaminowali ich z nauki i życia oraz przekazywali potrzebne wiadomości z teologii i prawa149.
Dekanaty i dziekanów ustanawiali zawsze biskupi diecezjalni.
Wspominał o tym bardzo wyraźnie synod prowincjalny z 1561 roku,
który żądał, aby biskupi ordynariusze ustanawiali nowe dekanaty
i dziekanów150. Stąd można wnioskować, że biskupi sami wybierali dziekanów, a nie kto inny. Sprawę nominacji i wyboru dziekanów
komplikuje statut synodu prowincjalnego arcybiskupa Jakuba Wężyka
z 1634 roku, który powziął nieco odmienną uchwałę, dającą pewną
władzę archidiakonom w wyborze dziekanów. Odpowiedni statut tego
synodu stwierdzał: dziekani wiejscy wykonują wspólny urząd biskupów
i archidiakonów, przeto ci dziekani powinni być wybierani wspólnie przez
biskupów i archidiakonów151. Zapewne dobro Kościoła i duszpasterstwa, a także opieka i nadzór i roztaczanie opieki nad duchowieństwem dekanatu przez dziekanów wymagały tej współpracy i porozumienia biskupa i archidiakona przy wyborze dziekanów. Należy jednak
podkreślić, że sformułowanie synodu prowincjalnego, iż dziekani mają
148
Twórcą konferencji, czyli zebrań, albo kongregacji dekanalnych był św. Karol Boromeusz. Jako arcybiskup Mediolonu na synodzie prowincjalnym w 1565 r. zarządził, aby
po dekanatach odbywały się kongregacje dekanalne. Zebrania te dziekan był obowiązany
prowadzić raz w miesiącu, a miejscem ich odbywania były kościoły dekanatu, wyznaczane – per turnum – przez dziekana. Synod podawał także porządek tych zebrań. Ich praktyka szybko rozpowszechniła się w całym Kościele, także w Polsce. Zob. W. G ó r a l s k i,
Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej…, s. 252-254.
149
Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski episcopum celebratae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 66.
150
I. S u b e r a, Synody prowincjale arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 106.
151
Tamże, s. 137.
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być wybierani przez biskupów i archidiakonów nie precyzowało roli archidiakona w tym wyborze. Uchwały synodów włocławskich wskazują,
iż to biskup zawsze mianował dziekana, na ogół na synodzie152, natomiast wybór na ten urząd konkretnej osoby konsultował z archidiakonem oraz uczestnikami synodu, celem wybrania osoby najbardziej
właściwej i godnej. Ci bowiem, znając kandydatów na urząd dziekana,
mogli zapewnić biskupa, że kandydaci na dziekanów wywiążą się z nałożonych obowiązków153. W tym celu synod biskupa Rozdrażewskiego
z 1590 roku żądał, aby dziekani wiejscy byli egzaminowani przez archidiakonów czy zadośćuczynią swoim obowiązkom154.
Dziekani obejmując swój urząd przysięgali biskupowi posłuszeństwo oraz to, że swoje obowiązki będą spełniali wiernie i gorliwie.
Synod diecezjalny z 1628 roku podaje tekst takiej przysięgi155. Składając ją przysięgali na krzyż, dotykając tekstu Ewangelii. Składanie
przysięgi odbywało się najczęściej podczas obrad synodów diecezjalnych lub cząstkowych.
Należy zauważyć, iż ustawodawcy synodalni w okresie potrydenckim bardzo mocno zwracali uwagę na przymioty osobiste dziekana,
które mich zdaniem odgrywały bardzo ważną rolę w realizowaniu zadań dziekańskich. Jako bowiem sprawujący ten urząd zostali postawieni nad kapłanami i dlatego winni być ze wszech miar doskonalszym
i od kapłanów. Skoro zaś uczestniczą we władzy biskupa – nauczał
synod biskupa Pawła Wołuckiego z 1622 roku w rozdziale Decanorum
152
In Sobcoviensi synodo Anno Domini 1590 decreta [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 142.
153
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, die
nona mensis junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 239.
154
In Sobcoviensi synodo Anno Domini 1590 decreta [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 142.
155
Ja N. N. dziekan I świadek synodalny powołany przez Waszą Ekscelencję obiecuję, przysięgam i ślubuję, że moje obowiązki dziekańskie będę wiernie wykonywał
i że zarazem jako świadek synodalny wyjawię Waszej Ekscelencji albo Jego urzędnikowi i w żaden sposób nie będę ukrywał tego co będę wiedział, słyszał albo skoro będę
pytany, co uczyniono lub powiedziano wbrew woli Bożej i kanonów świętych. W dekanacie mi powierzonym cokolwiek do mojej świadomości dojdzie, a będzie odnosiło się
do Kościoła, diecezji i synodu przedstawię do osądu Waszej Ekscelencji. Tak mi dopomóż Bóg i święta Ewangelio. Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia
dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 189.
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Ruralizm Instructio – to powinni odznaczać się pewnymi przymiotami
szczególnymi, a mianowicie: wiedzą, świętością, gorliwością o zbawienie dusz, roztropnością i innymi przymiotami156. Wiedza była dziekanom potrzebna – zdaniem ustawodawcy synodalnego – aby mogli
nauczać i rozwiązywać trudności w dziedzinie sumienia i nauczania157;
świętość, aby swym wzorem i przykładem pociągać kapłanów do naśladowania158, a gorliwość, roztropność i dobroć, aby odpowiedzialnie
kierować swoimi dekanatami nad którymi byli postanowieni159. Jednocześnie synody nawoływały duchowieństwo parafialne do posłuszeństwa i oddawania szacunku dziekanowi z racji pełnienia urzędu
w imieniu biskupa i z jego polecenia160. Dziekanów natomiast wzywały do troski o swój dekanat161 i znajomość granic dekanatu162.
Wspomniany biskup Karnkowski na swoim synodzie z 1579 r.
wyraził w stosunku do duchowieństwa, a w szczególności do dziekanów, pragnienie, aby dobrego i prawego życia byli kierownikami,
a także aby chętnie i gorliwie swe obowiązki wypełniali163. W podobnym duchu stwierdzał biskup Maciej Łubieński (1631-1641)
156
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae in ecclesia parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
157 Synodus Dioecesana pro Archidiaconatu Pomeraniae Anno Domini 1614 celebrata [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 166.
158
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae in ecclesia parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
159
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, die
nona mensis junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 238.
160
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 188.
161
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, die
nona mensis junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 239.
162
Tamże.
163
Secunda synodus dioecesana Stanislai Karnkowski Wladislaviae Anno Domini
1579 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 82.
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na synodzie diecezjalnym w roku 1641, który wzywał dziekanów,
aby mieli czyste myśli, byli doskonali w czynach, dyskretni w milczeniu, pożyteczni w słowie, gorliwi i sprawiedliwi, nie zaniedbujący się
w cnotach, potrafiący napominać i strzec depozytu wiary164
Instytucję i urząd dziekana odrodził i podniósł jego rangę biskup Hieronim Rozrażewski. W artykułach dwóch synodów: diecezjalnego z 1586 r. i cząstkowego odbytego dla archidiakonatu
pomorskiego z 1598 r. przypomniał podstawowe obowiązki dziekanów. W artykule Decanorum ruralium atque eorum congregationum revocatio biskup Rozrażewski wskazał na godny pochwały zwyczaj, zgodnie z którym wszyscy proboszczowie dwukrotnie
w ciągu roku zbierali się w miejscu wyznaczonym przez dziekana, na kongregację dekanalną, gdzie dyskutowali o zagrożeniach,
które trzeba było usunąć z życia dekanatu, o trudnościach w pracy
duszpasterskiej i o sprawach bieżących. W dalszej części tego artykułu biskup polecił dziekanom, aby w czasie kongregacji upominali po bratersku tych kapłanów, którzy dawali zgorszenie i zasługiwali na skarcenie, a odmawiających udziału w kongregacji
karali grzywna w wysokości jednego florena.. Nazwiska tych kapłanów, którzy pomimo upomnienia nie okazali poprawy, miały
zostać dostarczone przez dziekana biskupowi lub jego wikariuszowi w sprawach duchowych. Dziekani, którzy zaniedbywaliby
nałożone na nich obowiązki, mieli zostać przez biskupa surowo
ukarani165.
W strukturze hierarchicznej diecezji włocławskiej urząd dziekana – w myśl uchwał synodalnych – stanowił ważne ogniwo, dlatego też już podczas swego pierwszego synodu diecezjalnego biskup
Rozrażewski, w artykule Munus et officium decanorum ruralium,
przedstawił ujęty w trzy punkty szeroki program zadań i obowiązków dziekańskich. Otóż dziekani zostali zobowiązani do dokładnej znajomości granic swoich dekanatów oraz parafii, kościołów
i miast, a także obszaru swojej jurysdykcji, a także dwa razy w ciągu
164
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, die
nona mensis junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 231.
165
Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae Wladislaviensis (primae) habite et celebratae, A. D. 1586, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 105.
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roku mieli zwoływać proboszczów lub ich komendatariuszy na kongregacje dekanalne, którym mieli przewodniczyć166.
Kongregacja miała składać się z Mszy o Duchu Świętym, przemówienia okolicznościowego dziekana oraz debaty z proboszczami i komendarzami na temat właściwego spełniania urzędów
duszpasterskich i pracy duszpasterskiej w dekanacie. W dalszym
ciągu dziekan winien omawiać z poszczególnymi rządcami parafii zgłaszane przez nich trudności, przy czyn należało uwzględniać
głosy wszystkich zebranych. Jeżeli w dekanacie znajdowaliby się kapłani dający zgorszenie, to dziekan miał obowiązek ich upomnieć,
a w przypadku gdyby zgorszenie było duże i dziekan nie był w stanie
sam się z nim uporać, wtedy powinien sprawę skierować do biskupa lub jego wikariusza w sprawach duchowych. Mieli też dziekani
czuwać, aby wszystkie rozporządzenia ordynariusza były ogłoszone
i wyjaśnione proboszczom i jak najlepiej realizowane. Nadto dziekani zostali zobowiązani do towarzyszenia archidiakonowi w wizytacji archidiakońskiej w dekanacie i troszczyć się o prawidłowe
wypełnienie wszystkich wizytacyjnych wskazań167.
Ponadto dziekani mieli obowiązek zwracać uwagę: w jaki sposób przez proboszczów jest sprawowany kult Boży i jak udzielane są udzielane sakramenty; czy dzieci nie umierają bez chrztu;
czy w szafowaniu sakramentów i innych obrzędów kapłani posługiwali się agenda diecezjalną i księgami zaproponowanymi przez
biskupa; czy Msze święte i kazania w dni świąteczne, a nawet powszednie odbywają się zgodnie z przepisami prawa; czy jacyś parafianie nie zaniedbują spowiedzi i Komunii świętej w okresie wielkanocnym; czy umierającym udzielane jest ostatnie namaszczenie;
czy proboszczowie zachęcają swoich parafian do przyjmowania sakramentu bierzmowania; czy spowiednicy w czasie słuchania spowiedzi stosują wszelkie środki ostrożności168.
166
Do wieku XVI nie było w diecezji włocławskiej ustalonych dokładnie i szczegółowo granic ani parafii, ani dekanatów. Granice te zostały ustalone dopiero za rządów
biskupa Rozrażewskiego w 1585 r. Od tego czasu dziekani mieli obowiązek znać granice dekanatu, co nie nastręczało – po wyznaczeniu granic – większych trudności, a służyć
miało duszpasterstwu i właściwemu kierowaniu dekanatem. Zob. Acta synodi ruralium
decanatuum Pomeraniae ex mandato [...] Hieronimi ep. Wladislavien. et Pomeraniae [...]
anno 1585 Gedanii celebratae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 92.
167
Tamże.
168
Tamże, s. 92-93.
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Dziekani mieli ponadto przypominać proboszczom, aby w poszczególne niedziele wykorzystywali Ewangelię celem wyjaśniania jakiejś
części katechezy, tzn. jednego z dwunastu artykułów Składu Apostolskiego, Dekalogu, siedmiu próśb Ojcze nasz, przykazań kościelnych,
nowego prawa sakramentów, uczynków miłosierdzia i grzechów
głównych. Podobnie byli zobowiązani zatroszczyć się o to, aby wierni
w ich dekanatach posiedli znajomość modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Wierzę w Boga i Dekalogu, zachowywali posty nakazane i kilkakrotnie w ciągu roku byli zapoznawani z treścią bulli Coenae Domini.
Mieli również zwrócić uwagę na to, czy kapłani z należnym szacunkiem
i uwielbieniem, na ile jest to możliwe, sprawowali wspomniane obrzędy, czy celebrowali Mszę świętą w konsekrowanych kościołach albo
chociaż przy konsekrowanych ołtarzach i czy odmawiają brewiarz169.
W drugiej połowie XVI w diecezji kujawsko-pomorskiej, czyli
włocławskiej, znacznym problemem był brak posłuszeństwa poleceniom biskupa. Stąd biskup Rozrażewski prawodawca synodalny
zobowiązał dziekanów, aby zachęcali proboszczów do okazywania posłuszeństwa władzy biskupa i w sprawach swoich dochodów
postępowali zgodnie z prawem, nie przyjmowali parafii z rąk ludzi świeckich, ponieważ wtedy ipso facto wpadali w ekskomunikę
i nie posiadali władzy udzielania sakramentów. Jeśliby zachorował
jakiś proboszcz z dekanatu, wtedy dziekan, z racji pełnionego urzędu, miał obowiązek go odwiedzić, a jeśli zagrażałoby mu niebezpieczeństwo śmierci, miał zatroszczyć się o udzielenie sakramentów
i dostarczenie rzeczy koniecznych umierającemu. W przypadku zaś
śmierci proboszcza, dziekan miał za zadanie jak najszybciej poinformować o tym biskupa. Wśród obowiązków dziekańskich wymieniono również: informowanie biskupa o przebiegu kongregacji dekanalnych i poważniejszych nadużyciach istniejących w dekanacie,
kontrolowanie ksiąg rachunkowych parafii i beneficjów, sprawdzanie czy z kościołów nie zostało nic sprzedane170.
Na drugim synodzie diecezjalnym biskupa Rozrażewskiego odbytym w 1589 r. wydano uzupełnienie do powołanej na poprzednim synodzie kongregacji dekanalnej. Uzupełnienie to składało się
169
Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae Wladislaviensis (primae) habite et celebratae, A. D. 1586, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 105-106.
170
Tamże.
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z trzech punktów. W pierwszym z nich dziekani zostali zobowiązani, aby podczas konferencji dekanalnych sprawdzali, czy wszyscy kapłani pracujący w dekanacie mają inwestytury albo komendy
i czy dobrze znają formułę absolucji. W drugim nakazano dziekanom ogłaszać na każdej kongregacji wydarzenia dotyczące papiestwa i biskupa oraz wszystko to, co zostało uchwalone na synodach
prowincjalnych171.
Na ostatnim z synodów odbytym w 1598 r. dla archidiakonatu
pomorskiego biskup Rozrażewski raz jeszcze przypomniał dziekanom ich obowiązki. Tym razem zostały one ujęte w 28 punktów i zobowiązywały ich do: napominania proboszczów, aby uczyli swoich parafian jak robić znak krzyża; zatroszczenia się, aby
w niedziele i święta proboszczowie nauczali swoich parafian katechizmu; dopilnowania, aby proboszczowie lub ich wikariusze słuchali spowiedzi; sprawdzania, czy kapłani tułacze, bez komendy
od oficjała, nie sprawowali sakramentów w wakujących parafiach;
zwracania uwagi, jak sprawowali się kapłani w dekanacie; badania
czy proboszczowie właściwie sprawowali duszpasterstwo i udzielali sakramentów; ogłaszania odpustów gregoriańskich; przesyłania
do kancelarii biskupiej wykazu odpustów, które były już ogłoszone;
nie pozwalania żadnemu kapłanowi głoszenia kazań, jeśli nie miał
na to pozwolenia ordynariusza lub nie posiadał beneficjum w diecezji; odbywania zebrania dekanalnego raz w półroczu; powiadamianie biskupa o porzuconych parafiach; w przypadku śmierci
proboszcza, poinformowania biskupa o śmierci oraz zatroszczenia
się parafię i wypełnienie testamentu; sprawdzania czy każdy proboszcz posiada egzemplarz bulli Coenae Domini i czy ogłaszana
jest wiernych jej treść; dopilnowania, ażeby proboszczowie posiadali niezbędne księgi do sprawowania kultu Bożego i sakramentów,
tj. mszał, agendę, antyfonarz; polecania proboszczom prowadzenia
ksiąg z nazwiskami: heretyków, podejrzanych o herezję lub innych
przeciwników zwyczajów i dyscypliny kościelnej; upominanie proboszczów, aby nie przyjmowali zakonników do słuchania spowiedzi
swoich parafian, chyba że zostali oni zatwierdzenie przez biskupa;
dopilnowanie, aby w parafiach znajdowały się księgi ochrzczonych,
171
Acta et Constitutiones Synodi secunda dioecesanae Wladislaviensis die 22 Septembris A. D. 1589 [...] celebratae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 133.
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w których będą zapisane imiona i nazwiska ochrzczonych ich rodziców i rodziców chrzestnych oraz dala i miejsce chrztu; nakazanie proboszczom prowadzenie księgi zaślubionych; dopilnowanie,
aby w poszczególnych kościołach hostie były konsekrowane dwa
lub trzy razy w miesiącu i nie używano do odprawiania Mszy świętej
skwaśniałego wina; sprawdzanie czy proboszczowie znali i wyjaśniali swoim parafianom grzechy zastrzeżone papieżowi i biskupowi; czuwanie nad tym, by proboszczowie udzielali Komunii świętej
chorym o kończącym życie; dopilnowanie, aby w parafiach nie było
nieochrzczonych chorych dzieci; napominanie w swoich dekanatach podległych księży, aby mieli w swoich kościołach olej święty pochodzący jedynie z kościoła katedralnego; dopilnowanie, aby
w poszczególnych kościołach odbywały się nabożeństwa czterdziestogodzinne; zatroszczenia się, aby w parafiach przywrócono piękny i święty zwyczaj ostatniego namaszczenia; polecania wszystkim
proboszczom, aby w swoich kościołach znajdowało się baptysterium
i chrzest dzieci odbywał się w baptysterium; sprawdzanie czy kancelarie parafialne były prowadzone zgodnie z przepisami biskupa;
zachęcanie do odbywania w kościołach adoracji Krzyża świętego172.
Synody późniejsze wyznaczały dziekanom podobne i jeszcze
inne zadania. Najpierw wymagały od dziekanów, aby byli sami
spowiednikami duchowieństwa dekanatu173, później, kiedy stało
się to niemożliwe – jak to czynił synod z 1634 r. – zobowiązywały dziekanów do wyznaczania dla duchowieństwa dekanatu
przykładnych, roztropnych i zacnych spowiedników174. Synody
cząstkowe odbyte dla archidiakonatu pomorskiego z 1617175
172
Acta Processus et Decreta Congregationis Archidiaconatus Pomeraniae [...] Hieronimus Comes a Rozrażow [...] in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi Anno Domini
1598 [...] celebravit, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 148-149; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej…,
s. 380-382.
173
Acta Processus et Decreta Congregationis Archidiaconatus Pomeraniae [...] Hieronimus Comes a Rozrażow [...] in Ecclesia Parochali Sobcoviensi Anno Domini 1598
[...] celebravit, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 145.
174
Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die
XVI Mai, et sequentibus sancita, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 200.
175
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 169.
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i 1622 r. 176 nakazywały dziekanowi, aby wyznaczając kogoś
na spowiednika, kierował się roztropnością i mądrością oraz
dobrem duchowym duchowieństwa. Wynika z tego, że dziekani – w myśl stwierdzeń prawodawcy synodalnego – mieli prawo
wglądu w życie wewnętrzne duchownych dekanatu. Było to spowodowane tym, że życie wewnętrzne duchowieństwa, szczególnie sakramentu pokuty, były zaniedbane. Stąd rolą dziekanów
było podnoszenie życia wewnętrznego i pobożności duchowieństwa na wyższy poziom.
Synody diecezjalny z 1622 r., 1628 r. i 1634 r. nakazywały dziekanom – podobnie jak to czynił synod biskupa Rozrażewskiego
z 1586 r. – towarzyszenie biskupowi, archidiakonowi czy też wyznaczonemu przez biskupa wizytatorowi, w czasie wizytacji. Wizytacje
te miały na celu “zachowanie czystości wiary i umocnienie obyczajów chrześcijańskich wśród wiernych”177.
Wiele miejsca synody włocławskie poświęcały przeprowadzaniu
wizytacji parafii przez dziekana. W myśl postanowień Tridentinum,
dziekani będąc bezpośrednimi przełożonymi proboszczów z ramienia biskupa, mogli najlepiej zbadać potrzeby i bolączki parafii. Celem takiej wizytacji parafialnej – jak podkreślał synod biskupa Macieja Łubieńskiego z 1641 r. – było czuwanie nad stanem moralnym
i materialnym parafii. Swoje wizytacje byli zobowiązani przeprowadzać raz a roku, a sprawozdanie z niej przesłać biskupowi178.
Czuwanie nad stanem moralnym parafii obejmowało badanie
życia moralnego i obyczajów duchowieństwa, czuwanie czy kapłani dekanatu prowadzili właściwy tryb życia, nacechowany dobrymi
176
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebranta, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
177
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebrate, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. 184; Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Tamże, s. 188; Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis
Dioecesis MDCXXXIV, die XVI Maii, et sequentibus sancita, Tamże, s. 200.
178
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, Die
Nona Mensis Junii, celebrate, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 238.
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obyczajami, jak to twierdziły synody z 1622 r.179, 1628 r.180, 1634 r.181
i 1641 r.182, czuwanie nad przestrzeganiem rezydencji duchowieństwa183, znajomości teologii i prawa kanonicznego184, co wiązało się
z obowiązkiem egzaminowania duchowieństwa z zakresu teologii
moralnej, dogmatycznej, prawa kanonicznego, sakramentu pokuty,
liturgiki, głoszenia Słowa Bożego, udzielania sakramentów, zwłaszcza umierającym, sprawowania kultu Bożego, chowaniem zmarłych.
Synod biskupa Macieja Łubieńskiego z 1641 r. nazywał dziekana
“ojcem i stróżem”185.
Wizytacja dziekańska obejmowała także sprawy materiale i majątkowe. Najpierw przedmiotem wizytacji miał być kościół, jego
stan zewnętrzny i wewnętrzny, wystrój, utrzymanie, ołtarze, troska
o przechowywanie i bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu,
cmentarz186, wyposażenie kościoła w szaty liturgiczne, księgi, sprzę179
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochaili Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebranta, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
180
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 194.
181
Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die
XVI Maii, et sequentibus sancita, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 200.
182
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, Die
Nona Mensis Junii, celebranta, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 236 i 238.
183
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki, episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 170.
184
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki, episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 170;
Synodus Dioecesana Anni 1620, celebranda Wladislaviae, Tamże, s. 176; Congregatio cleri
totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo
Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo, celebrate, Tamże, s. 184.
185
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, Die
Nona Mensis Junii, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 238.
186
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki, episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. 170; Synodus Dioecesana Anni 1620, celebranda Wladislaviae, Tamże, s. 176; Por.
J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 382-383.
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ty i paramenty oraz ich czystość i schludność187. Podczas wizytacji
dziekani mieli również sprawdzać księgi parafialne (metrykalne),
na co zwracał szczególną uwagę synod archidiakonatu pomorskiego z 1622 r.188
Innym – ważnym obowiązkiem dziekańskim – było przeprowadzanie zebrania dekanalnego. Nie tylko synody z pierwszej fazy
recepcji uchwał trydenckich w diecezji o nich wspominały i określały ich kształt i porządek, ale również i synody późniejsze. Przede
wszystkim zwracały uwagę na ich rolę i znaczenie dla ożywienia
i podtrzymywania ducha kapłańskiego wśród duchowieństwa dekanatu, zaradzania potrzebom duszpasterskim i realizowania postanowień synodalnych. Synody zobowiązywały dziekanów do tego,
aby właśnie na tych zebraniach badali i egzaminowali duchownych
i nauczycieli ze znajomości teologii i prawd wiary189.
Dlatego synody z 1617 r.190, 1620 r.191,1622 r.192, 1628 r.193 oraz
z 1634 r.194 nakazywały, aby kongregacje dekanalne składały się
z dwóch części: ascetycznej (Msza z kazaniem) i obradowej. Pod187
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki, episcopi A. D. 1617 celebrata [...], Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 170; Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo, celebranta,
Tamże, s. 184.
188
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochiali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo, celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
189
Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die
XVI maii, et sequentibus sancita, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 201.
190
Synodus Sobcoviensis Pauli Wołucki, episcopi A. D. 1617 celebrata [...],
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 170.
191
Synodus Dioecesana Anni 1620, celebranda Wladislaviae, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 176.
192
Congregatio cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae, in Ecclesia Parochali Sobcoviensi, praesidente Paulo Wołucki [...] Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo,
celebranta, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 184.
193
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 188.
194
Acta seu Decreta et Statuta synodalia Wladislaviensis Dioecesis MDCXXXIV, die
XVI Maii, et sequentibus sancita, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 200 i 231.
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czas druga części zebrania, prowadzonej przez dziekana, przedmiotem obrad miały być sprawy dobrego i godnego duszpasterzowania.
Najpierw dziekani sprawdzali świadectwa ustanowienia kanonicznego proboszczów, bądź inwestytury, a co za tym szło, sprawy jurysdykcji słuchania spowiedzi i głoszenia kazań. Każdy proboszcz miał
obowiązek podczas takiego zebrania dać sprawozdanie ze swego
życia kapłańskiego i życia parafii195. Jeżeli dziekani zauważyli u jakiegoś duchownego zaniedbania, czy to w życiu duchowym czy administrowania parafią, mieli prawo upominać, a jeżeli zaniedbanie
to się powtarzało, to nakładali naganę. Gdy natomiast miały miejsce większe występki i zgorszenia w dekanacie, dziekan – po zbadaniu całej sprawy – był zobowiązany o wszystkim powiadomić pisemnie biskupa. Jednocześnie synody polecały dziekanom troskę
o utrzymywanie wśród duchowieństwa swoich okręgów ducha jedności i miłości.
Synod biskupa Andrzeja Lipskiego z 1628 r. nakazywał dziekanom przesyłanie do Kurii pisemnych sprawozdań z odbytych zebrań
dekanalnych, jak i wizytacji parafialnych. Sprawozdanie te bowiem,
miały służyć pomocą dla biskupa w zorientowaniu się jak przedstawiało się w poszczególnych dekanatach życie religijne wśród duchownych i wiernych świeckich, a także duszpasterstwo196. Nadto
zobowiązywał kapłanów do całkowitego posłuszeństwa dziekanom.
W przypadku niesubordynacji i stwierdzonego uporu, nadmieniały
statuty, winni mieli być ukarani przez biskupa, stosownie do ciężkości wykroczenia197.
Ten sam synod, ustanawiał dziekanów świadkami synodalnymi.
Wcześniej wspominał o świadkach synodalnych synod przedtrydencki biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego (1484-1495) z 1487 r.,
nakazując im czuwanie nad życiem moralnym i postępowaniem
duchowieństwa według zasad i norm Kościoła i wizytowanie proboszczów198. Świadkowie ci, jako mężowie zaufania, byli zarazem
dziekanami, dowodzi tego norma synodu z 1628 r. Ustawodawca
Tamże, s. 200.
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et
Pomeraniae..., s. 188.
197
Tamże.
198
Ordinationes sub Regimine Petri de Bnin, episcopi Anno 1487 editae,
Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 26.
195
196
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nakazywał powyższym świadkom czuwanie nad życiem moralno-religijnym kapłanów i informowanie o moralności duchowieństwa
na synodzie. Zobowiązywał ich poprzez składanie specjalnej przysięgi do wiernego i uczciwego wypełniania obowiązków na nich
nałożonych199.
Ukazane prawa, obowiązki i zadania, tak liczne i wymagające od dziekanów wysiłku i zaangażowania, dobrze realizowane,
gwarantowały – zdaniem potrydenckich prawodawców synodalnych – wzrost karności, moralności i dyscypliny wśród duchowieństwa, odnowę duszpasterstwa, a także wprowadzanie w życie parafialne przepisów prawa powszechnego i diecezjalnego. Należy
podkreślić, że przede wszystkim synody biskupa Hieronima Rozrażewskiego i synody biskupów: Pawła Wołuckiego (1617, 1620
i 1622 r.), Andrzeja Lipskiego (1628) i Macieja Łubieńskiego (1634)
miały decydujący wpływ na kształt urzędu dziekańskiego w diecezji
kujawsko-pomorskiej, czyli włocławskiej, jego funkcjonowanie i zadania jakie spełniał dla ożywienia duszpasterstwa i reformowania
Kościoła. W drugiej połowie XVII wieku i później, po ustaniu działalności synodalnej w diecezji włocławskiej, tak jak to było w innych
diecezjach200, urząd ten rozwijał się i odgrywał coraz większą rolę
w duszpasterstwie. Do rozkwitu instytucji dziekańskiej dochodzi
w XIX wieku, kiedy to podział diecezji na archidiakonaty zanika
po roku 1818, a tym samym i urząd archidiakona, a w to miejsce
prawa i obowiązki archidiakonów przejmują dziekani. Tym samym
ich władza w dekanacie znacznie wzrosła201.
6. Urząd i posługa dziekana w synodach
odbytych po Soborze Watykańskim II
Sobór Watykański II potwierdził, że instytucja synodu diecezjalnego wciąż pozostaje niezastąpionym narzędziem reformy i od199
Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis die 4 maii Anno
Domini 1628 celebrata, Z. C h o d y ń s k i, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis
et Pomeraniae..., s. 189; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Recepcja reformy trydenckiej...,
s. 384-385.
200
Zob. M. P r z y b y ł k o, Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym
XVIII wieku, Prawo Kanoniczne 9(1966) nr 1-2, s. 113-211; Prawo Kanoniczne 19(1976)
nr 1-2, s. 203-239.
201
Z. C h o d y ń s k i, Archidiakon, [w:] Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego,
t. I, s. 373.
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nowy Kościoła202. Stąd uchwały synodów nadal odgrywają ważną
rolę w regulacjach prawa partykularnego, w tym określają prawa,
obowiązki i zadania urzędu dziekańskiego, który po Soborze zyskał
nowe spojrzenie i znaczenie. Otóż Sobór zaznaczył, że urząd i funkcja dziekana wpisuje się w posłannictwo i kolegialność w wykonywaniu posługi oraz wielość metod działania Kościoła. Stąd zachęcał
biskupów diecezjalnych, aby chętnie wsłuchiwali się w głos swojego
prezbiterium, zasięgali rady i opinii kapłanów dotyczącej potrzeb
pracy duszpasterskiej i dobra diecezji203. W strukturach wspomnianego prezbiterium mieści się w sposób szczególny urząd i instytucja dziekana, której celem jest wspieranie biskupa diecezjalnego
w wykonywaniu pasterskiej posługi w dziele kierowania, nauczania
i uświęcania Ludu Bożego.
Skoro zatem dziekani jako przedstawiciele prezbiterium Kościoła partykularnego należą do najbliższych i najbardziej zaufanych
współpracowników biskupa diecezjalnego oraz stanowią bardzo
ważną rolę w strukturze tego Kościoła, tenże biskup diecezjalny
poprzez uchwały synodalne lub inne akty ustawodawcze określa
i wyznacza ich prawa, zadania, obowiązki i kompetencje. Czyni
to oczywiście w zgodności z prawodawstwem powszechnym204. Tak
też było w wypadku uchwał dwóch włocławskich synodów diecezjalnych odbytych po Vaticanum II. Pierwszy synod włocławski odbyty
przez biskupa Antoniego Pawłowskiego w1967 roku kwestię posługi dziekańskiej uregulował w statutach 45-59205, natomiast drugi
z 1994 roku uprawnienia, obowiązki i zadania określał w statutach
321-334206. Dodatkowo prawa i zadania dziekanów określają Statuty
Dziekańskie, wydane w 1990 roku przez biskupa Henryka Muszyńskiego (1987-1992)207.
202
DB, nr 36. Zob. E. S z t a f r o w s k i, Synod diecezjalny w doktrynie soborowej
i jej wyraz w posoborowych synodach polskich, Prawo Kanoniczne 30(1987) nr 1-2,
s. 61-62.
203
DB, nr 7.
204
Zob. kan. 553-555 KPK.
205
Synod Diecezji Włocławskiej odbyty we Włocławku w dniach 6-9.XI.1967 r. pod
przewodnictwem J. E. Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Biskupa Włocławskiego, Włocławek 1976 (mps), statuty 45-59, s. 11-15 (cytuję dalej: I SDW).
206
Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994, statuty 321-334,
s. 93-96 (cytuję dalej: II SDW).
207
Statuty Dziekańskie obowiązujące na terenie diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 73(1990) nr 1-2, s. 6-11 (cytuję dalej: Statuty Dziekańskie).
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Włocławskie ustawodawstwo synodalne po II Soborze Watykańskim w odniesieniu do urzędu dziekańskiego jest dość bogate
i szczegółowo określa prawa, obowiązki i zadania dziekanów. Czyni
dziekana pośrednikiem między biskupem diecezjalnym i kurią biskupią, a duchowieństwem i wiernymi świeckimi dekanatu w określonych sprawach. Jednocześnie urzędu tego nie ogranicza tylko
do zadań i funkcji administracyjno-kontrolnych, ale także do zadań duszpasterskich w dekanacie. Jest bowiem zdania, że od osoby
dziekana i wypełniania jego posługi w dużym stopniu zależy realizacja misji i posłannictwa Kościoła.
6.1. Dziekan przedstawicielem biskupa diecezjalnego
i jego władzy na terenie dekanatu
Mając na uwadze uchwały synodów włocławskich w odniesieniu
do urzędu dziekańskiego, możemy powiedzieć, że dziekan należy
do współpracowników biskupa diecezjalnego i jest jego przedstawicielem na terenie dekanatu, pełniąc tam funkcje duszpasterskie
o charakterze ponadparafialnym208. Jego zadaniem jest wspomaganie biskupa diecezjalnego w zakresie prowadzenia działalności
duszpasterskiej na terenie powierzonego mu dekanatu oraz wypełnianie określonych funkcji administracyjnych209.
Zgodnie z postanowieniem kan. 553 § 1 KPK dziekan jest mianowany przez biskupa diecezjalnego jako jego wikariusz zewnętrzny,
a więc jest przedstawicielem biskupa diecezjalnego i jego władzy
w dekanacie210. Ustanawiając dziekana, biskup diecezjalny wybiera
go z spośród proboszczów pełniących funkcje duszpasterskie na terenie danego dekanatu. Przed wyborem – według Statutów Dziekańskich – powinien zasięgnąć zdania Rady Kapłańskiej211, a także
kapłanów dekanatu212. Funkcja dziekana nie jest związana z określoną parafią, a posługa jest czasowa213.
Dziekan otrzymuje nominację na okres pięciu lat. Po upływie
tego terminu pełnienie tego urzędu może być przedłużone. Dla
II SDW, statut 321.
Tamże; I SDW, statut 45.
210
II SDW, statut 322.
211
Zob. kan. 495 § 1 KPK.
212
Zob. kan. 553 § 2 KPK.
213
Statuty Dziekańskie, p. I.
208
209
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słusznych i odpowiednio ważnych powodów biskup diecezjalny może zwolnić lub przyjąć rezygnację dziekana przed upływem
kadencji, a także może przekazać tę funkcję innemu kapłanowi.
Funkcja ta wygasa w wypadku przeniesienia dziekana do innego dekanatu. Takie umocowanie prawne stawia urząd dziekana w pozycji
dość korzystnej dla realizacji zadań i obowiązków, które są przede wszystkim ukierunkowane na przedstawicielstwo biskupie tego
urzędu w terenie214.
Mając na uwadze normy prawa powszechnego (kan. 555 KPK)
synodalny ustawodawca włocławski do praw dziekana zalicza
uczestniczenie w synodzie diecezjalnym zwoływanym przez biskupa diecezjalnego, posiadanie i używanie pieczęci dziekańskiej, prawo wprowadzania na urząd proboszcza. W przypadku, gdy któryś
z proboszczów dekanatu z przyczyn niezależnych nie może wykonywać swoich obowiązków, dziekan na mocy prawa diecezjalnego
otrzymuje władzę zastępcy. Władza ta jednak nie dotyczy błogosławienia małżeństw215. Na znak łączności ze swoim biskupem i jednocześnie jako przedstawiciel prezbiterium diecezjalnego, dziekan
bierze udział w koncelebrze sprawowanej w godzinach porannych
w Wielki Czwartek w bazylice katedralnej pod przewodnictwem
Pasterza Diecezji216.
Jeżeli chodzi o zadania i obowiązki dziekana, jako przedstawiciela biskupa w dekanacie, to należy wymienić następujące:
– popieranie i koordynowanie w ramach dekanatu wspólnie
podejmowanej działalności duszpasterskiej, w którą włączać
sięgają referenci dekanalni ustanowieni do różnych dziedzin
duszpasterstwa217;
– czuwanie nad tym, by duchowni dekanatu prowadzili życie
odpowiadające stanowi duchownemu i gorliwie spełniali swoje obowiązki, a w tym m.in. aby święte czynności sprawowali
zgodnie z przepisami liturgicznymi, by dbali o kościoły i sprzęt
liturgiczny, przechowywanie Najświętszego Sakramentu, aby
214
I SDW, statut 45, 2; II SDW, statut 322; Statuty Dziekańskie, p. II, 1; Zob.
J. G r ę ź l i k o w s k i, Prawa, obowiązki i zadania dziekana w świetle statutów dziekańskich obowiązujących na terenie diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej
73(1990) nr 1-2, s. 38.
215
II SDW, statut 323; Statuty Dziekańskie, p. II, 4 i 4 c.
216
II SDW, statut 324; Statuty Dziekańskie, p. II, 4 e.
217
II SDW, statut 323; Statuty Dziekańskie, p. II, 3 a, 7.
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starannie i właściwie prowadzili i przechowywali księgi parafialne oraz prawidłowo administrowali dobrami kościelnymi218;
– wizytowanie parafii swego dekanatu w sposób określony przez
biskupa diecezjalnego, a niekiedy wizytowanie uczących religii
w szkołach i informowanie biskupa diecezjalnego o realizowaniu katechizacji w parafiach dekanatu219;
– zabieganie o to, żeby duchowni zgodnie z postanowieniami
prawa partykularnego uczestniczyli w określonych konferencjach, prelekcjach, spotkaniach teologicznych i zjazdach220;
– troska o dostarczanie pomocy duchowych i materiałów duszpasterskich prezbiterom swego dekanatu221;
– staranie się o dobre poznanie wszystkich kapłanów dekanatu,
otoczenie ich braterską życzliwością i spieszenie im z pomocą.
Otaczanie szczególną troską tych kapłanów, którzy znajdują się
w trudniejszych okolicznościach lub przeżywają pewne problemy czy kryzysy. Opieka nad kapłanami chorymi, aby nie było
pozbawieni pomocy duchowej i materialnej, a w przypadku
śmierci troska o pogrzeb. Dziekan powinien zatroszczyć się
również o to, aby podczas choroby kapłana lub w przypadku
jego śmierci nie zostały zabrane lub nie zginęły księgi parafialne, dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz inne przedmioty należące do parafii. Dziekan również nadzoruje osieroconą parafię
na skutek śmierci proboszcza, powiadamia kurię o śmierci kapłana jego dekanatu, organizuje pogrzeb i czuwa, aby testament
był wykonany według woli zmarłego i aby ktoś z księży kondekanalnych napisał wspomnienie pośmiertne o zmarłym222;
– wprowadzanie na urząd każdego nowego proboszcza w dekanacie, przedstawianie go wiernym, sporządzanie protokółu
zdawczo-odbiorczego przy zmianie proboszcza parafii i dostarczenie go do kurii biskupiej223;
I SDW, statut 50; II SDW, statut 324; Statuty Dziekańskie, p. II, 4, 5.
I SDW, statut 46, 2; II SDW, statut 330.
220
II SDW, statut 328; Statuty Dziekańskie, p. II, 6.
221
II SDW, statut 330.
222
I SDW, statut 46, 2; II SDW, statut 327; Statuty Dziekańskie. P. II, 2, 3 a, 9.
223
I SDW, statut 47; Statuty Dziekańskie, p. II, 3 a, 6; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i,
Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza w posługiwanie we wspólnocie parafialnej
w świetle przepisów prawa powszechnego, Kronika Diecezji Włocławskiej 73(1990) nr
9-10, s. 260-269.
218
219
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– przeprowadzanie w dekanacie zebrań dekanalnych, które powinny składać się z części religijno-ascetycznej, teologiczno-pastoralnej i praktycznej224;
– branie czynnego udziału w konferencjach księży dziekanów
zwoływanych przez biskupa diecezjalnego. Odbiór olejów świętych z kościoła katedralnego i rozdzielanie ich poszczególnym
kościołom dekanatu225;
– usuwanie nieporozumień powstałych na terenie dekanatu między duszpasterzami i ich pracownikami kościelnymi, względnie
parafianami; rozstrzyganie spraw o podział krescencji226;
– badanie i opiniowanie spraw związanych z tworzeniem nowych
parafii lub ośrodków duszpasterskich, jak również z rozgraniczeniami już istniejących oraz informowanie i opiniowanie
spraw związanych z budową nowych kościołów i kaplic227;
– prowadzenie archiwum dziekańskiego228;
– towarzyszenie biskupowi w czasie wizytacji kanonicznej w parafiach dekanatu i dopilnowanie wykonania jej zaleceń229.
Jak można zauważyć, prawa, obowiązki i zadania dziekana jako
przedstawiciela biskupa diecezjalnego w dekanacie dotyczą przede wszystkim nadzorowania i czuwania, aby podlegli mu kapłani
wykonywali wiernie i sumiennie swoje kapłańskie i duszpasterskie
obowiązki, zarządzali w sposób właściwy dobrami materialnymi
Kościoła, prowadzili księgi parafialne oraz sprawowali kult Boży
i czynności liturgiczne zgodnie z przepisami, a także sprowadzają się one do rozmaitych czynności administracyjno-kontrolnych.
Jednocześnie sprawowanie urzędu dziekana wymaga inspirowania,
popierania i koordynowania w ramach dekanatu wspólnie podejmowanej działalności duszpasterskiej.
W tym celu dziekan ma obowiązek wizytować parafie swego dekanatu i przynajmniej raz w roku zdawać pisemne sprawozdanie
biskupowi diecezjalnemu z duchowego i materialnego stanu parafii
w dekanacie. Troszczy się również o stan katechizacji w dekanaII SDW, statut 328.
II SDW, statut 325; Statuty Dziekańskie, p. II, 3 a, 12.
226
Statuty Dziekańskie, p. II, 3 b, 1.
227
Statuty Dziekańskie, p. II, 3 b, 5.
228
Statuty Dziekańskie, p. II, 3 b, 4.
229
Statuty Dziekańskie, p. II, 3, b 3.
224
225
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cie, dba o wykonywanie rozporządzeń biskupa diecezjalnego oraz
protokółów wizytacyjnych biskupa w poszczególnych parafiach
dekanatu. Praca i działalność dziekana to także i przede wszystkim potęgowanie życia religijnego w całym dekanacie. Pod jego
przewodnictwem wszyscy kapłani zaangażowani w duszpasterstwie
mają podjąć zgodną współpracę, której owocem będzie ożywienie
życia religijnego i duszpasterskiego.
Wymienione zadania spełniają dziekani na mocy prawa powszechnego oraz władzy delegowanej przez biskupa diecezjalnego.
Zadania te wymagają od dziekana utrzymywania ścisłej więzi z biskupem diecezjalnym, a także posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, które jest składowym elementem wiary chrześcijańskiej230.
Działalność dziekana, a więc tak jego osobisty stosunek do biskupa
diecezjalnego, jak i czuwanie nad wykonywaniem jego dekretów
i rozporządzeń w dekanacie, powinny wypływać z cnoty religijnego
posłuszeństwa, opartego na motywach wiary.
Zadania i obowiązki dziekana jako przedstawiciela biskupa
diecezjalnego i jego władzy w dekanacie w prawie partykularnym
diecezji włocławskiej wskazują, iż czuwanie nad wykonywaniem
przepisów prawa kanonicznego i zarządzeń biskupa diecezjalnego
powinno opierać się u dziekana z jednej strony na poczuciu prawa,
z drugiej strony na ojcowskim stosunku do podległego mu duchowieństwa. Poczucie prawa nakłaniać będzie dziekana do czujnej
kontroli, a nawet niekiedy do surowych napomnień wobec opieszałych i niedbałych kapłanów w dekanacie, zwłaszcza w wypadku zawinionego niedbalstwa. Poczucie duchowego ojcostwa wobec
kapłanów kondekanalnych przyczyni się do roztropnej wyrozumiałości, uwzględniającej tak słabość ludzkiej natury, jak też nie sprzyjające warunki, utrudniające dokładne wykonanie obowiązków
duszpastersko-administracyjnych231.
6.2. Dziekan kierownikiem i duszpasterzem
kapłanów swego dekanatu
Zgodnie z wolą prawodawcy kościelnego, dziekan ma czuwać
nad tym, aby kapłani jego dekanatu prowadzili życie odpowiaPor. KK, nr 18.
Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Osobowość dziekana na tle jego funkcji i zadań, Kronika Diecezji Włocławskiej 72(1989) nr 12, s. 294-295.
230
231
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dające stanowi duchownemu i gorliwie spełniali swoje obowiązki
szafarzy, duszpasterzy i administratorów, aby mieli opiekę duchową i w razie potrzeby materialną w wypadku choroby. Największą
troską dziekani winni otaczać tych kapłanów, którzy znajdują się
w trudniejszych sytuacjach i okolicznościach lub przeżywają pewne
trudności czy kryzysy232. Ponadto przepisy prawne nakazują dziekanom czuwać, by święte czynności były sprawowane zgodnie z przepisami liturgicznymi, aby kościoły i sprzęt liturgiczny odznaczały się
pięknem, czystością, były zadbane, co szczególnie należy odnieść
do sprawowania i przechowywania Eucharystii. W troskę dziekana
o kapłanów dekanatu i realizowanie przez nich zadań duszpasterskich i administracyjnych wpisuje prawodawca kościelny również
sprawdzanie prowadzenia i przechowywania ksiąg parafialnych,
administrowania dobrami kościelnymi233. Obowiązkiem dziekana
jest dopilnowanie, aby księża dekanalni uczestniczyli w określonych przez biskupa diecezjalnego zebraniach, spotkaniach, kursach
czy konferencjach234.
Przepisy jeszcze ściślej i szczegółowiej określają obowiązki
i uprawnienia księży dziekanów w stosunku do kapłanów. Zobowiązują one i zachęcają dziekana do duszpasterstwa kapłanów
swego dekanatu, które polega między innymi na otaczaniu księży
braterską życzliwością, pomocą, wsparciem, radą i opieką, a także
zainteresowaniem się i dopilnowaniem odprawiania przez księży
rekolekcji, sprawowania funkcji duszpasterskich, katechizowania,
urządzania dekanalnych dni skupienia i godzin kapłańskich235.
Dziekan winien nadto czuwać, aby kapłani kondekanalni mieli
możliwość pielęgnowania i rozwijania swojej duchowości. Powinien też należycie troszczyć się o skuteczne umacnianie wspólnoty
miejscowego prezbiterium. Organizować i popierać spotkania kapłanów m.in. z okazji miesięcznych godzin kapłańskich, skupień dekanalnych, imienin konfratrów w dekanacie. Takie spotkania mają
stanowić okazję do wspólnego sprawowania Eucharystii, do wspólnych spotkań i rozmów kapłańskich236.
Zob. kan. 555 § 1-3.
Zob. kan. 555 § 1, 3.
234
Zob. kan. 555 § 2, 1.
235
II SDW, statut 325; Statuty Dziekańskie, p. II, 3 b, 1 i 3.
236
II SDW, statut 324; Statuty Dziekańskie, p. II, 3 b, 5.
232
233
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Duszpasterstwo kapłanów dekanatu nie stanowi głównego zadania dziekana, to jednak w hierarchii wartości religijnych jest ono
jednym z najważniejszych zadań. Żeby dziekan mógł je dobrze wypełniać i realizować, sam musi być kapłanem o osobistym, głębokim życiu religijnym. Powinien on doceniać znaczenie sakramentów świętych i praktyk ascetycznych w życiu kapłańskim i sam być
wzorem pod względem ich zachowywania. Dziekan ma być przede
wszystkim mężem modlitwy i ascezy; nie mógłby bowiem z przekonaniem i właściwą skutecznością duszpasterzować, zachęcać
innych, pomagać i badać podczas swojej wizytacji zachowywanie
i przestrzeganie przepisów prawnych, posług duszpasterskich i sakramentalnych, jeśli sam nie dbałby o te sprawy w swoim osobistym
życiu kapłańskim237. Pragnąc czuwać i pomagać innym sam musi
być przykładem, stwierdzają Statuty Dziekańskie.
Dziekan sprawując funkcje nadzorujące wobec kapłanów dekanatu i kierowniczo-duszpasterskie – mówią Statuty Dziekańskie – ma do dyspozycji swoich współpracowników. Należą do nich:
wicedziekan, referenci i duszpasterze dekanalni oraz notariusz dekanalny (sekretarz). Wicedziekana ustanawia – na określony czas
(kadencję) – biskup diecezjalny, po zasięgnięciu opinii kapłanów
kondekanalnych. Referentów i duszpasterzy dekanalnych mianuje również władza diecezjalna. Notariusza dekanalnego wybierają
księża w dekanacie238.
W tym miejscu należy wspomnieć o wizytacji dziekańskiej, która
wchodzi w zakres uprawnień i obowiązków dziekańskich. Dziekan
jako przedstawiciel biskupa diecezjalnego i jego władzy na terenie dekanatu oraz jako odpowiedzialny za rozwój życia religijnego
w powierzonym mu dekanacie jest zobowiązany czuwać nad dyscypliną kościelną, kontrolować sprawowanie funkcji duszpasterskich
i administracyjnych duchowieństwa kondekanalnego oraz troszczyć
się o dobro Kościoła, parafii, duchowieństwa i wiernych. Wyrazem
i dopełnieniem tej troski jest polecenie prawodawcy kościelnego,
iż dziekan ma obowiązek wizytować parafie swojego dekanatu w spo-

237
238

Statuty Dziekańskie, p. II, 3, 11.
I SDW, statut 56-57; IISDW, statut 331; Statuty Dziekańskie, p. II, 5, 1-2.
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sób określony przez biskupa diecezjalnego239. Włocławskie ustawodawstwo synodalne po Soborze Watykańskim II bardzo precyzyjnie
do określa.
Statut synodu włocławskiego z 1967 roku nakazywał dziekanowi przeprowadzać wizytację parafii swojego dekanatu raz w roku,
po czym przedłożyć kurii biskupiej na piśmie sprawozdanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku do statutów synodalnych240. Instrukcja ta zalecała dziekanowi, aby wizytując parafie
brał pod szczególną uwagę stan duszpasterstwa, kancelarię i zestawienie tego, co zostało dokonane w zakresie inwestycyjnym. Bardziej szczegółowe sprawozdanie miał dziekan przedstawić co pięć
lat z racji swojej wizytacji odbywanej przed wizytacją kanoniczną
parafii przeprowadzoną przez biskupa. Przedmiotem tej wizytacji miały być: sprawy duszpasterskie, katechetyczne, kancelaryjne,
personalne (w tym rozmowy z duszpasterzami i pracownikami parafialnymi), materialne (stan obiektów sakralnych i kościelnych,
cmentarza przykościelnego i grzebalnego, budynków mieszkalnych
i gospodarczych, gospodarstwa rolnego) i przedstawienie wskazań
i zarządzeń z poprzedniej wizytacji241.
Podobnie sprawę wizytacji dziekańskiej regulują obecnie obowiązujące przepisy zawarte w Statutach Dziekańskich, z zaznaczeniem,
że parafie dziekańskie wizytują rejonowi referenci ds. spraw duszpasterstwa w podległym sobie rejonie242. Prawodawca diecezjalny
mówi o dwóch różnych wizytacjach: corocznej o przeprowadzanej
według instrukcji o wizytacji parafii przez dziekana – zamieszczonej w załączniku nr 4 statutów synodalnych z 1967 roku oraz odbywanej co pięć lat przed wizytacją kanoniczną, którą dziekan przeprowadza według wskazań do protokółu przed wizytacją pasterską
parafii.
Wizytacja przed wizytacją kanoniczną parafii obejmuje cały szereg spraw i zagadnień, które mają ukazać wizytującemu biskupowi
Kan. 555 § 4 KPK.
I SDW, statut 49 i załącznik nr 4.
241
Tamże.
242
Statuty Dziekańskie, p. II, 3, a, 3.
239
240
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obraz i stan parafii243. Na podstawie protokółu sporządzonego przez
dziekana (nazywanego protokółem przedwizytacyjnym), a obejmującego: stan duszpasterstwa parafii, sprawy katechetyczne, kancelarię parafialną, sprawy personalne parafii, sprawy materialne (stan
budynków sakralnych i kościelnych) i administracyjne, biskup zapoznaje się bliżej z parafią i wszystkimi jej sprawami i problemami,
po czym obraz ten weryfikuje wizytując osobiście parafię.
Oprócz wizytacji parafii odbywanej co pięć lat, przed wizytacją kanoniczną parafii, dziekan jest zobowiązany przeprowadzać – w myśl przepisów prawa diecezjalnego – wizytację parafii
każdego roku. Zakres i przedmiot tej wizytacji jest nieco mniejszy,
chociaż obejmuje sprawy najważniejsze, a tym samym wymagające
ciągłego czuwania i kontrolowania oraz sprawowania prawdziwie
duszpasterskiej troski o stan duszpasterstwa i poziom religijno-moralny duchowieństwa i wiernych, stan gospodarczo-administracyjny
oraz inwestycyjny parafii, a także o sprawy związane z prowadzeniem kancelarii parafialnej, kwestiami odnoszącymi się do zatrudnienia pracowników kościelnych244.
Jak zaznacza prawodawca synodalny, każda wizytacja powinna
być przeprowadzona dokładnie, bez pospiechu i nie należy jej ograniczać tylko do wypełnienia kwestionariusza wizytacyjnego. Oprócz
dziekana, który powinien ze swego obowiązku wizytowania parafii
wywiązać się należycie i według przepisów prawa, duszpasterze winni zdawać sobie sprawę, że wizytacja dziekańska nie jest i nie może
być traktowana formalistycznie i powierzchownie, gdyż wynika
z troski prawodawcy kościelnego o właściwe funkcjonowanie parafii w aspekcie duszpasterskim, administracyjno-gospodarczym
i religijno-moralnym. Nadto proboszczowie muszą być świadomi
zaleceń czy uwag, jakie są zamieszczane w protokóle wizytacji kanonicznej, a także ostatniej dziekańskiej245.
Tamże, p. II, 3, a. 4.
Tamże, p. II, 3, b, 1-2.
245
Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Wizytacja dziekańska w świetle przepisów prawa
powszechnego i diecezjalnego włocławskiego, Kronika Diecezji Włocławskiej 73(1990)
nr 3-4, s. 105-115.
243
244

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 311

25-05-2009 13:26:19

312

KS. J. GRĘŹLIKOWSKI

[58]

Po przeprowadzeniu wizytacji rocznej i pięcioletniej, dziekan
jest zobowiązany do sporządzenia protokółu powizytacyjnego
z każdej parafii. Do sporządzenia protokółu zobowiązany jest również rejonowy referent ds. duszpasterstwa, który przeprowadza
wizytację parafii dziekańskiej. Jeżeli w czasie wizytacji zauważono
poważne zaniedbania, w tym także i w kancelarii parafialnej przy
prowadzeniu ksiąg metrykalnych, dziekan ma obowiązek powiadomić o tym biskupa diecezjalnego, który po konsultacji, zarządza
przeprowadzenie wizytacji nadzwyczajnej przeprowadzonej przez
przedstawiciela kurii biskupiej. Gdyby zaniedbania zauważono
w czasie wizytacji przed wizytacją kanoniczną parafii, ponowną wizytację przeprowadza biskup wizytujący parafię246. Protokół sprawozdawczy sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz przesyła dziekan do kurii biskupiej, drugi pozostaje w aktach
dziekańskich, trzeci zaś w aktach parafialnych. Przekazując protokół do kurii, dziekan umieszcza w nim swoje uwagi i zalecenia oraz
dzieli się spostrzeżeniami ogólnodekanalnymi, które oprócz danych
z poszczególnych parafii, są także ważne dla biskupa wizytującego
parafie danego dekanatu247.
Statut 329 synodu diecezjalnego z 1994 roku jednocześnie nakazuje dziekanowi składanie biskupowi diecezjalnemu dodatkowego
sprawozdania z działalności i problemów duszpasterskich powierzonego mu dekanatu248.
6.3. Urząd dziekana ośrodkiem duchowej
i duszpasterskiej współpracy w dekanacie
Stwierdzenie ustawodawcy włocławskiego, że dziekan ma być
kierownikiem duchowej i duszpasterskiej pracy w dekanacie, precyzuje jego stanowisko jako przedstawiciela biskupa diecezjalnego.
Z upoważnienia biskupa i w jego zastępstwie dziekan ma czuwać
nad kapłańsko-moralną postawą duchowieństwa kondekanalnego i nad ich pracą duszpasterską. Dziekan ma zatem troszczyć się
i dbać o intelektualny, teologiczny i moralny poziom kapłanów sweTamże, p. II, 3, b, 3-4.
Tamże.
248
II SDW, statut 329.
246
247
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go dekanatu oraz ich pracy duszpasterskiej249. Ponadto ma wszelkimi sposobami popierać i koordynować w ramach dekanatu wspólną
działalność duszpasterską, co wiąże się ze stosowaniem skutecznych metod duszpasterskich i wychodzeniem naprzeciw różnego
rodzaju akcjom duszpasterskim podejmowanym w diecezji, rejonach i parafiach. Winien troszczyć się o zapewnienie wszelkiej pomocy gwarantującej ich skuteczność w zakresie religijnych przeżyć
wiernych250.
W tym celu dziekan, jak nakazują uchwały posoborowych synodów włocławskich jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia konferencji dekanalnych, wyznaczania ich porządku oraz określania ich tematyki251. Zebranie takie powinno być zwoływane przez
dziekana cztery razy w roku, w porozumieniu z kapłanami z dekanatu, w terminie najbardziej dogodnym dla wszystkich. Powinno być
poprzedzone wspólną modlitwą, konferencją religijno-ascetyczną
oraz winno składać się z obrad prowadzonych w duchu wzajemnego zrozumienia i braterskiej wspólnoty. Dziekan jest zobowiązany
powiadamiać urzędowo z osobna każdego kapłana mającego brać
udział w konferencji dekanalnej, podając przewidziany porządek
dzienny zebrania. Urzędowe zawiadomienie o mającej się odbyć
konferencji dekanalnej dziekan powinien w odpowiednim czasie
przesłać również do kurii biskupiej252.
Do udziału w konferencjach dekanalnych zobowiązani są: wszyscy kapłani diecezjalni zamieszkali na terenie danego dekanatu,
bez względu na zajęcia; kapłani zakonni sprawujący duszpasterstwo; kapłani zakonni mający od biskupa diecezjalnego jurysdykcję
do słuchania spowiedzi oraz kapelani wojskowi w diecezji swego
aktualnego pobytu253. Nieuczęszczanie na konferencje dekanalne
należy zaliczyć do przestępstw przeciwko obowiązkom stanu duchownego. Kapłani, którzy nie biorą udziału w konferencjach lub
je lekceważą powinni być – według prawa diecezjalnego włocławskiego – ukarani według roztropnego zdania biskupa diecezjalnego. Upór kapłanów nieuczęszczających na konferencje, który waII SDW, statut 328.
Statuty Dziekańskie, p. II, 4, 5.
251
Zob. Statuty Dziekańskie, p. II, 4 a, 6.
252
Tamże, p. II, b, 5.
253
Tamże, p. II, b, 4.
249
250
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runkuje wymierzenie kary przez biskupa diecezjalnego, powinien
być stwierdzony daniem upomnienia254.
O przedmiocie i tematyce konferencji dekanalnych decyduje biskup diecezjalny albo dziekan, który według własnego, roztropnego
uznania, bądź na wniosek referenta lub księży dekanalnych może
podejmować szeroki wachlarz tematów i spraw255. Przedmiotem
obrad konferencji mogą więc być poszczególne działy wiedzy teologicznej, przepisy prawa kanonicznego, dekrety Stolicy Apostolskiej,
nauczanie papieskie, ustawodawstwo diecezjalne, zagadnienia
duszpasterskie, homiletyczne, katechetyczne, kościelno-społeczne,
sprawy związane z zarządem parafią, ważniejsze wydarzenia z życia
Kościoła, komunikaty kurii biskupiej, ceremonie kościelne, sprawy
liturgiczne256.
Każda konferencja powinna być poprzedzona mniej lub bardziej
rozbudowaną częścią ascetyczną. Powinny składać się na nią wspólne modlitwy, adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z rachunkiem sumienia oraz konferencja ascetyczna, wspólne celebrowanie Eucharystii. Część teologiczno-pastoralna winna odbywać się
na plebanii lub w odpowiedniej Sali. Obradom ma obowiązek przewodniczyć dziekan, który prowadzi zabranie według ustalonego
porządku, o którym byli powiadomieni księża kondekanalni. Obrady – jak zaznaczają statuty synodalne – powinny być prowadzone
w duchu wzajemnego zrozumienia i braterskiej wspólnoty257. Przebieg
konferencji i dyskusja – jak mówią statuty dziekańskie – powinny
być protokołowane przez sekretarza dekanalnego. Protokóły z zebrań przechowywane są w archiwum dekanalnym, a ich odpisy należy przesyłać do Kurii Biskupiej258.
Zadaniem dziekana jest również powierzanie poszczególnym
kapłanom w dekanacie pewnych działów pracy dekanalnej, a jednocześnie wspiera poczynania referentów dekanalnych w celu właściwego zorganizowania i podejmowania różnych odcinków życia
254
Tamże; Zob. T. P a w l u k, Konferencje dekanalne w kanonicznym prawie powszechnym i warmińskim, Studia Warmińskie 3(1966) s. 88-89.
255
II SDW, statut 328; Zob. J. G r ę ź l i k o w s k i, Konferencje dekanalne w kanonicznym prawie powszechnym i diecezjalnym włocławskim, Kronika Diecezji Włocławskiej 73(1990) nr 5-6, s. 176.
256
II SDW, statut 328.
257
I SDW, statut 54; Statuty Dziekańskie, p. II, b, 5.
258
Statuty Dziekańskie, p. II, b, 6.
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duszpasterskiego. Ma to też zastosowanie do inicjatyw i pracy duszpasterza rejonowego obligowanego do różnych działań w ramach
ogólnopolskiego czy diecezjalnego programu duszpasterskiego.
Dziekan nie może stać obok tych działań, ale powinien pomagać
i wspierać, propagować i wychodzić naprzeciw wszelkim poczynaniom i akcjom duszpasterskim. Nadto winien troszczyć się o ducha
wspólnoty kapłańskiej, wpływać na kapłanów dekanatu, aby ci byli
w pełnym szacunku dla podporządkowania hierarchicznego, a także
winien być rzecznikiem otwartych kontaktów z własnym biskupem, połączonym ze szczerą ufnością, serdeczną przyjaźnią, z prawdziwym dążeniem do pełnej harmonii i zgodności, która w niczym nie przekreśla
rozumnej inicjatywy osobistej i przedsiębiorczości duszpasterskiej259.
Osoba dziekana – w myśl włocławskiego ustawodawstwa synodalnego – ma zatem być ośrodkiem duchowej i duszpasterskiej
współpracy w dekanacie. Jego funkcja, troska i posługa ma wpływać na rozwój duchowy miejscowego prezbiterium oraz potęgować
w ramach dekanatu duszpasterską działalność. Aby wyjść temu naprzeciw sam dziekan musi być wzorowym duszpasterzem. To zaś
wymaga, aby posiadał ducha apostolskiego, umiejętność i roztropność duszpasterską w swojej pracy.
6.4. Warunki skuteczności pracy dziekańskiej
Skoro urząd dziekana jest ośrodkiem duchowej i duszpasterskiej
współpracy w dekanacie, to wymaga konkretnych cech i zalet psychologiczno-moralnych, a także pewnych cech charakteru, które
będą nadawać kierunek wszelkiej jego działalności. Niektóre z nich
już omówiono wyżej. Należy jednak wspomnieć jeszcze o poczuciu
odpowiedzialności za pracę w dekanacie. Na stanowisku kierowniczym, jakim jest urząd dziekana, to poczucie odpowiedzialności
musi być większe, chodzi bowiem o pracę wspólną, na którą składa
się współdziałanie wielu osób. Stąd ustawodawca synodalny stawia
kandydatom na urząd dziekana pewne wymagania, a mianowicie:
wyrobienie duchowe, gorliwość duszpasterską i uzdolnienia administracyjne oraz znajomość kapłanów dekanatu i autorytet wobec
259
Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów,
Wrocław 1995, nr 23-24; Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem, nr 80, [w:] II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum 2001,
s. 170.
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duchowieństwa dekanatu260. Według ustawodawcy synodalnego
nie będzie mógł dobrze spełniać swoich obowiązków dziekańskich
kapłan, który nie potrafi czy nie chce stawiać wymagań – oczywiście w sposób roztropny i rzeczowy – podległemu duchowieństwu.
Sprawującemu urząd dziekanowi powinna towarzyszyć ciągła świadomość ważności sprawy Bożej i dobra wiernych oraz staranie, aby
w swoim zakresie uczynił wszystko co może zachęcić, zmobilizować
i porwać księży kondekanalnych do gorliwości w ich kapłaństwie
i pracy duszpasterskiej.
Innym warunkiem skuteczności pracy dziekańskiej jest kierowanie się przez dziekana w sprawowaniu wszystkich jego funkcji,
zadań i w odnoszeniu się do kapłanów kondekanalnych ze sprawiedliwością i miłością261. Są to cnoty, które mają wielkie znaczenie
społeczne, a o których wspomina prawodawca diecezjalny w Statutach Dziekańskich262. Jeżeli dziekan jest sprawiedliwy w rozdzielaniu prac, zadań, nakładaniu obowiązków, zyskuje sobie zaufanie
duchowieństwa, a jego decyzje przyjmowane są z szacunkiem i posłuszeństwem. O taki też ideał i wzór podejmowania oraz realizowania zadań i obowiązków przez dziekanów chodzi prawodawcy
synodalnemu.
Zakończenie
Przybliżona analiza uchwał synodalnych diecezji włocławskiej
na przestrzeni ośmiu wieków pod kątem urzędu dziekańskiego,
jego uprawnień, obowiązków i zadań w diecezji, daje przekonanie
jak ważny to urząd i konieczny do realizacji misji religijnej Kościoła
i jego duchowego posłannictwa. Poczynając od kształtowania się
tego urzędu, poprzez jego rozwój i obecnie obowiązujące normy
prawa kanonicznego, urząd ten zawsze wpisywał się w posłannictwo
Kościoła, kolegialność w wykonywaniu posługi oraz wielość metod
działania wspólnoty Ludu Bożego. Urząd ten i posługa dziekana,
określane uprawnienia i obowiązki zawsze miały na celu wspieranie
I SDW, statut 45 i 46.
Zob. J a n P a w e ł II, List apostolski Tertio millennio adveniente z dnia 10 XI
1994 r., AAS 87(1995) nr 20; Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia
i posługi z Chrystusem, nr 39-41, [w:] II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum
2001, s. 170.
262
Statuty Dziekańskie, p. III, 4, 2.
260
261
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biskupa diecezjalnego w sprawowaniu pasterskiej posługi w Kościele partykularnym.
Dziekani jako przedstawiciele prezbiterium Kościoła partykularnego, w świetle omówionych norm prawa powszechnego i synodalnego włocławskiego, przez wszystkie wieki historii Kościoła należeli
i należą do najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników
biskupa diecezjalnego oraz stanowili i stanowią obecnie bardzo
ważną rolę w strukturze tego Kościoła. Ich prawa, obowiązki, zadania i kompetencje określało i określa ustawodawstwo powszechne
w stopniu ogólnym, a synodalne włocławskie, inspirowane normami prawa powszechnego, w sposób szczegółowy, uwzględniający
potrzeby lokalne i duszpasterskie.
Włocławskie ustawodawstwo synodalne czyniło i czyni z dziekana
„pomocnika biskupa diecezjalnego”, pośrednika między biskupem
diecezjalnym i kurią biskupią, a duchowieństwem i wiernymi świeckimi dekanatu w określonych sprawach. Początkowo zadaniem
dziekana było wprowadzanie uchwał synodalnych i rozporządzeń
biskupa diecezjalnego w życie dekanatu i poszczególnych parafii,
bycie stróżem wiary, obyczajów oraz dyscypliny kościelnej. Po Soborze Trydenckim urząd ten nabrał jeszcze większego znaczenia
i nie ograniczał się tylko do zadań i funkcji kontrolnych i nadzorujących pracę kapłanów w dekanacie, ale także administracyjnych,
mających na celu wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzie
i kierowaniu diecezją. Po Soborze Watykańskim II do obowiązków dziekana doszły jeszcze zadania duszpasterskie w dekanacie.
Można zatem powiedzieć, że od osoby dziekana i wypełniania jego
urzędu i posługi w dużym stopniu zależała i zależy obecnie realizacja misji i posłannictwa Kościoła.
Przeprowadzona analiza włocławskiego ustawodawstwa synodalnego pod kątem urzędu dziekańskiego, jego praw i obowiązków
wykazała również ewolucję norm prawnych w odniesieniu do tego
urzędu. Jest ona widoczna szczególnie w odniesieniu do uprawnień, zadań i obowiązków dziekana w świetle obecnie obowiązujących przepisów diecezjalnych. Są one jakże bogate, szczegółowe,
ważne i rozciągają się na wielu płaszczyznach życia kościelnego
i duszpasterskiego.
Przybliżone prawa, obowiązki, zadania i kompetencje oraz przymioty urzędu dziekańskiego, dają obraz wymagań jakie włocławski ustawodawca synodalny i życie Kościoła, a przede wszystkim
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jego potrzeby duszpasterskie, stawiały przed kapłanami pełniącymi
urząd dziekana. Włocławskie ustawodawstwo synodalne zmierzało
do szczegółowego określenia funkcji i zadań dziekańskich służących celom kontrolno-nadzorującym oraz administracyjno-duszpasterskim Kościoła włocławskiego. W ich świetle urząd i posługa dziekana miały i mają obecnie doprowadzić do tego, aby pod
przewodnictwem dziekana wszyscy kapłani w dekanacie zaangażowani w duszpasterstwie realizowali swoje powołanie kapłańskie
i duszpasterskie, wywiązywali się ze swoich obowiązków i zadań
wynikających z prowadzenia parafii, podejmowali zgodną i owocną współpracę, której owocem będzie ożywienie życia religijnego
i duszpasterskiego w Kościele partykularnym, a także realizowana
będzie – zgodnie z przepisami prawa kanonicznego – posługa pasterzowania, uświęcania i nauczania wiernych. Nadto, posługa dziekana ma kształtować życie religijne wiernych duchownych i świeckich,
a także wpływać na zaangażowanie poszczególnych kapłanów dekanatu w podejmowanie zgodnej i owocnej współpracy, której owocem będzie ożywienie życia duszpasterskiego w diecezji.
The deans in synodal legislation of the diocese of Włocławek
The introduce analysis the synodal resolution of the dioceses of Włocławek on
space eight centuries on angle dean’s office, its authorization, duty and tasks in
diocese, give conviction haw important is this office and necessary to realization
religious mission of Church and his spiritual mission. From the beginning
formation this office, through its evolution and actual obligatory norms of canon
law, this office always write in mission of Church, joint action in realize and many
methods activity community of the People of God. Moreover office of deans,
definite authorizations and obligations always have on in view help of the diocesan
bishop in performance pastoral service in particular Church.
The deans as representative of presbytery the Włocławek Church, in light
discussion rules of Włocławek synodal legislation, had belong and belong
to nearest and most trustworthy collaborators of the diocesan bishop and have
very important part in structure of this Church.
The synodal legislation of Włocławek made and make with dean assistant of
the diocesan bishop, mediator between the diocesan bishop and the diocesan
curia, and priest and faithful deanery in specified matter. In the beginning dean
introduced synodal legislation and orders of the diocesan bishop in life denary
and individual parishes, was guardian of faith, customs and discipline. After the
Council of Trent this office took bigger meaning and not limit to function control
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and inspect work priest in deanery, but also administrative in design assistance
of the diocesan bishop in control of the diocese. After the Council of Vatican
II to duty of the dean join pastoral duty in deanery. On the person dean and his
service in big degree depend realization of mission of the Church.
The synodal legislation of Włocławek made for detail designation function
and assignment of deans servant designs inspection and administration-pastoral
of the Włocławek Church. In they light office and service dean had and has
take for this, that under leadership of the dean all priest in deanery commit in
priesthood realize priest and pastoral vocation, realize duty result with leadership
of parish, take cooperation, with fruit will be animation religious and pastoral life
in the particular Church, and also will be realize – peaceably with rules of cannon
law – service pastoral, sanctify and teaching of faithful.
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KAPITUŁA KATEDRALNA W DIECEZJI
AUGUSTOWSKIEJ CZYLI SEJNEŃSKIEJ (1818-1925)
Treść: Wstęp. – 1. Erygowanie kapituły. – 1.1. Papieska bulla erygująca
kapitułę. – 1.2. Wykonanie postanowień bulli. – 1.2.1. Warunki stawiane przez
władze cywilne. – 1.2.2. Erygowanie kapituły. – 1.2.3. Pierwsze nominacje.
– 1.3. Ulokowanie i strój członków kapituły. – 2. Statuty. – 2.1. Dążenia kapituły
do otrzymania statutów. – 2.2. Zaaprobowanie statutów. – 3. Nominacje członków
kapituły. – 3.1. Mechanizmy nominacji. – 3.1.1. Rola biskupa diecezjalnego.
– 3.1.2. Rola władz świeckich. – 3.2. Nieprawidłowości przy nominacjach.
– 4. Wybór administratora diecezji. – 4.1. List polecający w wypadku śmierci
biskupa. – 4.2. Wybór administratora. – 4.3. Zatwierdzenie przez władze cywilne.
– 5. Działalność kapituły. – 5.1. Protokoły z sesji kapituły. – 5.2. Obowiązki kapituły
związane z działalnością seminarium duchownego. – Zakończenie.

Wstęp
Kapituła kanoników jest to kolegium duchownych ustanowione, przez papieża, by podnieść świętość nabożeństw w kościele, dla
którego została utworzona. Kapituła katedralna miała też pomagać
biskupowi w zarządzie diecezją jako jego rada, a w czasie “sede vacante” stolicy biskupiej zastępować biskupa w zarządzaniu diecezją1.

1
Z. M a u r o, Capitolo, w: Enciclopedia Cattolica, t. 3, Città del Vaticano 1950,
k. 686-687; M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950,
s. 504; por. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa
1876, s. 520; por. A. K r a s i ń s k i, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861,
s. 131; por. F. W e r n z – P. V i d a l, Ius canonicum, t. 2, De personis, wyd. 3, Romae
1943, s. 825; F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 540;
por. J. B e y e r, De Capitulis cathedralibus servandis vel supprimensis, w: Periodica
63(1974), s. 477.
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Ustanawianie, zmiany i likwidowanie kapituł było zastrzeżone Stolicy Apostolskiej2.
W początkach historii Kościoła biskupi sprawowali zarząd
przy pomocy duchownych, to jest kapłanów i diakonów, zasięgając ich rady. Zazwyczaj w skład takiej rady wchodziło dwunastu
prezbiterów i siedmiu diakonów, którzy mieszkali każdy osobno.
Od IV w. duchowni przebywający w mieście rozpoczęli prowadzenie życia wspólnego przy kościele biskupim pod określoną regułą.
Kolegium utworzone w ten sposób nazwano kapitułą, a taki sposób
życia – życiem kanonicznym – “vita canonica”, tych zaś, którzy tak
żyli określano kanonikami. Samą nazwę “canonici” jedni wywodzą
z listy duchownych czyli kanonu, inni zaś ze sposobu życia duchownych według kanonów prawa kościelnego – w odróżnieniu od zakonników żyjących według reguły zakonnej. Natomiast jeszcze inni
twierdzili, że nazwę tę należy tłumaczyć od odmawiania wspólnie
pacierzy kanonicznych (horas canonicas)3. Powaga kapituł katedralnych wzrosła, kiedy w XII w. zyskały one osobowość prawną
oraz przyznano im prawo wyboru biskupów4.
W Polsce już od XII w. istniały kapituły katedralne. Na czele
każdej z nich stał dziekan, a od XIII w. prepozyt, z wyjątkiem Krakowa, gdzie na czele kapituły nadal pozostawał dziekan5. Od czasów utworzenia pierwszych kapituł polskich, w ich skład obok kanoników wchodzili także prałaci6. Różnili się oni od kanoników
funkcjami lub tylko tytułem, dlatego też zwani byli często “canonici
maiores”. Prałatami w kapitułach polskich byli duchowni piastują2
Por. CIC 1917, kan. 391 § 1, 392; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne,
t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 541; por. CIC 1983, kan. 504; por. J. B e y e r, De Capitulis
cathedralibus servandis vel supprimensis, w: Periodica 63(1974), s. 479.
3
M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950, s. 505;
por. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876,
s. 520; por. F. W e r n z – P. V i d a l, Ius canonicum, t. 2, De personis, wyd. 3, Romae
1943, s. 829; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 541;
por. E. R i t t n e r, Prawo kościelne katolickie, t. 1, wyd. 2, Kraków 1889, s. 190-191.
4
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 542; M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950, s. 505.
5
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 542; E. S z t a f r o w s k i, Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu (Zarys Prawa Kanonicznego, II/3), Warszawa 1968, s. 71.
6
P. P a ł k a, Prałatury i kanonie Katedralnej Kapituły Chełmskiej obrządku łacińskiego, w: Prawo Kanoniczne 18(1975), nr 1-2, s. 125.
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cy w kapitule funkcję prepozyta, dziekana, archidiakona, kantora,
scholastyka, kustosza, a czasem także kanclerza7.
W niniejszym artykule przedstawiono, w aspekcie prawa kanonicznego, kapitułę katedralną w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej w całym okresie jej istnienia, to jest w latach 1818-1925.
Był to okres rozbiorów Polski, kiedy terytorium tej diecezji znalazło
się faktycznie pod jurysdykcją cara Rosji.
1. Erygowanie kapituły
Erygowanie kapituły katedralnej lub kolegiackiej było zarezerwowana w prawie kościelnym Stolicy Apostolskiej8. Ustanowienie
nowych prałatur w kapitule także było zastrzeżone Stolicy Świętej.
Biskup diecezjalny mógł zaś, za zgodą kapituły przywrócić zniesione prałatury i utworzyć nowe kanonie. Nie mógł jednak bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej ustanowić kanonii jako urzędu bez
uposażenia9.
1.1. Papieska bulla erygująca kapitułę
Papież Pius VII bullą “Ex imposita Nobis” z dnia 30 czerwca
1818 r. dokonał erekcji diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, polecając jednocześnie utworzyć siedem kapituł katedralnych w różnych diecezjach polskich, wśród nich kapitułę katedralną sejneńską.
Egzekutorem tych decyzji, z woli papieża, został mianowany Franciszek Malczewski, arcybiskup warszawski. Jednocześnie Pius VII
określił w tej samej bulli, iż w skład każdej kapituły katedralnej
miało wchodzić maksymalnie 12 kanoników10, posiadających bene7
W. G ó r a l s k i, Skład osobowy oraz obsadzanie prałatur i kanonii w Kapitule Kolegiackiej w Pułtusku, w: Prawo Kanoniczne 19(1976), nr 1-2, s. 242; por. W. W ó j c i k,
Powstanie i wygaśnięcie kapituły kolegiackiej w Klimontowie, w: Prawo Kanoniczne 4(1961), nr 1-4, s. 40-42; por. Z. M a u r o, Capitolo, w: Enciclopedia Cattolica,
t. 3, Città del Vaticano 1950, kol. 687-688; por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris
Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950, s. 505.
8
A. V e r m e e r s c h – J. C r e u s e n, Epitome iuris canonici, t. 1, wyd. 6, Romae 1937, s. 364; F. W e r n z – P. V i d a l, Ius canonicum, t. 2, De personis, wyd. 3, Romae 1943, s. 833; M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti
1950, s. 506.
9
Por. CIC 1917, kan. 393 § 3, kan. 394 §2, 3; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 543.
10
W Polsce istniał już wcześniej zwyczaj, według którego liczba kanoników w kapitule wynosiła dwunastu. Por. A. K r a s i ń s k i, Prawo kanoniczne krotko zebrane,
Wilno 1861, s. 130.

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 323

25-05-2009 13:26:20

324

KS. M. STĘPIEŃ

[4]

ficja, a w tej liczbie cztery godności: dziekana, archidiakona, kustosza i scholastyka. Oprócz tego w każdej kapitule miał być ustanowiony kanonik św. teologii i penitencjarz11.
1.2. Wykonanie postanowień bulli
Biskup Gołaszewski zaraz po ogłoszeniu bulli Piusa VII podjął
starania, aby utworzyć kapitułę, powołując się na postanowienia zawarte w tym dokumencie papieskim12. Jeszcze jako biskup wigierski, w porozumieniu z arcybiskupem Malczewskim, polecił swemu
konsystorzowi, by ten przedstawił kandydatów na kanoników kapituły katedralnej i kapituły kolegiackiej13. Konsystorz bardzo szybko
wykonał otrzymane od biskupa zadanie i przekazał dwie listy kandydatów. Na kanoników kapituły katedralnej zaproponował księży: Stanisława Biermanna – proboszcza w Nowomiesku i dziekana
wierzbołowskiego, Pawła Chrzanowskiego, Jana Dąbkowskiego,
Franciszka Norwiłłę – proboszcza w Błogosławieństwie i dziekana
sapieżyńskiego, Leonarda Szymonowicza – proboszcza w Berznikach i dziekana wigierskiego, Mateusza Świętochowskiego, Mateusza Zalewskiego – proboszcza w Puńsku i assesora konsystorza,
Hieronima Zawadzkiego – proboszcza w Wiłkowyszkach i dziekana
olwitskiego, Jana Zawadzkiego – proboszcza augustowskiego oraz
Ignacego Zybanowicza – proboszcza w Metelu i dziekana simneńskiego. Natomiast jako kandydatów do kapituły kolegiackiej wymieniono w piśmie konsystorza następujących duchownych: Benedykta Bieniaszewicza, Andrzeja Dylewskiego, Wincentego Jucewicza,
Tomasza Karsyę, Raymunda Lodkena, Józefa Orzechowskiego,
Wincentego Paszkiewicza, Tadeusza Sorokę, Paulina Steffena, Stanisława Strzałkowskiego, Antoniego Wyszyńskiego, Kazimierza
Kuderkiewicza albo Nikodema Raczukiewicza14. W efekcie jednak
11
P i u s VII, Bulla. “Ex imposita Nobis” (30-06-1818), w: Bullari Romani continuatio Summorum Pontificum Benedicti XIV, Pii VIII, VII/2, Prati 1852, s. 1780-1783.
12
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 73.
13
Zlecenie. Gołaszewsk i do konsystorza. Warszawa, 22-10-1818. Archiwum Diecezjalne w Łomży (skrót: ADŁ), w: Akta kancellaryi Biskupa Augustowskiego tyczące
się Kapituły i kanoników 1812-1910. Zespół ogólny (skrót: II) sygn. II 87, k. 18-19;
por. B. K u m o r, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej
(1772-1918), Kraków 1980, s. 313.
14
Prezentacja. Konsystorz do biskupa. Urdomin, 30-10-1818. ADŁ, w: sygn. II 87,
k. 21-24.
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te nominacje nie doszły do skutku, a kapituły kolegiackiej w ogóle
nie utworzono w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej15.
1.2.1. Warunki stawiane przez władze cywilne
W lutym 1820 r. władze rządowe przedstawiły biskupowi diecezji
augustowskiej czyli sejneńskiej warunki funkcjonowania kapituły
katedralnej. Według tych wskazań, dochód roczny prałatów miał
wynosić 8 tys. zł., a kanoników 6 tys. zł. Dotyczyło to jednak tylko
dwóch prałatów i dwóch kanoników, którzy zobowiązani byli na stałe mieszkać przy katedrze. Uzupełnienie do liczby dwunastu miało
nastąpić poprzez nominacje duchownych mających swoje beneficja parafialne na terenie diecezji. Oprócz uposażeń z beneficjów,
mieli oni pobierać roczną pensję z dochodów kapituły w wysokości
1,2 tys. zł., a pozostali bez takich obowiązków, mieli otrzymywać
pensję roczną w wysokości 600 zł. Wszyscy kanonicy mieli mieć
obowiązek przyjeżdżać raz w roku na sesję kapituły i zobowiązani
byli do przedstawienia władzy diecezjalnej raportów i objaśnień.
Kanonicy mieszkający przy katedrze nie mogli mieć żadnych innych
beneficjów. Zaznaczono też, że kanonicy ci mogli oddalić się od katedry na mniej niż dziesięć dni, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od biskupa, natomiast, by mogli wyjechać na dłuższy okres,
niezbędne było uzyskanie zezwoleń od biskupa i od władz rządowych. Pozostali kanonicy mieli mieszkać na swych probostwach,
a w przypadku mianowania ich na prałatów i kanoników mieszkających przy katedrze, beneficja ich miały wakować. Nominacji
na członków kapituły miał dokonywać rząd po uprzednim przedstawieniu kandydatów przez biskupa. Kandydaci na członków kapituły
wyświęceni po 1819 r. powinni byli posiadać doktorat lub magisterium z teologii albo z prawa, natomiast wyświęceni przed podanym
wyżej rokiem, mieli być zobowiązani do złożenia egzaminu określonego przez władze cywilne. Biskupa diecezjalnego zobowiązywano
do przedstawienia władzom świeckim kandydatów do kapituły16.
15
Przygotowania do utworzenia kapituły kolegiackiej poczyniono jeszcze w 1830
roku. Por. List. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (skrót:
KRWROP) do biskupa augustowskiego. Warszawa, 23-06-1830. ADŁ, w: sygn. II 87,
k. 162; por. W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872,
Lublin 1972, s. 79.
16
Zarządzenie. KRWROP do biskupa augustowskiego. Warszawa, 01-02-1820.
ADŁ, w: sygn. II 87, k. 2-4; por. W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych
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Jak wynika z zarządzenia władz cywilnych, biskup diecezjalny był
w sposób zasadniczy uzależniony od władz rządowych przy nominacjach na członków kapituły katedralnej. Znamienne było to, iż
to rząd miał dokonywać nominacji, po uprzednim przedstawieniu
kandydatów przez biskupa. Taki stan rzeczy był tolerowany przez
władze kościelne, które praktycznie były zmuszone do podporządkowania się warunkom określanym przez władze świeckie.
1.2.2. Erygowanie kapituły
W kwietniu 1822 r., arcybiskup warszawski Stefan Hołowczyc, na podstawie delegacji Stolicy Apostolskiej, wydał dekret
wykonawczy erygujący kapitułę katedralną w Sejnach. W akcie tym powołał się na bullę “Ex imposita Nobis” papieża Piusa
VII i zaznaczył, iż tej erekcji miał już dokonać jego poprzednik
na stolicy arcybiskupiej w Warszawie. On natomiast otrzymał odpowiednie pełnomocnictwa od Stolicy Świętej w breve z 16 lutego
1820 r. Arcybiskup Hołowczyc zaznaczył, że zgodnie z bullą Piusa
VII w kapitule mieli być ustanowieni: dziekan, archidiakon, scholastyk i kustosz, a wśród ośmiu kanoników teolog i penitencjarz.
Na mocy dekretu erygującego ustanowiono też przy katedrze sześciu wikariuszy.
Uposażenie członków kapituły, arcybiskup określił na 6 tys. zł.,
dla osób piastujących wyższe godności w kapitule, a dla kanonika
4 tys. zł., z zastrzeżeniem, że postanowienia te uzyskają moc prawną
po wyrażeniu zgody przez króla. Hołowczyc oprócz tego zobowiązywał kapitułę, aby wypełniała zadania postawione przez własnego
biskupa i władze świeckie. W końcu przypominał też o obowiązku
ułożenia statutów, które miały być zatwierdzone przez biskupa, arcybiskupa oraz przyjęte i uznane przez króla17.
Postanowienie zawarte w dekrecie erekcyjnym o konieczności
podporządkowania się członków kapituły zarządzeniom i zadaniom
wydawanym przez władze świeckie, wyraźnie sugeruje, że arcybiskup Hołowczyc umieścił te zapisy w wyniku interwencji władz
rządowych.
w Królestwie Polskim do postania styczniowego, w: Prawo Kanoniczne 43(2000), nr 3-4,
s. 366-367.
17
Dekret. Hołowczyc do Czyżewskiego. Warszawa, 12-04-1822. ADŁ, w: Acta Capituli Cathedralis Seynensis (sygn. II 88), k. 40.
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1.2.3. Pierwsze nominacje
Pierwsi członkowie kapituły katedralnej sejneńskiej zostali mianowani przez biskupa diecezjalnego dnia 6 października 1922 r.18,
po wcześniejszym uzyskaniu na to zgody od władz cywilnych. W ten
sposób spełniono warunki co do sposobu mianowania członków kapituły przedstawione przez władze świeckie w wyżej wspomnianej
instrukcji19.
Roczne uposażenie kapituły sejneńskiej ustalono na 20 tys. zł.20.
Augustyn Marciejewski został mianowany dziekanem kapituły, Stanisław Choromański archidiakonem, Andrzej Żmijewski kustoszem,
a Hieronim Zawadzki scholastykiem. Natomiast kanonikami kapituły sejneńskiej zostali mianowani następujący księża: Feliks Barzykowski, Mateusz Borowski, Stanisław Biermann, Bonawentura
Butkiewicz, Marcin Miłkowski, Antoni Myszkiewicz, Franciszek
Norwiłło i Ignacy Zybanowicz21. Instalacji kapituły dokonał delegat
biskupa diecezjalnego, biskup Marcjejewski dnia 8 grudnia 1822 r.22.
Władze cywilne protegowały swoich kandydatów w procedurze
nominacyjnej na członków kapituły. Już w październiku 1821 r.
władze rządowe zwróciły się do biskupa diecezjalnego, aby zechciał
mianować ks. Ulidowicza prałatem kapituły, o ile uzna go za godnego. Zaznaczono jednocześnie, że jest on kapelanem pułku Grenadierów Gwardii23. Jednak, jak wynika z listy mianowanych, biskup
oparł się tym naciskom i w konsekwencji nie mianował Ulidowicza
na członka kapituły.
18
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 73.
19
Por. Tenże, Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do powstania styczniowego, w: Prawo Kanoniczne 43(2000), nr 3-4, s. 367.
20
F. A u g u s t a j t i s, Augustowska diecezja, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 1-2, Warszawa 1904, s. 420; por. B. K u m o r, Augustowska diecezja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1087.
21
List. KRWROP do biskupa augustowskiego. Warszawa, 01-10-1822. ADŁ,
w: sygn. II 87, k. 36.
22
Raport. Marcjejewski do Czyżewskiego. Sejny, 08-12-1822, w: Caeremoniale Capituli Ecclesiae Cathedralis Sejneńsis sive Augustoviensis, Seinis 1912, s. 28-29; por.
F. A u g u s t a j t i s, Augustowska diecezja, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna,
t. 1-2, Warszawa 1904, s. 421; por. W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 73.
23
List. KRWROP do biskupa augustowskiego. Warszawa, 27-10-1821. ADŁ,
w: sygn. II 87, k. 5.
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1.3. Ulokowanie i strój członków kapituły
Wraz erekcją kapituły i mianowaniem jej członków, pojawił się
problem zamieszkania przy katedrze nowo mianowanych. W lutym 1823 roku biskup diecezjalny Czyżewski domagał się od władz
cywilnych pomieszczeń z przeznaczeniem na mieszkania dla kanoników kapituły. Sugerował, że w Sejnach znajdują się budynki
dawnego klasztoru, gdzie mieści się szkoła wojewódzka. Biskup
zwrócił się wiec z prośbą, aby przekazano te budynki duchowieństwu, a szkołę przeniesiono w inne miejsce24. W odpowiedzi, władze w Warszawie zwróciły się do komisji wojewódzkiej z poleceniem, by wydelegowała urzędnika celem sprawdzenia, czy można
spełnić prośbę biskupa augustowskiego25. W wyniku tych ustaleń,
władze rządowe uznały, że w budynku tym może zamieszkać duchowieństwo i z dniem 1 sierpnia 1823 r. przekazały gmach władzom kościelnym26.
Po instalacji kapituły sejneńskiej, cesarz udzielił pozwolenia
jej członkom noszenia na szyi dystynktorium27 na złotym łańcuchu.
Dystynktorium to miało kształt krzyża koloru seledynowego, z koroną na górze. Po jednej stronie na emalii był umieszczony obraz
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – jako patronki
kapituły, z drugiej strony widniał napis z imieniem założyciela katedry28. Był to jeszcze jeden dowód na ingerencję władz świeckich
w funkcjonowanie kapituły katedralnej w diecezji augustowskiej
czyli sejneńskiej.
24
List. Czyżewski do KRWROP. Warszawa, 17-02-1823. ADŁ, w: Akta tyczące się
ustanowienia Kapituły w Seynach (sygn. II 88a).
25
Zlecenie. KRWROP do komisji wojewódzkiej. Warszawa, 27-02-1823, tamże.
26
List. Konsystorz do komisji wojewódzkiej. Urdomin, 15-03-1823, 18-03-1823, tamże; List. Komisja wojewódzka do biskupa augustowskiego. Sejny, 01-08-1823, tamże.
27
Nigdzie w kapitułach polskich do początku XVIII w nie było dystynktoriów. Dopiero Benedykt XIV bullą z 1743 r. nadał dystynktorium kapitule wileńskiej, gdzie z jednej strony w błękitnym polu był umieszczony Św. Kazimierz, a z drugiej litery “S. C.”.
Dystynktoria otrzymały też kapituły krakowska i poznańska. Por. A. K r a s i ń s k i,
Prawo kanoniczne krotko zebrane, Wilno 1861, s. 134.
28
Ogłoszenie. Minister do Czyżewskiego. Warszawa, 02(14)-01-1823. ADŁ, w: sygn.
II 88, k. 55; List. KRWROP do Czyżewskiego. Warszawa, 22-02-1823. ADŁ, w: sygn. II
87, k. 7; por. F. A u g u s t a j t i s, Augustowska diecezja, w: Podręczna Encyklopedia
Kościelna, t. 1-2, Warszawa 1904, s. 420; por. W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska
czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 73. Podanie dwóch dat w przypisie
wynika z różnicy czasu między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim.
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2. Statuty
W uniwersalnym prawie Kościoła stwierdzało się, iż każda kapituła musi posiadać własne statuty, a wszyscy prałaci, kanonicy
powinni je zachowywać. Kapituła uchwalała swoje statuty, jednak
wymogiem prawnym było uzyskanie zatwierdzenia ich przez biskupa. Uchwalonych i zatwierdzonych statutów, kapituła nie mogła znieść ani zmienić bez upoważnienia biskupa. W statutach
zazwyczaj był określony wewnętrzny zarząd kapituły, zarząd
wspólnego majątku, powierzenie urzędów, sposób i czas odprawiania służby bożej w chórze, jak też sposób przeprowadzania
sesji kapituły29.
W Polsce akty biskupie odnoszące się do działalności kapituły
weszły do zbiorów ustaw kapitulnych już na przełomie XIII i XIV w.
Natomiast do XV w. biskupi byli prawodawcami dla kapituł, choć
czasem zaznaczano, że dany akt prawny został wydany za zgodą
kapituły. Później jednak statuty uchwalały same kapituły. Sobór
Trydencki choć wzmocnił władzę biskupów nad prawami kapituły,
nie wspomniał wyraźnie o konieczności aprobaty statutów kapituły
przez biskupa. Niemniej już w XV w. kapituły zwracały się do biskupów o zatwierdzenie statutów, co w miarę upływu czasu stało
się obowiązkiem. W okresie po zakończeniu Soboru Trydenckiego,
niektórzy biskupi posyłali statuty kapituły do Kongregacji Soboru
Stolicy Apostolskiej, celem dokonania zatwierdzenia. Od połowy
XVII w., kiedy ustała działalność synodów prowincjonalnych w Polsce, zanikło też dobrowolne poddawanie ustaw partykularnych kontroli Stolicy Apostolskiej30.

29
F. W e r n z – P. V i d a l, Ius canonicum, t. 2, De personis, wyd. 3, Romae 1943,
s. 855; F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 550-551;
por. CIC 1917, kan. 410 § 2; por. CIC 1983, kan. 505; por. E. S z t a f r o w s k i,
Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu (Zarys Prawa Kanonicznego, II/3), Warszawa 1968, s. 76.
30
W. W ó j c i k, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej
na tle powszechnego prawodawstwa kościelnego, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, Lublin 1969, s. 433, 458. Sotkiewicz, na przykład twierdził, że kapituła ma prawo stworzyć sobie przepisy – statuty, które obowiązywałyby wszystkich jej członków,
a nie były przeciwne prawu powszechnemu i diecezjalnemu. Podkreślał on, że kapituła
może nie zwracać się do biskupa o zatwierdzenie, chyba ze statuty te dotyczą biskupa
i jego praw lub stanu kościoła. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 529-530.
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2.1. Dążenia kapituły do otrzymania statutów
W dekrecie wykonawczym erygującym kapitułę sejneńską, arcybiskup warszawski Stefan Hołowczyc zobowiązał biskupa diecezji
augustowskiej czyli sejneńskiej i kapitułę do ułożenia statutów31.
Prace nad sformułowaniem statutów rozpoczęto zaraz po erygowaniu kapituły. W 1823 r. członkowie kapituły delegowali ze swego grona kanoników Borowskiego i Butkiewicza, aby zapoznali się
ze statutami innych kapituł i ułożyli odpowiednie dla swojej kapituły32. Natomiast w 1826 r. konsystorz stwierdził, iż kapituła jednomyślnie żądała od biskupa statutów. W odpowiedzi biskup wyjaśnił
jednak, że kapituła nie może ich otrzymać, zanim nie będzie należycie uposażona33. Podobna sytuacja miała miejsce w 1828 r., kiedy
biskup Manugiewicz odpowiadając na prośbę kapituły o nadanie
statutów, stwierdził, że nie może teraz tego uczynić, gdyż do tego
trzeba znać fundusze i zakres obowiązków. Zaznaczył jednocześnie, że władze rządowe są już powiadomione o potrzebie takich
uregulowań, ale aktualnie nie można określić kiedy one zostaną
wydane34. Istniejący stan faktyczny sugeruje, że władze cywilne
nie tylko decydowały o przyznaniu funduszów, ale też miały wpływ
na określenie obowiązków osób wchodzących w skład kapituły.
Jednak mimo tych obiektywnych trudności, wielokrotnie podejmowano działania, by kapituła otrzymała statuty nadane jej zgodnie
z prawem kościelnym. Otóż w 1832 r. na polecenie biskupa, kapituła
na swojej XXIII sesji delegowała prałata Zawadzkiego i kanonika
Miłkowskiego do podjęcia pracy nad redakcją projektu statutów35.
Jednak wysiłki te nie przyniosły spodziewanego rezultatu, ponie31
“Praescriptiones obligationum Capitulorum omnium, erunt pecularia Eorum Statuta ab Archiepiscopo et singulis eorum Episcopis condita ac subscripta, habita semper
ratione immutati Status rerum, cui accomodari oportet. Quare Episcopus Augustoviensis una cum suo Capitulo dabit operam agnoscendis emendandis et novis, quibus
opus erit condendis statutis. Quod opus ita perfectum, ad acceptandum Serenissimo
Regi porrigetur”. Dekret. Hołowczyc do Czyżewskiego. Warszawa, 12-04-1822. ADŁ,
w: Acta Capituli Cathedralis Seynensis (sygn. II 88), k. 40.
32
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 77.
33
List. Konsystorz do biskupa augustowskiego. Urdomin, 24-10-1826. ADŁ, w: sygn.
II 87, k. 54.
34
List. Manugiewicz do konsystorza. Warszawa, 16-09-1828. ADŁ, w: sygn. II 88,
k. 159.
35
Protokół z XXIII sesji kapituły. Sejny, 03-07-1832, tamże, k. 180.
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waż w latach 1837 i 1838 ponownie członkowie kapituły zwracali się
do biskupa Straszyńskiego z prośbą o nadanie statutów36.
Następnie jeszcze biskup Wierzbowski w dekrecie reformacyjnym zwrócił uwagę, iż kapituła nie posiada statutów zatwierdzonych przez władze kościelne i polecił jak najszybciej przygotować
je do zatwierdzenia37. Kapituła jeszcze raz wystąpiła do biskupa
z prośbą o statuty38, ale i tym razem nie doszło do ich nadania.
2.2. Zaaprobowanie statutów
Statuty kapituły katedralnej sejneńskiej zostały przyjęte przez
członków kapituły dnia 3 lipca 1912 r.39, a zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego Antoniego Karasia z dnia 10 października
tego samego roku. W dokumentacji dotyczącej nadania statutów
nie ma wzmianki o wcześniejszej akceptacji statutów przez władze
cywilne40. Wydaje się więc, iż odstąpiono od tego wymogu, a tym
samym usunięto zasadniczą przeszkodę uniemożliwiającą nadanie
statutów kapitule.
Treść statutów została podzielona na dziesięć części wraz z dodatkiem. W pierwszej części zdefiniowano statuty kapituły, ich zakres,
rolę i możliwość zmian. W części drugiej zamieszczono przepisy
ogólne o kapitule, a część następna poświęcona była godnościom
w kapitule i ich precedencji. Następnie określono zadania w chórze
katedralnym i sprawowanie kultu w niedziele i święta, jak również
36
Protokół z XXVIII sesji kapituły. Sejny, 03-07-1837, List. Kapituła do Straszyński.
Sejny, 03-07-1837, 03-07-1838, tamże, k. 239, 243, 288-289.
37
W. J e m i e l i t y, Diecezja sejneńska w latach 1872-1893, Lublin 1963, s. 33.
38
Protokół z sesji kapituły. Sejny, 03-06-1873. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 381.
39
W tym czasie w skład kapituły katedralnej sejneńskiej wchodzili: Salomon Hollak – dziekan, Józef Antonowicz – archidiakon, Wincenty Błażewicz – kustosz, Antoni Dauksza – scholastyk oraz kanonicy: Franciszek Augustaitis, Piotr Włostowski,
Antoni Staniulis, Romuald Jałbrzykowski, Jan Zalewski, Józef Lendo, Tomasz Banaitis, Bartolomeusz Smoleński. Por. Protokół z posiedzenia kapituły. Sejny, 03-07-1912,
w: Caeremoniale Capituli Ecclesiae Cathedralis Sejneńsis sive Augustoviensis, Seinis
1912, s. 36.
40
“Caeremoniale exhibens ritum Institutionis et Installationis ad Canonicatum aut
Dignitatem Ecclesiae Nostrae Cathedralis Sejneńsis approbamus; Stattuta vero Capituli hujusce Cathedralis Ecclesiae in iis, in quibus non aberrant a jure communi,
confirmamus, sperantes: Capitulum Cathedrale, quod Senatum Nostrum constituit,
Nobis Nostrisque successoribus adjutorio, dioecesi vero exemplo ac splendori semper
futurum esse”. Dekret. Karaś. Sejny, 10-10-1912, w: Caeremoniale Capituli Ecclesiae
Cathedralis Sejneńsis sive Augustoviensis, Seinis 1912, s. 38.
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w dni zwykłe oraz uposażenie członków kapituły. W końcu określono zasady sprawowania urzędów w kapitule i rolę wikariuszy
katedralnych41.
Dopiero na początku XX w. kapituła katedralna sejneńska otrzymała statuty, po prawie stu latach od swego utworzenia. Chociaż
na przestrzeni tego czasu wielokrotnie podejmowano działania,
by spełnić wymogi prawa kościelnego w tym względzie, to proces nadania statutów kapitule trwał tak długo. Wydaje się, iż główną przyczyną takiego stanu rzeczy była postawa władz rządowych. Wielokrotnie
przewijał się argument, że nie ma precyzyjnie określonego uposażenia i obowiązków członków kapituły, a to zależało głównie od władz
świeckich. Jednak pewną odpowiedzialność za brak statutów kapituły przez prawie cały czas jej istnienia, należy przypisać też kolejnym
biskupom diecezjalnym. Przez prawie sto lat nie wypełniono w tym
względzie przepisów prawnych wynikających z postanowień dekretu
wykonawczego arcybiskupa Stefana Hołowczyca z 1822 r. erygującego kapitułę katedralną w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej.
3. Nominacje członków kapituły
Przed wydaniem CIC z 1917 r. różne były zapatrywania na sprawę
obsadzania kanonii w kapitułach. Jedni sądzili, że z prawa powszechnego biskup sam może je nadawać, drudzy twierdzili, że potrzeba
na to zgody kapituły, inni jeszcze podkreślali, że wymagana jest tylko rada kapituły; wreszcie jeszcze inni uważali, że prawo to ma biskup wraz z kapitułą. Różnie też stosowano to prawo w praktyce42.
Nadawanie prałatur katedralnych i kolegiackich na mocy CIC
z 1917 r. było zastrzeżone Stolicy Apostolskiej lub na podstawie
istniejącego zwyczaju były one obsadzane przez biskupa. Kanonie i beneficja, tak katedralne jak kolegiackie, o ile na mocy kan.
1435 nie były zastrzeżone Stolicy Apostolskiej, obsadzał je biskup,
zasięgnowszy zdania kapituły. Zwyczaj przeciwny był potępiony,
a przywilej odwołany43.
Statuta Capituli Ecclesiae Cathedralis Sejneńsis sive Augustoviensis, tamże, s. 3-35.
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 547.
43
M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950,
s. 510-511; F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 547.
W CIC z 1983 roku stwierdza się, iż po wysłuchaniu zdania kapituły, biskupowi diecezjalnemu, nie zaś do administratorowi diecezji przysługuje prawo nadawania wszystkich
i poszczególnych kanonii, tak w kościele katedralnym jak i kolegiackim, z odwołaniem
41
42

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 332

25-05-2009 13:26:21

[13]

KAPITUŁA KATEDRALNA

333

W Polsce w XIII i XIV w. biskupi sami obsadzali kanonie,
ale od drugiej połowy XIII w. zaczęło obowiązywać prawo prowizji
papieskiej, co w praktyce oznaczało, iż nadawanie wielu kanonii zależało od woli papieża. Przeciwko takim rezerwacjom wystąpili biskupi francuscy i niemieccy na Soborze Bazylejskim. Papież Marcin
V w konkordatach z nacją francuską i niemiecką (do której wliczani
byli również Polacy) zostawił sobie tylko pewien zakres rezerwacji.
W praktyce stosowano to w ten sposób, że papież obsadzał kanonie
w miesiącach nieparzystych, a biskupi w parzystych. Papież Mikołaj V wydał osobne bulle dla biskupstwa poznańskiego (1448 r.),
gnieźnieńskiego (1449 r.), płockiego (1449 r.) i prawdopodobnie
krakowskiego, przyznając biskupom tych diecezji prawo obsadzania
kanonii opróżnionych w miesiącach parzystych. Takie same postanowienia w tym względzie są w bulli konkordatowej papieża Leona
X z 1519 r. i Klemensa VII z 1525 r. Tak więc, w praktyce prawo
obsadzania kanonii otrzymywali często biskupi diecezjalni44.
3.1. Mechanizmy nominacji
Królowie polscy nie rościli sobie prawa do obsadzania kanonii45.
Początkowo podobne stanowisko zajmowali też władcy Rosji. Ukaz
carowej Katarzyny II z 14(25) grudnia 1772 r.46. zapewniał pełną
swobodę biskupom w obsadzaniu urzędów kościelnych, takie postanowienie zawierał również ukaz cara Pawła I z dnia 28 kwietnia (9 maja) 1798 r. Konstytucja Królestwa Polskiego z 25 listopada 1815 r. zastrzegała carowi prawo nominacji biskupów, ale nic
nie mówiła na temat obsady kapituł. Dopiero ukaz cara Aleksandra
I z dnia 18 marca 1817 r. i później powtórzony w latach 1829, 1859
i 1864 zawierał przepisy określające procedurę jaka obowiązywała
przy mianowaniu członków kapituł. Na mocy tego prawa biskup
diecezjalny wysuwał trzech kandydatów na wakujące miejsce w kapitule i tę listę wraz z personaliami przesyłał do Komisji Rządowej
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która to Komisja
wszystkich przeciwnych przywilejów. CIC 1983, kan. 509 § 1.
44
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 547-548; por.
W. G ó r a l s k i, Skład osobowy oraz obsadzanie prałatur i kanonii w Kapitule Kolegiackiej w Pułtusku, w: Prawo Kanoniczne 19(1976), nr 1-2, s. 262.
45
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 548.
46
Podanie dwóch dat wynika z różnicy czasu między kalendarzem gregoriańskim
a juliańskim.
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przedstawiała kandydatów namiestnikowi Królestwa wraz ze swoją
opinią. Następnie namiestnik w imieniu cara dokonywał nominacji.
Należy tu jednak zaznaczyć, iż mimo ówcześnie obowiązującego
stanu prawnego, już od 1795 r. władze carskie pragnęły wywierać
wpływ na nominacje członków kapituł47.
Papież Pius VII w bulli “Ex imposita Nobis” określając zasady
mianowania członków kapituł stwierdził: “Firmum pariter atque
illaesum circa dignitatum et Canonicatuum primo dictorum provisionem et collationem remanere debebit imposterum jus iis ipsis
quibus antea legitime competebat”48. Tak wiec, prawo to mieli mieć
ci, którzy je przedtem prawnie posiadali. Wydawać by się mogło,
że formuła ta potwierdzała prawo cara rosyjskiego do mianowania
członków kapituły, ponieważ przedtem faktycznie car tego dokonywał lub czyniono to w jego imieniu. Jednak trzeba tu zaznaczyć,
że Stolica Apostolska nie dała takiego przywileju władcom Rosji,
a więc prawo to, jak poprzednio, przysługiwało poszczególnym
biskupom diecezjalnym. Stolica Apostolska nie wyrażała zgody
na mianowanie członków kapituł przez cara lub w jego imieniu, jak
można wywnioskować z użytego zwrotu w bulli papieskiej, ale była
zmuszona do milczącej akceptacji tego stanu faktycznego.
3.1.1. Rola biskupa diecezjalnego
W diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, podobnie jak w całym Królestwie Polskim, przy mianowaniu kanoników kapituły katedralnej sejneńskiej, biskup diecezjalny przedstawiał kandydatów
władzom rządowym, które dokonywały ostatecznego wyboru49. Przy
wysuwaniu tych kandydatów biskup z reguły polegał na opinii swego konsystorza. Tak było też w 1823 r., kiedy konsystorz przedstawił biskupowi Czyżewskiemu trzech kandydatów na kanoników
katedry sejneńskiej50. Czasem dodatkowo władze cywilne, przy
47
B. K u m o r, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej
(1772-1918), Kraków 1980, s. 63, 307, 317; por. W. G ó r a l s k i, Skład osobowy oraz
obsadzanie prałatur i kanonii w Kapitule Kolegiackiej w Pułtusku, w: Prawo Kanoniczne 19(1976), nr 1-2, s. 264-265.
48
P i u s VII, Bulla. “Ex imposita Nobis” (30-06-1818), w: Bullari Romani continuatio Summorum Pontificum Benedicti XIV, Pii VIII, VII/2, Prati 1852, s. 1782-1783.
49
Por. W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do postania styczniowego, w: Prawo Kanoniczne 43(2000), nr 3-4, s. 366-367.
50
Prezentacja. Konsystorz do Czyżewskiego. Przytuły, 09-09-1823. ADŁ, w: sygn. II
87, k. 29; por. Prezentacja. Konsystorz do Manugiewicza. Urdomin, 12-01-1827, tamże,
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rozpatrywaniu wniosku nominacyjnego, domagały się od biskupa
zaświadczenia o przekonaniach politycznych kandydata51, a następnie po podjęciu decyzji przekazywały ją biskupowi, który polecał
konsystorzowi, aby zawiadomił nominata i polecił mu, by przesłał
władzom papier stemplowy, aby mogły one na nim wypisać nominację52. Dopiero po zachowaniu takiej procedury biskup wystawiał
dekret nominacyjny. W tych dokumentach zawsze biskupi powoływali się na wcześniejszą decyzję władz rządowych53.
W początkowym okresie istnienia diecezji, gdy biskupi
nie wypełniali obowiązku rezydencji, zazwyczaj delegowali konsystorz do przeprowadzenia instalacji w kapitule, później z reguły instalacji dokonywali osobiście54. Czasem nowo mianowany członek
kapituły dopełniał instalacji poprzez swego delegata55.
k. 68; por. List Konsystorz do Manugiewicza. Urdomin, 25-01-1827, tamże, k. 69.
51
Por. Prezentacja. Manugiewicz do KRWROP. Warszawa, 29-12-1831, tamże, k. 168;
por. List. KRWROP do Straszyńskiego. Warszawa, 19-02-1839, tamże, k. 220. Także
w 1830 r. władze rządowe wezwały biskupa, by do listy kandydatów na wakującą kanonię
katedralną z dnia 28 listopada 1830 r., dosłał zaświadczenie, że przedstawiane osoby
nie brały udziału w “rewolucji”. Biskup niezwłocznie przedstawił takie zaświadczenia.
List. KRWROP do biskupa augustowskiego. Warszawa, 16-12-1830. ADŁ, w: sygn. II
87, k. 166; List. Manugiewicz do KRWROP. Warszawa, 26-12-1830, tamże, k. 168.
52
Por. Zlecenie. Manugiewicz do konsystorza. Warszawa, 06-06-1829, 15-01-1832,
6-05-1833. ADŁ, w: Akta Konsystorza Jeneralnego Dyecezyi Augustowskiey tyczące
się nominacji Prałatów i Kanoników oraz Administratorów Sede vacante tudzież Kanoników Honorowych (1819-1835) (sygn. II 86), k. 32, 47, 52.
53
Por. Dekret. Manugiewicz do Butkiewicza. Warszawa, 12-10-1826. ADŁ, w: sygn.
II 88, k. 131-133; por. Dekret. Manugiewicz do Zybanowicza. Warszawa, 26-06-1829.
ADŁ, w: sygn. II 86, k. 33; por. Dekret. Manugiewicz do Głowińskiego. Warszawa,
13-07-1832. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 121.
54
Por. Dekret. Manugiewicz do konsystorza. Warszawa, 08-07-1829. ADŁ, w: sygn.
II 86, k. 31; por. Dekret. Manugiewicz do kapituły. Warszawa, 28-04-1827. ADŁ, w:
sygn. II 88, k. 137-139; por. W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 76. Instalacja kanonika powinna odbyć się wobec kapituły i biskupa, chyba że biskup udzielił pisemnej dyspensy. Akt instalacji nadawał kanonikowi miejsce w chórze, głos w kapitule oraz prawa majątkowe. Nowo przyjmowany
członek kapituły składał zazwyczaj przysięgę zobowiązując się do wiernego pełnienia
swoich obowiązków oraz do zachowania tajemnic kapitulnych. Z instalacją związane
było składanie pewnych opłat na rzecz kapituły przez przyjmowanego i instalowanego
kanonika. Por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti
1950, s. 511-512; por. W. G ó r a l s k i, Skład osobowy oraz obsadzanie prałatur i kanonii w Kapitule Kolegiackiej w Pułtusku, w: Prawo Kanoniczne 19(1976), nr 1-2, s. 265.
55
Por. Delegacja. Głowiński do Borowskiego. Nowogrodzie, 20-06-1833. ADŁ, w:
sygn. II 88, k. 205. Nowo mianowany kanonik miał obowiązek złożyć wyznanie wiary
osobiście, bez możliwości posłużenia się prokuratorem. Natomiast instalacja mogła
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Procedury i sposób nominacji dobrze ilustrują wydarzenia, które
miały miejsce w 1826 r., kiedy na dwa wakujące miejsca w kapitule
było przedstawianych wielu kandydatów. Dlatego też, biskup Manugiewicz, podejmując decyzję, powoływał się na ustalenia Soboru
Trydenckiego, gdzie zaznaczono, iż wszyscy kanonicy, a przynajmniej połowa, winni posiadać stopień magistra lub doktora z teologii, albo prawa kanonicznego56. Biskup polecił, aby konsystorz
powiadomił duchowieństwo, że pragnący osiągnąć tę godność,
a nie posiadający stopni naukowych, powinni złożyć egzamin przed
ordynariuszem57. W praktyce jednak kandydaci składali taki egzamin wobec egzaminatorów, których wyznaczył konsystorz na polecenie biskupa58.
Przedstawiona powyżej rola biskupów w procedurze mianowania
członków kapituły katedralnej sejneńskiej była w zasadzie identyczna jak w innych diecezjach Królestwa Polskiego.
3.1.2. Rola władz świeckich
Role władz cywilnych w mianowaniu członków kapituły katedralnej bardzo dobrze ilustruje dekret wydany przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego, na mocy którego mianowano ks.
Butkiewicza kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej w diecezji augustowskiej. Stwierdzono tam, iż ksiądz ten został wybrany
spośród kandydatów przedstawionych przez biskupa i dozwolono
by był instalowany według przepisów kościelnych59. W dekretach
nominacyjnych władze rządowe zaznaczały, iż dokonano wyboru
się odbyć przez prokuratora. Por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1,
wyd. 4, Marietti 1950, s. 511-512.
56
Por. A. K r a s i ń s k i, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861, s. 130.
Sobór Trydencki jedynie zachęcał, by wszyscy prałaci i przynajmniej połowa kanoników
kapituł katedralnych, jak i kolegiackich, posiadali stopień doktora, magistra lub licencjata teologii bądź prawa kanonicznego. Por. Conc. Trid, sess. 24, De ref., c.12; por.
W. G ó r a l s k i, Skład osobowy oraz obsadzanie prałatur i kanonii w Kapitule Kolegiackiej w Pułtusku, w: Prawo Kanoniczne 19(1976), nr 1-2, s. 259.
57
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 74.
58
Takie egzaminy odbyły się w listopadzie 1826 r. Por. Protokół. Urdomin,
23-11-1826. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 63; por. Raport. Konsystorz do biskupa augustowskiego. Urdomin, 24-11-1826, tamże, k. 64.
59
Dekret. Rada Administracyjna (skrót: RA). Warszawa, 24-09-1922. ADŁ, w: Akta
Bonawentury Butkiewicza (sygn. II 581), k. 19.
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z listy kandydatów oraz że decyzję tę przesyła się do użytku biskupa
diecezjalnego60.
Można więc stwierdzić, że procedura mianowania prałatów
i kanoników kapituły katedralnej w diecezji augustowskiej czyli
sejneńskiej rozpoczynała się od przedstawienia przez biskupa diecezjalnego, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego listy trzech kandydatów, wraz z ich życiorysem. Następnie komisja ta wystawiała swoją opinię i przekazywała całość
dokumentów namiestnikowi, albo jak w latach następnych Radzie
Administracyjnej Królestwa Polskiego. Decyzję przekazywano biskupowi, aby on sporządził dekret nominacyjny zgodnie z prawem
kanonicznym oraz uzyskał od nominata papier stemplowy, na którym władze rządowe wydawały swoją nominację61.
3.2. Nieprawidłowości przy nominacjach
W 1830 r. władze rządowe skierowały list do biskupa augustowskiego Manugiewicza, komunikując mu o decyzji powołania Rady
Administracyjnej z listopada roku poprzedniego. Stwierdzono
w tym piśmie, że liczba prałatów i kanoników w poszczególnych
kapitułach przewyższa ilość ustaloną w bulli papieża Piusa VII
z 1818 r. Dlatego też polecono, aby w przypadku zawakowania nie obsadzać nowych członków, aż liczba ta będzie taka, jaka
jest określona w bulli papieskiej. Proszono też biskupa o nadesłanie aktualnej listy prałatów i kanoników kapituły katedralnej.
Na dokumencie tym zamieszczono adnotację, iż pismo to przesłano
do wszystkich biskupów diecezjalnych Królestwa Polskiego62.
Wydaje się, że mianowanie, większej od dozwolonej liczby członków kapituły katedralnej nie dotyczyło diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, ponieważ konsystorz tej diecezji w końcu września
1829 roku przesłał do władz rządowych szczegółowe sprawozdanie,
z którego wynikało, że aktualnie w skład kapituły katedralnej sej60
Por. Dekret. RA. Warszawa, 23-01-1827. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 135; por. Zlecenie. KRWROP do Manugiewicza. Warszawa, 30-01-1827. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 70.
61
Por. Dekret. Namiestnik Królestwa. (bez daty). ADŁ, w: sygn. II 88a; por. Dekret. RA. Warszawa, 05-09-1826. ADŁ, w: sygn. II 581, k. 33; por. Zlecenie. KRWROP
do biskupa augustowskiego. Warszawa,15-09-1826, 11-04-1829, 12-05-1829, 30-05-1829,
27-06-1829, 09-08-1839. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 48, 119, 120, 123, 136, 249.
62
List. KRWROP do biskupa augustowskiego. Warszawa, 02-03-1830. ADŁ,
w: sygn. II 87, k. 144-145.
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neńskiej wchodziło czterech prałatów i ośmiu kanoników, co było
zgodne z postanowieniami bulli Piusa VII z 1818 r.63. Za taką interpretacją przemawiają spisy duchowieństwa omawianej diecezji64.
Natomiast fakt przesłania takiego pisma do biskupa augustowskiego można tłumaczyć tym, że władze wysyłały ten dokument
do wszystkich biskupów diecezjalnych, a w przypadku, gdy w danej
diecezji nie było nadużyć w tym względzie, pismo to zapewne miało
służyć jako swego rodzaju przestroga na przyszłość.
Pozostaje jeszcze kwestia doszukania się motywów takiego
działania władz cywilnych. Otóż nie wydaje się tu prawdopodobne, by nadrzędną racją działania władz była troska o wykonanie
postanowień bulli papieża Piusa VII, a raczej chęć oszczędności
finansowych, gdyż środki na uposażenie kapituł z reguły pochodziły
ze środków państwowych.
4. Wybór administratora diecezji65
Według uniwersalnego prawa kościelnego, kapituła katedralna
w ciągu ośmiu dni od otrzymania wiadomości o opróżnieniu stolicy biskupiej powinna była ustanowić wikariusza kapitulnego. Jednak gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie został on wybrany, wtedy
prawo wyznaczenia przechodziło na metropolitę. Gdyby natomiast
kościół metropolitalny wakował, to wyznaczenie wikariusza kapitulnego należało do najstarszego z biskupów diecezjalnych danej
metropolii66.
Na wikariusza kapitulnego przechodziła zwyczajna jurysdykcja
biskupia w sprawach duchownych i doczesnych, z wyjątkiem spraw
wyraźnie przez prawo zastrzeżonych. Zaliczało się go do ordynariuszy miejsca, jednak zakres jego władzy był mniejszy niż biskupa diecezjalnego. Nie mógł zwoływać synodu diecezjalnego, zmieniać charakteru parafii z usuwalnej na nieusuwalną, łączyć parafii
Raport. Konsystorz do KRWROP. Suwałki, 30-09-1829, tamże, k. 153-156.
Por. Elenchus Universi Cleri Dioecesis Augustoviensis. Rok 1824, s. 71; Rok 1836,
s. 43; por. Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Augustoviensis. Rok 1839, s. 51; Rok 1840, s. 43; Rok 1843, s. 55-56; Rok 1844, s. 53; Rok 1846, s. 57.
65
W diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej używano zamiennie terminu “administrator diecezji” i “wikariusz kapitulny”.
66
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 566; por.
A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 535;
A. K r a s i ń s k i, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861, s. 136.
63
64
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ze sobą, zezwalać na zmianę beneficjów, mianować kanoników honorowych, usuwać oficjała lub wiceoficjała. Po roku od zawakowania biskupstwa mógł nadawać parafie wolnego nadania, ekskardynować i inkardynować, wystawiać dimisorie do święceń za zgodą
kapituły, przed upływem roku mógł usunąć kanclerza i innych notariuszy kurii biskupiej, lecz tylko za zgodą kapituły. W razie prawidłowego opróżnienia urzędów kurii mógł mianować oficjała, promotora sprawiedliwości, obrońcę węzła, kanclerza i notariuszy67.
Całą jurysdykcję biskupa, jaka przez zawakowanie stolicy biskupiej przechodziła na kapitułę, otrzymywał wikariusz kapitulny
po dokonaniu zgodnego z prawem jego wyboru, a kapituła nie mogła nic z niej dla siebie zatrzymać, ani też nie wolno jej było ustanowić wikariusza kapitulnego na pewien czas, a tym bardziej usuwać
go. Kapituła nie miała też nad wikariuszem żadnej władzy, ponieważ on był zastępcą biskupa, a nie kapituły68.
W pierwszych wiekach Kościoła rządy nad wakująca diecezją
sprawowało prezbiterium, kolegialnie lub przez wybraną osobę, np:
archidiakona lub archiprezbitera. Od IV w. metropolici wyznaczali swoich wizytatorów. Natomiast od VIII w. władzę przejmowała
kapituła, która sprawowała kolegialnie, bądź “per turnum”, bądź
przez swoich wikariuszy. Sobór Trydencki zarządził wybór wikariusza kapitulnego, nieusuwalnego i niezależnego od kapituły69.
Według uniwersalnego prawa kanonicznego wikariuszem kapitulnym mógł być wybrany kapłan, który ukończył trzydzieści lat
życia i nie został na opróżnioną stolicę mianowany, wybrany lub
prezentowany70. Urząd wikariusza kapitulnego ustawał w wyniku
67
Por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950,
s. 543; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 568;
por. CIC 1917, kan. 113, 198, 357, 373 §5, 406 §1, 435 §1, 454 §3, 958, 1423 §1, 1432 §2,
1487 §1, 1573 §4.
68
Por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950,
s. 540; por. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa
1876, s. 535-536; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957,
s. 568.
69
M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950, s. 537;
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 566; por. Conc.
Trid, sess. 24, De ref., c.16.
70
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 567. Rittner,
na przykład twierdził, iż wikariusz kapitulny powinien mieć przynajmniej ukończone
25 lat życia. Por. E. R i t t n e r, Prawo kościelne katolickie, t. 1, wyd. 2, Kraków 1889,
s. 211-212.
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rezygnacji złożonej wobec kapituły, przy czym ta rezygnacja nie musiała być zaakceptowana przez kapitułę. W takim wypadku prawo
wyboru nowego wikariusza kapitulnego miała kapituła, ale musiała
go wypełnić w ciągu ośmiu dni. Urząd ten ustawał też w wyniku
usunięcia przez Stolicę Apostolską, w wypadku śmierci wikariusza
kapitulnego i w wyniku objęcia diecezji w posiadanie przez nowego
biskupa, który przedstawiał kapitule katedralnej pismo papieskie.
W razie niemożności pełnienia urzędu przez wikariusza kapitulnego, rządy w diecezji sprawował jego delegat, a jeżeli nie było delegata, wtedy dopiero kapituła71.
W aktualnie obowiązującym prawie kanonicznym natomiast
nie mówi się już o wikariuszu kapitulnym, ale o administratorze
diecezji, który w wypadku wakansu stolicy biskupiej jest wybierany
przez kolegium konsultorów, lub jeśli dana konferencja episkopatu
zarządziła, że zadania kolegium konsultorów zostały powierzone
kapitule katedralnej, to prawo jego wyboru przysługuje wtedy tej
kapitule72.
4.1. List polecający w wypadku śmierci biskupa
W diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej po wakansie stolicy
biskupiej zbierała się kapituła katedralna, by dokonać wyboru wikariusza kapitularnego, który przejmował władzę w diecezji. Jak
wynika z zachowanych dokumentów archiwalnych, w czasie istnienia diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, tylko raz biskup diecezjalny zwrócił się do kapituły z listem polecającym na wypadek
swojej śmierci. Był to Piotr Wierzbowski, biskup diecezjalny, który
w styczniu 1888 r. przekazał kapitule katedralnej sejneńskiej list,
który miał być otwarty po jego śmierci73. W piśmie tym biskup zwrócił się z prośbą i postulatem do kapituły, by po jego śmierci wybrała
administratorem diecezji jedną z czterech osób, które on kolejno
polecał i przedstawiał. Byli to: Józef Hollak – biskup suffragan diecezji sejneńskiej, Andrzej Marmo – prałat kapituły sejneńskiej, Pa-

71
M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950, s. 546;
por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 570.
72
Por. CIC 1983, kan. 419, 421 §1, 502 §3.
73
List polecający. Wierzbowski do kapituły. Sejny, 23-01-1888. ADŁ, w: sygn. II 88,
k. 386.
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weł Krajewski – kanonik i regens seminarium sejneńskiego oraz Salomon Hollak – kanonik, dziekan i proboszcz we Władysławowie74.
Po śmierci biskupa Wierzbowskiego w 1893 r. jego wola została
spełniona, gdyż kapituła wybrała wikariuszem kapitulnym ks. Pawła
Krajewskiego75, którego nazwisko figurowało na trzecim miejscu
listy sporządzonej przez biskupa. W czasie wyborów wikariusza kapitulnego już nie żyli ks. biskup Józef Hollak i ks. Andrzej Marmo,
wymienieni jako pierwsi dwaj na wyżej wspomnianej liście76.
Pozostaje do wyjaśnienie kwestia, dlaczego biskup Wierzbowski
w swoim piśmie do kapituły używał wyrażenia “upoważnienie”?
Czy pojęcie to zostało użyte w sensie prawnym? Wydaje się, że nie,
bowiem do upoważnienia kogoś potrzebna by była określona władza, której biskup, odnośnie do tej sprawy, nie posiadał. Mógłby
upoważnić swego delegata do sprawowania rządów w diecezji
w wypadku “sede impedita”, a nie “sede vacante”77. Tak wiec, termin “upoważnienie” został tu prawdopodobnie użyty w znaczeniu
listu polecającego lub wstawienia się biskupa za poszczególnymi
kandydatami.
4.2. Wybory administratora
Kapituła katedralna diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej,
w czasie istnienia tej diecezji dokonała wyboru ośmiu wikariuszy
kapitulnych78.
Dziekan kapituły lub jeśli urząd ten nie był zajęty, najwyższy
godnością prałat, najpierw wyznaczał datę wyboru i powiadamiał
o tym wszystkich członków kapituły79. Następnie kapituła zbierała
Tamże.
Por. W. J e m i e l i t y, Zarys dziejów diecezji łomżyńskiej. Powstanie, terytorium,
granice, przynależność metropolitalna, w: Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 20.
76
Por. Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Augustoviensis.
Anno 1893, s. 8.
77
Por. M. C o r o n a t a, Institutiones Iuris Canonici, t. 1, wyd. 4, Marietti 1950,
s. 536, por. F. W e r n z – P. V i d a l, Ius canonicum, t. 2, De personis, wyd. 3, Romae
1943, s. 896.
78
Por. W. J e m i e l i t y, Zarys dziejów diecezji łomżyńskiej. Powstanie, terytorium,
granice, przynależność metropolitalna, w: Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 20-21.
79
Por. Odezwa. Choromański do członków kapituły. Zambrów, 27-06-1834. ADŁ,
w: sygn. II 88, k. 209-210.
74
75
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się w ustalonym terminie i dokonywała wyboru, po czym powiadamiała o tym władze rządowe, prosząc o akceptację wybranego
wikariusza kapitulnego80.
Bardzo dobrze tę procedurę wyboru ilustruje protokół z posiedzenia kapituły, które odbyło się 30 czerwca 1847 r., po śmierci biskupa
Straszyńskiego. Na sesji byli obecni: Mikołaj Błocki – archidiakon,
Jan Dąbkowski – scholastyk oraz kanonicy: Antoni Myszkiewicz,
Paweł Makowski, Andrzej Hollak i Jakub Choiński. Z członków kapituły nieobecny był kustosz Bonawentura Butkiewicz81. W pierwszym punkcie posiedzenia upewniono się o wiarygodności wiadomości odnoszącej się do śmierci biskupa Straszyńskiego. Następnie
prałat Błocki okazał list ks. Bonawentury Butkiewicza, który zaproponował, by pogrzeb biskupa odłożyć do 3 lub 4 lipca i dopiero później dokonać wyboru administratora diecezji. Jednocześnie
prosił kapitułę, by jego kandydaturę i prałata Błockiego wzięto
pod uwagę w mających nastąpić wyborach. Kapituła jednak, mając
świadomość, że według prawa ma tylko 8 dni na dokonanie wyboru, ponieważ po przekroczeniu tego terminu prawo wyboru przeszłoby do wyższej władzy kościelnej82, odrzuciła wniosek Butkiewicza. Natomiast zaakceptowano propozycję, by Błocki i Butkiewicz
kandydowali w wyborach. Jednak Mikołaj Błocki nie wyraził chęci
kandydowania, podobnie jak prałat Dąbkowski. Kapituła jednak
nie przyjęła rezygnacji z kandydowania przedstawionej przez Dąbkowskiego. W związku z takim rozwojem sytuacji, Błocki cofnął
swoją rezygnację z kandydowania. Oprócz trzech wyżej wymienionych kandydatów, do wyborów zgłoszono jeszcze sufragana diecezji kujawskiej biskupa Tadeusza Łubieńskiego. Kapituła głosowała
w sposób tajny na piśmie. W wyniku tak przeprowadzonego głosowania Mikołaj Błocki otrzymał cztery głosy, Bonawentura Butkiewicz jeden głos, biskup Łubieński również jeden glos, a prałat
80
Por. Protokół. Kapituła. Sejny, 22-12-1823, 03-07-1834, 30-06-1847, tamże,
k. 84-87, 217-219, 287-291; por. List. Kapituła do KRWROP. Sejny, 03-07-1834. ADŁ,
w: Akta Knancellaryi Kuryalney tyczące się Osoby Biskupa Augustowskiego i Iego
Suffragana, f. 150.
81
Por. Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Augustoviensis.
Anno 1847, s. 2.
82
Por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 566; por.
A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 535;
por. A. K r a s i ń s k i, Prawo kanoniczne krótko zebrane, Wilno 1861, s. 136.
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Dąbkowski nie otrzymał żadnego głosu. Wybrany został ks. Błocki,
który przyjął wybór i złożył przyrzeczenie. Protokół z wyboru podpisali wszyscy obecni członkowie kapituły83.
Następnego dnia po dokonaniu wyboru, kanonik Antoni Myszkiewicz złożył do kapituły protest przeciw wyborowi Błockiego
na wikariusza kapitulnego, stwierdzając, iż wybór nastąpił “cum
metu”84, chociaż wcześniej podpisał protokół wyboru85. Kapituła
jednak odrzuciła ten protest86.
Po śmierci administratora diecezji Mikołaja Błockiego w dniu
16(28) lutego 1851 r., kapituła zebrana na posiedzeniu dnia 21 lutego (5 marca) 1851 r. wybrała jednogłośnie ks. Bonawenturę Butkiewicza na administratora diecezji. W czasie dokonania wyboru
Butkiewicz przebywał za granicą dlatego też, kapituła powołując
się na prawo kościelne zaznaczyła, iż nowo wybrany ma jeden miesiąc na odpowiedź, czy ten wybór przyjmuje. Kapituła zwróciła się
też do władz rządowych o zatwierdzenie wyboru87, co otrzymała
od Rady Administracyjnej Królestwa dnia 13(25) marca 1851 r.,
wraz z upoważnieniem do tymczasowego zarządzania diecezją z powodu nieobecności wikariusza kapitulnego88. Jednocześnie władze
rządowe wystosowały pismo do ks. Butkiewicza, zawiadamiając go,
że kapituła katedralna sejneńska, po śmierci ks. Błockiego, wybrała
go jednogłośnie wikariuszem kapitulnym, a Rada Administracyjna zatwierdziła ten wybór. W liście tym zaznaczono, że nakazano
kapitule zarządzać diecezją, do powrotu nowego administratora
diecezji89.
83
Protokół. Kapituła. Sejny, 30-06-1847. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 287-291. Nowo wybrany wikariusz kapitulny przyrzekł: „...wiernie i sumiennie wszelkie prawa tak poszczególne Kapitule z mocy Ordynacyi Teyże Kapitule nadane iako też z ogólnych praw Kościelnych wypływające obowiązki zachowywać, przestrzegać ich zachowanie i wykonanie
starać się, wszystko co do Urzędu Kapitularnego Wikariusza należy, spełniać, żadney
zmiany w teyże Ordynacyi bez odniesienia się do Kapituły nie czynić”. Tamże, k. 291.
84
Protest. Myszkiewicz do kapituły. Sejny, 01-07-1847, tamże, k. 296-297.
85
Por. Protokół. Kapituła. Sejny, 30-06-1847, tamże, k. 291.
86
Protokół. Kapituła. Sejny, 03-07-1847, tamże, k. 301-306.
87
List. Kapituła do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych (skrót:
KRSWD). Sejny, 22-02(06-03)-1851. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 313; por. W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do postania styczniowego,
w: Prawo Kanoniczne 43(2000), nr 3-4, s. 367.
88
List. RA do kapituły. Warszawa, 13(25)03-1851. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 315.
89
List. KRSWD do Butkiewicza. Warszawa, 13(25)-03-1851. ADŁ, w: sygn. II 581,
k. 147; List. KRSWD do kapituły. Warszawa, 13(25)-03-1851. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 316.
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Po upływie ponad roku, kapituła katedralna zwróciła się do władz
rządowych o wpłynięcie na ks. Butkiewicza, aby objął urząd, gdyż
w przeciwnym wypadku będzie zmuszona przeprowadzić ponowne
wybory wikariusza kapitulnego. Kapituła zwróciła uwagę, że administrator diecezji już osiemnaście miesięcy nie przekazał żadnej
wiadomości, a nikt w diecezji nie ma prawa udzielania dyspens,
aprobat do spowiedzi, nie ma też kto obsadzać wakujących probostw90. Jednak te zabiegi kapituły nie przyniosły efektu, bowiem
po upływie roku ponownie zwróciła się z tą sprawą do władz rządowych. Tym razem odpowiedziano, iż ks. prałat Butkiewicz wyjechał
już z Rzymu i znajduje się w drodze do kraju91. Wreszcie, odpowiadając na następny list kapituły z czerwca 1853 roku, władze cywilne kategorycznie nakazały czekać na ks. Butkiewicza, a namiestnik
Królestwa zakazał kapitule przystępowania do wyboru nowego administratora diecezji92.
Ksiądz Butkiewicz powrócił do diecezji w październiku 1853
roku i wobec kapituły tłumaczył swoją nieobecność tym, iż cesarz
nie wzywał go do powrotu. Podczas tej sesji kapituła po raz drugi
wybrała jednogłośnie ks. Butkiewicza na administratora diecezji,
aby rozwiązać wszelkie wątpliwości93.
Nasuwa się w tym miejscu pytanie, kto zarządzał diecezją
w czasie nieobecności wikariusza kapitulnego? Wiadomo było,
że nie delegował on nikogo do sprawowania rządów w diecezji.
Przez cały czas nieobecności Butkiewicza, władze rządowe zwracały się do całej kapituły. Ta natomiast prosiła ks. Dąbkowskiego, by ją reprezentował, a po jego rezygnacji, zwróciła się z tym
do ks. Hollaka94.
4.3. Zatwierdzenie przez władze cywilne
Jak już było wyżej wspominane, kapituła katedralna sejneńska
po dokonaniu wyboru wikariusza kapitulnego, zawsze zwracała się do władz rządowych z prośbą o zatwierdzenie tego wyboru.
List. Kapituła do KRSWD. Sejny, 20-08-1852, tamże, k. 317-318.
List. KRSWD do kapituły. Warszawa, 15(27)-05-1853, tamże, k. 324.
92
Zlecenie. KRSWD do kapituły. Warszawa, 17(29)-06-1853, tamże, k. 325.
93
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 51.
94
Por. Protokół. Kapituła. Sejny, 03-07-1852. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 331.
90
91
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Aprobacji tej udzielała Rada Administracyjna Królestwa lub też
namiestnik Królestwa95. Władze cywilne jednak nie tylko zatwierdzały wybór wikariusza kapitulnego, ale wyznaczały jego uposażenie96, a nawet, jak to się zdarzyło podczas pobytu za granicą administratora diecezji ks. Butkiewicza, namiestnik Królestwa zezwolił,
aby tymczasowo obowiązki administratora diecezji pełnił jeden
z członków kapituły ks. Hollak97. Nie jest jasne, w jakim charakterze sprawował on tę funkcję, czy jako delegat kapituły, czy też
jako tymczasowy administrator diecezji mianowany przez władze
rządowe. Wydaje się jednak, że kapituła delegowała go, aby ją reprezentował, jak było wspomniane wyżej, a władze cywilne tylko
to formalnie potwierdziły.
5. Działalność kapituły
Kapituła katedralna posiada trzy główne cele swego istnienia,
podnoszenie świętości nabożeństw w kościele katedralnym i pomaganie biskupowi w zarządzie diecezją jako jego rada, a także
w czasie wakansu stolicy biskupiej sprawowanie rządów w diecezji
i wybór wikariusza kapitulnego.
Pierwszy z wymienionych celów spełniano poprzez rezydencję
członków kapituły przy kościele katedralnym i czynne uczestnictwo
w nabożeństwach. Z tego powodu kanonicy musieli w określonych dniach i godzinach, w których byli zobowiązani uczestniczyć
w chórze, przebywać przy katedrze i brać udział w liturgii. Jeśli
nie uczestniczyli w duszpasterstwie, mogli mieszkać poza miejscem
swego beneficjum, pod warunkiem, że brali udział we wszystkich
godzinach kanonicznych98.
95
Por. List. KRWROP do Marciejewskiego. Warszawa, 21-01-1824. ADŁ, w: sygn.
II 86, k. 17; por. W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim
do postania styczniowego, w: Prawo Kanoniczne 43(2000), nr 3-4, s. 366.
96
Por. List. KRSWD do Butkiewicza. Warszawa, 04(16)-10-1853. ADŁ, w: sygn. II
581, k. 161.
97
List. KRSWD do Hollaka. Warszawa, 01(13)-08-1853. ADŁ, w: Akta kuryalne
o Biskupie Suffraganie J. Hollaku (sygn. II 567).
98
F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 555. Według
dekretu Soboru Trydenckiego, kanonicy kapituł kolegiackich i katedralnych powinni
przynajmniej przez 9 miesięcy w roku mieszkać przy kościele, jeśli dłuższego ich pobytu nie wymagał miejscowy zwyczaj lub ustawa. Dozwolony, trzymiesięczny czas nieobecności mógł być ograniczony przez statuty kapituły. Wakacje nie mogły przypadać
w Wielkim Poście, Adwencie i w większe uroczystości kościelne. Kanoników, którzy
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Natomiast drugi cel wypełniano kolegialnie, zwołując w miarę
potrzeb posiedzenia kapituły. Wspólne zebrania członków kapituł tak katedralnych, jak i kolegiackich, były nakazem prawa powszechnego, szczególnie w prawie dekretałów99. Według CIC z 1917
roku, kapituła zobowiązana była zbierać się w oznaczonym miejscu
i czasie na naradę nad sprawami własnego kościoła oraz kapituły.
Oprócz zwykłych zebrań mogły odbywać się także nadzwyczajne,
ilekroć uważał to za stosowne biskup lub przewodniczący kapituły,
albo też większość kanoników. Osobne wezwanie potrzebne było
tylko przed sesją nadzwyczajną. Prawo zwoływania na posiedzenia
kapituły przysługiwało biskupowi, jeśli na sesji miały być załatwiane
sprawy diecezji; w innych wypadkach prawo to należało do prałatów i kanoników według porządku pierwszeństwa, chyba że prawo
partykularne postanawiało co innego. Decyzje kapituły zapadały
większością głosów100.
W Polsce posiedzenia kapituł odbywały się już w XI i XII wieku. Mówiło się o tym wyraźnie w prawie synodalnym. Na synodzie prowincjonalnym w Kaliszu (1357 r.) ustalono, że pod karą
klątwy należy zachować tajemnicę posiedzeń generalnych i partykularnych kapituły. Odbywały się bowiem posiedzenia generalne
przewidziane statutem, jak też nadzwyczajne posiedzenia partykularne np. z powodu śmierci ordynariusza. Wystąpiono tam też
przeciwko tym, którzy uchylali się od udziału w posiedzeniach kapituły. Zobowiązani oni zostali do złożenia pod przysięgą usprawiedliwienia na piśmie. W innym wypadku groziła im ekskomunika większa. Drugi Synod Łęczycki z 1523 r. i Synod Piotrkowski

nie zachowywali rezydencji, Sobór Trydencki nakazał biskupowi karać odjęciem połowy
dochodów w pierwszym roku, w drugim zaś wszystkich, a później, w razie uporu, pozbawieniem kanonii, z zachowaniem przepisanej prawem procedury. Niezależnie od powyższych kar biskup miał jeszcze prawo zmuszać do rezydencji cenzurami kościelnymi.
Por. Conc. Trid, sess. 24, De ref., c.12, sess. 24, De ref. c.12; por. A. S o t k i e w i c z,
Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 522.
99
W. G ó r a l s k i, Posiedzenie Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku (XV-XX w.),
w: Studia Płockie 4(1976), s. 185.
100
Por. CIC 1917, kan. 397, 411; por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne, t. 1,
wyd. 3, Opole 1957, s. 551; por. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 527; por. W. G ó r a l s k i, Posiedzenie Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku (XV-XX w.), w: Studia Płockie 4(1976), s. 190.
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z 1545 r. zalecały odbywanie posiedzeń kapituł katedralnych
i kolegiackich101.
5.1. Protokoły z sesji kapituły
W diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej kapituła rozpatrywała
sprawy kolegialnie, czyniąc to na swoich posiedzeniach. Na pierwszej sesji kapituły, w dniu 28 marca 1823 r., rozpatrywano zakres
praw i obowiązków członków kapituły względem swego kościoła
katedralnego. Prałaci i kanonicy stwierdzili, iż zgodnie z wymogami
prawa nie powinni oddalać się od katedry na dłużej niż trzy miesiące. Jednak ze względu na niskie uposażenie członków i brak odpowiedniego pomieszczenia, zmuszeni koniecznością, będą przebywać większą część roku przy swoich parafiach102.
Oprócz wyboru wikariuszy kapitulnych zajmowano się głównie
finansami kapituły i utrzymaniem oraz funkcjonowaniem kościoła katedralnego. Taką działalność kapituły dobrze ilustruje fakt
z 1879 r., kiedy kapituła postanowiła, aby zakupić obrazy do wielkiego ołtarza katedry, ornaty oraz urządzić kilka nowych miejsc
do spowiadania. Uznano też, że dwa obrazy przedstawiające mękę
Pańską wymagają odnowienia103. W następnym roku natomiast postanowiono zbudować przy katedrze kaplicę, celem wzmocnienia
ściany kościoła. Rozpoczęcie prac zaplanowano na wiosnę 1881 r.,
a fundusze miano uzyskać ze środków kapituły104. Natomiast na posiedzeniu kapituły w 1909 r. podjęto decyzję o odnowieniu tabernakulum w ołtarzu kaplicy, nabyciu do zakrystii dywanu i lustra105.
Odrębną grupę spraw, które omawiano na posiedzeniach stanowiły finanse kapituły. Co pewien czas delegaci kapituły kontrolowali kasę, a na posiedzeniach kapituły, po zapoznaniu się z wynikami

101
I. S u b e r a, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich (Zarys Historii
Prawa Kościelnego w Polsce, 1), Warszawa 1971, s. 76; W. G ó r a l s k i, Posiedzenie
Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku (XV-XX w.), w: Studia Płockie 4(1976), s. 185, 187,
196-197.
102
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 77.
103
Protokół. Kapituła. Sejny, 03-07-1879. ADŁ, w: sygn. II 87, k. 410.
104
Protokół. Kapituła. Sejny, 05-07-1880, tamże, k. 411.
105
Protokół. Kapituła. Sejny, 03-07-1909, tamże, k. 436.
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ich pracy, podejmowano uchwały dotyczące działań na przyszłość
w tym względzie106.
5.2. Obowiązki kapituły związane z działalnością
seminarium duchownego
Kapituła katedralna, zgodnie z postanowieniami Soboru Trydenckiego miała udział w urządzaniu, jak i w zarządzie seminarium
duchownego. Sobór postanowił, by w każdej diecezji utworzono
trzy komisje radców, którzy powinni nieść biskupowi pomoc w zarządzie seminariami. Do każdej z tych trzech komisji powinno należeć po dwóch kanoników kapituły. Do pierwszej, w skład której
mieli wchodzić tylko dwaj kanonicy wybrani przez biskupa, należał
zarząd całego seminarium, z wyłączeniem spraw ekonomicznych.
Kanonicy należący do tej komisji byli nieodwołalni i zajmowali się
stroną moralną, umysłową i duchową seminarium. Biskup był zobowiązany wysłuchać rady tej komisji, chociaż nie musiał zgodnie z nią
postąpić. Do drugiej, złożonej z dwóch kanoników, gdzie jednego
wybierał biskup, a drugiego kapituła (ci nie mogli być odwołani)
i dwóch duchownych, gdzie jednego wybierał także biskup, a drugiego duchowieństwo miejskie, należało zabezpieczenie funduszów
na działanie seminarium. Czynności biskupa bez zasięgnięcia rady
tej komisji, były nieważne, chociaż nie musiał on postąpić zgodnie
z jej radą. W końcu trzecia, do której należeli dwaj kanonicy wybrani przez kapitułę i dwaj duchowni wybrani przez duchowieństwo
miejskie, zajmowała się kontrolą rocznych rachunków administracji seminarium107. Na te postanowienia Soboru Trydenckiego powołano się w części VIII Statutów kapituły diecezji augustowskiej czyli
sejneńskiej108.
Wyżej opisane postanowienia prawne zastosowano w praktyce
w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej w następujący sposób. Biskup Manugiewicz w 1826 r. polecił kapitule katedralnej wybrać
ze swego grona dwóch tak zwanych “prowizorów”, zadaniem któ106
Por. Protokół. Kapituła. Sejny, 04-10-1843, 11-08-1847, 24-04-1877, tamże, k. 300,
301, 409; por. Protokół. Kapituła. Sejny, 04-07-1832. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 187-189.
107
Conc. Trid, sess. 23, De ref., c.18; por. A. S o t k i e w i c z, Kapituła, w: Encyklopedia Kościelna, t. 9, Warszawa 1876, s. 534.
108
Statuta Capituli Ecclesiae Cathedralis Sejnensis sive Augustoviensis, w: Caeremoniale Capituli Ecclesiae Cathedralis Sejnensis sive Augustoviensis, Seinis 1912,
s. 31-33.
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rych było czuwanie nad całością życia seminarium, a w końcu roku
sprawdzanie dochodów i wydatków109.
W dokumentach źródłowych są jeszcze dwie wzmianki
z lat 1828-1830 o dokonaniu przez kapitułę wyboru dwóch “prowizorow”, najpierw ks. Zybanowicza i Myszkiewicza, a następnie
po upływie dwóch lat ks. Błockiego i Myszkiewicza110. Oprócz tego,
czasami też delegowano członków kapituły katedralnej do kontrolowania rachunków seminaryjnych111.
Można więc stwierdzić, że w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej nie wykonywano w pełni postanowień uniwersalnego prawa
kościelnego, odnoszących się do udziału kapituły w zarządzie seminarium duchownym.
Zakończenie
Kapituła katedralna sejneńska została erygowana na mocy bulli
papieża Piusa VII “Ex imposita Nobis” z 30 czerwca 1818 r. Na początku 1820 r. władze rządowe przedstawiły biskupowi diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej warunki funkcjonowania kapituły katedralnej, określając wysokość beneficjów. Władze cywilne jasno
stwierdziły wtedy, że nominacji na członków kapituły miał dokonywać rząd po uprzednim przedstawieniu kandydatów przez biskupa. Dopiero w kwietniu 1822 r., arcybiskup warszawski Stefan Hołowczyc, na podstawie delegacji Stolicy Apostolskiej, wydał dekret
wykonawczy erygujący kapitułę katedralną w Sejnach. Arcybiskup
jako egzekutor woli papieża zaznaczył, że w kapitule mieli być ustanowieni: dziekan, archidiakon, scholastyk i kustosz, a wśród ośmiu
kanoników teolog i penitencjarz. Hołowczyc zobowiązał jednocześnie kapitułę, aby wypełniała zadania postawione przez własnego biskupa i władze świeckie. Nakazał też ułożenie statutów, które miały
być zatwierdzone przez biskupa oraz przyjęte i uznane przez króla.
Statuty zostały nadane kapitule dopiero w 1912 r., chociaż członko-

109
Dekret. Manugiewicz do konsystorza. Warszawa, 08-09-1826. ADŁ, w: Akta
Konsystorza Jeneralnego Dyecezyi Augustowskiey tyczące się seminarium sejneńskiego 1810-1863 (syg. II 89), k. 139.
110
Protokół. Kapituła. Sejny, 03-07-1828, 03-07-1830. ADŁ, w: sygn. II 88, k. 152,
176.
111
Por. Raport. Konsystorz do Manugiewicza. Zambrów, 16-07-1828. ADŁ, w: sygn.
II 87, k. 103.
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wie kapituły wielokrotnie przypominali władzom kościelnym i świeckim o konieczności posiadania statutów przez kapitułę.
Ważnym zadaniem kapituły katedralnej, w czasie wakowania stolicy biskupiej, był wybór wikariusza kapitulnego, który sprawował
rządy w diecezji do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego. Także w tym przypadku dostrzegamy jawną ingerencję władz
rządowych, które nakazywały, aby każdy wikariusz kapitulny przed
objęciem rządów uzyskał ich akceptację.
Procedura nadania statutów kapitule, sposób mianowania członków kapituły, czy też zatwierdzanie wyboru wikariusza kapitulnego
przez władze świeckie, były przykładami jawnej ingerencji administracji rządowej. Taki stan rzeczy był tolerowany przez władze kościelne, ale nie był akceptowany.
Il Capitolo della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny (1818-1925)
I capitoli dei canonici sono i collegi del clero istituiti dai Sommi Pontefici per la
solennità delle celebrazioni nella chiesa per la quale sono state istituite, invece il
capitolo cattedrale aiuta il vescovo nel governo della diocesi, come un consiglio, e,
durante la “sede vacante” della diocesi, supplisce il vescovo nell’amministrazione
della diocesi.
Papa Pio VI con la bolla “Saepe factum est” del Marzo 1799 creò la diocesi
di Wigry. Dopo il Congresso di Vienna del 1815 fu creato il Regno Polacco e suo
re sarebbe stato ogni imperatore russo. Con questi cambiamenti gran parte della
diocesi di Wigry si trovò ai confini del Regno. Nel 1818 con la bolla “Ex imposita
Nobis” papa Pio VII, al posto della diocesi di Wigry, creò la diocesi di Augustow,
ossia di Sejny e, proprio questa diocesi apparteneva a Regno Polacco. Lo stesso
papa ordinò di formare sette capitoli cattedrali tra i quali uno a Sejny. Il papa
sottolineò che di ogni capitolo cattedrale potevano far parte al massimo dodici
canonici con i benefici, con quattro titoli, decano, arcidiacono, custode, scolastico
e inoltre, un canonico di sacra teologia e un penitenziere.
Le autorità non lasciarono piena libertà al Capitolo di Sejny. L’esecutore della
bolla papale, arcivescovo Holowczyc, nel decreto d’erezione obbligò il Capitolo
ad adempiere gli obblighi posti sia dal vescovo diocesano che dalle autorità civili,
ciò indica che quest’ultima faceva delle pressioni sul vescovo. I vescovi diocesani,
in modo evidente, furono condizionati dalle autorità civili per le nomine dei
canonici della cattedrale. Un’espressione significativa la si trova nella istruzione,
secondo cui proprio le autorità civili dovevano nominare i canonici presentati dal
vescovo diocesano. La Chiesa fu costretta a subire tale situazione non avendo
altra alternativa.
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In modo particolare si può notare questa ingerenza nel fatto di dover
sottoporre alla accettazione delle autorità civili il vicario capitolare, eletto
dal capitolo. Il Capitolo della Cattedrale di Sejny, dopo l’elezione del vicario
capitolare, si rivolgeva sempre alle autorità civili per l’accettazione del nuovo
eletto. Il Consiglio Amministrativo del Regno Polacco oppure il Governatore,
emettevano l’approvazione della scelta. Le autorità civili non soltanto accettavano
l’elezione del vicario capitolare, ma fissavano anche la sua retribuzione.
In genere, la prassi per le nomine dei prelati e dei canonici del Capitolo
della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny, incominciava con
la presentazione dei tre candidati, allegandovi il loro curriculum, da parte del
vescovo diocesano alle autorità civili. Dopo si rimandava la decisione al vescovo
per emettere il decreto di nomina, e si obbligava il candidato a presentare alle
autorità civili la carta ufficiale per la redazione del decreto civile.
Ci sembra che il motivo principale di mancanza dello statuto si trova
nell’atteggiamento delle autorità civili. Il Capitolo non possedeva delle rendite e
degli obblighi precisi, ma dipendeva esclusivamente dalle autorità civili. Proprio
per questi impedimenti il Capitolo della cattedrale, soltanto agli inizi del XX
secolo, ricevette lo statuto.
Si può affermare, in genere, che per quanto concerne il Capitolo della diocesi
di Augustow, ossia di Sejny, non sempre le cose si svolgevano nel rispetto del
diritto canonico universale e particolare. La posizione socio-politica del Regno
Polacco sia nei territori occupati dagli stati vicini che nei rapporti tra la Santa
Sede e la Russia, influenzò notevolmente una tale situazione.
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Card. Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, a cura
di Luigi Cirillo, Roma 2008, ss. 68.
Prezentowana publikacja zawiera poszerzony tekst konferencji, jaką Jego
Eminencja Ks. Kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, wygłosił w języku francuskim podczas XXI Kolokwium Prawników Katolickich w Paryżu 19 listopada 2005 r. Tekst w formie uzupełnionej
został następnie wygłoszony po hiszpańsku w ramach Międzynarodowej Katedry
„Ley natural y Persona Humana” organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Katolickiego „Santa Maria de los Buenos Aires” w Argentynie 5 września 2007
roku oraz po włosku w auli wielkiej Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie 12 grudnia tego samego roku. W niniejszej publikacji autor uwzględnił także
wypowiedź papieża Benedykta XVI z przemówienia wygłoszonego do Członków
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 18 kwietnia 2008 roku.
Prezentowana publikacja składa się z przedmowy samego Autora Ks. Kard.
Zenona Grocholewskiego, słowa wstępnego autorstwa Luigi Cirillo oraz z właściwego tekstu podzielonego na sześć punktów, w których Autor analizuje następujące zagadnienia: świat myśli metafizycznie słabej, siłę prawa naturalnego, prawo
naturalne i boskie, właściwości prawa naturalnego, dwa ważne aspekty dotyczące
omawianego zagadnienia oraz Magisterium Kościoła na temat prawa naturalnego.
Całość dopełniają refleksje końcowe oraz wybrana bibliografia.
Wprowadzenie
Ksiądz Kardynał wyjaśnia na wstępie, że w kwestii prawa naturalnego prezentuje
doktrynę Kościoła. Analizując to zagadnienie, nie można pominąć aktualnej sytuacji świata, wobec którego Kościół przepowiada własną wizję prawa w słowie. Autor
podkreśla także, że prawo naturalne stanowi podstawę dialogu pomiędzy różnymi
kulturami, ponieważ z jednej strony należy do wielkiego patrymonium ludzkiej mądrości, a z drugiej strony stanowi przedmiot nauczania Kościoła. Prawo naturalne,
będąc prawdą w porządku naturalnym, zostało oświecone światłem Objawienia.
1. Świat myśli metafizycznie słabej
Problemem współczesnego świata, na co zwraca uwagę jego Eminencja Ksiądz
Kardynał Zenon Grocholewski, jest niedocenianie metafizyki wynikające z nego-
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wania naturalnej tendencji myśli ludzkiej do poszukiwania i odkrywania obiektywnego porządku moralnego. Lex naturalis przestało być pojęciem metafizycznym
i jest jedynie pojęciem empirycznym. Wydaje się, że obecnie tylko Kościół katolicki
skutecznie głosi i ustawicznie przypomina, na czym polega prawdziwa siła prawa
naturalnego.
2. Siła prawa naturalnego
Autor podkreśla, że chociaż prawo naturalne nie ma charakteru pisanego,
nie można go w żaden sposób wymazać, ponieważ zostało „wyryte w duszy każdego człowieka”. Wyprzedza ono jakiekolwiek prawo pozytywne, określając prawa
człowieka i imperatywy etyczne, których należy przestrzegać. Zgodnie z Objawieniem to odwieczne prawo Boskie objawia się człowiekowi dwojako: poprzez dzieła
Stworzyciela oraz w pełni czasów w Osobie Słowa Wcielonego.
Odwołując się do Ojców Kościoła, Autor wykazuje, że doktryna Kościoła zawsze wyrażała to, co Bóg objawił w Piśmie Świętym oraz ukazał wcześniej, stwarzając człowieka. Dojrzałą refleksję dotyczącą prawa naturalnego sformułował
św. Tomasz z Akwinu, który pogłębił tę doktrynę oraz wypracował jej syntezę.
Potwierdzenie prawa naturalnego nastąpiło w erze nowożytnej, kiedy – mimo
że Europa podzieliła się wyznaniowo – sama natura ludzka wskazywała na fundamentalne zachowania moralne. Obecnie stajemy wobec konieczności ponownego
potwierdzenia doktryny dotyczącej prawa naturalnego, ponieważ jest ona traktowana jedynie jako teoria wyznaniowa lub wręcz stawiane są jej zarzuty braku
tolerancji wobec odmiennych poglądów.
Tradycyjna doktryna chrześcijańska dotycząca prawa naturalnego nawiązywała
także do poglądów niektórych myślicieli starożytnych. W sposób szczególny należy
tutaj wspomnieć o filozofii greckiej i rzymskiej w osobach Arystotelesa i Cycerona. Od tego pierwszego św. Tomasz przejął pewne idee, które następnie włączył
do służby głoszenia Ewangelii.
Obecnie pilną sprawą jest uświadomienie katolikom mocy prawdy prawa naturalnego i tego, co jest konieczne do jego pełnego i właściwego zrozumienia według
doktryny Kościoła.
3. Prawo naturalne i boskie
Prawo naturalne jest dla wierzących jednocześnie prawem boskim, to znaczy
zapisanym przez Boga w naturze ludzkiej. Właśnie ono wskazuje człowiekowi podstawowe zasady i fundamentalne normy kierujące życiem moralnym oraz wytyczające drogę, którą należy podążać ku zbawieniu.
W doktrynie Kościoła uprzywilejowane miejsce zajmowała zawsze wizja tomistyczna, która wychodzi od „rozumu wyższego”. Dlatego też Kościół postrzega
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prawo naturalne w relacji do natury ludzkiej, uczestniczącej w odwiecznym rozumie Boskim. Dlatego też autor – tak jak kardynał Ratzinger – uważa, że w dobie
aktualnego kryzysu kultur, także i ci, którzy nie są w stanie przyjąć Boga, powinni
jednak starać się żyć i ukierunkować swoje życie veluti si Deus daretur (s. 31).
4. Właściwości prawa naturalnego
W doktrynie Kościoła wyróżnia się trzy podstawowe właściwości prawa naturalnego: powszechność, niezmienność oraz poznawalność. Powszechność polega
na tym, że prawu naturalnemu podlegają wszyscy ludzie bez wyjątku. Odwołując
się z kolei do Katechizmu Kościoła Katolickiego, Autor przypomina, że omawiane
prawo pozostaje niezmienne. Jak głosił Jan Paweł II, w naturze ludzkiej istnieje
coś, co przekracza granice kultur i staje się właściwą miarą i warunkiem godności ludzkiej. Tak więc prawo naturalne nie może być uwarunkowane zmianami
historycznymi. Ostatnia z wymienionych właściwości prawa naturalnego polega
natomiast na tym, że może być ono poznane przez wszystkich ludzi, ponieważ
jest niezależne od prawa objawionego.
Nawiązując do myśli Jana Pawła II, Autor przypomina, że prawo naturalne
nie neguje szczególnego charakteru żadnego bytu ludzkiego ani też nie przeciwstawia się jedyności i niepowtarzalności człowieka.
5. Dwie ważne kwestie dotyczące prawa naturalnego
Właściwe, tzn. zgodne z doktryną Kościoła, rozumienie istoty prawa naturalnego, umożliwiają Dekalog oraz pojęcie samej natury. Pierwsze zagadnienie, dotyczące relacji pomiędzy prawem naturalnym i Dekalogiem, czyli prawem objawionym,
ujmuje problematykę prawa naturalnego w perspektywie porządku objawionego.
Drugie zagadnienie natomiast dotyczy relacji pomiędzy prawem naturalnym a samym pojęciem natury i zagadnienie prawa naturalnego rozważa w perspektywie
stworzenia.
6. Magisterium Kościoła na temat prawa naturalnego
W punkcie tym zostały poruszone następujące zagadnienia:
1) Kompetencje Magisterium. Autor przypomina, że Magisterium Kościoła swoje deklaracje dotyczące wiary i obyczajów opiera nie tylko na Objawieniu,
ale także na prawie naturalnym.
2) Aktualne Magisterium. Zostały tutaj przywołane wypowiedzi pięciu papieży,
tj. Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI, które
zawierają naukę dotyczącą prawa naturalnego i związanej z tym prawem
moralności. Nauczanie to stanowi bogate dziedzictwo doktryny kościelnej
dotyczącej omawianego zagadnienia.
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3) Interwencje Kongregacji Doktryny Wiary. Jak zauważa Autor, Kongregacja odwołuje się do prawa naturalnego w wielu swoich wypowiedziach, m.in. w dokumencie dotyczącym projektów legalizacji związków homoseksualnych.
4) Wobec relatywizmu etycznego oraz pozytywizmu prawnego. Autor zauważa tutaj, że błędem jest przyjmowanie pluralizmu etycznego bez odniesienia się
do prawa moralnego naturalnego, i podkreśla konieczność zgodności prawa
cywilnego z prawem naturalnym oświeconym zdrowym rozsądkiem. Odnosząc się natomiast do pozytywizmu prawnego, Autor powtarza za papieżem
Benedyktem XVI, że poszanowanie praw naturalnych to jedyny właściwy
sposób obrony przed arbitralnymi rozstrzygnięciami władzy oraz oszustwami
wynikającymi z manipulacji ideologicznej.
5) Kształtowanie właściwej świadomości moralnej. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przypomina, że właściwe formowanie sumienia powinno
się opierać na znajomości prawa naturalnego oraz na jego zgłębianiu i rozwijaniu w perspektywie religijnej.
Refleksje końcowe
Na zakończenie Autor przypomina, że prawo naturalne wykracza daleko poza
katolicyzm i stanowi odpowiedź na wyzwania stojące obecnie przed ludzkością.
Właśnie z tego względu potrzebny jest powrót do wspólnego źródła, co spowoduje, że wszyscy będą brali pod uwagę to, co istotne, nie pomijając jednocześnie
naturalnych inklinacji konkretnej osoby ludzkiej. Ten dogłębnie ludzki wymiar wymogów etycznych prawa naturalnego nie wymaga sam z siebie wyznawania wiary
chrześcijańskiej.
ks. Julian Kałowski MIC

Ks. Czesław Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Księży Pallotynów „Apostolicum”, Ząbki 2007, ss. 797.
Kościół, jako lud Boży Nowego Przymierza jest pielgrzymującą wspólnotą
zbawczą, która niesie dzieła ewangelizacyjne, tak w przepowiadanym słowie jak
i znakach kultu i miłości bliźniego, zatem to kult i caritas. To zwłaszcza pytania
o dar sakramentalnej łaski, którą Bo w Chrystusie szczególnie hojnie obdarowuje.
Dzisiaj, jak to wskazywał wielokrotnie papież Jan Paweł II dzieło to przybiera
nowe formy, a zwłaszcza formę nowej ewangelizacji. Zatem zwłaszcza współcześnie szczególnego znaczenia nabiera świadectwo wiary i życia, wychylone ku na-
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dziei, którą z taką determinacją konsekwentnie zwiastuje papież Benedykt XVI
(por. „Spe salvi”). Patrząc na bogactwo dziś, wydaje się, że dzisiejszy świat zdaje się
być w tym względzie szczególnie wrażliwy i wymagający. Nie powinno to do pewnego stopnia absolutnie dziwić.
Mając na względzie eschatologiczną dynamikę życia Kościoła, dostosowującą się do okoliczności miejsca czasu, szczególne zobowiązania w tym względzie
podejmowane są przez różnorodne wspólnoty, które można do pewnego stopnia
określić ogólnym terminem, życia konsekrowanego czy apostolskiego. To wielość
charyzmatów i dróg ewangelicznych, które wszystkie wpisują się, na przestrzeni
dziejów Kościoła w jego wyjątkowe bogactwo posługi w przepowiadaniu Ewangelii,
świadectwu życia chrześcijańskiego i niesionej posłudze miłości dla innych, zwłaszcza potrzebujących i ludzi z marginesu życia.
Problematyce życia konsekrowanego poświęca książkę ks. dr Czesław Parzyszek, długoletni prowincjał Księży Pallotynów oraz przewodniczący Konferencji
i Konsulaty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i jednocześnie
twórczo zaangażowany w różne formy posługi dla życia konsekrowanego. Trzeba
tutaj wskazać, że ks. Cz. Parzyszek jest autorem wielu prac poświęconych życiu
konsekrowanemu i apostolskiemu oraz duchowości pallotyńskiej.
Prezentowaną książkę otwiera obszerny „Spis treści” (s. 3-9) oraz „Wykaz skrótów” (s. 11-14) Zostały one podzielone na Dokumenty Vaticanum II, dokumenty
papieskie, dokumenty Stolicy Apostolskiej i inne.
Treściowo w rozprawę wprowadza „Wstęp” (s. 15-30). Zawiera on wszystkie
elementy metodologiczne przypisane tej części rozpraw naukowych. Z kolei całość
studium podzielono na dwie obszerne części, a te z kolei na rozdziały.
Część pierwsza została zatytułowana: „Posoborowa nauka Kościoła o życiu
konsekrowanym” (s. 31-385). To niezwykle szeroka problematyka i trudna do syntetycznego ujęcia. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane „Zasadnicze
dokumenty Kościoła o życiu konsekrowanym” (s. 34-78), które ukazano jako dokumenty soborowe i posoborowe. Na te pierwsze składają się konstytucja „Lumen
gentium” i dekret „Perfectae caritatis” oraz inne odnoszące się do życia konsekrowanego. Natomiast późniejsze to z końca XX wieku oraz początku trzeciego
tysiąclecia.
„Nauka Kościoła o życiu konsekrowanym w czasie pontyfikatu Pawła VI” to tytuł drugiego rozdziału (s. 79-115). To przede wszystkim przemówienia do osób
konsekrowanych. Jeszcze większe znaczenie miały dwa oficjalne dokumenty: motu
proprio „Ecclesiae Sanctae” i adhortacja. „Evangelica testificatio”. Wskazano tutaj na dokumenty kongregacji watykańskiej: dwie instrukcje „Renovationis causa”
oraz „Venite seorsum”, a także dokument „Mutuae Relationes”.
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Obszerny trzeci rozdział nosi tytuł „Nauka Kościoła o życiu konsekrowanym
w czasie pontyfikatu Jana Pawła II” (s. 116-303). Autor zaprezentował jej w układzie chronologicznym rozpoczynając od przemówień z pierwszych lat pontyfikatu,
aby następnie przejść do adhortacji „Redemptionis donum”. Po liście z okazji
Roku Maryjnego „Litterae encyclicae” zaprezentowano wybrane katechezy środowe. Wskazano tutaj m.in. na miejsce życia konsekrowanego w Kościele, budzenie powołań, poszczególne śluby, modlitwę, życie wspólnotowe. Szczególnie
ważna była adhortacja „Vita consecrata” oraz list „Novo millennio ineunte”.
W oddzielnym bloku tego rozdziału skoncentrowano się na dokumentach kongregacji, które rozpoczyna prezentacja lat osiemdziesiątych z czteroma instrukcjami: „Nel presentare”, „Optiones evangelicae”, „Dimensio contemplativa”
i „Potissimum institutioni”. Oddzielnie przeanalizowano dalsze dwie instrukcje
„Congregavit nos in unum Christi amor” i „Ripartire da Cisto”.
„Nauczanie Benedykta XVI” przybliża przemówienia okazjonalne, encyklikę
„Deus caritas est” i adhortację „Sacramentum caritatis” (s. 304-322).
Kolejny rozdział zajmuje się innym rodzajem nauczania: „Wizja życia konsekrowanego w spotkaniach Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Europy i na Światowym Kongresie Życia Konsekrowanego” (s. 323-354). Autor przybliżył XI Zgromadzenie Plenarne Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Europy, II Światowy
Kongres Życia Konsekrowanego i XII Zebranie Plenarne Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Europy.
Ostatni rozdział tej części został zatytułowany: „Zadania zawarte w dokumencie
«Idziemy naprzód z nadzieją»” (s. 355-385). Ukazano kontekst i motywy powstania
dokumentu oraz wskazywane zadania „ad intra” i „ad extra”.
„Elementy teologii życia konsekrowanego w świetle posoborowych dokumentów Kościoła” to tematyka drugiej części prezentowanego studium (s. 386-725),
którą rozpoczynają uwagi: „Natura życia konsekrowanego – «drzewo o licznych
gałązkach»” (s. 388-470). Autor nakreślił najpierw istotne cechy życia konsekrowanego, aby następnie wskazać na Ewangelię, jako podstawowe źródło tego życia.
Wskazał tutaj także na różne formy życia konsekrowanego: życie monastyczne,
stan dziewic poświęconych Bogu, pustelników i dziewice konsekrowane, instytuty
kontemplacyjne, apostolskie i świecie, stowarzyszenia życia apostolskiego i indywidualne formy życia konsekrowanego.
Wskazując w kolejnym rozdziale na „Trynitarne korzenie życia konsekrowanego” przypomniano najpierw, że jest to dar „a Patre ad Patrem”(s. 471-495).
Nie można oczywiście pominąć prawdy „per Filiom” i „in Spiritu”. W całości, jak
to przypomina autor jawi się trynitarna pieczęć życia konsekrowanego.
„Eklezjalny charakter życia konsekrowanego” to tematyka kolejnego rozdziału
(s. 496-522). Życie konsekrowane jest darem Boga dla Kościoła powszechnego,
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ale ich szczególna rola ma miejsce w Kościele lokalnym. Z kolei autor wskazuje
na różne płaszczyzny współpracy osób konsekrowanych z pasterzami, duchowieństwem, między sobą oraz ze świeckimi.
Kolejny rozdział ukazuje „Zasadnicze wymiary życia konsekrowanego”
(s. 523-593). Autor zalicza do nich w kolejności następujące wymiary: charyzmatyczny, wspólnotowy, apostolski, kontemplacyjny, prorocki, eschatologiczny, sakramentalny, maryjny.
Mając na względzie wieloraką odpowiedzialność osób życia konsekrowano następnie wskazano na „Główne «areopagi» życia konsekrowanego” (s. 594-630).
Po uwagach ogólnych najpierw te „ad intra”: troska o życie duchowe i świadectwo
świętości oraz budowanie braterskiej wspólnoty. Z kolei zadania „ad extra” to:
nowa ewangelizacja, dzieła społeczne, misje zagraniczne, rozwijanie dialogu oraz
komunia ze świeckimi.
„Formacja – miejscem kształtowania się duchowości życia konsekrowanego”
to tematyka szóstego rozdziału (s. 631-669). Wskazano na potrzebę formacji, która winna mieć określone etapy: przednowicjacki, nowicjacki, profesów czasowych
i permanentna. Oddzielnie zwrócono uwagę na dynamikę wierności.
Ostatni rozdział stawia zadanie, podając jednocześnie jeden z warunków wypełnienia: „Budować przyszłość z twórczą wiernością” (s. 670-725). Autor wraca
do nowych „aeropagów” życia konsekrowanego i wskazuje na zjawisko globalizacji,
inkulturację, troskę o „sacrum” i nieustanne odczytywanie „znaków czasu”. W drugim bloku tego rozdziału przedstawia propozycje nowego spojrzenia na życie konsekrowane. To przypomnienie, iż oznacza ono radykalizację życia chrześcijańskiego, naśladowanie Chrystusa – „najdoskonalszego konsekrowanego”, niezastąpioną
rolę niewiast konsekrowanych i ubogacającą duchowość brata zakonnego.
Całość treściową omawianego studium zamyka zakończenie, które jest pewną
próbą podsumowania, ale i zarazem nakreślenia pewnych dalszych planów badawczych (s. 726-731). Z kolei zamieszczono bibliografię (s. 732-778) oraz „Riassunto”
(spis treści i streszczenie) (s. 779-787) i „Zusammenfassung” (spis treści i streszczenie) (s. 788-797).
Stosunkowo obszerne opracowanie ks. Cz. Parzyszka podejmuje bardzo szeroką problematykę z zakresu życia konsekrowanego oraz apostolskiego, które może
przybierać bardzo zróżnicowane formy. Jej bogate i twórcze zestawienie jest interesującą propozycją, która z pewnością, m.in. ze względu na swój syntetyczny
charakter zainteresuje różne środowiska, które podążają drogą życia konsekrowanego czy apostolskiego. Spotkanie systematyki oraz obiektywizmu ujęcia tematu
prowadzi do bardzo klarownych analiz merytorycznych. Zresztą sam autor pisze
we wstępie: „Próba całościowego opracowania problemu życia konsekrowanego
może posłużyć do podjęcia głębszego studium poszczególnych elementów naucza-
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nia posoborowego Kościoła, jak też i przedstawienia współczesnej teologii życia
konsekrowanego na uczelniach katolickich, na wydziałach teologicznych uniwersytetów i w wyższych seminariach duchownych” (s. 25).
Można zauważyć, że istnieje współcześnie pilna potrzeba szerszego przekazu
o życiu konsekrowanym i apostolskim w zwyczajnym i codziennym posłannictwie
Kościoła, które w praktyce odnosi się do każdego przejawu chrześcijańskiego świadectwa. Jest to tak ważny komponent Ludu Bożego Nowego Przymierza, iż winien
on być znacznie bardziej widocznym centrum życiowego zatroskania osobowego,
a także refleksji teologicznej, co zresztą tak często i bardzo sugestywnie wskazywał
Ojciec Święty Jan Paweł II. Jak można łatwo zauważyć w pracy ewangelizacyjnej,
ile jest nowych „areopagów” dla osób życia konsekrowanego, gdzie winny być one
owocne czy twórcze ze swym świadectwem Ewangelii (por. s. 594-630, 670-700).
Należy, w tym kontekście, zgodzić się z wieloma wątpliwościami jakie nadal
towarzyszą terminologii tutaj występującej, zważywszy m.in. że dyscyplina ta stosunkowo niedawno stała się autonomicznym działem nauk teologicznych. Stąd
m.in. autor niniejszego studium odpowiedzialnie stwierdza: „do dziś nie jest jasne,
jak należy precyzyjnie zdefiniować pojęcie teologia życia konsekrowanego i dlatego proponowane są określenia opisowe. W rozprawie jednak zastosowano pojęcie życia konsekrowanego, nie pominięto jednak podejścia odmiennego. Otwarta
jest zatem droga do dalszych poszukiwań” (s. 727).
Szkoda, że „Kodeks Prawa Kanonicznego” dla Kościołów Zachodnich Jana Pawła II i jego „Katechizm Kościoła Katolickiego” nie zyskały większego uznania autora i nie zostały potraktowane jako samodzielne znaczące etapy kształtowania się
posoborowej nauki Kościoła o życiu konsekrowanym, w tym jego teologii. Zwłaszcza ma się wrażenie, że nie doszła do głosu teologia prawa, która jest także ważnym
elementem kompleksowego widzenia wykładni nauczania Kościoła, a zwłaszcza
Jana Pawła II. Szkoda także, że zupełnie zabrakło odwołania do „Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego” i „Kompendium Nauki Społecznej Kościoła”,
choć tam wskazań odnoszących się do poruszanych kwestii jest niewiele, ale są one
szczególnie znaczące w kontekście rangi doktrynalnego przepowiadania. Te dokumenty nauczania powszechnego Kościoła są szczególnie rozpropagowane (wiele
przekładów językowych) i mają znaczący wpływ na kształtowanie się konkretnych
przejawów życia konsekrowanego oraz spojrzenia na nie w Kościele, a w pewnym
sensie, np. prawnym i poza Kościołem. W nazewnictwie dokumentów wydawanych
przez Stolicę Apostolską istnieją znaczne różnice między występującymi w wykazie
skrótów i bibliografii. Jest to istotne ze względu na charakter doktrynalny czy prawny określonego dokumentu.
W prezentowanym studium duże uznanie budzą zgromadzone źródła i bibliografia, które podzielone zostały na Pismo św.; Dokumenty Kościoła powszechnego,
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Nauczanie papieży; Dokumenty Stolicy Apostolskiej, Literatura przedmiotu, Literatura pomocnicza. To wymowny i zarazem do pewnego stopnia klasyczny podział
w tym względzie, który daje ogólne elementy wprowadzające w tym względzie. Generalnie bibliografia została przygotowana z dużą pieczołowitością i stanowić może
wstępne zestawienie dla ewentualnych dalszych badań w tej problematyce. Jednak
znaleźć można w tym względzie pewne braki, nieścisłości czy niekonsekwencje,
które jednak nie pomniejszają w niczym generalnych zasad bibliograficznych.
Trzeba stwierdzić, że w przypadku tłumaczeń nie ma jednoznacznej zasady podawania występowania tekstu oryginalnego, jego określenia czy innych odniesień.
Wydaje się, że przy wskazaniach tekstów patrystycznych należy precyzyjnie podać
źródło. Warto pamiętać, że w tym względzie prawnie powszechnie przyjęte są jasne
zasady, które ułatwiają odniesienia bibliograficzne. Ze szczegółów można wskazać,
że dwukrotne przywołanie S. Miecznikowskiego wskazuje, że chodzi o tę samą pozycję (s. 763). „Summa Theologica” św. Tomasza z Akwinu należało raczej podać
jako jedno dzieło, a nie poszczególne jej fragmenty.
Oto polskie środowisko naukowe doczekało się tak obszernego przedstawienia
stosunkowo długiego okresu nauczania kościelnego w zakresie życia konsekrowanego, który jednak zasadniczo dotyczy XX wieku. Jednak posoborowe nauczanie
w tym względzie jest niezwykle obszerne i bogate, czasem nawet trudne do jednoznacznego rozeznania. Dotyczy to nie tyle ilości osób, co bardziej bogactwa treściowego, tak w płaszczyźnie teologicznej jak i liturgicznej oraz prawno-kanonicznej.
Z pewnością opracowanie to może służyć jako pewne kompendium czy klucz wprowadzający w dalsze bardziej szczegółowe badania.
bp Andrzej F. Dziuba

Władysław Marian Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej
«Bernardinum», Pelplin 2004, ss. 608.
Historykom prawa kanonicznego, w szczególności zaś badaczom zainteresowanym problematyką struktury hierarchicznej Kościoła tudzież rozwoju dziejowego
jego centralnych organów administracyjnych (mowa o Kościele Zachodnim – następnie rzymsko–katolickim), w sposób ścisły związanego z losami papiestwa, niewątpliwie znane jest skądinąd wysoko cenione dzieło La Curia Romana. Lineamenti storico–giuridici autorstwa Niccolò del Re. Pod redakcją tegoż samego włoskiego
badacza ukazała się też adresowana już do szerszych kręgów odbiorców, a więc
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nie tylko specjalistów w danej dziedzinie, edycja encyklopedyczno–słownikowa
Mondo Vaticano. Passato e presente. W rodzimych książnicach naukowych, również
kościelnych, oba te tytuły – co może cokolwiek dziwić – stanowią rzadkość, stąd
też polski czytelnik, pragnący zdobyć określony zasób szczegółowych informacji
na temat organizacji Kurii Rzymskiej i ewolucji jej struktur w ciągu wieków, jeśli
omówienia interesujących go kwestii nie znalazł w pracy ks. Edwarda Sztafrowskiego Kuria Rzymska. Studium historyczne (Warszawa 1981), skazany był na żmudne poszukiwania w rozmaitych wydawnictwach, tylko pośrednio odnoszących się
do tej tematyki. Ostatnimi czasy sytuacja w owej materii uległa wszakże zmianie
na lepsze, a to w związku z wydaniem drukiem książki, której zamierzmy poświęcić
obecnie nieco uwagi.
Choć kierując się brzmieniem zasadniczego jej tytułu można by czegoś takiego wcale nie oczekiwać, stosownie jednak do zawartej w podtytule informacji,
że mowa jest w niej nie tylko o pracujących na gruncie watykańskim rodakach,
ale również i o samych instytucjach tudzież urzędach Stolicy Świętej, otrzymaliśmy
dzieło, które przynosi wiele materiału pokrewnego temu, jaki znajduje się w wyżej
wspomnianych edycjach La Curia Romana… i Mondo Vaticano…. Zresztą oba
te tytuły były Autorowi Polaków w Watykanie… znane, z ich zawartości korzystał
tudzież uwzględnił je w zamieszczonym na końcu wykazie literatury przedmiotu,
choć w przypadku owej pierwszej pozycji – nie wiadomo dlaczego – przywołuje
jej najstarsze wydanie, z roku 1970, a nie najnowsze czwarte, z roku 1998 (s. 578;
zob. także s. 583). Zapewne też stanowiły one dlań inspirację przy tworzeniu
koncepcji swego opracowania, które niemniej posiada oryginalny charakter i bynajmniej nie stanowi spolszczonej „wersji” któregoś z wyżej przywołanych dzieł.
Zresztą tego rodzaju ewentualność wykluczał już sam zamysł, by na poszczególne
instytucje i urzędy Stolicy Apostolskiej oraz ich dzieje tudzież współczesność spojrzeć przez pryzmat obecności w nich Polaków.
Omawiana publikacja ukazała się drukiem w roku 2004 nakładem Wydawnictwa
Diecezji Pelplińskiej «Bernardinum», które w ostatnich latach dołączyło do grona
największych i zarazem najprężniejszych katolickich oficyn wydawniczych w Polsce, często o wiele starszych od niego, umiejętnie też zdobytą na rynku księgarskim
pozycję utrzymując. Tak i prezentowana książka przyczyniła mu rozgłosu, wkrótce
bowiem po swoim ukazaniu się była prezentowana w środkach społecznego przekazu – nie tylko zresztą w prasie, ale również w radio oraz telewizji. Zapewne
nastawiając się na tego rodzaju medialny rozgłos, uzasadniony mogącą zainteresować wielu tematyką (pozycja opublikowana została wszak jeszcze za życia papieża–Polaka), wydawcy zatroszczyli się też o należyty poziom edytorski rzeczonej
książki, wydrukowanej na papierze kredowym, wzbogaconej licznymi ilustracjami
barwnymi autorstwa znanego fotografika Grzegorza Gałązki, wreszcie też posiada-
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jącą urozmaiconą szatę graficzną i twardą oprawę. Wszystko to łącznie sprawiło, iż
Polacy w Watykanie… spotkali się zapewne z szerokim zainteresowaniem ze strony
czytelników, choć wydaje się, że uwagę tychże świadomie skoncentrowano na owym
wyakcentowanym w tytule wątku „polskiej obecności” w Watykanie, niejako w cieniu pozostawiając bardziej interesujący nas w ramach obecnej recenzji, a kto wie,
czy nawet nie istotniejszy w perspektywie przydatności owej publikacji dla dalszych
badań kanonistycznych lub historycznych, aspekt organizacyjnej struktury centralnej administracji kościelnej, tj. poszczególnych agend Stolicy Apostolskiej. W tym
też kierunku pójdą poniższe uwagi recenzenckie, natomiast watykańskie „polonica”, pracowicie wyszukane przez Autora, w owym konkretnym przypadku będą nas
mniej interesować.
Licząca sobie przeszło sześćset stron edycja Polacy w Watykanie, poprzedzona
słowem wstępnym związanego z Kurią Rzymską jeszcze od r. 1952 późniejszego
kardynała Andrzeja Marii Deskura, składa się z obejmującej piętnaście rozdziałów
części „problemowej” oraz prawie dwustustronicowego leksykonu biograficznego,
w którym zamieszczone zostały noty Polaków (przeważnie duchownych, ale również pewnej liczby świeckich) na rozmaite sposoby związanych przez swą działalność ze Stolicą Apostolską i jej instytucjami oraz urzędami. Prócz tego w książce nie zabrakło wspomnianego już zestawienia bibliografii, jak również wykazu
skrótów tudzież bardzo pomocnego wobec pokaźnej ilości uwzględnionych postaci
indeksu osobowego. Rzeczone rozdziały – wyliczając w przyjętej przez Autora kolejności – noszą następujące tytuły, wskazujące na zawartość merytoryczną każdego z nich: I. Synod Biskupów; II. Sekretariat Stanu; III. Kongregacje; IV. Trybunały;
V. Rady papieskie; VI. Urzędy; VII. Inne instytucje Kurii Rzymskiej; VIII. Komisje
i komitety papieskie; IX. Akademie papieskie; X. Instytucje związane ze Stolicą Apostolską; XI. Relacje dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej; XII. Państwo Watykańskie
i Wikariat Rzymski; XIII. Uniwersytety i wyższe uczelnie kościelne; XIV. Polskie instytucje kościelne w Rzymie; XV. Polskie periodyki kościelne w Rzymie.
Już samo to „suche” wyliczenie pozwala się zorientować, że interesujący dla
siebie materiał znajdzie w omawianej publikacji zarówno kanonista, jak i historyk,
czy obok nich również eklezjolog, o przedstawicielach innych dyscyplin badawczych nie wspominając. Autor bowiem – jak wspomniano – w przypadku każdej
spośród uwzględnionych przezeń w tymże opracowaniu instytucji zarówno dał zarys jej dziejów, jak i wskazał na mechanizmy funkcjonowania, zakres kompetencji
czy też jurysdykcji, wypełniane zadania tudzież cele, wreszcie też wewnętrzną organizację (strukturę). Każdorazowo wskazuje też na podstawy prawne funkcjonowania danego organu, a więc przede wszystkim dokumenty papieskie, obok
nich soborowe, wreszcie też Kodeks Prawa Kanonicznego. Nie mamy tu wszakże
do czynienia z wynikami jakichś własnych studiów W.M. Zarębczana nad źródłami
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prawodawstwa kościelnego, lecz z informacjami zaczerpniętymi z fachowych opracowań. Jak sam Autor jasno wyartykułowuje we Wprowadzeniu, „w przygotowaniu
rysu historycznego opisanych instytucji posłużyły głównie opracowania w języku
włoskim, przede wszystkim Annuario Pontificio, klasyczne opracowanie Niccolò del
Re La Curia Romana. Lineamenti storico–giuridici […] oraz praca zbiorowa pod
redakcją tego samego autora Mondo Vaticano. Passato e presente […]. Z polskich
publikacji korzystano przede wszystkim ze studium historyczno–kanonicznego
ks. Edwarda Sztafrowskiego Kuria Rzymska oraz najnowszych opracowań na ten
temat: książki Wojciecha Jakubowskiego i ks. Marka Solarczyka Ustrój Kościoła
Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne oraz opracowania amerykańskiego jezuity, ks. Thomasa J. Resse’a Watykan od wewnątrz, przedstawiającego sposoby działania struktur Kościoła rzymskokatolickiego” (s. 9–10). Wyliczone
powyżej pozycje znajdujemy też jako najczęściej cytowane w przypisach, bowiem
omawiana publikacja zaopatrzona została przez Autora w aparat naukowy, w którym przeważają wskazania bibliograficzne, rzadziej natomiast trafiają się jakieś
uwagi merytoryczne czy komentarze problemowe. Mimo obecności rzeczonego
aparatu trudno wszakże jednoznacznie stwierdzić, iż mamy do czynienia z publikacją stricte naukową, sama bowiem koncepcja książki, dalej forma prezentacji
materiału, wreszcie styl narracji wskazują, że omawianą edycję prędzej można zaszeregować do kategorii popularno–naukowej, co oczywiście samo w sobie czegoś
ujemnego nie stanowi, a wręcz przyczynić się może do szerszej recepcji zebranej
w niej faktografii, dotychczas dostępnej zasadniczo tylko węższym kręgom znawców problematyki kościelnej. Już chociażby ta jedna tylko okoliczność wskazuje, iż
mamy do czynienia z książką pożyteczną, po którą zapewne będzie się niejednokrotnie sięgać.
Jako że mowa jest o dziele zawierającym bardzo obfity i zarazem różnorodny
materiał faktograficzny, trudno silić się na całościową ocenę owego wydawnictwa
czy też przeprowadzać wnikliwszą ocenę rzetelności badawczej Autora poprzez
skontrolowanie poprawności jego wywodów tudzież ścisłości (lub wiarogodności)
podawanych przezeń danych. Pewnych uwag w owej materii trudno jednak tu nie zawrzeć. Otóż jak wyżej już zaznaczono, książce tej właściwsze jest miano popularno–naukowej, aniżeli stricte naukowej. Przemawia za tym również przyjęty przez
Autora styl narracji, obfitujący w liczne dygresje i ciekawostki. Czasami są to zresztą wtrącenia tylko w luźny sposób związane z zasadniczą treścią wywodów danego
podrozdziału czy paragrafu. Tak np. prezentując na s. 209–212 znaną edycję naukową Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi (niby w kontekście funkcjonowania Tajnego Archiwum Watykańskiego, a konkretnie prowadzonych w nim prac
badawczych), W.M. Zarębczan zawarł tamże swoistą quasi–recenzję najnowszego
jej tomu, opracowanego przez polskiego franciszkanina konwentualnego o. Ze-
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nona Piętę. Już samo to jawi się czymś osobliwym, a cóż dopiero powiedzieć o zawartym tamże passusie, rozpoczynającym się od słów: „Szczególnie interesujący
jest przypis dotyczący przebiegu konklawe Piusa X”, po których następują dalsze
wywody na temat ostatniego w dziejach wyboru papieży weta (s. 211). Na tej zasadzie skojarzyć można ze sobą dowolne wątki z zupełnie różnych „półek”, na czym
oczywiście cierpi spoistość wywodów. Skoro zaś mowa już o owej serii wydawniczej
Hierarchia Catholica, to niewątpliwym mankamentem jest, że we wcześniejszych
partiach swego opracowania Autor wskazuje na inną edycję o analogicznym tytule,
mianowicie Gerarchia Cattolica, nie posłużywszy się wszakże ani razu oryginalnym,
tj. włoskojęzycznym brzmieniem jej nazwy, lecz każdorazowo pisząc o Hierarchii
Katolickiej (s. 40). Ktoś mniej zorientowany może mieć zatem wątpliwość, o którą
z tych dwóch różnych serii w danym przypadku chodzi.
Rozmaite uwagi nasuwają się również przy lekturze poszczególnych życiorysów
z owego zawartego na końcu aneksu biograficznego. Rzeczone biogramy są bardzo
zróżnicowane pod względem objętości, podobnie jak różnorodne jest ich „nasycenie” faktografią, wreszcie też trudno stwierdzić, czy Autor kierował się jakimś
jednolitym kwestionariuszem przy opracowywaniu tychże not. Widać także brak
wytrwałości w docieraniu do danych skądinąd łatwych do ustalenia, jako że przy
niejednej postaci – i to nawet z grona episkopatu – brak dokładnej daty lub miejsca
narodzin, niekiedy znów miejsca śmierci (np.: s. 426 J. Groblicki, s. 478 W. Miziołek, s. 488 J.W. Nowak, s. 515 J. Rozwadowski, także s. 391 W.F. Bednarski).
Przy osobie kardynała H. Gulbinowicza widnieje „stara” data urodzenia, a więc
rok 1928 miast 1923 (s. 432), o arcybiskupie K. Majdańskim czytamy, że ingres
do konkatedry w Kamieniu Pomorskim odbył 16 IV 1998, choć w tamtym momencie był już od sześciu lat na emeryturze (s. 472), z kolei o kardynale Andrzeju Marii Deskurze, iż studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął
jeszcze w r. 1939, podczas gdy w rzeczywistości dopiero w roku akademickiem
1942/1943 (oczywiście w trybie tajnym) (s. 404), zaś wspomniany tu już biskup
Julian Groblicki był wikariuszem generalnym metropolity Eugeniusza Baziaka
nie jako arcybiskupa krakowskiego, lecz administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej (s. 426). Tego rodzaju potknięć czy omyłek w omawianej publikacji
jest całe mnóstwo, co skłania do wzmożonej czujności przy korzystaniu z zebranych
w niej informacji. Czasami owe nieścisłości lub błędy łatwo „rzucają się” w oczy
(jak np. w biogramie franciszkanina konwentualnego D.J. Synowca na s. 536, gdzie
widnieje informacja, iż w latach 1984–1990 był „prowincjałem Prowincji św. Antoniego Zakonu Braci Albertynów”, podczas gdy albertyni, nie będący zresztą
w ścisłym tego słowa znaczeniu zakonem, lecz zgromadzeniem zakonnym, nie mają
w ogóle prowincji, a to z racji zbyt małej liczby placówek, jak na tego rodzaju
złożoną strukturę organizacyjną), niekiedy jednak trudniej je wychwycić. Książka
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nie jest też wolna od literówek (np.: s. 17 delia [miast della] Santa Sede, s. 210 przyp.
10 i s. 579 Qvartalschrift [miast Quartalschrift]), czy przekręceń nazw osobowych
i geograficznych (np. na s. 511 Węgrzyce [miast Węgrzce] Wielkie). Co się tyczy
jeszcze tych ostatnich, na s. 447 znajdujemy osobliwą wzmiankę o „wikariuszu katedry w Poneveżys” na Litwie, która to forma stanowi swoistą „hybrydę”, powstałą
ze skrzyżowania historycznej, polskiej nazwy Poniewież, ze współczesną, litewską
nazwą Panevėžys. Dziwi brak konsekwencji w stosowaniu ogólnie przyjętego zapisu bibliograficznego tytułów czasopism, których zasadnicze człony pisze się wszak
z dużej litery, a tymczasem u W.M. Zarębczana znajdujemy np. „Revue du droit
canonique” (s. 17) czy „Ephemerides iuris canonici” (s. 25 przyp. 3). W tym przypadku chodzi wprawdzie o kwestie natury durgorzędnej, jeśli wszakże publikacja
pretenduje do miana dzieła naukowego (czy nawet tylko popularno-naukowego),
na tego rodzaju “drobiazgi” należy zwrócić uwagę.
Spoglądając raz jeszcze na ów „korpus” biograficzny na końcu książki, w niejednym z zamieszczonych tamże życiorysów daje się dostrzec „mechaniczne” połączenie materiału zaczerpniętego z edycji Kto jest kim w Kościele w Polsce (lub
pokrewnych opracowań) z danymi gdzie indziej wyszukanymi przez Autora. Prowadzi to z jednej strony do pewnej labilności, gdy chodzi o konstrukcję życiorysu
(np. w przypadku osób zmarłych informacja o dacie zgonu zazwyczaj umieszczana
jest w początkowym fragmencie biogramu, niekiedy jednak na jego końcu lub
nawet gdzieś w obrębie), z drugiej zaś do osobliwych przeoczeń. Tak np. przy
arcybiskupach S.L. Głódziu i M. Gołębiewskim, przy haśle „wywoławczym” Ingres, podano – nie wiedzieć dlaczego – datę tylko pierwszego z dwóch ingresów
(s. 424, 426), jaki każdy z tych hierarchów odbył (zapewne publikacje, na których
W. Zarębczan się oparł, ukazały się przed translacjami tychże członków episkopatu
na ich nowe stolice biskupie w – odpowiednio – Warszawie–Pradze i Wrocławiu).
Osobliwie brzmi też wzmianka przy arcybiskupie T. Gocłowskim o ingresie do „bazyliki konkatedralnej w Gdańsku oraz bazyliki katedralnej w Oliwie” (S. 423), jak
gdyby Oliwa nie była dzielnicą Gdańska. Dla posiadającego pewne rozeznanie
w ogólnych realiach czytelnika tego rodzaju osobliwości raczej jednak nie powinny
utrudnić korzystania z tego wszystkiego, co w omawianej publikacji wartościowe. Gorzej, gdy przyjdzie mu marnotrawić czas na poszukiwanie po całej książce
interesujących go wiadomości – czy to z racji ich umieszczenia w miejscu zgoła
nieoczekiwanym, czy też posłużenia się przez Autora odmiennymi, aniżeli ogólnie przyjęte, hasłami „wywoławczymi” (tak np. biogramu ks. Adama Bonieckiego
szukać trzeba pod hasłem Fredro–Boniecki Adam – s. 413–414). Jeszcze gorzej, gdy
danych odnoszących się do konkretnego zagadnienia lub osoby, których obecności w tej publikacji należałoby się spodziewać, zainteresowany czytelnik w ogóle
nie znajdzie (jak np. w przypadku niedostrzeżonej przez W.M. Zarębczana postaci
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karmelity bosego Anzelma Macieja Gądka, długoletniego konsultora watykańskiej
Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów, definitora generalnego macierzystego
zakonu oraz rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitańskiego „Teresianum” w Rzymie, dziś zaś kandydata do chwały ołtarzy, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w r. 2002).
Zaprezentowana tu pobieżnie publikacja stanowi niewątpliwie interesujące novum w rodzimym piśmiennictwie z zakresu szeroko pojętej problematyki eklezjalnej. Dzięki niej w szczególności niespecjaliści łatwo będą mogli dotrzeć do owych
najbardziej podstawowych informacji na temat instytucji i urzędów Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim zaś polskich akcentów w dziejach tychże, jakkolwiek
trudno nie skonstatować, że W.M. Zarębczana interesowały w owej perspektywie
głównie ostatnie dziesięciolecia, a zwłaszcza okres pontyfikatu Jana Pawła II, stąd
o takich czynnych niegdyś na gruncie Kurii Rzymskiej postaciach, jak kardynałowie
Stanisław Hozjusz, Mieczysław Ledóchowski, Włodzimierz Czacki i Adam Stefan
Sapieha czy patriarchowie Jerzy Laskarys (Lascaris) i Władysław Zaleski wspomina się tam zgoła na marginesie, a np. o XVII–wiecznym kardynale Janie Kazimierzu Denhoffie Autor w ogóle nie wzmiankuje. Tematyka obecności Polaków
na przestrzeni stuleci w życiu papiestwa dopiero zatem oczekuje na gruntowniejsze
przebadanie i rzetelne zaprezentowanie w formie monograficznej.
Krzysztof R. Prokop

Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym
w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 302 +18 nlb.
Praca, poświecona kompetencjom organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, podejmuje problematykę związaną z postulatem Soboru Watykańskiego II (LG, n. 28) dotyczącym zdemokratyzowania sposobu wykonywania
władzy przez biskupów w Kościołach partykularnych. Postulat ten znalazł skuteczny oddźwięk w posoborowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983), w którym
(w Księdze II – „Lud Boży”) pojawiły się normy regulujące udział wiernych, tak
duchownych, jak i świeckich, w sprawowaniu władzy przez biskupów diecezjalnych.
W myśl owych norm partycypacja ta dokonuje się za pośrednictwem pomocniczych
organów kolegialnych, które uczestniczą w sprawowaniu przez biskupa władzy wy-
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konawczej, tj. w stanowieniu przezeń konkretnych aktów administracyjnych, oraz
podejmują inne, określone zadania.
Opracowanie, wypełniające istniejącą w piśmiennictwie kanonistycznym lukę,
zostało oparte na szerokiej bazie źródłowej, którą stanowią dokumenty Soboru
Watykańskiego II, dekrety wykonawcze Stolicy Apostolskiej do uchwał soborowych, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, konstytucje papieskie, odpowiedzi papieskich organów interpretacyjnych, dekrety dykasterii Kurii Rzymskiej
a także akty normatywne z obszaru prawa partykularnego Kościoła w Polsce (Konferencji Episkopatu Polski i niektórych biskupów diecezjalnych). Autor nawiązał
także do literatury przedmiotu, obejmującej zaledwie kilka monografii poświęconych przede wszystkim niektórym organom kolegialnym oraz szereg rozpraw
i artykułów.
Struktura opracowania obejmuje dwie podstawowe jednostki redakcyjne w postaci części. Pierwsza z nich zawiera analizę z obszaru prawa materialnego (ukazuje pozycję prawną organów kolegialnych uczestniczących w sprawowaniu władzy
wykonawczej w Kościele partykularnym), druga natomiast analizę z obszaru prawa
formalnego (przedstawia przedmiot i procedurę urzeczywistniania przez te organy
swoich kompetencji). Biorąc pod uwagę tego rodzaju ujęcie problematyki, wydaje
się, że korzystniejsze brzmienie tytułu rozprawy byłoby następujące: „Organy kolegialne w Kościele partykularnym oraz ich udział w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”. Część pierwsza – „Pozycja kolegialnych organów w sprawowaniu władzy wykonawczej w Kościołach
partykularnych” (s. 11-148) składa się z trzech rozdziałów, które konsumują zakres
tematyki tak określonej. W pierwszym z nich – „Podstawy teologiczne i prawne
ustanowienia pomocniczych kolegialnych organów władzy w Kościele partykularnym” (s. 13-47) ks. M. Sitarz wskazuje na podstawy konstytucyjne tychże organów,
a podstawy te, określone przez samego Jezusa Chrystusa, wyjaśnia i proklamuje
Urząd Nauczycielski Kościoła. Podstawowe źródło współczesnej nauki Kościoła
w przedmiocie jego konstytucji (w sensie materialnym) stanowią uchwały Vaticanum II oraz posoborowe prawodawstwo kościelne.
Po wyjaśnieniu pojęcia Kościoła partykularnego, Autor skupia swoją uwagę
na podstawach uczestnictwa wszystkich wiernych w budowaniu Kościoła, zwracając
m.in. uwagę na współudział prezbiterów Kościoła partykularnego w kapłaństwie
hierarchicznym Chrystusa pod przewodnictwem biskupa. Z kolei omawia zasady
dotyczące relacji zachodzących między biskupem diecezjalnym a kolegialnymi organami pomocniczymi w realizacji misji Kościoła, podane tak w KPK z 1983 roku,
jak i w Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Kongregacji ds. Biskupów
Apostolorum successores z 2004 roku (zasada trynitarna; zasada współpracy; zasada
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uznania kompetencji; zasada właściwej osoby na właściwym miejscu; zasada pomocniczości; zasada dobra wspólnego; zasada sprawiedliwości i legalności).
Rozdział II nosi tytuł: „Pojęcie i rodzaje organów władzy w Kościele partykularnym” (s. 49-99). Wyjaśniwszy pojęcie organu władzy w Kościele partykularnym,
Autor przedstawia rodzaje tychże organów, mających swoje źródło w prawie Bożym (biskup diecezjalny) i w prawie czysto kościelnym (pozostałe organy). Zatrzymując się nad organami pomocniczymi, wyposażonymi w określone kompetencje
przez najwyższego Prawodawcę kościelnego (organy władzy wykonawczej lub sądowniczej), służącymi biskupowi diecezjalnemu pomocą w zarządzaniu diecezją,
wyróżnia szereg typów tychże organów, przy czym – zgodnie z zakreślonym obszarem tematycznym – nie uwzględnia organów władzy sądowniczej. Wskazuje więc
na organy władzy wykonawczej obligatoryjne i fakultatywne (wśród tych ostatnich
wymienia m.in. wikariusza parafialnego i rektora kościoła; czy są to jednak rzeczywiście pomocnicze organy władzy administracyjnej w Kościele partykularnym?),
jednoosobowe i wieloosobowe (kolektywne i kolegialne).
Interesująca jest klasyfikacja organów kolegialnych w Kościele partykularnym
przedstawiona w kolejnym segmencie rozprawy (na wstępie Autor stwierdza,
że KPK nakłada na biskupa diecezjalnego obowiązek ustanowienia określonych
organów kolegialnych, dodając – niepotrzebnie – „oraz upoważnia do ich ustanowienia” (nałożenie obowiązku zawiera w sobie ipso facto upoważnienie do jego
zrealizowania). Przyjmuje następujące kryteria tej klasyfikacji: rodzaj Kościoła
partykularnego, w którym organ funkcjonuje; kompetencje organu (reprezentacyjna, konsultacyjna, władcza, liturgiczna, kreacyjna, koordynacyjna, mediacyjna);
uczestnictwo w zadaniach Kościoła; sposób utworzenia organu; członkostwo w organie; sytuacja, w której może znaleźć się Kościół partykularny; możliwość rozwiązania organu; obowiązek utworzenia organu; podmiot zobowiązany do utworzenia
organu; osoba upoważniona do zwołania organu; sposób działania organu; przedmiot kompetencji organu.
Z kolei ks. Sitarz omawia organy kolegialne (w kolejności występowania
ich w KPK), rozpoczynając od obligatoryjnych. Przedmiotem jego wywodów są:
Diecezjalna rada ds. ekonomicznych; Rada kapłańska (przecinek na s. 67, w. 6
od góry zmienia substancjalnie sens stwierdzenia); Kolegium konsultorów; Kapituła kanoników (na s. 76, w przyp. 83, dot. zwięzłej historii kapituł katedralnych,
nie podano źródła informacji, według której kapituły stały się niezależnymi korporacjami posiadającymi osobowość prawną już w XI w. – tymczasem nastąpiło to dopiero w XII i XIII stuleciu); Rada misji; Rada zarządzania (jedynie w Personalnej
Administracji Apostolskiej Świętego Jana Marii Vianneya); Zespół proboszczów
konsultorów. Koncentrując następnie swoją uwagę na organach fakultatywnych,
przypomina najpierw dyrektywę Dyrektorium Apostolorum successores, w myśl
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której organy te, zarówno stałe, jak i czasowe, należy powoływać zgodnie z możliwościami danej diecezji. Poszczególne organy, które Autor prezentuje, to: Rada
biskupia (na uwagę zasługuje informacja, iż wymienione wyżej Dyrektorium postanawia, że organ ten jest powoływany „w celu koordynowania całego diecezjalnego
duszpasterstwa”, s. 89); Diecezjalna rada duszpasterska; Rada mediatorów (organ
pojednawczy poszukujący i wskazujący słuszne rozwiązanie konfliktu zaistniałego
między autorem dekretu a jego adresatem). Prezentację-komentarz tak w odniesieniu do organów obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, znamionuje duży stopień
wnikliwości i precyzji oraz jasności sformułowań. Czytelnik doszuka się tutaj odpowiedzi m.in. na pytanie o ratio legis danej normy prawnej o utworzeniu organów
kolegialnych w Kościele partykularnym.
Rozdział III – „Pojęcie i rodzaje kompetencji kolegialnych organów władzy wykonawczej w Kościele partykularnym” (s. 101-148) stanowi naturalne rozwinięcie
i niejako uzupełnienie dyskursu zawartego w rozdziale poprzednim. Wszechstronna analiza odnośnych norm prawnych KPK, ukierunkowana na właściwe odczytanie mens Legislatoris, pozwoliła tutaj ks. Sitarzowi na udzielenie odpowiedzi
na szereg pytań dotyczących charakteru kompetencji poszczególnych organów,
ich zakresu oraz znaczenia dla biskupa diecezjalnego, a tym samym i dla Kościoła
partykularnego.
Swoje wywody Autor rozpoczyna od szerszego wyjaśnienia pojęcia kompetencji
organów władzy w Kościele partykularnym (upoważnienie do tworzenia uprawnień lub obowiązków na rzecz innych osób), po czym wyróżnia rodzaje kryteriów
kompetencji (terytorialne; personalne; rzeczowe, inaczej merytoryczne, dotyczące
rodzaju spraw), które to kryteria najczęściej łączą się; zazwyczaj zakres kompetencji jest określony według rodzaju spraw, w zakresie których organ jest uprawniony
lub zobowiązany do danych działań.
Biorąc pod uwagę przyjęte w rozdziale poprzednim kryterium klasyfikacji organów kolegialnych władzy wykonawczej w Kościele partykularnym ze względu
na kompetencje, Autor dokonuje szczegółowej analizy tychże kompetencji owych
organów. Tak więc kompetencje władcze (polegają na podejmowaniu aktów władczych) dostrzega wyłącznie w odniesieniu do Kolegium konsultorów, i tylko w sytuacjach nadzwyczajnych: sede vacante i sede impedita. W dalszej kolejności analizuje
kompetencje konsultacyjne – w odniesieniu do konsultacji fakultatywnej i obligatoryjnej (interesujący jest tutaj m.in. wątek historyczny instytucji konsultacji), kompetencje kreacyjne, tzn. związane z posiadaniem władzy powoływania w Kościele
partykularnym innych organów konstytucyjnych spełniających zadania określone
w prawie – sede plena (m.in. wybór Zespołu proboszczów konsultorów przez Radę
kapłańską) oraz sede impedita i sede vacante (m.in. wybór – sede vacante – administratora diecezji przez Kolegium konsultorów), kompetencje reprezentacyjne
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(Rada kapłańska w stosunku do prezbiterium diecezji czy Rada duszpasterska
w stosunku do wszystkich wiernych diecezji), kompetencje mediacyjne (Zespół
proboszczów konsultorów i Rada mediacyjna), kompetencje koordynacyjne (Rada
biskupia) oraz kompetencje liturgiczne (Kapituła katedralna).
W zakończeniu rozdziału ks. Sitarz, powodowany wątpliwościami, wysuwa
m.in. interesujące wnioski w trybie de lege ferenda. Z niektórymi jednak wypadnie
się nie zgodzić. Tak więc w świetle kan. 1742 § 1 KPK nie ma chyba wątpliwości, że przedstawieni przez biskupa diecezjalnego Radzie kapłańskiej kandydaci
do Zespołu proboszczów konsultorów mogą pochodzić spośród wszystkich proboszczów pracujących w diecezji, a nie tylko spośród należących do Rady kapłańskiej. Nie ulega również wątpliwości, że w świetle tegoż kanonu wybór – spośród
Zespołu proboszczów konsultorów – dwóch proboszczów w konkretnej sprawie
przeniesienia czy usunięcia proboszcza należy do biskupa diecezjalnego. Wydaje
się następnie czymś oczywistym, że biskup diecezjalny może dowolnie wybierać
dwóch proboszczów spośród Zespołu, o którym mowa, do poszczególnych spraw,
podobnie jak to, że biskup diecezjalny nie może powierzyć kompetencji Zespołu
proboszczów konsultorów utworzonej przez siebie Radzie personalnej; może natomiast Zespół proboszczów konsultorów uczynić swoją Radą personalną. Co się
tyczy z kolei wysuniętej wątpliwości, czy w sytuacji sede vacante ustaje funkcjonowanie Zespołu proboszczów konsultorów, to – jak się wydaje – mens Legislatoris
nakazywałby przyjęcie, że nie ustaje (wkrótce po objęciu urzędu przez nowego biskupa diecezjalnego, zanim zostałaby ukonstytuowana nowa Rada kapłańska, może
mieć miejsce proces o usunięcie czy przeniesienie proboszcza). Wreszcie nie budzi wątpliwości, że wybór Zespołu proboszczów konsultorów dokonany nie przez
Radę kapłańską, lecz przez wszystkich prezbiterów diecezji byłby nieważny.
Część druga opracowania – „Przedmiot i procedura realizacji kompetencji
pomocniczych organów kolegialnych władzy wykonawczej w Kościele partykularnym” (s. 149-258), obejmujący dwa rozdziały, jest prezentacją i analizą norm
prawnych dotyczących przedmiotu i procedury w realizacji kompetencji kolegialnych organów władzy w Kościele partykularnym. Chodzi więc o prawo formalne:
normy prawa powszechnego o stanowieniu aktów administracyjnych przez organy
władzy wykonawczej oraz normy z zakresu procedury specjalnej, bądź ustanowione
przez biskupów diecezjalnych, zgodnie z prawem, oraz sposób realizacji własnych
kompetencji przez wspomniane organy.
Rozdział I – „Akty administracyjne jako przedmiot realizacji kompetencji kolegialnych organów w Kościele partykularnym” (s. 151-182) został poświęcony – jak
widać to z samego sformułowania jego tytułu – aktom administracyjnym, które
stanowią uzewnętrznienie wielorakiej działalności (objętej szeroko rozumianym
doradztwem oraz innymi działaniami) organów, o których mowa.
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Na wstępie czytelnik zapoznaje się bliżej ze stosunkowo nowym pojęciem aktu
administracyjnego w prawie kanonicznym. Analizując poglądy panujące w doktrynie, Autor zwraca uwagę na elementy tworzące akt administracyjny we właściwym
znaczeniu. Za J. Krukowskim, który dokonał gruntownej analizy elementów formalnych i materialnych aktu administracyjnego, przyjmuje, że akt administracyjny
jest to „akt ustanowiony przez kompetentny organ kościelnej władzy wykonawczej,
odznaczający się konkretnością, mający oparcie w akcie prawodawczym, bezpośrednio skierowany do osiągnięcia dobra publicznego Kościoła” (s. 157). Przytacza
także określenie aktu administracyjnego – przyjęte przez wymienionego Autora
na kanwie komentarza do kan. 38 KPK – jako „aplikację obowiązującej ustawy
lub zwyczaju do konkretnego faktu przez organ władzy wykonawczej” (tamże).
W dalszym ciągu ks. Sitarz omawia elementy aktu administracyjnego, wyróżniając tutaj elementy istotne (podmiot; wola podmiotu; przedmiot; treść; przyczyna,
inaczej motywacja; forma), elementy przypadłościowe (termin; warunek; sposób
wykonania) oraz elementy formalne (autor i adresat; upoważnienie prawne autora do wydania aktu; motywacja; preambuła; dyspozycja; data; podpisy; pieczęć).
Podczas gdy elementy istotne i przypadłościowe związane są z samą istotą aktu
administracyjnego, to elementy formalne odnoszą się wyłącznie do ich prezentacji
na zewnątrz. Słusznie Autor podkreśla, że gdy chodzi o strukturę aktu administracyjnego, to każdy taki akt, zarówno dekret ogólny, jak i konkretny akt administracyjny o charakterze konstytutywnym, tworzy nową jakość prawną, inaczej kreuje
określony stosunek prawny.
Przechodząc z kolei do klasyfikacji aktów administracyjnych i kryteriów ich podziału, Autor bierze najpierw pod uwagę podstawowy podział tychże aktów przyjęty w KPK (według kryterium materialnego, jakim jest stopień konkretności):
ogólne akty administracyjne, stanowione na wzór ustawy (jednak niższej rangi
niż ustawy), stosowane wielokrotnie do określonego rodzaju adresatów – dekrety
ogólne i instrukcje (kann. 29-34 KPK) oraz konkretne akty administracyjne (akty
administracyjne we właściwym znaczeniu), służące do aplikacji aktów normatywnych w stosunku do konkretnych adresatów, różniące się od aktów sądowych (ich
celem nie jest rozstrzyganie kwestii spornych) (kann. 35-93 KPK). Do konkretnych
aktów administracyjnych Ustawodawca zalicza: konkretne dekrety i nakazy (kann.
48-58 KPK); reskrypty (kann. 59-75 KPK); przywileje (kann. 76-84 KPK); dyspensy
(kann. 85-93 KPK). Autor referuje także spotykany w doktrynie podział – według
różnorodnych kryteriów – konkretnych aktów administracyjnych (ze względu na:
tworzenie nowej jakości administracyjno-prawnej adresata – deklaratoryjne i konstytutywne; stosunek autora do aktu woli adresata – jednostronne i dwustronne;
stopień sformalizowania – związane warunkami i swobodne; stosunek organu wydającego do adresata – wewnętrzne i zewnętrzne; liczbę organów władzy uczest-

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 372

25-05-2009 13:26:24

[21]

RECENZJE

373

niczących w stanowieniu aktu – proste i złożone; tworzenie nowych stosunków
prawnych – rodzące bezpośrednio skutki prawne dla adresata i niezmieniające
bezpośrednio stosunków prawnych oraz będące przygotowaniem do wydawania
aktów definitywnych zaliczanych do tych pierwszych; przedmiot aktu administracyjnego – akty powierzenia, akty decyzji, akty nałożenia kary; formę – w formie wyrażonej, tj. uzewnętrznionej /pisemnie lub ustnie/ i w formie utajnionej; inicjatora
aktu – stanowione z inicjatywy organu władzy i stanowione z inicjatywy wiernych;
fazę spełnianą przez akty administracyjne w tworzeniu nowych stosunków prawnych – decyzyjne i przygotowawcze /np. opinia o kandydacie na dany urząd/).
W rozdziale II – „Procedura realizacji kompetencji kolegialnych organów
w Kościele partykularnym” (s. 183-258) Autor dokonuje analizy samej procedury
administracyjnej, poprzez którą urzeczywistnia się kompetencja (wieloraka) kolegialnych organów władzy wykonawczej w Kościele partykularnym; efektem owej
procedury jest określony akt administracyjny. Tak podstawowe, jak i pomocnicze
organy kolegialne nie mogą wydawać aktu administracyjnego w sposób dowolny,
lecz winny działać zgodnie z prawem, a więc zgodnie z zasadą legalności, a także
dyskrecjonalności (swobodnego uznania administracyjnego w granicach określonych przez zasadę legalności).
Biorąc pod uwagę różnorodność administracji kościelnej, wymagającej istnienia
szeregu postępowań administracyjnych, w drodze których realizowane są różne
kompetencje, co skutkuje odmiennymi rodzajowo aktami administracyjnymi, Autor wskazuje, jakie procedury należy stosować w podejmowaniu aktów administracyjnych złożonych, w których powstawaniu biorą udział organy kolegialne. Rozpoczyna od procedury konsultacji organów kolegialnych (uzyskiwania zgody przez
biskupa diecezjalnego w sytuacji sede plena; uzyskiwania zgody przez administratora diecezjalnego w sytuacji sede vacante; zasięgania rady), przytaczając kan. 127
§§ 1-3 KPK. Słusznie Autor zauważa, że w analogicznym kanonie (934 § 3) KKKW
dodano zapis, w myśl którego tym, od których wymaga się zgody lub rady, władza,
która tej zgody lub rady potrzebuje, powinna udzielić niezbędnych informacji oraz
wszelkimi sposobami zabezpieczyć ich swobodne wypowiedzenie się. Przytaczając
jednak (na s. 186) tekst owego paragrafu z tłumaczeniem polskim za dwujęzyczną
edycją KKKW (Lublin 2002, s. 587) Autor błędnie oddaje zwrot oryginalny tueri
debet (jakoby władza powinna „rozważyć ich opinię”). Tymczasem Ustawodawca
stanowi, iż auctoritas […] eorum liberam mentis manifestationem omni modo tueri
debet. Otóż libera mentis manifestatio odnosi się zarówno do wyrażenia zgody, jak
i do wyrażenia opinii, nie można więc polecenia omni modo tueri debet odnosić
tylko do opinii, a jeśli tak, to „rozważenie” zgody kolegium nie miałoby sensu
(czasownik tueor oznacza nie tylko „rozważać”, lecz także „ochraniać”, „bronić”).
Na uwagę zasługuje punkt o przygotowaniu konsultacji, łącznie z postulatem do-
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tyczącym informacji związanych z przedmiotem konsultacji. Interesujące są uwagi
na temat zwołania organu konsultacyjnego, samego posiedzenia tego organu, dyskusji i głosowania. Nie pominął Autor kwestii zasięgania rady zgodnie z prawem
partykularnym, a także wyboru samego sposobu konsultacji.
W dalszym ciągu ks. Sitarz przedstawia procedury dotyczące realizacji różnych
kompetencji organów kolegialnych: władczych (sede vacante; sede impedita), koordynacyjnej, mediacyjnych, kreacyjnych (sede plena; sede vacante). W odniesieniu
do tych ostatnich, Analizując przepisy KPK w przedmiocie wyboru przez Kolegium
konsultorów administratora diecezjalnego, stwierdza m.in.: „Na kandydata można zgłaszać tylko kapłana spełniającego wymagane kwalifikacje do tego urzędu”
(s. 246). Czy rzeczywiście w tego rodzaju wyborach, w świetle kan. 119, n. 1 KPK,
może mieć miejsce zgłaszanie kandydatów? (pośrednio z kanonu wynika, że pierwsze głosowanie ma charakter indykacyjny). Słusznie natomiast odrzuca opinię J.R.
Pundersona, w myśl której, jeśli wybrany na administratora diecezji odmówi przyjęcia wyboru lub w ciągu ośmiu dni nie odpowie na pytanie przewodniczącego
kolegium, wtedy gremium to zyska dodatkowych osiem dni na wybranie innego
kapłana. W dalszym ciągu czytelnik zapoznaje się bliżej z realizacją kompetencji
reprezentacyjnych i liturgicznych.
We wnioskach sformułowanych na zakończeniu rozdziału ks. Sitarz wysuwa
m.in. szereg postulatów w trybie de lege ferenda. Niektórych jednak trudno uznać
za niezbędne. Tak więc gdy chodzi o to, kto może być skrutatorem, to nie ma
wątpliwości, że może nim być tylko członek danego kolegium (kan. 173 § 1 KPK).
Natomiast ogólne stwierdzenie kanonu deputentur może rodzić wątpliwości, kto
ich wyznacza. Co się tyczy prawa udzielenia święceń przez administratora diecezjalnego posiadającego sakrę biskupią, to nie ma wątpliwości, że w myśl kan.
1015 § 3 KPK („Kto może wystawić dymisorie do przyjęcia święceń, może również sam osobiście święceń udzielić, jeśli ma sakrę biskupią”), mogąc wystawiać
swoim podwładnym – za zgodą Kolegium konsultorów – dymisorie (kan. 1018
§ 1, n. 2 KPK), może tym samym udzielić im święceń. Z kolei na wątpliwość,
czy w procedurze uzyskiwania zgody, gdy liczba głosów jest równa, administrator
diecezji może w danej sprawie zarządzić ponowne głosowanie, czy „po remisowym
głosowaniu przeważyć swoim głosem” (s. 258), należy odpowiedzieć następująco:
skoro w kan. 127 § 1 KPK Ustawodawca wymaga uzyskania przez przełożonego
zgody bezwzględnej większości tych, którzy są obecni, nieuzyskanie takiej większości żadną miarą nie uprawnia administratora diecezjalnego ani do zarządzenia
ponownego głosowania ani do przeważenia własnym głosem (w tym miejscu wypadnie nie zgodzić się z Autorem, gdy twierdzi, że administrator diecezji, który
przed wybraniem go na ten urząd należał do Kolegium konsultorów, należy doń
i po wyborze na administratora diecezji (s. 214, przyp. 103). Utrata przez admi-
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nistratora diecezji członkostwa w Kolegium konsultorów (w momencie przyjęcia
wyboru na ten urząd) wynika z natury rzeczy. Nowo wybrany administrator diecezji
staje się odtąd przełożonym kolegium konsultorów, a to ostatnie jest jego organem
konsultacyjnym. Trudno, by ktoś pełnił rolę konsultacyjną wobec siebie!
W zakończeniu rozprawy ks. Sitarz podjął udaną refleksję nad problemami
związanymi z realizacją w KPK z 1983 roku postulatów Vticanum II w przedmiocie
dowartościowania wiernych w pełnieniu misji Kościoła na poziomie Kościoła partykularnego. Uważa, że postulaty te (dotyczące demokratyzacji Kościoła) znalazły
swój wymowny wyraz w posoborowym KPK, przede wszystkim poprzez utworzenie nowych organów kolegialnych, wyposażonych w odpowiednie kompetencje.
Owa demokratyzacja ułatwia wszystkim wiernym razem z biskupem diecezjalnym
kształtowanie właściwych relacji w urzeczywistnianiu zadań Kościoła. Jednocześnie zauważa, że gdy chodzi o praktykę Kościołów partykularnych w Polsce w odniesieniu do organów kolegialnych, to bardzo użyteczne byłoby przeprowadzenie
badań także socjologiczno-prawnych.
W podsumowaniu należy powiedzieć, że monografia ks. Mirosława Sitarza stanowi cenną publikację w obszarze kościelnego prawa administracyjnego. Czytelnik
znajduje tutaj bardzo wnikliwą, kompetentną i twórczą analizę tak pokaźnego
pakietu przepisów kodeksowych regulujących zarówno pozycję prawną (kompetencje) organów kolegialnych w sprawowaniu w Kościele partykularnym władzy
wykonawczej, jak i wielorakich procedur dotyczących samego jej urzeczywistniania. Autor książki, starannie przygotowany wieloletnimi badaniami nad szeregiem
nowych instytucji Kościoła partykularnego, dokonał niejako zwieńczenia swoich
dociekań, ukazując tym razem całokształt struktur przyporządkowanych w tymże
Kościele biskupowi diecezjalnemu, ale przecież służących dobru duchowemu całego Ludu Bożego.
Posługując się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną, ks. Sitarz poddał krytycznej analizie normy prawne pochodzące z różnych segmentów posoborowego KPK. Do każdej kwestii, a jest ich aż tyle, podchodzi rzetelnie, nie wykazując bynajmniej tendencji do pomijania czegokolwiek, co jawi się jako problem.
Dobrym sprzymierzeńcem merytorycznego dyskursu jest poprawny język i styl
opracowania.
Poza wysokimi walorami poznawczymi książki nie sposób nie wspomnieć
o jej wymiarze aplikacyjnym. W każdej kurii diecezjalnej czy metropolitalnej powinna ona stanowić niezastąpioną pomoc dla tych, którym przypadło w udziale
realizować na co dzień administracyjne zadania w Kościele partykularnym.
ks. Wojciech Góralski
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Firszt Grzegorz OCD, La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle
trasformazioni socioculturali in Polonia, Roma 2007, ss. 509.
Recenzowana publikacja jest dysertacją doktorską napisaną w Instytucie Teologicznym Życia Konsekrowanego „Claretianum” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie pod kierunkiem Prof. Benito Goya OCD.
Nowicjat to etap formacji, którym kandydaci zgłaszający się do instytutów zakonnych rozpoczynają swe życie poświęcone Bogu. W tym czasie ich zadaniem
jest dokładniej rozpoznać Boże powołanie do konkretnego instytutu, doświadczyć sposobu jego życia także w wymiarze realizacji w nim ewangelicznej rady
ubóstwa.
Motywem skłaniającym autora, kapłana i członka Zakonu Ojców Karmelitów
Bosych (prowincja krakowska) do podjęcia tematyki związanej z formacją nowicjuszy do ubóstwa we współczesnej Polsce było jego osobiste zainteresowanie rzeczywistością życia konsekrowanego we współczesnej Polsce, by móc obecnie lepiej
i konkretniej przeżywać dar powołania do tego rodzaju życia w Kościele.
W związku z tym, że dotychczas nie powstało żadne całościowe studium dotyczące formacji do ubóstwa polskich nowicjuszy, autorowi wydawało się koniecznym poświęcenie dysertacji doktorskiej temu właśnie zagadnieniu i opracowanie
tym samym swego rodzaju podręcznika służącego pomocą zakonnikom odpowiedzialnym za formację początkową w swoich instytutach.
Prezentowana pozycja książkowa składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem (s. 3-11) i wykazem skrótów (s. 13-18). Całość zamyka zakończenie ogólne (s. 439-453) dla odróżnienia od zakończeń czy wniosków finalizujących każdy rozdział, oraz bibliografia (s. 455-496) i spis treści (s. 495-509).
W rozdziale pierwszym poświęconym głównie charakterystyce współczesnej
polskiej młodzieży, a zwłaszcza młodzieży wierzącej w Boga, autor po stwierdzeniu, że młodzi Polacy podlegają gwałtownym i radykalnym zmianom zmierzającym
w kierunku przyjęcia stylu życia właściwego krajom Europy zachodniej, przedstawił
kwestię religijności jako jednego z podstawowych obszarów przeobrażeń młodego
pokolenia. Następnie omówił kolejne płaszczyzny przemian podejmując zagadnienie moralności i wartości mających znaczenie dla ludzi młodych, wyróżniając
w tym ostatnim tradycyjne dobra osobowe oraz nowe wartości posiadające obecnie
duże znaczenie, takie np. jak pieniądze i sukces. Autor poświęcił też dużo miejsca
dzisiejszym antywartościom takim jak nikotynizm, nadużywanie alkoholu, narkomania, prostytucja, ryzykowne zachowania seksualne, przestępczość i samobójstwo. W zakończeniu rozdziału o. Grzegorz Firszt postawił pytanie, w jakiej mierze
młody Polak pukający do furty klasztornej ulega opisanym wpływom społeczno-kulturalnym. Autor dochodzi do przekonania, że chociaż z jednej strony można
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oczekiwać od kandydatów do życia zakonnego lepszych przymiotów niż średnie,
to jednak pozostają oni zawsze, i nie tylko w rzeczywistości polskiej, reprezentantami swojej generacji. Stąd w formacji nowicjuszy należy wziąć pod uwagę sytuację
wewnętrzną, w której znajduje się współczesny młody Polak.
Rozdział drugi recenzowanej publikacji został poświęcony znaczeniu ubóstwa zakonnego w ogóle. Przy czym pierwszą część rozdziału autor przeznaczył
na wskazanie ogólnego znaczenia triady rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubóstwo. Zaś w drugiej
części omawianego rozdziału poddał szczegółowej analizie wyłącznie ewangeliczną
radę ubóstwa rozpatrując ją w czterech wymiarach: antropologicznym, mistycznym, apostolskim i życia braterskiego.
W rozdziale trzecim autor zapoznał czytelnika z formacją do ubóstwa zakonnego w kontekście całego procesu formacyjnego w nowicjacie wychodząc od samego
pojęcia formacji zakonnej, jej celu, przedmiotu oraz protagonistów formacji tj.
Boga i formowanego, pośrednictwa ludzkiego oraz realizacji formacji zakonnej.
Dużo miejsca poświęcił następnie znaczeniu okresu nowicjatu w całym procesie
formacji zakonnej by końcową część rozdziału przeznaczyć na szczegółowe badania kształtowania do ubóstwa zakonnego, ukazując je jako odpowiedź na znaki
czasu, jako dar Boga dany współczesnemu człowiekowi, jako środek do realizacji
celu nie zaś sam cel. Autor nie pominął także przedstawienia ewangelicznej rady
ubóstwa jako środka służącego osiągnięciu wolności serca zakonnika w dążeniu
do Chrystusa.
Przedmiot rozdziału czwartego recenzowanej dysertacji stanowią kluczowe
elementy procesu formacyjnego do ubóstwa zakonnego w nowicjacie podzielone na dwa sektory: te dotyczące konsekracji, a następnie realizacji misji instytutu. Do pierwszej grupy autor zaliczył wyłącznie elementy zakresu wewnętrznego
w procesie formacyjnym jak: dążenie do upodobnienia się do Chrystusa ubogiego,
odkrycie prawdziwego bogactwa, zaufanie Opatrzności Bożej, wybór życia surowego i prostego, uwolnienie się od egoizmu. Zaś w drugim sektorze wskazał elementy
dotyczące zakresu zewnętrznego tj. formacja do dyspozycyjności na rzecz misji, popieranie ducha solidarności z ubogimi, rozbudzenie ducha dyspozycyjności do pracy, wprowadzenie do podjęcia opcji na rzecz ubogich, umiłowanie pokoju.
W zakończeniu publikacji autor ukazał nowe perspektywy dla formacji polskich
nowicjuszy do ubóstwa zakonnego wyliczając tu aż 20 punktów, a w dalszej kolejności w ramach 32 punktów podał nowe, ogólne perspektywy dla początkowej
formacji zakonnej w środowisku polskim.
Konkludując należy podkreślić, że publikacja o. Grzegorza Firszta z pewnością
okaże się pomocną w procesie formacyjnym polskich nowicjuszy i nowicjuszek
do dojrzałej realizacji ewangelicznej rady ubóstwa. Wydaje się też, że może ona
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okazać się przydatną zwłaszcza formatorom i przełożonym instytutów zakonnych
w rozstrzyganiu niektórych kwestii związanych z ubóstwem zakonnym, chociażby
ze względu na obszerne omówienie przez autora wielu zagadnień dotyczących tej
kwestii w kontekście ostatnich przemian społeczno-kulturalnych w Polsce.
Bożena Szewczul

Ginter Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa 2008, ss. 403.
Jedną z przeszkód do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, ujętą w normę prawną w Kodeksie prawa kanonicznego jest przeszkoda różności religii. Zgodnie z kan. 1086 par. 1 nie mogą zawrzeć ważnego małżeństwa osoby, z których
jedna została ochrzczona w Kościele katolickim, lub została do niego przyjęta
i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona. Kwestia
małżeństw katolików, z wyznawcami innych religii niechrześcijańskich, stanowiła
poważny problem już od początku dziejów Kościoła. Kościół bowiem jest świadomy, iż tego rodzaju związki niosą ze sobą poważne zagrożenia dla wiary i harmonii
życia małżonków. Małżeństwa o których mowa, nie były nigdy bezwzględnie zabronione, z drugiej jednak strony prawodawstwo podlegało ciągłej ewolucji pod
wpływem rozwoju doktryny.
Problemem rozwoju doktryny i idącej za nią dyscypliny kanonicznej dotyczącej
przeszkody różności religii, zajął się w swojej monografii ks. Ginter Dzierżon.
Jest on profesorem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Katedry Norm Ogólnych. Monografia składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, wykazu ważniejszych skrótów, bibliografii oraz streszczenia i spisu treści w języku włoskim. Liczy
czterysta trzy strony druku.
W rozdziale pierwszym autor ukazuje kształtowanie się doktryny i dyscypliny
w przedmiocie omawianej przeszkody w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa.
W omawianym okresie ograniczenie zawierania tego rodzaju małżeństw nie posiadało jeszcze charakteru przeszkody w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Problem
został jednak zauważony już na kartach Pisma św. Nowego Testamentu, a także
w dziełach Ojców Kościoła. Pierwsze jego regulacje prawne znajdują się w uchwałach soborów i synodów wczesnochrześcijańskich. Autor stawia tezę, że regulacje
te nie posiadały charakteru ustaw unieważniających. Nie rozróżniano bowiem wtedy jeszcze pomiędzy dwoma kategoriami przeszkód – rożności religii (małżeństwo
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katolika z chrześcijaninem należącym do innej wspólnoty kościelnej) i odmiennego
wyznania, czyli różnej wiary (małżeństwo katolika z nieochrzczonym).
Kolejny z rozdziałów odnosi się do czasów od Dekretu Gracjana do promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r. Należy zauważyć, że w średniowieczu
interesująca nas tematyka stała się przedmiotem studiów wielu autorów, zarówno
teologów, jak i kanonistów. Generalnie przeciwstawiali się oni zawieraniu małżeństw mieszanych. Ich opinie wpłynęły na wykrystalizowanie się doktryny Kościoła w przedmiocie różności religii. Poważny wpływ na nią mieli także autorzy
piszący po Soborze Trydenckim (1545-1563). Od XVII wieku również dykasterie
Kurii Rzymskiej podejmowały decyzje odnoszące się do tego rodzaju małżeństw.
Należy zauważyć, iż jako pierwsi w kategoriach przeszkody zrywającej, ujęli interesujące nas ograniczenie Piotr Lombard i Bernard z Pawii, natomiast rozróżnienia
przeszkód różności religii i odmiennego wyznania dokonał Hugoccio z Pizy. Przeszkoda disparitatis cultus obowiązywała w Kościele od XII wieku na mocy zwyczaju
prawnego. Autor książki podkreśla, że do wykrystalizowania się dyscypliny kanonicznej w omawianej materii, przyczyniły się w głównej mierze dykasterie Kurii
Rzymskiej.
Rozdział trzeci nosi tytuł „Przeszkoda różności religii w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim z 1917 r.” Autor analizuje w nim normy prawne, zawarte przede wszystkim w kanonach 1070 i 1071 oraz późniejsze prawodawstwo Stolicy Apostolskiej
dotyczące tejże przeszkody. Wraz z omawianym Kodeksem przeszkoda zaczęła
obowiązywać w całym Kościele już na mocy ustawy, a nie prawa zwyczajowego.
Nie dotyczyła jednak małżeństw akatolików ochrzczonych z nieochrzczonymi,
przez co prawodawca chciał uniknąć nieważności licznych związków zawieranych
przez te kategorie osób. Rozwiązania dyscyplinarne zawarte w Kodeksie z 1917 r.
były zdaniem autora monografii, wyrazem troski Kościoła o zbawienie zarówno
strony katolickiej, jak i niekatolickiej zawierającej małżeństwo.
Czwarty rozdział książki skupia swoją uwagę na kwestii reformy instytucji małżeństw mieszanych, która dokonała się pod wpływem nauczania Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Prezentuje więc dyspozycje zawarte w uchwałach soborowych, dokumentach posoborowych (w tym w niezwykle ważnym motu proprio
papieża Pawła VI Matrimonia mixta z 1970 r.), Synodu Biskupów z 1967 r. oraz
stanowiska wypracowane przez papieską Komisję do spraw Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. W omawianym okresie nastąpiło poważne przesunięcie punktu
ciężkości w obszarze warunków stawianych stronom chcącym zawrzeć małżeństwo.
W prawodawstwie przedsoborowym duży udział w złożeniu tzw. rękojmi miała
strona akatolicka, teraz zaś cały ciężar odpowiedzialności za zachowanie wiary
katolickiej i wychowanie w niej wspólnego potomstwa spadł na stronę katolicką.
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Należy podkreślić, że uchwały Vaticanum II wywarły decydujący wpływ na kształt
dzisiejszego ustawodawstwa dotyczącego przeszkody różności religii.
Ostatni z rozdziałów recenzowanej książki został poświęcony dyscyplinie zawartej w aktualnie obowiązującym Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r., a także analizie decyzji Papieskiej Komisji do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych
z 2006 r. W kanonach tego Kodeksu, jak zauważa autor monografii, nie znajdujemy już poważniejszych zmian. Treść zawarta w normach jest bowiem owocem
wysiłku Kościoła podjętego wcześniej, w okresie posoborowym, zmierzającego
do dostosowania przepisów odnoszących się do małżeństw mieszanych do aktualnej rzeczywistości w której żyje współczesny człowiek.
Kończąc swoją publikację, w konkluzji, autor stwierdza, że funkcjonujące w kanonicznym systemie prawa małżeńskiego dyspozycje dotyczące przeszkody rożności religii, charakteryzują się dużą równowagą. Prawodawca kościelny dąży bowiem do zharmonizowania wymogów wypływających z prawa Bożego z podstawowymi prawami
człowieka, do których należy prawo do zawarcia małżeństwa i wolności religijnej.
Rozwiązania odnoszące się do przeszkody disparitatis cultus w ciągu wieków były poważnie modyfikowane, ale modyfikacje te nie dotyczyły imperatywów wypływających
z prawa Bożego. Funkcjonujące dzisiaj w Kościele katolickim rozwiązania prawne
nie naruszają godności strony nieochrzczonej. Autor stawia także cenny postulat, aby
w epoce dialogu międzyreligijnego, obowiązujące regulacje kanoniczne były bardziej
do niego dostosowane. Szczególnym przedmiotem tego dialogu powinny się stać kwestie dotyczące współudziału ministra akatolickiego w zawieraniu małżeństwa, oraz
troski pastoralnej o małżonków wyznających różne religie i ich rodzinę.
Przy pisaniu powyższej monografii wykorzystano bogate źródła o charakterze
kanonistycznym i teologicznym, a także obfitą literaturę, wprost i pośrednio dotyczącą omawianych kwestii.
Należy podkreślić, że jest to pierwsza tego rodzaju monografia, ukazująca kompleksowo i syntetycznie ewolucję zarówno doktryny Kościoła, jak i dyscypliny kanonicznej w zakresie przeszkody różności religii. Autor dokonał w niej dogłębnej
analizy dokumentów, przedstawił poglądy różnych autorów, piszących o interesującej nas kwestii od początków Kościoła do czasów współczesnych. Postawił również kilka własnych tez naukowych, popartych analizami tekstów, oraz postulaty
mogące ukierunkować dalszy rozwój prawodawstwa w omawianej dziedzinie.
Odbiorcami książki staną się zapewne specjaliści prawa kanonicznego, zainteresowani omawianą tematyką z racji swoich badań naukowych, pracy w kuriach
diecezjalnych i sądach kościelnych, a także studenci i inne osoby, które interesuje
problem małżeństw zawieranych przez katolików z osobami nieochrzczonymi.
ks. Zbigniew Janczewski
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Paolo Gherri, Lezioni di Teologia del Diritto Canonico, Roma 2004, ss. 324.
Paolo Gherri jest stosunkowo młodym naukowcem, gdyż obronił doktorat
w 2001 r., ale jego osiągnięcia na polu naukowym są nie tylko zauważalne, ale i znaczące. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki teologii i metodologii
prawa kanonicznego. Efektem prac badawczych jest prezentowana książka, która
jest zbiorem 12 wykładów, prowadzonych przez Autora w Instytucie Utriusque
Iuris Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Piśmiennictwo teologiczno-prawne
w ostatnich latach odnotowuje wyraźny wzrost, co może być spowodowane tym,
że dyscyplina naukowa jaką jest teologia prawa kanonicznego pojawiła się oficjalnie na uczelniach po ostatniej rewizji studium prawa kanonicznego w 2002 r.
Nie znaczy to, że nie była ona wcześniej uprawiana i nie istniała w programie studiów. Nie była jednak wymieniana w ówczesnych dyrektywach Stolicy Apostolskiej,
dotyczących studiów prawa kanonicznego. Wprowadzenie tej dyscypliny naukowej
do porządku studiów powoduje, że pojawiają się opracowania książkowe, które
są prezentacją wykładów prowadzonych na wydziałach czy w instytutach prawa
kanonicznego. Daje to możliwość poznania nowych punktów widzenia, zorientowania się w nowych formach uprawiania teologii prawa kanonicznego, dostrzeżenia tego, w jaki sposób dotychczasowe wyniki badań w tej dziedzinie naukowej
są prezentowane. Można zatem z zaciekawieniem zabrać się do lektury książki
P. Gherro.
Autor już od samego początku zaznacza, że cel wydania książki jest przede
wszystkim dydaktyczny, a więc skierowana jest ona do studentów prawa kanonicznego tak, by mogli posiąść umiejętność studium prawa kanonicznego w połączeniu
i w odniesieniu do kwestii historycznych i teoretycznych. Systematyczna prezentacja tematyki książki wskazuje, że Autorowi chodzi o ukazanie, zdefiniowanie,
umotywowanie elementów wspólnych dla nauki prawa kanonicznego i teologii,
ale w jej różnych, specyficznych formach.
Dwa pierwsze tematy lekcji poświęcone są rozumieniu dwóch podstawowych
słów, składających się na nazwę dyscypliny naukowej jaką jest teologia prawa,
a więc pojęciu prawa i pojęciu teologii. Jest to pewna nowość pośród dotychczasowych podręczników w tej dziedzinie, bo jakkolwiek nawiązywały do różnych koncepcji prawa, to jednak opuszczały różne, możliwe sposoby uprawiania teologii,
a co za tym idzie teologii prawa, zwłaszcza w kontekście posoborowych dyskusji.
Druga część książki, zawierająca cztery lekcje, dotyczy kwestii epistemologicznej teologii prawa. Jest to fragment książki, która dotyczy materii znanej kanonistom, zorientowanym wokół problematyki epistemologicznej prawa kanonicznego.
W niej Autor przedstawia ujęcie prawa kanonicznego przez Szkołę Nawarryjską,
Szkołę Monachijską, uczonych zgromadzonych wokół czasopisma Concilium.
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Najciekawsza jest lekcja czwarta poświęcona rozumieniu i metodzie uprawiania
teologii prawa kanonicznego przez samego Autora. Odnosi się on do reformy
studiów prawa kanonicznego z 2002 r., wskazując sformułowania w niej zawarte
jako kierunek epistemologicznych rozwiązań. Nie mogą one brać za punkt wyjścia
konfrontacji teologii, która jest nauką i prawa kanonicznego, które jest faktem.
Teologia prawa kanonicznego łączy w sobie teologię i kanonistykę. W tym momencie dostrzegamy preferencje naukowe P. Gherri, które zwracają się ku badaniom T. Jiménez Urresti ze Szkoły Nawaryjskiej. Autor twierdzi, że jego wywody
są w stanie połączyć rozwiązania Szkoły Nawaryjskiej i Szkoły Monachijskiej. Uważa on kanonistykę za naukę prawną (deontologia), posiadającą przedmiot prawny,
metodę prawną, ale założenia teologiczne (eklezjalno-sakramentalne). Kanonista
nie jest zatem teologiem, gdyż nie jest w stanie podać ostatecznych uzasadnień
fenomenu prawnego w Kościele. Ten może być przedstawiony jedynie przez teologów. Pozostaje mu jedynie sformułowanie faktów Objawienia i tez przed- i meta-kanonistycznych. W ten sposób Autor ukazuje różne formy uprawiania teologii,
których wyniki pozostają do dyspozycji kanonisty. Dla kanonisty pozostaje jedynie
eklezjologia, a teologia fundamentalna i dogmatyczna wykraczają poza możliwości
poznawcze kanonisty. Potwierdzeniem takiego sposobu rozumienia kanonistyki
jest excurssus na zakończenie tego rozdziału poświęcony kanonistyce T. Jiménez
Urresti ze Szkoły Nawaryjskiej. Przedstawiony przez Autora punkt widzenia stanowi pewną opcję uprawiania kanonistyki, a przez to i dyskusyjną, a w konsekwencji
rozwijającą aktualny stan wiedzy.
Trzecia część książki, zawierająca trzy wykłady, poświęcona jest początkom
i rozwojowi prawa kanonicznego we wspólnocie Kościoła. Dużą zaletą przeprowadzonych w tym rozdziale rozważań jest ukazanie napięcia i zależności pomiędzy
tym, w co należy wierzyć w Kościele i tym, co należy czynić.
Ostatnia część, która zawiera trzy wykłady, poświęcona jest posoborowym inspiracjom i rozwiązaniom w zakresie teologii prawa kanonicznego. Autor analizuje
eklezjologię Soboru Watykańskiego II oraz jej wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego i ostatecznie wskazuje na obecność elementów teologicznych w kodeksowych
rozwiązaniach prawnych.
Podział rozprawy na cztery części (Elementy pierwotne; Podstawy; Początki;
Rozwój) ubogacają w znacznej mierze zamieszczone na końcu każdej lekcji dodatkowe wykłady, których zadaniem jest pogłębienie przedstawionej problematyki.
W ten sposób systematyczny i przewidywany wykład teologii prawa kanonicznego jest ubogacony dodatkowymi lekcjami, których liczba w ten sposób wzrasta.
Dodatkowe wykłady spełniają, w odbiorze czytelnika, jeszcze inną funkcję. Otóż
podstawowe lekcje są prezentacją myśli i wyników badań Autora, a dodatkowe
wykłady prezentują powszechnie znaną dla kanonistów problematykę. W ten spo-
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sób student może się zapoznać z aktualnym stanem badań oraz z propozycjami P.
Gherri. Autor prezentuje pewne rozwiązania naukowe i przedstawia przemawiającą za nimi lub obalającą je argumentację, pozostawiając, tak bardzo potrzebne dla
studenckiej praktyki, możliwości dokonania wyboru i podania własnej argumentacji. Przez to pozycja zyskuje na wartości, a jednocześnie pobudza do podejmowania
dalszych wysiłków w ramach teologii prawa kanonicznego.
o. Tomasz Gałkowski C.P.

Libero Gerosa, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Lugano 2005, ss. 223.
Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna pozycja poświęcona teologii prawa
kanonicznego, przedstawiona w jej historycznych fundamentach i systematycznym
rozwoju. Autorem opracowania jest Libero Gerosa, profesor prawa kanonicznego
oraz rektor Wydziału Teologicznego w Lugano. Od początku swojej działalności
naukowo-dydaktycznej reprezentuje on nurt historiozbawczy współczesnej kanonistyki, traktując prawo Kościoła jako wymiar porządku zbawienia i ukazując podstawy prawa kościelnego w tajemnicy Kościoła. O jego naukowych osiągnięciach
świadczy zebrane na zakończenie książki (ss. 213-223) opracowanie jego dorobku
naukowego, obejmującego ponad sto pozycji.
We wstępie Autor uzasadnia motywy wydania swojej książki, która stanowi,
dopracowany i przystosowany do potrzeb studentów, skrypt z wykładów teologii
prawa kanonicznego. Uwaga ta jest znacząca dla czytelnika, gdyż sugeruje mu
odpowiedni zakres i poziom przedstawionego materiału. Można podejrzewać zatem, że nie będzie to opracowanie dokonane na zasadzie obszernej monografii
z zakresu teologii prawa kanonicznego. Jest to podręcznik dla studentów, którzy
studiują prawo kanoniczne, w ramach którego przewidziane są wykłady z teologii
prawa kanonicznego. Jednak Autor uzasadnia dalej, że po raz pierwszy wydaje
skrypt ze względu na prośbę jego najlepszych studentów, którzy z wielką pasją
zgłębiają prawo kanoniczne, zgodnie z prezentowaną przez Autora orientacją naukową. Sugeruje to, że treści zawarte w książce będą wykraczały poza wykład
ograniczony do kilkudziesięciu godzin lekcyjnych tym bardziej, że zebrany materiał
odwołuje się do działalności dydaktycznej Autora i prowadzonych przez niego
seminariów magisterskich i doktorskich. Ponadto tytuł książki wskazuje, że duża
jej część poświęcona będzie historycznym fundamentom oraz rozwojowi teologii
prawa kanonicznego. I takie są wnioski po jej przeczytaniu. Jednak nie tylko o hi-
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storię Autorowi chodzi. Twierdzi on, że po ponad 30 latach dyskusji nad teologią
prawa kanonicznego i jego fundamentami zbyt duża ilość kanonistów traktuje
teologię jedynie jako naukę wprowadzającą do wykładu prawa kanonicznego tak,
jakby nauka prawa kanonicznego była czymś zupełnie różnym od teologii prawa
kanonicznego w wykładzie, w teorii i w praktyce. Z jednej strony, zauważa Autor,
niektórzy przedstawiciele teologii prawa kanonicznego nie do końca realizują inspiracje i naukowe rozwiązania «ojca katolickiej teologii prawa kanonicznego»
K. Mörsdorfa, z drugiej strony obserwuje, że większa część kanonistów je odrzuca,
całkowicie ich nie rozumiejąc. Stąd też omawiana pozycja posiada nie tylko charakter dydaktyczny, ale naukowy. Stawia więc aktualne pytania, na które będzie
szukał odpowiedzi w swojej książce: czy istnieje jakaś relacja między teologiczną
prawdą i kanonicznymi normami?; jeśli tak, to jak współczesna kanonistyka tłumaczy tę zależność i czy wypracowała naukowe wyjaśnienie tego faktu, które będzie
możliwe do akceptacji oraz będzie interesujące pod względem egzystencjalnym
nie tylko dla naukowców i studentów, ale dla prostych wiernych?
Całość książki została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały
poświęcone są problematyce związanej z jednoznacznym pojęciem prawa, którego
uwieńczeniem była synteza dokonana przez F. Suareza. Przetrwała ona i była dominująca w katolickiej kulturze prawnej aż do Kodeksu Prawa Kanonicznegoz 1917 r.
(np. Kan. 27 §1). L. Gerosa podkreśla zatem związki istniejące pomiędzy teologią
prawa kanonicznego a filozofią prawa dzięki temu, że natury teologicznej nie da
się odseparować od charakteru prawnego prawa kanonicznego. Związki istniejące
pomiędzy teologią prawa kanonicznego a filozofią prawa pozwalają kanonistyce
zażegnać niebezpieczeństwo jurydyzacji wiary oraz uniknąć zbytniego uteologicznienia norm kanonicznych. Ponadto ukazuje, że studium prawa kanonicznego musi
się odbywać w relacji do historii prawa, gdyż chrześcijaństwo jest religią historyczną, wyrosłą na gruncie przymierza, jakie Bóg zawierał z człowiekiem. Dlatego też
chrześcijańska wspólnota konfrontuje swoją aktualność z unormowaniami prawnymi, których ślady obecne są w Biblii. Autor zwraca uwagę na konieczne związki
kanonistyki z normami pozytywnymi, z koniecznością ich ewolucji i przystosowań
do aktualnej wiedzy na temat tajemnicy Kościoła i wymogów kształtowania się oraz
życia wspólnoty kościelnej.
W rozdziale trzecim Autor prezentuje poglądy M. Lutra, R. Sohma i J. Kleina,
którzy wystąpili przeciwko prawu w Kościele jako elementowi właściwemu jego
strukturze, doprowadzając tym samym do załamania się średniowiecznej jedności
prawa, o której Autor pisał w drugim rozdziale.
Rozdział czwarty poświęcony jest pierwszym próbom teologicznego uzasadnienia istnienia prawa w Kościele, które pochodziły ze strony protestanckiej (K. Barth,
J. Henkel, E. Wolff, H. Dombois), katolickiej (Szkoła Ius Publicum Ecclesiasticum,
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G. Söhngen, K. Rahner, H. Barrion) oraz prezentuje nowsze rozwiązania autorów
takich jak: G. Philips, inni związani ze świecką kanonistyka włoską, Szkołą Nawarryjską, W. Bertrams i P. Huizing.
W rozdziale piątym Autor przedstawia poglądy K. Mörsdorfa na temat teologicznych podstaw prawa kościelnego (locus theologicus), ale stawia też pytanie dotyczące możliwości aplikacji metody prawnej do rzeczywistości teologicznej, jaką
jest prawo kanoniczne. Zrodziła się więc konieczność dalszych poszukiwań, którym impuls dał Sobór Watykański II ze swoją koncepcją communio, która dobrze
określa formę więzów wspólnoty, powołanej do istnienia przez Słowo i Sakrament
oraz dodatkowo przez Charyzmat. W tym kierunku idą rozwiązania Szkoły Monachijskiej, koncentrujące się wokół zagadnień ontologicznych i epistemologicznych
prawa kanonicznego.
Ostatni rozdział książki odnosi się do drugiej części jej tytułu, a mianowicie
systematycznego rozwoju teologii prawa kanonicznego w świetle soborowego nauczania. Przedstawione zostały podstawy legitymizacji prawa kościelnego, którymi
są: wspólnota kościelna, wolność religijna, więzy wiary. Następnie zostały zanalizowane źródła struktury prawnej Kościoła oraz omówiona jedność systemu prawnego Kościoła wokół idei communio. Następne dwa podrozdziały zawierają materiał poświęcony prawu kanonicznemu jako nauce w jej historycznym rozwoju oraz
współczesnym ujęciu. Ostatni temat, którym Autor zajmuje się w tym rozdziale,
odnosi się do posoborowej dyskusji dotyczącej metody kanonistycznej. Podkreśla
wyraźnie, co jest odpowiedzią na pierwsze postawione we wstępie książki pytanie,
że podstawową zasadą hermeneutyczną kanonistyki jest ukazanie ścisłego związku
pomiędzy leges i communio. Szkoda tylko, że nie przedstawia żadnych propozycji dotyczących drugiego z postawionych pytań. Z pewnością książka nie straciłaby na wartości, gdyby teoretyczne rozważania miały przełożenie na propozycje
dotyczące codzienności zwykłych chrześcijan. Pewien niedosyt pozostawia brak
odniesienia do prac ks. R. Sobańskiego, którego wkład w rozwój teologii prawa
kanonicznego jest znaczący i znany w świecie.
Po dwóch wcześniejszych pozycjach L. Gerosa, które ukazały się na polskim
rynku wydawniczym (Prawo Kościoła, Poznań 1999; Interpretacja prawa w Kościele.
Zasady. Wzorce. Perspektywy, Kraków 2003), pozostaje mieć nadzieję, że i ta pozycja znajdzie chętnego tłumacza, co przyczyni się do popularyzacji rozumienia
prawa kanonicznego w jego ścisłym związku z tajemnicą Kościoła. Prawo kościelne
w powszechnym odczuciu pozostaje bowiem w dużej mierze nie tylko nieznane,
ale i niezrozumiałe.
o. Tomasz Gałkowski C.P.
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Jan Bury, Jerzy Kasprzak, Prawo karne islamu, Difin, Warszawa 2007, ss. 280.
W świadomości społecznej pojęcia prawo muzułmańskie i szari’at wywołują skojarzenia jednoznacznie negatywne. Pojawiają się one bowiem przede wszystkim
w doniesieniach prasowych na temat wykroczeń popełnianych w państwach muzułmańskich i wymierzanych za nie kar – często niewspółmiernych według zachodnich
standardów.
Szari’at, czyli prawo muzułmańskie, nie ma odpowiednika w zachodnich koncepcjach prawa i z tego powodu jest błędnie rozumiane. Prawa muzułmańskiego
nie można przyrównać ani do prawa stanowionego ani do prawa kanonicznego.
Prawo stanowione zostało ustanowione przez ludzi i podlega zmianom – tymczasem prawo muzułmańskie zostało objawione przez Boga, a zatem nie możne być
zmieniane przez człowieka. Z kolei prawo kanoniczne dotyczy spraw religijnych,
podczas gdy szari’at reguluje wszystkie aspekty życia prywatnego i społecznego muzułmanina. Warto dodać, że w państwach arabskich istnieje rozróżnienie na prawo
w zachodnim rozumieniu tego słowa (które nazywa się kanun) oraz na prawo
muzułmańskie1.
Chociażby z tego powodu książka Prawo karne islamu jest pozycją cenną. Wypełnia ona bowiem lukę w polskiej literaturze przedmiotu – zarówno prawniczej
jak i islamistycznej – stanowiąc pierwsze opracowanie poświęcone właśnie muzułmańskiemu prawu karnemu. Co więcej, przedstawiając całokształt prawa karnego
islamu – zarówno klasycznego jak i współczesnego – autorzy wychodzą naprzeciw
utartym opiniom, ograniczającym prawo muzułmańskie wyłącznie do kary chłosty
czy amputacji kończyn. Tymczasem, „Europejczyk, zagłębiając się w studiowanie
prawa karnego islamu, z ogromnym zdziwieniem stwierdzi, iż wiele rozwiązań
i konstrukcji prawnych powstało w VII-VIII w. i wyprzedzało europejskiej prawo
karne o prawie 1000 lat” (s. 8). Należy jednak dodać, że celem książki nie jest „wybielenie” prawa muzułmańskiego, lecz raczej bardziej wielostronna i kompleksowa
jego prezentacja.
Książka składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do historii
i religii islamu. Przedstawia ona sylwetkę i działalność Mahometa, ekspansję imperium muzułmańskiego oraz podstawowe zasady wiary. Z punktu widzenia arabisty
jest to synteza informacji znanych z wielu innych opracowań poświęconych religii
i kulturze islamu. Jednak Prawo karne islamu to książka przeznaczona przede
wszystkim dla prawników zainteresowanych islamem, a nie islamistów zaintereso-

1
Por. M. Dziekan, Prawo muzułmańskie wczoraj i dziś, [w:] Oblicza współczesnego
islamu, E. Machut-Mendecka, Academica, Warszawa 2003.
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wanych prawem. Wybór grupy odbiorców może tłumaczyć, dlaczego wstęp poświęcony został islamowi, a nie prawu jako takiemu.
Bardzo ciekawa jest druga część opracowania, która prezentuje klasyczne
prawo islamu. Stanowi ona przegląd najważniejszych zasad prawa, jak również
przestępców i samych przestępstw. Interesujące są przede wszystkim porównania
i odwołania do zachodnich systemów prawnych. Autorzy tłumaczą boski charakter
prawa muzułmańskiego oraz jego konsekwencje – jak np. jego wszechobecność
w życiu prywatnym i społecznym muzułmanów. Wskazują także na nowatorstwo
prawa muzułmańskiego, w którym przestępstwo mógł popełnić tylko człowiek, jak
również na różnice interpretacji niektórych czynów. Na przykład osoba rozprowadzająca narkotyki dopuszcza się według islamu zabójstwa pośredniego – i na tej
podstawie jest karana. Wreszcie tłumaczą wpływ prawa zwyczajowego i tradycji
plemiennych na rozwój prawa muzułmańskiego. Okazuje się, że wiele elementów
prawa karnego islamu jest mocno osadzonych w tradycjach przedmuzułmańskich
plemion arabskich. Jednym z nich jest prawo talionu – czyli prawo do zemsty.
Mimo, że ta część opracowania dotyczy klasycznego prawa islamu, autorzy często nawiązują do współczesnych realiów niektórych państw muzułmańskich oraz
przychodzących stamtąd doniesień medialnych. Na przykład, omawiając zabójstwo
pośrednie podają głośny przykład bułgarskich pielęgniarek w Libii, które zaraziły
dzieci wirusem HIV. Zestawienie teorii z rzeczywistością pozwala lepiej zrozumieć
niuanse muzułmańskiego prawa; innym razem wskazuje zaś na swoisty rozdźwięk.
Jednym z przykładów jest cudzołóstwo, które nieraz karane jest przez ukamienowanie (kobiety), podczas gdy według Koranu obu cudzołożnikom należy się
wyłącznie kara 100 batów. Autorzy przedstawiają „obie strony medalu”, nie ograniczając się – jak czynią to niektórzy muzułmanie i obrońcy islamu – wyłącznie
do wykładni koranicznej.
Ostatnia część książki poświęcona jest prawu karnemu współczesnych państw
muzułmańskich. W tej części jednym z najbardziej istotnych wniosków jest ten,
który mówi o dużym zróżnicowaniu form i zakresu przestępczości w zależności
od danego państwa. Tym samym rola islamu nie jest zawsze decydująca, jeżeli
chodzi o rodzaje popełnianych przestępstw lub ich częstotliwość. Równie istotne
są uwarunkowania społeczno-gospodarcze, jak na przykład poziom zamożności
danego społeczeństwa. Opracowanie wieńczy opis procedury karnej Królestwa
Arabii Saudyjskiej.
Książka Prawo karne islamu stanowi cenne opracowanie zarówno z zakresu prawa jak i islamistyki. Drobne zarzuty dotyczą przede wszystkim sposobu cytowania
dzieł. Być może właściwszą metodą byłoby stosowanie przypisów, niż bibliografii
na końcu każdego rozdziału. Dotyczy to zwłaszcza tych części książki, które traktują o islamie jako religii, życia Mahometa, jak również małżeństwa w islamie, ponie-
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waż na ten temat powstało na polskim rynku wydawniczym wiele opracowań. Nieścisłe wydaje się także powołanie na statystyki dotyczące przestępczości w krajach
muzułmańskich; przywołane zostały „oficjalne dane ONZ” (s. 224), których nie ma
ani w źródłach tabeli, ani w bibliografii na końcu rozdziału. Wreszcie, można zastanowić się, czy ilustracja prawa karnego na przykładzie jednego z najbardziej
konserwatywnych państw muzułmańskich, czyli Arabii Saudyjskiej, nie powinna
być uzupełniona obrazem z innego, bardziej liberalnego kraju, w którym prawo
muzułmańskie nie jest dominującym źródłem prawa.
Pomimo tego można powiedzieć, że autorzy osiągnęli swój cel. „Współczesny
prawnik, w chwili gdy kraj nasz otwiera się na Europę i świat, powinien poznać,
chociażby w zarysie, problematykę innych systemów prawnych”. Prawo karne islamu z pewnością umożliwia poznanie systemu prawnego świata islamu wraz z jego
całym wewnętrznym zróżnicowaniem.
Katarzyna Górak-Sosnowska
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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO
Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW)
odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 roku w Lublinie przy ul. Konstantynów 1. Otworzył je kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL prof. dr hab.
Piotr Stanisz. Przekazał następnie głos prof. dr hab. Henrykowi Misztalowi, który
w imieniu własnym i drugiego wiodącego inicjatora PTPW, prof. dr hab. Michała
Pietrzaka wygłosił słowo do zgromadzonych. Uczestnicy Zebrania Założycielskiego przez aklamację przyjęli skład Prezydium Zebrania, które ukonstytuowało się
w następujący sposób: przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, zastępca
przewodniczącego prof. dr hab. Ryszard Mojak, sekretarz dr Dariusz Walencik,
członkowie prof. dr hab. Artur Mezglewski i prof. dr hab. Piotr Stanisz, protokolant dr Marta Ordon.
Prowadzenie Zebrania Założycielskiego przejął prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, który na wstępie stwierdził, w świetle przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
prawomocność Zebrania. Następnie przyjęto Regulamin Zebrania Założycielskiego oraz powołano Komisję Skrutacyjną (mgr Aneta Abramowicz, dr Paweł Borecki, dr Anna Tunia, dr Zdzisław Zarzycki, mgr Michał Zawiślak) i Komisję Uchwał
(dr Andrzej Czohara, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski).
Niezwykle istotnym wydarzeniem było przyjęcie – po krótkiej dyskusji – przez
Zebranie Założycielskie uchwały o powołaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, a następnie w wyniku prac jego statutu. W dalszej części Zebrania
Założycielskiego dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego PTPW (prof. dr
hab. Artur Mezglewski, dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, prof. dr hab.
Piotr Stanisz, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński).
Przystępując do wyboru władz PTPW postanowiono odroczyć powołanie Rady
Programowej Towarzystwa do pierwszego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
Do Zarządu PTPW wybrano: dr Pawła Boreckiego, dr Andrzeja Czoharę, prof. dr
hab. Artura Mezglewskiego, prof. dr hab. Ryszarda Mojaka, dr Martę Ordon, prof.
dr hab. Piotra Stanisza, ks. dr Dariusza Walencika, dr Zdzisława Zarzyckiego, prof.
dr hab. Tadeusza Zielińskiego. W wyniku wyborów w skład Komisji Rewizyjnej we-
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szli: dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr Andrzej
Szymański oraz dr Anna Tunia.
Podczas Zebrania Założycielskiego podjęto także uchwałę o wysokości składek członkowskich oraz ustalono tymczasową siedzibę PTPW. Zgodnie z propozycją prof. dr hab. Piotra Stanisza, tymczasową siedzibą PTPW została siedziba
Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Na zakończenie Zabrania Założycielskiego w dniu 21 czerwca odbyła się dyskusja programowa, podczas której podnoszono m.in. następujące kwestie: stworzenie
programu wydawniczego PTPW, w tym wydawanie periodyku Towarzystwa oraz
przygotowanie przez członków PTPW Leksykonu polskiego prawa wyznaniowego,
rozpoczęcie w PTPW prac koncepcyjnych nad praktyczną realizacją art. 25 ust. 5
Konstytucji RP, wskazywanie organizatora Zjazdów Katedr i Wykładowców Prawa
Wyznaniowego, ogłoszenie przez PTPW corocznego konkursu na najlepsze prace
magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z prawa wyznaniowego, informacja na temat powołania PTPW w pismach prawniczych.
Na odrębnych posiedzeniach w dniu 21 czerwca 2008 roku ukonstytuowały się
Zarząd PTPW oraz Komisja Rewizyjna PTPW. Prezesem Zarządu PTPW został
wybrany prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, wiceprezesami prof. dr hab. Artur
Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, prof. dr hab. Piotr Stanisz, skarbnikiem
dr Dariusz Walencik, sekretarzem dr Marta Ordon, członkami dr Paweł Borecki,
dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został wybrany dr Paweł Sobczyk, zastępcą przewodniczącego dr Tadeusz Stanisławski, sekretarzem dr Anna Tunia, członkami dr Piotr Steczkowski i dr Andrzej
Szymański. Obrady wznowiono w dniu 22 czerwca 2008 roku. Przewodniczył im
wiceprezes PTPW prof. dr hab. Piotr Stanisz. Podczas obrad przyjęto protokół
z obrad Zebrania Założycielskiego w dniu 21 czerwca oraz protokół obrad w dnia
22 czerwca. Na zakończenie zebrania przewodniczący obradom prof. Stanisz podziękował wszystkim uczestnikom Zebrania Założycielskiego za udział w Zebraniu
oraz wkład w powołanie Towarzystwa.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach rozpoczął się proces rejestracji Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powołanie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego należy ocenić niezwykle pozytywnie. Od 2003 roku odbywają się zjazdy katedr i wykładowców prawa
wyznaniowego. Ich inicjatorem był prof. dr hab. Artur Mezglewski z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Już podczas pierwszego zjazdu została zgłoszona propozycja powołania towarzystwa naukowego reprezentującego środowisko osób zajmujących się prawem wy-
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znaniowym. Inicjatywa ta została na nowo podjęta podczas piątego zjazdu, który
odbył się w dniach 13-15 maja 2008 roku w Krasnobrodzie i zrealizowana podczas
Zjazdu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w Lublinie
w dniach 21-22 czerwca 2008 roku.
Paweł Sobczyk

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 25-LECIA WEJŚCIA W ŻYCIE
KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO
11 grudnia 2008 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Jej organizatorem był Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu, który sesją naukową pragnął uczcić ćwierćwiecze obowiązywalności Kodeksu Prawa Kanonicznego w służbie misji Kościoła rzymskokatolickiego. Kodeks ten został promulgowany przez Jan Pawła II Konstytucją Apostolską
Sacrae disciplinae leges 25 stycznia 1983 roku i wszedł w życie w pierwszą niedzielę
Adwentu tegoż roku, przypadającą wówczas 27 listopada.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele innych ośrodków kanonistycznych
m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz społeczność
akademicka Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W spotkaniu uczestniczyła
ponadto liczna grupa oficjałów i pracowników sądu oraz wykładowców prawa kanonicznego w wyższych seminariach duchownych i zakonnych.
W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał dziekan Wydziału
ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. Szczególnie gorąco powitał: Biskupa Polowego
Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dra hab. Tadeusza Płoskiego; rektora UKSW
ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka; rektora PAT ks. prof. dra hab. Jana Dyducha; prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dra
hab. Wiesława Wenza oraz prelegentów poszczególnych referatów: ks. prof. dra
hab. Remigiusza Sobańskiego, ks. prof. dra hab. Tomasza Rozkruta, ks. prof. dra
hab. Wojciecha Góralskiego, ks. prof. dra hab. Zbigniewa Janczewskiego i ks. prof.
dra hab. Gintera Dzierżona.
Dziekan Wydziału w słowie wstępnym nakreślił cel konferencji. Wszyscy – jak
powiedział – w mniejszym czy większym stopniu znamy zapisy i postanowienia
Kodeksu, ale może niezbyt często zastanawiamy się co ten zbiór prawa kościelnego wniósł w życie samego Kościoła, jakie dobro w nim spowodował przez 25 lat,
gdzie nie domagał i jakie są jego perspektywy na przyszłość. Czy jego powiązanie
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z teologią jest siłą wzmacniającą jego czytelność i użyteczność we współczesnym
świecie, czy też zamazuje jego prawniczy wydźwięk? Może bardziej stał się zbiorem
prawa dla Kościoła instytucjonalnego, niż regułą życia dla wiernych? Konferencja
naukowa z okazji srebrnego jubileuszu wejścia w życie tegoż Kodeksu, daje nam
okazje by podjąć refleksję nad tymi pytaniami.
W przemówieniu otwierającym konferencję, ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor UKSW, pogratulował Wydziałowi Prawa Kanonicznego zoorganizowania kolejnej konferencji naukowej. Przypomniał też, że 25 lat temu pasterze i wierni
Kościoła rzymskokatolickiego otrzymali najnowszy zbiór prawa kościelnego, którego celem nie było zastąpienie w życiu Kościoła łaski, charyzmatów czy prawa
miłości. Miał i ma on przede wszystkim te wymienione dobra pomnażać i rozwijać,
przez ugruntowanie nowego porządku prawno kanonicznego w społeczności kościelnej. Będąc podstawowym dokumentem ustawodawczym, opartym na Objawieniu i Tradycji, stanowi niezbędne narzędzie, gwarantujące zachowanie należytego
porządku tak w życiu indywidualnym jak i w społeczności wiernych oraz w misji
Kościoła we współczesnym świecie. Ksiądz Rektor podkreślił, że Kodeks z 1983
roku jest uważany za ostatnią księgę Soboru Watykańskiego II, stanowiącą wielki
pas transmisyjny, przenoszący na grunt kanonistyki doktrynę Soboru, zwłaszcza jego
eklezjologię. Zauważył także, że srebrny jubileusz stanowi okazję, aby w sposób naukowy przyjrzeć się minionemu ćwierćwieczu, a szczególnie temu, w jakim stopniu
spełnił w Kościele swoją rolę i czy nie należałoby go uzupełnić. Szybkie zmiany cywilizacyjne w naszym społeczeństwie wymuszają bowiem nowe regulacje prawne.
Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Józef Wroceński poprosił biskupa polowego
Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dra hab. Tadeusza Płoskiego o przewodniczenie
obradom pierwszej sesji konferencji oraz o ukonstytuowanie jej prezydium. Rozpoczynając sesję przedpołudniową, przewodniczący zaprosił do prezydium trzech
pierwszych prelegentów: ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego, ks. prof. dra
hab. Tomasza Rozkruta i ks. prof. dra hab. Wojciecha Góralskiego.
Pierwszy referat pt.: Ćwierćwiecze stosowania KPK z 1983 roku w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, wygłosił ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański. Stwierdził
on, że zaproponowany temat jego wykładu mógłby być przedmiotem interesującego interdyscyplinarnego projektu badawczego. Przed przejściem do omówienia
zasadniczego tematu referatu poinformował o inicjatywie jednego z bolońskich
profesorów, mającej na celu powstrzymanie promulgacji nowego Kodeksu, poddając jego schemat totalnej krytyce. Wystąpiono do 35 naukowców o poparcie prośby
do Jana Pawła II o nie promulgowanie powyższego Kodeksu, gdyż obawiano się
braku jego recepcji przez Kościoły partykularne. Prelegent nie przyłączył się do tej
inicjatywy, gdyż był przekonany o recepcji tegoż nowego zbioru prawa kościelnego
w polskim Kościele.
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W pierwszej części referatu ks. prof. Sobański zwrócił uwagę na ciągle zmieniające się prawa na wszystkich płaszczyznach. Kościół już w momencie promulgacji
Kodeksu zdawał sobie sprawę z tego faktu, dopuszczając w przyszłości możliwość
jego modyfikacji, spowodowanych m.in. zmianami zachodzącymi w społeczności
ludzkiej. Chociaż od promulgacji Kodeksu nie upłynęło wiele czasu, poczyniono
jednak w nim pewne zmiany czy też jego uzupełnienia, w postaci nowym regulacji
prawnych, nieingerujących bezpośrednio w jego treść. Jako przykład uzupełnienia
prelegent przywołał motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela
z 30 kwietnia 2001 roku. Papież promulgował normy definiujące najpierw delicta graviora, zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, a następnie określające
procedurę postępowania, dotyczącą stwierdzenia lub wymierzenia odpowiednich
kar kanonicznych w zarezerwowanej materii. Na przestrzeni ćwierćwiecza dwukrotnie zmieniono tekst Kodeksu. Najpierw w kan. 1037 doredagowano końcówkę
kanonu, a później nadano nowe brzmienie dwóm kanonom 750 i 1371. O żywotności Kodeksu – zdaniem prelegenta – świadczy aktywność Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych, której zakres kompetencji przedstawił drugi prelegent tejże
konferencji naukowej. Również pozostałe organy władzy kościelnej przyczyniły się
do recepcji nowego Kodeksu przez wydanie różnych norm prawnych m.in. dekretów ogólnych czy instrukcji. Jednak nie zastąpiły one norm kodeksowych, ale przyczyniły się do lepszego funkcjonowania społeczności wiernych w zmieniającej się
sytuacji współczesnego świata.
Kodeks z 1917 roku był przeznaczony przede wszystkim dla hierarchii kościelnej
i podmiotów stosujących prawo, natomiast nowy Kodeks – zamysłem ustawodawcy – jest adresowany nie tylko do tych wymienionych podmiotów, ale nade wszystko do wszystkich wiernych. Wobec powyższej tezy prelegent postawił pytania:
„Czy Kodeks z 1983 roku stał się księgą Ludu Bożego? Czy został przyjęty na własność? Czy nasi wierni mówią o nim «nasze prawo»?” Pytania te najpierw – zdaniem
Księdza Profesora – należy postawić osobom duchownym, od których w pierwszym
rzędzie oczekuję się przestrzegania prawa.
W zasadniczej części referatu prelegent przybliżył niektóre przykłady, dotyczące stosowania prawa w polskim Kościele. Stosowanie to należy rozumieć jako
czynienie użytku – czy to przez wiernych świeckich czy też przez podmioty władzy
kościelnej – z uprawnień przyznanych przez normę prawną. W przypadku korzystania z uprawnień przez wszystkich wiernych, prelegent zasygnalizował najpierw
te, wymienione w tytule drugiej księgi KPK (kan. 208-223), a które są związane
z aplikacją praw człowieka. Zauważył także, że niektóre z uprawnień przyznanych wiernym przez ustawodawcę kodeksowego, zobowiązują ich jednocześnie
do przestrzegania prawa (np. prawo do zawarcia sakramentu małżeństwa łączy się
z obowiązkiem zawarcia go w formie kanonicznej). Na pozytywne podkreślenie
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zasługuje natomiast korzystanie przez wiernych z prawa do stowarzyszania się,
zwłaszcza na szczeblach lokalnych oraz podejmowanie przez osoby świeckie studiów teologicznych. W referacie poruszona została również kwestia pogłębienia
prawa kościelnego przy użyciu wciąż rozwijających się środków masowego przekazu. Jednak, zdaniem autora referatu, współczesne media nie są raczej zainteresowane tym pogłębieniem, ale w sposób wybiórczy pytają o normy prawa kościelnego
i jego stosowanie tylko przy wydarzeniach uznanych za godne nagłośnienia.
W kwestii stosowania prawa przez organy władzy Kościoła katolickiego w Polsce, na uwagę zasługują relacje między biskupem diecezjalnym a duchowieństwem.
Charakteryzują się one – jak zauważył Ksiądz Profesor – wysokim stopniem porozumienia, rzadkimi przypadkami nieposłuszeństwa i obstrukcji wobec biskupa,
przy znaczącej jednak wstrzemięźliwości biskupów w stosowaniu prawa. Przykładem tej ostatniej jest chęć wprowadzenia kadencyjności proboszczów, często umotywowana przesłanką, że ktoś się nie nadaje do dalszego pełnienia tegoż urzędu,
a nie ma sposobów jego pozbawienia. Jednak w tym przypadku pojawia się postulat
uchwalenia nowych przepisów, nie zważając na te już istniejące, które wystarczyłyby
do rozwiązania zaistniałego problemu. Kontynuując swój referat ks. prof. Sobański
poruszył kwestię stosowania prawa w praktyce duszpasterskiej. W tym obszarze
można zaobserwować dwie skrajne postawy. Pierwsza dotyczy zbyt rygorystycznego stosowania przepisów, dotyczących ograniczenia uprawnień, natomiast druga
to ich zupełne lekceważenie. Zdaniem prelegenta, przeważa ta pierwsza. Dotyczy
ona kwestii, które dość często wywołują emocje społeczne, a mianowicie odmowa
pogrzebu kościelnego, chrztu dziecka czy stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Zwrócił on też uwagę, że przepisy kodeksowe dotyczące odmowy pogrzebu kościelnego czy odmowy chrztu dziecka, rodzicom niedającym gwarancji katolickiego wychowania, podlegają ścisłej interpretacji. W pierwszym przypadku warunki,
które przyczyniają się do odmowy pogrzebu katolickiego muszą zachodzić łącznie, natomiast w drugim wyłącznie otrzymania gwarancji katolickiego wychowania
dziecka, które niekoniecznie mogą być udzielone przez rodziców.
Prelegent dużo uwagi poświęcił stosowaniu prawa przez sądy kościelne, z perspektywy własnych doświadczeń sądowych. Poruszył w tym obszarze dwa zagadnienia, a mianowicie przygotowania i przyjęcia skargi oraz niezdolności do podjęcia
i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich, o której mowa w kan. 1095 n. 3.
Stwierdził, że literalne stosowanie norm kodeksowych i najnowszej instrukcji
Dignitas connubii, co do przyjęcia skargi, zablokowałyby sądy kościelne i spowodowałyby pewne trudności organizacyjne w ich pracy. Zauważył, że niektóre skargi
zawierają zwerbalizowane tytuły nieważności, ale nie są poparte faktami lub są oparte na domysłach. Szerzy się obecnie niewłaściwa praktyka reżyserowania procesu
przez anonimowych lub jawnych doradców z kancelarii prawno-kanonicznych, któ-
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rzy za znaczną odpłatnością sporządzają skargę, gwarantując pozytywny wynik procesu. Praktyka ta – zdaniem prelegenta – wykreowała w społeczeństwie negatywną
reputację, że za pieniądze wszystko można uzyskać. Również ci dobrze opłacani
doradcy pojmują swoją rolę nie w znaczeniu współdziałania z sądem, ale jako walkę z nim, co bywa niekiedy ze szkodą dla stron. Dość często zdarza się także, że zainteresowani korzystają z gotowych wzorów skarg zamieszczanych w Internecie,
opierając się tylko i wyłącznie przy sporządzaniu na subiektywnym przekonaniu
o nieważności małżeństwa lub na przesłance zawarcia nowego małżeństwa.
Ostatnią kwestią referatu było formalne wystąpienie z Kościoła i związane z nim
skutki prawne. Chociaż pojęcie „actus formalis defectionis ab Ecclesia” zostało
wprowadzone do KPK, to jednak wątpliwości co należy rozumieć przez ten formalny akt pojawiły się wiele lat później. Zaczęły pojawiać się, szczególnie w Niemczech, przypadki wystąpień z Kościoła z przyczyn fiskalnych, zgłaszane wobec władzy świeckiej. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych 13 marca 2006 roku stwierdziła
jednoznacznie, że formalny akt wystąpienia z Kościoła musi być wyrażony w formie
pisemnej wobec proboszcza lub ordynariusza miejsca i wymaga przyjęcia przez
któregokolwiek z nich. Zdaniem prelegenta pismo Papieskiej Rady wprowadziło
swego rodzaju „instytucjonalizację” wystąpienia z Kościoła, polegająca na współdziałaniu proboszcza lub ordynariusza miejsca w dojściu tego aktu do skutku.
Po referacie nastąpiła interesująca dyskusja dotycząca takich zagadnień jak:
– powiązania prawa kanonicznego z teologią i występujących trudności przekładu tekstów teologicznych w teksty normatywne;
– przyjmowania skarg w procesie o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa w świetle instrukcji Dignitas connubii;
– formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego;
– chrztu dziecka rodziców niedających nadziei na jego katolickie wychowanie.
Odnosząc się do zarzutu zawiłego języka teologicznego, występującego na gruncie kanonistyki, ks. prof. Sobański stwierdził, że treść prawa jest wzięta w przeważającej mierze z eklezjologii i doświadczeń teologii pastoralnej. Wyrażenie tych
treści nie polega na dosłownym przepisaniu tekstów teologicznych czy aksjologicznych w normach kanonicznych, ale na ich przełożeniu na język normatywny.
Jednak sztuka tego przekładu nie zawsze się udaje.
Natomiast w kwestii przyjęcia lub odrzucenia skargi prelegent zwrócił uwagę
na pewne trudności związane z literalnym brzmieniem art. 118 instrukcji Dignitas
connubii. Zakłada on, że po przedstawieniu skargi wikariusz sądowy powinien jak
najszybciej powołać trybunał, a dopiero przewodniczący turnusu może decydować
o przyjęciu lub odrzuceniu skargi. Jednak zdaniem ks. prof. Sobańskiego postępowanie powinno być całkiem odwrotne. Najpierw powinno się podjąć decyzję
o przyjęciu lub odrzuceniu skargi przez oficjała, a dopiero po jej przyjęciu wy-
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znaczyć przewodniczącego oraz według ustalonego porządku turnus. Wydaje się
to być sensowne w obliczu coraz większej liczby skarg, w których trudno jest znaleźć postawy nieważności małżeństwa. Zawierają one w tym przypadku wyłącznie
informację, że strona powodowa pragnie zawrzeć nowe małżeństwo, co wymaga
pozbycia się przeszkody. Są też kierowane pisma do sądu o „sprawdzenie ważności
małżeństwa”. Sąd – jak stwierdził – nie jest instytucją naukową czy badawczą, a jedynie rozpatrującą roszczenia przedłożone i uzasadnione przez powoda. I w tych
przypadkach absurdem byłoby wyznaczanie członków trybunału.
Akt formalny odstąpienia od Kościoła katolickiego – jak podkreślił prelegent – jest nowym przestępstwem, które może zawierać w sobie także przestępstwa
schizmy, apostazji czy herezji. Z tą wprowadzoną do KPK nową figurą są powiązane skutki prawne, jakie ona powoduje, a mianowicie: wyjęcie spod przeszkody różnej religii (kan. 1086 §1); uwolnienie od obowiązku zachowania formy kanonicznej
przy zawieraniu małżeństwa (kan. 1117); zwolnienie od obowiązku uzyskania zezwolenia na zawarcie małżeństwa z osobą ochrzczoną nie w Kościele katolickim
(kan. 1124). Skutki te nie są związane w żadnym wypadku z przestępstwami schizmy, apostazji czy herezji.
Ostatnią kwestią poruszoną w dyskusji nad referatem była ewentualna odmowa
udzielenia chrztu dziecka rodzicom niedającym nadziei na jego katolickie wychowanie. Prawodawca kodeksowy w kan. 868 §1,2 wymaga istnienia „uzasadnionej
nadziei” do ochrzczenia dziecka. Brak tej nadziei może istnieć czasem niezależnie
od nieuregulowanej sytuacji sakramentalnej rodziców. Sam fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców nie stanowi niekiedy wystarczającej podstawy do udzielenia chrztu św. ich dziecku, ale też brak sakramentalnego związku
nie może stanowić wystarczającego powodu do odmowy. W tym ostatnim przypadku tę nadzieję mogą dać nie tylko sami rodzice, ale ich bliscy, a przede wszystkim
rodzice chrzestni.
Drugi referat wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut z Papieskiej Akademii
Teologicznej z Krakowa. Przedmiotem jego referatu była Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku.
W pierwszej części prelegent przedstawił krótką syntezę historyczną tejże instytucji kościelnej. Początki jej działalności są związane z promulgacją Kodeksu
z 1917 roku. Papież Benedykt XV, kilka miesięcy po promulgacji owego Kodeksu,
15 września 1917 roku powołuje do istnienia Papieską Komisję dla autentycznej
interpretacji Prawa Kanonicznego. Jej denominacja oraz zakres jej kompetencji były poddawane kilkukrotnym zmianom. Jej aktualne nazewnictwo pochodzi
z Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II „Pastor bonus” na temat Kurii Rzymskiej
z dnia 28 czerwca 1988 roku. Ta sama Konstytucja określiła również obszary dzia-
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łalności Rady ds. Tekstów Prawnych, które później zostały rozszerzone o kompetencje interpretacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, promulgowanego
18 października 1990 roku.
W drugiej części referatu prelegent przybliżył zadania i kompetencje Papieskiej
Rady ds. Tekstów Prawnych. Jej działalność jest regulowana przez wspomnianą
już Konstytucje Apostolską „Pastor bonus” w art. 154-158 oraz w Regulaminie
Generalnym Kurii Rzymskiej wydanym w 1999 roku. Prelegent wyodrębnił obszary
działalności omawianej instytucji kościelnej. Jej zasadniczą kompetencją jest interpretacja norm prawa powszechnego. Tej interpretacji może dokonać w formie
autentycznej w przypadkach wystąpienia wątpliwości prawnej. Forma ta jednak,
aby mogła uzyskać moc obowiązująca, musi uzyskać aprobatę Biskupa Rzymu.
Jest kompetentna również do wydawania pozostałych form interpretacji prawa,
o których mowa w kan. 17. Jej interwencja ogranicza się wówczas do wyjaśnienia
norm prawnych poprzez wydanie odpowiedniej deklaracji czy noty wyjaśniającej.
Drugim obszarem jej zadań jest zapewnienie dykasteriom Kurii Rzymskiej pomocy
prawnej przy opracowywaniu różnych norm. Jej rola polega na zabezpieczeniu pomocy o charakterze techniczno-prawnym, a w szczególności na sprawdzeniu zgodności przygotowywanych norm z obowiązującym prawem powszechnym. Innym
ważnym zadaniem Rady, poruszonym w referacie, jest czuwanie nad legalnością
dekretów wydanych przez poszczególne konferencje biskupów.
W dalszej części referatu ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut zaprezentował uczestnikom konferencji dokumenty wydane przez Papieską Radę ds. Testów Prawnych
po promulgacji Kodeksu z 1983 roku. Oprócz interpretacji autentycznych Kodeksu, o których była mowa w dalszej części referatu, były do dwie deklaracje,
dwa dekrety, jedna instrukcja, dziesięć not wyjaśniających oraz inne wyjaśnienia
np. w formie listu okólnego. Pierwsza deklaracja z 19 maja 1997 roku dotyczyła celebracji sakramentów przez kapłanów, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo,
natomiast przedmiotem drugiej z 24 czerwca 2000 roku, było ewentualne dopuszczenie do komunii św. osób rozwiedzionych i sukcesywnie związanych związkiem
cywilnym. Natomiast dekrety dotyczyły oceny zgodności prawa partykularnego
z prawem powszechnym. Jedyna instrukcja, którą Rada opracowała we współpracy
z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej, to Dignitas connubii. Reguluje ona zasady
funkcjonowania trybunałów kościelnych rozpatrujących sprawy małżeńskie. Ważnym dokumentem było wydanie 13 marca 2006 roku listu okólnego skierowanego
do przewodniczących Konferencji Episkopatów, na temat aktu formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego.
Przedmiotem ostatniej części omawianego referatu były interpretacje niektórych norm KPK w KKKW, dokonane przez Radę w formie autentycznej. Prelegent
podkreślił, że powagę i rangę interpretacjom nadaje fakt ich publikacji w Aktach
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Stolicy Apostolskiej (Acta Apostolicae Sedis). Jest to związane postanowieniem
prawodawcy, iż każda autentyczna interpretacja posiada taką samą moc, co ustawa
i wymaga promulgacji. W tej części referatu autor dokonał podziału 28 interpretacji autentycznych, kierując się zakresem ich problematyki oraz kolejnością chronologiczną kanonów KPK z 1983 roku.
Zdaniem prelegenta, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych przez realizację
przydzielonych jej kompetencji, stoi na straży poszanowania porządku prawnego
w Kościele powszechnym. Przyczynia się ona także do doskonalenia prawa, biorąc
pod uwagę jego żywotność i dynamiczność w Kościele. Pociąga to za sobą nie tylko
zadanie jego właściwego interpretowania, ale także jego ciągłego uaktualniania
w zmieniającej się rzeczywistości.
Po referacie ks. prof. dr hab. Tomasza Rozkruta nastąpiła krótka dyskusja. Rozpoczęła się ona od wyjaśnienia waloru prawnego odpowiedzi Papieskiej Rady ds.
Tekstów Prawnych. Zauważano bowiem, że nie są one publikowane w Acta Apostolicae Sedis, ale dość często przez redakcje rożnych periodyków naukowych. Pytanie to zostało postawione w kontekście ożywionej publicznej dyskusji, prowadzonej
w pewnym okresie na gruncie kanonistyki polskiej. Jej przedmiotem była kwestia
posiadania czy nie posiadania przez proboszcza parafii wojskowej prawa do delegowania upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Finałem tej dysputy była odpowiedź Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych na zapytanie skierowane przez Instytut Prawa Kanonicznego PAT w Krakowie: „czy proboszcz personalny,
o którym mowa w kan. 1110 KPK, może delegować upoważnienie do asystowania
przy zawieraniu małżeństwa”. Papieska Rada udzieliła odpowiedzi nie w formie
autentycznej interpretacji, lecz w formie wyjaśnienia o „charakterze prywatnym”.
Nie zostało ono opublikowane ani w Acta Apostolicae Sedis, ani w Communicationes,
piśmie oficjalnym Rady, ale Instytut, o którym wyżej mowa, podjął z własnej inicjatywy decyzję umieszczenia tej odpowiedzi w periodyku Polonia Sacra. Co do meritum
wypowiedzi – zdaniem prelegenta – należy zauważyć, że Rada nie dopatrzyła się
w przestawionej spornej kwestii żadnego dubium iuris, które wymagałoby jej interwencji w postaci autentycznej interpretacji. Po głębokiej analizie i przeprowadzeniu
odpowiednich konsultacji uznała, że proboszcz parafii wojskowej jest wyposażony
przez prawo w takie same prawa i obowiązki, jak pozostali proboszczowie. Potwierdza to także stosowana praktyka, która jest zgodna z odpowiednimi normami
Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae z 21 kwietnia 1986
roku. Do zasadniczego tekstu odpowiedzi, Rada dołączyła tzw. Notę, zatytułowaną:
Władza delegowania asystencji przy małżeństwach przez kapelanów wojskowych. Jednak, zdaniem biorącego udział w dyskusji ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego,
trudno przyjąć tezę, że w omawianej kwestii to dubium iuris nie istnieje. Za jego
istnieniem przemawia fakt zajęcia się tą sporną kwestią przez wielu kanonistów.
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Wśród nich nie brak tych, podtrzymujących twierdzenie, że proboszcz personalny
nie posiada uprawnienia delegowania asystencji przy zawieraniu małżeństw, gdyż
to wynika z kontekstu norm kodeksowych. Zdaniem ks. prof. Sobańskiego argumentacja Rady jest życiowo racjonalna, gdyż powyższego problemu nie było w interpretacji norm poprzedniego Kodeksu. Uważa on bowiem, że ten spór powstał w
wyniku błędu w obecnym KPK i ten błąd należało jedynie naprawić.
W dyskusji zauważono również, że nie wszystkie interwencje Papieskiej Rady
należy klasyfikować jako autentyczne interpretacje. Jedynie treść tych interpretacji wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Rzymu. Większość pozostałych aktów
Rady w postaci m.in. deklaracji, odpowiedzi na rekursy i zapytania czy też noty
wyjaśniające, takiej interwencji nie wymagają. Natomiast wspomniana w trakcie
dyskusji instrukcja Dignitas connubii – jak podkreślił prelegent – nie ma żadnego
związku z autentyczną interpretacją, jeśli nawet w treści tejże instrukcji są zawarte
wcześniejsze interpretacje autentyczne. Jest natomiast prawdą, że po jej publikacji
pojawiły się zapytania o naturę tegoż dokumentu, czy należy rozumieć go w ścisłym znaczeniu jako instrukcję, czy też traktować jako nową formę wypowiedzi
Rady, nieokreśloną w przysługującej jej kompetencjach. Jednak należy zauważyć,
że ta instrukcja powstała na mocy specjalnego zlecenia papieskiego.
Oczywiście – zdaniem prelegenta – należy zgodzić się z twierdzeniem postawionym przez jednego z uczestników dyskusji, że nie wszystkie odpowiedzi Rady
w formie interpretacji autentycznej, rozwiązują wszelką wątpliwość prawną. Zależy
to w dużej mierze od przedmiotu problematyki przedstawionej jej do rozstrzygnięcia, a także od samej udzielonej odpowiedzi pozytywnej czy negatywnej.
Trzeci referat sesji przedpołudniowej, zatytułowany Recepcja kan. 1098 KPK
z 1983 roku w orzecznictwie Roty Rzymskiej, wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. We wstępie pokreślił, że prawodawca w kan. 1098 KPK/83 ustanowił nowy
tytuł nieważności sakramentu małżeństwa. Małżeństwo może być uznane za nieważne na skutek podstępu, powziętego w celu uzyskania zgody małżeńskiej. Autor
referatu zauważył, że postrzeganie działania podstępnego w kanonistyce uległo
radykalnej zmianie pod wpływem nauczania Soboru Watykańskiego II. Nakreśliło
ono nową wizję związku małżeńskiego, charakteryzującą się personalistycznym podejściem do wspólnoty małżeńskiej. Zmianie uległa również ocena deceptio dolosa.
Dolus zaczęto przestrzegać jako przejaw poważnej niesprawiedliwości w relacji
do współmałżonka i jako daleko idącą formę ingerencji manipulacyjnej w proces
kształtowania się zgody małżeńskiej. Prelegent podkreślił, że na potrzebę naukowej refleksji nad kan. 1098 KPK zwrócił uwagę kilkakrotnie Jan Paweł II, zwłaszcza
w przemówieniach do Roty Rzymskiej.
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Prelegent poddał analizie treść wyżej wymienionego kanonu w kontekście wyroków i dekretów rotalnych. Działanie podstępne w celu uzyskania zgody małżeńskiej, jak to wynika z orzecznictwa Roty Rzymskiej, może przybrać postać tzw. podstępu pozytywnego bądź tzw. negatywnego. Pierwsza forma podstępu dokonuje się
poprzez słowa lub działanie w celu wprowadzenia nupturienta w błąd. Natomiast
negatywny polega na pozostawieniu nupturienta w błędzie poprzez milczenie lub
zaniechanie interwencji. Jednak – jak zauważył ks. prof. Góralski – w orzecznictwie
rotalnym nie każde przemilczenie przez kontrahenta jest uważane automatycznie
za działanie podstępne. Otwarcie się przed drugą osobą ma też swoje granice
i dotyczy wyłącznie tego, co jest istotne dla wzajemnego małżeńskiego oddania się.
Kontrahent nie ma obowiązku ujawnienia drugiej osobie całości aspektów własnej osoby, zwłaszcza elementów przypadłościowych. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej – jak zauważył prelegent – jasno wynika, że sprawcą podstępnego działania
może być współkontrahent, a także i osoba trzecia.
W wyrokach rotalnych występuje rozróżnienie między podstępem determinującym a przypadłościowym. W pierwszym przypadku ofiara podstępu nie wyraziłaby
konsensusu małżeńskiego, gdyby nie popadła w błąd na wskutek podstępu. Natomiast podstęp przypadłościowy nie jest siłą napędową wyrażenia zgody małżeńskiej, gdyż dotyczy przymiotu niekoniecznie banalnego czy błahego, lecz nieistotnego. Konsensus w tym przypadku byłby powzięty, niezależnie od istnienia błędu
spowodowanego podstępem.
Interpretacja intencjonalności działania podstępnego w orzecznictwa Roty
Rzymskiej była kolejnym zagadnieniem referatu. Jest jednoznacznie przyjmowane, że tylko podstęp bezpośredni, a więc ten polegający na zwiedzeniu nupturienta w celu uzyskania zgody małżeńskiej, powoduje nieważność małżeństwa.
Natomiast dolus indirectus, nie stanowi podstawy nieważności, gdyż nie istnieje
w nim bezpośredni związek przyczynowy między działaniem podstępnym a wyrażeniem zgody.
W dalszej części referatu prelegent zwrócił uwagę na związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy podstępu, a błędem powstającym u kontrahenta. Sama
aktywność sprawcy – jak to wynika z orzecznictwa Roty – nie wystarczy, aby mogła
wystąpić podstawa do unieważnienia małżeństwa. Musi ono wywołać błąd u kontrahenta, co do przymiotu drugiej strony, na podstawie którego jest on zdeterminowany do zawarcia małżeństwa. Z analizy orzecznictwa Roty jasno wynika, że intencja tzw. interpretatywna (hipotetyczna) nie posiada waloru unieważniającego
zgodę małżeńską. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z błędem uprzednim,
determinującym konsensus nupturienta. W orzecznictwie zwrócono uwagę także
na rozróżnienie błędu od ignorancji, będącej brakiem wiedzy o podmiocie. Również błędu nie należy utożsamiać z warunkiem.
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Większą część swego referatu prelegent poświęcił na ukazanie przedmiotu błędu. Jest nim, zgodnie z kan. 1098 KPK przymiot drugiej strony, który może zakłócić w sposób poważny wspólnotę życia małżeńskiego. Jak to zostało ukazane
w referacie, z orzecznictwa Roty jasno wynika, że nie są w tym przypadku przymiotami istotnymi okoliczności czy motywy zawierania małżeństwa. Nie są brane także
pod uwagę przymioty osób trzecich, nawet blisko związanych z nupturientami.
Przymiot osoby musi być aktualny w momencie wyrażenia zgody małżeńskiej oraz
realny, a nie zaś prawdopodobny, który mógłby zaistnieć dopiero po zawarciu
małżeństwa. Sam podstęp, jak to demonstrują wyroki Roty, nie musi być ciężki,
natomiast przymiot będący przedmiotem postępu musi być poważny, jak to określił
prawodawca w kan. 1098 KPK. Jak podkreślił prelegent, nie posiada więc charakteru ciężkiego albo poważnego m.in. próżność, egoizm, lenistwo czy brak humoru
ze strony kontrahenta. Nie mogą być uznane za poważne te przymioty, które jedynie czynią życie małżeńskie trudnym albo nie czynią go owocnym.
Prelegent wymienił szereg różnorodnych przymiotów, ujętych w decyzjach Roty
Rzymskiej, m.in. choroba zakaźna, ciąża pochodząca od innego mężczyzny, uzależnienie od narkotyków, prostytucja, epilepsja, zaburzenia psychiczne, fałszywa
ciąża, niewierność. Nie wszystkie jednak przymioty wskazane przez kontrahentów
zostały uznane jako zdolne do poważnego zakłócenia wspólnego życia małżeńskiego, o którym mowa w kan. 1098 KPK.
W końcowej części referatu ks. prof. Góralski podkreślił, że bogate orzecznictwo w zakresie nieważności małżeństwa z tytułu deceptio dolosa stanowi nieodzowną pomoc dla trybunałów kościelnych niższych instancji. W decyzjach Roty
Rzymskiej nie tylko można odnaleźć wykładnię treści kanonu 1098 KPK, ale także
wskazania pozwalające uniknąć niebezpieczeństw spowodowanych niewłaściwym
rozumieniem mens legislatoris.
W krótkiej dyskusji nad referatem podkreślono, że w praktyce sądowej należy
odróżnić pojęcie błędu od niewiedzy. We wspomnianym kanonie nie ma słowa
błąd, ale występuje podstęp, na który składają się zarówno błąd jak i niewiedza.
Natomiast prawodawca w innym kanonie mówi o błędzie zamierzonym, nie wspominając o niewiedzy. Dość często w praktyce sądowniczej utożsamia się błąd
z niewiedzą.
Drugiej sesji przewodniczył ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który zaprosił do stołu prezydialnego ks. prof.
dra hab. Zbigniewa Janczewskiego i ks. prof. dra hab. Gintera Dzierżona.
Podczas sesji popołudniowej pierwszy referat, zatytułowany Realizacja postanowień KPK Jana Pawła II w zakresie posługi lektora i akolity w świetle instrukcji KEP
z 2007 roku, wygłosił ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski. Prelegent zaznaczył,
że umożliwienie pełnienia w Kościele posługi lektora i akolity przez mężczyzn
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nieprzygotowujących się do stanu duchownego jest jednym z postanowień Soboru
Watykańskiego II. Znalazło ono później odzwierciedlenie w normach nowego Kodeksu, promulgowanego w 1983 roku. W myśl soborowej zasady pomocniczości,
Kodeks pozostawia Konferencjom Biskupów doprecyzowanie normatywne, dotyczące pełnienia posługi lektora i akolity przez mężczyzn świeckich. Wypełniając
powyższe zalecenia Konferencja Episkopatu Polski, instrukcją z 2 października
2007 roku, wprowadziła na terenie Polski możliwość powierzenia tych posług owym
mężczyznom, określając w tym samym akcie także pewne zasady ich udzielania.
W pierwszej części autor przestawił zarys kompetencji ustawodawczych Konferencji Biskupów, dotyczących posługi lektora i akolity. Przypomniał, że w ramach
reformy i odnowy liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI
mocą Motu proprio Ministeria quaedam zniósł święcenia niższe (akolitat, egzorcystat, lektorat i ostrariat). W ich miejsce zostały ustanowione dwie posługi (ministeria) lektora i akolity. Jednocześnie została zniesiona tonsura, a włączenie
do stanu duchownego, które było z nią związane, następuje wraz z przyjęciem
święceń diakonatu. Posługi lektora i akolity, w myśl postanowień Motu proprio,
mogą być powierzane nie tylko kandydatom do sakramentu świeceń, ale także i pozostałym mężczyznom. Powierzenie posług nie dokonuje się przez święcenia, ale przez ustanowienie (institutio). Konferencji Biskupów pozostawiono
kompetencje m.in. określenia wieku oraz pozostałych przymiotów wymaganych
od kandydatów, wyrażających wolę otrzymania danej posługi. Reforma Pawła VI
pozostawiała Konferencjom Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, możliwość
wprowadzenia na podległym terytorium, innych posług niż lektora i akolity. Mogły
one także zachować subdiakonat, nie jako święcenia, ale tylko jako posługę. Nowy
Kodeks promulgowany w 1983 roku – jak zaznaczył prelegent – utrzymał w mocy
obowiązującej założenia reformy Pawła VI, znoszącej święcenia niższe i wprowadzającej w ich miejsce posługi lektora i akolity.
W drugiej części referatu zostały scharakteryzowane przymioty, jakich prawo
powszechne i partykularne wymaga od kandydatów do otrzymania posługi lektora
i akolity. Zostały one przedstawione w oparciu o instrukcję Konferencję Episkopatu Polski z 2 października 2007 roku. Instrukcją tą wprowadzano na terenie Polski
powierzenie owych posług także i mężczyznom nieprzygotowującym się do święceń.
Takiej możliwości – jak zauważył prelegent – nie dawały wcześniejsze instrukcje
Konferencji, m.in. ta, wydana 4 maja 1982 roku. Regulowały one zasady udzielania
lektoratu i akolitatu tylko kandydatom przygotowującym się do święceń. Dopiero
instrukcja z 2 października 2007 roku daje możliwość pełnienia tych posług przez
pozostałych mężczyzn, określając także wymagania, jakie powinni spełnić kandydaci, którzy wyraża wolę ich pełnienia. Powinni oni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, oddaniem apostolskim, bezinteresownością, szczerą pobożnością,
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gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Eucharystii i Pisma
Świętego, a także posiadać odpowiednie zdolności intelektualne. Oprócz odpowiedniego wieku (w przypadku akolity minimum 25 lat) powinni cieszyć się dobrą
opinią w środowisku, w którym będą wypełniać zadania związane z powierzoną posługą. Instrukcja – jak podkreśli prelegent – była w pewnym sensie konsekwencją
wcześniejszych postanowień II Polskiego Synodu Plenarnego, obradującego w latach 1991-1999. Część wymagań ujętych w instrukcji została zaczerpnięta z uchwał
tegoż Synodu, zwłaszcza te dotyczące akolity. Ponadto wspomniany dokument
wymaga od kandydatów odbycia odpowiedniej formacji, według programu opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Jest oczywiste, że przed rozpoczęciem owej formacji kandydaci muszą uzyskać
pozytywną opinię własnego proboszcza, dotyczącą ich postawy religijno-moralnej.
Oprócz tej oceny, proboszcz przedstawiając swojemu biskupowi diecezjalnemu
kandydata do posługi lektora, a zwłaszcza akolity, musi wykazać potrzebę i przydatność tej posługi dla parafii.
W ostatniej części referatu zostały omówione zadania, jakie instrukcja Konferencji Episkopatu Polski stawia przed lektorami i akolitami. Odnoszą się one – jak
zaznaczył prelegent – zarówno do liturgii związanej ze sprawowaniem sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, jak i do czynności pozaliturgicznych. Ich posługa
we wspólnocie lokalnej jest podporządkowana władzy proboszcza, albo rektora
kościoła. Biskup diecezjalny może w poszczególnych przypadkach, z uzasadnionej
przyczyny, zabronić im wykonywania funkcji związanych z powierzoną posługą.
Może on także zezwolić na kontynuowanie posługi tym, którzy wykonywali ją,
będąc alumnami seminariów duchownych czy zakonnych, ale z różnych przyczyn
opuścili strukturę przygotowującą do sakramentu święceń.
W konkluzji referatu prelegent podkreślił, że Instrukcja Episkopatu Polski
w sprawie udzielenia posług lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2 października 2007 roku była jedną z form realizacji postanowienia kodeksowego, dopuszczającego do posługi lektora i akolity, nie tylko mężczyzn przygotowujących się
do otrzymania święceń diakonatu czy prezbiteratu. W ten oto sposób została zrealizowana jedna z uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.
Ostatni referat, wygłoszony przez ks. prof. dra hab. Gintera Dzierżona, dotyczył zagadnienia Usunięcia z urzędu kościelnego na mocy samego prawa według
kan. 194 KPK z 1983 roku. Prelegent podkreślił, że w sprawowaniu urzędów kościelnych powinna występować pewna stabilność, przede wszystkim ze względu
na dobro społeczności wiernych i właściwe ich funkcjonowanie. Powinno się w tym
celu unikać częstych zmian osobowych na stanowiskach kościelnych. Jednak zasada ta – jak zauważył prelegent – nie ma charakteru bezwzględnego. Sam prawo-
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dawca przewidział rożne formy utraty urzędu kościelnego na skutek uzasadnionych przyczyn przewidzianych prawem. Jedną z nich jest usunięcie z pełnionego
urzędu na mocy samego prawa. Instytucja ta jest przewidziana w kan. 194 §§ 1-2
KPK/83 oraz w art. 79 § 1 Regulaminu Generalnego Kurii Rzymskiej, opublikowanego 30 kwietnia 1999 roku.
Prelegent w pierwszej części referatu wyjaśnił specyfikę usunięcia z urzędu
na mocy samego prawa. Charakteryzuje ją – jak zauważył – pewien automatyzm.
Polega on na tym, że na skutek naruszenia w sposób zawiniony, czy też nie, ściśle określonych norm prawnych, sprawujący traci urząd kościelny bez ingerencji
jakiejkolwiek władzy. Przyczynami tej utraty wyliczonymi w kan. 194 są: utrata
przynależności do stanu duchownego, publiczne odstąpienie od wiary katolickiej
oraz usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby cywilnego przez osobę duchowną.
Specyfiką usunięcia z pełnionego urzędu, z motywów wcześniej wymienionych,
jest to, że nie jest ono ujmowane w kategoriach kary kościelnej. Jest ono środkiem
prawnym, przewidzianym przez prawodawcę, mającym chronić dobro publiczne
Kościoła w momencie, kiedy sprawujący urząd znalazł się w jednej z trzech wymienionych sytuacji, niepozwalających na dalsze wykonywanie zadań związanych
z powierzonym urzędem.
Prelegent większą część swojego wykładu poświęcił na szczegółową wykładnię treści normy kan. 194 KPK/83. W celu jego głębszego zrozumienia sięgnął
do regulacji kodyfikacji Pio-Benedyktyńskiej, m.in. do tzw. rezygnacji milczącej
(kan. 188 nn. 1-8 KPK/1917) czy też dyspozycji kan. 213 KPK/1917, przewidującej
utratę urzędu przez duchownego w konsekwencji jego przeniesienia do stanu świeckiego. Jak zauważył, prawodawca nowego Kodeksu nie przejął instytucji i przypadków rezygnacji milczącej. Ograniczył natomiast do trzech liczbę przypadków,
powodujących usunięcie z pełnionego urzędu na mocy samego prawa.
Prawodawca w kan. 194 §1 na pierwszym miejscu umieścił utratę stanu duchownego, jako przyczynę usunięcia ipso iure z pełnionego urzędu. Stanowi on
wyraźnie, że duchowny w momencie utraty stanu duchownego traci także wszystkie urzędy sprawowane w Kościele, łącznie z tymi, które nie łączą się z władzą
święceń. W tej części referatu zostały omówione sposoby utraty stanu duchownego, a mianowicie stwierdzenie nieważność przyjętych święceń, karne wydalenie
ze stanu duchownego oraz reskrypt papieski, wiążący się z udzieleniem dyspensy
od zachowania celibatu. Prelegent zwrócił uwagę, że karne wydalenie ze stanu
duchownego nie może być wymierzone dekretem administracyjnym, ale w wyniku
przeprowadzonego procesu karnego. Nie jest ono więc sankcją latae sententiae.
Kara ta również nie może być ustanawiana ustawą partykularną, ale wymierzona
wyłącznie za popełnienie przestępstw przewidzianych przez prawodawcę prawa
powszechnego. Zdaniem większości kanonistów – jak zaznaczył prelegent – sam
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fakt usunięcia z urzędu w wyniku utraty stanu duchownego, nie posiada charakteru
ściśle karnego. Posiada charakter administracyjny, uwydatniający fakt niezdolności
osoby do pełnienia urzędu kościelnego przez utratę stanu duchownego.
Publiczne odstępstwo od wiary katolickiej lub od wspólnoty z Kościołem
jest druga hipotezą ujętą w kan. 194 KPK/83, powodującą usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa. Odstępstwo przez wiernego od wiary katolickiej
może nastąpić na skutek apostazji czy herezji, natomiast odstępstwo od wspólnoty
Kościoła jest następstwem schizmy. Prelegent wyjaśnił niektóre kwestie związane
z przynależnością do Kościoła, w tym także współczesne zjawisko wystąpienia formalnym aktem. Przynależność ta, zgodnie z postanowieniem kan. 149 §1, jest bezwzględnym warunkiem powierzenia urzędu kościelnego. Prawodawca kodeksowy
nie pozwala, aby osoba pozostająca poza wspólnotą Kościoła, objęła jakikolwiek
urząd kościelny.
Prelegent omówił trzecią przyczynę powodująca usunięcie z urzędu na mocy
samego prawa, jaką jest fakt usiłowania zawarcia małżeństwa, choćby cywilnego,
przez osobę duchowną. Podejmując analizę szczegółową kan. 194 §1 n. 3 podkreślił,
że podmiotami jego treści są wyłącznie osoby duchowne, a więc diakoni, prezbiterzy i biskupi. Nie są objęci dyspozycją owego kanonu członkowie instytutów życia
konsekrowanego – tak męskich jak żeńskich – a także wierni świeccy. Przedmiotem
zaś jest fakt usiłowania zawarcia małżeństwa przez duchownego, choćby cywilnego.
Mowa jest o usiłowaniu, gdyż – jak zaznaczył prelegent – duchowny, ze względu
na przeszkodę święceń, nie może ważnie zawrzeć małżeństwa.
Prelegent wspomniał też o innym przypadku usunięcia z urzędu na mocy samego prawa, przewidzianym w art. 79 §1 Regulaminu Kurii Rzymskiej. Postanawia on
o pozbawieniu ipso facto urzędu w wyniku popełnienia przestępstwa o charakterze
podstępnym. Uznano bowiem niekompatybilność owego przestępstwa z godnością
funkcji sprawowanych w służbie Stolicy Apostolskiej.
W końcowej części referatu ks. prof. Dzierżon zauważył, że usunięcie z urzędu
na mocy samego prawa nie zwalnia kompetentnej władzy kościelnej od interwencji. Mimo, że usunięcie następuje mocą prawa, to jego urgowanie wymaga stwierdzenia ze strony kompetentnej władzy. Tej interwencji ustawodawca nie wymaga
tylko w przypadku utraty stanu duchownego, gdyż taka utrata ma miejsce w wyniku
decyzji władzy kościelnej. Natomiast w pozostałych dwóch przypadkach taki akt
deklaratywny jest konieczny w celu uzyskania pewności prawnej, co do samego
usunięcia z mocy prawa na postawie zaistniałych faktów. Jest on konieczny – jak
podkreślił prelegent – nie tylko do stwierdzenia wakatu urzędu i rozpoczęcia procedury powierzenia go innej osobie, ale do aktu sanacji nieważnych aktów administracyjnych, wydanych ewentualnie przez osobę po jej usunięciu z urzędu mocą
samego prawa.
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Po referacie ks. prof. dr hab. Gintera Dzierżona wywiązała się dyskusja, która koncentrowała się wokół zagadnień poruszanych przez prelegentów dwóch
ostatnich referatów sesji popołudniowej. Podkreślono w niej, że subdiakonat, jako
święcenia, został zniesiony w Kościele katolickim wraz z wprowadzeniem posługi lektora i akolity. Motu proprio Pawła VI Ministeria quaedam umożliwia Konferencjom Biskupów, jeśli uznają one za stosowne, podtrzymanie subdiakonatu
nie jako stopnia święceń, ale w formie posługi akolity. W tym przypadku subdiakon
jest akolitą i pełni w Kościele funkcję z tą posługą związaną. Zaznaczono także,
że posługa akolity jest powierzana na stałe nie tylko kandydatom przygotowującym się do otrzymania święceń, ale także mężczyznom świeckim. Chociaż przepisy
tego wyraźnie nie podkreślają, nie są oni zobowiązani przed przyjęciem posługi
akolity otrzymać posługę lektora. Wydaję się też logiczną rzeczą, że mężczyzna
świecki, wstępujący do seminarium i przygotowujący się do święceń, nie jest zobowiązany do otrzymania powtórnej posługi akolity. Raczej w tym przypadku byłaby
mowa o pozwoleniu na dalsze wykonywanie tej posługi. Inną kwestią, poruszoną
w dyskusji, było pytanie czy nadzwyczajny szafarz może dokonać puryfikacji naczyń
liturgicznych. Otóż przepisy kościelne rezerwują tę czynność akolicie, niemniej
jednak w niektórych przypadkach sam charakter posługi nadzwyczajnego szafarza
wymaga od niego dokonania puryfikacji, np. po skończeniu udzielania Komunii
świętej osobom chorym.
W materii dotyczącej drugiego referatu, poświęconego utracie urzędu kościelnego, zwrócono uwagę na brak interwencji kompetentnej władzy, notyfikującej usunięcie z urzędu na mocy samego prawa po usiłowaniu zawarcia związku małżeńskiego
przez osobę duchowną. Ordynariusze deklarują zaciągnięcie kary suspensy na mocy
samego prawa, przez popełnienie powyższego przestępstwa. Jednaj w ich dekretach
nie ma równoległej notyfikacji utraty urzędu kościelnego. Interwencji takiej domaga się sam prawodawca kodeksowy. Poruszając to zagadnienie zwrócono także
uwagę na brak postępowań procesowych o wydalenie ze stanu duchownego tych
duchownych, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo, choćby nawet cywilne. Fakt ten
wywołuje skutek w postaci usunięcie ipso iure z urzędu i zaciągnięcia kary suspensy.
Jednak nie powoduje wydalenia ze stanu duchownego na mocy samego prawa,
gdyż prawodawca postanowił, że powyższa kara może być wymierzona przez trybunał, składający się przynajmniej z trzech sędziów. Brak wszczynania tych procesów
jest spowodowany – zdaniem ks. prof. Dzierżona – faktem, iż Kościół jako instytucja
nie ponosi żadnych konsekwencji w prawie cywilnym za postępowanie osób duchownych po popełnieniu przez nich przestępstwa usiłowania zawarcia małżeństwa.
Ostatnim zagadnieniem poruszonym w dyskusji, a związanym z utratą urzędu kościelnego, była rezygnacja z urzędu proboszcza po upływie wieku określonego prawem partykularnym. Jak zauważono, w niektórych diecezjach polskich
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obniżono ten wiek, określony prawem powszechny, z 75 do 70, a nawet do 65 lat.
Otóż obniżenie to wymusza na proboszczach złożenie rezygnacji. W ocenie
ks. prof. Dzierżona jest to pewne nadużycie ze strony pasterzy Kościołów partykularnych. Jest to sztuczne wymuszanie rezygnacji, gdyż prawodawca nowego
Kodeksu dostarczył innych narzędzi prawnych, które mogą przyczynić się do utraty
urzędu kościelnego, w tym i proboszcza. Zauważył też, że o przydatności w pełnieniu urzędu świadczy nie tylko kryterium wieku, ale także zdatność piastującego
urząd i efekt jego pracy.
Zakończenia i podsumowania obrad konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Kodeks promulgowany przez Jana Pawła II – jak zauważył – był nie tylko bardzo oczekiwany,
ale także od początku inspirował, by go poznać. Przypomniał, że już 5 grudnia 1983
roku Wydział Prawa Kanonicznego ówczesnej ATK, zorganizował sesję naukową,
poświęconą nowemu Kodeksowi. Dwóch prelegentów tejże sesji – ks. prof. dr hab.
Remigiusz Sobański i ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski – to prelegenci obecnej
konferencji. Zdaniem księdza Prodziekana, świadczy to o tym, że ze skarbca tradycji, dzisiejsza konferencja wydobyła stare i zarazem nowe zagadnienia.
Zamykając konferencję ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak podziękował księdzu
Dziekanowi Józefowi Wroceńskiemu za trud organizacji interesującej i bogatej
naukowo konferencji. Podziękował również wszystkim gościom za uczestnictwo,
prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie referatów, przewodniczącym obu sesji za ich prowadzenie, pracownikom naukowo-dytaktycznym i studentom za udział
w kolejnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.
Teksty referatów zostaną opublikowane w kwartalniku Prawo Kanoniczne,
za wyjątkiem referatu ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego, który zgodnie
z życzeniem autora zostanie opublikowany w Księdze Pamiątkowej, wydanej przez
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW z okazji 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra
hab. Wojciecha Góralskiego.
ks. Marek Stokłosa SCJ

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM BOLOŃSKIEGO
Proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którego symbolicznym początkiem było uchwalenie w 1999 r. Deklaracji Bolońskiej, wiąże się
z reformowaniem sektorów szkolnictwa wyższego w państwach sygnatariuszach
procesu, zmierzającym do stworzenia warunków zapewniających wszystkim kształ-
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cącym się w szkołach wyższych nowoczesną edukację wysokiej jakości. Krajowe
Zespoły Ekspertów Bolońskich pomagają środowiskom akademickim zapoznać
się z rezultatami europejskich debat i wykorzystać je do wprowadzania pożądanych zmian do szkół wyższych, pomagają poznać, zrozumieć i wykorzystać zmiany
zachodzące w europejskim szkolnictwie wyższym do poprawy kondycji szkół wyższych w poszczególnych krajach. W tym celu prowadzą w różnych ośrodkach akademickich seminaria, warsztaty i spotkania informacyjne, związane z dostosowaniem kształcenia w polskich uczelniach do postulatów wypracowanych w ramach
działań związanych z Procesem Bolońskim. Jedno z takich seminariów, zwanych
bolońskim, odbyło się dnia 15 stycznia 2009 r. w gmachu głównym UKSW. Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademię Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
Uczestników sesji, w imieniu Jego Magnificencji Księdza Rektora prof. dr hab.
Ryszarda Rumianka, powitała Prorektor ds. Kształcenia UKSW, Pani dr hab. Dorota Kielak. Słowa powitania skierowała przede wszystkim do p. Anny Pavlovych,
przedstawiciela Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dzięki której spotkanie doszło do skutku, oraz do zaproszonych gości: prof. dr hab. Jerzego Błażejowskiego,
Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej, Przewodniczącej Zespołu Ekspertów Bolońskich, wszystkich pozostałych
ekspertów bolońskich: prof. Marii Ziółek, mgr Jolanty Urbanikowej, wszystkich
Dziekanów, Profesorów i pracowników przybyłych na to spotkanie z uczelni warszawskich i polskich, w tym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły
Głównej Handlowej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania, Akademii
Finansów, Akademii Obrony Narodowej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Białostockiej, a także wszystkich pracowników UKSW. Podkreśliła, iż fakt, że seminarium odbywa się na UKSW, jest faktem o znaczeniu symbolicznym, ponieważ
miejscem dyskusji o przemianach we współczesnym szkolnictwie wyższym stała się
Uczelnia, która swoją historię pod szyldem Uniwersytetu rozpoczęła w październiku 1999 r., czyli w tym samym roku, w którym 29 państw podpisało Deklarację
Bolońską. Moderatorem obrad był prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego.
Podczas sesji referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab.
Ewa Chmielecka, eksperci bolońscy – prof. dr hab. Maria Ziółek, mgr Jolanta
Urbanikowa, mgr Katarzyna Martowska oraz ks. dr hab. Maciej Bała, Prodziekan
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i mgr Anna Pavlovych.
Pierwszy z wygłoszonych referatów, nt. Krajowa Struktura Kwalifikacji – nowe
narzędzie tworzenia programów studiów, wygłoszony został przez p. prof. dr hab.
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Ewę Chmielecką. Krajowa Struktura Kwalifikacji jest ostatnim z narzędzi, jakie
w ramach Procesu Bolońskiego są przekazane do realizacji w poszczególnych krajach i uczelniach. Ponieważ jednak narzędzia same w sobie nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie używamy ich po to, aby osiągnąć zamierzone cele, dlatego Prelegentka,
przystępując do analizy procesu na szczeblu krajowym, wskazała przede wszystkim
na ogólne cele i zadania Procesu Bolońskiego. Celem operacyjnym jest stworzenie
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który ma zapewnić mobilność absolwentów, pracodawcom zaś umożliwić rozpoznanie, jakie kompetencje kryją się
pod uzyskaną kwalifikacją. Stąd oczekiwania, jakie wiążą się z ramą kwalifikacji
są takie, że wszystkie dyplomy, certyfikaty i świadectwa, wydawane w danym kraju,
będzie można przełożyć na odpowiedni poziom w innym kraju, właśnie dzięki systemowi transferowemu, którym jest Europejska Struktura Kwalifikacji. Aktualnie
struktury krajowe wdrożyło 6 państw, kolejnych 6 jest na etapie „samopotwierdzenia”, 12 ma gotowe projekty i prowadzi konsultacje, natomiast w 23 – w tym
w Polsce – trwa obecnie proces projektowania. W dalszej kolejności Prelegentka
omówiła proces budowy krajowych struktur kwalifikacji, przedstawiając poszczególne etapy pracy: od podjęcia decyzji, określenia celów i organizacji, poprzez
fazę projektowania i konsultacji, aż do zatwierdzenia w skali krajowej, weryfikacji
i w końcu tzw. „samopotwierdzenia”. Wśród elementów procesu szczególną uwagę poświęciła tworzeniu słownika kwalifikacji oraz trzem podstawowym cyklom
kształcenia (BA, MA, Ph.D). Jako Przewodnicząca Polskiego Zespołu Ekspertów
Bolońskich, wielokrotnie w swoim wystąpieniu odwoływała się do stanu prac prowadzonych w Polsce, przedstawiając także oczekiwania względem Krajowej Struktury Kwalifikacji, ale również problemy, jakie pojawiają się przy ich projektowaniu
oraz niektóre propozycje. Wśród tych ostatnich szczególną uwagę zwróciła na postulat likwidacji krajowej listy kierunków studiów, która miałaby być zredukowana
do dziedzin lub dyscyplin naukowych, w ramach których każda uczelnia nazwy
kierunków oraz programy, które oferuje, określałaby sama.
Następnie prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba przekazał głos p. prof. dr hab.
Marii Ziółek, która przedstawiła referat nt. Wielostopniowy model studiów – jak wykorzystać budowę programów opartych o efekty kształcenia do poprawy jakości i uelastycznienia studiów w Polsce. Odpowiadając na pytanie sformułowane w temacie
wykładu, Prelegentka zwróciła uwagę przede wszystkim na trójstopniowy program
studiów, programy oparte na efektach kształcenia i ECTS oraz promowanie mobilności studentów i pracowników. Mówiąc o zaletach trójstopniowego systemu
kształcenia (I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister, III stopień – doktor) wskazała także narzędzia wykorzystywane do budowy studiów trójstopniowych,
wśród których naczelne miejsce zajmuje system ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System). System ten, wprowadzony już w r. 1989 (wówczas od-
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nosił się wyłącznie do mobilności studentów), po podpisaniu Deklaracji Bolońskiej
został zaadoptowany do budowy studiów dwustopniowych, a następnie także do systemu akumulacji punktów. Prelegentka podkreśliła, iż punkty ECTS przypisywane są efektom kształcenia, nakładowi pracy studenta (1 punkt ECTS odpowiada
średnio 25-30 godzin pracy przeciętnego studenta), który jest potrzebny do uzyskania zdefiniowanych efektów kształcenia. Jednakże, biorąc pod uwagę określone
w ustawie o szkolnictwie wyższym ramy czasowe dla trwania poszczególnych stopni
studiów oraz konieczność uzyskania stałej liczby punktów ECTS dla zaliczenia całego programu studiów, pojawiają się liczne problemy przy wydłużaniu lub skracaniu
czasu trwania studiów na poszczególnych stopniach. Stąd Pani Prelegent przedstawiła poszczególne problematyczne warianty studiów oraz sposoby ich rozwiązywania przez inne kraje. W zakresie właściwego budowania programów studiów
zwróciła uwagę, iż każdy stopień stanowi odrębne studia prowadzące do uzyskania
przez studenta określonych efektów kształcenia. Ma za zadanie przygotować absolwentów do pracy zawodowej lub/i dalszego kształcenia oraz ułatwić mobilność
studentów. Omawiając etapy postępowania w tworzeniu studiów dwustopniowych
wyróżniła określenie celu studiów, efektów kształcenia oraz przypisania punktów
ECTS odpowiadających założonym efektom kształcenia. Ich osiągnięcie zapewnia
ustalenie treści kształcenia, określenie metod nauczania (wśród których zwróciła
uwagę na różnorodność metod) oraz określenie metod oceny stopnia osiągniętych przez studenta efektów kształcenia (na którą składa się ocena formująca oraz
podsumowująca). Następnie Prelegentka zwróciła uwagę na postulat zapewnienia – przy budowaniu programów – przynajmniej jednego semestru bez przedmiotów obowiązkowych, co ułatwia mobilność studentów. Na zakończenie przedstawiła
korzyści, jakie płyną z tak określonych efektów kształcenia zarówno dla studentów,
jak i przyszłych pracodawców, odpowiadając zaś na pytanie postawione w temacie
swojego referatu podkreśliła, iż należy zacząć od rozumnego, jasnego zdefiniowania zakładanych efektów kształcenia w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie
ich osiągnięcia.
Trzeci z wygłoszonych referatów dotyczył Możliwości finansowania projektów
indywidualnych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a wygłoszony
został przez p. mgr Annę Pavlovych. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest funduszem utworzonym przez 3 państwa (Islandię, Lichtenstein i Norwegię), mającym
na celu umożliwienie mobilności poprzez finansowanie różnego rodzaju projektów
naukowych. Wygłoszony referat dotyczył stypendiów indywidualnych, wśród których wyróżnia się projekty badawcze oraz wizyty studyjne. Pierwsze z nich przeznaczone są dla doktorantów oraz młodych naukowców, którzy nie przekroczyli 40
roku życia i przewidziane na okres od 3 do 12 miesięcy. Z kolei drugi rodzaj oznacza
możliwość wyjazdu zarówno dla pracowników naukowych, jak i administracyjnych,
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bez żadnego ograniczenia wiekowego, na okres od 1 do 10 dni roboczych. W tym
samych zakresie możliwe jest również finansowanie przyjazdów beneficjentów
z państw-darczyńców do Polski. Zachęcając do korzystania z Funduszu, Prelegentka podała kwoty przyznawanych grantów, obejmujące koszty utrzymania, podróży,
ubezpieczenia oraz koszty instytucjonalne (w przypadku projektów badawczych),
a także schematy płatności zaliczkowych oraz zasady rozliczenia uprawnionych
kosztów. Proces selekcyjny rozpoczyna się złożeniem wniosku (wzór dostępny
na stronie internetowej www.taurus.fss.org.pl), wraz z wymaganymi załącznikami,
który następnie poddawany jest ocenie formalnej, przeprowadzanej przez pracowników FSS oraz merytorycznej, dokonywanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Najbliższy nabór wniosków będzie trwał od dnia 1 lutego do 31 marca 2009 r.,
zaś pierwsze wyjazdy rozpoczną się po 3 miesiącach od zamknięcia naboru i będą
trwały przez rok czasu.
Jako kolejna, po krótkiej przerwie kawowej, wystąpiła p. mgr Katarzyna Markowska, przedstawiając wykład pt. Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim. Rozpoczynając swe wystąpienie wskazała na liczne postulaty, jakie w zakresie studiów
doktoranckich były podnoszone w trakcie trwających w latach 2003-2007 Konferencji Ministrów państw sygnatariuszy. Zwróciła uwagę, iż trójstopniowy model
studiów wymaga, aby także ów trzeci stopień był opisywany z uwzględnieniem
profilu kształcenia, nakładu pracy, efektów kształcenia i kompetencji. W tym celu
konieczne jest stworzenie także odpowiednich programów w ramach Krajowych
Struktur Kwalifikacji, co pozostanie z korzyścią nie tylko dla samych kandydatów,
ale także dla uczelni zagranicznych (jako narzędzie do rozpoznawania i uznawania stopni, dyplomów itp.) oraz przyszłych potencjalnych pracodawców (wiedza
na temat uzyskanych kwalifikacji). Istotnym aspektem kształcenia doktorantów
jest kształtowanie ich umiejętności pozadziedzinowych, chociażby poprzez zachęcanie do działalności społecznej, jako że studia doktoranckie mają przygotowywać
nie tylko do podejmowania aktywności naukowej, ale także do funkcjonowania
we współczesnym świecie i na rynku pracy. Na uwagę zasługuje także postulat odpowiedniego finansowania studiów III stopnia oraz ich umocowania w strategiach
uczelnianych.
Naturalną konsekwencją wygłoszonego referatu stał się kolejny wykład p. prof.
dr hab. Jerzego Błażejewskiego nt. Reguły kształcenia na studiach doktoranckich.
Prelegent poświęcił swoją uwagę dokumentowi wydanemu 11 grudnia 2008 r. przez
Radę Główną Szkolnictwa Wyższego zatytułowanemu Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Dokument ten jest odpowiedzią na prośbę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o opracowanie stosownych standardów,
w związku ze zgłaszanymi przez uczelnie i doktorantów problemami związanymi
z funkcjonowaniem studiów doktoranckich w Polsce. Dokument ów przeznaczony
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jest zatem do wykorzystania w procesie nowelizacji regulacji prawnych dotyczących
studiów doktoranckich w Polsce (ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym
w zakresie sztuki, a także wydanych w oparciu o te ustawy aktów wykonawczych),
a został opracowany zgodnie z nowym podejściem do tworzenia i realizowania
programów studiów bazującym na wykorzystaniu efektów kształcenia, stosowanym
w praktyce międzynarodowej. Określa organizację i realizację kształcenia, co z kolei pozwala na osiągnięcie zdefiniowanych efektów kształcenia. Zgodnie z nim
studia doktoranckie trwają od 6 do 8 semestrów, zaś łączny wymiar zajęć objętych
programem studiów powinien odpowiadać 45-60 punktom ECTS. Został jednak
skonstruowany w ten sposób, że pozostawia jednostce prowadzącej studia znaczną
swobodę w zakresie ustalania programów studiów i określaniu szczególnych efektów kształcenia (podzielonych na kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności
i postaw). Natomiast istotną kwestią jest zobowiązanie jednostek prowadzących
studia doktoranckie do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości,
który będzie poddawany (łącznie z opracowanymi programami studiów) ocenie
instytucji akredytujących.
Jako kolejny głos zabrał ks. dr hab. Maciej Bala, który wygłosił referat nt. Elastyczny system studiowania. Doświadczenia Wydziału Filozofii UKSW. W swoim wystąpieniu podał zasady i reguły, w oparciu o które prowadzone są studia
na czterech kierunkach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: Filozofii, Psychologii,
Ochronie Środowiska oraz Biologii, a które zapewniają elastyczność w zakresie organizacji odbywanych studiów. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienił i omówił stosowanie punktowego systemu ECTS, dopuszczającemu także pewne braki
punktowe, które muszą być uzupełniane w kolejnym roku akademickim. Drugim
narzędziem jest indywidualny tok studiów, pozwalający na realizację przedmiotów i wymagań z wyższego etapu studiów oraz wcześniejsze zdawanie egzaminów
dyplomowych (oczywiście z zachowaniem konieczności spełnienia wymagań w zakresie przedmiotów, punktów i praktyk). Zwrócił uwagę, iż w systemie tym, przy
uwzględnieniu standardów ministerialnych, duża swoboda wyboru pozostawiona
jest samym studentom, którzy mają także możliwość realizacji części programów
studiów w ramach programu MOST, Sokrates-Erasmus oraz przy pomocy dowolnych przedmiotów tzw. zewnętrznych (za zgodą kierownika specjalności). Podkreślił, iż niewątpliwą pomocą organizacyjną dla zasady elastyczności studiowania
są systemy: USOS oraz e-learning.
Jako ostatnia referat nt. Kształcenie się przez całe życie – walidacja i uznawanie
osiągnięć spoza formalnego systemu kształcenia – rola uczelni, wygłosiła p. mgr Jolanta Urbanikowa. Rozpoczynając od omówienia celów kształcenia na poziomie
wyższym, określonych przez Proces Boloński, Prelegentka zwróciła uwagę, iż
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jego częścią jest również uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning – LLL)
oraz uznawanie osiągnięć spoza systemu formalnego (Recognition of Prior Learning – RPL). W tym względzie podkreśliła jednak brak wyraźnych reform w skali
europejskiej, w przeciwieństwie do relatywnie szybkich zmian w innych obszarach
szkolnictwa wyższego. Oczekiwane zmiany mogą nastąpić m.in. w wyniku postulatów określonych w Komunikacie Londyńskim z 18 maja 2007 r., którego zasadnicze
założenia w tym względzie Prelegentka omówiła. Przedstawiła także cele oraz narzędzia wykorzystywane przy uznawaniu efektów formalnego, nieformalnego i pozaformalnego kształcenia przez odpowiednie instytucje, przede wszystkim uczelnie
wyższe. Szczególną uwagę zwróciła na problem rekrutacji na studia wyższe, wznawiania studiów, podwyższania kwalifikacji oraz ułatwiania zmiany ścieżek kariery
zawodowej. Wskazała państwa będące liderami w zakresie realizacji omawianych
programów i omówiła ich główne założenia. Następnie przedstawiła także regulacje prawne dotyczące zagadnień LLL i RPL na Uniwersytecie Warszawskim i podkreśliła, że obecnie w Polsce brak jest zarówno odpowiednich przepisów prawnych,
jak również praktyk dotyczących uznawania osiągnięć spoza systemu kształcenia
formalnego. W obliczu zbliżającego się niżu demograficznego, w sposób obrazowy
przedstawionego przez Prelegentkę, troska o zapewnienie jak najwyższej jakości
kształcenia powinna stać się priorytetem szkół wyższych. Nadzieją pozostają takie
wydarzenia jak Konferencja Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez
całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce, zorganizowana dnia
10 grudnia 2008 r. pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz założenia polityki szkolnictwa wyższego, iż przewidywane jest powołanie uczelnianych centrów walidacji i uznawania efektów kształcenia
osiągniętych poza systemem kształcenia formalnego.
Obrady seminarium bolońskiego na UKSW zakończyły się dyskusją, po której
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.
Urszula Nowicka
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Prawo Kanoniczne
52 (2009) nr 1-2

WYJAZD DO WŁOCH STUDENTÓW
WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW W WARSZAWIE
– DO GROBU JANA PAWŁA II W RZYMIE – (26.04 – 4.05.2008 R.)
Okruch raju – tak Rzym nazwał Grecki retoryk z II w. n.e. Lukianom. Gianfrancesco Loggio Bracciolini, uczony z Toskanii, w XV wieku opisał Rzym, jako miasto
„najpiękniejsze i najwspanialsze ze wszystkich, jakie były i będą”. Do dnia dzisiejszego opinie o Wiecznym Mieście nie straciły na aktualności. Ponadto znajdująca
się tam Stolica Apostolska, Watykan, papież, bazyliki, sprawiły, że pomysłodawca
i organizator tej wycieczki z ramienia WPK UKSW ks. dr Jarosław Sokołowski – adiunkt WPK UKSW, który postanowił zorganizować dla studentów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW wycieczkę do „przybytku starożytnej kultury”.
Uczestnikami wyjazdu do Włoch w przeważającej większości byli studenci
WPK UKSW. Wszystkich uczestników wyjazdu było 41 osób, oto ich nazwiska:
Anita Domańska; Mariusz Dziubiel; Wojciech Frąckiewicz; Damian Blacha; Grzegorz Cieślik; Anna Tacikowska; Katarzyna Latkowska; Monika Miller; Mirosław
Adamczyk; Aleksandra Białek; Ewa Szpilska; Joanna Dziewulska; Katarzyna
Stasiuk; Patryk Rosłaniec; Karolina Klimek; Piotr Sulich; Kamil Cichecki; Karolina Burian; Ewa Skwarczyńska; Wojciech Skawiński; Grzegorz Wajs; Paulina
Majewska; Norbert Różyc; Kamila Czopek; Karol Buraczewski; Piotr Śliwiński;
Karol Muż; Małgorzata Dziduch; Magdalena Cieślik; Patrycja Winiarska; Michał
Warciński; Edyta Gawryluk; Ewa Zaboklicka; Łukasz Stuczyński; Agnieszka Kędzierawska; Emilia Wojsław; Marta Barłowska; Alicja Zych; Maria Beca; Iwona
Barańska; ks. Jarosław Sokołowski – organizator wyjazdu – WPK UKSW.
Dzień pierwszy – 26.04.2008 /sobota/
O godzinie 9:00 rano pod Salą Kongresową w centrum Warszawy, stawiła się
grupa studentów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszyscy zwarci i gotowi, z uśmiechami na twarzach zajęli miejsca w autokarze
firmy Duet Plus z Gołdapi, który miał nas zawieźć do słonecznej Italii. Zgodnie
z planem ruszyliśmy o godzinie 9:15, a naszą podróż rozpoczęliśmy od wspólnej
modlitwy poprowadzonej przez ks. Jarosława o Boże błogosławieństwo, o dobrą
i bezpieczną podróż oraz o szczęśliwy powrót do Polski.
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Dzień drugi – 27.04.2008 /niedziela/
Rano o godzinie 6:00 dotarliśmy już do Wenecji. Mimo spędzonej nocy w autokarze, byliśmy podekscytowani, że oto za chwilę ujrzymy słynne Miasto na Wodzie,
o którym tak pięknie pisał Tomasz Mann w swoim dziele „Śmierć w Wenecji”.
Podążając za naszym przewodnikiem ks. Jarosławem Sokołowskim mieliśmy
szansę zwiedzić wąskie uliczki, snujące się niczym labirynt po całym mieście Wenecji. Mogliśmy również z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu wenecjan. Niezapomnianym widokiem była choćby wywieszona na sznurkach odzież Włochów, którzy
nie zważali na tłumy przechodzących pod nią turystów. Ks. J. Sokołowski starał się
w najdrobniejszych szczegółach opowiedzieć nam historię urokliwych miejsc w Wenecji. Pokazał nam również miejsca czerpania wody pitnej, które były niekiedy dla
nas zbawienne przy mocno prażącym włoskim słońcu.
Najpierw dotarliśmy do Placu Roma, który jest punktem komunikacyjnym
z Wenecją. Znajduje się tam duża pętla autobusowa, skąd wenecjanie ruszają
do pracy, ale wcześniej przypływają na Piazzale Roma motorówką ze swoich domów w Wenecji. Kontynuowaliśmy naszą wycieczkę mijając otwierające się liczne
sklepy z weneckimi maskami oraz tajemniczymi karnawałowymi strojami, a także
mijaliśmy ulicznych sprzedawców pamiątek rozkładających swoje stragany. Miasto
zaczęło budzić się do życia.
Po dosyć ciekawym spacerze w labiryncie weneckich uliczek dotarliśmy do serca
Wenecji – Piazza San Marco. Święty Marek Ewangelista jest patronem Wenecji,
od kiedy jego relikwie przywiezione zostały tutaj z Aleksandrii z Egiptu około
IX wieku naszej ery. Plac nazwany jego imieniem zachwyca poprzez nieporównywalny całokształt i obecność niezrównanych zabytków. Dech w piersiach zapierają od wschodu Bazylika św. Marka, od północy Urząd Procuratio Vecchie, zaś
od zachodu Pałac Napoleoński. Jednak wyjątkowość placu nadaje przede wszystkim otwarcie na lagunę w kącie południowo-wschodnim, ograniczone z jednej
strony wysoką Dzwonnicą, a z drugiej przepięknymi arkadami Pałacu Książęcego.
To właśnie w tym miejscu odbywa się najbardziej znany na świecie bal karnawałowy, na którym co roku można podziwiać najpiękniejsze maski o lśniących barwach,
rodem ze złotej epoki Wenecji między XVI a XVIII wiekiem.
Powoli obeszliśmy dookoła Plac św. Marka, zwiedzając małe kawiarenki rozlokowane wokół niego. Ks. J. Sokołowski zwrócił także naszą uwagę na jedną
z nich – słynna kawiarenka u Floriana o niezmienionym renesansowym wystroju, która niegdyś gościła śmietankę światowych m.in. artystów, poetów i pisarzy.
Na placu spostrzegliśmy drewniane, zbite deski – to są pomosty. Od ks. Jarosława dowiedzieliśmy się, że w deszczowej porze woda zalewa Wenecję. Wówczas
mieszkańcy Wenecji używają tych drewnianych pomostów, dzięki którym mogą
bezpiecznie „suchą nogą” poruszać się po placu.
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Następnie, idąc wzdłuż Kanału Grande, który stanowi główną trasę tramwajów
wodnych, doszliśmy do Mostu Westchnień, który rozpościera się nad Kanałem
Pałacowym, łącząc Pałac Dożów i więzienie weneckie. Swoją nazwę zawdzięcza
skazańcom, którzy prowadzani po wyroku do więzienia, mogli na moście po raz
ostatni pożegnać się z wolnością oraz westchnąć do ukochanych i bliskich osób.
Ks. J. Sokołowski rozporządzając czas wolny, pozwolił, aby każdy z nas mógł
samodzielnie odkryć uroki Wenecji, błądząc po wąskich uliczkach, oglądając wielobarwne karnawałowe maski, pijąc wyśmienitą włoską kawę czy zwyczajnie siedząc
nad brzegiem wody, rozkoszując się ciepłem promieni słonecznych.
W Wenecji ostatnim punktem wycieczki było wspólne zwiedzanie Bazyliki św.
Marka. Jest to duma Wenecji, w której gromadzono najcenniejsze skarby miast
wschodnich. Jej konstrukcja pochodzi z XII wieku, zbudowana jest w stylu orientalnym. Bazylikę pokrywa pięć bizantyjskich kopuł oraz bardzo bogata fasada,
z pięcioma portalami ozdobionymi w cenne marmury i rzeźby romańskie. Portal
główny jest podzielony trzema łukami, a nad nim znajdują się sławne konie z brązu.
Wewnątrz Bazyliki można podziwiać najbogatsze mozaiki, największe realizacje
sztuki mozaikowej od Średniowiecza aż do końca epoki Odrodzenia.
Kolejnym miastem „do zdobycia” w czasie naszej wycieczki była Padwa. Według podań Wergiliusza, miasto to zostało założone przez Antenora, dostojnika
trojańskiego, który po upadku swojego miasta udał się do Włoch, gdzie około
1892 r. p.n.e. założył Patavium. W pierwszym tysiącleciu naszej ery Padwa kilkakrotnie padała ofiarą najazdów barbarzyńców, następnie została zburzona przez
Longobardów. Odrodzenie następowało powoli, jednak przyspieszyło go założenie
Uniwersytetu na początku XIII wieku. Szybko zyskał on renomę znakomitego
ośrodka naukowego i kulturalnego, rozsławiając Padwę w całej Europie. Do miasta
ściągali najwięksi uczeni i artyści tamtych czasów, między innymi Dante, Petrarka.
Byli tam także polscy uczeni jak: M. Kopernik czy J. Kochanowski. W 1232 r.,
po śmierci św. Antoniego i sprowadzeniu do Padwy jego zwłok, miasto stało się
celem pielgrzymek.
Również i my, całą naszą grupą udaliśmy się do wsławionej cudami Bazyliki św.
Antoniego. W świątyni, która stanowi połączenie stylów romańskiego i gotyckiego, wśród fresków i płaskorzeźb uczestniczyliśmy we Mszy św. w języku włoskim,
którą koncelebrował między innymi ks. J. Sokołowski w intencji całej naszej grupy.
Później mogliśmy podejść do grobu, aby pomodlić się do świętego Antoniego, który uchodzi za patrona ubogich i pomocnika w odnajdywaniu rzeczy zagubionych
i złożyć mu w ofierze zapalone świece.
Po całym, wyczerpującym dniu zwiedzania, spaleni włoskim słońcem, dotarliśmy do Campingu Union Lido nad morzem Adriatyckim, gdzie mieliśmy spędzić
swoją pierwszą noc we Włoszech.
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Dzień trzeci – 28.04.2008 /poniedziałek/
Wstając rano, nasz trzeci dzień wycieczki rozpoczęliśmy od podróży do Florencji. To włoskie miasto Juliusz Cezar założył, jako kolonię dla byłych żołnierzy.
Zabudowa Florentiny została rozlokowana na planie obozu wojskowego. Z tego
okresu pochodzi zachowany szachownicowy układ ulic. Zwiedzanie zaczęliśmy
od obejrzenia najstarszego mostu we Florencji, zbudowanego w najwęższym punkcie rzeki Arno. Początkowo most był pełen sklepów garbarskich, a następnie sklepów mięsnych, gdyż taka lokalizacja umożliwiała wyrzucanie z łatwością odpadków
do rzeki. W okresie Średniowiecza Ponte Vecchio przeistoczył się w siedzibę rzemieślniczo – złotniczą, co zaowocowało powstaniem wielu małych sklepów, istniejących do dziś. Z tego względu Stary Most jest nazywany Mostem Złotników.
Zatłoczonymi przez turystów uliczkami udaliśmy się na Plac Katedralny, który
jest religijnym punktem życia Florencji. Na placu znajduje się Katedra, Dzwonnica
oraz Baptysterium, które są symbolami przejścia sztuki florenckiej pomiędzy Średniowieczem a Odrodzeniem. Katedra Santa Maria del Fiore, uważana jest za jeden
z największych istniejących kościołów, który łączy styl gotycki, florencki oraz neogotycki. Częścią bardziej oryginalną i ważną marmurowego kompleksu katedralnego jest gigantyczna kopuła o wysokości 91 metrów i średnicy 50 metrów. Mijając
Galerię Akademii otoczoną rzeźbami Michelangela Buonarroti, a następnie Pałac
Uffizi, udaliśmy się do autokaru, aby wjechać na wzgórze, gdzie obok posągu Dawida, rozpościerała się przepiękna panorama Florencji.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Asyżu. To włoskie miasto
jest najbardziej znane, jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary. Drugą rzeczą, z której słynie Asyż jest pojednanie międzynarodowe i religijne. Miasto odwiedzają tłumy turystów i pielgrzymów, by zobaczyć jeden z najwybitniejszych zabytków
XIII i XIV wiecznej sztuki włoskiej – Bazylikę św. Franciszka. My również nie mogliśmy odmówić sobie takiej okazji. Bazylikę, której budowę rozpoczęto w 1228 r.,
w 2 lata po śmierci świętego Franciszka, tworzą dwa kościoły – jeden wzniesiony
na drugim. Nasza grupa rozpoczęła zwiedzanie od kościoła dolnego, który jest starszy, gdzie znajdują się szczątki świętego Franciszka spoczywające w podziemnej
krypcie. Zatrzymaliśmy się tam na chwilę, by oddać się modlitwie i wewnętrznemu
wyciszeniu, a w tym wspomagał nas nastrój, który tworzyły między innymi przytłaczające, słabo oświetlone sklepienia. Freski pokrywające prawie całą przestrzeń
ścian i sklepienia, stanowią świadectwo przeszło 100 lat rozwoju malarstwa. Następnie przeszliśmy do kościoła górnego, który zbudowano na planie gotyckim, który
stał się wzorem dla wielu innych kościołów franciszkańskich. Tu podziwialiśmy freski Giotta, przedstawiające życie św. Franciszka. Następnie przeszliśmy do Bazyliki
świętej Klary, miejsca wiecznego spoczynku wiernej towarzyszki św. Franciszka,
która w wieku 17 lat założyła żeński odpowiednik franciszkanów – zakon Klarysek.
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Konsekrowany w 1265 r. kościół posiada prostą fasadę z niezwykle piękną rozetą.
Na koniec naszego pobytu w Asyżu, mieliśmy trochę czasu wolnego, aby samemu
podziwiać niesamowitą architekturę tego szczególnego włoskiego miasta zbudowanego na skalistym, zachodnim zboczu góry Monte Subasio. Wieczorem dotarliśmy
na Camping Village Roma, który stał się naszym domem na kolejne 4 dni.
Dzień czwarty – 29.04.08 /wtorek/
Aby nie marnować czasu, wstaliśmy rano i z naszego kampingu ruszyliśmy
do najmniejszego państwa świata. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła
rzymskokatolickiego, gdzie rezyduje papież, zaś jego obywatele to głównie dygnitarze kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska.
Właśnie, tego dnia dowiedzieliśmy się o niebywałej niespodziance zaplanowanej przez naszego przewodnika ks. Jarosława Sokołowskiego. Otóż, za jego sprawą
cała nasza grupa otrzymała bilety na audiencję do Papieża. Nie potrafiliśmy kryć
naszego zaskoczenia, a zarazem niebywałej radości.
Po takiej świetnej wiadomości, pełni sił rozpoczęliśmy zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Wedle tradycji Bazylika stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku
św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża. To drugi, co do wielkości kościół
na świecie i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. Renesansowo-barokowa bazylika została zbudowana na planie krzyża łacińskiego z kopułą
ponad głównym ołtarzem. Jest dziełem Bramantego, Rafaela i Michała Anioła,
a także jeszcze kilku architektów. Aby wejść do bazyliki, należy być odpowiednio ubranym – kolana i ramiona muszą być zakryte. Reguła ta jest bardzo ściśle
przestrzegana i sprawdzana przez watykańskich ochroniarzy. Kościół poprzedza
przedsionek, zaś nad wejściem znajduje się sala, z której nowo wybrany papież
udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi – Miastu i Światu. Podziwialiśmy fasadę,
którą wieńczą rzeźby przedstawiające 11 apostołów (brakuje tylko św. Piotra), Jana
Chrzciciela oraz ustawioną w części centralnej, figurę Chrystusa. Następnie naszym oczom ukazała się, znajdująca się na sklepieniu przedsionka, mozaika Giotta przedstawiająca Chrystusa ratującego łódź apostołów na wzburzonym morzu.
Dochodząc do centralnej części kościoła, pod kopułą, oglądaliśmy ołtarz główny
tzw. papieski oraz wykonany nad nim z brązu barokowy baldachim. Następnie
udaliśmy się do jednego z najbardziej czczonych obiektów w bazylice – brązowego
posągu św. Piotra. Podobnie jak większość pielgrzymów ustawiliśmy się w kolejce,
aby dotknąć jego prawą stopę wygładzoną licznymi dotknięciami. Później przeszliśmy do zwiedzania otaczających bazylikę rzeźb przedstawiających ojców kościoła:
św. Ambrożego, św. Augustyna, św. Atanazego i św. Jana Złotoustego. Nie mogliśmy także ominąć Piety watykańskiej, wykonanej przez 24-letniego, jeszcze wówczas nieznanego artysty Michała Anioła.
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Po zachwyceniu się niezliczonymi, zapierającymi dech w piersiach rzeźbami,
obrazami, witrażami i innymi dziełami sztuki zebranymi w Bazylice św. Piotra, udaliśmy się do grot, w których pochowano wielu papieży. Mieliśmy szansę zobaczyć
kaplicę polską, poświęconą Matce Boskiej Częstochowskiej. Po obu jej stronach
widniały płaskorzeźby z szarego marmuru florenckiego przedstawiające polskich
świętych, a za ołtarzem postacie czterech ewangelistów. Gdy dotarliśmy do grobu
Jana Pawła II, uklękliśmy i oddaliśmy się modlitwie. Dla wielu z nas była to niepowtarzalna i wzruszająca chwila.
Po chwili zadumy i modlitwy część grupy weszła na kopułę Bazyliki, z której
można było dopiero oszacować ogrom kościoła, a potem dookoła kopuły by patrząc
na dach, aby spoza olbrzymich posągów spojrzeć na plac św. Piotra. Zaszliśmy również do poczty watykańskiej, z której wysłaliśmy pocztówki do naszych najbliższych.
Na koniec naszej podróży po Watykanie, dzięki znajomościom ks. J. Sokołowskiego, mieliśmy szansę zwiedzić watykańskie Kongregacje: ds. Duchowieństwa,
ds. Biskupów oraz ds. Wychowania Katolickiego. Kongregacja jest to jednostka
administracji Stolicy Apostolskiej odpowiadająca świeckiemu ministerstwu. Powołuje ją do życia papież celem nadzoru i załatwiania poszczególnych spraw, jako
pomoc w kierowaniu Kościołem katolickim. Kongregacja ds. Biskupów to jedna
z ważniejszych dykasterii watykańskich. Do jej zadań należy ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji oraz rekomendowanie papieżowi kandydatur na biskupów
diecezjalnych – ordynariuszy i pomocniczych. Druga zwiedzana przez nas Kongregacja ds. Duchowieństwa zajmuje się sprawami księży diecezjalnych i diakonów:
powołaniami i dyscypliną.
Po tak pełnym wrażeń poranku ruszyliśmy wzdłuż prawego brzegu Tybru zwiedzać Rzym. Wpierw doszliśmy do Castel Sant’Angelo, czyli Zamku św. Anioła.
Jest on w zasadzie grobowcem Hadriana. Mauzoleum przeznaczone dla cesarza
i jego rodziny wzniesiono pod koniec jego życia, w pierwszej połowie II w. Następnie przechodząc przez most Pons Aurelius udaliśmy się na najlepsze lody w Rzymie – Giolitti, posiadające długoletnią tradycję. Po słodkiej przerwie z nowymi
siłami powróciliśmy do zwiedzania. Tym razem czekał nas Panteon, miejsce poświęcone wszystkim bogom (z grec. pan – wszystko, theoi – bogowie). Ta okrągła
świątynia na Polu Marsowym została zbudowana w roku 27 p.n.e. ku czci boskich
patronów Rzymu. Zasługuje na uwagę dzięki swej formie i technologii budowy.
Starożytni budowniczowie połączyli potężną masę budynku i lekkość jego strzelistej formy. Kopuła budowli odlana jest z betonu z oculusem o średnicy 9,0 m.
Jest to jedyny otwór oświetlający wnętrze. Ze względu na to, że nie ma on żadnego
przykrycia, gdy pada deszcz na środku świątyni zbiera się woda. Spowodowało to,
że podłoga w tym miejscu jest lekko wklęsła. Obecnie znajduje się w Panteonie
katolicki kościół pw. Santa Maria ad Martyres – św. Marii od Męczenników.
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W drodze do kolejnego punktu naszego programu obejrzeliśmy znajdujące
się w pobliżu: Montecittorio (Parlament) i budynek Senatu. Następnie udaliśmy
się do placu Piazza di Spagna. Na jego środku znajduje się fontanna Barcaccia
w kształcie łodzi, która upamiętnia wielką powódź w Boże Narodzenie 1598 r.,
kiedy to płynąca po Tybrze barka została wyrzucona właśnie tam, na zbocza wzgórza Pincio. Plac ten słynie jednak ze schodów, zwanych hiszpańskimi, pełnych
wielokolorowych kwiatów. W XIX w. na stopniach przesiadywali młodzi ludzie
w oczekiwaniu, że jakiś przechodzący artysta zobaczy w nich modela. Dziś plac
do późna w nocy tętni życiem, służąc, jako międzynarodowe miejsce do pozowania
i zawierania znajomości.
Krętymi rzymskimi uliczkami przeszliśmy do jednego z najsławniejszych symboli Rzymu: barokowej Fontanny di Trevi. Ma ona 20 m szerokości, 26 m wysokości
i zakrywa całą jedną stronę placu Piazza Poli. Na szczycie zostało wyrzeźbione
okrycie papieża Klemensa XII, zaś cztery statuy umieszczone na balustradzie symbolizują cztery pory roku. Woda ogromną kaskadą wzbija się ponad kamienne posągi i skały wbudowane w tylną część renesansowego pałacu. Na pożegnanie każdy
z nas wrzucił do fontanny monetę, co według tradycji, zapewniło nam pogodną
przyszłość i jeszcze szczęśliwy powrót do Wiecznego Miasta.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była XVIII wieczna Bazylika Santa Maria
Maggiore. Znajduje się w niej jedno z najlepiej w całym Rzymie zachowanych
wnętrz w stylu bizantyjskim. Podziwialiśmy mozaiki po obu stronach nawy głównej,
które przedstawiają wydarzenia ze Starego Testamentu. Wrażenie zrobił na nas
również ołtarz z lazurytu i agatu, który zdobi obraz Madonny z Dzieciątkiem.
Jednak zdecydowanie wart uwagi był grobowiec papieża Sykstusa V oraz freski
i sztukaterie ilustrujące wydarzenia z czasów jego pontyfikatu.
Następnie wyruszyliśmy obejrzeć naszą trzecią z czterech bazylik papieskich
(dawniej zwanych patriarchalnymi) znajdujących się na terenie Rzymu i Watykanu – Bazylikę św. Pawła za Murami. San Paolo fuori le Mura zbudowano w miejscu, gdzie podobno pochowano św. Pawła, po ścięciu przy Tre Fontane. Zgodnie
z legendą, jego głowa trzykrotnie odbiła się od ziemi, z której wytrysnęły trzy źródła
wody. Już na początku przykuła naszą uwagę figura św. Pawła z mieczem ustawiona
po środku dziedzińca. Zainteresowanie wzbudzały także umieszczone pomiędzy
oknami wizerunki czterech proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Zaś nad nimi znajdował się pas ze sceną, w której Baranek Boży poi trzodę
w czterech rzekach – symbolu czterech Ewangelii. Oprócz mozaiki z Chrystusem
na tronie, otoczonym przez świętych Piotra i Pawła, innym wspaniałym arcydziełem jest dziedziniec klasztorny zbudowany na początku XIII w.
Na koniec dnia pojechaliśmy na Plac Laterański. Nieopodal znajduje się Bazylika św. Jana na Lateranie, czy właściwie Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela,
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św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Jest to oficjalna katedra
rzymska, a do momentu zjednoczenia Włoch była siedzibą papieża, jako biskupa
Rzymu. To, co nas szczególnie zaciekawiło, to przechowywane za ołtarzem papieskim głowy świętych Piotra i Pawła, najważniejsze relikwie w kościele. Urzeka również urok krużganków ozdobionych XIII wiecznymi mozaikami. Jednak to, co było
dla nas najbardziej godne uwagi to Scala Santa (Święte Schody) uważane za schody
domu Poncjusza Piłata, po których Chrystus zszedł po procesie. Na kolanach pokonaliśmy 28 stopni pokrytych specjalną drewnianą wykładziną, co miało zapewnić
nam odpust naszych grzechów. Schody poprowadziły nas do kaplicy San Lorenzo
(św. Wawrzyńca), zwanej też Sancta Sanctorum. Znajduje się tam antyczne malowidło przedstawiające Chrystusa. Wizerunek ten miał wykonać anioł i stąd jego
nazwa – Acheiropoieton, czyli „nie ludzką ręką uczyniony”. Dosyć zmęczeni, choć
pełni wrażeń i usatysfakcjonowani naszą całodniową podróżą wróciliśmy na nasz
Camping na nocleg.
Dzień piąty – 30.04.2008 /środa/
Tego dnia, mimo wczesnej godziny, wszyscy ochoczo zerwaliśmy się z łóżek,
w końcu za kilka godzin zaczynała się audiencja, w której mieliśmy uczestniczyć.
Gdy dotarliśmy na Plac św. Piotra po skrupulatnej kontroli biletowej zajęliśmy
swoje miejsca i ulokowaliśmy w widocznym miejscu z polską flagą z nazwą naszego Uniwersytetu. Wyczekiwaliśmy rozpoczęcia podziwiając po raz kolejny
Bazylikę św. Piotra – najstarszy kościół katolicki, miejsce największych uroczystości kościelnych i cel pielgrzymek. Czuliśmy wielką magię tego miejsca. Dlatego,
gdy papież Benedykt XVI przyjechał swoim papa-mobile wszyscy zerwaliśmy się
z krzeseł, by pozdrowić papieża. Mimo wielkiej ekscytacji w momencie, gdy rozpoczęła się audiencja, ucichliśmy i skupiliśmy się na słuchaniu tego, co mówił papież
do pielgrzymów. Benedykt XVI mówił o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych oraz w czasie pozdrowień różnych grup ku naszemu zaskoczeniu i zdumieniu
pozdrowił obecnych na placu nas przedstawicieli studentów UKSW w ojczystym
języku swojego poprzednika. Na koniec wszyscy wspólnie odmówiliśmy „Ojcze
Nasz” po łacinie.
Po audiencji wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Rzymu. Przeprawiając się
przez most na rzece Tybr doszliśmy do Placu Weneckiego, gdzie zbiegają się
i rozchodzą największe ulice Rzymu: via del Corso, via Quatro Novembre oraz
via del Plebiscito. Na placu znajduje się Pałac Wenecki, który został wzniesiony
w 1445 roku, jako jedna z pierwszych renesansowych budowli w Rzymie. Od połowy XVI wieku pełnił rolę rezydencji papieskiej. Później znajdowała się w nim
ambasada Republiki Weneckiej, a następnie ambasada austriacko – węgierska.
Za czasów Mussoliniego w pomieszczeniach pałacowych urządzono jego rezyden-
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cję. Obecnie we wnętrzu pałacu znajduje się Museo Palazzo di Venezia. Boczna
elewacja pałacu Weneckiego łączy się z fasadą kościoła św. Marka. Możemy podziwiać jej wykwintną, renesansową fasadę przyozdobioną pięknym portykiem
o trzech arkadach zwieńczonych lożą, z której to papież udzielał błogosławieństwa. Na dziedzińcu pałacu umieszczona jest fontanna przedstawiająca dożę
rzucającego pierścień, co ma symbolizować zaślubiny Wenecji z morzem. Nad
placem dominuje duża budowla z białego marmuru – Altare della Patria (Ołtarz
Ojczyzny). Ten, uznany za największy współczesny monument w Europie, jest zarazem pomnikiem króla Wiktora Emanuela II i Grobem Nieznanego Żołnierza.
Ma przypominać zjednoczenie kraju i jednocześnie stanowić symbol Ojczyzny.
Centralna jego część to Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie płonie wieczny ogień
strzeżony przez trzymających wartę żołnierzy. Nad placem znajduje się gigantyczny, bo dwunastometrowy posąg pierwszego króla zjednoczonych Włoch – Wiktora
Emanuela II Sabaudzkiego na koniu.
Następnie przeszliśmy do największego forum w Rzymie – Forum Trajana. Najciekawsza tam wydała nam się Kolumna Trajana, ustawiona na cokole, w którego
wnętrzu zostały pochowane urny z prochami Trajana i jego żony Plotiny. Największą ozdobą kolumny jest relief, na którym przedstawiono historię wojny z Dakami
od chwili przygotowań do niej aż do zwycięstwa. W części najniższej ma on tylko
89 cm szerokości i rozszerza się ku górze, gdzie uzyskując 125 cm. Zabieg ten daje
złudzenie oglądania postaci jednakowej wysokości we wszystkich scenach.
Następnie przeszliśmy na Kapitol, który stanowi centrum życia religijnego
i publicznego Rzymu. Jest to najsłynniejsze rzymskie wzgórze i to tutaj miały miejsce wszystkie ważniejsze wydarzenia w dziejach miasta. Całe wzgórze to dwa szczyty, pomiędzy którymi dziś znajduje się Plac Kapitoliński. Na jednym ze szczytów
wznosi się kościół Santa Maria in Aracoeli. Na drugim szczycie, na którym znajduje się świątynia Jowisza największego i najlepszego, zbudowane zostały Pałace
Kapitolińskie. W starożytności z urwiska zwanego Pons Trapeius, zrzucani byli
zdrajcy ojczyzny.
Kolejnym miejscem, które chcieliśmy zwiedzić to Forum Romanum – gdzie
w antycznym Rzymie zbierali się jego mieszkańcy. Tu właśnie decydowano o wielkich sprawach publicznych i prywatnych. Wszelkie publiczne dyskusje, wymierzanie sprawiedliwości odbywały się na Forum, które było centrum życia politycznego i społecznego. Po upadku imperium Forum Romanum było wielokrotnie
niszczone przez najazdy miłośników starożytności, którzy wywozili stąd zabytki.
Zabierano też materiał do budowy nowych domów, pałaców, kościołów, przysypując gruzami wiele arcydzieł sztuki antycznej. Świątynia Antoninusa i Faustyny
jest najlepiej zachowanym obiektem sakralnym na całym Forum, głównie dlatego,
że od VII w. funkcjonuje jako kościół San Lorenzo in Miranda. Na Forum Roma-
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num zwiedzaliśmy pozostałości po starożytnym sercu cywilizacji, gdzie znajdowało
się między innymi: Comitium (miejsce zgromadzeń ludowych), budynek senatu
(Curia), świątynię Westy z domem Westalek, mównicę (Rostra). Obok starodawnej świątyni Janusa, wzniesiono też świątynie Kastora i Saturna. Prócz tego na Forum Romanum znajdowały się takie świątynie jak: Concordii, Augusta, Cezara,
Dioskurów, Wespazjana, Faustyny i Antonina, Romulusa, oraz bazyliki: Porcia,
Aemilia, Sempronia, Opimia, Iulia, Maksencjusza. Na uwagę zasługują także łuki
triumfalne: Konstantyna, Tyberiusza, Tytusa, Septymiusza Sewera. Poszliśmy również zobaczyć Palatyn, który jest jednym z siedmiu wzgórz Rzymu. Według tradycji
uważane jest za miejsce najstarszej osady rzymskiej zwanej Roma quadrata. Tam
w grocie wilczyca ponoć karmiła Romulusa i Remusa. Nic więc dziwnego, że w czasach republiki Palatyn był najbardziej prestiżową dzielnicą Rzymu, a znakomite
osobistości osiedlały się tam nadal w epoce cesarstwa, prześcigając się nawzajem
w wielkości i wystawności swych siedzib.
Na koniec zostawiliśmy sobie prawdziwy rarytas, który w 2007 roku zaliczony został do Nowych siedmiu Cudów Świata. Jedna z najwspanialszych budowli
antycznych pierwotnie zwana była Amphitheatrum Flaviam (Amfiteatr Flawiuszy). Obecnie znaną nazwę Koloseum wprowadzono dużo później i pochodzi ona
od ogromnego posągu Nerona o wysokości 36 m., który znajdował się w pobliżu
amfiteatru. Budowę rozpoczął około 72 r. cesarz Wespazjan, zaś dokończył w 80 r.
jego syn Tytus. Koloseum jest budowlą na planie owalu o obwodzie 527 m., długości 188 m. i szerokości 156 m., z 4 kondygnacjami sklepionymi krzyżowo, doskonale
przemyślanym systemem korytarzy, schodów i wentylacji. Budowla zachwyciła nas
swoim majestatem z zewnątrz, wzbudzając respekt przypomniała o potędze Rzymu. Po okazaniu biletów w kasie mogliśmy wejść do środka. Nasze bilety różniły
się od tych, które były wydawane w starożytnym Rzymie. Tamte „bilety” były w rzeczywistości drewnianymi tabliczkami z wyrytym numerem wejścia, rzędu, sektora
i miejsca. Były one rozdzielane zgodnie ze statusem społecznym, dlatego mogliśmy
poczuć się jak starożytna rzymska klasa wyższa. Wewnętrzne korytarze Koloseum,
bogato dekorowane malowanymi sztukateriami oraz 80 wyjść, zostały zaprojektowane w taki sposób, że 70 tys. widzów mogło zająć miejsca w ciągu zaledwie
kilku minut i równie szybko opuścić widownię. Miejsca przydzielano według ściśle
określonych zasad – najlepsze przysługiwały naturalnie cesarzowi i jego świcie,
a na najwyższych zasiadali przedstawiciele najniższej klasy społecznej. W amfiteatrze Flawiuszy odbywały się m.in. walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta
takie jak: lwy, tygrysy, słonie oraz naumachie, czyli widowiska przedstawiające
bitwę morską, które były wystawiane na specjalnie tworzonych basenach. Patrząc
na scenę można było zobaczyć oczami wyobraźni krzyczący tłum bacznie obserwujący walki zwierząt w towarzystwie cesarza. Jako że amfiteatr nie posiadał dachu,
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w czasie silnego słońca czy deszczu rozciągano nad trybunami i areną zasłonę.
My musieliśmy przechodzić po różnych sektorach w czasie palącego słońca. Jednak zachwyceni ogromem i mistrzostwem konstrukcji budowli, zupełnie się tym
nie przejmowaliśmy. W 445 roku Koloseum zostało uszkodzone przez trzęsienie
ziemi. Kolejnych zniszczeń dokonali mieszkańcy Rzymu, którzy traktowali amfiteatr jako kopalnię materiału do budowy. Niszczenia budowli zaprzestano dopiero
w 1744 roku, kiedy to ogłoszono Koloseum miejscem uświęconym krwią męczenników chrześcijańskich. Przypomina o tym umieszczony w amfiteatrze krzyż, a także
odprawiana od II poł. XVIII wieku w Wielki Piątek pod przewodnictwem papieża
Droga Krzyżowa.
Dzień szósty – 1.05.2008 /czwartek/
Na ten dzień zaplanowana była wycieczka fakultatywna na Wezuwiusz oraz
do Polskiego Cmentarza na Monte Cassino i Klasztoru Benedyktynów. Część osób
rezygnując ze zwiedzania pojechało do Ostii, nadmorskiej dzielnicy Rzymu, oddalonej od centrum o ok. 30 km. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa “ostium”
oznaczającego ujście rzeki; niegdyś znajdowała się przy ujściu Tybru do Morza
Tyrreńskiego pełniąc rolę rzymskiego portu. Dzisiaj jest oddalona od brzegu morskiego o 7 km. Ostia oferuje zadbane plaże, gdzie można było skorzystać z uroków
włoskiego słońca i dostępu do morza.
Część grupy jednak wybrała zwiedzanie jednego z najbardziej znanych czynnych
wulkanów w lądowej części Europy, który uznany jest za jeden z pięciu najniebezpieczniejszych wulkanów świata. Od pierwszego wybuchu w 79 r., kiedy zostały
zasypane Pompeje i Herkulanum, Wezuwiusz wywierał ogromny wpływ na życie
mieszkańców Zatoki Neapolitańskiej. Po dojechaniu autokarem do parkingu, dalej
musieliśmy się wspinać na szczyt wulkanu sami. Musieliśmy przebyć krętą ścieżkę
między żyznymi wulkanicznymi polami z winoroślami i drzewkami oliwnymi, koło
głównych strumieni zastygłej lawy z ostatniego wybuchu. Należało poruszać się
wyznaczonym szlakiem pośród poczerwieniałego żużlu i skał. Po prawej stronie
była przepaść bez zabezpieczeń, dlatego ostrożność była wskazana. Jednak gdy
doszliśmy na górę, widok wynagrodził nam wszelkie trudy. Stając na szczycie wciąż
czynnego wulkanu patrzeć na Neapol oraz Zatokę Neapolitańską, aż do Półwyspu
Sorrento, jest rzeczą niezapomnianą.
Następnie pojechaliśmy odwiedzić jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej – Cmentarz żołnierzy 2 Korpusu pod Monte Cassino. Polski Cmentarz
Wojenny powstał na przełomie 1944 i 1945 r. Spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów) wyprowadzonych przez Władysława Andersa z sowieckich obozów
koncentracyjnych Archipelagu Gułag.
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Na wstępie wzrusza ozdabiająca cmentarz polskich żołnierzy sentencja „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”. Zawsze zapalone
znicze oraz setki krzyży ozdobiono różańcami, świadczą o tym, że Polacy nie zapominają o poległych pod Monte Cassino.
Na koniec wycieczki zwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie, które w roku 529
Benedykt z Nursji założył na wzgórzu Monte Cassino. Miejsce klasztoru znajdowało się na dawnej siedzibie świątyni Apollina. Benedykt zniszczył budowlę
i poświęcił miejsce Janowi Chrzcicielowi. Napisał reguły zakonu, który od tej pory
nieprzerwanie znajduje się w tym samym miejscu.
Dzień siódmy – 2.05.2008 /piątek/
W tym dniu rozpoczęliśmy swoją drogę powrotną do ojczyzny. Jednak i ten
dzień był pełen atrakcji, gdyż najpierw zatrzymaliśmy się w Terni, by obejrzeć bazylikę św. Walentego. Ten patron zakochanych był rzymskim kapłanem opiekującym
się męczennikami prześladowanymi za wiarę, głosił Ewangelię i nawracał ludzi
na chrześcijaństwo. Znajomy proboszcz w diecezji Terni ksiądz Andrzej – kolega
kursowy z seminarium ks. Jarosława opowiedział nam o historii św. Walentego.
Legenda głosi, że jako pierwszy pobłogosławił związek rzymskiego, pogańskiego
legionisty Sabino z młodą chrześcijanką Serapią. Również, gdy rodziny młodych
panien nie miały majątku, by zaproponować godziwy posag przyszłemu mężowi,
Walenty rozpoczął zbieranie datków w tej intencji. Od tej pory jego imię jest kojarzone z miłością. W Bazylice mogliśmy wpisać się do specjalnej księgi, w której
znajdowały się życzenia skierowane do św. Walentego. Niektórzy również zakupili
krople św. Walentego, które ponoć są znakomitym lekarstwem na prawie wszystkie
dolegliwości.
Znaleźliśmy trochę czasu, aby zatrzymać się w San Marino. Najjaśniejsza Republika San Marino to niewielkie państwo śródlądowe w Europie Południowej
stanowiące enklawę na obszarze Włoch. W mieście San Marino zachowały się
średniowieczne domy, place i fortyfikacje, dlatego to miejsce jest niewątpliwie
rajem dla miłośników tradycji, kultury i historii. Tego dnia nocleg spędziliśmy
w Campingu Alba D’oro koło Rimini nad morzem Adriatyckim.
Dzień ósmy – 3.05.2008 /sobota/
Był to ostatni nasz dzień we Włoszech. Przez okna autokaru żegnaliśmy słoneczną Italię z dużym wzruszeniem ale też z dobrymi wspomnieniami i przeżyciami.
Dzień dziewiąty – 4.05.2008 /niedziela/
Tego dnia o 5:30 dojechaliśmy do Częstochowy. O godzinie 6:00 uczestniczyliśmy w uroczystej ceremonii otwarcia Cudownego Obrazu i we Mszy Świętej
w Sanktuarium Matki Bożej – Czarnej Madonny. W ten sposób chcieliśmy podzię-
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kować poprzez modlitwę dziękczynną do Matki Bożej Częstochowskiej za udaną
wycieczkę. Następnie pojechaliśmy do McDonalda, aby ostatni raz na wycieczce
zjeść wspólne śniadanie. W godzinach popołudniowych dojechaliśmy do Pałacu
Kultury w Warszawie.
Jako upamiętnienie i dokumentację naszego wyjazdu do Włoch wspólnie postanowiliśmy, że dokonamy tego w trzech formach:
1) sprawozdanie (zaprezentowane jw.) z wyjazdu studentów UKSW do Włoch,
które napisali ks. Jarosław Sokołowski i studentka Paulina Majewska;
2) gazetka zdjęciowa w gablocie przed Dziekanatem WPK UKSW, którą podjęły się i wykonały następujące studentki z WPK: Ewa Skwarczyńska i Katarzyna Stasiuk;
3) katalog zdjęć studentów z wyjazdu do Rzymu na CD do strony internetowej WPK, który przygotowali: student z WPK Piotr Sulich i ks. Jarosław
Sokołowski.
Na zakończenie sprawozdania w imieniu własnym, jak i pozostałych uczestników
wyjazdu do Włoch – studentów WPK UKSW chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za ogromną życzliwość i zrozumienie studentów oraz za dofinansowanie
tego wyjazdu Jego Magnificencji Rektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Ryszardowi
Rumiankowi; Prorektorowi UKSW p. prof. UKSW dr hab. Markowi Kowalskiemu; Prorektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu; Kanclerzowi
UKSW p. mgr Markowi Lepa; Kwestor UKSW p. mgr Grażynie Szewczyk oraz
Przewodniczącemu Samorządu Studentów UKSW p. Cezaremu Szczypa. Składamy również nasze serdeczne słowa wdzięczności za gorące poparcie tego wyjazdu
Dziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Józefowi Wroceńskiemu oraz Prodziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
ks. prof. UKSW dr hab. Henrykowi Stawniakowi. Nasze specjalne podziękowanie
w imieniu studentów UKSW składamy ks. dr Jarosławowi Sokołowskiemu za trud
i zorganizowanie tego wyjazdu z Warszawy do Rzymu.
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”- mówi stare przysłowie. Nas również
doprowadziły do tego niezwykłego miejsca, kolebki starożytnej kultury. Stolica
Włoch jest miastem o bardzo bogatej historii, które kształtowało późniejsze losy
całej Europy. Na każdej ulicy znajduje się historyczny zabytek, za każdym rogiem
można odnaleźć coś niezwykłego. Wieczne Miasto pozostawia tyle urokliwych
wspomnień dla każdego podróżnika, że ciężko znaleźć coś, co mu dorówna. My
również wróciliśmy z bagażem niezapomnianych wspomnień i przeżyć zarówno
estetycznych jak i duchowych.
ks. Jarosław Sokołowski
Paulina Majewska
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DOKTORAT KS. JAROSŁAWA KODZIA
Dnia 28 października 2008 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona
pracy doktorskiej Ks. mgr Jarosława Kodzia, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Znaczenie eklezjalno-społeczne beatyfikacji i kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego”. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem
Ks. prof. UKSW dr hab. Wiesława Kiwiora. Recenzentami rozprawy byli: Ks. prof.
dr hab. Henryk Misztal (KUL) oraz Prodziekan Wydziału Ks. prof. UKSW dr hab.
Henryk Stawniak.
Doktorant w swojej rozprawie doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku podkreślił, że przedmiot jego rozprawy dotyczył określenia znaczenia eklezjalno-społecznego jednej, konkretnej beatyfikacji
i kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego, człowieka należącego do grona
największych świętych XX wieku. To znaczenie nosi w literaturze prawno-kanonizacyjnej miano „momentum ecclesiale”, co tłumaczy się jako walor bądź znaczenie
eklezjalne lub społeczne kanonizacji. Chodzi tu o badaną przez postulatora procesu w ramach wstępnych czynności pozasądowych aktualności sprawy kanonizacyjnej dla Kościoła. Postulator ma wówczas za zadanie określić przydatność ewentualnej przyszłej beatyfikacji i kanonizacji w życiu społeczności kościelnej, a nawet
na arenie pozaeklezjalnej. Aby jednak poznać walor eklezjalno-społeczny nie tylko
od strony przewidywań, ale w sposób całościowy, autor rozprawy nie poprzestał
na ukazaniu samych tylko przewidywań, lecz zapoznał się z ideami i dziełami Świętego, a także określił skutki, jakie wywołała sprawa kanonizacyjna św. Maksymiliana na arenie kościelnej i ogólnospołecznej.
Źródłami pracy doktorskiej były przede wszystkim listy postulacyjne dotyczące
procesu kanonizacyjnego o. Kolbego, jego pisma i konferencje, nadto sprawozdania i raporty różnych organów Rycerstwa Niepokalanej na temat dziedzictwa
kolbiańskiego, a także zeznania współwięźniów oświęcimskich, dotyczące przewidywanego znaczenia beatyfikacji i kanonizacji o. Kolbego. Oprócz tego doktorant
wykorzystał różnego rodzaju dokumenty papieskie, takie jak kodeksy prawa kanonicznego, konstytucje, listy, przemówienia, następnie uchwały soborowe, akty
normatywne różnych Dykasterii Kurii Rzymskiej, zwłaszcza Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, listy konferencji episkopatów, prawo własne instytutów życia
konsekrowanego. W pracy wykorzystana została licznie zebrana literatura, także
obcojęzyczna.
Rozprawa rozciąga się niejako na kilka dziedzin naukowych, stara się łączyć
prawo z teologią, a także z elementami socjologii, z tego też względu Autor po-
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służył się zróżnicowanymi metodami: egzegetyczno-dogmatyczną, filologiczną, historyczno-analityczną, metodą socjologicznej obserwacji pośredniej oraz
syntetyczno-analityczną.
Całość rozprawy doktorskiej Ks. mgr Jarosława Kodzia składa się ze spisu treści, wykazu skrótów, bibliografii, wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
Rozdział pierwszy zatytułowano: „Kanoniczne warunki rozpoczęcia postępowania kanonizacyjnego oraz oczekiwane skutki beatyfikacji i kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego”. Wprowadza on w obszar zagadnień teoretycznych,
dotyczących kanonicznych warunków rozpoczęcia sprawy kanonizacyjnej, takich
jak: opinia świętości, męczeństwa i cudów. Szczególny zaś akcent położony został
na walor eklezjalny. Między innymi z treści listów postulacyjnych kierowanych
do papieża w sprawie rozpoczęcia procesu o. Kolbego wydobył Autor prognozy,
co do wydźwięku jego beatyfikacji i kanonizacji. Po beatyfikacji i kanonizacji tego
świętego spodziewano się wzmocnienia wiary i nadziei katolików, zwłaszcza Polaków żyjących pod pręgierzem ideologii marksistowskiej; szansy na podźwignięcie
świata z apatii powojennej; ożywienia miłości do Najświętszej Maryi Panny; ujawnienia piękna i sensu kapłaństwa; pobudzenia ducha misyjnego oraz większego zaangażowania na płaszczyźnie ewangelizacji. Beatyfikacja i kanonizacja miała także
wyeksponować wartości chrześcijańskiego humanizmu, godność człowieka, miała
stanowić ostrzeżenie przed dramatem przyszłych wojen. Maksymilian miał też stanowić przykład dla studentów w dziedzinie zdobywania wiedzy i sztuki łączenia
rozwoju naukowego z duchowym.
W rozdziale drugim pt. „Życie, idee i działalność Maksymiliana M. Kolbego”,
Autor przybliża rozumienie genezy prognoz z I rozdziału, jak też określa kierunki
możliwego rozwoju inspiracji kolbiańskich w przyszłości. Autor dysertacji doszedł
do wniosku, że o. Kolbemu przyświecała jedna idea, którą była osoba Maryi Niepokalanej. Wykazał także, że z owej monoidei maryjnej wywodził o. Maksymilian
pozostałe idee, takie jak: potrzebę bezgranicznego zaufania Maryi, ideę podboju
i odnowienia świata dla Niepokalanej, ideę pracy misyjnej czy odnowy zakonu
franciszkańskiego. W dalszej części tego rozdziału została omówiona działalność
o. Maksymiliana ze szczególnym wskazaniem na następujące dzieła: powołanie
do życia ruchu Rycerstwa Niepokalanej, docenienie roli mass mediów i skierowanie ich do szerokich, zwłaszcza najuboższych warstw społecznych, powołanie
do istnienia największego na świecie, co do ilości osób, klasztoru – Niepokalanowa
w Polsce, a następnie Mugenzai no Sono w Japonii. W końcowej części Autor
ukazał męczeństwo o. Kolbego jako wydarzenie wieńczące jego wcześniejsze idee
i czyny. Osadzone one zostały w kontekście polityczno-ideowych działań programowych hitlerowskich Niemiec wobec Kościoła katolickiego i narodu polskiego,
a następnie w świetle wybranych świadectw współwięźniów.
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Rozdział trzeci noszący tytuł: „Skutki beatyfikacji i kanonizacji Maksymiliana
M. Kolbego – dziedzictwo kolbiańskie” stanowi próbę zebrania dzieł wchodzących w skład tak zwanego „dziedzictwa kolbiańskiego”, a więc wszelkich podjętych
inicjatyw, czerpiących natchnienie z ideałów prezentowanych przez o. Kolbego.
Zebrane dane wskazują na rzeczywiste skutki beatyfikacji i kanonizacji. W części
traktującej o owocach na forum eklezjalnym, istotny walor beatyfikacji o. Kolbego zaznaczył się już w samym fakcie celowego dokonania jej podczas trwającego w Rzymie Synodu Biskupów, obradującego nad przyszłym kształtem posługi
kapłańskiej. Wydarzenie beatyfikacji stanowiło wówczas wymowną ilustrację kierunku, w którym miało pójść zaangażowanie duszpasterzy. Rozwój duchowości
kolbiańskiej, krzewiony nadal przez Rycerstwo Niepokalanej, wykroczył poza ramy
wcześniejszych prognoz. W Polsce idee Rycerstwa znalazły oddźwięk chociażby
w Jasnogórskich Ślubach Narodu, Wielkiej Nowennie i Milenijnym Akcie Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi. Sprawa o. Maksymiliana stała się także
inspirującą w dziedzinie nauki. Do jego mariologii nawiązywali ostatni papieże,
a liczni teologowie czerpali z niej natchnienie. Różne aspekty życia i duchowości
tego świętego stały się przedmiotem prac naukowych, organizowanych kongresów
i sympozjów. Wpływ charyzmatu o. Kolbego i wydarzenia kanonizacyjne wyraźnie odbiły się również na funkcjonowaniu i duchowości Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych. Na forum społecznym z kolei postać św. Maksymiliana i jego
przesłanie stały się tematem wielu produkcji filmowych, czerpali z nich inspirację
muzycy, dramaturdzy, rzeźbiarze, malarze, których dzieła, kształtujące świadomość nowych pokoleń, można spotkać niemalże we wszystkich zakątkach ziemi.
Uwidocznił się także wpływ tych wydarzeń na zmianę postrzegania Polski na arenie międzynarodowej. Dziedzinę o olbrzymim znaczeniu społecznym i międzynarodowym stanowi dzieło pojednania polsko-niemieckiego, zainicjowane w latach
60-tych minionego stulecia właśnie w kontekście toczącego się wówczas procesu kanonizacyjnego o. Kolbego. Doprowadziło ono do wymiany listów pomiędzy
Episkopatami Polski i Niemiec na temat potrzeby dialogu, przebaczenia i braterstwa. Pielęgnowaniem tego dzieła zajmuje się do dziś kilka organizacji niemieckich
noszących imię o. Maksymiliana Kolbego. Fakty te, które potwierdzają istnienie
zbieżności pomiędzy przewidywaniami przedbeatyfikacyjnymi i późniejszymi skutkami, nie wyczerpały jednak całości spuścizny kolbiańskiej. Doktorant w swoich
badaniach wskazał także na nowe inicjatywy, które swoje źródło czerpały z osoby
i przesłania św. Maksymiliana.
Całość pracy zamyka zakończenie, w którym Autor w sposób jasny i przejrzysty
podsumował wyniki swoich badań i wyciągnął właściwe wnioski. Zaznaczył w nim,
że rozprawa zobrazowała nie tylko przewidywania co do skutków beatyfikacji i kanonizacji o. Kolbego, lecz nadto zbiera i prezentuje faktyczny oddźwięk tychże
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wydarzeń na arenie eklezjalnej i społecznej, i to w sposób wielowątkowy. Ponadto
obrazuje ona skalę rozwoju w świecie dziedzictwa kolbiańskiego, które dotychczas
nie doczekało się równie kompleksowego opracowania. Wyraził także nadzieję,
że przeprowadzone badania przyczynią się do większego zainteresowania się problematyką prawno-kanonizacyjną.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
Ks. mgr Jarosława Kodzia i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem
merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autor dobrze zrealizował swe
badawcze zamierzenia.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała Ks. Jarosławowi
Kodzia stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
ks. Marek Saj CSsR

DOKTORAT KS. ROBERTA DĘBIŃSKIEGO
Dnia 28 października 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej ks. mgr Roberta Dębińskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału, kapelana wojskowego w parafii wojskowej pw. N. M. P. Królowej Polski
w Garnizonie Olsztyn. Doktorant przedstawił Radzie Wydziału rozprawę zatytułowaną Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w umowach międzynarodowych o zasięgu uniwersalnym oraz w Deklaracji Soboru Watykańskiego II – Dignitatis
Humanae. Studium prawno-porównawcze. Przedmiotowa praca napisana została
na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
pod kierunkiem naukowym ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztofa Warchałowskiego.
Z kolei recenzentami rozprawy byli ks. bp dr hab. Tadeusz Płoski, biskup polowy
WP oraz ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW).
Prawo do wolności religijnej jest jednym z fundamentalnych praw przysługujących człowiekowi, którego źródło tkwi w godności osoby ludzkiej. Stąd prawo
to przysługuje każdemu człowiekowi w równym stopniu i to niezależnie od aktów
prawa stanowionego. A mimo to istnieje szereg dokumentów, które ochronę tego
prawa gwarantują, i to dokumentów zarówno międzynarodowych o charakterze
globalnym, jak również proklamujących nauczanie Kościoła katolickiego w tym
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względzie. Tak określone założenie upoważnia do stwierdzenia, iż problematyka
podjęta przez Ks. Doktoranta w jego dysertacji doktorskiej jest naukowo i społecznie ważna. Zakłada bowiem analizę prawną wolności religijnej, przy zastosowaniu
także metody porównawczej, która pozwala na konfrontację gwarancji i zakresu
ochrony przedmiotowego prawa w deklaracjach, paktach i konwencjach prawa międzynarodowego oraz w deklaracji Soboru Watykańskiego II Dignitatis Humanae.
Przedstawiona Radzie Wydziału rozprawa doktorska składa się z następujących
elementów: skróty, wstęp, część pierwsza, podzielona na sześć rozdziałów, część
druga, zakończenie oraz bibliografia. Na uwagę zasługuje konsekwencja metodologiczna Autora w zakresie realizacji kolejnych rozdziałów pracy oraz wnioski stanowiące podsumowania analizy kolejnych dokumentów.
We wstępie dysertacji Autor określa wolność religijną jako zasadniczy przedmiot
swoich badań, a także przedstawia cele, do jakich będzie dążył w przeprowadzanych
przez siebie analizach. Uzasadnia także konieczność podziału dysertacji na dwie
części, będącego odzwierciedleniem materiału źródłowego, w oparciu o który dokonana jest realizacja tematu pracy.
W konsekwencji pierwsza część pracy obejmuje swym zakresem analizę poszczególnych umów prawa międzynarodowego, pod kątem ochrony prawa do wolności
myśli, sumienia i religii. Sześć kolejnych rozdziałów tej części dysertacji poświęconych zostało zatem poszczególnym dokumentom prawa międzynarodowego
o zasięgu uniwersalnym, czyli: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.,
Międzynarodowemu Paktowi Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., Międzynarodowemu Paktowi Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.,
Deklaracji w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach z 1981 r., Konwencji o Prawach
Dziecka z 1989 r. oraz Deklaracji w Sprawie Praw Osób Należących do Mniejszości
Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych z 1992 r. W oparciu o nie dokonał Autor szczegółowej analizy źródła prawa do wolności religijnej, jej zakresu
podmiotowego, przedmiotowego, ograniczeń zgodnych z wymogami dobra wspólnego, zakazu dyskryminacji dotyczącego tej wolności, a także obowiązków państwa
względem ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii.
W rozdziale pierwszym Doktorant zwrócił uwagę, iż uchwalenie Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka jest pierwszym w historii przypadkiem stworzenia
przez społeczność międzynarodową dokumentu o zasięgu uniwersalnym, którego
celem stała się walka o podstawowe prawa przynależne każdej osobie ludzkiej.
Mimo że Deklaracja nie ma charakteru wiążącego dla państw, ale stanowi rodzaj
politycznego manifestu o moralnie obligatoryjnym charakterze, to spotkała się z szerokim poparciem międzynarodowej opinii publicznej i wzorem dla późniejszych,
licznych konwencji i deklaracji prawnych. Konsekwencją godności osoby ludzkiej,
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jako źródła prawa do wolności religijnej, jest konieczność uznania, iż podmiotem
tego prawa jest każdy człowiek. Mimo to Autor zwraca także uwagę na prawa
rodziców, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa w przypadku, gdy chodzi o edukację ich dzieci zgodnie z posiadanymi przekonaniami. W zakresie przedmiotowym Doktorant dokonuje interpretacji dwóch głównych uprawnień wymienionych
w analizowanej Deklaracji, a mianowicie: prawa do zmiany religii bądź przekonań
oraz prawa do uzewnętrzniania religii lub przekonań, w jednej z czterech form:
nauczania, praktyk religijnych, sprawowania kultu i rytuałów. Zwraca także uwagę,
iż ograniczenie prawa do wolności religijnej musi wynikać z przepisów prawa oraz
służyć ochronie interesów zbiorowych.
Rozdział drugi Autor dysertacji poświęcił pierwszemu dokumentowi o charakterze wiążącym, czyli Międzynarodowemu Paktowi Praw Obywatelskim i Politycznych. Podobnie jak w rozdziale pierwszym, zwraca tu uwagę na godność
osoby ludzkiej jako źródło gwarantowanego prawa oraz formy realizacji uprawnień wynikających z wolności religijnej, które w przedmiotowym dokumencie zostały niejako doprecyzowane. Dokonuje szczegółowej analizy możliwych ograniczeń w zakresie prawa do wolności myśli, sumienia i religii, zwracając uwagę
na istnienie klauzuli szczegółowej oraz podkreśla, iż Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych jest pierwszym dokumentem międzynarodowym
mówiącym o prawach osób należących do mniejszości i zobowiązującym państwa
do ich przestrzegania.
W rozdziale trzecim Autor porusza przede wszystkim problematykę gwarancji
dotyczących zapewnienia rodzicom oraz opiekunom prawnym prawa do wychowania religijnego i moralnego swoich dzieci, na których – w zakresie prawa do wolności religijnej – koncentruje swą uwagę Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych.
Rozdział czwarty, zatytułowany Ochrona wolności religijnej w Deklaracji w sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach poświęcony został problemowi nietolerancji i dyskryminacji,
które stoją w sprzeczności względem godności osoby ludzkiej. Doktorant, po dokonaniu wykładni semantycznej tych pojęć, szczegółowo omawia zakres przedmiotowy prawa do uzewnętrzniania religii lub przekonań, wskazując poszczególne
swobody wymienione w przedmiotowej Deklaracji.
Piąty rozdział pracy poświęcony został prawom, jakie w zakresie wolności myśli, sumienia i religii przysługują dziecku, a które gwarantowane są w Konwencji
o Prawach Dziecka. W tym zakresie dokonał nie tylko analizy podmiotowości
prawnej dziecka, ale także praw i obowiązków spoczywających na rodzicach oraz
obowiązkach państwa w zakresie nie tylko respektowania tych praw, ale także podejmowania określonych działań umożliwiających ich realizację.
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Przedmiotem ostatniego, szóstego rozdziału pierwszej części pracy, jest prawo
do wyznawania i praktykowania swojej religii oraz do skutecznego uczestniczenia w życiu religijnym osób należących do mniejszości. Ich analiza została przez
Doktoranta dokonana również w konfrontacji z innymi prawami gwarantowanymi
mniejszościom przez Deklarację w sprawie Praw Osób Należących do Mniejszości
Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych, a mianowicie: z prawem
do korzystania z własnej kultury, do używania własnego języka, do zakładania
i utrzymywania własnych stowarzyszeń oraz ustanawiania i utrzymywania kontaktów z innymi osobami należącymi do mniejszości.
Druga część pracy stanowi analizę ochrony prawa do wolności religijnej, zawartej w Deklaracji Soboru Watykańskiego II Dignitatis Humanae, choć Autor w swoich
badaniach kilkakrotnie odwołuje się także do Deklaracji soborowej o wychowaniu
chrześcijańskim Gravissimum educationis oraz do doktrynalnych wypowiedzi papieży posoborowych. Rozważania Doktoranta rozpoczyna rys historyczny zagadnienia
w nauczaniu Kościoła, natomiast w dalszej kolejności omawia Autor źródło wolności religijnej, jej zakres, możliwości ograniczenia, uprawnienia i zadania państwa,
Kościoła i szkoły względem wolności religijnej oraz ochronę przed dyskryminacją.
Zwraca uwagę, iż źródłem wolności religijnej jest zawsze, a więc także w ujęciu
omawianej deklaracji soborowej, godność osoby ludzkiej, będąca jednocześnie
podstawą podmiotowości prawnej każdego człowieka w zakresie omawianego prawa, które może mieć aspekt negatywny (wolność od przymusu) oraz pozytywny
(swoboda manifestowania przekonań religijnych). Wskazuje, iż zgodnie z nauką
Kościoła obok osoby fizycznej podmiotami wolności religijnej są także grupy ludzkie, w tym szczególnie rodzina oraz Kościół i wspólnoty religijne.
Zakończenie pracy stanowi przedstawienie umotywowanych wniosków, będących wynikiem przeprowadzonych analiz oraz komparatystycznych zestawień
w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej, zawartej w analizowanych
dokumentach.
Obaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne jak i negatywne walory dysertacji przedstawionej przez ks. mgr Roberta Dębińskiego i w końcowych wnioskach
ocenili ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Zgodnie również
podkreślili trafność wyboru problematyki badawczej oraz to, że rozprawa ks. mgr.
Roberta Dębińskiego stanowi interesujący krok w kierunku badania problematyki naukowo i społecznie ważnej, a Autor dobrze zrealizował swoje założenia
badawcze.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny
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wynik obrony, nadała ks. Robertowi Dębińskiemu stopień naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka

DOKTORAT PANA ADAMA BARTCZAKA
Dnia 4 listopada 2008 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr Adama Bartczaka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Obrona ważności małżeństwa
a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego
na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w trybunale
Diecezji Łódzkiej w latach 1920-2006. Praca doktorska została napisana na Wydziale
Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorza
Leszczyńskiego. Recenzentami rozprawy byli: Ks. prof. PAT dr hab. Tomasz Rozkrut z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Ks. prof. UKSW dr hab.
Tomasz Gałkowski z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Doktorant w swojej rozprawie doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku podkreślił, że inspiracją dla podjęcia
tejże tematyki była dla niego rzeczywistość małżeństwa i prawdy o nim samym jaką
przekazuje i broni Kościół w kontekście obecnej sytuacji społecznej, a także instytucja obrońcy węzła małżeńskiego jako charakterystyczna dla procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Młodzi ludzie, stojący u progu życia,
decydując się na małżeństwo traktują je jako swoistą tradycję, którą wynieśli z domów rodzinnych. Zauważyć można przy tym, iż coraz więcej domów i rodzin cierpi
na skutek rozbicia czy też różnych nałogów. Dzieci dorastają w niepełnych rodzinach pozbawione podstawowych wzorców życia. Coraz częściej też nie potrafią
funkcjonować w związku, nawiązywać relacji małżeńskich czy tworzyć wspólnoty.
Przyczyny tego stanu są różne. Konsekwencją jednak takich sytuacji są rozpadające
się małżeństwa oraz plaga rozwodów. Naprzeciw tych rzeczywistych problemów
współczesnego świata i współczesnej rodziny staje Kościół głosząc jak zawsze odwieczne i niezmienne prawdy. Jedną z nich jest prawda o małżeństwie. Kościół
ukazuje małżeństwo jako przymierze czy też wspólnotę dwojga osób ukierunkowaną na dobro małżonków oraz na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Co więcej,
ukazuje małżeństwo jako związek monogamiczny, oparty na wierności wzajemnej
małżonków i nierozerwalny.
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Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest środkiem ustanowionym
przez prawodawcę w celu określenia prawdy o konkretnym związku dwojga osób
poddanym rzetelnej analizie sędziów, którzy muszą podjąć decyzję co do ważności, a więc nierozerwalności małżeństwa. W celu odkrycia tejże prawdy naprzeciw
żądaniom strony występującej o stwierdzenie nieważności małżeństwa staje urząd
obrońcy węzła małżeńskiego ustanowiony przez Kościół w celu obrony ważności
związku małżeńskiego. Tenże urząd stał się dla Doktoranta przedmiotem analizy
ze szczególnym uwzględnieniem relacji jaka zachodzi pomiędzy obroną ważności
małżeństwa a poszukiwaniem prawdy o małżeństwie w czynnościach podejmowanych przez obrońcę węzła małżeńskiego.
Analiza tego problemu, aby stała się bardziej owocna, została oparta na działalności konkretnego trybunału kościelnego, jakim był kiedyś Trybunał Diecezji,
a obecnie Archidiecezji Łódzkiej. Celem zatem tej dysertacji było ukazanie wkładu
obrońcy węzła małżeńskiego w poszukiwanie prawdy o małżeństwie, które wyraża
się z jednej strony poprzez obronę ważności małżeństwa, z drugiej zaś poprzez
powstrzymanie się od tego wszystkiego co można by nazwać nierozumną obroną
za wszelką cenę.
W opracowaniu niniejszej kwestii Doktorant posłużył się różnymi tekstami
źródłowymi. Były to źródła biblijne, teologiczne, a przede wszystkim prawne.
W szczególności należy do nich zaliczyć Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego oraz akta spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw Trybunału Diecezji Łódzkiej za lata 1920-2006. Należy zaznaczyć, że były to akta I instancji, gdyż
w omawianym okresie Trybunał Archidiecezji Łódzkiej w roku 2006 działając jako
trybunał apelacyjny rozpoczął jedynie kilkanaście spraw, z których żadna nie została zakończona. W każdej z nich obrońca węzła małżeńskiego powstrzymywał się
od jakichkolwiek uwag przeciwnych wyrokowi I instancji Sądu Diecezji Łowickiej.
W pracy uwzględnione zostały także najnowsze przepisy dotyczące obrońcy węzła
małżeńskiego zawarte w Instrukcji procesowej Dignitas connubii z 2005 roku. Pomocą w niniejszym opracowaniu stała się również literatura kanonistyczna polska
i obcojęzyczna.
Doktorant w swojej rozprawie doktorskiej posłużył się metodą złożoną, aby jak
najlepiej ukazać zagadnienia zarówno historyczne jak również współczesne. Zastosował więc metodę historyczno-prawną, a także metodę dogmatyczno-prawną oraz
analityczno-syntetyczną.
Praca Pana mgr Adama Bartczaka składa się ze Spisu treści; Wstępu; trzech
rozdziałów, które otrzymały następujące brzmienie: Rozdział I: „Poszukiwanie
prawdy o małżeństwie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Rozdział II: „Określenie i geneza urzędu obrońcy węzła małżeńskiego”, Rozdział III:
„Urząd obrońcy węzła małżeńskiego pod rządami KPK z 1917 r.”, Rozdział IV:
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„Urząd obrońcy węzła małżeńskiego pod rządami KPK z 1983 r.”; Zakończenia;
Wykazu ważniejszych skrótów oraz z Bibliografii.
Rozdział I prezentowanej pracy ma zdecydowanie charakter ogólny. Przedstawia on rozumienie małżeństwa w świetle obowiązujących norm prawnych. W ten
sposób została ukazana cała prawda o małżeństwie głoszona i przekazywana przez
Kościół. Umieszczona w ramy procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa
zakłada możliwość jego ważności bądź też nieważności. Domniemanie prawne
za ważnością małżeństwa wymaga obalenia, kiedy mówi się o jego nieważności.
Proces małżeński zakłada poszukiwanie prawdy obiektywnej w celu rozstrzygnięcia
wątpliwości przedłożonej przed Trybunał. W to działanie włącza się także obrońca
węzła małżeńskiego jako urzędowy przedstawiciel Kościoła w procesie, stojący
na straży obrony ważności małżeństwa.
Rozdział II przedstawia określenie i genezę urzędu obrońcy węzła. Aby można
było odpowiedzieć na postawiony w temacie pracy problem, Doktorant ukazał
genezę i potrzebę ustanowienia instytucji obrońcy węzła małżeńskiego. W tym
celu odniósł się zarówno do prawa rzymskiego, jak również do początków chrześcijaństwa. Główna myśl została skierowana jednak na sytuację w Europie, a także
w Polsce oraz motywy, które skłoniły papieża Benedykta XIV do ustanowienia
urzędu obrońcy małżeństwa. Rozdział ten został zakończony analizą aktów prawnych dotyczących obrońcy małżeństwa wydanych do 1917 roku.
Kolejny, III rozdział opracowania poświęcony został ukazaniu czynności procesowych obrońcy węzła małżeńskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1917 roku. W tym celu Autor przeanalizował poszczególne fazy działalności
obrońcy w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w oparciu o akta
spraw prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920-1983. Ze względu na dużą ilość spraw nie było możliwe przywołanie wszystkich spraw prowadzonych we wskazanym okresie, niemniej te przywołane w rozprawie w wystarczający sposób ukazują metodę działania obrońcy węzła i jego podstawowe zadania.
Analiza głównych czynności obrońcy węzła małżeńskiego w sprawach prowadzonych we wspomnianym Trybunale pozwoliła zobrazować zmieniające się podejście
do rozumienia roli obrońcy w kontekście poszukiwania prawdy o małżeństwie.
Ostatni, IV rozdział pracy poświęcono w całości regulacjom prawnym po roku
1983 dotyczącym urzędu obrońcy węzła małżeńskiego. W tym celu przeanalizowane zostały najpierw przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku odnoszące się do urzędu obrońcy węzła, a następnie wskazane nowe przepisy
dotyczące omawianego urzędu zawarte w Instrukcji procesowej Dignitas connubii. Najważniejszą część tego rozdziału stanowi dokonana, podobnie jak w rozdziale III, analiza czynności obrońcy węzła małżeńskiego w oparciu o akta spraw
prowadzonych w Trybunale Diecezji, a następnie Archidiecezji Łódzkiej w latach
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1984-2006. Ostatnia część czwartego rozdziału dotyczy kwestii omówienia natury
urzędu obrońcy węzła, a zwłaszcza relacji jaka zachodzi pomiędzy obroną małżeństwa a poszukiwaniem prawdy o małżeństwie w konkretnych czynnościach obrońcy
węzła. W ten sposób Autor starał się odpowiedzieć na zawartą w temacie pracy
wątpliwość dotyczącą roli obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa.
W zakończeniu Doktorant w sposób jasny i przejrzysty podsumował wyniki swoich badań i wyciągnął właściwe wnioski. Stwierdził, że poszukiwanie prawdy o małżeństwie jest celem nadrzędnym obrońcy węzła małżeńskiego. Obrona ważności
małżeństwa służy poszukiwaniu prawdy i do niej zmierza. Stąd obrońca winien
dołożyć wszelkich starań, aby podważyć żądanie nieważności małżeństwa, ukazać
argumenty przemawiające za jego ważnością, ale też w sytuacji, gdy nie znajduje
żadnych argumentów przemawiających za ważnością danego małżeństwa, powinien stwierdzić, iż po dogłębnej analizie akt nie znalazł żadnych argumentów przeciwnych tezie powództwa. W ten sposób obrońca broniąc ważności małżeństwa
staje się pomocnikiem w procesie poszukiwania prawdy o małżeństwie. Obrońca
broni ważności małżeństwa w perspektywie prawdy. Jest bowiem zarówno obrońcą
ze strony Kościoła dobra, jakim jest małżeństwo, ale także działa jako minister
veritatis.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji Pana
mgr Adama Bartczaka i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą
wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autor dobrze zrealizował swe
badawcze zamierzenia.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw
doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała Panu Adamowi Bartczakowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
ks. Marek Saj CSsR

DOKTORAT ALDONY CIBOROWSKIEJ
Dnia 16 grudnia 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Aldony Ciborowskiej. Doktorantka przedstawiła Radzie Wydziału
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rozprawę zatytułowaną Ochrona prawa do dobrego imienia oraz intymności w prawie
polskim i w prawie kanonicznym. Przedmiotowa praca napisana została na Wydziale
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod kierunkiem naukowym ks. prof. UKSW dr hab. Henryka Stawniaka. Z kolei recenzentami
rozprawy byli ks. prof. dr hab. Edward Górecki (PWT – Wrocław) oraz ks. prof. dr
hab. Wojciech Góralski (UKSW).
Dobre imię to powszechny szacunek przysługujący każdemu człowiekowi
na podstawie jego naturalnej godności. A jednocześnie ta naturalna godność człowieka domaga się także poszanowania prawa każdego do jego własnej intymności,
czyli życia ściśle osobistego. Prawo do dobrego imienia oraz prawo do intymności należą do tej kategorii praw, które są określane mianem naturalnych, czyli
takich, których istnienie nie zależy od woli prawodawcy państwowego i kościelnego, fundamentalnych, to jest tych, które wypływają z faktu bycia człowiekiem,
powszechnych, czyli przysługujących każdemu człowiekowi w każdej społeczności, nie wyłączając społeczności kościelnej, oraz nienaruszalnych i niezbywalnych.
Zwłaszcza dziś, w dobie niewłaściwej interpretacji pojęć, konieczność ochrony tych
praw jest szczególnie aktualna i potrzebna.
Przedstawiona Radzie Wydziału praca doktorska składa się z następujących
elementów: wykaz skrótów, wstęp, trzy rozdziały, podzielone z kolei na punkty
i podpunkty, zakończenie, załączniki oraz bibliografia. Każdy z rozdziałów kończy
się podsumowaniem, stanowiącym wskazanie najistotniejszych wniosków z dotychczasowych dociekań naukowych Doktorantki.
We wstępie dysertacji jej Autorka, uzasadniając wybór tematu swej pracy, wskazała kilka przykładów czynników, które oddziałują – zwłaszcza we współczesnej
kulturze – na błędną interpretację fundamentalnych praw człowieka, a w konsekwencji także ich liczne naruszenia. Motywowana takim zjawiskiem wyraźnie
określiła cele, jakie postawiła sobie przy realizacji tematu, a mianowicie: ukazanie
celowości ustanowienia omawianych przepisów, problematyki wspólnej dla obu systemów prawnych, standardu ochrony omawianych praw, związku pomiędzy realną
ochroną prawa, a jego interpretacją, jako integralną częścią zagadnienia ochrony
oraz źródeł zagrożeń praw człowieka ze strony trendów reinterpretujących pojęcia,
a przeciwnych pierwotnemu „duchowi” dokumentów międzynarodowych. Zwróciła także uwagę na konieczność wskazania właściwej koncepcji człowieka, natury,
naturalnego prawa moralnego jako punktu odniesienia właściwej ochrony omawianych praw, a także wyjaśnienia zagadnienia legalności naruszenia oraz wskazania
litery prawa zawartej w dwóch systemach prawnych, jako podstawy ograniczenia
i ochrony omawianych praw. Uzasadniła, iż tak szeroka problematyka zagadnienia
wymagała zastosowania złożonej metody naukowej, którą określiła jako celowościowo – filozoficzno – prawną.
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W pierwszym rozdziale pracy, zatytułowanym Wokół godności osoby ludzkiej,
Autorka, kierując się zasadą, iż wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe
w godności i prawach, ukazała godność ludzką jako źródło fundamentalnych praw
człowieka. Swoją uwagę skupiła na koncepcji człowieka i jego godności, przedstawiając zarówno koncepcje błędne z punktu widzenia przyjętej optyki, jak również
te, które stanowią punkt odniesienia dla dwóch porządków prawnych. Przeprowadzona analiza pozwoliła jej na postawienie wniosku, iż w tym względzie prawo polskie odwołuje się do standardów prawa międzynarodowego – Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych –, zaś prawo kanoniczne jest przełożeniem na język prawniczy Nauki Społecznej Kościoła, w szczególności Konstytucji Soboru Watykańskiego II
Gaudium et spes.
Rozdział drugi zatytułowany został Prawo do dobrego imienia i intymności w optyce korelatywności praw. Po interpretacji pojęcia prawdy i dobra wspólnego, Doktorantka dokonała analizy relacji tytułowych praw do dobra wspólnego oraz prawa
do informacji, wolności słowa i wyrażania poglądów. Wskazała ponadto okoliczności legalnego naruszenia intymności w obu porządkach, które może się dokonać
za zgodą lub z pominięciem zgody osoby, której naruszenie dotyczy, a także podstawę legalnego naruszenia dobrego imienia w prawie polskim (tzw. kontratypy
specjalne) oraz w prawie kanonicznym (związane z ochroną dobra wspólnego).
Zgodnie z tytułem rozdziału trzeciego Dobre imię i intymność – charakterystyka
dóbr i ich prawnej ochrony, dokonała Autorka interpretacji przedmiotowych pojęć,
odwołując się w tej kwestii również do innych dziedzin nauki. Następnie wskazała
podstawę prawną ochrony prawa do dobrego imienia oraz intymności, najpierw
w prawie polskim – dokonując szczegółowej analizy przepisów prawnych zawartych w licznych kodeksach i ustawach –, a następnie także w prawie kanonicznym
powszechnym i lokalnym polskim.
Zakończenie dysertacji stanowi zestawienie wyników przeprowadzonej w pracy
analizy i wyciągnięcie zasadniczych wniosków. Zdaniem Doktorantki, mimo że przedmiotowe prawa chronione są w licznych normach, to ich realna ochrona jest niestety
zagrożona, czego dowodem jest choćby funkcjonowanie w przestrzeni publicznej
tabloidów, czyli tzw. brukowców, obscenicznych reklam, programów typu reality
show, big brother, talk show, a w programach informacyjnych zamazanie granicy
między informacją a komentarzem. Dlatego, oprócz istnienia odpowiednich norm
prawnych, konieczna jest właściwa interpretacja przedmiotowych praw, tj. zgodna z pierwotnym zamysłem i właściwą antropologią filozoficzną oraz dokonywana
w kontekście momentu historycznego, w którym doszło do deklaracji prawa.
Obaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
przedstawionej przez p. mgr Aldonę Ciborowską i w końcowych wnioskach ocenili
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ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej,
tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Zgodnie również podkreślili,
iż praca stanowi wartościowe studium prawne i oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego, dotychczas nie opracowanego.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny
wynik obrony, nadała p. Aldonie Ciborowskiej stopień naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka
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