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Dnia 11 grudnia 2010 roku niespodziewanie odszedł
od nas na zawsze nasz Kolega

Ks. Prof. zw. dr hab. REMIGIUSZ SOBAŃSKI
Był kapłanem archidiecezji katowickiej od wielu lat (42) związany
z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a następnie od 1999 r. UKSW
w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika
najpierw Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Międzynarodowego, a następnie Katedry Teorii Prawa Kościelnego oraz pełnił kolejno funkcje Dziekana
Wydziału (1975-1978), Prorektora (1978-1981), a także Rektora ATK (1981-1987). Przez wiele lat (19) był profesorem Wydziału Prawa i Administracji
UŚ w Katowicach. Angażował się w prace dla dobra dwóch Uniwersytetów.
W swojej archidiecezji przez 53 lata pracował jako sędzia Sądu Biskupiego,
w tym przez 21 lat pełnił urząd wikariusza sądowego. Przez ponad 50 lat wykładał prawo kanoniczne w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej. Pozostawił po sobie wybitne prace naukowe dotyczące problematyki ontologicznej, epistemologicznej i metodologicznej prawa kanonicznego. Jego
dorobek naukowy publikowany w kilku językach europejskich zawiera ponad
600 pozycji. Jest „Ojcem” polskiej szkoły teorii prawa kanonicznego. Do Jego
publikacji odwołują się kanoniści na całym świecie. W dowód uznania dla
Jego osiągnięć Uniwersytet w Bonn nadał Mu tytuł doktora honoris causa. Nie
wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować, chociaż był aktywny naukowo do
ostatnich chwil swego życia. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe
miejsce w polskiej i światowej kanonistyce, jako wybitnemu znawcy prawa
kanonicznego i prawa. Był często zapraszany przez liczne europejskie ośrodki
uniwersyteckie z wykładami i referatami. Wykształcił wielu kanonistów, zarówno duchownych jak i świeckich, spośród, których kilku są już samodzielnymi pracownikami naukowymi. Był promotorem wielu prac magisterskich
i doktorskich. Występował jako recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych.
Ksiądz Profesor przynależał do wielu renomowanych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, a także pełnił wielorakie funkcje w zespołach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych.

Pełnił też odpowiedzialne funkcje w swoim Kościele partykularnym,
w Kościele w Polsce, a także w Kościele powszechnym. W latach 1981-1987
był członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach
1989-2007 konsultorem Rady Prawnej KEP. W latach zaś 1976-1982 pełnił
funkcję konsultora Kongregacji Duchowieństwa w Kurii Rzymskiej. Ponadto
z ramienia KEP był członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. ratyfikacji polskiego konkordatu, a następnie aktywnym członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.
W dowód uznania dla Jego zaangażowania na polu działalności państwowokościelnej przyznano Mu wysokie odznaczenia państwowe i zagraniczne.
W dniu 17 grudnia 2010 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach,
Księża Biskupi pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity
Warszawskiego oraz licznie zgromadzeni duchowni i wierni metropolii katowickiej, Rektorzy Uniwersytetów, a także pracownicy Wydziału
Prawa Kanonicznego UKSW i Wydziału Prawa i Administracji UŚ, oddali
śp. Księdzu Profesorowi Sobańskiemu ostatnią posługę – modlitwy i pamięci
– odprowadzając Go na katedralny cmentarz. Homilię pogrzebową wygłosił
Ks. Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki.
Dziękujemy Księdzu Profesorowi, za Jego obecność pośród nas, za Jego
talenty naukowe, którymi chętnie dzielił się z innymi. Był dobrym kolegą,
pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Niech Pan Życia w nagrodę
obdarzy Go życiem wiecznym.

Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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KS. PROF. DR HAB. REMIGIUSZ SOBAŃSKI (1930 – 2010)
Remigiusz Sobański urodził się 1 sierpnia 1930 roku w Miasteczku
Śląskim. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1949 roku wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Wyższe studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1954 roku
uzyskał stopień naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy
pt. Zmniejszenie i zwiększenie poczytalności w prawie karnym kano
nicznym. W tym też roku przyjął święcenia kapłańskie. Bezpośrednio
po przyjęciu święceń przez dwa lata pracował jako wikariusz parafialny, kolejno w Katowicach-Szopienicach i w Zebrzydowicach.
W roku 1957 podjął pracę jako katecheta w Technikum Górniczym
w Chorzowie. W tym samym roku ks. Remigiusz Sobański podjął też
pracę w Sądzie Biskupim swojej diecezji, najpierw jako notariusz,
a następnie sędzia diecezjalny. W następnym roku został zatrudniony
na stanowisku wykładowcy prawa kanonicznego w Śląskim Wyższym
Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach oraz
podjął wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym w Katowicach.
W roku 1968 podjął wykłady zlecone na Wydziale Prawa Kanonicznego
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w roku 1970
został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 1971 roku uzyskał na
wymienionym wyżej Wydziale stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie
pracy pt. Chrzest jako podstawa jedności Kościoła i w krótkim czasie
został mianowany na stanowisko docenta. W tym samym roku został
mianowany kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego
i Międzynarodowego. Od roku 1982 po reorganizacji struktury wewnętrznej Wydziału Prawa Kanonicznego został mianowany kierow-
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nikiem Katedry Teorii Prawa Kościelnego na tymże Wydziale w ATK,
od roku 1999 w UKSW. Funkcję tę spełniał niemal do ostatnich chwil
swego życia.
W 1974 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
nauk prawnych i analogiczne stanowisko w uczelni, zaś w 1982 roku,
tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych i analogiczne
stanowisko w ATK. Ponadto od roku 1991 był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 1975-1978 pełnił urząd Dziekana Wydziału Prawa
Kanonicznego, następnie w kadencji 1978-1981 funkcję Prorektora
ATK oraz przez dwie kadencje (1981-1987) urząd Rektora ATK.
Podczas pełnienia wyżej wymienionych urzędów, zwłaszcza w trudnym dla naszej Ojczyzny okresie z racji stanu wojennego, Ksiądz
Profesor odznaczał się ożywioną działalnością organizacyjną i koordynacyjną. Przez ten okres kilku niespokojnych lat potrafił zapewnić
społeczności akademickiej ATK autonomię i swobodę działalności naukowo-dydaktycznej, co zaowocowało jej rozwojem.
Od roku 1989 pełnił urząd oficjała Sądu Biskupiego, a od 1992
roku Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Jako wybitny kanonista,
z upoważnienia Stolicy Apostolskiej, rozpoznawał też sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w trzeciej instancji. Jego wyroki sądowe były często publikowane w literaturze kanonistycznej, zwłaszcza
w wydziałowym czasopiśmie Ius Matrimoniale i stanowiły konkretną
pomoc dla innych sędziów kościelnych w Polsce.
Ksiądz Profesor przez ponad 50 lat (od 1958 r.) prowadził zajęcia
dydaktyczne w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz ponad 40 lat (1968 r.) nauczał na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK,
obecnie UKSW w Warszawie. Najpierw jako adiunkt, następnie docent i profesor prowadził wykłady początkowo z norm generalnych,
filozofii prawa i prawa małżeńskiego, a następnie przez wiele lat
z teologii prawa kanonicznego i teorii prawa kanonicznego. Od dłuższego czasu prowadził też ubogacające wykłady monograficzne. Niektóre
z nich zostały opublikowane w formie opracowań monograficznych,
np. Europa obojga praw, Katowice 2006, czy też ostatnie publikacje
pt. Szkoły kanonistyczne, Warszawa 2009 i Metodologia prawa kano
nicznego, Warszawa 2009. Uczniami Księdza Profesora są między innymi wybitni kanoniści, wśród których kilku posiada tytuł naukowy,
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a inni są wykładowcami w Wyższych Seminariach Duchownych lub
przynależą do grona wykwalifikowanych urzędników administracji
kościelnej i sądownictwa kościelnego. Wśród tych osób są zarówno
duchowni jak i świeccy. Wykłady Księdza Profesora nie ograniczały się do wyjaśnienia norm prawnych, lecz przede wszystkim dawały słuchaczom możliwość zrozumienia tego, dlaczego prawo jest
w Kościele i czym jest samo prawo Kościoła, zarówno z punktu widzenia teologicznego jak i prawnego, jaki ma ono związek z wiarą
chrześcijanina. Wykłady te były również skoncentrowane na ukazaniu
kreatywnej, nie zaś biernej, obecności prawa kościelnego w kulturze
prawnej. Zwłaszcza studentom świeckim Ksiądz Profesor ukazywał
tę obecność i wartość prawa kanonicznego, bowiem jak twierdził
w Europie świecka i kościelna realizacja prawa składa się na jedną kulturę prawną. W swoich wykładach oprócz wiedzy, którą przekazywał,
uczył też poprawnego myślenia prawno-kościelnego. Zainteresowania
badawcze Księdza Profesora przekładały się na prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne, stąd też Jego zaangażowanie w pracę wykładowcy było wysoce cenione. Poza erudycją Księdza Profesora cenione
były także wyjątkowa solidność w podchodzeniu do zajęć uniwersyteckich i sposób oraz forma prowadzenia wykładów i seminariów naukowych. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Wielokrotnie
uczestniczył w charakterze recenzenta w przewodach doktorskich,
habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego,
a także w procedurze mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Ksiądz Profesor prowadził wykłady kursoryczne w ATK, a następnie w UKSW i gościnne w wielu uniwersytetach w Polsce, ale był
też cenionym i poszukiwanym wykładowcą w uniwersytetach za granicą. W semestrze letnim w 1985 roku wykładał w charakterze profesora zaproszonego (Gastprofessor) na Uniwersytecie w Moguncji.
Ponadto wygłaszał wykłady i referaty podczas odbywających się konferencji naukowych lub na specjalne zaproszenie na Uniwersytetach
w Bari, Berlinie, Bilbao, Bonn, Budapeszcie, Bukareszcie, Fraiburgu,
Fryburgu, Grazu, Heidelbergu, Leuven, Madrycie, Mediolanie, Mona
chium, Münster, Ottawie, Pampelunie, Paryżu, Regensburgu, Rieti,
Rzymie, Salamance, Salzburgu, Stuttgarcie, Turynie, Tybindze,
Utrechcie, Wiedniu.
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Rozliczne zajęcia dydaktyczne, jak również organizacyjne nie przeszkadzały Księdzu Profesorowi w prowadzeniu badań naukowych. Ich
rezultatem było powstanie blisko 600 opracowań naukowych, pomijając inne prace z zakresu popularno-naukowego. Duża część z tych
publikacji miała charakter obcojęzyczny, zwłaszcza w obszarze języka niemieckiego, ale także włoskiego i francuskiego. Opublikowany
dorobek naukowy Księdza Profesora znacznie poszerza i pogłębia
wiedzę w zakresie prawa kanonicznego. W niniejszym opracowaniu,
z racji wielkiej liczby publikacji, zostaną przytoczone tylko niektóre
z nich, nie sposób, bowiem wymienić je wszystkie. W tych publikacjach
uwidacznia się gruntowne podejście do rozpatrywanych zagadnień
oraz wnikliwe, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym ich omawianie. Swoje prace badawcze prowadził Ksiądz Profesor
na dwu płaszczyznach: fundamentalnej i empirycznej. Pierwsza płaszczyzna obejmowała zagadnienia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, druga zaś zagadnienia dotyczące konkretyzacji prawa
Bożego i normy kanonicznej, a także sensu poszczególnych instytucji
kanonicznych w świetle założeń ontologicznych. W swoich opracowaniach jako wytrawny badacz naukowy uwzględniał On zawsze kontekst historyczno-prawny.
Ksiądz Prof. R. Sobański jako jeden z pierwszych kanonistów polskich podejmował ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne
zagadnienia dotyczące prawa kościelnego wynikające ze wskazań
Soboru Watykańskiego II. W tej dziedzinie badawczej do ważniejszych
publikacji można zaliczyć następujące: O nową koncepcję kościelne
go prawa publicznego wewnętrznego, Śl. Studia Hist. Teol. 4(1971),
s. 143-159; Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podsta
wach prawa kościelnego, Śl. Studia Hist. Teol. 5(1972), s. 59-70;
Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne, Prawo
Kan. 16(1973) nr 1-2, s. 3-15; Posoborowy wykład kościelnego pra
wa publicznego, Prawo Kan. 16(1973) nr 3-4, s. 79-109; Prawo ko
ścielne na tle trendów antyjurydycznych, Coll. Theol. 43(1973) f. 4,
s. 37-46; Zagadnienie wstępu do nauki prawa kanonicznego, Prawo
Kan. 17(1974) nr 1-2, s. 3-30; De theologicis et sociologicis principiis
theoriae iuris ecclesialis elaborandae, Periodica 66(1977), s. 657-681;
Merytoryczne i metodologiczne problemy wykładu podstaw prawa ko
ścielnego, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978,
s. 149-169; Sytuacja metodologiczna prawa kościelnego, Prawo Kan.
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22(1979) nr 1-2, s. 3-22; Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kościel
nego, Prawo Kan. 24(1981) nr 1-2, s. 23-36; Duch i funkcja prawa
kościelnego, Prawo Kan. 27(1984) nr 1-2, s. 15-39; O procesach pra
wotwórczych w Kościele, Śl. Studia Hist. Teol. 19/20(1986/87), s. 93-102; W sprawie zasady formalnej prawa kanonicznego, Prawo Kan.
30(1987) nr 1-2, s. 3-30; Uwagi o interpretacji prawa kościelnego,
Prawo Kan. 30(1987) nr 1-2, s. 31-45; Wpływ Soboru Watykańskiego II
na kanonistykę w Polsce, Prawo Kan. 30(1987) nr 1-2, s. 47-59;
Teoria prawa kościelnego, Prawo Kan. 31(1988) nr 1-2, s. 3-12;
Z zagadnień normy kanonicznej, Prawo Kan. 33(1990) nr 1-2, s. 3-20;
Epistemologiczne problemy pojęcia prawa kościelnego, Prawo Kan.
33(1990) nr 3-4, s. 47-59; Podstawy prawa kościelnego, Prawo Kan.
34(1991) nr 1-2, s. 13-24; Zasięg normy kanonicznej, Prawo Kan.
34(1991) nr 3-4, s. 27-50; Charyzmat i norma kanoniczna, Studia
Warmińskie 31(1994), s. 65-79; Niezmienność i historyczność prawa
w Kościele: Prawo Boże i prawo ludzkie, Prawo Kan. 40(1997) nr 1-2,
s. 23-44; Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym,
Prawo Kan. 40(1997) nr 3-4, s. 3-13; Nauki podstawowe prawa ko
ścielnego. I: Teoria prawa kościelnego II: Teologia prawa kościelnego,
Warszawa 2001; Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2004.
Badania naukowe Księdza Profesora koncentrowały się również
wokół eklezjalnej i prawnej jakości prawa kanonicznego. W badaniach tych ujawniła się przede wszystkim Jego wrażliwość na Kościół
jak tajemnicę i wspólnotę wiernych. Punktem wyjścia dla Niego była,
więc eklezjologia, poznanie Kościoła, a dopiero w tej perspektywie
poznanie prawa w nim istniejącego. Wyrazem tego nurtu badawczego są następujące opracowania: Osobowość prawna Kościoła katolic
kiego w świetle konstytucji „Lumen gentium”, Prawo Kan.11(1968)
nr 3-4, s. 3-18; Sakramentalne podstawy pozycji prawnej wiernych
w Kościele, Prawo Kan. 13(1970) nr 1-2, s. 143-158; Problem praw
nego ujęcia struktur Kościoła, Prawo Kan. 15(1972) nr 1-2, s. 55-60;
Zbawcza funkcja prawa kościelnego, Śl. Studia Hist. Teol. 6(1973),
s. 157-169; Kościół – jego konstytucja i prawo w tajemnicy zbawienia,
Analekta Cracoviensia 8(1976), s. 217-246; Model Kościoła-tajemnicy
jako podstawa teorii praw kościelnego, Prawo Kan. 21(1978) nr 1-2,
s. 39-60; Ustawa kościelna – ordinatio rationis czy ordinatio fidei?,
Coll. Theol. 48(1978) f. 1, s. 27-53; Historia prawa kościelnego miej
scem realizacji Kościoła, Coll. Theol. 49(1979) f. 1, s. 13-21; Człowiek
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– podmiot praw i obowiązków we wspólnocie Kościoła, w: Człowiek
we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Warszawa 1979, s. 66-86;
Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979; Kościół jako podmiot
prawa. Elementy eklezjologii prawnej, Warszawa 1982; „Communio”
als Formalprinzip des Kirchenrechts, Theol. u. Glaube 72(1982),
s. 175-188; Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
Prawo Kan. 28(1985) nr 1-2, s. 3-38; „Communio” – principe de dyna
misation du droit ecclesial, Il Diritto Eccl. (1987) 1039-1061; Kościół
partykularny jako podmiot prawa, Kościół i Prawo 6(1989), s. 9-22.
Ukazanie tożsamości prawa kanonicznego pozwoliło Księdzu
Profesorowi określić miejsce tegoż prawa w kulturze prawnej, a także badać wzajemne relacje prawa kanonicznego i świeckiego, czy też
odniesienie prawa do moralności i określonych wartości. Ten aspekt
badań ujawnia się w licznych publikacjach. Niektóre z nich warto tu
przytoczyć: Uwagi o miejscu prawa kanonicznego w kulturze prawnej,
w: W kierunku religijności, Warszawa 1983, s. 268-282; Norma ka
noniczna – norma etyczna, Coll. Theol. 54(1984) f. 3, s. 5-10; Prawo
kościelne a prawo świeckie, Prawo Kan. 30(1987) nr 3-4, s. 63-74;
Diritto canonico e cultura giuridica, w: Scienza giuridica e diritto canonico, a cura di R. Bertolino, Torino 1990, s. 121-150; Prawo kano
niczne a kultura prawna, Prawo Kan. 35(1992) nr 1-2, s. 15-33; Prawo
w prawie kościelnym, Wiad. Diec. 60(1992), s. 325-334; Teoria pra
wa kościelnego wśród nauk teologicznych i prawnych, w: Rozważania
o państwie i prawie. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Józefowi Nowackiemu, Katowice 1993, s. 177-185; Kanonizacja pra
wa „cywilnego” w prawie kanonicznym, w: Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza
Dybowskiego, Warszawa 1994, s. 305-311; Kanonistyka wśród nauk
prawnych, Prawo Kan. 37(1994) nr. 1-2, s. 249-258; Wolność a prawo,
Prawo Kan. 37(1994) nr 3-4, s. 21-38; Prawo kanoniczne a krajowy
porządek prawny, Państwo i Prawo 54(1999) z. 6 (640), s. 3-17; Prawo
i moralność, Śl. Studia Hist. Teol. 32(1999), s. 161-172; Prawo jako
wartość, Czasopismo Prawno-Hist. 51(1999) 37-50; Słuszność w pra
wie, Państwo i Prawo 56(2001) z. 8 (666), s. 3-12; Kanonista o prawie,
Palestra 52(2007) nr 11-12 (599-600), s. 94-97; Kanoniczne dyrektywy
interpretacji prawa, w: Studia z wykładni prawa, red. Cz. Marzysz,
Z. Tobor, Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 100-111.
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W kręgu zainteresowań Księdza Profesora nie było tylko prawo
w ujęciu teoretycznym, ale też i praktyczne wnioski z niego wypływające. Stąd też Jego zainteresowanie problematyką małżeńską i procesową. Jako wieloletni sędzia kościelny i oficjał sądowy posiadał
bogate doświadczenie, które podbudowywał badaniami naukowymi.
W tej materii opublikował również wiele opracowań. Do najważniejszych należy zaliczyć: Symulacja częściowa w ujęciu kan. 1086 § 2
a nauka o małżeństwie konstytucji „Gaudium et spes”, Śl. Studia Hist.
Teol. 2(1969), s. 33-52; Trybunał metropolity (uwagi o stosowaniu
k. 1438 n.1 oraz 1441), Prawo Kan. 38(1995) nr 1-2, s. 71-77; Przyjęcie
skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimoniale 1/6-7
(1996), s. 143-152; Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego,
w: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, red.
B. Czech, Katowice 1996, s. 183-193; Udział adwokata w procesie
o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 2/8(1997), s. 125-144;
Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa, Ius
Matrimoniale 3(1998), s. 45-59; Iudex veritatem de matrimonio dicit,
Ius Matrimoniale 4(1999) 181-196; Uwagi o tożsamości sędziego ko
ścielnego, Prawo Kan. 45(2002) nr 3-4, s. 3-22; Związki partnerskie,
Forum Iuridicum 2(2003), s. 223-231; Procesy o nieważność małżeń
stwa w Polsce na przełomie tysiącleci ery chrześcijańskiej, Prawo Kan.
49(2006) nr 3-4, s. 21-33; Bezkarność powodowania nieważności mał
żeństwa?, Prawo Kan. 51(2008) nr 3-4, s. 252-261; Kanoniczny proces
o nieważność małżeństwa (uwagi w świetle 50-letniego doświadcze
nia), w: Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego,
red. E. Szczot, S. Białek, Lublin 2008, s. 89-100; Ochrona małżeń
stwa w kanonicznym prawie procesowym, Prawo Kan. 52(2009) nr 3-4,
s. 155-171; Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces
o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych
w Polsce, Prawo Kan. 52(2009) nr 3-4, s. 161-171.
Odrębną dziedziną pracy badawczej były relacje pomiędzy Kościo
łem a państwem, a także pojęcie państwa demokratycznego. W tym
zakresie należy odnotować szereg publikacji, np. Problem stosun
ku Kościoła do państwa w teorii i w praktyce, Prawo Kan. 35(1992)
nr 3-4, s. 9-23; Kościół a państwo demokratyczne, Więź 27(1994)
n. 7(429), s. 78-91; Sens polskiego konkordatu, Państwo i Prawo
49(1994) nr 7-8, s. 3-12; Autonomiczność i niezależność Kościoła
i państwa, w: Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności spo-
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łecznej, Warszawa 1994, s. 70-77; Przesłanki polskiego konkordatu,
Analecta Cracoviensia 26(1994), s. 605-616; Wolność a prawo de
mokratycznego państwa, Więź 38(1995) n. 1(435), s. 58-78; Wolność
i równość - podstawowy problem demokratycznego państwa, w: Psychomedycyna ‘95. Suplement, Katowice 1995, s. 5-13; Uwagi o konkor
dacie podpisanym 28 lipca 1993 roku przez Nuncjusza Apostolskiego
w Warszawie i Ministra Spraw Zagranicznych RP, Wiad. Archidiec.
63(1995), s. 23-31; Uwagi dotyczące odpowiedzi Ministra Spraw
Zagranicznych udzielonej na pytania Komisji Nadzwyczajnej do roz
patrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu, Wiad. Archidiec.
63(1995), s. 38-42; Konkordat z roku 1993 a Konstytucja RP, Wiad.
Archidiec. 63(1995), s. 43-46; Prawo europejskie a Kościoły, Państwo
i Prawo 51(1996) z. 4-5, s. 24-30; Baza finansowa Kościołów w per
spektywie zintegrowanej Europy, Prawo Kan. 39(1996) nr 3-4, s. 9-23;
Prawo moralne a procesy prawotwórcze demokratycznego pań
stwa prawnego, Śl. Studia Hist. Teol. 29(1996), s. 256-266; Opinia
o zgodności konkordatu podpisanego 28.7.1993 przez Ministra Spraw
Zagranicznych RP oraz Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z Kon
stytucją RP uchwaloną 2.4.1997 przez Zgromadzenie Narodowe,
Wiad. Archidiec. 65(1997), s. 325-333; Uniwersalność i interkultu
ralność praw człowieka a globalizacja świata, w: Prawa człowieka
w państwie ekologicznym, red. R. Sobański, Warszawa 1998, s. 21-40;
Prawa człowieka a ekologia, w: Prawa człowieka w państwie ekologicznym, red. R. Sobański, Warszawa 1998, s. 301-347; Kultura praw
na Europy, Studia Europejskie (1998) n. 3/7, s. 117-129; Religion
und Staat-Kirche-Beziehungen in den europäischen Ländern. Polen,
w: Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität, Freiburg
- Basel - Wien 2008, s. 283-305; Idea jedności prawa na tle inte
gracyjnych wysiłków Europejczyków, w: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk,
J. Nowakowska-Małusecka, Katowice 2009, s. 521-532.
Warto też w tym miejscu przytoczyć przynajmniej niektóre publikacje Księdza Profesora z zakresu konkretyzacji prawa kościelnego
i dotyczące sensu poszczególnych instytucji kanonicznych. Do tej grupy
opracowań można z pewnością zaliczyć następujące, np. Synod Rzymski,
Ateneum Kapł. 63(1961), s. 64-71; Powierzanie parafii zakonnikom
wg motu proprio „Ecclesiae sanctae”, Prawo Kan. 11(1968) nr 1-2,
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s. 61-80; Stanowisko proboszcza w świetle wskazań soborowych, Wiad.
Diec. 39(1971), s. 36-43; Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła,
Prawo Kan. 15(1972) nr 1-2, s. 55-60; Władza moderatorów stowa
rzyszeń kościelnych, Prawo Kan. 31(1988) nr 3-4, s. 3-14; Rezygnacja
biskupa z urzędu z powodu podeszłego wieku w dyskusji soborowej,
Śl. Studia Hist. Teol. 22(1989), s. 325-330; Zaświadczenie o spowiedzi
przedślubnej, Prawo Kan. 37(1994) nr 3-4, s. 259-266; Diecezja a wy
magania nowego Kodeksu. Uwagi o prawodawstwie (Archi)Diecezji
Katowickiej 1983-1993, Śl. Studia Hist. Teol. 27/28(1994-95), s. 25-46; Trybunał metropolity (uwagi o stosowaniu k. 1438 n. 1 oraz 1441),
Prawo Kan. 38(1995) nr 1-2, s. 71-77; Ponownie o proboszczach woj
skowych i delegacji upoważnienia do asystencji małżeńskiej, Prawo
Kan. 46(2003) nr 1-2, s. 31-37; Coadjutor and Auxiliary Bishops, w:
Exegetical Commentary on the Code of. Canon Law, Montreal 2005,
s. 860-881; Synod Katowicki – posoborowy synod pastoralny, w:
Ks. Bp Dr Herbert Bednorz – działalność duszpasterska, Katowice
2007, s. 27-37; Kanoniczne zasady obecności duchownych w mediach,
Pastores (2009) 1 (42), s. 109-118.
Wiele innych zagadnień prawno-kanonicznych było przedmiotem
badawczych zainteresowań Księdza Profesora. Warto tu może przywołać niektóre tytuły Jego publikacji, np. Zarys teologii prawa kościel
nego, Warszawa 1973; Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992;
Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa 1998; Dylematy,
t. I-III, Katowice 2006, t. IV, Katowice 2008; Prawa człowieka a eko
logia, w: Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa 1998,
s. 301-347; Państwo, prawo, urząd, człowiek, Prawo Administracja
Kościół 1/5(2001), s. 91-102; Kanonista na trzech wydziałach, Prawo
Kan. 45(2002) nr 1-2, s. 21-31; Kapłaństwo w ciekawych czasach,
Wiad. Archidiecezjalne 72(2004), s. 259-265; Półwiecze Wydziału
Prawa Kanonicznego UKSW, w: Księga Pamiątkowa Wydziału Prawa
Kanonicznego ATK/UKSW 1954-2004, red. J. Wroceński (i in.),
Warszawa 2005, s. 9-19; Europa katedr i uniwersytetów, w: Z dziejów
prawa, red. A. Lityński (i in.), Katowice 2005, s. 9-24.
Należy również zauważyć, że ks. prof. R. Sobański był autorem
kilkunastu bibliografii prawa kościelnego i nauk kościelnych, haseł
encyklopedycznych oraz kilkudziesięciu recenzji dzieł obcojęzycznych, przybliżając ich treść polskiemu czytelnikowi. Ponadto udzielił
kilkudziesięciu wywiadów dla redakcji różnych czasopism, w któ-
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rych poruszane były ważne i aktualne zagadnienia z zakresu prawa
kanonicznego, życia Kościoła i państwa polskiego. Opublikował także szereg przemówień i homilii wygłaszanych z racji różnych świąt
i okoliczności. Dla kościelnej praktyki sądowej cenne są zwłaszcza
Jego wyroki sądowe ogłoszone drukiem (ok. 60). Doczekał się również
kilkudziesięciu opracowań polskich i obcojęzycznych z zakresu bibliografii przedmiotowej, czyli o Nim samym i Jemu poświęconych.
O wartości dorobku naukowego ks. prof. R. Sobańskiego świadczy
chociażby fakt, że jest często cytowany przez innych autorów w kanonistycznej i prawniczej literaturze polskiej i zagranicznej. Ponadto
mówi się o polskiej szkole teorii prawa kanonicznego, której twórcą
jest właśnie Ksiądz Profesor Sobański. W uznaniu zasług naukowych
i dydaktycznych Uniwersytet w Bonn nadał Księdzu Profesorowi
w 1992 tytuł doktora honoris causa.
Te i inne obszary zainteresowań naukowych, zwłaszcza w obszarze prawa, sprawiły, że Konferencja Episkopatu Polski, uznając
kompetencję Księdza Profesora, zaproponowała Go jako członka
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a także Komisji
Nadzwyczajnej do spraw ratyfikacji konkordatu polskiego. Ponadto
wchodził w skład wielu znaczących gremiów tak państwowych jak
i kościelnych. W latach 1981-1990 oraz 1993-2007 był członkiem
Komitetu Nauk Prawnych PAN, a w latach 1981-1984 oraz 1993-1999
był członkiem Prezydium tegoż Komitetu. W latach zaś 1992-1993
był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 1990-1993 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez dwa lata (1994-1996)
był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni naukowych. Od
roku 2003, był członkiem Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych
PAN, Oddział w Katowicach. W rozwiązywaniu trudnych problemów z zakresu prawa i prawa kanonicznego napisał wiele cennych
ekspertyz.
W Kościele przez sześć lat (1976-1982) pełnił funkcję konsultora
Kongregacji Duchowieństwa Kurii Rzymskiej, a następnie w latach
1975-1978 jako Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego oraz w latach 1981-1987 jako Rektor ATK był członkiem Rady Naukowej
Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Profesor przez prawie dwadzieścia lat (1989-2007), już w odrodzonej Polsce, jako konsultor Rady
Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, służył swoją bogatą wiedzą
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prawniczą w rozwiązywaniu trudnych problemów życia kościelnego,
ale też i państwowego, zwłaszcza w budowie państwa prawa i poszukiwaniu nowych dróg i sposobów wypełniania przez Kościół swojej
misji. Po ratyfikacji Konkordatu polskiego w roku 1998, od momentu
ustanowienia Kościelnej Komisji Konkordatowej, do ostatnich chwil
swego życia był jej aktywnym członkiem. Należy w tym miejscu też
podkreślić, że Ksiądz Profesor swoją erudycją prawniczą i doświadczeniem służył przede wszystkim Uczelni, najpierw ATK, a później
UKSW, którą jako Rektor kierował i w której przez kilkadziesiąt lat pracował oraz Wydziałowi Prawa Kanonicznego. To właśnie dzięki Jego
ekspertyzie, w procesie przekształcania Akademii Teologii Katolickiej
w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie doszło do skomasowania kilku odrębnych Wydziałów nauk kościelnych funkcjonujących
w ATK (Teologii, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej)
w jeden Wydział Teologiczny w nowym Uniwersytecie, ale zachowały
one swoje status quo (por. w tej materii: Uwagi o zamierzonym utwo
rzeniu Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, Prawo Kan. 42(1999)
nr 3-4, s. 245-248).
Ks. prof. R. Sobański pełnił też, wielorakie funkcje w zespołach redakcyjnych znanych polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
Przez wiele lat (1968-1976) był redaktorem naczelnym „Śląskich
Studiów Historyczno-Teologicznych” w Katowicach, co zaowocowało opracowaniem pt. Pierwsze lata Śląskich Studiów Historyczno- Teologicznych, Śl. Studia Hist.-Teol. 42(2009) 1, s. 8-15. W latach zaś
1973-1977 był zastępcą redaktora naczelnego „Prawa Kanonicznego”
w Warszawie i przez wiele lat przynależał do Rady Naukowej tegoż
wydziałowego czasopisma. Ponadto w latach 1976-1989 był członkiem zespołu redakcyjnego „Monitor Ecclesiasticus” w Rzymie,
a w latach 1983-1990 członkiem zespołu redakcyjnego „Concilium”
w Nijmegen.
Ksiądz Profesor przynależał również do wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, miedzy innymi do Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie. W tym międzynarodowym stowarzyszeniu kanonistów w latach 1980-1990 oraz
2001-2004 był członkiem zarządu (Consiglio Direttivo). Ponadto
przynależał do stowarzyszenia pt. Associazione Canonistica z siedzibą
w Rzymie, Societé de Droit des Eglises Orientales z siedzibą w Wiedniu,
do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
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z siedzibą w Lublinie oraz do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
z siedzibą w Lublinie jako członek – założyciel, a także jako członek
– założyciel do Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris z siedzibą w Katowicach.
Ksiądz prof. R. Sobański zorganizował lub współorganizował wiele
konferencji naukowych w Polsce i za granicą, podczas których wygłaszał wiodące wykłady i referaty, w liczbie trudnej do ustalenia.
Kompetencja naukowa i erudycja prawnicza Księdza Profesora sprawiły, że był zapraszany i wygłaszał konferencje, o czym wyżej wspomniano, na wielu uniwersytetach w Europie, a także i poza nią.
Bogata działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna oraz
osobista charyzma Księdza Profesora została dostrzeżona i nagrodzona orderami i odznaczeniami państwowymi polskimi i zagranicznymi. Najpierw został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
a następnie Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Otrzymał też odznaczenia zagraniczne w postaci Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst I Klasie i Goldenes Ehrenzeichen der
Steiermark. Ponadto był kawalerem Bizantyjskiego Zakonu Grobu
Świętego oraz honorowym obywatelem Miasteczka Śląskiego
i Tarnowskich Gór. W 2004 roku został odznaczony przez Stolicę
Apostolską godnością protonotariusza apostolskiego supra numerum,
a w roku następnym otrzymał prestiżową nagrodę Lux ex Silesia.
W podsumowaniu bogatego życia ks. prof. R. Sobańskiego i Jego
osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinie nauki należy podkreślić, że był
On uczonym o szeroko uznanym międzynarodowym autorytecie.
Ci, którzy słuchali Jego wykładów, konferencji, czy też spotykali się
z Nim osobiście, chociażby w ramach pracy naukowo-dydaktycznej na
Wydziale, mogli przekonać się o Jego mądrości i kompetencji naukowej. Badania naukowe Księdza Profesora i Jego publikacje zapewniają
Mu poczesne miejsce wśród polskich kanonistów i przynoszą chlubę Wydziałowi Prawa Kanonicznego, jak i całemu Uniwersytetowi
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przyczyniły się one
również do tego, że prawo kanoniczne zajmuje właściwe sobie miejsce
pośród nauk prawnych w klasyfikacji nauki polskiej.

R ozprawy
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A r t ykuły
Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 1-2

KS. ARKADIUSZ DOMASZK SDB
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REALIZACJA MISJI NAUCZYCIELSKIEJ KOŚCIOŁA
W PUBLICZNYCH STOWARZYSZENIACH
WIERNYCH ZWIĄZANYCH Z TOWARZYSTWEM
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
Treść: Wstęp. – 1. Publiczne stowarzyszenia wiernych. – 2. Stowarzyszenia wiernych
w historii i prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego. – 3. Stowarzyszenie
Salezjanów Współpracowników. – 4. Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki. –
5. Stowarzyszenia Byłych Wychowanków ks. Bosko. – 6. Inne stowarzyszenia. – Zakończenie.

Wstęp
Realizacja misji Kościoła łączy się z różnymi inicjatywami, które
wierni podejmują wspólnie. Zespolona działalność jest charakterystyczna m.in. dla stowarzyszeń. Prawo do stowarzyszania się wiernych jest obecne w prawie kanonicznym. Pośród wielu publicznych
stowarzyszeń wiernych znajdują się także te, które są związane z duchowością określonych instytutów zakonnych. Zatem istnieją także stowarzyszenia nawiązujące do charyzmatu salezjańskiego. Celem pracy
będzie przybliżenie i prawno-kanoniczna analiza publicznych stowarzyszeń wiernych, które są związane z Towarzystwem św. Franciszka
Salezego. Ponieważ stowarzyszenia mogą realizować różnorodne cele,
dlatego drugim dążeniem dla poniższego studium jest kwestia: jak wyżej wskazane stowarzyszenia realizują misję nauczycielską Kościoła.
W pracy zostaną przybliżone następujące podmioty: Stowarzyszenie
Salezjanów Współpracowników, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki,
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków ks. Bosko i inne. Tytułem wprowadzenia, w punkcie pierwszym zostanie pokrótce przybliżone prawo
kanoniczne, w części dotyczącej publicznych stowarzyszeń wiernych.
Następnie, ukazana będzie historia i umiejscowienie w prawie własnym
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publicznych stowarzyszeń związanych z charyzmatem salezjańskim.
W kolejnych punktach zostaną omówione wymienione stowarzyszenia, związane z Towarzystwem św. Franciszka Salezego.
1. Publiczne stowarzyszenia wiernych
Do praw wspólnych dla wszystkich katolików przynależy możność stowarzyszania się. „Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności
albo dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie, a także
odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów”1. Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1983 r. poświęca stowarzyszeniom wiernych
oddzielny tytuł2. Normy kodeksowe opierają się na nauczaniu Soboru
Watykańskiego II3. Warta zauważenia jest zasadnicza przesłanka ich
działania: „stowarzyszenia nie są celem same dla siebie, lecz winny
służyć wypełnianiu misji Kościoła wobec świata”4. To samo prawo

1
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Poznań 1984 (dalej KPK 1983), kan. 215. O prawie wiernych do zrzeszania się, por. L. Gerosa, Prawo Kościoła, tłum. I. Pękalski, Poznań 1999, s. 308-310;
M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce według obowiązującego
prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne 49 (2006) 3-4, s. 122-131; L. Navarro, Diritto
di associazione e associazioni di fedeli, Milano 1991, s. 5-33; G. Feliciani, Il dirit
to di associazione nella Chiesa: autorità, autonomia dei fedeli e comunione ecclesia
le, w: Le associazioni nella Chiesa, Città del Vaticano 1999, s. 19-31; V. Mamertino,
Il Diritto di associazione nella Chiesa: fondamento e finalità, Città del Vaticano 2000;
V. de Paolis, Diritto dei fedeli di associarsi e la normativa che lo regola, w: Fedeli.
Associazioni. Movimento, XXVIII Incontro di studi „Villa Cagnola” - Gazzada 2 lug
lio - 6 luglio 2001, Milano 2002, s. 127-162; C. Redaelli, Aspetti problematici del
la normativa canonica e della sua applicazione alla realtà associativa della Chiesa,
w: tamże, s. 163-185; A. Ferrante, Il Diritto di associarsi dei fedeli, Roma 2003;
V. Marano, Il Fenomeno assiociativo nell’ordinamento ecclesiale, Milano 2003.
2
Por. KPK 1983, kan. 298-329.
3
Por. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 18.11.1965 r.,
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002,
s. 377-401, nr 19, 24; Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis,
07.12.1965 r., w: tamże, s. 478-508, nr 8; G. Feliciani, Il diritto di associazione nel
la Chiesa, s. 20-22; R. Oliver, Associations of the faithful in the Antepreparatory and
Preaparatory phases of Vatican II, The Jurist 70 (2010) 1, s. 86-113.
4
Apostolicam actuositatem, nr 19.
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stowarzyszania się jest obecne we współczesnych systemach prawnych. Także prawo polskie gwarantuje możliwość zrzeszania się5.
Wierni angażują się w działalność stowarzyszeniową, która realizuje zadania związane z życiem Kościoła katolickiego6. Zrzeszeni,
tak świeccy, jak i duchowni, podejmują różnorodne cele: rozwój życia duchowego, publiczny kult, popieranie chrześcijańskiej doktryny,
dzieła apostolatu, ewangelizacji, pobożności lub miłości, jak również
ożywienie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego7. Powyższe
wyliczenie nie jest wyczerpujące. Mogą się pojawić bardziej szczegółowe cele stowarzyszeń, które są złączone z misją Kościoła8. Dodać
należy, że w chrześcijańskim widzeniu tego zagadnienia, stowarzyszenia powstają z inspiracji Ducha Świętego, który pobudza wiernych do
działalności dla dobra Kościoła9.
Jeden z zasadniczych sposobów podziału stowarzyszeń w Kościele
różnicuje je na prywatne i publiczne10. Stowarzyszenia publiczne powstają, aby realizować cele „w imieniu Kościoła”, np. rozwijać kult
5
Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr
78, poz. 483, art. 58. Szczegółowe rozwiązania dla konstytucyjnych wytycznych, por.
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dz. U. nr 20, poz. 104
z późn. zm. (dalej Ustawa o stowarzyszeniach).
6
Prawo kanoniczne rozdziela, jako odrębne zagadnienia prawne, kwestię stowarzyszeń wiernych od instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, co widać także w systematyce kodeksowej, por. KPK 1983, kan. 298 § 1.
Poniższy punkt jest tylko zasygnalizowaniem ważniejszych zagadnień. Temat stowarzyszeń wiernych jest szerzej ujęty w podręcznikach i komentarzach kanonistycznych,
por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, s. 341354; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986,
s. 103-110; L. Gerosa, Prawo Kościoła, s. 299-316; Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. II/1, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 123-155.
7
Por. KPK 1983, kan. 298 § 1. Wierni powinni należeć do tych stowarzyszeń, które władza kościelna erygowała, albo zaleca czy popiera, por. tamże, kan. 298 § 2.
8
Por. M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie…, s. 159-162.
9
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 125. Stowarzyszenia
wiernych łączą się z koncepcją „charyzmatu”, por. L. Gerosa, Prawo Kościoła, s. 302307. O historii katolickich polskich stowarzyszeń, por. M. Wróbel, Stowarzyszenia
katolickie…, s. 131-143.
10
Por. P. Giuliani, La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni priva
te dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Roma 1986; L. Navarro, Le forme
tipiche di associazione dei fedeli, w: Le associazioni nella Chiesa, Città del Vaticano
1999, s. 33-52; M. F. Maternini Zotta, Le associazioni ecclesiali tra pubblico e pri
vato, w: tamże, s. 53-66.
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publiczny czy podejmować inne zadania duchowe11; są one wyraźnie
erygowane przez władzę kościelną12. Warto w tym miejscu zauważyć,
że istnieją także stowarzyszenia związane z duchowością niektórych
instytutów zakonnych, zwane „trzecimi zakonami”. Członkowie tych
ostatnich pozostają w życiu świeckim, prowadzą określone życie apostolskie i w charyzmacie danego zakonu dążą do doskonałości13.
Każde stowarzyszenie wiernych musi posiadać własną nazwę oraz
statut, który określa: cel, siedzibę, zarząd, sposoby działania, członkowstwo i inne konstytutywne czynniki14. Prawo kanoniczne poddaje
stowarzyszenia wiernych kościelnemu nadzorowi oraz wytycza ogólne
normy, np. przyjmowania członków15.
Publiczne stowarzyszenia będące jednocześnie osobami prawnymi eryguje: Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu i biskup
diecezjalny16. Zgoda biskupa diecezjalnego na erekcję domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na założenie
w tymże domu lub w złączonym z nim kościele stowarzyszenia, które jest właściwe duchowości instytutu17. Norma prawa powszechnego jest istotna w kontekście niniejszego opracowania. Przy domach
salezjańskich – Towarzystwa św. Franciszka Salezego i Córek Maryi
11
Por. KPK 1983, kan. 301 § 1. Sposoby podziału stowarzyszeń wiernych mogą
nastręczać trudności, por. L. Gerosa, Prawo Kościoła, s. 310-312; M. Wróbel,
Stowarzyszenia katolickie…, s. 144-149.
12
Por. KPK 1983, kan. 301 § 1-2; L. Navarro, Diritto di associazione e associa
zione di fedeli, s. 141-210.
13
Por. KPK 1983, kan. 303. W niektórych stowarzyszeniach nawiązujących do
określonego instytutu życia konsekrowanego, osoby konsekrowane pełnią rolę kierowniczą lub funkcje asystentów oraz zabiegają o włączenie tychże stowarzyszeń
w działalność apostolską na terenie diecezji, por. tamże, kan. 311; L. Navarro, Diritto
di associazione e associazioni di fedeli, s. 191-194.
14
Por. KPK 1983, kan. 304 § 1-2, kan. 94 § 1-3; M. Wróbel, Stowarzyszenia ka
tolickie…, s. 151-157.
15
Por. KPK 1983, kan. 305-311.
16
Por. tamże, kan. 312-313. Ze względu za zasięg działalności mogą być: diecezjalne, krajowe, międzynarodowe i powszechne. Rozróżnienie na międzynarodowe
i powszechne nie dotyczy zasięgu terytorialnego działania, ale szczególnych celów,
do których dążą, por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 137. Por.
też M. Delgado Galindo, Asociaciones internacionales de fieles, Ius Canonicum 50
(2010) 1, s. 9-29.
17
Por. KPK 1983, kan. 312 § 2. Por. też M. Areitio, Asociaciones y vida consa
grada: distintas relaciones y sus perspectivas canónicas, Ius Canonicum 50 (2010) 1,
s. 129-161.
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Wspomożycielki – mogą zaistnieć stowarzyszenia związane z tymi instytutami zakonnymi.
Następnie prawo kanoniczne wymaga aprobaty statutów18. Niektórzy
wierni nie mogą być przyjęci do stowarzyszeń publicznych, tj. ci, którzy publicznie odstąpili od wiary katolickiej, albo zerwali ze wspólnotą kościelną, lub podlegają ekskomunice (nałożonej wyrokiem czy
zdeklarowanej)19. Stowarzyszenia publiczne posiadają moderatora wybranego wewnątrz stowarzyszenia i potwierdzonego przez władzę kościelną oraz osobę asystenta kościelnego (kapelana)20. Prawo rozróżnia
władzę kościelną uprawnioną do zatwierdzenia moderatora i kapelana
zależnie od tego, czy stowarzyszenie jest założone poza kościołem lub
domem zakonnym, czy istnieje w domu (kościele) instytutu zakonnego. W pierwszym przypadku jest to władza wskazana w kan. 312 § 1
Kodeksu z 1983 r. (Stolica Święta, Konferencja Episkopatu, biskup
diecezjalny). W drugiej sytuacji: „w stowarzyszeniach zaś założonych przez członków instytutów zakonnych w ich własnym kościele
lub domu, nominacja lub zatwierdzenie moderatora i kapelana należy do przełożonego instytutu, zgodnie z postanowieniami statutów”21.
Stowarzyszenia mogą gospodarować różnymi dobrami i dlatego potrzebny jest nadzór władzy kościelnej i sprawozdawczość składana
właściwym podmiotom22.

18
Por. tamże, kan. 314. Zatwierdzenie statutu jest aktem odrębnym od erygowania
stowarzyszenia; często te dwa akty są zawarte w tym samym dokumencie. Autonomia
działalności i np. przebudowania statutów dla stowarzyszeń publicznych częściowo
jest zależna od wyższych władz kościelnych, por. tamże, kan. 315.
19
Por. tamże, kan. 316 § 1. Natomiast członkowie stowarzyszenia, gdyby zaistniała sytuacja przedstawiona w § 1, po bezskutecznym upomnieniu, mają być wydaleni,
por. tamże § 2. Oddalenie się od wiary katolickiej łączy się ponadto z takimi sytuacjami, jak: życie w konkubinacie, czy życie tylko w związku cywilnym; statut jest tu
punktem odniesienia w sprawach członkowstwa, por. L. Navarro, Diritto di associa
zione e associazioni di fedeli, s. 179-181.
20
Por. KPK 1983, kan. 317-318.
21
Tamże, kan. 317 § 2. W apostolskich stowarzyszeniach publicznych moderatorami nie powinni być aktywni działacze polityczni, por. tamże, kan. 317 § 4.
22
Por. tamże, kan. 319. Dobra należące do kościelnych osób prawnych publicznych są dobrami kościelnymi, co powoduje, że podlegają także normom księgi piątej
Kodeksu z 1983 r. Zasady dotyczące zniesienia stowarzyszeń publicznych, por. tamże, kan. 320.
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2. Stowarzyszenia wiernych w historii i prawie własnym
Towarzystwa św. Franciszka Salezego
Św. Jan Bosko, wychowując i ewangelizując młodzież, założył
w Turynie Zgromadzenie Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka
Salezego), które przedłużyło jego idee wychowawcze i chrześcijańskie23. Również ten święty z Turynu był współzałożycielem sióstr salezjanek, tj. Córek Maryi Wspomożycielki24. Bardzo szybko spostrzegł,
że w dziele oratoriów i innych dzieł wychowawczych potrzebuje pomocy zaangażowanych ludzi świeckich, którzy będą go wspierali25.
I rzeczywiście, wiele osób, także kapłanów diecezjalnych, pomagało
ks. Bosko, a pierwszą formalną próbę zorganizowania ich pod nazwą
„Pobożnego Zjednoczenia” ten święty wychowawca podjął w 1850 r.26.
Po wielu konsultacjach ze Stolicą Apostolską, założył w 1876 r. stowarzyszenie współpracowników, rodzaj salezjańskiego trzeciego zakonu27. Stowarzyszenie miało gromadzić osoby, które nie izolują się
od codziennego życia, ale zarazem biorą odpowiedzialność za świat
i Kościół w tym samym duchu, co salezjanie. Widać w działaniu
ks. Bosko odczytanie znaków czasu, które później potwierdzi Sobór
Watykański II w dekrecie o apostolstwie świeckich.
Nie zagłębiając się szczegółowo w historię, należy zauważyć nieprzerwaną obecność stowarzyszenia w ramach rodziny salezjańskiej,
co także jest zapisane w Konstytucjach Salezjańskich28. Omawiane
stowarzyszenie kontynuuje posłannictwo ks. Bosko, trwając w jed23
Monografia historyczna nt. św. Jana Bosko i jego dzieł, por. M. Wirth, Ksiądz
Bosko i rodzina salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), tłum. T. Jania,
Kraków 2009.
24
Por. tamże, s. 171-191.
25
Por. P. Braido, Laicità e laici nel progetto operativo di don Bosco, w: Laici nella famiglia salesiana. Atti della XII Settimana di Spiritualità della Famiglia Salesiana,
red. M. Cogliandro, A. Martinelli, Roma 1986, s. 17-34.
26
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 192-195.
27
 �����������������������������������������������������������������������������
Por. tamże, s. 196-200. Pius
�����������������������������������������������������
IX wydał 9 maja 1876 r. breve akceptujące stowarzyszenie i jego regulamin.
28
Por. Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa św. Franciszka Salezego,
Rzym 1986; fundamentalne prawo własne salezjanów składa się z dwóch zbiorów, dalej
cytuję Konstytucje lub Regulaminy Ogólne. Zamiennie z pełną nazwą „Towarzystwo
św. Franciszka Salezego” używa się nazwy skróconej „Towarzystwo Salezjańskie” lub
„Zgromadzenie Salezjańskie”. W tradycji instytutu określenie „prowincja zakonna”
zastępowane jest terminem „inspektoria”, a „prowincjał” zwany jest „inspektorem”.
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ności z innymi podmiotami, które tworzą rodzinę salezjańską29.
Obowiązkiem każdej zakonnej wspólnoty salezjańskiej jest wspieranie
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, m.in. w zakresie formacji członków i upowszechnianiu tego specyficznego powołania30.
Przywołane pojęcie „rodziny salezjańskiej” wymaga krótkiego wyjaśnienia. W jej skład wchodzą jako pierwsi salezjanie i salezjanki, ale
także inne instytuty zakonne i świeckie oraz stowarzyszenia i grupy.
Czynnikami wspólnymi są: powołanie do współudziału w charyzmacie
św. Jana Bosko, młodzieżowe i ludowe posłannictwo, salezjański styl
życia i działania oraz związek z Założycielem rodziny salezjańskiej oraz
jego następcami31. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników,
w ramach rodziny salezjańskiej, nie tyle podejmuje odrębne dzieła czy
aktywności apostolskie, co jest współodpowiedzialne za pielęgnowanie i żywotność charyzmatu salezjańskiego w już istniejących formach
apostolstwa32.
System edukacyjny ks. Bosko okazał się bardzo skuteczny i bardzo wielu młodych ludzi zostało wychowanych na dobrych chrześcijan i zarazem prawych obywateli. Jeszcze za życia apostoła Turynu
byli wychowankowie spotykali się ze swoim wychowawcą, wyrażając
mu wdzięczność, ale też praktycznie wspierając dzieła salezjańskie.
Początki tego ruchu sięgają roku 187033. Spontaniczne zrzeszenia byłych wychowanków powstawały również poza Turynem, przy innych
Por. Konstytucje, art. 5.
Por. Regulaminy Ogólne, art. 38; A. Martinelli, Refleksje po zakończeniu
Regionalnych Kongresów Stowarzyszenia Pomocników Salezjańskich, Dokumenty
Rady Generalnej (1994) 349, s. 36-44; dla czasopisma „Dokumenty Rady Generalnej”
dalej używam skrótu: DRG.
31
Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko. Przewodnik po lekturze
Konstytucji Salezjańskich, Kraków 1997, s. 86; A. Martinelli, Karta jedności rodzi
ny salezjańskiej księdza Bosko, DRG (1995) 353, s. 31-41; J. Vecchi, Rodzina sale
zjańska kończy 25 lat, DRG (1997) 358, s. 3-38; Uznanie przynależności do rodziny
salezjańskiej, DRG (1998) 363, s. 45-52; A. Martinelli, Animacja duchowa i dusz
pasterska grup należących do rodziny salezjańskiej poparta charyzmatami święceń
kapłańskich, DRG (2001) 375, s. 44-55; A. Bregolin, Niektóre wskazania dla anima
cji rodziny salezjańskiej na szczeblu inspektorialnym i lokalnym, DRG (2006) 392,
s. 44-48; P. Chavez, List przełożonego generalnego. Rodzina salezjańska wczoraj
i dziś, DRG (2009) 403, s. 3-32; La Famiglia salesiana di don Bosco, Roma 1999;
Laici nella famiglia salesiana…
32
Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, s. 89.
33
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 368-369.
29
30
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dziełach salezjańskich. Stopniowo ruch ewoluował ku zbudowaniu
międzynarodowej federacji stowarzyszeń, co zaowocowało międzynarodowymi kongresami (1911 i 1920)34. Podobny ruch byłych wychowanek powstawał przy dziełach prowadzonych przez siostry salezjanki.
Osoby wychowane w instytucjach salezjańskich są szczególniej
zaproszone do aktywnego włączenia się w posłannictwo rodziny salezjańskiej. „Byli wychowankowie należą do rodziny salezjańskiej
z tytułu otrzymanego wychowania. Ich przynależność staje się bardziej ścisła, gdy zobowiążą się do uczestnictwa w posłannictwie salezjańskim w świecie”35. Ten zapis z Konstytucji dopełniają dalsze
artykuły z Regulaminów Ogólnych. Każda wspólnota salezjanów jest
wezwana do utrzymywania kontaktów z byłymi wychowankami, okazywania zainteresowania nimi, stwarzania okazji do spotkań, formacji
i współpracy. „Niech pobudza i podtrzymuje Stowarzyszenie Byłych
Wychowanków Księdza Bosko i wspólnie z nimi szuka sposobów zbliżenia tych, którzy się oddalili. Bardziej wrażliwym na wartości salezjańskie niech pomaga dorastać w powołaniu Pomocnika”36.
Św. Jan Bosko był wielkim czcicielem Maryi pod wezwaniem
Wspomożycielki Wiernych. Kult maryjny wyróżniał jego osobistą pobożność oraz to, co przekazywał swoim wychowankom. Szczególnym
wyrazem tego kultu był zbudowany przez ks. Bosko w Turynie kościół
Maryi Wspomożycielki. Zarazem ta świątynia miała promieniować
i rozszerzać nabożeństwo pod tym wezwaniem maryjnym37. Przy tymże
kościele już w 1869 r. powstało Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki
Wiernych. Salezjanie budują ducha jedności i współpracują z tym stowarzyszeniem, jak i innymi instytutami, grupami i ruchami należącymi do rodziny salezjańskiej38.
3. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
Dzieło ks. Bosko w dalszym ciągu się rozwija. Dotyczy to także trzeciej gałęzi rodziny salezjańskiej. Założone w 1876 r. stowaPor. tamże, s. 372-377.
Konstytucje, art. 5. Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, s. 88-89.
Komentarzem do art. 5 Konstytucji jest list przełożonego generalnego, por. Lettera del
rettor maggiore don Egidio Vigano ai salesiani su exallievi di don Bosco, Roma 1987.
36
Regulaminy Ogólne, art. 39.
37
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 140-142.
38
Por. Konstytucje, art. 5.
34
35
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rzyszenie przechodziło kolejne losy swej działalności, również gdy
chodzi o dokumenty je konstytuujące. W 1974 r. powstała nowsza wersja Regulaminu Życia Apostolskiego39. W uroczystość Maryi
Wspomożycielki Wiernych 1986 r. ks. E. Vigano, przełożony generalny salezjanów, ogłosił Regulamin zatwierdzony przez Stolicę
Apostolską40. Kolejnym krokiem było odnowienie i ogłoszenie przez
przełożonego generalnego 11 listopada 2006 r. Programu Życia
Apostolskiego, Statutu i Regulaminu salezjanów współpracowników41.
Statut został aprobowany przez Stolicę Apostolską 15 marca 2007 r.42
i następnie promulgowany przez przełożonego generalnego salezjanów 8 kwietnia tego samego roku (wraz z Regulaminem)43.
Należy przez chwilę zatrzymać się nad nazwą stowarzyszenia.
W swoich początkach Regulamin odnosił się do Współpracowników
Salezjańskich. W języku polskim pojawiały się także nazwy:
Pomocnicy Salezjańscy, Salezjańscy Pomocnicy Kościoła i Współ
pracownicy Salezjańscy44. Odnowiony Statut i Regulamin dotyczy
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (Associazione dei
Salesiani Cooperatori), co bardziej nawiązuje do myśli ks. Bosko,
który dla swoich współpracowników używał nazwy „salezjanie ze39
Por. Nuovo regolamento dei cooperatori salesiani, Roma 1974; Il Cooperatore
nella società contemporanea, Torino 1975; A. Martinelli, Rapporto tra cooperatori
salesiani e salesiani di don Bosco, Roma.
40
Por. Associazione Cooperatori Salesiani, Regolamento di vita apostolica, Roma
1986. Polskie tłumaczenie tej wersji Regulaminu, por. Dykasterium dla Rodziny
Salezjańskiej, Regulamin Życia Apostolskiego. Komentarz oficjalny, tłum. M. Gabryel,
Kraków 2003. Por. też Insieme. Comunione e colaborazione con i laici. Quali rappor
ti?, Roma 1998.
41
Por. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpra
cownic, Program życia apostolskiego, Wrocław 2007.
42
Por. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, 15.03.2007, Prot. n. T 9·¹-1/2006; aprobaty dokonano na okres sześciu
lat ad experimentum.
43
Por. Associazione dei Salesiani Cooperatori, Progetto di Vita apostolica. Statuto
e Regolamento, http://cooperatori.sdb.org/cooperatori/statuto.html, http://cooperatori.
sdb.org/cooperatori/regolamento.html (data dostępu: 12.11.2010); dalej Statut SSW
lub Regulamin SSW. Por. też P. Fabrini, La laicità nei Regolamenti dei cooperatori
salesiani, w: Laici nella famiglia salesiana..., s. 177-182.
44
Por. F. Krasoń, Program Życia Apostolskiego „Statut i Regulamin” podstawą
życia współpracownika, http://www.sws.salezjanie.pl/dokumenty/konferencja_krason.pdf (data dostępu: 12.11.2010), s. 1-2.
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wnętrzni”45. Zarazem chodzi o mężczyzn i kobiety, tj. członków stowarzyszenia (il salesiano cooperatore, la salesiana cooperatrice).
Studium tekstu Statutu wskazuje na nazwę: Stowarzyszenie Salezjanów
Współpracowników; tymczasem w języku polskim można spotkać
równoległy tytuł: Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
i Salezjanek Współpracownic46.
Wszystkie statuty kościelnego zespołu osób określają ich cel, konstytucje, zarząd i sposoby działania47. Statuty Stowarzyszenia Salezjanów
Współpracowników zbudowane są ze wstępu, sześciu rozdziałów
i zakończenia; treść rozdziałów obejmuje następujące zagadnienia:
salezjanin współpracownik i salezjanka współpracownica w Kościele
i świecie, zadania apostolskie, komunia i współpraca w rodzinie salezjańskiej, duch salezjański, przynależność i formacja oraz organizacja
stowarzyszenia.
Salezjanie współpracownicy posiadają swoje własne powołanie
w Kościele i sposób przeżywania Ewangelii, tj. są wezwani do wspierania dzieła zbawienia młodzieży, do zaangażowania na rzecz misji
młodzieżowej i ludowej w duchu ks. Bosko48. Przeżywają swą wiarę
w rzeczywistości świeckiej, czy to będąc wiernymi świeckimi czy
przynależąc do duchowieństwa diecezjalnego49. Salezjanie współpracownicy realizują swoje zadanie apostolskie w pierwszym rzędzie poprzez obowiązki codziennego życia. Następnie, powodowani
duchem salezjańskim, uprzywilejowaną uwagę zwracają na sprawy
młodzieżowe50.
Ich status prawny, to stowarzyszenie publiczne wiernych, którego
członkowie działają w imieniu Kościoła, pod zwierzchnictwem przełożonego generalnego salezjanów; stowarzyszenie posiada osobo45
Por. P. Chavez, List przełożonego generalnego. „Miłujesz wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, … Panie, miłośniku życia!”, DRG (2007) 396,
s. 5-7.
46
Por. F. Krasoń, Program Życia Apostolskiego, s. 1; ta sama nazwa występuje przy
stowarzyszeniu, zarejestrowanym w sądzie, nr KRS: 0000055207, tj. Stowarzyszenie
Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic w Pile.
47
Por. KPK 1983, kan. 94 § 1.
48
Por. Statut SSW, art. 2 § 1-2. Stowarzyszenie należy do rodziny salezjańskiej,
por. tamże, art. 5. Por. Kapituła Generalna 21 Towarzystwa Salezjańskiego (dalej
Kapituła Generalna 21), t. 1, Kraków 1978, nr 69-75.
49
Por. Statut SSW, art. 3-4.
50
Por. tamże, art. 8 § 1-2.
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wość prawną publiczną z główną siedzibą w Rzymie51. Ścisłe związki
z rodziną salezjańską wyraża m.in. fakt, że każdy następca ks. Bosko,
tj. przełożony generalny Zgromadzenia Salezjańskiego jest najwyższym moderatorem dla stowarzyszenia52. Osobny rozdział Statutu
określa wymogi związane ze wstąpieniem do stowarzyszenia i jego
opuszczeniem oraz sprawy formacji współpracownika. Tamże zapisana jest formuła „przyrzeczenia”, którą składa kandydat do stowarzyszenia, po uprzednim ugruntowaniu swego wyboru i pozytywnym
rozpatrzeniu jego podania o przyjęcie53. Ostatni rozdział opisuje struktury stowarzyszenia. Jest ono zorganizowane na trzech poziomach:
światowym, inspektorialnym i lokalnym54. Dopełnieniem Statutu jest
Regulamin stowarzyszenia. W analogicznej strukturze kolejnych rozdziałów, Regulamin zawiera praktyczne odniesienia do działalności,
metodologii, struktury i organizacji stowarzyszenia55.
Statut określa zadania ewangelizacyjne, które ma realizować
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. Korespondują one
z misją nauczycielską Kościoła. Salezjanie ewangelizują i wychowują przede wszystkim ludzi młodych, to samo stanowi zadanie dla
salezjanów współpracowników. Zgodnie z myślą ks. Bosko, chodzi
o formowanie dzieci i młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych
chrześcijan”56. Dlatego m.in. uczestniczą w wychowaniu do wiary
i sakramentów, a także pomagają młodym w wypracowaniu ich chrześcijańskiej obecności w Kościele i świecie57. Warto zaznaczyć, że wychowaniu katolickiemu dedykowany jest trzeci tytuł w księdze trzeciej Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Salezjanie współpracownicy uprzywilejowują działania skierowane do młodzieży, zwłaszcza
Por. tamże, art. 6 § 1-3.
Por. tamże, art. 16 § 1-3. Kapituła Generalna 25 zmieniła Konstytucje salezjańskie, gdy chodzi o osobę odpowiedzialną za rodzinę salezjańską. Odtąd wikariusz przełożonego generalnego koordynuje sprawy rodziny salezjańskiej, a więc
także praktycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników,
por. Wspólnota salezjańska dziś. Kapituła Generalna 25 Salezjanów Księdza Bosko,
Kraków 2002, nr 133.
53
Por. Statut SSW, art. 27 i 32.
54
Por. tamże, art. 35-38.
55
Por. tamże, art. 40 § 1. Adaptacją Statutu i Regulaminu do różnych kontekstów
pracy i miejsca posługi współpracowników są Dyrektoria, por. tamże.
56
Por. tamże, art. 9 § 1.
57
Por. tamże, art. 9 § 3-4.
51
52
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ubogiej, w tym także ofiar marginalizacji, wykorzystania i przemocy58. Promują i bronią także wartości rodziny będącej „domowym
Kościołem”; a ci współpracownicy, którzy są małżonkami, w swoich
rodzinach żyją wartościami systemu wychowawczego ks. Bosko59.
Wszyscy współpracownicy stosują pedagogię dobroci, budują ducha
rodzinnego, wychowują do umiłowania życia, odpowiedzialności, solidarności, dzielenia się i komunii; odkrywają naturalne bogactwo duchowe młodych ludzi oraz wierzą w działalnie łaski Bożej60.
Treść Statutu wskazuje także na zadania apostolskie na płaszczyźnie
środków społecznego przekazu oraz działalności misyjnej Kościoła,
rozumianej jako wychowanie do otwarcia i dialogu międzykulturowego61. Współpracownicy otwierają się na różne formy apostolatu,
wśród których znajduje się: katecheza, animacja grup i ruchów młodzieżowych oraz rodzinnych, współpraca w centrach wychowawczych
i szkolnych62. Zasadniczo współpracownicy współdziałają w inicjatywach prowadzonych głównie przez salezjanów czy salezjanki, ale
Statut zakłada, że stowarzyszenie może pełnić swą misję apostolską
w dziełach autonomicznych im powierzonych63. Zaangażowanie
współpracowników wypływa z ich wiary, zjednoczenia z Chrystusem,
modlitwy oraz miłości apostolskiej będącej wyrazem chrześcijańskiego humanizmu64.
Por. tamże, art. 8 § 2.
Por. tamże, art. 8 § 3. Por. także KPK 1983, kan. 793 § 1.
60
Por. Statut SSW, art. 10 § 1-4. Świeccy uczestniczą w misji profetycznej na sposób salezjański, por. M. Wirth, Alcune espressioni tipiche laicali della famiglia sale
siana: cooperatori ed exallievi, w: Laici nella famiglia salesiana..., s. 55-56.
61
Por. Statut SSW, art. 8 § 4-5, art. 11. Kodeks z 1983 r. w księdze trzeciej zawiera tytuły poświęcone misyjnej działalności Kościoła oraz środkom społecznego
przekazu.
62
Por. Statut SSW, art. 11; Regulamin SSW, art. 3 § 2. Przed wymienieniem różnych form zaangażowania apostolskiego tenże art. 11 Statutu na pierwszym miejscu stawia własną pracę i zawód, a potem katechezę, por. F. Krasoń, Program Życia
Apostolskiego, s. 4.
63
Por. Statut SSW, art. 12 § 3; Regulamin SSW, art. 5 § 1-2. Por. także Salezjanie
i świeccy: zjednoczenie i współuczestnictwo w duchu i w posłannictwie Księdza Bosko.
Kapituła Generalna 24 Salezjanów Księdza Bosko (dalej Kapituła Generalna 24),
Kraków 1997, nr 77, oraz nr 180-182; A. Martinelli, Świeccy rodziny salezjańskiej
i odnowa kapitulna, DRG (1999) 366, s. 46-60.
64
Por. Statut SSW, art. 21 § 1-2.
58
59
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Członkowie stowarzyszenia w praktyce współpracują w prowadzeniu świetlic, oratoriów, szkół i innych dzieł istniejących przy wspólnotach salezjanów i sióstr salezjanek. Podejmują także różne akcje
okresowe, takie jak: Wigilie dla dzieci, pomoc materialna dzieciom
i młodzieży, zorganizowane wyjazdy wakacyjne, zimowiska, półkolonie letnie i zimowe65. Formy zaangażowania współpracowników zależą od sytuacji lokalnej i potrzeb miejscowych, a ponadto zmieniają się
w różnych kontekstach historycznych i politycznych66.
W Polsce uznaje się „prawo wiernych do zrzeszania się zgodnie
z prawem kanonicznym i w celach określonych w tym prawie”67. Każde
stowarzyszenie – zgodnie z prawodawstwem polskim – uzyskuje podmiotowość poprzez sądową rejestrację68. W odniesieniu do podmiotów
związanych z Kościołem, istnieje ponadto możliwość uznania podmiotowości już posiadanej według prawa kanonicznego poprzez wypełnienie procedury poinformowania organów władzy państwowej. Taką
możność dla publicznych stowarzyszeń wiernych stanowi norma konkordatowa: „inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego”69.
65
Por. http://www.sws.salezjanie.pl/Galerie/dzialalnosc/dzialalnosc.html (data
dostępu: 17.11.2010). Por. też J. Gondro, Sprawozdanie Delegata Prowincjalnego
Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic prowincji św. Jana
Bosko, http://www.sws.salezjanie.pl/dokumenty/spr_del_prow.pdf (data dostępu:
17.11.2010).
66
Przykładowo, opracowanie historyczne dokumentujące pracę salezjanów
w Rumi, opisuje m.in. zaangażowanie współpracowników, por. Daj mi dusze, resz
tę zabierz. Salezjanie w Rumi 1937-1997, red. J. Zdolski, Rumia 1997, s. 130-133.
Aktualnie, na terenie salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile,
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników liczy ok. 500 osób zorganizowanych
w 18 centrach lokalnych, por. Z. Łepko, Relacja o stanie Inspektorii św. Wojciecha- KI
2010, Kronika Inspektorialna (2010) 10, s. 24.
67
Konkordat polski z 28.07.1993 (dalej Konkordat), Dz. U. z 1998 nr 51 poz. 318,
art. 19. Por. Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin 2003,
s. 356-365; H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, sko
rowidz, wyd. 12, Krasnobród 2004, s. 120-122; M. Wróbel, Stowarzyszenia katolic
kie…, s. 149-151.
68
Por. Ustawa o stowarzyszeniach, art. 12. „Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego”, tamże, art. 17 ust. 1.
69
Konkordat, art. 4, ust. 3. Wcześniejsze rozwiązania prawne w odniesieniu do
kościelnych i katolickich organizacji, por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
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Szczegółową procedurę potwierdzenia osobowości prawnej podaje
instrukcja Komisji Konkordatowej z 2000 r.70. Strona kościelna, za pośrednictwem sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, składa wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; do wniosku
dołącza się: kopię dekretu utworzenia stowarzyszenia, uwierzytelniony tekst statutu i informację o danych personalnych osoby prawnej71.
Nabycie osobowości zgodnie z prawem polskim dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
które jest publikowane w Dzienniku Ustaw RP72. Natomiast prywatne
stowarzyszenia wiernych mogą uzyskać podmiotowość prawną poprzez wspomnianą wyżej sądową rejestrację, tj. według ustawy Prawo
o stowarzyszeniach z 1989 r.73.
Wydaje się, że salezjanie współpracownicy (na poziomie lokalnym
i inspektorialnym) w polskiej sytuacji prawnej korzystali z drogi sądowej rejestracji. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników po
raz pierwszy w Polsce zostało zarejestrowane 31 stycznia 1995 roku74. Występują też następujące podmioty lokalne: Stowarzyszenie
Współpracowników Salezjańskich - Oddział Terenowy - Czarny Las75,
Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich Wspólnota Lokalna
przy Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Poznaniu76,
Oddział Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Wspólnota
Lokalna „Lubin – Centrum”77, Stowarzyszenie Współpracowników
Salezjańskich Oddział Terenowy w Ostrowie Wlkp.78. W 2001 r. zostało
Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 r., nr 29,
poz. 154 z późn. zm., art. 33-37.
70
Kościelna Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzy
skania osobowości prawnej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego,
15.06.2000, Akta Konferencji Episkopatu Polski (2000) 5, Warszawa 2000, s. 41-50.
71
Por. tamże, art. 6-8.
72
Por. tamże, art. 10-12. Por. też Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła katolickiego…, art. 10.
73
Por. Kościelna Komisja Konkordatowa, Instrukcja…, art. 14.
74
Chodzi o stowarzyszenie związane z inspektorią wrocławską, regon nr
930447534, KRS nr 0000060071; informacja na stronie internetowej nie podaje wyraźnie trybu rejestracji, por. http://www.sws.salezjanie.pl/Galerie/dzialalnosc/dzialalnosc.html (data dostępu: 17.11.2010).
75
Regon nr 150138222, KRS nr 0000126769.
76
Regon nr 300538291, KRS nr 0000276147.
77
Regon nr 390484263, KRS nr 0000081905.
78
Regon nr 250913379, KRS nr 0000003187.
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ponadto zarejestrowane Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
i Salezjanek Współpracownic Prowincji św. Wojciecha79. Jest to tylko
kilka podmiotów, przy których występuje numer KRS. Zatem pozostałe struktury angażują się w swoją misję salezjańską prawdopodobnie
bez starania się o osobowość prawną według prawa polskiego.
4. Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki
Za czasów ks. Bosko, w 1869 r., powstało w Turynie Stowarzyszenie
Maryi Wspomożycielki. Aktualnie, istotnym aktem dla tego stowarzyszenia jest Regulamin z lipca 2003 r.80. Został on zatwierdzony przez
Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego 7 października 2003 i zaprezentowany przez
przełożonego generalnego salezjanów 31 stycznia 2004 r. Wstęp do
Regulaminu przywołuje wydarzenia historyczne: założenie stowarzyszenia przez ks. Bosko, breve Piusa IX z 5 kwietnia 1870 ustanawiające
je arcykonfraternią oraz decyzję przełożonego generalnego salezjanów
z 5 lipca 1989 r., w której uznaje przynależność stowarzyszenia do rodziny salezjańskiej81.
Najważniejszym zamysłem ks. Bosko i zarazem celem stowarzyszenia jest szerzenie kultu maryjnego pod tytułem Wspomożycielki
Wiernych82. W Kościele jest to publiczne stowarzyszenie wiernych
i posiada osobowość prawną z główną siedzibą w Turynie83. Stanowi
ono część rodziny salezjańskiej84. Zalecana jest prosta i elastyczna
struktura stowarzyszenia, zależna od sytuacji w poszczególnych krajach85. Inspektor salezjański może zakładać ośrodki lokalne stowaRegon nr 570843790, KRS nr 0000055207.
Por. Nuovo Regolamento dell’Associazione di Maria Ausiliatrice, Torino 2004,
dalej Regulamin SMW; ta sama publikacja ukazała się w polskim tłumaczeniu, por.
Regulamin Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki. Poprzedni Regulamin był wydany
24 lipca 1997 r., por. Regulamin Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, Piła 1999.
81
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 430.
82
Por. Regulamin SMW, art. 1.
83
Por. tamże, art. 2. Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w poszczególnych państwach, stowarzyszenie może zabiegać o zatwierdzenie ze strony prawa cywilnego, ale nie może włączać się w partie polityczne, ani w spółki nastawione na
korzyści finansowe, por. tamże.
84
Por. tamże, art. 3; Kapituła Generalna 24, nr 80.
85
Por. Regulamin SMW, art. 6. Poprzednia wersja Regulaminu w art. 6 odróżniała
struktury lokalne, regionalne i poziom centralny.
79
80
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rzyszenia na terenie swojej prowincji86. Rady lokalnych stowarzyszeń
koordynują i animują pracę stowarzyszenia, podobnie działają rady
stowarzyszeń inspektorialnych 87.
W stowarzyszeniu podkreśla się wartość kultu Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie i nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki
we wszystkich formach publicznych i prywatnych uznanych przez
Kościół88. Członkowie stowarzyszenia zobowiązują się m.in. do
uczestnictwa w liturgii Kościoła, życia sakramentalnego, propagowania nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki, praktyk pobożności
ludowej (np. różaniec), naśladowania Maryi i przyjmowania postaw
chrześcijańskich w życiu codziennym89.
Chociaż Regulamin tylko w nielicznych swoich postanowieniach
nawiązuje do misji nauczycielskiej Kościoła, to można ją jednak odnaleźć. Członkowie stowarzyszenia przynależą do rodziny salezjańskiej.
To zobowiązuje do uczestniczenia w posłannictwie młodzieżowym
i ludowym w duchu ks. Bosko. Stowarzyszenie w rodzinie salezjańskiej podkreśla szczególną wartość ludowego nabożeństwa maryjnego, jako narzędzia ewangelizacji i promocji warstw ludowych oraz
młodzieży potrzebującej90. Modlitwa i troska członków stowarzyszenia zwrócona jest ku najuboższej młodzieży, jest to także modlitwa
w intencji różnych powołań w Kościele91. Poprzedni Regulamin w art. 9
zachęcał członków do zakładania młodzieżowych grup stowarzyszenia, aby cześć Maryi stawała się także udziałem ludzi młodych.
W Polsce Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki najczęściej występuje przy dziełach prowadzonych przez salezjanów i salezjanki, np.:
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, Parafia św. Rodziny

86
Por. tamże, art. 7; zakładanie ośrodków lokalnych poza dziełami salezjańskimi
wymaga pisemnej autoryzacji biskupa diecezji, por. tamże. Po założeniu ośrodka należy wysłać pismo do centrum stowarzyszenia w Turynie, celem dokonania agregacji,
por. tamże, art. 8-9. Por. też KPK 1983, kan. 312-317.
87
Por. Regulamin SMW, art. 12 i 14; Inspektorzy i inspektorki salezjanek mianują animatorów duchowych, którzy dbają o salezjańską formację członków oraz o łączność z Kościołami partykularnymi, por. tamże, art. 13.
88
Por. tamże, art. 2.
89
Por. tamże, art. 4.
90
Por. tamże, art. 3.
91
Por. tamże, art. 4.
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w Pile, Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie, itd.92. Centralnym punktem odniesienia dla stowarzyszeń lokalnych jest niezmiennie bazylika Maryi Wspomożycielki w Turynie, przy której rozwinęło się
stowarzyszenie93.
5. Stowarzyszenia Byłych Wychowanków ks. Bosko
Salezjanie i salezjanki utrzymują kontakty z byłymi wychowankami, okazują im zainteresowanie, spotykają się z nimi i współpracują.
Żywotna i rodzinna więź powstała między wychowawcami i wychowankami zostaje przedłużona w formie stowarzyszeń skupiających
byłych wychowanków. W 1954 i 1956 r. miały miejsce światowe kongresy wychowanków i przekształcenie dotychczasowych form w konfederację światową; w tym też okresie wypracowano nowy regulamin
(1957 r.) dla skonfederowanych stowarzyszeń94. Po Soborze Watykań
skim II, wychowankowie podjęli dzieło odnowy związane z teologią
laikatu, co zaowocowało m.in. nowszym statutem konfederacji światowej z roku 1976 r.95. W tym czasie nastąpiło rozróżnienie między ruchem
byłych wychowanków, tj. wszystkich pozostających w sferze oddziaływania wychowawczego salezjanów i salezjanek, a Stowarzyszeniem
– Konfederacją Byłych Wychowanków i Wychowanek Księdza Bosko,
92
 ���������������������������������������������������������������������������
Por. http://www.rumia.esalezjanie.pl/2/strony-34/stowarzyszenie_maryi_wspomozycielki_wiernych.htm, http://www.pila.salezjanie.opoka.org.pl/, http://www.janbosko.szczecin.pl/8/strony-22/stowarzyszenie_maryi_wspomozycielki_wiernych.htm
(data dostępu: 18.11.2010). W 39 krajach jest ponad 35.000 członków Stowarzyszenia
Maryi Wspomożycielki Wiernych. Na terenie salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha,
liczy ono ok. 450 osób zorganizowanych w 6 centrach lokalnych, por. Z. Łepko,
Relacja o stanie Inspektorii, s. 24.
93
Informacje historyczne i aktualne o stowarzyszeniu oraz o bazylice Wspo
możycielki Wiernych w Turynie i innych inicjatywach istniejących przy tym kościele,
por. http://www.donbosco-torino.it/pol/page16.html (data dostępu: 18.11.2010).
94
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 374-376.
95
Por. tamże, s. 404; Statuto della Confederazione Mondiale degli Exallievi
di don Bosco, Roma 1976; Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi ed
Exallieve di don Bosco, Roma 1990. Podobne działania podjęły byłe wychowanki
ks. Bosko, por. Statut Światowej Konfederacji Wychowanek/Wychowanków Córek
Maryi Wspomożycielki, Roma 1989. Tenże statut został zatwierdzony dekretem przełożonej generalnej Córek Maryi Wspomożycielki 24 maja 1989 r. Pojęcie laickości,
por. T. Natale, La ‘laicità’ nello Statuto Confederale degli Exallievi SDB, w: Laici nel
la famiglia salesiana..., s. 183-189; P. Romanini, La laicità nello Statuto delle exallie
ve FMA, w: tamże, s. 191-193.
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związanym z aktywną działalnością statutową96. Ostatni światowy
kongres stowarzyszenia odbył się od 29 września do 3 października
2010 r. w Rzymie i podjął prace m.in. nad najnowszą wersją statutu
światowej konfederacji97.
W tym miejscu należy zauważyć, że salezjanie i salezjanki pracują
w wielu krajach świata. Dlatego w stowarzyszeniach różnego szczebla i w światowej konfederacji angażują się byli wychowankowie
i wychowanki różnych kultur, narodowości i religii, nie tylko katolicy. Tym samym, nie każde ze stowarzyszeń byłych wychowanków
jest ściśle stowarzyszeniem wiernych, nie może być również określane mianem stowarzyszenia publicznego98. Istnienie stowarzyszeń
w niektórych sytuacjach miejscowych nabiera wymiaru ekumenicznego i międzyreligijnego99. Tym niemniej, ich wielkie znaczenie dla
rodziny salezjańskiej oraz wychowania i ewangelizacji uzasadnia, aby
tym stowarzyszeniom poświęcić uwagę. Zwłaszcza, że Konstytucje
Zgromadzenia Salezjańskiego w art. 5 potwierdzają przynależność
Por. http://bws.salezjanie.pl/ (data dostępu: 18.11.2010).
Por. Sprawozdanie z IV Światowego Kongresu Byłych Wychowanków don Bosco
w Rzymie, red. A. Pawłowicz, http://www.bws.salezjanie.pl/doc/sprawozdanie_rzym.
pdf (data dostępu: 18.11.2010), s. 1. Wygląda na to, że najnowszy statut nie jest jeszcze zatwierdzony, ale jego szkic jest dostępny w Internecie, por. http://exallievi.sdb.
org/exallievi/new/bozza1.html (data dostępu: 18.11.2010).
98
Stosowny tytuł w Kodeksie z 1983 r. brzmi „stowarzyszenia wiernych”, tj.
ochrzczonych. Także komentarz do kan. 316 informuje, że członkami stowarzyszenia
publicznego mogą być wierni (ochrzczeni) w myśl kan. 204 § 1, a ewentualne przyjęcie katechumenów stanowi interpretację rozszerzającą, por. Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 141. O zagadnieniu członkostwa niekatolików, por.
L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, s. 181-186; V. Marano,
Il Fenomeno associativo nell’ordinamento ecclesiale, s. 106-109. Jednak nie można
wykluczyć sytuacji, kiedy członkami stowarzyszenia lokalnego byłych wychowanków
są wyłącznie katolicy i uznania zrzeszenia za stowarzyszenie wiernych.
99
O ekumenicznym wymiarze, por. Statut Światowej Konfederacji Wychowanek/
Wychowanków Córek Maryi Wspomożycielki, art. 1 § 4. Można postawić pytanie, czy
dopuszczalne są stowarzyszenia grupujące katolików i chrześcijan innych wyznań
oraz czy takie stowarzyszenia mogą przyjąć formę prawną (kanoniczną) w Kościele
katolickim? Kodeks Prawa Kanonicznego wprost nie daje odpowiedzi na tak postawione pytania. D. Salachas uważa, że jest możliwy częściowy udział niekatolików
w stowarzyszeniach ukierunkowanych na ruch ekumeniczny, ale problem wymaga
dalszych badań, por. tenże, Dimensione ecumenica delle associazioni dei fedeli e as
sociazioni interconfessionali, w: Le associazioni nella Chiesa, Città del Vaticano 1999,
s. 117-130; A. Ferrante, Il Diritto di associarsi dei fedeli, s. 100-106.
96
97
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byłych wychowanków do rodziny salezjańskiej z racji otrzymanego
wychowania100. Światowa Konfederacja jest stowarzyszeniem cywilnym i apolitycznym. Jej siedziba mieści się przy Domu Generalnym
Zgromadzenia Salezjańskiego w Rzymie.
Stowarzyszenia wychowanków rozpowszechniają dzieło wychowawcze Towarzystwa św. Franciszka Salezego i Córek Maryi
Wspomożycielki. Byli wychowankowie i wychowanki wprowadzają zasady wychowawcze księdza Bosko we własnych środowiskach,
tj. w rodzinach, szkołach, miejscach pracy. Zaangażowanie wychowanków i wychowanek, jako grupy rodziny salezjańskiej, oznacza rozszerzanie systemu prewencyjnego charakterystycznego dla ks. Bosko101.
Celem ich działalności jest ponadto obrona i promocja godności osoby
i rodziny, pomoc młodzieży, szczególnie ubogiej i zaniedbanej, kształtowanie postaw społecznych, religijnych i moralnych102. W stowarzyszeniach wychowanków należy podkreślać: potrzebę ciągłej formacji,
jednoczenie i wzajemną pomoc, budowanie ducha rodzinnego, zaangażowanie w edukację młodzieży103.
Byłymi wychowankami często są młodzi pracownicy i studenci, w wieku od 17 do 30 lat, którzy angażują się jako wolontariusze
w prace społeczne, w oratoriach, w działaniach pastoralnych wśród
dzieci i młodzieży, w wydarzeniach sportowych i innych polach aktywności. Także dorośli wychowankowie, powyżej 30 lat, w ramach
stowarzyszeń lokalnych są włączeni w pracę wychowawczą na miarę
swych możliwości. Stowarzyszenie stanowi narzędzie, bynajmniej nie
100
Por. Kapituła Generalna 21, nr 69-75; Kapituła Generalna 24, nr 78. Por. też
Lettera del rettor maggiore don Egidio Vigano...; A. Martinelli, Byli wychowanko
wie księdza Bosko: rozbudzić, umocnić i rozwinąć wartości otrzymanego wychowania,
DRG (1993) 344, s. 31-38.
101
Por. Lettera del rettor maggiore don Egidio Vigano..., s. 14-17. Pojęcie “system
prewencyjny” oznacza zebranie całości doświadczenia duchowego i wychowawczego ks. Bosko, które salezjanie wykorzystują w pracy apostolskiej i edukacyjnej, por.
Konstytucje, art. 20, 38-39, 47.
102
Por. http://www.bws.salezjanie.pl/ (data dostępu: 18.11.2010). Myśl księdza
Bosko, aby wychowywać na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan, należy odkrywać i zastosować w nowych warunkach historycznych i politycznych. W tym kontekście przełożony generalny salezjanów zwrócił się do byłych wychowanków, na
ich europejskim kongresie w 2003 r., por. P. Chavez, „Stowarzyszenia Salezjańskie
a Aktywne Obywatelstwo w Europie”. Przemówienie przełożonego generalnego do
uczestników Eurobosco 2003, DRG (2004) 384, s. 86-92.
103
Por. Lettera del rettor maggiore don Egidio Vigano..., s. 29-35.
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drugorzędne, w rozszerzaniu dzieła wychowawczego Zgromadzenia
Salezjańskiego104.
System komunistyczny, który zapanował w Polsce po II wojnie
światowej, zablokował rozwój stowarzyszeń byłych wychowanków
oraz zmusił istniejące do zaprzestania działalności. Odzyskanie suwerenności, a także wolności religijnej pozwoliło salezjanom i salezjankom powrócić, np. do pracy wychowawczej w szkołach. Zarazem
zaczęły rozwijać się stowarzyszenia wychowanków przy szkołach, np.
w Bydgoszczy105, czy grupujące wychowanków związanych z określoną inspektorią salezjańską106. Nadal jednak brakuje krajowej struktury
stowarzyszenia wychowanków.
6. Inne stowarzyszenia
Wraz z Towarzystwem św. Franciszka Salezego i Córkami Maryi
Wspomożycielki rodzinę salezjańską tworzy 28 podmiotów o różnej
formie prawnej. Oprócz omówionych wyżej, formę stowarzyszeń posiadają: Stowarzyszenie Dam Salezjańskich, Wolontariusze z Księdzem
Bosko, Świadkowie Zmartwychwstałego na rok 2000, Stowarzyszenie
Przyjaciół Nowej Pieśni, Stowarzyszenie Misji Księdza Bosko
i Stowarzyszenie Matusi Małgorzaty107. Tylko jedno z nich posiada
w Kościele status stowarzyszenia publicznego. Choć jest to po części
odejście od głównego tematu opracowania, to wypada podać najbardziej podstawowe informacje na ich temat. Wynika to ze znaczenia
tychże stowarzyszeń w charyzmacie salezjańskim oraz tego, że każde
z nich na swój sposób podejmuje zadania wychowawcze i edukacyjne,
a tym samym i misję nauczycielską Kościoła.
W Wenezueli, 13 maja 1968 r., powstało prywatne stowarzyszenie
wiernych: Stowarzyszenie Dam Salezjańskich (Associazione Dame Sale
104
Por. http://exallievi.sdb.org/exallievi/new/chi_siamo.html (data dostępu:
18.11.2010).
105
Por. http://www.pila.salezjanie.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=59
(data dostępu: 18.11.2010).
106
Por. Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskiej
Inspektorii Krakowskiej, http://www.sdb.org.pl/bws/ (data dostępu: 18.11.2010); stowarzyszenie jest jednocześnie zarejestrowane w sądzie, Regon nr 356527361, KRS nr
0000105198.
107
Kto aktualnie przynależy do rodziny salezjańskiej, por, http://www.sdb.org/
index.php?ids=15&sott=1&ty=1#19 (data dostępu: 19.11.2010); formalnie Stowa
rzyszenie Matusi Małgorzaty jeszcze nie przynależy do rodziny salezjańskiej.
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siane). Do rodziny salezjańskiej zostało przyjęte 29 grudnia 1988 r.108.
W stowarzyszeniu działają kobiety katolickie, które poświęcają się
pracy ewangelizacyjnej oraz posłudze ludziom biednym109.
Również w Wenezueli ok. 1992 r. charyzmat salezjański rozwinęła grupa mężczyzn, którzy uformowali stowarzyszenie pod nazwą: Wolontariusze z Księdzem Bosko (Volontari con Don Bosco)110.
Następnie wystąpili do arcybiskupa Caracas o formalne ich zatwierdzenie. Także przełożony generalny salezjanów zwrócił się z tą samą
prośbą do ordynariusza Caracas. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, abp I. A. Velasco Garcia wydał dekret erygujący publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich pod nazwą: Wolontariusze z Księdzem
Bosko. Jednocześnie zatwierdził konstytucje stowarzyszenia111. Był to
etap przejściowy, którego kolejnym krokiem będzie utworzenie instytutu świeckiego, co było wzmiankowane w dekrecie erygującym abpa
Caracas. Członkowie stowarzyszenia mieli trzy spotkania międzynarodowe (1998, 2001, 2005). 24 maja 2006 r. kardynał Caracas, Jorge
Urosa Savino, wydał pismo będące kościelną aprobatą dla Konstytucji
stowarzyszenia, które nadal kontynuuje kroki zmierzające do przekształcenia się w instytut świecki na prawie diecezjalnym112.
25 marca 1999 przełożony generalny salezjanów przyjął do rodziny salezjańskiej stowarzyszenie Świadkowie Zmartwychwstałego
na rok 2000 (Testimoni del Risorto verso il 2000)113. Grupa powstała
w Rzymie w 1984 r. Są to osoby świeckie, które nawiązują do charyzmatu salezjańskiego oraz propagują duchowość radości paschalnej,
Por. Kapituła Generalna 24, nr 80.
Więcej informacji, por. http://www.adsint.org.ve/ (data dostępu: 19.11.2010);
La Famiglia salesiana di don Bosco, s. 142-149.
110
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 431; La Famiglia salesia
na di don Bosco, s. 160-167.
111
Por. I. A. Velasco Garcia, Dekret o Wolontariuszach z Księdzem Bosko, DRG
(1998) 365, s. 90-92. Również przełożony generalny salezjanów w osobnym liście
podkreślił kościelne i salezjańskie znaczenie zatwierdzenia tego stowarzyszenia, por.
J. Vecchi, List przełożonego generalnego, tamże, s. 93-94.
112
Por.
http://www.volontaricdb.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54 (data dostępu: 19.11.2010).
113
Por. J. Vecchi, Uznanie przynależności do rodziny salezjańskiej grupy „Testimoni
del Risorto verso il 2000” – „Świadkowie Zmartwychwstałego w roku 2000”, DRG
(1999) 367, s. 61-76; La Famiglia salesiana di don Bosco, s. 176-183.
108
109
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szczególnie w formie modlitwy „Droga światła” (la Via lucis)114 Jest to
bardziej ruch duchowy w Kościele, choć jego Statuty informują o powstaniu stowarzyszenia (L’Associazione „Volontari per il mondo”)115.
Wydaje się, że jest to prywatne stowarzyszenie wiernych.
W Brazylii w 1978 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej
Pieśni (Comunidade Canção Nova). Jest to międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych. W listopadzie 2008 r. Papieska Rada ds.
Świeckich uznała stowarzyszenie jako dzieło dla całego Kościoła. Do
rodziny salezjańskiej zostało przyjęte 22 stycznia 2009. Charyzmatem
tej wspólnoty jest ewangelizacja z wykorzystaniem środków przekazu
społecznego (radio, telewizja, Internet)116.
Ostatnim stowarzyszeniem, przyjętym 15 stycznia 2010 r. do rodziny salezjańskiej, jest Stowarzyszenie Misji Księdza Bosko (Comunità
della Missione di Don Bosco). Również i ono jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zaaprobowanym w tej formie w 2004 r. Powstało
we Włoszech (Bolonia) w roku 1982, a od 1994 r. posiada osobowość prawną cywilną we Włoszech117. Szczególnym rysem stowarzyszenia jest działalność misyjna i edukacyjna, rozpoczęta w Etiopii
w 1988 r. Aktualnie jest ono obecne także w innych krajach misyjnych
(Madagaskar, Burundi, Argentyna). Życie duchowe oparte na Słowie
Bożym jest w nim przekładane na posługę ubogim i młodzieży.
Duże znaczenie w powstającym dziele ks. Bosko pełniła jego matka, Małgorzata Occhiena, zdrobniale nazywana przez salezjanów
Matusią Małgorzatą. Gotowała dla wychowanków swego syna, prała
i cerowała, ale także troszczyła się o ich wychowanie i katechizację.
Dekret Kongregacji ds. Kanonizacji z 23 października 2006 r. uznał
heroiczność jej cnót i opinię świętości i ogłosił ją „Czcigodną”. To wydarzenie jest znaczące dla całej rodziny salezjańskiej. Pokazuje, jak ludzie świeccy, poprzez zwyczajne obowiązki życia, mogą zmierzać do
świętości. Nawiązując do tego wydarzenia, przełożony generalny zaprosił do promowania Stowarzyszenia Matusi Małgorzaty. Gromadzi
ono rodziców i krewnych osób konsekrowanych, aby towarzyszyli powołaniu swoich dzieci i wspierali je modlitwą. Przełożony generalny
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 431.
Por. http://www.tr2000.it/tr/documenti/statuto.pdf, art. 6; więcej informacji
o tym ruchu, por. http://www.tr2000.it/tr/home.html (data dostępu: 19.11.2010).
116
Por. http://www.cantonuovo.eu/ (data dostępu: 19.11.2010).
117
Por. http://www.associazionecmb.it/ (data dostępu: 19.11.2010).
114
115
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ks. P. Chavez napisał ponadto, że należy przemyśleć sprawę włączenia
stowarzyszenia do rodziny salezjańskiej118. Należy dodać, że aktualnie
przy dziełach salezjańskich tworzą się grupy, niekoniecznie formalne
w formie stowarzyszenia, nawiązujące do osoby Matusi Małgorzaty119.
Na koniec należy powrócić do zalecenia, zawartego w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983: „Wierni świeccy powinni doceniać stowarzyszenia ustanawiane dla celów duchowych, o których w kan. 298,
zwłaszcza te, które zmierzają do ożywienia chrześcijańskim duchem
porządku rzeczy doczesnych i w ten sposób usilnie dążą do osiągnięcia
ścisłego związku między wiarą i życiem”120.
Zakończenie
Opracowanie dotyczy publicznych stowarzyszeń wiernych i dlatego na początku przypomniano najważniejsze normy prawa kanonicznego odnoszące się do tych osób prawnych. Ks. Bosko założył trzy
grupy zrzeszające wiernych, a zarazem złączone z realizacją misji salezjańskiej, tj. współpracowników, czcicieli Maryi Wspomożycielki
i byłych wychowanków. Jego myśl zawarta jest w Konstytucjach
i Regulaminach Ogólnych Towarzystwa Salezjańskiego. Literalnie,
art. 5 Konstytucji wymienia współpracowników i byłych wychowanków oraz nadmienia o innych grupach, które razem tworzą rodzinę
salezjańską. Nasuwa się uwaga, że tenże art. 5 Konstytucji oraz art.
38 Regulaminów Ogólnych używa już nieaktualnej nazwy, co wymaga korekty. W miejsce Stowarzyszenia Pomocników Salezjańskich
(l’Associazione dei Cooperatori Salesiani) należałoby użyć obecnej
nazwy Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
Myśl ks. Bosko była niezmiennie realizowana, m.in. w formie stowarzyszeń nawiązujących do misji Zgromadzenia Salezjańskiego. Zauważa
się stały rozwój Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Pełni
ono własną misję ewangelizacyjną i wychowawczą, a będąc stowarzyszeniem publicznym w Kościele, czyni to jednocześnie w imieniu
Kościoła. Także i Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki jest publicznym stowarzyszeniem wiernych. Jego istotny rys stanowi szerzenie kulPor. P. Chavez, List przełożonego generalnego, DRG (2007) 396, s. 10-11.
Na terenie salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha, stowarzyszenie liczy ok. 100
osób, por. Z. Łepko, Relacja o stanie Inspektorii, s. 24.
120
KPK 1983, kan. 327; prawo kanoniczne poleca nadto współpracę różnych stowarzyszeń oraz odpowiednią formację ich członków, por. tamże, kan. 328-329.
118
119
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tu maryjnego, zwłaszcza wezwania Maryi Wspomożycielki Wiernych.
To zadanie wraz z modlitwą wpisuje się w misję ewangelizacyjną.
Kolejną znaczącą grupą związaną z charyzmatem salezjańskim
stanowi konfederacja stowarzyszeń byłych wychowanków i wychowanek tak Towarzystwa św. Franciszka Salezego, jak i Córek Maryi
Wspomożycielki. W tym wypadku należy mówić bardziej o federacji
stowarzyszeń, aniżeli o jednym zwartym organizacyjnie podmiocie.
Nie ma wątpliwości, że konfederacja kontynuuje i rozszerza dzieło
wychowawcze salezjanów i salezjanek oraz istotnie wpisuje się w zadania nauczycielskie Kościoła. Ponadto, pomaga ona samym byłym
wychowankom w ich dalszej formacji oraz określaniu swojej tożsamości. Zarazem trzeba stwierdzić, że nie jest to publiczne stowarzyszenie
wiernych, gdyż członkami są także chrześcijanie należący do innych
Kościołów i wspólnot, a także niechrześcijanie.
W rodzinie salezjańskiej jest miejsce dla wielu różnych grup
i wspólnot. Część z nich posiada formę prywatnych stowarzyszeń
wiernych. Publicznym stowarzyszeniem wiernych jest natomiast grupa Wolontariusze z Księdzem Bosko. Powstała ona pod koniec wieku
dwudziestego w Wenezueli i stopniowo rozwija swą działalność, choć
nie jest tak znacząca, jak np. współpracownicy.
Dokonując przeglądu stowarzyszeń związanych ze Zgromadzeniem
Salezjańskim, można użyć następującego obrazu: ziarno zasiane przez
założyciela salezjanów rozrosło się w wielkie drzewo. Każda nowa
grupa, ruch, czy stowarzyszenie staje się kolejnym konarem. A każdy
z nich nawiązuje do charyzmatu salezjańskiego, co oznacza także włączenie się w zadania ewangelizacyjne i wychowawcze, głównie skierowane na potrzeby młodzieży i środowisk ludowych.
The realization of the teaching function of the Church in public associations of
the Christian Faithful connected with the Society of St. Francis de Sales
The right for the Faithful to associate exist in the canon law. Among the public
associations of the Christian Faithful there are also those, which are related to spirituality of certain religious institutes. The aim of this work was to elucidate and analyze
public associations of the Christian Faithful, which are connected with the Society of
St. Francis de Sales, as well as the question of how those associations accomplish the
teaching mission of the Church.
In the beginning the most important canon law norms concerning the public associations of the Christian Faithful has been mentioned. St. John Bosco established
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three groups of the Faithful, viz. Salesians collaborators, worshippers of Mary Help of
Christians and Salesian former pupils. The St. John of Bosko’s thought has been constantly fulfilled in further development of Salesian charism. A constant development of
Salesians Collaborators Association is being observed. The association fulfills its own
evangelistic and educational mission, and being at the same time a public association
in the Church- it does it in the name of the Church. Also the Mary Help of Christian
Association is a public association of the Faithful. Its important trait is to spread the
Marian cult, especially the call of Mary Help of Christian. That assignment, together
with prayer makes up the evangelistic mission.
The next important group connected with the Salesian charism is a confederation of
associations of Salesian former pupils. It is the case of federation of associations rather
than of one organizationally close entity. Undoubtedly, the confederation continues
and expands Salesians’ educational work and essentially makes up the educational
assignments of the Church. At once it has to be said that the confederation is not
a public association of the Faithful, because its members are also the Christians belonging to other Churches and communities, and also non-Christian people.
The group Volunteers with the St. John of Bosco is also the public association of the
Faithful. There is a place for many different groups and communities in the family of
Salesians; a part of them exist in the form of private associations of the Faithful. While
reviewing the associations related to Salesian Congregation the following picture
could be used. The seed sowed by the Salesian founder grew large. Each new group,
movement or association becomes another bough. Each of it refers to the Salesian
charism, which also stands for joining in evangelistic and educational assignments,
mainly directed to youth and popular environments.
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Wstęp
Kongregacja ds. Duchowieństwa, w liście okólnym (Prot. N. 2009
0556) z 18 kwietnia 2009 roku adresowanym do wszystkich biskupów świata1, poinformowała o nowych uprawnieniach udzielonych
30 stycznia 2009 tej dykasterii przez papieża Benedykta XVI w zakresie przenoszenia do stanu świeckiego i zwolnienia z celibatu niektórych duchownych, którzy porzucili swą posługę i nie przestrzegają
istotnych obowiązków, wynikających z przyjętego sakramentu święceń. Natomiast w liście okólnym (Prot. 2010 0823) z 17 marca 2010
roku, skierowanym tym razem do wszystkich Ordynariuszy, podała
1
List ten w języku włoskim został umieszczony na stronach internetowych
Episkopatu Polski: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=200968_0 (data
pobrania: 10.02.2011). Ponadto wersję hiszpańskojęzyczną listu publikuje Revista
Española de Derecho Canónico 67(2010), s. 391-400.
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wytyczne proceduralne, które powinny być zachowane przy wdrożeniu procedury przeniesienia duchownego do stanu świeckiego na postawie uprawnień udzielonych wspomnianej Kongregacji.
Uprawnienia udzielone Kongregacji nie tylko odnoszą się do rozpatrywania spraw duchownych przynależących do kleru diecezjalnego,
ale, jak to wynika wyraźnie z treści drugiego listu z 17 marca 20102,
obejmują także przypadki duchownych inkorporowanych do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.
Pierwsze specjalne uprawnienie dotyczy tych duchownych, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne, i pomimo
upomnienia prowadzą nadal życie niegodziwe i gorszące (kan. 1394
§1 KPK/83), a także duchownych trwających w innym zewnętrznym
grzechu ciężkim przeciwko szóstemu przykazaniu, wywołującym
zgorszenie (kan. 1395 KPK/83).
Kolejna prerogatywa ma zastosowanie do tych duchownych, którzy w myśl kan. 1399 KPK/83, dopuścili się zewnętrznego naruszenia
prawa Bożego lub kanonicznego, a ich ukaranie sprawiedliwą karą –
nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego – staje się konieczne
z racji ciężkości wykroczenia oraz w celu uniknięcia poważnego zgorszenia wiernych.
Ostatnie trzecie uprawnienie umożliwia przeniesienie do stanu
świeckiego i zwolnienie z obowiązku zachowania celibatu duchownych, którzy z własnej woli porzucili posługę i nie sprawują jej od
ponad pięciu nieprzerwanych lat.
Uprawnienia udzielone Kongregacji ds. Duchowieństwa, w porównaniu z aktualnie obowiązującymi kodeksowymi normami regulującymi utratę stanu duchownego, w znacznym stopniu ułatwiają procedurę
przeniesienia do stanu świeckiego tych duchownych, którzy porzucili
swą posługę i nie przestrzegają pewnych istotnych wymogów związanych ze stanem duchownym. KPK/83 nie przewiduje, bowiem
– jak to zostanie omówione w pierwszej części niniejszego artykułu
– wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego drogą administracyjną. Ponadto kara wydalenia, wymierzona zgodnie z przepisami
prawa przez trybunał kolegialny za ciężkie przestępstwa przewidziane
ustawą powszechną, nie uwalniała od największego obowiązku sta2
Por. Congregazione per il Clero, Lettera circolare n. 2010 0823, 17 marzo 2010
(dalej: Lettera circolare n. 2010 0823), przypis nr 1.
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nu duchownego, jakim jest zachowanie celibatu. Duchowny, zgodnie
z dotychczasowym prawem, chcąc być uwolniony od tego obowiązku,
musiał skierować pisemną prośbę do papieża o zwolnienie z celibatu.
Z taką prośbą nie mógł wystąpić ordynariusz inkardynacji duchownego. Należy zauważyć, że wielu duchownych, którzy porzucili posługę
nie tylko przez zawarcie cywilnych związków małżeńskich, nie czyni
żadnych formalnych kroków, by uregulować swą sytuacje w Kościele.
Nowe normy, opracowane przez Kongregację ds. Duchowieństwa na
podstawie udzielonych jej uprawnień przez papieża Benedykta XVI,
wprowadzają istotne zmiany w tym względzie, gdyż upoważniają ordynariusza do wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego w celu przeniesienia duchownego do stanu świeckiego, wraz
z dyspensą od zachowania celibatu.
Niemniej jednak, przeniesienie osoby duchownej do stanu świeckiego przy zastosowaniu jednej z trzech uprawnień udzielonych
Kongregacji ds. Duchowieństwa, może nastąpić wówczas tylko wtedy,
gdy występują poważne trudności w przeprowadzeniu procesu sądowego zmierzającego do wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego, bądź też przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w celu
otrzymania reskryptu Stolicy Apostolskiej, połączonego z papieską
dyspensą od zachowania celibatu. Wyraźnie o tym warunku wstępnym przypomina list okólny Kongregacji do Ordynariuszy (Prot. 2010
0823) z 17 marca 2010 roku. Stąd też należy podkreślić, że sposoby
utraty stanu duchownego, ujęte w kan. 290 KPK/83 – wraz z odpowiednimi procedurami określonymi kanonami wspomnianego Kodeksu,
bądź też normami specjalnymi, jak w przypadku uzyskania dyspensy
od celibatu – są nadal aktualne i nie zostały zastąpione specjalnymi
uprawnieniami przyznanymi Kongregacji ds. Duchowieństwa przez
papieża Benedykta XVI. Zastosowanie powyższych uprawnień – jak
to zostało zdecydowanie podkreślone w liście – nie jest automatyczne. Kongregacja bowiem rezerwuje sobie w każdym przypadku prawo
oceny trudności, które nie pozwalają na przeprowadzenie zwyczajnych
kodeksowych procedur powodujących utratę stanu duchownego, a tym
samym wyrażenie zgody na zastosowanie uprawnienia, właściwego do
przypadku jej przedstawionego.
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1. Krótki zarys zwyczajnych i nadzwyczajnych sposobów utraty
stanu duchownego
Kodeks Jana Pawła II z 1983 roku przewiduje w kan. 290 trzy
zwyczajne sposoby utraty przynależności do stanu duchownego.
Duchowny traci stan duchowny ma mocy wyroku sądowego lub dekretu administracyjnego orzekającego nieważność przyjętych święceń (kan. 290, 1º KPK/83). Następnie status prawny osoby duchownej
traci się przez karę wydalenia wymierzoną zgodnie z przepisami prawa (kan. 290, 2º KPK/83). Trzeci sposób utraty przewidziany przez
ustawodawcę to reskrypt Stolicy Apostolskiej udzielony diakonom
z poważnych przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych (kan. 290,
3º KPK/83). Niemniej jednak pewne odstępstwa od zachowania tych
zwyczajnych procedur przewidują uprawnienia przyznane najpierw
w 1997 roku Kongregacji Ewangelizacji Narodów3, a później w 2001
roku Kongregacji Nauki Wiary ma mocy Normae de gravioribus delic
tis promulgowanych przez Motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum
sanctitatis tutela4.
1.1. Stwierdzenie nieważności święceń
Pierwszy sposób utraty stanu duchownego nie budzi żadnych wątpliwości. Jeśli został wydany, zgodnie przepisami prawa, wyrok lub
dekret stwierdzającego nieważność przyjętych święceń, wówczas ten,
kto je zewnętrznie przyjął nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, w tym zachowania celibatu kapłańskiego (kan. 291 i 292
KPK/83). Traci również wszelkie uprawnienia właściwe stanowi duchownemu i nie może wykonywać władzy święceń5. Nie może udzielić także absolucji osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie
3
Por. Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l’Evangeliz
zazione dei Popoli, Ius Missionale 1(2007), s. 260-261.
4
Johannes Paulus II, Litterae Apostolacie motu proprio datae quibus Normae
de gravioribus delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur,
Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprilis 2001, AAS 93(2001), s. 737-739.
5
Więcej na temat skutków wyroku sądowego lub dekretu stwierdzającego nieważność święceń por. V. Ferrara, Le conseguenze della dichiarazione di nullità della
sacra ordinazione dei chierici nel canone 1712, Apollinaris 68(1995), s. 567-586;
tenże, Natura della procedura per la trattazione delle cause di nullità dell’ordinazio
ne e degli obblighi ad essa connessi, w: AA.VV., Sacramenti, liturgia, cause dei san
ti, Napoli 1992, s. 125-162.
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śmierci, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z mężczyzną,
który mino, iż przystąpił do święceń prezbiteratu, przyjął je z jakiejś
przyczyny nieważnie (np. z powodu przymusu lub ciężkiej bojaźni),
a tym samym nigdy nie został naznaczony niezatartym charakterem
sakramentalnym tych święceń. Stąd też konsekwencją wyroku lub dekretu stwierdzającego nieważność przyjętych święceń we właściwym
znaczeniu nie jest utrata stanu duchownego, lecz stwierdzenie braku
zaistnienia przynależności do takiego stanu z racji przyjęcia nieważnie
święceń6. Postępowanie w sprawach o orzeczenie nieważności święceń
są prowadzone, z uwzględnieniem przepisów kan. 1708-1712 KPK/83,
przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów7.
1.2. Karne wydalenie ze stanu duchownego
Drugi sposób utraty przynależności do stanu duchownego to karne z niego wydalenie na podstawie wyroku sądowego wymierzonego
przez trybunał kolegialny (kan. 1425 §1, 2º KPK/83), będącego konsekwencją popełnienia przez duchownego ciężkiego przestępstwa. Jest
to kara ekspiacyjna (kan. 1336 §1, 5º KPK/83), którą wymierza się duchownemu za popełnienie przestępstwa określonego wyłącznie ustawą
powszechną, a nie partykularną (kan. 1317 KPK/83). Ponadto prawodawca Kodeksu z 1983 roku nie dopuszcza możliwości wydalenia ze
stanu duchownego drogą administracyjną z tej racji, że kara ta jest
wymierzana przestępcy na stałe (kan. 1342 §2 KPK/83). Nadto utrata
stanu duchownego przez karne wydalenie, mimo iż pozbawia wszelkich praw i obowiązków właściwych stanowi duchownemu, nie uwalnia jednak – w myśl kan. 291 KPK/83 – od obowiązku zachowania
celibatu. Udzielenie dyspensy od tego obowiązku jest zarezerwowane wyłącznie Biskupowi Rzymskiemu8. W konsekwencji mężczyzna
wydalony ze stanu duchownego powinien zwrócić się bezpośrednio
do papieża z prośbą o zwolnienie od obowiązku zachowania celibatu.
Należy zauważyć, że w praktyce niewielu ordynariuszy decyduje się
na przeprowadzenie procesu sądowego w celu wymierzenia kary wy6
Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale,
vol. I, Roma 1996, s. 408.
7
Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus o Kurii Rzymskiej,
28 czerwiec 1988, art. 68, w: M. Sitarz, W. Kacprzyk (red. i opr.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006, s. 217-257.
8
Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, dz. cyt., vol. I, s. 408.
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dalenia ze stanu duchownego temu, który dopuścił się ciężkich przestępstw. Zazwyczaj poprzestają na karze suspensy zaciągniętej mocą
samego prawa, jeśli duchowny usiłował dokonać zawarcia małżeństwa
(kan. 1394 §1 KPK/83), czy też na jej wymierzeniu w przypadku innych ciężkich przestępstw, za których popełnienie ustawodawca nie
wykluczył wydalenia ze stanu duchownego9.
1.3. Reskrypt Stolicy Apostolskiej
Trzeci sposób utraty przynależności do stanu duchownego to reskrypt Stolicy Apostolskiej udzielony wyłącznie na wyraźną prośbę
zainteresowanego diakona z poważnych przyczyn, a w przypadku prezbitera z najpoważniejszych przyczyn. Jego skutkiem jest przeniesienie proszącego do stanu świeckiego wraz z zakazem wykonywania
aktów władzy święceń, z wyjątkiem udzielenia absolucji penitentom
znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 976 KPK/83).
Prośba o zwolnienie z wszystkich obowiązków wynikających z przyjętych święceń jest kierowana bezpośrednio do papieża, gdyż udzielenie dyspensy od obowiązku zachowania celibatu jest zarezerwowane
samemu Biskupowi Rzymu (kan. 291 KPK/83).
Procedura przeniesienia duchownego do stanu świeckiego na postawie reskryptu przebiega według zasad określonych przez Kongregację
Nauki Wiary z 14 października 1980 roku10 i późniejszych wytycznych

9
Oprócz wspomnianego usiłowania zawarcia małżeństwa, prawodawca KPK/83
przewiduje wydalenie ze stanu duchownego za popełnienie następujących przestępstw:
apostazji, herezji i schizmy (kan. 1364 §2); profanacji postaci eucharystycznych (kan.
1367); użycia przemocy fizycznej wobec papieża (kan. 1370 §1); solicytacji (kan.
1387); konkubinatu oraz trwania w innym grzechu przeciwko czystości, wywołującym zgorszenie (kan. 1395 §1), czy też popełnionych z użyciem przymusu lub gróźb,
albo publicznie lub z osobą małoletnią, poniżej szesnastego roku życia (kan. 1395 §2).
Lista ta uległa znaczącej modyfikacji wraz z publikacją 30 kwietnia 2001 Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, czy też w wyniku wprowadzonych sukcesywnie zmian w Normae de gravioribus delictis.
10
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae circulares Per litteras ad uni
versos, 14 octobris 1980, AAS 72(1980), s. 1132-1135; tenże, Normae procedurales de
dispensatione a sacerdoti caelibatu, 14 octobris 1980, AAS 72(1980), s. 1136-1137.
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właściwych Kongregacji Stolicy Apostolskiej11, które są kompetentne
do rozpatrywania próśb wniesionych przez duchownych12.
O reskrypt Stolicy Apostolskiej połączony z papieską dyspensą
od zachowania celibatu zwracają się w większości – jak to pokazuje współcześnie praktyka – przede wszystkim ci duchowni, którzy
poprzez zawarcie związku małżeńskiego według prawa cywilnego
założyli rodziny. Z tej też racji ich sytuacja życiowa staje się nieodwracalna. Nie widzą oni możliwości powrotu do wypełniania obowiązków wynikających z przyjętych święceń, gdyż ich sytuacja życiowa,
w której się znaleźli, jest ukierunkowana na ponoszenie odpowiedzialności za założoną rodzinę, a szczególnie za ewentualne poczęte dzieci. Są związani suspensą wiążącą mocą samego prawa (kan. 1394 §1
KPK/83), a także zaciągnęli nieprawidłowość do wykonywania przyjętych święceń (kan. 1044 §1, 3º KPK/83), od której dyspensowanie
jest w wypadkach publicznych zarezerwowane Stolicy Apostolskiej
(kan. 1047 §3 KPK/83). W stosunku do nich, jak to już zostało podkreślone wcześniej, nie zostało wszczęte – w myśl kan. 1394 §1 KPK/83
– żadne postępowanie karne, zmierzające do wydalenia ich ze stanu
duchownego. Trzeba jednak podkreślić, że przeważająca większość
11
Przy zachowaniu norm wydanych w 1980 roku przez Kongregację Nauki Wiary,
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała w różnych językach, w formie maszynopisu, wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu próśb
o dyspensę od obowiązków wynikających z przyjętych święceń diakonatu i prezbiteratu. Ponadto w osobnym liście okólnym określiła sposób postępowania w przypadku złożenia próśb przez duchownych, którzy nie ukończyli 40. roku życia oraz w przypadku
niebezpieczeństwa śmierci. Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, Lettera circolare agli Ordinari e ai Superiori generali degli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 6 giugno 1997, Prot. Nr 263/97, Enchiridion
Vaticanum (dalej: EV) 16(1997), s. 448-453.
12
Do 1 marca 1989 roku prośby były kierowane do Kongregacji Nauki Wiary,
a po tej dacie do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Por. Segreteria
di Stato, Lettera Con riferimento al Prefetto della Congregazione del Culto Divino
e della Disciplina dei Sacramenti, 8 febbraio 1989, Notitiae 25(1989), s. 485. Natomiast
z dniem 1 sierpnia 2005 roku kompetencja rozpatrywania próśb o udzielenie dyspensy została przeniesiona do Kongregacji ds. Duchowieństwa. Por. F.R. Aznar Gil, La
expuslsion del estado clerical por procedimento administrativo, Revista Espanola de
Derecho Canonico 67(2010), s. 291. Każda jednak z tych dykasterii, która utraciła
kompetencje rozpatrywania petycji o udzielenie dyspensy, kontynuuje rozpoznawanie
tych spraw, które zostały jej już wcześniej przedstawione, ale z jakiś powodów nie zostały ukończone.
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tych duchownych – jak to wynika z praktyki – zwraca się do Biskupa
Rzymu, za pośrednictwem własnego ordynariusza, bądź ordynariusza
miejsca zamieszkania, z prośbą o udzielenie dyspensy od wypełniania
obowiązków stanu duchownego, w tym celibatu, w celu umożliwienia
im zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i przystępowania
do sakramentów świętych.
Niemniej jednak są i tacy duchowni, którzy po zawarciu związku
małżeńskiego w formie cywilnej, nie są zainteresowani wystąpieniem
do papieża o dyspensę. Dość często żyją oni z dala od Kościoła oraz
umierają w nieuregulowanej sytuacji wobec Boga i Kościoła13. Ponadto
jak pokazuje życie, porzucenie stanu duchownego nie tylko następuje poprzez zawarcie cywilnego związku małżeńskiego. Są duchowni,
którzy oddalają się od stanu duchownego w następstwie popełnienia
innych przestępstw, bądź też znalezienia się w takiej sytuacji życiowej,
która jest nie do pogodzenia ze sprawowaniem aktów świeceń (m.in.
homoseksualizm, choroba alkoholowa czy inne zaburzenia osobowości). Są i tacy, którzy samowolnie porzucają stan duchowny, rezygnując ze sprawowania aktów święceń na skutek przeżywania kryzysu
swego powołania czy też ciągłego konfliktu z własnym ordynariuszem. Dość często żyją oni w nieuregulowanej sytuacji, nie wypełniając obowiązków wynikających z przyjętych święceń z jednej strony,
a z drugiej nie są zainteresowani wystąpieniem z prośbą o przeniesienie do stanu świeckiego, łącznie z dyspensą od obowiązku zachowania
celibatu. Również ordynariusz ich inkardynacji pozostaje dość często
bezradny wobec powyższych sytuacji, gdyż kanony KPK/83, a także
wspomniane już normy Kongregacji Nauki Wiary z 14 października
1980 roku, nie przyznają ordynariuszowi prawa wystąpienia do papieża z prośbą o przeniesienie duchownego do stanu świeckiego wraz
13
Kompetentni ordynariusze – w przypadku duchownych znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci, którzy zawarli cywilny związek małżeński, który może być
sakramentalnie uregulowany po otrzymaniu dyspensy od celibatu – powinni przesłać
(także faksem) bez zwłoki do aktualnie kompetentnej Kongregacji prośbę o udzielenie dyspensy. Do prośby, która w miarę możliwości powinna być podpisana przez
duchownego, należy dołączyć opinię ordynariusza. Por. Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare agli Ordinari e ai Superiori ge
nerali degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 6 giugno 1997,
Prot. ����������������������������������������������������������������������������
Nr 263/97, dz. cyt., nr 5. W tym przypadku nie jest wymagane zachowanie procedur zwyczajnego procesu, przewidzianego prawem. Można dołączyć, jak to wynika
z przyjętej praktyki, o ile jest to możliwe, także opinię lekarską.
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z dyspensą od obowiązku zachowania przez niego celibatu. Jedynym
środkiem pozostaje ewentualnie wymierzenie kary suspensy, bądź też
wszczęcie postępowania sądowego w celu wydalenia duchownego ze
stanu duchownego w przypadku popełnia przestępstwa, za które prawodawca przewidział karne usunięcie. Jednak karne wydalenie w myśl
291 KPK/83 nie uwalnia duchownego od obowiązku zachowania celibatu, lecz dyspensa, której udzielenie jest zarezerwowane papieżowi
po wcześniejszym wniesieniu przez samego zainteresowanego umotywowanej prośby.
1.4. Zastosowanie nadzwyczajnych procedur przy wydaleniu
Przystępując do omówienia prerogatyw udzielonych Kongregacji
ds. Duchowieństwa w zakresie przenoszenia duchownych do stanu
świeckiego, należy wspomnieć przede wszystkich o uprawnieniach,
które Kongregacja Nauki Wiary otrzymała w ramach zastrzeżenia jej
prawa osądzenia niektórych przypadków ciężkich przestępstw, a także
o kompetencji przyznanej Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Normae de gravioribus delictis, promulgowane 30 kwietnia
2001 roku przez Motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis
tutela, a następnie zmodyfikowane 21 maja 2010 roku przez Benedyk
ta XVI14, oprócz rezerwacji Kongregacji Nauki Wiary prawa osądzania
najcięższych przestępstw, umożliwiają wymierzenie kary wydalenia
ze stanu duchownego na drodze administracyjnej za popełnienie ściśle określonych przestępstw15. Wykroczeniami tymi są: przestępstwo
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku życia lub z osobą
dorosłą pozbawioną habitualnego używania rozumu (art. 6 §§1-2);
konsekracja w celu świętokradczym jednej tylko postaci eucharystycz14
Modyfikacje wprowadzone do tesktu Normae de gravioribus delictis ukazały się
na oficjalnej stronie internetowej Stolicy Apostolskiej pod adresem: www.vatican.va/
resources/index_it.htm (data pobrania: 10.02.2011). Również tekst zmodyfikowanych
norm publikuje polskie wydanie L’Osservatore Romano nr 10(326) 2010, s. 53-56 oraz
Anamnesis 63(2010), s. 51-63.
15
Niektórzy autorzy przytaczają przypadki wydalenia przez papieża ze stanu duchownego „ex officio et in poenam”, które miały miejsce jeszcze przed publikacją
Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Było ono zastosowane wobec tych
duchownych, którzy dopuścili się m.in. przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu popełnione z osobą nieletnią. Por. F.R. Aznar Gil, La expuslsion del estado cleri
cal por procedimento administrativo, dz. cyt., s. 269.
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nej albo obu podczas sprawowania Eucharystii lub poza nią (art. 3 §2);
nagrywanie za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych tego, co
zostaje wypowiedziane przez spowiednika lub penitenta w spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub fikcyjnej, albo rozpowszechniane
treści spowiedzi w złych zamiarach w środkach masowego przekazu
(art. 4 §2); usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie (art. 5);
nabywanie albo przechowywanie lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych pornografii przedstawiającej nieletnich poniżej czternastego
roku życia (art. 6 §1, 2º i §2). Tym samym lista przestępstw obarczonych sankcją wydalenia ze stanu duchownego, w porównaniu z kodeksowymi normami, uległa modyfikacji (np. wydłużenie wieku ofiary
do ukończenia osiemnastego roku życia, w przypadku przestępstwa
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą nieletnią), czy też
znaczącemu rozszerzeniu o nowe ciężkie przewinienia.
W materii procesowej, dotyczącej wymierzenia kary wydalenia ze
stany duchownego w razie popełnienia przestępstwa zarezerwowanego Kongregacji Nauki Wiary, Normae de gravioribus delictis utrzymują jako priorytetową kodeksową zasadę osądzania duchownego
w procesie sądowym (art. 21 §1). Niemniej jednak Kongregacja Nauki
Wiary może w poszczególnych przypadkach zadecydować, z urzędu
lub na wniosek ordynariusza, o postępowaniu na drodze dekretu pozasądowego, zastrzegając sobie jednak prawo wymierzenia dekretem
kary wydalenia ze stanu duchownego, z racji natury tej kary, będącą
karą ekspiacyjną dożywotnią (art. 21 §2, 1º). Również wspomniana
dykasteria posiada, przy zachowaniu prawa oskarżonego do obrony,
uprawnienie przedłożenia bezpośrednio papieżowi sprawy ciężkiego
wykroczenia jej zarezerwowanego, której fakt popełnienia przestępstwa przez duchownego nie budzi żadnej wątpliwości (art. 21 §2, 2º).
Podjęta w tym przypadku przez papieża decyzja o wydaleniu sprawcy
ze stanu duchownego, wraz z dyspensą od zachowania celibatu, jest
niepodważalna.
Kongregacja Nauki Wiary nie jest jedyną dykasterią zajmującą się
sprawami wydalenia duchownych ze stanu duchownego. Trzeciego
kwietnia 1997 roku papież Jan Paweł II udzielił Kongregacji Ewangeli
zacji Narodów specjalnego uprawnienia dotyczącego wymierzania kary
wydalenia ze stanu duchownego przy zastosowaniu procedury administracyjnej, jeśli w przeprowadzeniu przewidzianego prawem właściwego procesu sądowego wystąpią obiektywne trudności. Prerogatywa ta
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następnie została potwierdzona 30 kwietnia 2005 roku przez Benedyk
ta XVI16. Ma ona zastosowanie do tych duchownych inkardynowanych
do Kościołów lokalnych zależnych od Kongregacji Ewangelizacji
Narodów, którzy dopuścili się ciężkich przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu (kan. 1395 KPK/83). Wydalenie w tym
przypadku wymaga jednak specjalnego zatwierdzenia papieskiego,
gdyż jest połączone z dyspensą od obowiązku zachowania celibatu
(kan. 291 KPK/83)17. Trzeba jednak zaznaczyć, że spod uprawnień
specjalnych udzielonych wspomnianej dykasterii są wyłączone przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełniane przez
duchownych z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku życia bądź
z osobą dorosłą, która trwale niezdolna jest w pełni posługiwać się rozumem. Ponadto wyłączenie to dotyczy także przypadków nabywania,
przechowywania lub rozpowszechniania wspomnianej już pornografii
przedstawiającej osoby nieletnie. Wykroczenia te, zgodnie z postanowieniami Normae de gravioribus delictis, są zarezerwowane wyłącznie Kongregacji Nauki Wiary.
2. Pierwsze uprawnienie w zakresie usiłowania zawarcia
małżeństwa lub popełnienia innego grzechu ciężkiego
przeciw szóstemu przykazaniu
Pierwsze uprawnienie udzielone przez Benedykta XVI Kongregacji
ds. Duchowieństwa dotyczy możliwości administracyjnego usunięcia
ze stanu duchownego przede wszystkim tych duchownych, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne, i mimo upomnienia nadal trwają w takim związku, wywołując nim wśród wiernych
wielkie zgorszenie (kan. 1394 §1 KPK/83). Wydalenie to może mieć
także zastosowanie do duchownych, będących sprawcami ciężkich
przestępstw przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, o którym mowa
w kan. 1395 §§1-2 KPK/83. Kongregacja jest zobowiązania, po zakończeniu określonej prawem procedury administracyjnej, przedstawić
sprawę papieżowi, który ostatecznie podejmie decyzję o usunięciu „in
16
Por. Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l’Evangeliz
zazione dei Popoli, dz. cyt., s. 260-261.
17
 ��������������������������������������������������������������������������
Wy������������������������������������������������������������������������
dalenie ze stanu duchownego na postawie specjalnego uprawnienia udzielonego Kongregacji Ewangelizacji Narodów zostało szczegółowo omówione w artykule
C. Papale, Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato cleri
cale in poenam, Ius Missionale 2(2008), s. 39-58.
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poenam” ze stanu duchownego sprawcy wspomnianych przestępstw,
wraz z udzieleniem dyspensy od zachowania celibatu18.
2.1. Usiłowanie zawarcia małżeństwa
Jednym z ciężkim ciężkich przestępstw popełnionych przez duchownych, nie tylko przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, ale także
naruszającym obowiązek zachowania celibatu (kan. 277 §1 KPK/83)19,
jest usiłowanie zawarcia małżeństwa (kan. 1394 §1 KPK/83). W przestępstwie tym mowa jest o usiłowaniu, gdyż z punku widzenia prawa kanonicznego, duchowny przez przyjęcie doskonałej i dozgonnej
wstrzemięźliwości, nie może zawrzeć ważnie sakramentu małżeństwa
(kan. 1087 KPK/83). Do zaistnienia przestępstwa dochodzi nie tylko
w przypadku publicznego zawarcia małżeństwa w formie cywilnej,
a więc wobec urzędnika stanu cywilnego, ale także w przypadku usiłowania zawarcia go w formie kanonicznej przez wprowadzenie błąd władzy kościelnej lub zawarcia go wobec duchownego niekatolickiego20.
Duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo – choćby tylko cywilne – podlega karze suspensy, wymierzonej mocą samego prawa
(kan. 1394 §1 KPK/83). Może on być, jak wspomina ten kanon, uka18
Por. Congregazione per il Clero, Lettera circolare n. 2009 0556, 18 aprile
2009 (dalej: Lettera circolare n. 2009 0556), nr 5; A. Sosnowski, Dyspensa od celi
batu z uwzględnieniem Listu okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia
2009 roku, w: „Lex Tua Veritas”. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji
Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin,
(red. P. Majer i A. Wójcik), Kraków 2010, s. 587; D.G. Astigueta, Facoltà conces
se alla Congregazione per il Clero, Periodica 99(2010), s. 7-14; F.R. Aznar Gil, La
expulsión del estado clerical por procedimiento administrativo, dz. cyt., s. 273-284.
19
Z obowiązku zachowania celibatu nie są zwolnieni także diakoni stali, jeżeli
przed przyjęciem święceń nie zawarli związku małżeńskiego (kan. 1037 KPK/83). Do
zachowania tego obowiązku są zobowiązani także ci diakoni żonaci, których związek małżeński uległ rozwiązaniu (np. śmierć żony), chyba że Stolica Apostolska,
w poszczególnych przypadkach i z uzasadnionych przyczyn, wyraziła zgodę na ich
ponowny związek małżeński. Zgoda ta może być wyrażona z trzech przyczyn, a mianowicie, kiedy istnieje niezbędna i uzasadniona potrzeba posługi diakona w diecezji
inkardynacji bądź zachodzi potrzeba opieki kobiecej nad potomstwem wieku dziecięcego, zrodzonym w pierwszym małżeństwie czy też tej opieki nad rodzicami bądź teściami w podeszłym wieku. Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, Lettera circolare agli Ordinari e ai Superiori generali degli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dz. cyt., nr 8.
20
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, Warszawa
2003, s. 159.
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rany stopniowo dalszymi pozbawieniami, a także wydaleniem ze stanu
duchownego w przypadku, gdy kanoniczne upomnienie nie osiągnęło
skutków i postawa duchownego dalej wywołuje zgorszenie. Jest on
także mocą samego prawa pozbawiony urzędu kościelnego (kan. 194
§1, 3º KPK/83). Oprócz tego zaciąga także nieprawidłowości zarówno
do przyjęcia święceń, jak i do ich wykonywania (kan. 1041, 3º i kan.
1044 §1, 3º KPK/83). Ponadto duchowny, przynależący do jakiegokolwiek instytutu zakonnego czy stowarzyszenia życia apostolskiego,
jest również wydalony z instytutu mocą samego prawa (kan. 694 §1, 2º
oraz kan. 764 KPK/83).
Należy zaznaczyć, że usiłowanie zawarcia małżeństwa wraz z wspomnianymi wyżej konsekwencjami, nie zamyka duchownemu drogi
powrotu do wykonywania posługi wynikającej z przyjętych święceń.
Może ją wznowić pod warunkiem odstąpienia od uporu oraz po uwolnieniu z suspensy i innych kar, a także po otrzymaniu dyspensy od
zaciągniętej nieprawidłowości do wykonywania święceń, której udzielenie jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej (kan. 1047 §3 KPK/83).
Ten ostatni akt jest bezwzględnie konieczny, gdyż samo uwolnienie
z kary suspensy i z innych sukcesywnie wymierzonych kar nie uprawnia do wykonywania władzy święceń21.
2.2. Konkubinat oraz inne gorszące trwanie
w grzechu przeciwko czystości
Kongregacja ds. Duchowieństwa otrzymała także specjalne uprawnienie do zajmowania się i przedstawienia papieżowi przypadków tych
duchownych, którzy pomimo wielokrotnych upomnień żyją w konkubinacie bądź trwają w innym grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu (kan. 1395 §1 KPK/83).
Konkubinat to stały związek kobiety i mężczyzny na sposób małżeński bez zawartego legalnego związku małżeńskiego22. To trwałe
pożycie na wzór małżeński osób odmiennej płci jest zakazane prawem Bożym i czysto kościelnym. Duchowny, decydujący się na stałe
współżycie z kobietą, łącznie z relacjami typowo seksualnymi, popeł21
Por. Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, Dichia
razione Attesi che circa la retta interpretazione del can. 1335, seconda parte, del CIC,
19 maggio 1997, EV 16(1997), s. 436-437.
22
Por. S. Paździor, Konkubinat, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002,
kol. 647.
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nia przestępstwo konkubinatu, za które powinien być ukarany suspensą, jeśli mimo wcześniejszego upomnienia nie odstąpił od uporu (kan.
1347 §§1-2 KPK/83). Wobec duchownego, który nadal trwa w przestępstwie pomimo udzielonego upomnienia i wymierzenia suspensy,
można stopniowo dołączać inne kary, nie wyłączając usunięcia ze stanu duchownego. Trzeba wspomnieć, że do zaistnienia przestępstwa
dojdzie bez względu na to czy konkubinat jest publiczny, bądź przynoszący zgorszenie wśród wiernych. Jedynym istotnym warunkiem jest
trwałe pożycie duchownego z kobietą na sposób małżeński23. Również
status kobiety nie ma wpływu na fakt popełnienia przestępstwa, lecz
jedynie może mieć wpływ na surowsze wymierzenie kary. Często bowiem związanie się duchownego z kobietą zamężną, posiadająca rodzinę, czy też prawnie związaną wieczystym ślubem czystości, przynosi
wielkie zgorszenie. Należy także zauważyć, że dość często konkubinat
duchownych przeradza się z biegiem czasu w przestępstwo usiłowania
zawarcia małżeństwa, z racji – w większości przypadków – cywilnego
zalegalizowania pożycia z kobietą. Wówczas duchowny nie podlega
odpowiedzialności karnej za konkubinat, lecz za przestępstwo, o którym mowa jest w kan. 1394 §1 KPK/83.
Innym przestępstwem duchownego zdefiniowanym w kan. 1395 §1
KPK/83, a różnym od konkubinatu, jest trwały ciężki grzech zewnętrzny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywołujący zgorszenie. Również w tym przypadku uprawnienie udzielone Kongregacji
ds. Duchowieństwa przewiduje możliwość postępowania administracyjnego w celu usunięcia sprawcy ze stanu duchownego. Istotnymi
cechami tego grzechu, a zarazem przestępstwa, są jego ciężkość, permanentność oraz zewnętrzność, która powoduje, że wykroczenie jest
publiczne bądź stanie się takim ze względu na okoliczności popełnienia, powodujące jego rozgłoszenie24. Ponadto grzechy te powinny
wywołać zgorszenie. Nie będą więc przestępstwami ciężkie grzechy
popełnione okazjonalnie czy przypadkowo, bądź w sposób tajny25.
Kwalifikowane w tej kategorii przestępstw będą: utrzymywanie przez
duchownego ciągłych relacji homoseksualnych czy heteroseksualnych,
23
Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di
Diritto Canonico. Libro VI, Roma 2001, s. 360.
24
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, dz. cyt., s. 162163.
25
Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 360.
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niekoniecznie z jedną osobą, wywołujące zgorszenie. W przydatku relacji heteroseksualnych wykroczenia te nie mogą przybierać znamion
konkubinatu. Duchowny winny popełnienia trwałego, ciężkiego i zewnętrznego grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu powinien być ukarany w taki sam sposób, jak przy wymierzaniu sankcji
karnych za trwanie w konkubinacie (kan. 1395 §1 KPK/83).
2.3. Inne przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
Ostatnią grupę przestępstw przeciwko czystości, obwarowanych
w razie konieczności sankcją karną wydalenia ze stanu duchownego,
są wykroczenie wyliczone w kan. 1395 §2 KPK/83. Również w przypadku ich popełnienia Kongregacja ds. Duchowieństwa otrzymała od
papieża uprawnienie do ewentualnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydalenia sprawcy ze stanu
duchownego.
Kan. 1395 §2 KPK/83 wymienia cztery typy przestępstw duchownych, które naruszają szóste przykazania Dekalogu. Pierwszy rodzaj
przestępstw to wykroczenia popełnione z użyciem jakiejkolwiek przemocy, do których można zaliczyć, m.in., oprócz gwałtu, także różne
formy molestowania seksualnego26. Druga grupa przestępstw to wykroczenia przeciwko czystości połączone z różnego rodzaju groźbami
psychicznymi bądź moralnymi, kierowanymi wobec pokrzywdzonych.
Ewentualna odmowa spełnienia żądań duchownego w zakresie złamania szóstego przykazania może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, jakimi mogą być, m.in.: odmowa zatrudnienia, utrzymanie pracy,
zniesławienie, wyrządzenie szkód27. Trzecia grupa przestępstw to wykroczenia duchownego przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu,
dokonane publicznie. Mogą one być popełnione w miejscu publicznym (np. na placu czy ulicy), bądź też w miejscu otwartym dla publiczności (np. kino, teatr, kościół). Mogą one być także popełnione
w innym miejscu, niekoniecznie publicznym, ale z udziałem publiczności, albo dokonane bez jej udziału i potem upublicznione w środkach
masowego przekazu28.
Podmiotem biernym trzech wyżej wymienionych czynów przestępczych jest osoba dorosła, bez względu na płeć, która ukończyła osiem26
27
28

Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 360.
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, dz. cyt., s. 164.
Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 360-361.
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nasty rok życia. Jeśli będzie nim osoba niepełnoletnia, a więc poniżej
wspomnianego wieku, wówczas wykroczenia duchownego natury seksualnej popełnione wobec tej osoby, bez względu na jej płeć, będą zaliczane do czwartej grupy przestępstw popełnionych z osobą nieletnią
– kan. 1395 §2 KPK/83. Jednak wiek tej osoby określony w powyższym kanonie, w przypadku przestępstw z udziałem duchownych, uległ
podwyższeniu do ukończenia osiemnastu lat, postanowieniami Motu
proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela z 30 kwietnia
2001 roku. Ponadto na mocy tego papieskiego dokumentu wszelkie
nadużycia seksualne popełniane względem nieletnich są zarezerwowane do rozpatrywania przez Kongregację Nauki Wiary, która jest kompetentna do usunięcia ze stanu duchownego na drodze administracyjnej.
Stąd też spod uprawnień udzielonych Kongregacji ds. Duchowieństwa
jest wyłączony ten rodzaj przestępstw29. Woli uzupełnienia należy dodać, że zmodyfikowane Normae de gravioribus delictis, zatwierdzone 21 maja 2010 roku przez Benedykta XVI, rezerwują Kongregacji
Nauki Wiary nie tylko przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu
Dekalogu, popełnione przez duchownego z nieletnim poniżej osiemnastego roku życia, ale także z osobą dorosłą, która jest trwale niezdolna
posługiwać się rozumem. Ponadto włączono do przestępstw zarezerwowanych, zgodnie z przyjętą już praktyką Kongregacji Nauki Wiary,
nabywanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia
– materiałów pornograficznych przedstawiających nieletnich poniżej
czternastego roku życia. Za popełnienie powyższych przestępstw obowiązujące aktualnie Normae de gravioribus delictis przewidują karalność obligatoryjną, stosownie do wagi przestępstwa, nie wyłączając
wydalenia ze stanu duchownego.
3. Drugie uprawnienie odnoszące się do faktu ciężkiego
naruszenia prawa Bożego lub kanonicznego
Kongregacja ds. Duchowieństwa otrzymała również specjalne
uprawnienia do rozpatrywania spraw duchownych, którzy w myśl kan.
1399 KPK/83, dopuścili zewnętrznego naruszenia prawa Bożego lub
29
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 11-12; Por. F.R. Aznar Gil, La expuslsion del estado clerical por procedimento ad
ministrativo, dz. cyt., s. 279.
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kanonicznego, a ich ukaranie sprawiedliwą karą, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego, staje się niezbędne nie tylko ze względu
na ciężkość przekroczenia, ale przede wszystkim na konieczność zapobieżenia wywołania zgorszenia, bądź jego naprawienia w przypadku
jego zaistnienia30. Uprawnienie to dotyczy zewnętrznego naruszenia
przez duchownego prawa Bożego lub kanonicznego, nie objętego
w prawodawstwie kanonicznym żadną sankcją karną. Przekroczenie
to może przybrać formę świadomego działania wbrew prawu, bądź
też jego zaniechania wbrew temu, co nakazuje norma31. W tych okolicznościach z braku woli poprawy ze strony winnego, ordynariusze
mogą wystąpić do Kongregacji o zatwierdzenie podjętych przez nich
decyzji, albo dykasteria ta z własnej inicjatywy może podjąć decyzję,
o wymierzeniu duchownemu słusznej kary, nie wyłączając także wydalenia ze stanu duchownego32. Jednak usunięcie ze stanu duchownego
na drodze administracyjnej sprawcy ciężkiego naruszenia ustaw pozakarnych – tak powszechnych jak i partykularnych – wydaje się jednak
ostatecznością w przypadku, kiedy wszelkie próby rozwiązania przy
pomocy pasterskich i kanonicznych środków przewidzianych prawem
nie przyniosły pozytywnych skutków. Ponadto wykroczenia przeciw
prawu przemawiające za wydaleniem diakona muszą być ciężkie,
a w przypadku prezbitera bardzo ciężkie33. Za wydaleniem w trybie
administracyjnym może przemawiać także przedłużająca się sytuacja,
która może wywołać bądź już wywołuje wielkie zgorszenie oraz wyrządza wielką szkodę wspólnocie wiernych. Jeśli Kongregacja zdecyduje
się na procedurę wydalenia, to uprawnienie drugie udzielone przez papieża zawiera uchylenie następujących norm KPK/83: kan. 1317, który nie przewiduje ustanowienia kary wydalenia ze stanu duchownego
ustawą partykularną; kan. 1319, który zabrania wydawania nakazów
karnych obwarowanych karą ekspiacyjną, wymierzoną na stałe; kan.
30
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, dz. cyt., nr 5: A. Sosnowski, Dyspensa od ce
libatu z uwzględnieniem Listu okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia
2009 roku, dz. cyt., s. 588; D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per
il Clero, dz. cyt., s. 15-23; F.R. Aznar Gil, La expulsión del estado clerical por proce
dimiento administrativo, dz. cyt., s. 284-286.
31
Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 369.
32
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 22-23.
33
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, dz. cyt., nr 7; F.R. Aznar Gil, La expuslsion
del estado clerical por procedimento administrativo, dz. cyt., s. 284.
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1342 §2 zakazujący wymierzania lub deklarowania kar wiążących na
stałe oraz kan. 1349, który zabrania wymierzenia kar na stałe w przypadków naruszenia ustaw karnych z sankcją nieokreśloną34.
Również w przypadku tego uprawnienia, Kongregacja po zakończeniu wdrożonej procedury administracyjnej w celu usunięcia sprawcy wykroczenia ze stanu duchownego, jest zobowiązania przedstawić
sprawę bezpośrednio Ojcu Świętemu do aprobaty, który podejmie
ostateczną decyzje. Drugie uprawnienie dotyczące przewinień, o których mowa w kan. 1399 KPK/83, w przeciwieństwie do pierwszego
uprawnienia, nie wspomina o fakcie udzielenia dyspensy od celibatu
w razie podjęcia decyzji przez papieża o wydaleniu ze stanu duchownego. Niemniej jednak taka dyspensa może być udzielona i naszym
zdaniem jest prawdopodobnie udzielana. Za jej udzieleniem przemawia sam fakt przestawienia sprawy Ojcu Świętemu do aprobaty i podjęcia stosownej decyzji.
4. Procedura postępowania przy zastosowaniu pierwszego
i drugiego uprawnienia
Osądzenie osoby duchownej, która dopuściła się popełnienia któregoś z przestępstw, będących przedmiotem pierwszego bądź drugiego uprawnienia, odbywa się na drodze administracyjnej. Będzie ono
przebiegać według kan. 1720 KPK/83 oraz specjalnych norm dołączonych przez Kongregację do poszczególnych uprawnień35. Rozpoczęcie
procedury administracyjnej w celu wymierzenia kar, o których mowa
w pierwszym i drugim uprawnieniu, należy zazwyczaj do kompetencji ordynariusza inkardynacji duchownego36. Zanim jednak zdecyduje się on na wydanie dekretu wszczęcia takiej procedury, jest zobowiązany najpierw rozważyć zasadność skorzystania z postępowania
34
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, dz. cyt., nr 7; D.G. Astigueta, Facoltà con
cesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt., s. 22.
35
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 6 i 7; Lettera circolare n. 2010 0823, wraz
z dołączonym załącznikiem nr 1.
36
W niektórych przypadkach ordynariusz inkardynacji duchownego może upoważnić (np. z racji odległości przebywania duchownego) innego ordynariusza do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Taka możliwość wynika z analizy dołączonego
wykazu dokumentów, które powinny zostać przekazane Kongregacji w celu zastosowania pierwszego bądź drugiego uprawnienia. Por. Lettera circolare n. 2010 0823,
Allegato n. 1: Applicazione della I e della II Facoltà speciale. Documenti richiesti per
l’istruttoria di un procedimento per la prima e seconda Facoltà speciale, nr 10 i 11.
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pozasądowego. Kongregacja ds. Duchowieństwa w liście z 17 marca
2010 wyraźnie przypomina, że zastosowanie uprawnień ma miejsce
wówczas, jeśli upomnienia, nagany oraz inne środki pasterskiej troski
nie doprowadziły do poprawy duchownego, a także istnieją poważne
trudności – bądź wręcz niemożliwość – wdrożenia zwyczajnych procedur, zmierzających do wydalenia ze stanu duchownego. W tym celu
ordynariusz jest zobowiązany, po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia w oparciu o kan. 1717-1719 KPK/8337, nie tylko zbadać fakty i okoliczności wykroczenia popełnionego przez duchownego wraz
z jego poczytalnością. Uprawnienie nakłada na ordynariusza szczególny obowiązek pisemnego przedstawienia Kongregacji, na podstawie
zebranych faktów, subiektywnych czy obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają wystąpienie samego duchownego z prośbą o udzielenie dyspensy od zachowania obowiązków stanu duchownego, wraz
z dyspensą od celibatu, a także wskazania poważnych przeszkód,
utrudniających czy wręcz uniemożliwiających przeprowadzenie procesu sądowego w celu wymierzenia kary38.
Rozpoczęte dekretem postępowanie karne na drodze administracyjnej może być prowadzone osobiście przez ordynariusza bądź za
pośrednictwem delegata, jako instruktora postępowania39. W dekrecie należy odnieść się do rezultatów dochodzenia wstępnego (kann.
1717-1719 KPK/83) oraz sformułować oskarżenie. Ponadto procedura wymaga także powołania dekretem dwóch asesorów (kan. 1720, 2º
KPK/83) oraz wyznaczenia notariusza. Funkcje te mogą pełnić jedynie osoby duchowne40. Następnie oskarżony powinien zostać prawnie wezwany na przesłuchanie. W tym wezwaniu powinno się podać
w kilku słowach przyczynę wezwania oraz zasygnalizować możliwość

37
O tym dochodzeniu wstępnym nie wspomina bezpośrednio pierwszy list okólny.
Por. F.R. Aznar Gil, La expulsión del estado clerical por procedimiento administrati
vo, dz. cyt., s. 281-282. Jednak wzmiankę o wstępnym dochodzeniu znajdujemy w wykazie dokumentów, który został dołączony do załącznika drugiego listu. Por. Lettera
circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della II Facoltà speciale.
Documenti richiesti …., nr. 4.
38
Por. Lettera circolare n. 2010 0823.
39
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 13.
40
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 6.
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wyznaczenia adwokata41. Duchownemu, przybyłemu na przesłuchanie, należy przedstawić oskarżenie wraz z dowodami, a także umożliwić mu skorzystanie z prawa do obrony. Samo przesłuchanie nie tylko
powinno odnosić się do wykroczeń będących przedmiotem pierwszego bądź drugiego uprawnienia udzielonego Kongregacji, ale także dotyczyć postawy duchownego, charakteryzującej się uporem trwania
w przestępstwie oraz brakiem zainteresowania kwestią wystąpienia
z prośbą o udzielenie dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem. Duchowny, który pomimo stawienia się na przesłuchanie, odmówił składania zeznań, ma możliwość
pozostawienia pisemnej deklaracji, w której powinien odnieść się nie
tylko do stawianych mu zarzutów, jak i przedstawionych dowodów,
ale także, co do woli dalszego trwania w niegodziwym postępowaniu
oraz niechęci wystąpienia z prośbą o udzielenie dyspensy42. Trzeba się
także liczyć, w niektórych przypadkach, z odmową złożenia zeznań
czy wspomnianej deklaracji oraz z odrzuceniem prawnego wezwania,
bądź też z niemożliwością ustalenia aktualnego miejsca przebywania
duchownego. W tych sytuacjach postępowanie nie ulega przerwaniu.
Jednakże napotkane w postępowaniu trudności muszą być odpowiednio udokumentowane43.
Postępowanie polegające na przesłuchaniu oskarżonego i innych
świadków, a także na zebraniu pozostałych materiałów sprawy, kończy votum instruktora sprawy, jeśli taki został powołany. Wszystkie
akta sprawy należy przekazać ordynariuszowi.
Następny etap postępowania to uważna analiza przesłuchań oskarżonego i powołanych świadków, złożonej ewentualnie deklaracji przez
duchownego, a także pozostałych dowodów oraz innych ważnych materiałów, mających związek ze sprawą44. Jest ona przeprowadzana
przez ordynariusza przy udziale dwóch powołanych asesorów. Z prze41
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della
II Facoltà speciale. Procedimento ex can. 1720 CIC, nr 2. O wyznaczeniu adwokata
nie wspominał pierwszy list okólny. Stąd też jego obecność w tym procesie wydawała
się zbyteczna. Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero,
dz. cyt., s. 14.
42
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della II
Facoltà speciale. Documenti richiesti …, nr 5b.
43
Por. Tamże, nr 5c.
44
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 6.
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biegu tego postępowania należy sporządzić protokół, w którym będzie
przedstawiona ocena zebranych dowodów i argumentów, a także nastąpi merytoryczne ustosunkowanie się do linii obrony. Do protokołu,
podpisanego przez ordynariusza i asesorów, należy dołączyć opinie
własne tych ostatnich, jeśli takie zostały odrębnie złożone45.
Po zakończeniu wyżej wspomnianych czynności, ordynariusz, wszczynający postępowanie dowodowe, przystępuje do opracowania vo
tum, w którym powinien odnieść się do przeprowadzonej z udziałem
asesorów analizy materiału dowodowego oraz dokonać sumarycznego przestawienia okoliczności prawnych i faktycznych dotyczących
oskarżenia46.
Całość postępowania administracyjnego na etapie lokalnym zamyka sporządzenie – przez ordynariusza inkardynacji – umotywowanej
prośby adresowanej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, o wydalenie
oskarżonego ze stanu duchownego na postawie pierwszego, bądź drugiego uprawnienia. O tej prośbie (petitio) wyraźnie wspomina drugi
list dykasterii z 17 marca 2010 roku. Natomiast pierwszy z 18 kwietnia
2009 roku mówi tylko o dekrecie, który ma być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, jeśli ordynariusz na podstawie przeprowadzonego dochodzenia nie ma wątpliwości co do faktu popełnienia przez
duchownego przestępstwa oraz czyn przestępczy nie uległ przedawnieniu, zgodnie z kan. 1362 KPK/83. Podejmując się wyjaśnienia tej
powstałej nieścisłości między dwoma listami okólnymi Kongregacji
należy przyjąć, że sporządzenie prośby będzie miało miejsce w przypadku wszczęcia procedury administracyjnej na podstawie pierwszego bądź drugiego uprawnienia, zmierzającego do wydalenia sprawcy
przestępstwa ze stanu duchownego. Natomiast dekret raczej odnosi się
do przypadku nałożenia innych kar w ramach uprawnienia drugiego,
dotyczącego naruszenia prawa Bożego lub kanonicznego. Dekret ten,
45
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della
II Facoltà speciale. Documenti richiesti…, nr 9. Pierwszy list okólny nie wspominał
o możliwości złożenia odrębnych opinii przez asesorów, a także o konieczności złożenia przez nich podpisów pod protokołem. Z tej też racji D.G. Astigueta wspomina
tylko o rozważeniu przez ordynariusza i asesorów zebranego materiału dowodowego,
bez możliwości złożenia przez tych ostatnich odrębnych opinii, jeśli takowe się pojawią. Por. Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt., s. 14.
46
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della II
Facoltà speciale. Documenti richiesti …, nr 10.
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sporządzony przez ordynariusza zgodnie z kan. 35-58 KPK/83, wymaga potwierdzenia ze strony Kongregacji ds. Duchowieństwa47, do
której to zostaje przesłany wraz z prośbą o jego aprobatę.
Akta sprawy, uwierzytelnione przez notariusza oraz odpowiednio
uporządkowane i ponumerowane, wraz z ich wykazem, należy w trzech
oprawionych kopiach przesłać do wspomnianej dykasterii. Ważne rękopisy czy fotokopie trudne do odczytania powinny być na nowo przepisane w formie maszynopisu.
Kongregacja, po przeanalizowaniu otrzymanych akt może się zwrócić do ordynariusza, jeśli będzie taka konieczność, o ich uzupełnienie48.
Po pozytywnym rozpatrzeniu dykasteria wydaje dekret (kan. 1720, 3º
KPK/83), który wymaga papieskiej aprobaty z racji udzielenia także
dyspensy od celibatu. Po jej uzyskaniu, dokument ten jest przekazywany ordynariuszowi inkardynacji, na którym z kolei spoczywa obowiązek prawnej jego notyfikacji zainteresowanemu duchownemu49. Od
powziętej przez papieża decyzji nie ma możliwości wniesienia żadnego rekursu50.
W celu ułatwienia przeprowadzania dochodzenia na szczeblu lokalnym, Kongregacja opracowała listę dokumentów51, które powinny się
znaleźć w aktach sprawy, a mianowicie:
1. Curriculum vitae i świadectwo święceń duchownego.
2. Kopię badań poprzedzających przyjęcie święceń (scrutinia) oraz
inne dokumenty z okresu formacyjnego duchownego.
3. Dekret ordynariusza rozpoczynający procedurę pozasądową na
podstawie kan. 1720 KPK/83.
4. Dekrety mianowania instruktora, notariusza oraz dwóch asesorów.
5. Upomnienia, nagany oraz inne dokumenty pasterskiej troski, kierowane do duchownego, których celem było naprawienie zgorszenia,
47
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 22-23.
48
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della II
Facoltà speciale. Procedimento ex can. 1720 CIC, nr 5.
49
Por. Tamże, nr 6.
50
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 14.
51
Por. Lettera circolare n. 2010 0823, Allegato n. 1: Applicazione della I e della II
Facoltà speciale. Documenti richiesti per l’istruttoria di un procedimento per la prima
e seconda Facoltà speciale.
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wyrównanie naruszonej sprawiedliwości i skłonienie przestępcy do
poprawy.
6. Pisemne uzasadnienie odnoszące się do niemożliwości zastosowania zwyczajnych procedur, zmierzających do wydalenia ze stanu
duchownego.
7. Akta przesłuchania samego oskarżonego (o ile było to możliwe),
a także ewentualną złożoną przez duchownego deklaracje. Ponadto
do akt należy dołączyć udokumentowaną odmowę złożenia zeznań
bądź deklaracji czy też przyjęcia prawnie doręczonego wezwania,
a także dowody poświadczające próby ustalenia miejsca pobytu
duchownego.
8. Akta przesłuchania lub pojedyncze oświadczenia powołanych
świadków, a także osób, które złożyły doniesienie lub stały się
ofiarami przestępstw popełnionych przez duchownego. Do tych
dokumentów trzeba dołączyć kopię prawnych wezwań wraz z poświadczeniem ich odbioru, bądź też odrzucenia.
9. Inne dokumenty oraz opinie biegłych, które poszerzają informacje
dotyczące osoby duchownego.
10. Opinię instruktora co do przeprowadzonego postępowania dowodowego wraz z decyzją jego zamknięcia.
11. Dekret ordynariusza zwołujący posiedzenie z udziałem asesorów
wraz z kopią ich prawnych wezwań.
12. Protokół z posiedzenia analizującego zebrane środki dowodowe
i wszystkie pozostałe materiały, podpisany przez ordynariusza
i asesorów.
13. Opinia ordynariusza, który dekretem rozpoczął postępowanie
dowodowe.
14. Prośba ordynariusza inkardynacji duchownego, adresowana do
Kongregacji, o zastosowanie odpowiedniego uprawnienia udzielonego przez papieża tej dykasterii.
5. Trzecie uprawnienie dotyczące porzucenia od dłuższego czasu
posługi święceń
Ostatnie uprawnienie udzielone Kongregacji ds. Duchowieństwa
dotyczy zajmowania się duchownymi, którzy porzucili posługę wynikającą z przyjętych święceń i nie wykonują jej nieprzerwanie od

66

KS. M. STOKŁOSA

[24]

pięciu lat52. Uprawnienie to umożliwia dykasterii przeprowadzenie,
przy współudziale właściwego ordynariusza, odpowiedniego postępowania administracyjnego, którego celem jest potwierdzenie faktu
dobrowolnego porzucenia przez duchownego posługi, a także stwierdzenie pewności, o ile jest to możliwe, jego uporczywego trwania
w takim niegodziwym stanie przynajmniej od pięciu ciągłych lat.
Nadane uprawnienie, w przypadku pozytywnej weryfikacji powyższych faktów, przyznaje Kongregacji prawo wydania reskryptu stwierdzającego utratę stanu duchownego, wraz z dyspensą od obowiązków
wynikających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem. Stąd też sprawy tych duchownych, chociaż uprawnienie tego nie wspomina, są
przestawiane papieżowi z racji dyspensy od celibatu, która udzielona
może być wyłącznie przez Biskupa Rzymu (kan. 291 KPK/83).
Uprawnienie to ma na celu zagwarantowanie właściwego porządku
we wspólnocie eklezjalnej i uchronienie wiernych przed popadnięciem
w error communis (kan. 144 KPK/83) co do ważności przyjmowanych
sakramentów53. Porządek ten naruszają, jak to już zostało wspomniane,
duchowni, którzy z własnej inicjatywy porzucili posługę oraz w takim dobrowolnie i niegodziwym stanie trwają od dłuższego czasu. Nie
są zainteresowani powrotem do wykonywania posługi często z motywów personalnych, których źródłem jest, m.in., głęboki kryzys wiary
czy powołania. Przeciw ich postawie nie można wszcząć postępowania karnego, gdyż ich działanie nie posiada znamion przestępstwa54.
Z drugiej strony nie są oni zainteresowani, mimo sugestii ordynariuszy, wystąpieniem do papieża z prośbą o zwolnienie z obowiązku
wynikających z przyjętych świeceń, wraz z udzieleniem dyspensy od
celibatu. Żyją w pewnym zawieszeniu, nie wykonując żadnej posługi,
często bez kontaktu z własnym ordynariuszem. Stąd też trzecie uprawnienie udzielone przez papieża Kongregacji ds. Duchowieństwa ma
na celu uregulowanie stanu prawnego tych duchownym. Umożliwia
52
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 5; A. Sosnowski, Dyspensa od celibatu
z uwzględnieniem Listu okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009
roku, dz. cyt., s. 588-589; D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il
Clero, dz. cyt., s. 23-30; F.R. Aznar Gil, La expulsión del estado clerical por procedi
miento administrativo, dz. cyt., s. 286-289.
53
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 8.
54
Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, dz. cyt.,
s. 23-28.
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ono ordynariuszowi wystąpienie do Kongregacji z prośbą o udzielenie wspomnianemu duchownemu reskryptu deklarującego utratę stanu
duchownego wraz z dyspensą od zachowania celibatu. Zastosowana
procedura w tym przypadku nie ma charakteru karnego. Jest w pewnym sensie nadzwyczajną alternatywą, w odniesieniu do zwyczajnej
procedury określonej w 1980 roku przez Kongregację Nauki Wiary,
pozwalającą jednak ordynariuszowi – w przeciwieństwie do tej zwyczajnej – skierowanie prośby z własnej inicjatywy w celu przeniesienia
duchownego do stanu świeckiego.
6. Procedura postępowania przy zastosowaniu trzeciego
uprawnienia
Specjalna procedura postępowania na podstawie trzeciego uprawnienia została określona w numerze ósmym listu okólnego Kongregacji
ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009 roku. Te same procedury, zawierające osiem artykułów, zostały powtórzone w załączniku drugim,
dołączonym do listu okólnego z 17 marca 2010 roku. Załącznik ten
ponadto publikuje wykaz dokumentów, które powinny być dostarczone dykasterii.
Zgodnie z art. 1 i art. 2 §1, tylko ordynariusz inkardynacji duchownego może zwrócić się do Kongregacji z pisemną prośbą o udzielenie
reskryptu deklarującego utratę stanu duchownego przez tego diakona
lub prezbitera, który przynajmniej od pięciu lat nie sprawuje posługi
święceń i nie jest zainteresowany, o ile to możliwe po dokładnej weryfikacji, powrotem do wykonywania posługi czy też zwróceniem się
do papieża z pokorną prośbą o udzielenie dyspensy od obowiązków
zaciągniętych mocą przyjętych święceń, łącznie z celibatem. Stąd też
na ordynariuszu spoczywa obowiązek przeprowadzenia dochodzenia,
którego celem jest uzyskanie pewności moralnej odnośnie nieodwracalności faktu porzucenia posługi55. Zgodnie z art. 2 §2, dochodzenie to ordynariusz może powierzyć odpowiedniemu kapłanowi, także
spoza diecezji, czy instytutu zakonnego. W tym postępowaniu, z racji
ochrony dobra wspólnego, konieczny jest udział rzecznika sprawiedliwości (art. 2 §3), który powinien przedłożyć ordynariuszowi swoją
pisemną opinię (art. 6). Należy także powołać notariusza. Wszystkie
55

Por. Tamże, s. 30.
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wymienione funkcje, zgodnie z zastrzeżeniem Kongregacji, są powierzane wyłącznie duchownym.
Zasadnicza część postępowania to przesłuchanie, o ile to możliwe,
samego duchownego, którego należy poinformować o możliwości
ustanowienia sobie adwokata. Prawne wezwanie należy doręczyć za
pośrednictwem usług pocztowych lub w inny pewny sposób (art. 4).
Samo przesłuchanie duchownego odnosi się nie tylko do okresu formacji przed święceniami, ale przede wszystkim powinno zmierzać do
pogłębienia analizy tego wszystkiego, co dotyczy kryzysu i porzucenia
posługi oraz zakończyć się deklaracją przesłuchiwanego, co do przyszłości tej posługi. Duchowny musi być świadomy wszczęcia wobec
niego procedury zmierzającej do usunięcia go ze stanu duchownego
wraz z udzieleniem mu dyspensy od celibatu. Może on, w zamian za
przesłuchanie, złożyć podpisaną własnoręcznie deklarację, z której
jasno powinna wynikać świadomość wszczętego wobec niego postępowania z tytułu porzucenia posługi, jak i wola dalszego trwania w takim niegodziwym stanie. Ponadto w tej deklaracji duchowny powinien
oświadczyć, że nie jest zainteresowany wniesieniem z własnej inicjatywy prośby do Ojca Świętego o udzielenie dyspensy od obowiązków
wynikających z przyjętych święceń, łącznie z celibatem.
Może także dojść do sytuacji, w której przesłuchanie duchownego
lub złożenie wspomnianej deklaracji będzie nierealne z racji niemożliwości zlokalizowania miejsca pobytu duchownego, bądź nie przyjęcia
prawnego wezwania na przesłuchanie, albo też odmówienia złożenia
deklaracji. Fakty te powinny być udokumentowane i dołączone do akt
postępowania.
Postępowanie obejmuje również przesłuchanie lub złożenie deklaracji przez świadków wskazanych przez samego duchownego lub wybranych przez instruktora. Do akt postępowania należy dołączyć inne
dokumenty czy też opinie biegłych, które zdaniem instruktora, bądź
ordynariusza są użyteczne w toczącej się sprawie.
Prowadzący wstępne postępowanie jest zobowiązany przekazać
wszystkie akta sprawy kompetentnemu ordynariuszowi wraz z własną
opinią (art. 5). W tej relacji powinien odnieść się do meritum sprawy
i na postawie zebranych faktów wydać opinię, co do zasadności, bądź
niestosowności udzielenia reskryptu na postawie trzeciego uprawnienia udzielonego Kongregacji, biorąc pod uwagę także dobro osobiste
duchownego, jak i dobro Kościoła.
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Ordynariusz, na podstawie otrzymanych od instruktora akt, biorąc
pod uwagę także opinię rzecznika sprawiedliwości (art. 6), powinien
sporządzić własną opinię zarówno, co do samego meritum sprawy, jak
też, co do konieczności wydalenia duchownego ze stanu duchownego
z racji porzucenia posługi, a także zweryfikowanej w postępowaniu
pewności, co do niemożliwego powrotu do jej wykonywania. Ponadto
ordynariusz w tej opinii powinien przestawić i omówić przyczyny
lub trudności, które uniemożliwiają skorzystanie przez duchownego
ze zwyczajnej procedury przeniesienia do stanu świeckiego, bądź też
wszczęcia przez ordynariusza ewentualnej procedury karnej. W zasadzie od ustosunkowania się do tych trudności lub niemożliwości będzie zależała decyzja Kongregacji, co do ewentualnego zastosowania
trzeciego uprawnienia wobec konkretnego przypadku przedstawionego przez ordynariusza56. Ponadto opinia powinna także zawierać informacje o pasterskich lub innych karnych środkach przewidzianych
w KPK/83, które zostały zastosowane wobec duchownego w celu nakłonienia go do wznowienia legalnej posługi.
Postępowanie na lokalnym etapie kończy się sporządzeniem oficjalnej prośby ordynariusza, adresowanej do Kongregacji ds. Ducho
wieństwa, o wydanie reskryptu utraty stanu duchownego wraz
z dyspensą od celibatu, na postawie zastosowania trzeciego uprawnienia udzielonego tej dykasterii przez papieża, dla duchownego, który od
przynajmniej pięciu ciągłych lat nie sprawuje posługi święceń i nie ma
żadnych intencji jej dalszego spełniania (art. 6).
Akta sprawy przekazane do Kongregacji przez ordynariusza
w trzech oprawionych egzemplarzach powinny być uporządkowane,
ponumerowane, uwierzytelnione przez notariusza oraz powinny zawierać ich numeryczny wykaz. Wszystkie dokumentu winny być łatwo czytelne, a rękopisy czy fotokopie trudne do odczytania, muszą
być komputerowo przepisane.
W załączniku drugim do listu okólnego z 17 marca 2010 roku,
Kongregacja podała wykaz dokumentów57, które powinny być jej
dostarczone po przeprowadzeniu postępowania na etapie lokalnym,
a mianowicie:
Por. Lettera circolare n. 2010 0823.
 ���������������������������������������������������������������������������������
Por. Tamże, Allegato n. 2: Applicazione della III Facoltà speciale. Documenti richiesti per l’istruttoria di un procedimento per la terza Facoltà speciale.
56
57
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1. Dekret mianowania instruktora i notariusza oraz rzecznika sprawiedliwości, bądź też akt prawnego wezwania rzecznika ustanowionego na stałe przy trybunale ordynariusza.
2. Curriculum vitae duchownego, uwzględniające ważniejsze etapy
jego życia, szczególnie fakty z okresu jego formacji i służby kapłańskiej wraz z historią jej porzucenia.
3. Kopię badań poprzedzających przyjęcie święceń (scrutinia) oraz inne
dokumenty odnoszące się do okresu formacyjnego duchownego.
4. Świadectwo święceń.
5. Dokumenty potwierdzające wysiłki podjęte przez ordynariusza
w celu wspomożenia duchownego w przezwyciężaniu kryzysu jego
powołania i zachęcenia go do powrotu do służby kapłańskiej czy
diakońskiej.
6. Akta przesłuchania samego duchownego (o ile było to możliwe),
a także ewentualnie złożoną deklarację, co do faktu porzucenia posługi, świadomości rozpoczętego przez ordynariusza inkardynacji
postępowania dotyczącego pozbawienia jego stanu duchownego
oraz intencji kontynuowania dalszego życia bez sprawowania posługi. Odmowa złożenia zeznań bądź deklaracji, a także odmówienie przyjęcia prawnie doręczonego wezwania czy też napotkane
trudności w ustaleniu miejsca pobytu duchownego, powinny być
właściwie udokumentowane i dołączone do akt sprawy.
7. Akta przesłuchania powołanych świadków, do których należy dołączyć kopię prawnych wezwań wraz z poświadczeniem ich odbioru
bądź też odrzucenia.
8. Inne dokumenty lub opinie biegłych, które poszerzają informacje
dotyczące duchownego, a szczególnie faktu porzucenia posługi.
9. Opinię instruktora odnośnie meritum sprawy wraz z decyzją zamknięcia postępowania dowodowego.
10. Opinię rzecznika sprawiedliwości.
11. Pisemną relację dotyczącą nieodwracalności dobrowolnego i niegodziwego porzucenia stanu duchownego oraz napotkanych trudności
w ewentualnym zastosowaniu zwyczajnych procedur przeniesienia
do stanu świeckiego, jakimi są prośba o dyspensę lub karne wydalenie. Z przyczyn praktycznych nic nie stoi na przeszkodzie, aby
ta pisemna relacja była włączona w opinię ordynariusza, mimo iż
w wykazie dokumentów jest ona wymieniona jako trzeci w kolejności osobny dokument. Również kolejność tego dokumentu wydaje
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się nielogiczna, gdyż moim zdaniem, powinien być on sporządzony
po dokonaniu weryfikacji, potwierdzającej – na podstawie zebranych materiałów – upór duchownego oraz trudności w aplikacji kodeksowych sposobów utraty stanu duchownego.
12. Opinia własna ordynariusza wraz z prośbą skierowaną do
Kongregacji o wydanie reskryptu deklarującego, w ramach uprawnienia udzielonego tej dykasterii, utratę stanu duchownego przez
tego, kto oddalił się od sprawowania posługi święceń.
Kongregacja, po przeprowadzeniu wstępnej analizy akt, może zwrócić się do ordynariusza o przeprowadzenie dodatkowego dochodzenia
w zakresie wskazanym przez dykasterię (art. 7). Natomiast po pozytywnym rozpatrzeniu prośby ordynariusza, dykasteria wydaje reskrypt
utraty stanu duchownego wraz z dyspensą od wszystkich obowiązków
wypływających ze święceń, łącznie z celibatem. Stąd też wydanie reskryptu, chociaż uprawnienie o tym nic nie wspomina, jest uzależnione od decyzji papieża, ponieważ chodzi tutaj o dyspensę od celibatu,
której tylko on może udzielić (kan. 291 KPK/83). Reskrypt utraty stanu duchownego jest przesyłany do ordynariusza, na którym spoczywa
obowiązek jego opublikowania (art. 8).
Zakończenie
Nowe normy przeniesienia do stanu świeckiego i zwolnienia
z obowiązku celibatu pewnej grupy duchownych, opracowane przez
Kongregacje ds. Duchowieństwa na podstawie uprawnień jej udzielonych przez Benedykta XVI, nie zastępują dotychczasowych sposobów
utraty stanu duchownego. Nowość tych norm polega na umożliwieniu kompetentnemu ordynariuszowi wszczęcia procedury administracyjnej w celu przeniesienia duchownego do stanu świeckiego wraz
z dyspensą od celibatu. Procedura ta może być zastosowana tylko w sytuacjach wyjątkowych, określonych w samych uprawnieniach. Stąd też
duchowni, którzy z różnych powodów porzucili stan duchowny powinni nadal prosić Stolicę Apostolską o reskrypt udzielający im dyspensy
od wypełniania obowiązków wynikających z przyjętych święceń, wraz
z papieską dyspensą od zachowania celibatu. Również ordynariusz nie
powinien pozostawać obojętny wobec skandalicznych zachowań duchownych, którzy dopuścili się popełnienia ciężkich przestępstw, zagrożonych karą wydalenia ze stanu duchownego. W tych przypadkach
jest nadal zobowiązany wszcząć postępowanie karne, zmierzające do
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wymierzenia sprawiedliwej kary, nie wyłączając wydalenia ze stanu
duchownego na drodze procesu karnego.
Są jednak tacy duchowni, którzy – choć porzucili posługę z różnych powodów i znajdują się praktycznie w sytuacji nieodwracalnej
– nie czynią żadnych formalnych kroków, by uregulować swą sytuację
w Kościele. Dość często także ordynariusze wobec faktu dobrowolnego porzucenia przez duchownego posługi przyjmują bierną postawę.
Również wobec powszechnego faktu usiłowania zawarcia małżeństwa
przez duchownego poprzestają na zaciągniętej mocą samego prawa suspensie, nie wyciągając dalszych konsekwencji przewidzianych prawem. Jest to spowodowane niekiedy trudnościami w przeprowadzeniu
procesu sądowego zmierzającego do wydalenia sprawcy ciężkich przestępstw ze stanu duchownego, a także niemożliwością wymierzenia
tej kary na drodze postępowania administracyjnego, z racji kodeksowego zakazu nakładania lub deklarowania tym sposobem kar
wiążących na stałe sprawcę wykroczenia (kan. 1342 §2 KPK/83).
Stąd też Benedykt XVI, biorąc po uwagę powyższe sytuacje, a także dobro Kościoła jak i samego duchownego, przyznał Kongregacji
ds. Duchowieństwa nowe uprawnienia, które dają możność rozpoczęcia postępowania administracyjnego o wydalenie ze stanu duchownego, łącznie z udzieleniem dyspensy od celibatu.
Na podstawie uprawnień udzielonych Kongregacji ordynariusz
będzie mógł podjąć kroki prowadzące do przeniesienia do stanu
świeckiego duchownych, którzy porzucili swą posługę czy nie przestrzegają pewnych istotnych obowiązków z nią związanych. Chodzi
przede wszystkim o duchownych, usiłujących zawrzeć związek małżeński (kan. 1394 §1 KPK/83) lub popełniających ciężkie wykroczenia
przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu (kan. 1395 §§1-2 KPK/83),
które nie zostały zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary albo też zewnętrznie naruszyli prawo Boże lub kanoniczne (kan. 1399 KPK/83).
W tych przypadkach ordynariusz będzie mógł wszcząć procedurę administracyjną w celu karnego usunięcia sprawcy wykroczeń ze stanu duchownego. Usunięcie to będzie połączone ze zwolnieniem ze
wszystkich obowiązków wynikających z przyjętych święceń, także
z obowiązku celibatu. Ponadto zastosowanie procedury administracyjnej w celu przeniesienia duchownego do stanu świeckiego, wraz
z wyżej wymienionymi skutkami, obejmuje także duchownych, którzy
porzucili posługę i trwają w takim stanie od ponad pięciu lat oraz nie są
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zainteresowani powrotem do jej wykonywania, ani też uregulowaniem
swej sytuacji w Kościele.
Kończąc omawianie uprawnień, należy także zasygnalizować pojawienie się trudności, a mianowicie, kto posiada kompetencje wszczęcia procedury na mocy pierwszego uprawnienia, wobec duchownych
zakonników instytutów kleryckich, którzy przez fakt usiłowania zawarcia małżeństwa zostali mocą samego prawa wydaleni z instytutu
zakonnego (kan. 694 §1, 2º KPK/83)? To samo pytanie odnosi się do
możliwości skorzystania z pozostałych uprawnień wobec tych duchownych, którzy zostali wydaleni z instytutu mocą samego prawa
na skutek notorycznego odstąpienia od wiary katolickiej (kan. 694 §1,
1º KPK/83), bądź też zostali z tego instytutu wydaleni na podstawie
dekretu najwyższego przełożonego instytutu (kan. 699 KPK/83), potwierdzonego przez kompetentną władzę kościelną (kan. 700 KPK/83).
Prawnie wydaleni duchowni utracili przynależność do instytutu, ale
wciąż pozostaje nierozwiązany problem ich inkardynacji. Prawodawca
w kan. 265 KPK/83 wyklucza możliwość istnienia duchownych bez
inkardynacji, czyli tułaczy. Wobec tego, czy nadal pozostają inkardynowani do instytutu, a ich ordynariuszem jest dalej wyższy przełożony
zakonny? Jak pokazuje praktyka przełożeni ci uważają, że wydaleni
z instytutu zostali także z niego ekskardynowani. Taki pogląd przyjmują także niektórzy kanoniści58. Powstaje więc zasadnicze pytanie:
kto jest ordynariuszem tej grupy duchownych? Zagadnienie to dotyczy także tych duchownych zakonników, którzy w myśl stosowanej
swego czasu praktyki Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, otrzymali indult odejścia z instytutu, połączony z dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych
święceń, za wyjątkiem celibatu59. Ci duchowni – jak to wynika z treści dekretu wspomnianej dykasterii – są zasuspendowani w posłudze
święceń aż do momentu znalezienia sobie biskupa, który zezwoli im
na wykonywanie władzy święceń, bądź też wyrazi wolę ich przyjęcia
do diecezji na okres próby.

58
Por. V. De Paolis, La situazione giuridica del religioso sacerdote di voti perpetui
uscito dall’istituto per indulto o per dimissione, Sequela Christi 2009/2, s. 200-201.
59
Por. Sacra Congregatio pro Religiosi set Institutis Saecularibus, Procedura
per la separazione di un membro dal suo istituto, EV 9(1983-1985), s. 857-861.
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Pozostaje mieć nadzieję, że zasygnalizowane wyżej trudności, stanowiące w jakimś sensie lukę prawną, zostaną rozwiązane przez kompetentne organy Stolicy Apostolskiej.
Trzeba też na zakończenie zaznaczyć, że ten, kto utracił stan duchowny – czy to na podstawie udzielonego reskryptu Stolicy Apostolskiej
lub ma mocy wyroku sądowego albo na mocy uprawnień udzielonych Kongregacji ds. Duchowieństwa – może zostać przywrócony do
stany duchownego – w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą Stolicy
Apostolskiej. Umotywowaną prośbę w tym wypadku należy kierować
za pośrednictwem życzliwego biskupa diecezjalnego bądź przełożonego wyższego kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia
życia apostolskiego, który wyrazi zgodę przyjęcia do diecezji lub do
instytutu czy stowarzyszenia60.
La perdita dello stato clericale sulla base delle facoltà speciali concesse alla
Congregazione per il Clero
La Congregazione per il Clero ha pubblicato il 18 aprile 2009 la lettera circolare
indirizzata agli ordinari diocesani, informando su tre facoltà speciali che sono state
concesse dal papa Benedetto XVI alla Congregazione stessa il 30 gennaio 2009. Queste
facoltà riguardano la riduzione allo stato laicale di quei sacerdoti che si macchiassero
di colpe particolarmente gravi o hanno abbandonato il loro ministero senza chiedere la
riduzione allo stato laicale.
Successivamente questo dicastero ha provveduto, il 17 marzo 2010, a inviare la
seconda lettera a tutti gli ordinari, trasmettendo in allegato „le linee procedurali per
la trattazione dei casi in oggetto, unitamente all’elenco dei documenti necessari al
completamento dell’istruttoria nella fase locale”.
Tra le facoltà speciali concesse dal Papa alla Congregazione per il Clero figura,
innanzitutto, la facoltà di trattare i casi di dimissione dallo stato clericale „in poenam,
con relativa dispensa da tutti gli obblighi decorrenti dall’ordinazione, di chierici che
abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano
e continuino nella condotta di vita irregolare e scandalosa; e di chierici colpevoli di
gravi peccati esterni contro il sesto comandamento”.
La seconda facoltà concede alla Congregazione autorità di intervenire „per infliggere
una giusta pena o penitenza per una violazione esterna della legge divina o canonica”;
60
Por. Lettera circolare n. 2009 0556, nr 9; D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla
Congregazione per il Clero, dz. cyt., s. 31; F.R. Aznar Gil, La expulsión del estado
clerical por procedimiento administrativo, dz. cyt., s. 290.
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mentre in casi veramente eccezionali e urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento
da parte del reo, si potranno anche infliggere „pene perpetue, non esclusa la dimissione
dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero”.
Infine, la terza facoltà riguarda la dichiarazione della perdita dello stato clericale
per i chierici che abbiano abbandonato il ministero „per un periodo superiore ai cinque
anni consecutivi, e che persistano in tale assenza volontaria e illecita dal ministero”.
Queste facoltà non sostituiscono l’attuale normativa sulla perdita dello stato
clericale stabilita dal can. 290 CIC, va vanno incontro – come ha spiegato nella radio
vaticana il Card. Claudio Hummes, Prefetto della Congregazione per il Clero – alle
„molte nuove situazioni alle quali la legge canonica non era in grado di dare adeguate
risposte”. In questi casi, quando esiste la comprovata impossibilità di presentare da
parte del sacerdote la richiesta per ottenere la dispensa dagli obblighi dello stato
clericale e anche esistono gravi difficoltà nella celebrazione di un processo penale
giudiziale, gli stessi ordinari possono avviare il processo amministrativo nei confronti
di questi sacerdoti, salvo il loro diritto di difesa che deve essere sempre garantito. Però
l’applicazione di questa procedura amministrativa non è automatica, ma deve essere
approvata dalla Congregazione.
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EWANGELICZNA RADA UBÓSTWA
WEDŁUG KAN. 600 KPK/1983
Treść: Wprowadzenie. – 1. Podstawy chrystologiczne ewangelicznej rady ubóstwa.
– 1.1. Naśladowanie Chrystusa. – 1.2. Chrystus, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim. – 2. Cechy teologiczne ewangelicznej rady ubóstwa. – 2.1. Obowiązek życia
w rzeczywistości i w duchu ubogiego. – 2.2. Konieczność prowadzenia życia pracowitego w umiarze. – 2.3. Wymóg rezygnacji z ziemskich bogactw. – 3. Prawne elementy
realizacji rady ubóstwa. – 3.1. Zależność i ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi. – 3.2. Ubóstwo uwarunkowane prawem własnym instytutów zakonnych.
– Zakończenie.

Wprowadzenie
Podjęcie zagadnienia ewangelicznej rady ubóstwa jest w czasach
obecnych bardzo trudne i jednocześnie niemodne. Współczesna kultura uważa życie w ubóstwie1 za nieszczęście, nie rozumie i nie aprobuje jego ideału, zwłaszcza tego dobrowolnie podejmowanego przez
zakonników na podstawie złożonych ślubów. Twierdzi się bowiem, że
osoba dorosła z natury rzeczy nigdy nie będzie chciała wyrzec się swej
wolności finansowej i w ogóle autonomii2. Stąd obecnie pisze się raczej o prestiżu pieniądza, biznesie, dążeniu do zdobycia fortuny.
1
Człowiek ubogi to ten, który posiada tylko to, co nieodzowne do życia, a czasem odczuwa brak również rzeczy koniecznych, tak że prosi o jałmużnę – Novissimo
Dizionario della Lingua Italiana (a cura di G. Folena), Milano 1982, s. 149.
2
L. Crippa, Povertà amata, povertà beata: riflessioni e orientamenti sulla povertà
religiosa alla luce del Vaticano II. Riflessioni e orientamenti alla luce del Vaticano II
sulla povertà religiosa, Milano 1989, s. 9; S.M. Pasini, Il consiglio evangelico di
povertà (can. 600) ancora a proposito del problema dell’interpretazione della norma
e del metodo nel diritto, Commentarium pro Religiosis et Missionaris 76(1995)138;
J.A. Merkle, I voti nella vita religiosa, Casale Monferrato 1998, s. 254.
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Niezależnie jednak od panujących poglądów osoby konsekrowane
wciąż zobowiązują się do realizacji tej kontrowersyjnej rady ewangelicznej, mając świadomość, że bogatemu trudno jest wejść do królestwa niebieskiego3 i że dwom panom (Bogu i mamonie) nie można
służyć4. Dlatego też słuszne wydaje się poświęcenie chociażby krótkiego studium pojęciu ewangelicznej rady ubóstwa zawartemu w kanonie
600 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Będzie ono miało na
celu wyjaśnienie waloru ubóstwa obserwatorom życia konsekrowanego, oraz samym osobom konsekrowanym, lepiej obecnie niż kiedyś
zaopatrzonym pod względem materialnym, nie odczuwającym większych braków i cieszącym się często zabezpieczeniem majątkowym,
które wzbudza zazdrość otoczenia, a jednak poszukującym sposobu
życia ubogiego i zadającym sobie pytanie o to, gdzie jest jego sens5.
Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że chociaż na przestrzeni wieków
praktyka rady ubóstwa przyjmowała różne formy, zwłaszcza w aspekcie zewnętrznym, to jednak jej istota pozostawała i pozostaje wciąż
niezmienna6. Kanon 600 bardzo trafnie ją wyraża, przypominając, że
przez niektórych wiernych jest ona podejmowana dobrowolnie w celu
naśladowania Chrystusa, który, będąc bogaty, stał się dla nas ubogim,
aby nas swym ubóstwem ubogacić (2 Kor 8,9; Mt 8,20). Realizacja
rady ubóstwa zobowiązuje do przyjęcia życia w rzeczywistości
i w duchu ubogiego, dalekiego od ziemskich bogactw, do podjęcia pracy i egzystencji w umiarkowaniu oraz do zależności i ograniczenia
od przełożonych w zakresie używania posiadanymi także na własność
dóbr i dysponowania nimi7. Wymienione elementy zostaną omówione
3
Mk 10, 23: „Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego»”; Mt 19, 24; Mk 10, 24, 25; Łk 18,
24-25; V.C. García, Povertà. 1. Fondamento biblico, w: Dizionario Teologico della
Vita Consacrata, dir. A.A. Rodríguez, J.M. Canals Casas, Milano 1994, s. 1248-1252;
U. Terrinoni, Parola di Dio e voti religiosi. Icone bibliche. 3. Povertà, Bologna 2003,
s. 13.
4
Łk 16, 13.
5
J. Galot, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno. Povertà, Vita Consacrata
13(1977)1.
6
G. Santos, Formazione alla povertà e all’obbedienza, Vita Consacrata 34(1998)
406; Y. Schwaiger, La vita religiosa dalle origini ai nostri giorni, Milano 1997, s. 362364; J. Gribomont, Povertà, Dizionario degli Istituti di Perfezione (odtąd: DIP), Roma
1983, t. VII, s. 246-248.
7
Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia
zakonnego «Perfectae caritatis», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, de-
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w dalszej części artykułu. Mimo iż wspomniany kanon 600 znajduje
się w części KPK/1983 dotyczącej wszystkich form życia konsekrowanego i pełni swego rodzaju rolę wspólnego dla nich przewodnika8,
to jednak niniejszy artykuł będzie nawiązywał głównie do ubóstwa
praktykowanego przez członków instytutów zakonnych.
1. Podstawy chrystologiczne ewangelicznej rady ubóstwa
KPK/1917 roku określał praktykę rady ubóstwa tylko pod względem prawnym, nie dając żadnej teologicznej definicji przedmiotu9.
Natomiast już w dekrecie Soboru Watykańskiego II o przystosowanej
do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis zostało wyraźnie podkreślone, że ubóstwa zakonnego nie można ograniczyć tylko do zwykłej zależności prawnej zakonnika od przełożonych
w dysponowaniu dobrami materialnymi, ponieważ nie wyczerpuje ona
istoty tej rady10. Prawodawca kodeksowy podtrzymał myśl soborową,
biorąc dodatkowo pod uwagę dwudziestoletnie doświadczenia posoborowe w realizacji rady ubóstwa, i dostrzegł konieczność wzbogacenia jej definicji o fundament chrystologiczny w celu ukazania jak
najgłębszego sensu ubóstwa ewangelicznego11. Stąd podstawy chrystologiczne i teologiczne ewangelicznej rady ubóstwa zamieszczone
klaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 259-275 (odtąd PC), nr 13;
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. C.C. Salvador, V. de Paolis, G. Ghirlanda,
Cinisello Balsamo 1993, s. 812 (odtąd: NDDC); KPK/1983, kan. 600: „Ewangeliczna
rada ubóstwa do naśladowania Chrystusa, który będąc bogaty stał się dla nas cierpiącym niedostatek, prócz życia w rzeczywistości i w duchu ubogiego, prowadzonego
pracowicie w trzeźwości i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sobą zależność
i ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi, zgodnie z własnym prawem poszczególnych instytutów”.
8
Y. Sugavara, La povertà evangelica nel Codice: norma comune (can. 600) e ap
plicazione individuale (can. 668), Periodica 89(2000)47.
9
KPK/1917, kan. 579-583.
10
PC, nr 13: „Gdy chodzi o ubóstwo zakonne, nie wystarczy być uzależnionym od
przełożonych w używaniu dóbr, ale trzeba, żeby zakonnicy i w rzeczywistości, i w duchu byli ubodzy, mający skarby w niebie (por. Mt 6, 20)”; E, Gambari, Manuale della
vita religiosa alla luce del Vaticano II..., s. 54.
11
Communicationes 11(1979)312-313; B. W. Zubert, Dochody zakonników
i członków stowarzyszeń życia apostolskiego nabywane «własnym staraniem» lub «ze
względu na instytut» (por. kan. 668 §3 i kan. 741 §2), w: Służba i praca. Materiały
II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994), red.
B.W. Zubert, E. Szczot, s. 126.
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w pierwszej części kanonu 600 nie są mało istotnym dodatkiem do jej
definicji i prawnej regulacji, zwłaszcza w perspektywie posoborowych
przemian społecznych i związanej z nimi odnowy życia zakonnego.
Podobnie jak pozostałe kanony KPK/1983 (599 i 601) prezentujące
pojęcia ewangelicznych rad czystości i posłuszeństwa, również kanon
600 podaje fundament chrystologiczny i teologiczny rady ubóstwa,
a następnie określa prawną jej regulację.
1.1. Naśladowanie Chrystusa
Pojęcie ewangelicznej rady ubóstwa odnosi się do takiego rodzaju
życia ubogiego, który podejmuje się tylko i wyłącznie ze względu na
wierniejsze naśladowanie Chrystusa. Praktyka tej ewangelicznej rady
– podobnie jak dwóch pozostałych – rad rozpatrywana jest zawsze
w relacji do Chrystusa. Stąd wszystkie inne rodzaje ubóstwa i motywacje skłaniające do życia ubogiego nie wchodzą w zakres tejże rady12.
Ubóstwo w czasach starotestamentalnych postrzegane było jako
bolesne doświadczenie wierzących w Jahwe i nie daje się zauważyć
w duchowości ówczesnych ludzi dążenia do wyrzeczenia się bogactw.
Dostrzega się raczej prośby ubogich do Boga o uwolnienie od trudnej
kondycji życia. Inne spojrzenie na ubóstwo przyniósł dopiero Nowy
Testament, który zarówno w samym życiu Chrystusa jak i Jego nauczaniu ukazuje walor ubóstwa13. Całe ziemskie życie Chrystusa naznaczone było ubóstwem – od momentu narodzenia w stajni aż do
śmierci w ogołoceniu na krzyżu. Pochodzenie zaś Boga-Człowieka ze
środowiska ludzi ubogich sprawiło, że wykonywał on prace fizyczne, czyli przyjmował byt współczesnych mu ludzi biednych. Także po
rozpoczęciu działalności publicznej prowadził życie ubogie bez domu,
jako pielgrzym14, otaczał się ludźmi biednymi15.
KPK/1983, kan. 600, 662.
V.C. García, Povertà. 1. Fondamento biblico, s. 1242-1245; S. Légasse,
Povertà. I. Dati biblici e interpretazione teologia della povertà di Cristo, DIP, s. 249;
S. Gonzales Silva, Fondamenti teologici della vita religiosa, w: Lo stato giuridico dei
consacrati per la professione dei consigli evangelici, Città del Vaticano 1985, s. 27.
14
Mt 8, 20: „Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć»”; Łk 9, 58: „Jezus
mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy
nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć»”; E, Gambari, Manuale della vita reli
giosa alla luce del Vaticano II…, s. 57.
15
V.C. García, Povertà. 1. Fondamento biblico, s. 1245-1248.
12
13
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Odwołując się natomiast do nauczania Chrystusa o ewangelicznej
radzie ubóstwa, zwłaszcza w kontekście życia konsekrowanego oraz
zakonnego, trzeba przypomnieć w tym miejscu historię bogatego młodzieńca z Ewangelii św. Mateusza16. Na pytanie młodzieńca skierowane do Chrystusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, Chrystus
przypomina mu o konieczności zachowania Dekalogu, a gdy młody
człowiek odpowiada, że zachowuje go od dawna, wówczas Mistrz, dostrzegając u niego głębsze pragnienie dążenia do doskonałości, zdobycia prawdziwego skarbu w niebie, zachęca, aby sprzedał wszystko,
co posiada, rozdał pieniądze ubogim i poszedł za Nim jako człowiek
ubogi17.
Odpowiedź Chrystusa jest bardzo ważna dla zrozumienia istoty
naśladowania Go w ubóstwie wyrażonym w ewangelicznej radzie.
Ukazuje ona bowiem w sposób bardzo zwięzły wszystkie przyczyny
podjęcia tej rady przez niektórych wiernych, a mianowicie wolność
wyboru pójścia za Chrystusem (jeśli chcesz), wcześniejsze pozostawienie dóbr, podział mienia pomiędzy ubogich (rozdaj ubogim) oraz
racje eschatologiczne (będziesz miał skarb w niebie)18.
1.2. Chrystus, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim
Ubóstwo Chrystusa nie ograniczało się jedynie do kondycji życia
ubogiego w aspekcie zewnętrznym, lecz miało ono głębszą przyczynę
– wybrał je dobrowolnie, pokładając całą swą nadzieję w Opatrzności
Ojca, nie mając nic droższego poza pragnieniem spełnienia Jego woli19.
To pragnienie stało się codziennym pokarmem Chrystusa20. Podobnie
i ubóstwo zakonników nie ma celu samo w sobie i nie prowadzi tylko
do naśladowania ubóstwa rzeczywistego Chrystusa. Skłania ono także do przyjęcia Jego motywacji wewnętrznej do prowadzenia życia
ubogiego, zwłaszcza w całkowitym zawierzeniu i zaufaniu Bogu, czy16
Mt 19, 16-26; B. Maggioni, Fondamento evangelico della vita consacrata,
w: AA.VV., Vita consacrata, un dono del Signore alla sua Chiesa, Torino1993, s. 114.
17
Mt 19, 21: „Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj,
co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź
za Mną!»”; O. da Spinetoli, I consigli evangelici, proposta e interpretazione, Roma
1990, s. 14-16.
18
B. Maggioni, Fondamento evangelico della vita consacrata, s. 114.
19
Y. Sugavara, La povertà evangelica nel Codice..., s. 53.
20
J 4, 34: „Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.
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li do uczestnictwa w samej istocie życia Chrystusa, jak wyjaśnia się
w dekrecie Perfectae caritatis21. Ten wymiar ubóstwa ma przede
wszystkim cel nadprzyrodzony i rozwija się głównie na płaszczyźnie
wiary, nadziei i miłości osoby podejmującej omawianą radę22. Podjęcie
życia prawdziwie ubogiego w aspekcie zewnętrznym w rozumieniu
tejże rady ma sens jedynie wówczas, gdy prowadzi do pełniejszego
naśladowania Chrystusa także w sferze jego duchowych dążeń względem Ojca, uświadamia zakonnikowi jego egzystencjalną zależność od
Boga. Prawdziwe ubóstwo według Ewangelii ma zawsze charakter
eschatologiczny i zmierza do osiągnięcia dóbr przyszłych, obiecanych
młodzieńcowi przez Chrystusa, tj. skarbu w niebie23.
Prawdę o konieczności pełniejszego naśladowania Chrystusa w znaczeniu przyjęcia Jego ducha ubóstwa, wychodzącego poza ubóstwo
tylko zewnętrzne, dobrze oddaje słowo imitor – ari, nieprzypadkowo
użyte w łacińskiej wersji kanonu 60024. W schematach przygotowawczych do KPK/1983 posługiwano się jeszcze terminem sequela Christi
odnoszącym się do prostego kroczenia za Mistrzem Jego śladami25.
Dyskusja w komisji przygotowującej Kodeks przyczyniła się jednak
do zmiany wcześniejszego określenia26. W języku polskim natomiast
w celu oddania wymowy obu tych znaczeń stosuje się wyraz naślado
wanie, który w tym wypadku zawęża znaczenie słowa imitari i mało
uważny czytelnik może zrozumieć, że rada ubóstwa ogranicza się tyl21
PC, nr 13: “Dzięki niemu [ubóstwu – B. Sz.] uczestniczy się w ubóstwie
Chrystusa, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, aby nas ubóstwem swym ubogacić”; B.W. Zubert, Dochody zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskie
go…, s. 125.
22
Y. Sugavara, La povertà evangelica nel Codice..., s. 51.
23
H. Böhler, La dottrina dei consigli evangelici dal Vaticano II ad oggi. Dissertatio
ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma
1992, s. 76.
24
KPK/1983, kan. 600: „Evangelicum Consiliom paupertatis ad imitationem
Christi…”
25
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema Codicis
Iuris Canonici, iuxta animadversiones ... (Patribus Commissionis reservatum), Typis
Polyglottis Vaticanis 1980, kan. 527. Terminu sequela użyto w kan. 573 podającym
definicję życia konsekrowanego. �����������������������������������������������������
Jednak jego znaczenie rozszerza się do znaczenia słowa imitari poprzez określenie naśladowania Chrystusa jak najbliżej: „Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes”.
26
Communicationes 11(1979)320; Y. Sugavara, La povertà evangelica nel
Codice..., s. 49.
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ko do zewnętrznego wymiaru, co z kolei może prowadzić do wypaczenia sensu słów św. Pawła, który napisał, że Chrystus będąc bogaty, dla
nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić.
2. Cechy teologiczne ewangelicznej rady ubóstwa
Prawodawca, przytoczywszy na początku kanonu 600 fundament
chrystologiczny ewangelicznej rady ubóstwa, ukazuje następnie wynikające z niego cechy teologiczne właściwe tej radzie27.
2.1. Obowiązek życia w rzeczywistości i w duchu ubogiego
Określenie użyte w kanonie, mówiące o obowiązku prowadzenia przez zakonników życia ubogiego zarówno w rzeczywistości, jak
i w duchu, ukazuje, że realizacja ewangelicznej rady ubóstwa tylko
w jednym z tych wymiarów nie wyczerpuje jej istoty. Co więcej – oba
wymienione aspekty ściśle łączą się ze sobą,28 bowiem celem praktykowania ubóstwa materialnego jest doprowadzenie zakonnika do
ubóstwa w duchu. Postawa ubóstwa duchowego, czyli wewnętrznego
oderwania się zakonnika od dóbr, musi z kolei ostatecznie znaleźć swój
wyraz także w jego postawie zewnętrznej, aby nie był on posądzany
o faryzeizm. Tylko tak rozumiane i praktykowane ubóstwo zasługuje na miano ewangelicznego i tylko wówczas osoby konsekrowane
mogą stać się znakiem królestwa niebieskiego, którym powinny być
dla świata29. W przeciwnym wypadku ludzie świeccy, nie dostrzegając zwłaszcza materialnego aspektu ubóstwa ewangelicznego zakonników, słusznie zauważają, że zakonnicy tylko ślubują ubóstwo, a inni
wierni praktykują je w rzeczywistości30.
W związku z podejmowaną ostatnio w instytutach zakonnych reformą życia zakonnego wiele mówi się, a następnie reguluje w prawie
własnym przede wszystkim widzialny wymiar ubóstwa. Na przykład
w Towarzystwie Jezusowym w normach generalnych Statutów ubó
27
Y. Sugavara, La povertà evangelica nel Codice..., s. 52; A. Pigna, Consigli evan
gelici, virtù e voti, Roma 1993, s. 118.
28
J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 153. Podobnie jak
klauzura zakonna nie może ograniczać się tylko do napisu „klauzura” na drzwiach
klasztornych, lecz musi być rzeczywistym ograniczeniem wstępu osób postronnych
do pewnych pomieszczeń w klasztorze.
29
O. da Spinetoli, I consigli evangelici..., s. 100.
30
A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 147.

84

B. SZEWCZUL

[8]

stwa zakonnego Towarzystwa Jezusowego. Instrukcji o administrowa
niu dobrami z 2005 roku, postanawia się, że pierwszym celem reformy
dotyczącej ubóstwa jest przyjęcie odpowiedniej postawy przez jezuitów względem wymagań rzeczywistego ubóstwa innych wiernych,
prawdziwego nie zaś fikcyjnego i urojonego. Nie można bowiem kochać ubóstwa i jednocześnie nie zgodzić się na doświadczanie niektórych jego rzeczywistych, konkretnych skutków31.
Niektórzy autorzy podejmujący zagadnienie ubóstwa rzeczywistego
zakonników stwierdzają nawet, że obecnie najwłaściwszym rozwiązaniem jest ochrona skromnego i prostego sposobu życia zakonników
tak, aby nie ulegali oni pokusom luksusu, zbytniego wygodnictwa i byli
zdolni do przyjęcia niedostatku. W dekrecie Perfectae caritatis czytamy: „… niech [instytuty – B. Sz.] unikają wszelkiego pozoru zbytku,
nieumiarkowanego zysku i gromadzenia majątku”, chociaż mają prawo do posiadania majątku jako osoby prawne32. Jest to ważne tym bardziej, że obecnie często już nie o pozory chodzi, ale o przykry realizm
dobrobytu zakonników wyróżniających się pod tym względem w swoim środowisku zamieszkania czy pracy. A przecież zgodnie z kanonem
640 KPK/1983 instytuty zakonne, uwzględniając miejscową sytuację,
powinny starać się dawać zbiorowe świadectwo miłości i ubóstwa.
Jeszcze większą uwagą należy zwracać na indywidualne świadectwo
ubóstwa poszczególnych zakonników, ponieważ ono zawsze jest możliwe, podczas gdy obecnie na pewno trudniej jest zachować ubóstwo
chociażby w prowadzonych od lat z rozmachem przez instytuty zakonne dziełach apostolskich, wymagających siłą rzeczy większego nakładu środków, jak to się dzieje np. w przypadku utrzymania chorych
w szpitalu albo dzieci i młodzieży w przedszkolu lub szkole33.
31
Curia del Preposito Generale della Compagnia di Giesù, Statuti della povertà
religiosa della Compagnia di Gesù. Istruzione sull’amministrazione dei beni, Roma
2005, s. 8, nr 11; A. Pigna, Lavoro e vita religiosa, w: AA.VV., Lavoro e vita spirituale, Roma 1977, s. 124.
32
PC, 13; KPK/1983, kan. 634 § 1. „Instytuty, prowincje i domy zakonne, jako
osoby prawne na mocy samego prawa, zdolne są do nabywania, posiadania i alienowania dóbr doczesnych, chyba że konstytucje tę zdolność wykluczają lub ograniczają. § 2. Powinny jednak unikać wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia
dóbr”.
33
A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 150-151; J. Galot, Profetismo del
la vita religiosa. II. Valori profetici, Vita Consacrata 13(1977)535.

[9]

EWANGELICZNA RADA UBÓSTWA

85

Innym niebezpieczeństwem – być może dużo większym – w przeżywaniu przez zakonników ewangelicznej rady ubóstwa są próby zredukowania jej tylko i wyłącznie do aspektu materialnego. Dziś niektórzy
zakonnicy ulegają pokusie pojmowania ubóstwa materialnego jako
wymogu życia we wspólnocie, a więc między innymi konieczności
dzielenia posiadanych dóbr, zwłaszcza zarobków (od kiedy otrzymują
za wykonywaną pracę zawodową określone wynagrodzenie) ze współbraćmi. Inni natomiast, ograniczając się wciąż tylko do ubóstwa materialnego, chcą je praktykować w duchu solidarności z innymi ubogimi
w świecie. Trzeba zauważyć, że wydane ostatnio dokumenty kościelne
sprzyjają takiej właśnie postawie, zwracając uwagę na nowe areopagi
ubóstwa i zachęcając osoby konsekrowane do uczestnictwa w nich,
do praktykowania ubóstwa w nowych formach34 oraz dzielenia się dobrami z ubogimi35. Wspomniane sposoby praktykowania ubóstwa są
uzasadnione i bardzo cenione w obecnym świecie, jednak pierwszorzędnym celem ubóstwa wskazanego przez Chrystusa nie jest podział
dóbr ze wspólnotą czy innymi ubogimi, lecz oddanie wszystkiego, co
się posiada, aby poświęcić się w całkowitej wolności Bogu, królestwu
Bożemu, czyli inaczej osiągnięciu skarbu w niebie36. W tym miejscu jawi się nieodzowność osiągnięcia postawy ubóstwa duchowego,
o którym mowa w kanonie 600. Owa zasadnicza przyczyna podjęcia życia ubogiego ze względu na Chrystusa jasno wynika z tekstów
ewangelicznych. Św. Mateusz pisze: „I każdy, kto dla mego imienia
opuści dom…, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy37. Potwierdza to św.
Marek w słowach: „Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca,
dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii38, oraz św. Łukasz,
w którego Ewangelii czytamy: „On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo
34
PC 13; Novo Millennio ineunte, nr 50; Vita consecrata, nr 89-90; U. Terrinoni,
Parola di Dio e voti religiosi. Icone bibliche…, s. 15-18.
35
KPK/1983, kan. 640: „Uwzględniając miejscową sytuację, instytuty powinny
starać się dawać niejako zbiorowe świadectwo miłości i ubóstwa, oraz stosownie do
możliwości przeznaczać część własnych dóbr na potrzeby Kościoła, jak również pomóc w utrzymaniu osób potrzebujących”; S. Gonzales Silva, Fondamenti teologici
della vita religiosa…, s. 28.
36
J. Galot, Profetismo della vita religiosa..., s. 534.
37
Mt 19, 29.
38
Mk 10, 29.
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dzieci dla królestwa Bożego»”39. Chrystus wyjaśnia również bogatemu
młodzieńcowi, że celem rezygnacji z dóbr materialnych jest zdobycie
skarbu w niebie, które właśnie motywuje do wcześniejszego rozdania
dóbr ubogim40. Tak więc oderwanie się od dóbr tego świata służy poszukiwaniu dóbr duchowych, a wśród nich pragnieniu przyjęcia Boga
samego jako największego bogactwa41.
W tym kontekście staje się oczywistym, że przytoczona wyżej koncepcja czysto społeczna czy wspólnotowa ubóstwa, polegająca na
dzieleniu się zdobytymi dobrami, ignoruje konieczność owego fundamentalnego wyrzeczenia się ich dla zdobycia Królestwa Bożego.
Można bowiem poddać się trendowi i poszukiwać sposobów gromadzenia dóbr, aby następnie dokonywać podziału lub rozdzielać ubogim, i tym samym czynić je, tzn. dobra przedmiotem ubóstwa, jednak
nie jest to zgodne z ewangeliczną radą ubóstwa42. Być może takie rozumienie ubóstwa powoduje, że niektórzy zakonnicy chcieliby zrezygnować z terminu „ubóstwo” jako ich zdaniem nie odpowiadającego
współczesnej rzeczywistości życia zakonnego i zastąpić je pojęciem
„wspólnoty dóbr”43.
W świetle powyższego oczywista staje się potrzeba, a nawet konieczność zwracania uwagi także na zachowanie ubóstwa duchowego, wymienionego przez Chrystusa w Kazaniu na górze na pierwszym
miejscu44. Jest ono, nie tylko ideą, lecz wskazuje zakonnikowi konkretną postawę polegającą na dążeniu do całkowitego powierzenia się
i zaufania Bogu, wynikającą ze świadomości i doświadczenia swej
niewystarczalności i pokładania nadziei w rzeczach materialnych45.
Poza tym to właśnie poziom życia ubogiego w duchu prowadzonego
przez danego zakonnika skutkuje sposobem w jaki używa on dóbr materialnych i czy jest zależny w tym od przełożonych oraz umożliwia
podjęcie decyzji o ich nieużywaniu, czyli rezygnacji z nich, jednak to
Łk 18, 29.
Mt 19, 21.
41
J. Galot, Profetismo della vita religiosa..., s. 534.
42
Tamże.
43
J. Galot, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno..., s. 1; E. Gambari,
Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II..., s. 58-59.
44
Mt, 5, 3; J. Gribomont, Povertà, DIP, s. 246.
45
L. Crippa, Povertà amata, povertà beata…, s. 117.
39
40
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jest zawsze zależne w ostateczności od formacji duchowej zakonnika
w zakresie ubóstwa46.
2.2. Konieczność prowadzenia życia pracowitego w umiarze
Obecnie nie zawsze pamięta się o ścisłym związku pracy zakonnika ze ślubowanym przez niego ubóstwem. Znacznie częściej postrzega się pracę jako wyraz umartwienia, wyrzeczenia się, ascezy47.
Stąd w kanonie 600 prawodawca przypomina, że wyrazem ubóstwa
ewangelicznego jest prowadzenie przez zakonników życia pracowitego. W procesie rewizji omawianego kanonu członkowie komisji dyskutowali nad zagadnieniem odniesienia pracy do ubóstwa. Schemat
Kodeksu z 1977 r. używał wyrażenia „vitam in labore”, w którym
brzmiały soborowe słowa z dekretu Perfectae caritatis nr 13: „Niech
wszyscy [zakonnicy – B. Sz.], każdy w swoim obowiązku, uważają się
za podległych powszechnemu prawu pracy”48. W trakcie dyskusji niektórzy konsultorzy wyrazili obawę, że wzmianka o pracy w kontekście
ubóstwa może być mylnie odnoszona tylko do pracy wykonywanej za
wynagrodzeniem. Stąd ostatecznie wcześniejsze określenie „vitam in
labore” zostało zastąpione przez „vitam operose”, które podkreśla, że
zakonnicy mają obowiązek życia pracowitego w szerszym zakresie
niż tylko praca zawodowa, tzn. na wzór ludzi ubogich podejmowania
pracy w celu utrzymania samych siebie i innych członków instytutu,
a także ludzi biednych. Ponieważ kanon nie zawiera szczegółów dotyczących obowiązku pracy, nie określa szczegółowo na czym polega
obowiązek pracy, zadanie to należy do prawa własnego poszczególnych instytutów odpowiednio do ich charyzmatu i zadań49.
Wzmianka o życiu pracowitym w kanonie 600 nie wprowadza
nowości do życia zakonnego, lecz nawiązuje do bardzo charakteryA. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 127-128.
E. Pacho, Il lavoro nella primitiva vita monastica, w: AA.VV., Lavoro e vita spirituale, Roma 1977, s. 78, 87.
48
Zob. także Paulus VI, Adhortatio apostolica, De religiosa vita secundum Concilii
Oecumenici Vaticani II renovanda praeceptiones «Evangelica testificatio», 29 iunii 1971,
AAS 63(1971)497-526; tekst polski: Paweł VI, Adhortacja apostolska, Wskazania na te
mat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II «Evangelica testi
ficatio» (odtąd ET), w: Tenże, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty.
Wybór i opracowanie A. Żuchowski, T. Sułowska, Poznań-Warszawa 1974, nr 20, s. 242;
A. Pigna, Lavoro e vita religiosa, s. 125, 127.
49
Communicationes 11(1979)191.
46
47

88

B. SZEWCZUL

[12]

stycznego dla tradycji monastycznej obowiązku pracy wyrażającego
się w benedyktyńskim „ora et labora” – obowiązku będącego jednym
z aspektów ubóstwa mnichów. Już pustelnicy w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, opuszczając swe miejsca zamieszkania i odrzucając
posiadane dobra w celu wierniejszego naśladowania Chrystusa, automatycznie stawali się ludźmi ubogimi i aby zdobyć środki konieczne
do życia, oddawali się w miejscach samotnych pracy fizycznej, przeznaczając pozostały czas na modlitwę, a więc realizowali swoiste „ora
et labora”50. Życiu pustelniczemu i wczesnemu monastycyzmowi znana była zwłaszcza praca fizyczna, na co wskazuje wyraźnie Reguła
św. Benedykta. Ten święty zakonodawca poświęcił zagadnieniu pracy
cały 48 rozdział swej Reguły, nawiązując do pracowitego życia apostołów i ojców pustyni51. Pisał m.in., iż prawdziwymi mnichami są ci,
którzy żyją z pracy własnych rąk52.
W tym samym numerze Reguły św. Benedykt uregulował również
stosunek pracy mnichów do ich modlitwy i praktyki lectio divina.
Wprawdzie relacja ora do labora nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, to jednak pisząc o pracy zakonników jako wymiarze ubóstwa,
warto zauważyć, że w czasach, gdy mnisi bardziej ukierunkowywali
swe życie na modlitwę („ora”), czyniąc ją jednym z najważniejszych
swych obowiązków, a do pracy delegowali pracowników domowych
(służących), klasztory zaczęły chylić się ku upadkowi53. Ale też z drugiej strony praca, mimo iż stanowi jeden z podstawowych wyrazów realizacji ubóstwa ewangelicznego, nie może być dla zakonnika zajęciem
pierwszoplanowym, któremu poświęcałby on najwięcej czasu w życiu
zakonnym54. Jak podkreśla papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej
Evangelica testificatio, praca powinna być wykonywana przez zakonników w duchu wolności w taki sposób, aby było widoczne prawdziwe jej znaczenie, tj. jako środka utrzymania i sposobu służenia innym.
Papież podkreśla, że praca nie powinna prowadzić do szkodliwego
zeświecczenia zakonników, a nawet do swoistego poniżenia polegaE. Pacho, Il lavoro nella primitiva vita monastica, s. 78, 83.
Benedykt z Nursji, Reguła, nr 48 pt. O codziennej pracy fizycznej; 2 Tes 3, 9.
52
Benedykt z Nursji, Reguła, nr 48, 8: „…bo właśnie wówczas są prawdziwymi
mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, jak Ojcowie nasi i Apostołowie”; L. Crippa,
Povertà amata, povertà beata, s. 97-99.
53
A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 138.
54
H. Böhler, La dottrina dei consigli evangelici..., s. 76.
50
51
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jącego na ocenianiu wartości własnej i innych jedynie na podstawie
wynagrodzenia za wykonywaną pracę świecką55. Współcześni zakonnicy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo pragnienia posiadania nie tylko tego, co konieczne, ale także dodatkowego gromadzenia
dóbr zarówno dla siebie, jak i wspólnoty pod wpływem logiki świata,
która łączy pracę z zyskiem i czyni z niej sposób wzbogacenia się56.
Stąd aby uniknąć owego niebezpieczeństwa w życiu zakonnym, podporządkowuje się pracę wykonywaną przez poszczególnych zakonników posłuszeństwu i zależności od przełożonych57.
Praca w instytutach zakonnych o charakterze apostolskim wchodzi
w zakres prowadzonego przez nie apostolatu wyznaczonego charyzmatem założyciela i nie zawsze obowiązki wykonywane przez zakonników odpowiadają im, a nawet mogą być dla nich trudne do przyjęcia58.
Często bowiem słyszy się, że zakonnicy są zawiedzeni, lub nie chcą
podjąć prac zlecanych im przez przełożonych, ponieważ uważają, że
wykonując je, nie realizują siebie. A przecież ludzie ubodzy nie wybierają sobie rodzaju pracy, lecz przyjmują tę dostępną im lub wskazaną
przez innych59. Poza tym w dekrecie Perfectae caritatis wyraźnie podkreśla się, że wykonywana przez zakonników praca ma służyć zdobywaniu środków koniecznych do ich utrzymania i do prowadzenia przez
nich dzieł, nie zaś do realizacji siebie60.
Konieczność prowadzenia przez zakonników życia nie tylko pracowitego, ale dodatkowo w umiarze, jako wyrazu ich ubóstwa, zredagowano ostatecznie w tekście łacińskim kanonu 600 w postaci frazy:
„vita operose in sobrietate ducenda”, co w tłumaczeniu polskim nie
najszczęśliwiej oddano jako „prowadzenia życia pracowitego w trzeźwości”. Łaciński wyraz „sobrietas – atis” przełożono więc nie jako
ET, nr 20, s. 242.
J. Aubry, Teologia della vita consacrata, w: AA.VV., Vita consacrata, un dono
del Signore alla sua Chiesa, Torino 1993, s. 234-235; E. Pacho, Il lavoro nella primiti
va vita monastica, w: AA.VV., Lavoro e vita spiritual, Roma 1977, s. 88.
57
E. Pacho, Il lavoro nella primitiva vita monastica, s. 90.
58
 �������������������������������������������������������������������������
KPK/1983, kan. 675 §1: “Dlatego całe życie członków powinno być przepojone duchem apostolskim…; G. Santos, Formazione alla povertà e all’obbedienza,
s. 415; J. Galot, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno..., s. 7; A. Pigna, Lavoro
e vita religiosa, s. 130.
59
A. Pigna, Lavoro e vita religiosa, s. 126-127.
60
PC 13; J. Galot, Il lavoro nella vita consacrata, Vita Consacrata 12(1976)344;
J. Aubry, Teologia della vita consacrata, s. 234-235.
55
56
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„umiar” lecz „trzeźwość”, co bardziej nawiązuje do alkoholizmu niż
do życia zakonnego. Tymczasem słowo „sobrietas” i jego włoski
odpowiednik „sobrietà” oznaczają w omawianym kanonie „umiar,
umiarkowanie, skromność”61. Umiar natomiast wskazuje na życie ani
w bogactwie i przepychu, ani też w biedzie i nędzy. Przyjmuje się, że
stopa życiowa wspólnot zakonnych praktykujących umiar nie powinna
przewyższać stopy życiowej rodziny żyjącej w skromnych warunkach
i zarabiającej własną pracą na swe utrzymanie62. Wymaga to często
od osób konsekrowanych przyjęcia standardu życia mniej wygodnego
i o mniejszym dobrobycie, a tym samym wprowadza je w pewną formę
ascezy63.
W tym kontekście wydaje się ważne, aby obecnie w poszukiwaniu
umiarkowania w realizacji rady ubóstwa były też uwzględnianie potrzeby indywidualne zakonników, co praktykowano już w klasztorach
monastycznych, umiar bowiem nie oznacza bezwzględnej równości
czy jednakowości. Już św. Benedykt zwracał współbraciom uwagę na
to, aby nie szemrali w przypadku, gdy któryś z nich otrzyma więcej
(napoju, pokarmu czy odzieży), ponieważ należy brać pod uwagę różne
potrzeby mnichów64. Podobnie uważał św. Augustyn, pisząc w III rozdziale swej Reguły o sytuacji zakonnika chorego oraz rekrutującego się
z bogatszego rodu (a więc słabszego fizycznie, niezahartowanego i potrzebującego dłuższego czasu na przyjęcie warunków zakonnych), któA. Jugan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 630.
Curia del Preposito Generale della Compagnia di Gesù, Statuti della povertà
religiosa della Compagnia di Gesù..., s. 8, nr 11.
63
Sacra Congregatio pro Religiosis e Institutis Saecularibus, De Ecclesiae doc
trina circa elementa essentialia Institutorum vitae consecratae religiosorum deque
ipsorum elementorum applicatione ad Instituta religiosa quae operibus apostolatus ex
missione Ecclesiae vacant, 31 maii 1983, Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici
editae, collegit, digessit notisque ornavit X. Ochoa, vol. VI, Roma 1987, nr 4978; tekst
polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o istotnych
elementach nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do
instytutów oddających się pracy apostolskiej «The renewal of religious life», w: Życie
konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red.
K. Wójtowicz), Kraków 20032, nr 31, 34, s. 300-302.
64
Benedykt z Nursji, Reguła, nr 55, 20: „Opat powinien jednak zawsze mieć w pamięci to ważne zdanie z Dziejów Apostolskich: każdemu rozdzielano według potrze
by (Dz 4, 35). A zatem i on również niechaj uwzględnia raczej potrzeby słabych niźli
złą wolę zazdrosnych”, nr 34 pt. „Czy wszyscy w równej mierze powinni otrzymać to,
co niezbędne”.
61
62
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rzy mogą być traktowani odmiennie niż reszta zakonników zdrowych
i krzepkich, żyjących wcześniej w bardziej trudnych warunkach65. Jak
widać, już styl życia monastycznego – charakteryzujący się przecież
dużym uniformizmem – wymagał od mnichów dużej wyrozumiałości
dla odmiennych potrzeb poszczególnych członków wspólnoty. Tym
bardziej obecnie zakonnicy nie powinni krytykować się nawzajem ani
wyrażać zdziwienia ogromnym zróżnicowaniem między członkami
danej wspólnoty w zakresie posiadania ilości rzeczy koniecznych oraz
rodzaju pracy podejmowanej często poza własnymi dziełami prowadzonymi przez instytuty. Jednak fakt, że zakonnicy podejmują różne
i także nowe rodzaje apostolatu oraz, że zmieniła się stopa życiowa
społeczeństw, w których pracują, co wymaga często posiadania przez
zakonników do dyspozycji samochodu, dodatkowego ubioru, książek, kont bankowych, kart kredytowych i innych dóbr, nie zwalnia ich
i odpowiedzialnych za nich przełożonych od obowiązku prowadzenia
życia ubogiego66. Przede wszystkim sam zakonnik podejmujący ewangeliczną radę ubóstwa musi odznaczać się ową cnotą umiarkowania,
czyli prostoty, i często kontrolować swe potrzeby, aby nie przekraczać
w nich umiaru pod względem materialnym (sprzęt), psychologicznym
(np. wypoczynek, czystość, porządek), kulturalnym (książki, kino, teatr, telewizja) itp.67

65
Reguła św. Augustyna, http://kosciol.wiara.pl/doc/494647.Regula-sw-Augusty
na/4L, nr 16: „Jeśli z uwagi na poprzednie warunki życiowe niektórzy bracia są jeszcze delikatni (słabi) i w pokarmach traktuje się ich inaczej, nie powinno to być przykre
ani wydawać się niesprawiedliwe tym, których odmienne pochodzenie uczyniło silniejszymi pod tym względem”; nr 17: „A jeśli tym, którzy przyszli do klasztoru
z wygodniejszych warunków życia, udziela się czegoś z pokarmu, ubrania, pościeli
i okrycia, czego drudzy, silniejsi i przez to szczęśliwsi, nie otrzymują, to ci ostatni, którzy nie otrzymują, powinni pomyśleć, jak wielką drogę musieli tamci przebyć ze swego poprzedniego życia świeckiego do naszego życia zakonnego, chociaż nie zdołali
jeszcze przystosować się do skromnego życia tych, którzy fizycznie są silniejsi. Ani
też nie powinni domagać się wszyscy tego, co widzą, że tylko niektórzy otrzymują,
i to nie dla ich wyróżnienia, ale dla przyjścia im z pomocą”; L. Crippa, Povertà amata,
povertà beata…, s. 91-92.
66
J.A. Merkle, I voti nella vita religiosa, s. 246.
67
L. Crippa, Povertà amata, povertà beata…, s. 91-93; Y. Sugawara, Religious po
verty. From Vatican Council II to the 1994 Synod of Bishops, Roma 1996, s. 116-126.
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2.3. Wymóg rezygnacji z ziemskich bogactw
Mówić w obecnej kulturze dobrobytu o rezygnacji z bogactwa,
o opuszczeniu, pozostawieniu, czy stracie czegoś, o tym, że ubóstwo
prowadzi do wolności i jest wybierane w sposób wolny, staje się czymś
zupełnie niezrozumiałym. Większość ludzi ugruntowanych jest w przekonaniu wprost przeciwnym – że to właśnie pieniądz daje wolność
i rozwiązuje wszelkie możliwe problemy. Stąd jeszcze słuszniejszą
wydaje się decyzja konsultorów komisji przygotowującej KPK/1983
o podkreśleniu rezygnacji z dóbr ziemskich w rozumieniu ewangelicznej rady ubóstwa. I chociaż coraz mniej jest osób, które mają odwagę wprowadzić w praktykę to oddalenie, to jednak w przypadku
powstających nowych wspólnot życia ewangelicznego dostrzega się
właśnie silne dążenie do życia w radykalnym ubóstwie68. Ponieważ
w dzisiejszych czasach istnieje możliwość posiadania większej ilości
zróżnicowanych dóbr materialnych, stąd też istnieje i więcej możliwości oddalania się i rezygnacji z nich69.
Z dyskusji komisji nad rewizją KPK/1983 wynika, że niektórzy
konsultorzy domagali się zaznaczenia w definicji ewangelicznej rady
ubóstwa potrzeby oddalenia się zakonników od dóbr ziemskich (a ter
renis divitiis alienam), wychodząc z założenia, że w gruncie rzeczy
chodzi tu o konieczność ubóstwa duchowego, a poza tym owa rezygnacja, oddalenie stanowi samą istotę ubóstwa ewangelicznego, zaś
wszystkie inne elementy z niego wynikają70. Ów teologiczny element
ubóstwa dobrze oddaje postawę zakonnika ubogiego i wewnętrzną
różnicę między człowiekiem bogatym i ubogim. Pierwszy całe swe
serce wkłada w dobra ziemskie i pokłada w nich wszystką swą nadzieję. Bóg mu nie wystarcza, zapomina o Nim i pragnie wypełnić
wewnętrzną pustkę innymi dobrami. Nie dostrzega on także potrzeb
bliźniego i stąd nie dzieli się z nim dobrami. Ubogi natomiast w swej
niewystarczalności całą nadzieję pokłada w Bogu i od Niego wszyst68
Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica post-synodalis, De Vita consecra
ta euisque missione in Ecclesia ac mundo, «Vita consecrata», 25 martii 1996, AAS
88(1996)377-486; tekst polski: Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska
o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie «Vita consecrata», Warszawa-Ząbki 1996, nr 62 (odtąd: Vita consecrata); Vita consecrata, nr 62.
69
G. Santos, Formazione alla povertà e all’obbedienza, Vita Consacrata 34(1998)
407.
70
Communicationes 11(1979)313, 320.
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kiego oczekuje71. Ubogi to ten, komu sam Bóg wystarcza. W tym tkwi
paradoks osób konsekrowanych, które – dążąc do ubóstwa – stają się
ludźmi bogatymi Bogiem. Rezygnacja z dóbr ziemskich wynika z poszukiwania tych niebieskich72.
Ubóstwo ewangeliczne prowadzi do wolności dla Chrystusa i dlatego w praktykowaniu rady ubóstwa nie powinno się wciąż zwracać
uwagi na to, aby być wolnym od czegoś. Ważnym jest, aby być wolnym dla Kogoś73. Istotny cel ewangelicznego ubóstwa stanowi doprowadzenie zakonnika do wolności dla Chrystusa i wzrastania w niej, do
wyswobodzenia zarówno od niewoli bogactwa, jak i od niewoli nędzy,
większej zapewne niż ta pierwsza. Ubóstwo ewangeliczne nie może
prowadzić do biedy i braku rzeczy koniecznych, stąd nie można mylić
go z nędzą i tej ostatniej uważać za ideał74.
Wolność w realizacji rady ubóstwa zaznacza się już w pierwszej
decyzji osoby powołanej do jego podjęcia. Przyjęcie życia ubogiego przez osoby konsekrowane jest odpowiedzią udzieloną przez nie
w sposób wolny na specjalne powołanie otrzymane od Boga. Wolność
w wyborze życia konsekrowanego, a więc i realizacji poszczególnych rad ewangelicznych, jest istotnym elementem podkreślanym
w KPK/1983, gdzie stwierdza się wprost: „Tę właśnie formę życia
w instytutach życia konsekrowanego… podejmują w sposób wolny ci
wierni, którzy przez śluby lub inne zobowiązania… zobowiązują się
do zachowania ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa…”75. Zresztą wolność wyboru należy do istoty samego ślubu
71
Vita consecrata nr 16, 62; J. Rovira, La povertà evangelica: una testimo
nianza carica di frutti dello Spirito, anche per il mondo di oggi. Che significa
e come vivere la povertà oggi?, Vita Consacrata 40(2004)247.
72
U. Terrinoni, Parola di Dio e voti religiosi. Icone bibliche..., s. 19; E. Gambari,
Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II..., s. 67.
73
AA.VV., La povertà religiosa. Studi a cura dell’Istituto di Teologia della vita
religiosa “Claretianum”, Roma 1975, s. 56-57; G. Santos, Formazione alla povertà
e all’obbedienza, s. 411; A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 118; B. Maggioni,
Fondamento evangelico della vita consacrata, s. 114; J. Aubry, Teologia della vita
consacrata, s. 234.
74
A. Pigna, Lavoro e vita religiosa, s. 135-136; AA.VV., La povertà religiosa.
Studi a cura dell’Istituto di Teologia della vita religiosa “Claretianum”, Roma 1975,
s. 57; A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, Roma 1993, s. 125, 148; J. Rovira, La
povertà evangelica..., s. 258.
75
KPK/1983, kan. 573 §2; kan. 574 §2; A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti,
s. 126.
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składanego Bogu, poprzez który zakonnicy podejmują realizację tej
rady ewangelicznej76.
3. Prawne elementy realizacji rady ubóstwa
Praktyka ewangelicznej rady ubóstwa przybiera w różnych instytutach zakonnych odmienne formy, wyrażające zróżnicowany stosunek
do własności, posiadania i używania dóbr materialnych zarówno przez
poszczególnych zakonników, jak i same klasztory, prowincje oraz całe
instytuty77.
Realizacja ubóstwa zakonnego, uwidoczniona w historii prawa, wynika z dwóch koncepcji. Pierwsza polega na dążeniu do całkowitego
pozbawienia własności dóbr kandydatów do życia mniszego i zakonnego oraz samych mnichów i zakonników. Druga natomiast pozostawia
zakonnikowi prawo posiadania na własność dóbr materialnych, regulując różne sposoby ich używania w zależności od przełożonych. Obie
te koncepcje znalazły wyraz w formułach publicznych ślubów zakonnych, nazwanych w KPK/1917 ślubami uroczystymi oraz prostymi78.
W początkach życia monastycznego wymagano całkowitego zrzeczenia się posiadania na własność dóbr materialnych. Św. Benedykt
ujmował to swej Regule jednoznacznie, nie pozwalając mnichom czegokolwiek dawać i przyjmować bez pozwolenia opata ani posiadać na
własność nawet najmniejszej rzeczy, takiej jak książka, tabliczka do
pisania czy rylec79. Klasztory natomiast wzbogacały się, przyjmując
dobra przekazywane przez kandydatów do nich wstępujących80. Chcąc
ratować praktykę radykalnego ubóstwa, zakony żebracze wprowadziły
całkowitą rezygnację z dóbr materialnych nie tylko przez poszczególnych kandydatów i zakonników, lecz również przez klasztory, czyli
także na płaszczyźnie ubóstwa wspólnotowego81, ponieważ kandydaci przed przyjściem do klasztoru rozdawali swe mienie ubogim nie
76
KPK/1983, kan. 1191 §1: „Ślub jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu…”
77
L. de Candido, Povertà e solidarietà, Vita Consacrata 33(1997)116.
78
A. Boni, Povertà. XIII. La povertà nel diritto, DIP t. VII, Roma 1973, s. 379;
E. Gambari, Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II, s. 61.
79
Św. Benedykt z Nursji, Reguła, nr 33.
80
G. Schwaiger, La vita religiosa dalle origini ai nostri giorni, Milano 1997,
s. 363.
81
Św. Franciszek z Asyżu, Reguła zatwierdzona, rozdz. II; A. Boni, Povertà. XIII.
La povertà nel diritto, DIP t. VII, Roma 1973, s. 382-383.
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przynosząc ze sobą nic do klasztoru. Właścicielem takich dóbr jak np.
klasztory czyniły Stolicę Apostolską82. Powstające licznie w epoce
potrydenckiej instytuty, zaczynając od utworzonego nieco wcześniej
zakonu jezuitów, pozwalały na posiadanie dóbr na własność zarówno przez instytuty, jak i zakonników. Wiązało się to często z przeznaczeniem owych dóbr niezbędnych do prowadzenia dzieł apostolskich
polegających na świadczeniu pomocy ludziom chorym i ubogim, dzieciom, młodzieży itp.83 Także inne nowe instytuty, powstające zwłaszcza w XIX wieku, wprowadziły prawo posiadania własności dóbr
przez poszczególnych zakonników w ramach wspomnianego już prostego ślubu ubóstwa84.
Obie wymienione wyżej koncepcje realizacji ewangelicznej rady ubóstwa zostały utrzymane nie tylko – jak już wspomniano – w KPK/1917,
ale także w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, aczkolwiek zrezygnowano z rozróżnienia ślubów zakonnych na uroczyste
i proste85.
3.1. Zależność i ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi
J. Galot pisze, że niegdyś w życiu zakonnym ubóstwo pojmowano
zbyt jednostronnie, gdyż zwracano uwagę przede wszystkim na jego
aspekt prawny, tj. zależność od przełożonych, i redukowano je często
tylko do konieczności uzyskania wymaganych pozwoleń na posiadanie dóbr materialnych i dysponowanie nimi tak że niektórzy skłaniali
się do utożsamiania ubóstwa z pewną formą posłuszeństwa86. Kanon
600, podając współczesną definicję rady ubóstwa, nie rezygnuje z jej
prawnego ujęcia, dla którego ważne są dwa elementy: zależność oraz
ograniczenie od przełożonego w używaniu i dysponowaniu dobrami.
Zależność oznacza, że zakonnik na skutek złożenia profesji nie może
już cieszyć się wolnością w stosunku do posiadanych dóbr materialnych nawet wtedy, gdy stanowią one jego własność. Jednak sama zależność zakonnika od przełożonego nie musiałaby wykluczać życia
82
L. de Candido, Povertà e solidarietà, s. 119; A. Boni, Povertà. ���������������
XIII. ���������
La pover
tà nel diritto, s. 383.
83
L. de Candido, Povertà e solidarietà, s. 120.
84
A. Boni, Povertà. XIII. La povertà nel diritto, s. 389.
85
KPK/1983, kan. 668 §§4,5; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano
1989, s. 364.
86
J. Galot, I consigli evangelici e l’impegno nel Regno..., s. 4.
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wygodnego, jeśli uzyskiwałby pozwolenie na posiadanie zbyt wielu
rzeczy. Chroni przed tym konieczność ograniczenia, o której mowa
w kanonie, oznaczająca pewną powściągliwość, limit co do ilości i jakości posiadanych dóbr. Używanie zaś ich w myśl ewangelicznej rady
ubóstwa polega na zachowaniu pewnej miary przez samego zakonnika. Prosząc o pozwolenie przełożonego, powinien on zadawać sobie
pytanie, czy dana rzecz jest mu rzeczywiście potrzebna, a nie – jak
często się zdarza – wychodzić z założenia, że powinien ją otrzymać, bo
wspólnotę, w której przebywa stać na zrealizowanie wydatku, o który
prosi87. W zachowaniu przez zakonnika należnego ubóstwa ważną rolę
odgrywa też przełożony oceniający ostatecznie, czy dana rzecz jest zakonnikowi niezbędna88. To przełożeni, którzy udzielają pozwoleń lub
ich nie udzielają, są gwarantami ubóstwa i umiaru podwładnych oraz
całych wspólnot89.
Termin „dysponowanie dobrami” użyty w treści kanonu 600
oznacza posługiwanie się nimi przez zakonnika w relacji do innych
osób, w czym obowiązuje go również ograniczenie i zależność od
przełożonego90.
Przy tej okazji nasuwa się pytanie: dlaczego w praktykowaniu
tej rady jest istotna wciąż podkreślana zależność od przełożonych?
Wydaje się, że w dużej mierze prawne ujęcie rady ubóstwa ma swe
źródło w biblijnym rozumieniu słowa ubogi-anî (hebr.), oznaczającego
człowieka ubogiego będącego jednocześnie poddanym, niewolnikiem
ludzi bogatych, a więc zależnym od innych91. Sam Chrystus jako ubogi
nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, i stał się sługą
wszystkich92. Poza tym ubóstwo – podobnie jak dwie pozostałe rady
ewangeliczne – pomaga ślubującym je w usunięciu trzech największych przeszkód w dążeniu do doskonałości, tj. pożądliwości oczu
i ciała oraz pychy żywota93. Okazuje się, że zakonnikom w osiągnięciu
L. Crippa, Povertà amata, povertà beata, s. 110.
Tamże, s. 112.
89
J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 153.
90
V. de Paolis, La vita consacrata nella Chiesa (edizione rivista e ampliata a cura
di Vincenzo Mosca), Venezia 2010, s. 80.
91
U. Terrinoni, Parola di Dio e voti religiosi. Icone bibliche…, s. 24-25.
92
Mt 20, 28; Mk 10, 45.
93
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»,
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, nr 44, s. 147 (odtąd: LG): „[Chrześcijanin – B. Sz.] postanawia
87
88
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doskonałości przeszkadza nie tyle posiadanie na własność dóbr materialnych, ile świadomość, że dobra te, będąc ich własnością, mogą być
używane przez innych i ktoś inny mógłby wejść w ich posiadanie oraz
dysponować nimi. Stąd wynika konieczność zależności od przełożonego w używaniu posiadanych dóbr i dysponowaniu nimi, zwłaszcza
że owe dobra według woli przełożonego mogą być właśnie używane
przez innych94.
Zależność od przełożonego powinna być też konkretnym wyrazem
pragnienia zakonnika, aby w duchu wiary zaufać opatrzności Boga.
Uzyskiwanie pozwoleń może na pozór wydawać się czymś mechanicznym, ale to właśnie decyzje przełożonych stają się wówczas wyrazem
owej zależności od Boga i oczekiwania od Niego tego wszystkiego, co
zakonnikowi jest potrzebne do doskonałości95.
W zapisie dyskusji komisji rewizyjnej nad treścią kanonu dotyczącego ubóstwa również można znaleźć wzmiankę na temat potrzeby
wyrażenia zależności od przełożonych w zakresie używania dóbr i dysponowania nimi. Jeden z konsultorów trafnie zauważył, że odniesienie
to jest niezbędne, ponieważ są i takie siostry zakonne, które, mimo iż
żyją w wielkim ubóstwie, nie chcą się poddać zależności od przełożonej w dysponowaniu tym minimum, które posiadają96. A więc ubóstwo
ewangeliczne nie jest właściwie przez nie rozumiane i realizowane.
3.2. Ubóstwo uwarunkowane prawem własnym instytutów zakonnych
Kanon 600, ujmując w zakończeniu bardzo zwięźle praktykę rady
ubóstwa pod względem prawnym, podkreśla, że odmienności w realizacji tej rady w zakresie ograniczenia i zależności od przełożonych
wynikają z postanowień prawa własnego instytutów. Kanon bierze
pod uwagę różnice zachodzące nie tylko między instytutami zakonnymi, świeckimi i stowarzyszeniami życia zakonnego, ale także między
poszczególnymi instytutami zakonnymi oraz członkami tych samych
instytutów zakonnych. Odwołując się do innego kanonu KPK/1983
przez ślubowanie w Kościele rad ewangelicznych uwolnić się od przeszkód, które mogłyby go odwieść od gorliwej miłości”.
94
G.M. Murato, Povertà e perfezione. La povertà religiosa come strumento di per
fezione secondo s. Tomaso. Pars dissertationis ad lauream in Facultate S. Theologiae
apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe, Napoli 1981, s. 48.
95
J. Aubry, Teologia della vita consacrata, s. 235.
96
Communicationes 11(1979)320.
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dotyczących ubóstwa zakonnego, trzeba zaznaczyć, że konsekwencją
owego ograniczenia i zależności w używaniu dóbr i dysponowaniu
nimi w przypadku każdego zakonnika jest obowiązek przekazania instytutowi tego wszystkiego, co nabywa on własnym staraniem oraz co
mu przysługuje z tytułu pensji, zapomogi lub ubezpieczenia, zgodnie
z postanowieniem prawa własnego instytutu97. Ów wymóg dzielenia
się dobrami wynika z obowiązku prowadzenia życia braterskiego we
wspólnocie w instytutach zakonnych98. Prawo własne poszczególnych
instytutów zakonnych powinno zawierać dokładniejsze przepisy dotyczące zachowania powyższej normy ogólnej, albowiem w praktyce
rady ubóstwa mogą istnieć bardzo duże różnice między poszczególnymi instytutami i ich członkami. Jedną z najbardziej podstawowych
różnic w zakresie praktyki ubóstwa jest przyjęcie odmiennych prawnych jego koncepcji, co zostało wyżej już wyjaśnione. W związku
z tym istnieją dwie kategorie zakonników: ci, którzy z natury instytutu muszą zrezygnować z posiadania na własność dóbr materialnych
ze wszystkimi jego konsekwencjami także wobec prawa cywilnego,
oraz ci, którzy mogą się do tego zobowiązać z własnej woli, ponieważ nie należy to do natury instytutu, którego są członkami. Pierwsze
rozwiązanie ma miejsce w instytutach, gdzie wcześniej składno śluby
uroczyste. Rezygnacja w tym wypadku musi być dokonana przez każdego z członków przed profesją wieczystą. W większości instytutów
zakonnych, w których wcześniej składano tzw. śluby proste, zezwala
się na zachowanie prawa własności, uzależniając korzystanie z niego
od pozwolenia przełożonych. Ale i w tych instytutach poszczególni
zakonnicy mogą zdecydować się na bardziej radykalną formę ubóstwa
rezygnując w części lub w całości z własnych dóbr. Mogą to uczynić
niekoniecznie wtedy, gdy składają profesję wieczystą, ale również po
wielu latach życia zakonnego. Taka decyzja zależy od woli poszczególnych zakonników i jest w danym instytucie fakultatywna99.
97
KPK/1983, kan. 668 § 3: „Cokolwiek zakonnik nabywa własnym staraniem albo ze
względu na instytut, nabywa to dla instytutu. Wszystko, co mu przysługuje z tytułu pensji,
zapomogi lub ubezpieczenia jest nabywane dla instytutu, chyba że własne prawo co innego postanawia”; B.W. Zubert, Dochody zakonników i członków stowarzyszeń życia apo
stolskiego…, s. 112-117; J.A. Merkle, I voti nella vita religiosa, s. 248.
98
KPK/1983, kan. 607§2; V. de Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, s. 505.
99
KPK/1983, kan. 668 § 4: „Kto z racji natury swego instytutu powinien całkowicie zrzec się swoich dóbr, tego zrzeczenia winien dokonać w formie ważnej także
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Zakończenie
Już w początkach istnienia życia poświęconego całkowicie Bogu
obowiązywało mnichów wyrzeczenie się dóbr materialnych i tego
wszystkiego, co stanowiło przeszkodę w urzeczywistnieniu owego
oddania Bogu. Historia zakonów i zgromadzeń zakonnych uczy, że
kryzys ubóstwa zawsze ściśle łączył się z kryzysem życia zakonnego.
Zostało również potwierdzone przez historię, że odnowa życia poświęconego Bogu zaczynała się od powrotu do radykalniejszej praktyki
ubóstwa ewangelicznego, bowiem u źródeł powstawania zakonów, ich
reform i upadku leżał zazwyczaj problem ubóstwa, nie zaś celibatu czy
posłuszeństwa przełożonym, jak mogłoby się wydawać100. Dlatego też
można stwierdzić, że prawdziwe ubóstwo towarzyszy autentyzmowi
życia zakonnego.
Il consiglio di povertà secondo del canone 600 CIC/1983
Il dono totale di sé a Dio, ha sempre avuto come conseguenza una rinuncia a tutto
ciò che potrebbe rendere meno radicale l’imitazione di Cristo povero da parte del
religioso. Da questo si comprende l’importanza del canone 600 CIC/1983 che tratta
del consiglio della povertà evangelica. L’autrice, nel suo articolo, mette in rilevo gli
elementi cristocentrici, teologici e quelli del diritto canonico contenuti nel canone
stesso. In seguito lei spiega in che consiste l’imitazione di Cristo, che da ricco che
era si è fatto povero per noi. Seguendo sempre il testo del canone 600 spiega, che il
consiglio di povertà comporta uno stile di vita povera sia nello spirito che di fatto ed il
distacco dai beni terreni. Sottolinea, inoltre, che per il consiglio di povertà è importante
che ogni religioso conduca una vita in operosa sobrietà. Dal punto di vista giuridico
invece il religioso si obbliga alla dipendenza e limitazione nell’uso e nella disposizione
dei beni dal suo superiore, a norma del diritto proprio dei singoli istituti.

w miarę możności wobec prawa cywilnego, przed profesją wieczystą, ważnego od
dnia złożenia profesji. To samo powinien uczynić profes ślubów wieczystych, który
według przepisów własnego prawa chciałby, za zezwoleniem najwyższego przełożonego, zrzec się w części lub w całości własnych dóbr.
§ 5. Profes, który ze względu na naturę swego instytutu zrzekł się całkowicie swoich dóbr, traci zdolność nabywania i posiadania, stąd nieważnie podejmuje akty przeciwne ślubowi ubóstwa. Co jednak przechodzi na niego po dokonaniu zrzeczenia,
przechodzi na instytut zgodnie z własnym prawem”; NDDC, s. 813; J. Beyer, Il diritto
della vita consacrata, s. 364; A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 126.
100
J. Rovira, La povertà evangelica..., s. 238-239.
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Treść: Wprowadzenie. – 1. Metodologiczne założenia. – 2. Natura posługi przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego.
– 3. Władza przełożonych jako pochodna ślubu (lub innego węzła) posłuszeństwa.
– 4. Potrójny wymiar posługi władzy przełożonych. – 5. Zakres posługi przełożonych.
– 6. Służba przełożonych jako odczytywanie woli Boga. – 7. Posługa przełożonych
w służbie powołania poszczególnych współbraci. – 8.Troska wyższych przełożonych
o realizację charyzmatycznego celu instytutu lub stowarzyszenia. – 9. Władza przełożonych w instytutach życia konsekrowanego jako potestas Regiminis. – 9.1. Potestas
regiminis w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego. – 9.2. Potestas regiminis w instytutach zakonnych kleryckich na prawach papieskich i kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawach papieskich.
– Zakończenie.

Wprowadzenie
Posłuszeństwo osób konsekrowanych przez śluby lub inne zobowiązania, jako dar Ducha Świętego (KPK kan. 601) ukazywane w aspekcie personalnym i wspólnotowym wymaga osadzenia na fundamencie
chrystologicznym. Natomiast w połączeniu z ewangelicznym autorytetem przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń
apostolskich trzeba je rozważać również w kontekście eklezjalnym1.
1
Por. A . Lorenzelli, Prolusione, w: Conferenza Italiana Superiori Maggiori,
Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Testimoni della ricerca di Dio, Roma 2009,
s. 15-17.W. Necel, W kierunku antropologii prawa własnego instytutu życia konsekro
wanego, Prawo Kanoniczne 51(2008) nr 3–4, s. 205-207.
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Instrukcja Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto
warzyszeń Życia Apostolskiego pt.: „Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram” z dnia 11 maja 2008 roku2
jest kolejną szansą relektury norm sprawowania władzy przez przełożonych we wspomnianych wspólnotach, zawartych w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 roku3. Proponowane studium jest tym
ważniejsze, że „w ostatnich latach zmienił się sposób odczuwania
i przeżywania władzy i posłuszeństwa”, co wynika między innymi
z „uświadomienia sobie wartości każdej osoby, jej powołania i jej
darów intelektualnych, uczuciowych i duchowych oraz jej wolności
i zdolności do nawiązywania relacji; centralnego miejsca duchowości
komunii i dowartościowania środków, dzięki którym można lepiej ją
przeżywać; innego, mniej indywidualistycznego sposobu rozumienia
misji, dzielonej ze wszystkimi członkami ludu Bożego, z wynikającymi z tego formami konkretnej współpracy” (PWiP 3).
Spełnianie funkcji przełożeńskich we wspólnotach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach apostolskich jest ściśle połączone z życiem ślubem posłuszeństwa, rozumianym jako synowskie przylgniecie
(PWiP 5) „do Słowa, przez które Bóg objawia i udziela siebie samego
i poprzez które codziennie odnawia swoje przymierze miłości. Z tego
Słowa wytryska życie, które każdego dnia przekazuje się na nowo”
(PWiP 7). Ostatecznie „słuchać Boga, to wejść w <<inny>> porządek
wartości, dostrzec nowy i odmienny sens rzeczywistości, doświadczyć
niepojętej wolności, dojść do progów tajemnicy: << Bo myśli moje
nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia
Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad waszymi myślami>> (Iz 55, 8 – 9)”
(PWiP 7).
Trzeba jednocześnie dodać, że zdaniem Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Apostolskich „również inne
osoby konsekrowane, w zależności od ich stylu życia, mogą czerpać
(z instrukcji) pożyteczne wskazania. (…). Wszystkim osobom, powołanym do świadczenia o prymacie Boga przez dobrowolne posłuszeństwo Jego świętej woli, dokument (…) ten pragnie być pomocą
2
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, Instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine,
requiram” (dalej PWiP), Kraków 2008.
3
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku (dalej KPK).

[3]

SPRAWOWANIE WŁADZY W INSTYTUTACH

103

i zachętą w radosnym przeżywaniu własnego <<tak>> wypowiedzianego Panu” (PWiP 3). Przedłożona myśl skierowana jest nie tylko do
przełożonych w instytutach i stowarzyszeniach męskich i do członków
tych wspólnot, ale również do sióstr przełożonych i kierowanych przez
nich żeńskich wspólnot.
1. Metodologiczne założenia
W proponowanej refleksji teologiczne i antropologiczne wskazania
instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo” służą do analizy dyspozycji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Warto je odczytać
na nowo zarówno z perspektywy członków instytutów oraz stowarzyszeń, jak i w kontekście specyfiki autorytetu przełożonych w poszczególnych wspólnotach. „Życie konsekrowane, powołane do tego, by
w Kościele i świecie czynić widzialnym charakterystyczne przymioty
Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – rozkwita na gruncie
poszukiwania oblicza Pana i drogi prowadzącej do Niego. (…) Osoba
konsekrowana daje (…) radosne, a zarazem naznaczone trudem świadectwo o nieustannym poszukiwaniu woli Boga (…). W tym odnajduje
swój sens także wspólnota zakonna, komunia osób konsekrowanych,
które zobowiązują się do wspólnego szukania i pełnienia woli Bożej.
(…) Choć wszyscy we wspólnocie są powołani do szukania tego, co
podoba się Bogu i do posłuszeństwa Jemu – niektórzy są powołani do
wypełniania, na ogół czasowo, specjalnego zadania bycia znakiem jedności i przewodnikami w poszukiwaniu wspólnotowym oraz w osobistym i wspólnotowym wypełnianiu woli Bożej” (PWiP 1)4.
Bazę niniejszego studium stanowi sześć cech władzy przełożonych
instytutów życia zakonnego i stowarzyszeń apostolskich wskazanych
w instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo”: 1) władza przełożonych ma przede wszystkim charakter władzy duchowej; 2) władza ta
jest powołana do tego, by zapewnić powierzonej wspólnocie czas na
modlitwę i zadbać o jej jakość; 3) władza winna promować godność
każdego członka powierzonej wspólnoty; 4) w trudnościach przełożeni i przełożone winni wzbudzać w powierzonych wspólnotach i u poszczególnych współbraci odwagę i nadzieję; 5) władzy w instytutach
4
Por. B. Szewczul, Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji
„Posługa władzy i posłuszeństwo” z 2008 roku oraz kan. 618 – 619, KPK/1983, Prawo
Kanoniczne 52(2009) nr 3–4, s. 137-153.
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zakonnych i stowarzyszeniach apostolskich ma za zadanie ożywianie i promocję charyzmatu wspólnoty; 6) przełożeni winni towarzyszyć powierzonym współbraciom na drodze formacji permanentnej
(PWiP 13)5. Ważne są również trzy cechy spełniania funkcji przełożonych we wspólnocie, wskazane w instrukcji w oparciu o Kodeks
Prawa Kanonicznego, w którym „ewangeliczne rysy władzy, wykonywanej przez przełożonych różnych stopni, są wyrażone w normach”
(PWiP 14). Kodeks Jana Pawła II w kontekście natury posługi przełożonych wskazuje, że to najpierw sami przełożeni są powołani do tego,
by jako pierwsi być posłusznymi. Przełożony „na mocy przyjętego
urzędu winni okazywać posłuszeństwo wobec prawa Bożego, z którego wypływa ich władza; z niej muszą zdać rachunek w sumieniu,
wobec Kościoła, wobec Papieża, wobec prawa własnego instytutu”
(PWiP 14a). Podobnie jak wszelka inna władza w Kościele, posługa
przełożonych „winna oznaczać się duchem służby na wzór Chrystusa
(…). Staje się to możliwe dzięki zaufaniu do odpowiedzialności braci,
popierając ich dobrowolne posłuszeństwo w poszanowaniu godności
ludzkiej i dzięki dialogowi (…) w duchu miłości i wiary do naśladowania Chrystusa posłusznego” (PWiP 14 b). Trzecią ważną cechą sprawowania władzy, podkreśloną przez Kodeks, a wyakcentowaną przez
instrukcję „Posługa władzy i posłuszeństwo”, jest stwierdzenie, że
władza zakonna i w stowarzyszeniach apostolskich ma charakter pasterski, gdyż „ze swej natury jest cała nastawiona na budowanie życia
braterskiego we wspólnocie, zgodnie z eklezjalną tożsamością właściwą życiu konsekrowanemu” (PWiP 14 c).
Refleksje nad przeżywaniem władzy i posłuszeństwa we współczesnych instytutach zakonnych i stowarzyszeniach apostolskich trzeba
rozpocząć od stwierdzenia równości wszystkich wiernych co do godności i działania, która wypływa z odradzającej mocy konsekracji
chrzcielnej (KPK kan. 208)6. We wspólnocie życia konsekrowanego
5
Cz. Parzyszek, Rola władzy we wspólnocie życia konsekrowanego. Wskazania
instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo”, Ateneum Kapłańskie 152(2009),
z. 3(601), s. 311-313.
6
Por. G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996, s. 103:
„Równość pomiędzy wiernymi wynika ze wspólnoty chrztu (communio fidelium)
i w ścisłym odniesieniu do Eucharystii, w której uczestnictwo prowadzi do wspólnoty z Chrystusem i z Trójcą (UR 2b; 15a; 22a; AG 39a; LG 3; 7b). Wspólnota wiernych
jest wspólnotą eucharystyczną (communio eucharistica: UR 22b; GS 38b). Ta wspól-
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i stowarzyszeniu życia apostolskiego równość ta uzyskuje głębszy wymiar i swoją specyfikę, gdyż jest również pochodną powołania Bożego,
wzywającego niektórych spośród wiernych do uczestnictwa w życiu
tym samym charyzmatem partykularnym instytutu lub stowarzyszenia,
a więc do współpracy w budowaniu Kościoła (por. KPK kan. 207 par.
2; kan. 573 par. 2; kan. 731 par. 1 - 2) poprzez dokładniejsze naśladowanie Chrystusa według myśli i zamierzeń założyciela instytutu lub
stowarzyszenia (por. KPK kan. 578 i kan. 732).
Instytut życia konsekrowanego i stowarzyszenie apostolskie, jako
wspólnoty wyrastające z charyzmatycznego obdarowania Kościoła,
zorientowane są ku diakonii świadectwa tak wspólnotowego, jak
i indywidualnego7. Z tej perspektywy moc wiążącą dla decyzji przełożonych winno się szukać w ewangeliczno-eklezjalnych źródłach
poszczególnych form życia konsekrowanego oraz w poszczególnych
charyzmatach partykularnych instytutów i stowarzyszeń. Tak wyznaczona metoda refleksji prowadzi zarówno do analizy charakteru posługi przełożonych w wymienionych wspólnotach jak i do analizy zakresu
ich władzy i sposób jej wykonywania. Wspólnocie krystalizującej się
wokół charyzmatu partykularnego instytutu i stowarzyszenia potrzebny jest autorytet władzy rozczłonkowany w swych poszczególnych
funkcjach zgranych tak, by cała wspólnota i jej struktury stanowiły
organiczną i harmonijna całość8.
nota duchowa (communio spiritualis: UR 15) i braterska (communio fraterna: GS 32 d;
38b; 39) pomiędzy wszystkimi członkami Kościoła jest dziełem Ducha. Również
nierówność pomiędzy członkami Kościoła, wynikająca z różnorodności darów i posług (LG 12b; 13c), jest dziełem Ducha, jednoczącego wszystko we wspólnocie organicznej, objawia się w różnorodności tradycji ześrodkowanych w jedynym Ciele
Mistycznym Chrystusa (LG 13d)”.
7
W. Necel, Być w Kościele i dla Kościoła znakiem, w: Ars boni et aequi. Księga
pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji
osiemdziesiątej rocznicy urodzin (red. J. Wroceński, H. Pietrzak), Warszawa 2010,
s. 598-600.
8
Por. M. Żurowski, Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele kato
licki, Kraków 1984, s. 24: „Niezbędny więc jest koordynujący element nadrzędny.
Istnieje bowiem wiele funkcji, które jedynie przy wzajemnym harmonijnym współdziałaniu potrafią doprowadzić do osiągnięcia zasadniczego celu. Trzeba porozdzielać stanowiska, wyznaczyć pole pracy, trzeba nauczać, kierować, napominać, udzielać
wskazówek (...). Jest wreszcie potrzebny element wymuszający, niezbędny przeciw
tendencjom egocentrycznym i odśrodkowym poszczególnych jednostek, czy poszczególnych mniejszych zespołów. Istnieć musi także czynnik, który nie dopuściłby, by

106

KS. W. NECEL

[6]

2. Natura posługi przełożonych w instytutach życia
konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego
Każda społeczność nawet w najmniejszym stopniu zorganizowana
wymaga autorytetu zdolnego efektywnie prowadzić ją ku wyznaczonym celom. „Przełożeni (…) w jedności z powierzonymi im osobami,
są powołani do budowania w Chrystusie wspólnoty braterskiej, w której szuka się i miłuje Boga ponad wszystko, by urzeczywistniać Jego
zbawczy plan. Władza jest więc w służbie wspólnoty, aby wspólnota
z kolei była w służbie Królestwa (por. J 13, 1-17). Sprawować władzę
wśród braci oznacza służyć im na wzór Tego, który dał <<swoje życie
na okup za wielu>> (Mk 10,45), aby i oni dali życie” (PWiP 17).
Na kartach Ewangelii Jezus Chrystus ukazany jest jako Ten, który posiada najwyższy autorytet i wszelką władzę (por. Mt 13,35;
28,18). Do Chrystusa odnoszą się też tytuły związane z wykonywaniem władzy, nazywając Go: Panem (por. Mt 7, 21; J 13,13; Dz 9,17;
10,33; 10,36; Flp 2,11; i inne), Nauczycielem (por. Mt 19,16; 22,16),
Mistrzem (por. J 13,13), Pasterzem (por. J 10,11; 1P 2,25), Królem
(por. Mt 27,11; ŁK 1,33; J 18,33-36; 1P 3,22) czy Arcykapłanem (por.
Hbr 13,20). Wszystkie one łączą się ściśle ze zbawczą misją Chrystusa
Pana i w Nim dokonuje się ich przewartościowanie i pogłębienie.
Cokolwiek pasterskiego, nauczycielskiego czy wreszcie kapłańskiego
może się dziać w Kościele, to tylko w powiązaniu z osobą i dziełem
Jezusa Chrystusa, Pasterza, Nauczyciela i Arcykapłana. Bez tego powiązania nie ma żadnej posługi władzy w Kościele9.
Wspólnota trwania z Bogiem i w Bogu została zaoferowana osobie
konsekrowanej przez vacatio divina do realizacji jej „już” i „teraz”,
a jako taka wymaga dobrowolnej odpowiedzi ze strony człowieka
poprzez akceptację i podjęcie. Napięcie między „już” i „jeszcze nie”
towarzyszy procesowi kształtowania wspólnoty współpowołanych,
która „już” nastała i „ciągle” nastaje. Proces kształtowania wypełniony
jest budowaniem i aktualizacją przez powołującego Chrystusa swojego nieprzemijającego Królestwa wśród przemijającego czasu i w his
swawolne jednostki mogły przeszkadzać zasadniczemu dziełu, pozytywnej współpracy lub tez indywidualnym wysiłkom zmierzającym do właściwego celu”.
9
Por. A. Gutiérrez, Canones circa instituta vitae consecratae et societates vitae
apostolicae vagantes extra partem eorum propriam, Commentarium pro Religiosis,
64(1983) s. 89-96; K. Mörsdorf, Potestà sacra della Chiesa, w: Sacramentum mundi
(red. K. Rahner) t. 6, s. kol. 417.
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torii (por. PWiP 23 – 24). „Przeżywanie misji zakłada zawsze bycie
posłanym, a to oznacza odniesienie zarówno do tego, kto posyła, jak
i do treści posłannictwa, jakie należy wypełnić” (PWiP 23). Wspólnota
instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego włącza się w ten proces mocą Ducha Świętego poprzez spełnianie
w czasie zadań, dla których została powołana i które są wyznaczone jej charyzmatem partykularnym. Podjęcie stylu życia konsekrowanego poprzez dokładniejsze naśladowanie Chrystusa według prawa
własnego instytutu czy stowarzyszenia tak dla pojedynczej osoby
konsekrowanej, jak i dla wspólnoty, możliwe jest jedynie w łączności
z Nim, gdyż jest to ostatecznie Jego dzieło, a Jego dzieła nie można odłączyć od Jego osoby (KPK kan. 662). W ten sposób wspólnota
życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego wchodzi
niejako w posługę Chrystusa i „urzędowo” wykonuje Jego posłannictwo aktualizując je w historii, a każdy urząd przełożonego w instytucie życia konsekrowanego posiada autorytet pochodzący od Chrystusa
i jest wypełniany w relacji do Niego10.
Przyjmując tylko samą wolność jako zasadę uczestnictwa w życiu
wspólnoty konsekrowanej przez profesję rad ewangelicznych, można
by władzę jej przełożonych traktować jako władzę prywatną, mającą
swoje źródło i moc obowiązującą w woli tworzących wspólnotę czy
do niej wstępujących. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę, że vita conse
crata per consiliorum evangelicorum opisana w swoich teologicznie
istotnych elementach w par. 1 kan. 573 Kodeksu Jana Pawła II podejmowana jest w Kościele w kanonicznie erygowanych instytutach i stowarzyszeniach (KPK kan. 573 par. 2), których kodeksy fundamentalne
są zatwierdzane przez kompetentną władzę kościelną (KPK kan. 587
par. 2 i kan. 605), to autorytet przełożonych ma zdecydowanie głębsze
źródło niż wola tworzących wspólnotę11.
10
Por. J. Beyer, I superiori locali e la loro missione, Milano 1984, s. 7-12;
G. Feliciani, Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983, Bologna 1984,
s. 63-67, 73-110.
11
Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja Istotne elementy
nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej „Essential elements” (dalej EE): „Te kobiety i ci mężczyźni są członkami instytutów zakonnych (...). Wybrali życie w posłuszeństwie jako
życiową wartość. Dlatego potrzebują takiej formy zarządzania, która wyrażałaby te
wartości; która byłaby władzą specyficznie zakonną”.
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Kiedy Kościół rozpoznaje i aprobuje nowo powstającą wspólnotę
życia konsekrowanego oraz zatwierdza, to jest nadaje moc wiążącą, jej
kodeksowi fundamentalnemu, to równocześnie rozpoznaje i aprobuje
autorytet władzy instytutu, jaką Duch Święty wybiera na swoją reprezentację wobec instytucjonalizującej się wspólnoty12. Władza przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach
życia apostolskiego nie ma charakteru delegacji czy uczestnictwa
we władzy hierarchicznej, ale posiada autorytet władzy o charakterze charyzmatycznym (PWiP 11) i wywodzi się „od Ducha Pańskiego
w powiązaniu ze świętą Hierarchią”13. Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1983 roku doktrynę tę unormował stwierdzeniem, że władza przełożonych w instytutach zakonnych i analogicznie w instytutach świeckich (KPK kan. 717 – 718) oraz stowarzyszeniach życia apostolskiego
(KPK kan. 734), pochodzi od Boga, a przekazywana jest przez posługę
Kościoła (KPK kan. 618). Pośrednictwo Kościoła oznacza nie tylko
to, że władzę tę zatwierdza czy przyjmuje do wiadomości dokonany
na kapitule wybór najwyższych przełożonych (KPK kan. 631 par. 1;
kan. 625 par. 1) oraz przyjmuje informację o ustanowionych zgodnie
z prawem innych przełożonych (KPK kan. 625 par. 3). W procesie instytucjonalizacji charyzmatu partykularnego Pasterze Kościoła władzę
tę najpierw rozpoznają, a dopiero później kanonicznie aprobują poprzez „zatwierdzone (...) konstytucje” nowo powstającego instytutu
(EE 49)14. To przecież sam Duch Święty w momencie krystalizowania się nowej wspólnoty życia konsekrowanego jest tym, który uzdalnia niektórych wiernych do dokładniejszego naśladowania Chrystusa
w duchu charyzmatu partykularnego, jakim został obdarowany Kościół
12
Por. W. Necel, Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja cha
ryzmatycznego obdarowania Kościoła, Poznań 2006, s. 199-200.
13
Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja Biskupów,
Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele
„Mutuae relationes” (dalej MR), nr 13: „Przełożeni pełnią swe zadanie posługiwania i kierowania w obrębie instytutu zakonnego zgodnie z właściwym jego charakterem. Władza ich wywodzi się od Ducha Pańskiego, w powiązaniu ze świętą Hierarchią
nadającą instytutowi kanoniczną erekcję i zatwierdzając w sposób autentyczny osobną jego misję”; por. EE 49: „Władza ta, właściwa instytutom zakonnym, nie pochodzi od ich członków”.
14
Por. J. Kałowski, Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekro
wanego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 29(1986)
nr 1–2, s. 153-154.
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poprzez założyciela instytutu czy stowarzyszenia, a następnie tworzy
z nich właściwą charyzmatowi wspólnotę braterską kierowaną przez
kanonicznych przełożonych. Władzy przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego Pasterze
Kościoła w powierzonych sobie Kościołach lokalnych nie mogą ograniczać, ale winni poprzez prawne regulacje troskliwie nad nią czuwać, by sprawowana zgodnie z prawem służyła rozwojowi daru życia
konsekrowanego i powołaniu członków instytutu oraz stowarzyszenia
(KPK kan. 576 i kan. 586 par. 1 - 2).
Wskazanie na charyzmatyczne źródło władzy przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
nie oznacza, że osoby konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych nie podlegają władzy hierarchicznej Kościoła. Wręcz odwrotnie,
Duch Święty powołuje nowy instytut w Kościele i dla dobra Kościoła,
a przez to uzależnia całą wspólnotę instytutu i wszystkich jego członków od Kościoła poprzez specjalne relacje z hierarchią (KPK kan.
576). W szczególny sposób instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego ze względu na swój charyzmatyczny charakter i przynależność do życia i świętości Kościoła podlegają
Stolicy Apostolskiej (KPK kan. 590 par. 1)15, a ich członkowie z racji
składanego ślubu posłuszeństwa winni okazywać uległość papieżowi,
jako swojemu najwyższemu przełożonemu (KPK kan. 590 par. 2)16.
Ponieważ władza przełożonych instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego pochodzi od Boga, stąd wykonując
ją nie są oni ani reprezentantami, ani delegatami wspólnoty. Autorytet
przełożonych jako sprawujących władzę złożony jest w spełnianym
urzędzie i ma wymiar personalny, a władza ich, poza przypadkami
określonymi w prawie powszechnym i własnym instytutu, nie może
być przekazana wspólnocie (EE 49 i 52). Władza ta nie powinna być
wykonywana w izolacji w stosunku do powierzonej wspólnoty (por.
EE 50). Wypełnianie władzy przełożonego wymaga dialogu, konsultacji, właściwego wciągnięcia współbraci w kierowanie instytutem
w duchu współodpowiedzialności oraz winna opierać się na zasadzie
15
Por. W. Kiwior, Posłuszeństwo zakonnika biskupowi Rzymu i biskupowi diece
zjalnemu, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym
a wolność osoby (red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak), Warszawa 2010,
s. 49-51.
16
Tamże, s. 46-49.
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pomocniczości (KPK kan. 618; por. PC 4; EE 52; PWiP 20). Każdy
z przełożonych posiada swoją radę (KPK kan. 627; por. PC 4; EE 52),
z pomocy której zgodnie z prawem korzysta wypełniając swój urząd
(KPK kan. 627 par. 1), aż po wypadki, w których pod warunkiem ważności czy nieważności winien wysłuchać jej opinii czy uzyskać zgodę na podjęcia decyzji (KPK kan. 127 par. 1)17. Ważnym zadaniem
przełożonych, wypływającym z charyzmatycznego źródła ich posługi
wspólnocie i tworzącym ją współbraciom, jest ostateczne decydowanie i nakazywanie tego, co należy przedsięwziąć (KPK kan. 618; por
PC 14; PWiP 26).
Na przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego ciąży również konieczność naprawienia
ewentualnych krzywd wyrządzonych powierzonym sobie współbraciom czy to nielegalnym aktem prawnym, czy jakimkolwiek innym
aktem dokonanym z winy umyślnej lub nieumyślnej (por. KPK kan.
128).
3. Władza przełożonych jako pochodna ślubu (lub innego węzła)
posłuszeństwa
„W życiu konsekrowanym każdy winien szukać woli Ojca, gdyż
w przeciwnym razie znikłaby zasadnicza racja dokonywanego wyboru
jako formy życia; ale też tak samo ważne, by szukać jej z braćmi czy
siostrami, bo to właśnie poszukiwanie łączy, tworzy rodzinę zjednoczoną z Chrystusem” (PWiP 12). Przesłanie kan. 207 KPK wskazuje, że Jezus Chrystus jest w Kościele Powszechnym jedynym źródłem
władzy przekazywanej dwoma różnymi drogami, które odpowiadają
hierarchiczno–charyzmatycznej strukturze Kościoła18: przez konsekrację biskupią (KPK kan. 331 – 341; kan. 375; kan. 377; kan. 381
par. 1)19 i przez profesję rad ewangelicznych (LG 42; KPK kan. 601)20.
17
Trzeba zastrzec, że w wypadku równowagi głosów „za” i „przeciw” w przypadku wymaganej zgody rady, przełożony winien działać według swojego uznania; por.
J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 243-245.
18
Por. G. Ghirlanda, Wprowadzenie ..., s. 110-114.
19
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
(dalej LG) nr 27 wraz z Nota Explicativa Praevia nr 2; Tenże, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus (dalej CD) nr 1-8.
20
 ����������������������������������������������������������������������������
Por. Tenże, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfecta caritatis (dalej PC) nr 14; Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica te
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Służba przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego, charakteryzowana dynamiką
ewangelicznego ślubu posłuszeństwa, jest swojego rodzaju przeżywaniem „posłusznej miłości” na wzór służby Chrystusa, który dał „swoje
życie na okup za wielu” (ET 24). Przełożeni sprawując władzę odczytują zbawczy zamysł Ojca poprzez służbę (KPK kan. 618), wypełniając
powierzone funkcje zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego
oraz własnego (KPK kan. 617; PWiP 14). Ich posługa wypełnia się zarówno w służbie wobec dobra wspólnego (PWiP 17)21, jak i w służbie
dobra każdego z powierzonych im współbraci22. Ostatecznie jednak
autorytet władzy przełożonych we wspólnotach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, wyrażając miłość Ojca,
jest przede wszystkim służbą wobec Bożych zamysłów „złożonych
w braciach” (ET 25), a sami przełożeni stają się autentycznymi pośrednikami woli Bożej (EE 49 – 50). W pełnieniu takiej służby przełożeni są zastępcami Boga (KPK kan. 601), którego reprezentują23.
W życiu konsekrowanym przez profesję rad ewangelicznych podwładny wie, że winien jest posłuszeństwo przełożonym nie dlatego,
że przekazywane decyzje i polecenia wyrażają wolę Boga, ale że Bóg
chce posłuszeństwa ustanowionym przez siebie autorytetom (PWiP 9).
Stąd ewangeliczne posłuszeństwo, o którym mówi kan. 601 Kodeksu
Jana Pawła II, należy interpretować nie tyle jako zgodę na treść polecenia, co zgodę na autorytet, który wydaje polecenie.

stificatio (dalej ET) nr 23-28; Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Wymiar
kontemplacyjny życia zakonnego Dimensio contemplativa (dalej DC) nr 16.
21
Por. DC 16: „Ci, którzy są wezwani do pełnienia władzy, powinni rozumieć i pomagać innym do zrozumienia, że w tego rodzaju wspólnotach osób konsekrowanych
duch służby wobec wszystkich braci staje się wyrazem tej miłości, jaką Bóg sam ich
miłuje”.
22
Por. ET 25: „Władza i posłuszeństwo, służąc dobru wspólnemu, stanowią jakby dwie uzupełniające się strony tego samego aktu uczestnictwa w ofierze Chrystusa.
Trzeba, by ci, którzy sprawują władzę, służyli pełnym miłości zamysłom Ojca, złożonym w braciach, zakonnicy zaś wypełniając polecenia naśladują swego Mistrza i włączają się w dzieło zbawienia. W ten sposób władza i wolność każdego nie pozostają
z sobą w sprzeczności, ale idą ręka w rękę w pełnieniu woli Bożej”.
23
PC 14: „(…) niech z wiarą okazują posłuszeństwo przełożonym działającym
w imieniu Boga i pod ich kierownictwem oddają się posługiwaniu wszystkim braciom
w Chrystusie (…)”.
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4. Potrójny wymiar posługi władzy przełożonych
Biorąc pod uwagę „wspólny całemu Ludowi Bożemu charakter profetyczny, kapłański i królewski” (MR 13; por. LG 9 – 10; 34 – 36),
władza przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego ma analogiczny charakter i nakłada na
przełożonych, stosownie do potrójnej funkcji służby pasterskiej, właściwe zadania nauczycielskie, uświęcające i kierownicze (KPK kan.
619; MR 13).
Wytyczne Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich oraz
Kongregacji Biskupów zawarte w Mutuae relationies podkreślają, że
przełożeni wypełniając munus docendi wobec powierzonych współbraci „mają kompetencję i autorytet mistrzów duchownych, wedle
ewangelicznych założeń własnego instytutu” (MR 13; por. PWiP 13)24,
oraz że tak dla całego instytutu, jak i wobec poszczególnych członków
winni „wykonywać prawdziwe kierownictwo duchowe” (MR 13), często karmiąc ich, jak wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego, słowem
Bożym (KPK kan. 619).
Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych bogate jest
w środki uświęcenia, właściwe tak formom życia konsekrowanego, jak
i tradycji poszczególnych instytutów. Środki te znajdują swój wyraz
w zbiorach prawa własnego instytutów25. Przełożeni, którzy winni dbać o to, by powierzeni im współbracia oddawali się kontemplacji Boga i trwali w zjednoczeniu z Nim na modlitwie (KPK kan. 663
par. 1), winni dbać również o to, by w miarę możliwości uczestniczyli
w codziennej Eucharystii (KPK kan. 619 i kan. 663 par. 2), a także rozważali Pismo święte, odprawiali rozmyślanie, sprawowali liturgię godzin oraz praktykowali inne pobożne ćwiczenia (KPK kan. 663 par. 3).
Wypełniając munus sanctificandi powierzonej sobie funkcji przełożeńskiej w instytucie i stowarzyszeniu, przełożeni mają również „szczególną kompetencję oraz zadanie, by przy pomocy różnych instytucji
doskonalić wszystko, co dotyczy pogłębiania życia miłości zgodnie
z założeniami instytutu” (MR 13). Poprzez stałą troskę o świętość żyPor. Cz. Parzyszek, dz. cyt., s. 311.
Tworzą one część „zdrowych tradycji” instytutu czy stowarzyszenia, o których
mówi kan. 578 KPK z 1983 roku, a które obok natury, celu, ducha i charakteru wyrażają charyzmat partykularny instytutu.
24
25
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cia w powierzonych wspólnotach (KPK kan. 619)26 przełożeni wobec
współbraci stają się „wyrazem tej miłości, jaką Bóg sam ich miłuje”
(PC 14)27.
Munus regendi przełożonych instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego nie może być redukowany do organizowania życia własnej wspólnoty, rozmieszczania członków, realizacji celu i tak dalej28, gdyż wówczas ich posługa wobec powierzonej
wspólnoty przybiera charakter czysto świeckiego zarządzania i daleka jest od postrzegania przełożonych jako zastępców Boga. Potrójna
funkcja Chrystusa: Kapłana, Proroka i Króla, nie jest przecież niczym
innym, jak potrójnym aspektem Jego jednej jedynej zbawczej misji.
Stąd munus regendi jako „służba jednoczącego ożywiania wspólnoty
wymaga, aby przełożeni (…) nie byli ani niezorientowani, ani obojętni
wobec wymagań duszpasterskich, ale – aby czuli się i stawali przede
wszystkim wrażliwymi przewodnikami w drodze do wzrostu duchowego i apostolskiego dla każdego z członków i dla całej wspólnoty”
(DC 16).
5. Zakres posługi przełożonych
Władza przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele łacińskim wykonywana jest
wewnątrz wspólnoty według ewangelicznego projektu stylu życia opisanego przez założyciela i zatwierdzonego przez Kościół w konstytucjach instytutu, z zachowaniem unormowania kan. 596 par. 229 oraz
Por. B. Szewczul, dz. cyt., s. 146-151.
Por. DC 16: „Zadaniem przełożonego we wspólnocie jest jej duchowe a zarazem duszpasterskie ożywianie stosownie do «łaski jedności» właściwej dla każdego
instytutu”.
28
Por. MR 13 c: „Co do funkcji rządzenia, przełożeni mają pełnić posługę w organizowaniu życia własnej wspólnoty, w rozmieszczaniu członków instytutu oraz
w troszczeniu się o zabezpieczenie i rozwój jego osobnej misji, jak również w dbaniu
o to, by instytut pod wodzą biskupów włączył się skutecznie w działalność Kościoła.
Istnieje więc w instytucie wewnętrzny porządek z własnym zakresem kompetencji.
Należy doń pewnego rodzaju prawdziwa autonomia, która jednak nie może nigdy
dojść aż do niezależności w Kościele”.
29
KPK kan. 596 par. 2: „(...) w zakonnych instytutach kleryckich na prawach papieskich posiadają ponadto kościelną władzę rządzenia, w zakresie zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym”.
26
27
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kan. 73230 Kodeksu Jana Pawła II. Władzę tę przełożeni sprawują jako
służbę wobec vacatio divina powierzonych sobie członków wspólnoty
i jest ona zorientowana na realizację celu, jaki charakteryzuje strukturę
charyzmatu partykularnego instytutu (por. EE 44; DC 16; KPK kan.
578 i kan. 587)31 przy zachowaniu dyspozycji kan. 214 KPK: „wiernym przysługuje prawo (…) podążania własna drogą życia duchowego, zgodnie (…) z doktryną Kościoła”. Osoby konsekrowane z miłości
do Boga, w duchu ewangelicznej rady posłuszeństwa, przez śluby lub
inne zobowiązania podporządkowują własną wolę kanonicznym przełożonym, gdy ci wydają polecenia zgodnie z konstytucjami instytutu lub stowarzyszenia (KPK kan. 601; por. PC 14; EE 49; PWiP 20).
Podporządkowanie to rozumieć trzeba w odniesieniu do obowiązku
„osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”32 i w żadnym
przypadku nie rozciąga się ono na wszystkie dziedziny życia.
6. Służba przełożonych jako odczytywanie woli Boga
Przełożeni instytutów życia konsekrowanego winni przekazywać
współbraciom nie swoją wolę, ale wolę Boga, którego zastępują i reprezentują (KPK kan. 601; LG 42; DP 15; ET 23 – 28; PWiP 9)33.
Postawa ta zakłada najpierw uległość samych przełożonych wobec
Boga poprzez nastawienie na przyjmowanie Jego woli (KPK kan.
618)34, a następnie konieczność wykorzystania wszystkich sił i możliwości w jej odczytywaniu oraz nieustannie rozeznawanie „znaków

30
Tamże, kan. 732: „Postanowienia zawarte w kan. 578 – 597 oraz 606 mają zastosowanie do stowarzyszeń życia apostolskiego (...).
31
Tamże, kan. 596 par. 1: „Przełożeni instytutów (...) posiadają w odniesieniu do
podległych im członków władzę określoną prawem powszechnym i konstytucjami”.
32
Por. KPK kan. 210: „Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się
prowadzić życie święte, przyczyniając się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać rozwój jego świętości”.
33
Por. PC 14: „(...) niech z wiarą okazują posłuszeństwo przełożonym działającym
w imieniu Boga i pod ich kierownictwem oddają się posługiwaniu wszystkim braciom
w Chrystusie, tak jak sam Chrystus ze względu na posłuszeństwo Ojcu służył braciom
i życie swoje oddał jako okup za wielu (...)”.
34
Por. PC 14: „Przełożeni (...), jako że mają zdać sprawę z dusz sobie powierzonych (por. Hbr 13, 17), niechaj starają się zrozumieć wolę Bożą w czasie pełnienia powierzonego sobie obowiązku i sprawują władzę w duchu posługiwania braciom, tak by
wyrażali ową miłość, którą Bóg ich miłuje”.
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czasu”, szczególnie gdy idzie o realizację charyzmatycznego celu powierzonej wspólnoty (PC 8; MR 26, 40; PWiP 25)35.
Troska przełożonych o odczytywanie woli Bożej i o jak najwierniejsze jej wypełnianie w posługiwaniu wspólnocie życia konsekrowanego
lub stowarzyszeniu życia apostolskiego przejawia się w przestrzeganiu prawa powszechnego i w wierności prawu własnemu (KPK kan.
617; PWiP 12) w ramach swoich zadań36. Przełożeni w wypełnianiu
powierzonych sobie funkcji, by lepiej poznać, czego Chrystus tak od
całej wspólnoty jak i od każdego z powierzonych współbraci wymaga
(MR 18)37 w konkretnych sytuacjach, winni odwoływać się do swoich
rad nie tylko wówczas, kiedy wymaga tego prawo (KPK kan. 627; Por.
PC 14; ET 25), ale zapoznawać się z ich opiniami w wielu codziennych
sprawach, a także wysłuchać zdania innych powierzonych współbraci
(KPK kan. 618)38.
7. Posługa przełożonych w służbie powołania poszczególnych
współbraci
Dla przełożonych bycie reprezentantami Boga w powierzonej sobie wspólnocie życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych oraz stowarzyszenia życia apostolskiego oznacza nie tylko służbę
słusznym i uprawnionym wymaganiom wspólnoty, ale także służbę
powierzonym współbraciom i współsiostrom39. Stąd w wykonywaniu
swej posługi winni oni, kierować powierzonymi sobie podwładnymi

Por. Cz. Parzyszek, dz. cyt., s. 316-318.
Por. KPK kan. 622: „Najwyższy przełożony otrzymuje władzę nad wszystkimi prowincjami instytutu, domami i członkami, a powinien ją wypełniać zgodnie
z przepisami własnego prawa. Pozostali przełożeni posiadają władzę w ramach
swoich zadań”.
37
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptioni donum (dalej RD) nr 13:
„Przełożeni (...) ze swej strony świadomi, że otrzymaną przez posługę Kościoła władzę mają wykonywać w duchu służby, winni chętnie słuchać zdania członków włas
nych wspólnot, aby lepiej rozpoznać, czego Chrystus od każdego wymaga (...)”.
38
Por. PC 14: „Niechaj (...) przełożeni chętnie słuchają zdania członków zgromadzenia (...)”.
39
Por. B. Szewczul, Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posłudze przełożonych
zakonnych, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby (red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak), Warszawa 2010,
s. 73-78.
35
36
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jako synami Bożymi popierając ich dobrowolne posłuszeństwo odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej godności (KPK kan. 618).
Przełożeni z racji vocatio divina każdego z powierzonych współbraci w pierwszym rzędzie winni przestrzegać prawa do należnej im
wolności dotyczącej praktyki sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (KPK kan. 630 par. 1 – 2 i kan. 719 par. 4)40. Należna wolność, na którą wskazuje Sobór Watykański II jako na zasadę realizacji
ewangelicznej rady posłuszeństwa (PC 14) podjętej poprzez „śluby lub
inne zobowiązania”, nie wyczerpuje się tylko w wolności sumienia.
Zasada ta, przestrzegana w życiu wspólnoty instytutu i stowarzyszenia, realizuje się także w praktyce ewangelicznej rady posłuszeństwa
z zachowaniem dyscypliny prawa własnego (KPK kan. 630 par. 1
i kan. 719 par. 4). Nakłada natomiast na przełożonych obowiązek kreowania w powierzonych wspólnotach i wobec poszczególnych członków warunków do podejmowania inicjatyw tak dla dobra instytutu,
jak i Kościoła (KPK kan. 618; PC 14), czyli ostatecznie do kreowaniu
w osobie konsekrowanej przez profesję rad ewangelicznych odpowiedzialności za swoje powołanie (PWiP 15).
Ze względu na charakter służby wyższych przełożonych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
trzeba szczególnie zwrócić uwagę na następujące trzy ich obowiązki:
a) obowiązek troski o adekwatną i dostosowaną formację będącą
w służbie powołania do życia konsekrowanego przez profesje rad
ewangelicznych współbraci i w wypełnianiu celu instytutu. Przełożeni
winni szczególnie zadbać także o właściwe przygotowanie przyjmowanych do nowicjatu oraz o odpowiednie warunki w czasie nowicjatu
i w okresie profesji czasowej do rozeznania powołania i przygotowania do złożenia profesji wieczystej w instytucie i w stowarzyszeniu;
b) obowiązek troski o wierność charyzmatowi partykularnemu instytutu stowarzyszenia połączony z obowiązkiem poszukiwanie dróg realizacji celu charakteryzującego jego strukturę. Odnowa oraz wierność
w życiu konsekrowanym przez profesje rad ewangelicznych są dwoma
biegunami tej samej rzeczywistości. Nie ma prawdziwej odnowy życia konsekrowanego bez zachowania wierności powołaniu, tak jak nie
40
Por. Tenże, Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakre
sie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, Prawo Kanoniczne
50(2007) nr 1–2, s. 35–36 i 46–50.
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ma właściwej troski o wierność bez systematycznej odnowy. Chodzi
o wierność dynamiczną, otwartą na impulsy Ducha Świętego, idącą
poprzez wydarzenia Kościoła i poprzez znaki czasu, która w istocie
jest trwającą wciąż odnową (PWiP 11); c) obowiązek troski o warunki
do rozwoju życia duchowego powierzonych współbraci. W tym kontekście w życiu braterskim na pierwszym miejscu winna być troska
o życie modlitwy i kontemplacyjny wymiar życia instytutu oraz
o realizację wskazań Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Posługa władzy i posłuszeństwo.
Faciem tuam, Domine, requiram” z 2008 roku, tak w życiu wspólnoty,
jak i poszczególnych współbraci.
8. Troska wyższych przełożonych o realizację charyzmatycznego
celu instytutu lub stowarzyszenia
„Rozszerzanie królestwa Chrystusa po całej ziemi ku chwale Boga
Ojca czyniąc wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia”41
(por. EE 22 – 23), odczytywane w kontekście charyzmatu partykularnego instytutu i stowarzyszenia42, jest jednym z podstawowych zadań
władz wskazanych wyżej wspólnot (PWiP 23). Realizacja charyzmatycznego celu wypełnia posługę przełożonych i ich rad oraz kapituł
instytutów i stowarzyszeń (por. KPK kan. 617; kan. 631 - 632), szczególnie poprzez: 1) troskę o realizację celu instytutu, wynikającego
z charyzmatu partykularnego, między innymi poprzez wybór osób
i organizację apostolskiego dzieła zmierzającego do zadań, które są
ostatecznie zanurzone w zbawczej misji Kościoła43; 2) wybór środków,
które pozwalają na adekwatną odpowiedź na wyzwania wypływające
41
Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuosita
tem (dalej AA), nr 2.
42
Por. PC 8: „Mają one różne dar według udzielonej im łaski: bądź to dar posługiwania, by mogły służyć, dar służby, bądź dar nauczania, by mogły uczyć, bądź
to dar napominania, by mogły napominać: ten co rozdaje, niech czyni to z prostotą, ten co pełni uczynki miłosierdzia, niech czyni to ochotnym sercem (...)”; MR 26:
„Zakonni przełożeni i przełożone dołożą wszelkich starań, by ich współbracia i współsiostry trwali wiernie w swym powołaniu. Niech zgodnie z potrzebami czasu starają
się o wprowadzenie właściwych przystosowań do warunków kulturowych, socjalnych
i ekonomicznych (...)”.
43
Por. MR 38: „Wyżsi przełożeni niechaj dołożą wszelkich starań, by poznać nie
tylko zdolności i możliwości swoich współbraci, ale i apostolskie potrzeby diecezji,
w której dany instytut jest powołany do rozwijania swojej działalności”.
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z charyzmatu partykularnego instytutu oraz stowarzyszenia (PC 20;
MR 18), a także umożliwią ich podjęcie przez poszczególnych członków wspólnot w konkretnych uwarunkowaniach pracy apostolskiej
(PC 2; 18; ET 51 – 52; MR 32); 3) kształtowanie procesu formacji
i pogłębianie świadomości, że członkowie powierzonych im wspólnot podejmując realizację celu instytutu i stowarzyszenia włączają się
w zbawczą misję Kościoła (KPK kan. 574 par. 2) i z Nim się jednoczą (KPK kan. 209 par. 1 – 2), oraz że samo ich życie konsekrowane
poprzez profesję rad ewangelicznych jest w swej istocie apostolskie
(PC 2; 5-6; ET 50; MR 22 – 23; RD 14); 4) budzenie świadomości
w powierzonych współbraciach, że realizacja charyzmatycznych celów ich wspólnot w Kościele partykularnym jest włączaniem się w życie Kościoła powszechnego (MR 18; DC 17; CD 35)44; 5) zabieganie,
„by poznać nie tylko zdolności i możliwości swoich współbraci, ale
i apostolskie potrzeby diecezji, w której dany instytut jest powołany do
rozwijania swojej działalności” (MR 38).
9. Władza przełożonych w instytutach życia konsekrowanego
jako potestas regiminis
Władza przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ich kapituł określona jest tak w prawie
powszechnym Kościoła, jak i w konstytucjach poszczególnych wspólnot (KPK kan. 596 par. 1 - 3) przy zachowaniu unormowań zawartych
w kanonach 131, 133 i 137 – 144 KPK z 1983 roku. Zgodnie z charyzmatem partykularnym poszczególnych wspólnot życia konsekrowanego w stosunku do potestas regiminis, Kodeks Jana Pawła II dzieli
instytuty czy stowarzyszenia na dwie grupy: pierwszą stanowią zakonne instytuty kleryckie (KPK kan. 588 par. 2) na prawach papieskich
(KPK kan. 589), poszerzone o kleryckie stowarzyszenia apostolskie
na prawach papieskich (KPK kan. 732), druga natomiast to pozostałe
instytuty, tak męskie jak i żeńskie - męskie nawet kleryckie, ale na prawach diecezjalnych i żeńskie nawet na prawach papieskich (KPK kan.
583 par. 3 i kan. 606).
44
Por. Jan Paweł II, Życie zakonne jako droga do świętości, w: O życiu zakonnym
(red. E. Weron, A. Jaroch), Warszawa 1984, s. 20: „Trzeba dołożyć wszystkich starań,
ażeby «życie konsekrowane» rozwijało się w poszczególnych Kościołach lokalnych,
ażeby przyczyniało się do ich duchowej budowy, ażeby stanowiło ich szczególną siłę.
Jedność z Kościołem powszechnym poprzez Kościół lokalny jest Waszą drogą”.
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9.1. Potestas regiminis w instytutach życia konsekrowanego
i stowarzyszeniach życia apostolskiego
Jeżeli par. 2 kan. 596 określa władzę przełożonych w instytutach
zakonnych kleryckich na prawach papieskich i w stowarzyszeniach
apostolskich kleryckich na prawach papieskich jako kościelną władzę rządzenia (potestate ecclesiastica regiminis), to z pomocą okreś
lenia władzy przełożonych w pozostałych instytutach przychodzi par.
3 omawianego kanonu45. Przywołuje on unormowania, jakie mają zastosowanie przy charakteryzowaniu władzy przełożonych wszystkich
instytutów życia konsekrowanego czy stowarzyszeń życia apostolskiego. Wskazuje przez to, że przy konieczności zachowania konsekwencji
płynących z unormowania par. 2 kan. 129 KPK, przełożeni w instytutach konsekrowanych laickich i na prawach diecezjalnych, jak również
i w odpowiednich stowarzyszeniach życia apostolskiego, „mogą współdziałać (…) zgodnie z przepisami prawa” w wykonywaniu władzy rządzenia46. Wydaje się zatem, że władza przełożonych tak w instytutach
życia konsekrowanego, jak i w stowarzyszeniach życia apostolskiego,
określona prawem powszechnym i konstytucjami instytutu, wynikająca z ich charyzmatów partykularnych, posiada zawsze charakter władzy rządzenia, a jedynie w instytutach czy stowarzyszeniach laickich
i diecezjalnych ograniczona jest tylko do władzy wykonawczej, okreś
lonej prawem powszechnym oraz konstytucjami instytutu.
9.2. Potestas regiminis w instytutach zakonnych kleryckich
na prawach papieskich i kleryckich stowarzyszeniach życia
apostolskiego na prawach papieskich
W instytutach zakonnych kleryckich na prawach papieskich i w kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawach papieskich
przełożeni oraz kapituły (KPK kan. 596 par. 1 i kan. 732) oprócz władzy określonej prawem powszechnym i konstytucjami posiadają również kościelną władzę rządzenia, zwaną władzą jurysdykcyjną (KPK
45
Tamże, kan. 596 par. 3: „Do władzy, o której w paragrafie 1, mają zastosowanie
przepisy kan. 131, 133, 137 – 144”.
46
Stąd nie tylko członkowie instytutów zakonnych, kleryckich na prawach papieskich stowarzyszeń życia apostolskiego kleryckich na prawach papieskich mogą
uczestniczyć, zgodnie z przepisami prawa, w wykonywaniu (cooperari possunt) władzy rządzenia; por. KPK kan. 229 par 3, kan. 230 par. 3, kan. 517 par. 2, kan. 783 –
785, kan.1421 par. 2 i inne.
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kan. 596 par. 2)47, która dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą (KPK kan. 135 par. 1), wykonywaną tak w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym (KPK kan. 130; kan. 596 par. 2).
Kościelna władza rządzenia dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą48, a jej podmiot tak w instytutach zakonnych kleryckich na prawach papieskich, jak i w kleryckich stowarzyszeniach
apostolskich na prawach papieskich, może mieć odpowiednio charakter zarówno kolegialny (KPK kan. 631 – 633), jak i personalny (KPK
kan. 617 – 630).
Kapituła generalna kleryckiego instytutu zakonnego na prawach papieskich i kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego na prawach
papieskich49, jako organ kolegialny reprezentujący całą wspólnotę,
posiada w swoich wspólnotach, zgodnie z konstytucjami, najwyższą
władzę (KPK kan. 631 par. 1 – 2). Kapituła ta winna przede wszystkim strzec tożsamości charyzmatu partykularnego instytutu, wspierać
odnowę życia konsekrowanego członków wspólnoty oraz dokonywać
wyboru najwyższego przełożonego (KPK kan. 631 par. 1). Kapituła
generalna w trosce o realizację zadań wskazanych przez prawo powszechne Kościoła oraz prawo własne instytutu czy stowarzyszenia
(KPK kan. 631 par. 2), jako organ ustawodawczy władzy rządzenia50,
jest władna wydawać normy (KPK kan. 631 par. 2) o charakterze usta-

47
KPK kan. 129: „Ci, którzy otrzymali święcenia, zdolni są do sprawowania –
zgodnie z przepisami prawa – władzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego ustanowienia i nazywana jest również władzą jurysdukcji”; Catechismus Romanus, Parte
2, can. 6 nr 6: „Iurisdictionis potestas tota in Christo corpore mystico versatur, ad eam
enim spectat christianum populum gubernari et moderari et ad aeternam caelestem beatitudinem dirigere”.
48
Wyraźny podział władzy rządzenia na prawodawczą, wykonawcza i sadowniczą
został wskazany na I Synodzie Biskupów z 1967 roku w celu ochrony praw wiernych
w Kościele; por. Wstęp, w: Kodeks Prawa Kanonicznego 1983, s. 27: „(...) Dla osiągnięcia tego jest konieczne, aby różne zadania władzy Kościelnej zostały jasno wyróżnione, mianowicie funkcja ustawodawcza, administracyjna i sądownicza, i odpowiednio
określone przez jakie organy mają być wykonywane poszczególne zadania”.
49
Natura, skład osobowy, sposób postępowania i czas odbywania innych kapituł
oraz podobnych zebrań w instytucie i na wszystkich jego strukturalnych poziomach
winny być określone zgodnie z kan. 632 KPK w prawie własnym instytutu.
50
KPK kan. 135 par. 2: „Władza ustawodawcza winna być wykonywana w sposób
przepisany prawem (...)”.
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wy lub dekretu ogólnego51, dyspozycje i dyrektywy obowiązujące
wszystkich członków instytutu (KPK 631 par. 1) oraz przepisy statutów, o których mowa w par. 3 kan. 94 KPK, a także nadawać przywileje (KPK kan. 76 par. 1). Szczególnym sposobem wykonywania przez
kapitułę generalną władzy rządzenia jako prawodawczej jest przygotowywanie zmian w konstytucjach instytutu czy stowarzyszenia, zgodnie z prawem powszechnym i własnym,. Tak zaproponowane zmiany
celem uzyskania mocy zobowiązującej winny być przesłane do aprobaty Stolicy Apostolskiej (KPK kan. 587 par. 2).
Oprócz kapituł, w omawianych instytutach czy stowarzyszeniach
potestas regiminis związana jest z urzędem wyższych przełożonych,
a więc przełożonych generalnych poszczególnych wspólnot i ich zastępców oraz tych wszystkich, którzy kierują prowincją (KPK kan.
621) lub inną zrównaną z nią częścią i domem niezależnym oraz ich
zastępców (KPK kan. 620). Jako ordynariusze posiadają oni przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą, którą sprawują we wspólnocie
Kościoła wobec powierzonych sobie współbraci (KPK kan. 134 par. 1).
Jako wyżsi przełożeni (KPK kan. 620) sprawują potestas regiminis
wykonawczą zgodnie z regulacjami prawa powszechnego oraz własnego (KPK kan. 617 i kan. 136) przy zachowaniu dyspozycji kan. 618
– 619 KPK, zachowując jednak zawsze władzę w zakresie podejmowania rozstrzygnięć i wydawania poleceń (KPK kan. 618).
Środkiem wykonywania potestas regiminis executiva są przede
wszystkim ogólne dekrety wykonawcze (decreta generalia exsecuto
ria), określające sposoby stosowania ustawy lub przynaglające do jej
zachowania (KPK kan. 31 par. 1), a także poszczególne akty administracyjne (KPK kan. 35) wydawane w formie dekretów wykonawczych i nakazów (KPK kan. 48 – 58), reskryptów (KPK kan. 59 – 75),
ustnych zezwoleń (KPK kan. 59 par. 2) a także dyspens (KPK kan. 85
– 93). Do władzy wykonawczej należy również wydawanie statutów
dla osób prawnych, które są zależne od wyższych przełożonych zakonnych (KPK kan. 94 par. 1), a nie są ustanawiane i promulgowane mocą
władzy ustawodawczej (KPK kan. 94 par.3), oraz stanowienie reguł
i norm, na które powołuje się kan. 95 KPK.
51
Tamże, kan. 29: „Dekrety ogólne, wydawane przez kompetentnego prawodawcę (...) są ustawami we właściwym znaczeniu i rządzą się przepisami kanonów
o ustawach”.
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Przełożeni wyżsi władzę wykonawczą sprawowaną wobec powierzonych sobie współbraci (KPK kan. 136) mogą delegować zgodnie
z unormowaniami prawa (KPK kan. 137). Zwyczajna władza wykonawcza oraz delegowana52 do ogółu spraw winna być szeroko interpretowana (KPK kan. 138). W celu tak zwanej interpretacji praktycznej
konstytucji instytutu czy stowarzyszenia53 oraz ustaw i dekretów ogólnych kapituły generalnej (KPK kan. 16 par. 1), przełożony generalny
może się posługiwać dekretem ogólnym wykonawczym (KPK kan. 31
par. 1), w którym dokładniej określi sposoby zachowania ustaw lub dekretów ogólnych do których się odnoszą, jak i instrukcją (KPK kan. 34
par. 1) wydaną dla odpowiedzialnych za wprowadzenie ustaw w życie,
a wyjaśniającą sposób wprowadzenia unormowań ustaw.
W sprawowaniu władzy wykonawczej wyżsi przełożeni w kleryckich instytutach zakonnych na prawach papieskich i kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawach papieskich wspierani
są przez swoje rady, ustanawiane zgodnie z konstytucjami, które służą
im radą jako pomocą w sprawowaniu urzędu (KPK kan. 627 par. 1).
Prawo powszechne i własne instytutu określa przypadki, w których
przełożony do podjęcia działania winien uzyskać zgodę swojej rady
lub wysłuchać jej opinii (KPK kan. 627 par. 2 i kan. 127 par. 1 – 3).
Podmiotem władzy sądowniczej w instytutach zakonnych kleryckich na prawach papieskich i w kleryckich stowarzyszeniach życia
apostolskiego na prawach papieskich według norm księgi VII Kodeksu
z 1983 r. (KPK kan. 135 par. 2) są wyżsi przełożeni (KPK kan. 620).
Trybunał pierwszej instancji, przy zachowaniu postanowienia par. 3
kan. 1407 KPK, regulowany jest przez normy kan. 1427, natomiast
drugiej – odpowiednio przez regulacje kan. 1438 par. 3 i 1444 par. 1
p. 1 Kodeksu z 1983 roku. Kompetencje trybunału wyznacza dla interesujących go spraw (por. KPK kan. 103) kan. 1408 KPK, z wyłączeniem sporu między zakonnymi osobami fizycznymi lub prawnymi
różnych instytutów albo między osobą zakonną i duchownym diece-

52
Tamże, kan. 131 par. 1: „Władza rządzenia jest zwyczajna, jeśli na mocy samego
prawa łączy się z jakimś urzędem; jest delegowana, gdy zostaje udzielona samej osobie, nie z racji urzędu”.
53
Por. KPK kan. 587 par. 2. Interpretacja autentyczna zastrzeżona jest Stolicy
Apostolskiej.
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zjalnym czy świeckim lub osobą prawną niezakonną54. Sprawy sporne
dotyczące opata prymasa, opata przełożonego kongregacji monastycznej i najwyższego przełożonego instytutu zakonnego na prawach papieskich zastrzeżone są Biskupowi Rzymu (KPK kan. 1405 par. 3 p.2).
Stolicy Apostolskiej zastrzeżone (KPK kan. 1709) jest również między innymi rozpatrywanie zaskarżenia ważności święceń kapłańskich
(KPK 1708) oraz utrata stanu kapłańskiego (KPK kan. 290 – 292).
Koniecznym i integralnym aspektem władzy rządzenia przełożonych w instytutach zakonnych kleryckich na prawach papieskich
i stowarzyszeniach apostolskich kleryckich na prawach papieskich jest
potestas coercitiva. Prawo karne rozumiane jako wykonywanie pote
stas coactiva w Kodeksie z 1983 r. definiowne jest jako sankcje karne
obejmujące kary poprawcze, kary ekspijacyjne oraz środki zaradcze
i pokuty (KPK kan. 1311 – 1312). Ustawy karne i nakazy karne może
wydawać, przy zachowaniu obowiązującego prawa (KPK kan. 1315 –
1320), ten kto posiada władzę ustawodawczą (KPK kan. 1315 par. 1).
Proces wymierzania kar na drodze sądowej lub administracyjnej rozpoczyna, przy zachowaniu norm prawa, wyższy przełożony jako ordynariusz (KPK kan. 1341). On też może zwolnić sam z kary przez siebie
wymierzonej lub nałożonej na drodze sądowej czy administracyjnej
osobiście albo przez kogoś innego (KPK kan. 1355 par. 1 nr 1; 1356
par. 1 nr 2) oraz z kar latae sententiae, o których mówi kan. 1355 par.
2 KPK.
Zakończenie
Przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła władzę
wobec powierzonych wspólnot i tworzących je współbraci pojmują
jako służbę. Oni to wypełniając swój urząd w duchu charyzmatu partykularnego instytutu lub stowarzyszenia budują wraz z powierzonymi współbraćmi braterską wspólnotę, w której pogłębia się i rozwija
Boże powołanie każdego z jej członków. Służebna posługa przełożonych we wspólnocie jest pochodną ewangelicznej rady posłuszeństwa,
54
Tamże, kan. 1427 par. 3. Wymienione sprawy sądzi w pierwszej instancji trybunał diecezjalny. Wymieniony kanon reguluje też kompetencje trybunału pierwszej
instancji w sprawach dotyczących instytutów życia zakonnego na prawach diecezjalnych tak kleryckich, jak i laickich, instytutów świeckich oraz stowarzyszeń życia apostolskiego kleryckich bądź laickich na prawach diecezjalnych.
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podejmowaną zgodnie z prawem własnym przez wszystkich członków
wspólnoty, a więc tak przez samych przełożonych, jak i powierzonych im współbraci powołanych do życia tym samym charyzmatem
partykularnym. Jest ona nie tylko szukaniem woli Boga, ale uznaniem charyzmatycznego wymiaru stałego stylu życia całego instytutu
i wszystkich jego członków. Zakres władzy przełożonych instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, wyznaczony przez prawo powszechne Kościoła i prawo własne poszczególnych instytutów lub stowarzyszeń wobec powierzonych wspólnot,
jest wypełnianiem potrójnego zadania pasterskiego: nauczycielskiego,
uświęcającego i kierowniczego. W kleryckich instytutach zakonnych
na prawach papieskich i w kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawach papieskich władza wyższych przełożonych, ordynariuszy, posiada również wymiar kościelnej władzy rządzenia.
Władza przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, będąca władzą w instytucie i w stowarzyszeniu, a nie nad instytutem lub stowarzyszeniem, sprawowana jest
w zależności i w stałym odniesieniu do Chrystusa. Wskazując na
wspólnotę instytutu oraz stowarzyszenia jako na komunię nie można
zapomnieć, że składa się ona z ludzi, którzy mają do spełnienia wyznaczony cel. Misja wspólnoty życia konsekrowanego i stowarzyszenia,
do której wypełnienia są uzdolnieni mocą Bożego powołania jej członkowie, jest misją otrzymaną od Chrystusa, ale realizowaną przez ludzi; trzeba ją postrzegać w porządku zbawienia, ale realizowaną przez
ludzi. Stąd przełożeni w instytutach i stowarzyszeniach mają władzę
używania swych kompetencji na płaszczyźnie wspólnoty jako societas,
z równoczesnym zjednoczeniem z tym wszystkim, co im przysługuje
z charyzmatycznego nadania. Władza przełożonych instytutów życia
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego nie jest nieograniczona. Nie mogą oni naruszać podstawowej struktury instytutu ani
istotnych założeń swojej władzy, a więc tego wszystkiego, co wynika
z Bożego obdarowania. Swój urząd winni wykonywać z pożytkiem
dla powierzonych wspólnot i współbraci, a więc z pożytkiem dla com
munio Kościoła Powszechnego i partykularnego oraz parafialnego, na
terenie którego poszczególne wspólnoty maja swoje domy.
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Die Ausübung der Macht in Instituten des konsekrierten Lebens und in
Vereinen des apostolischen Lebens im Focus der Instruktion „Der Dienst der
Macht und des Gehorsams. Faciem tuam, Domine, requiram”
Das Gelübde des Gehorsams der Personen des konsekrierten Lebens durch das
Gelübde oder andere Verpflichtungen als Geschenk des Heiligen Geistes (CIC
c. 601) fordert die christologische Basis und das Verstehen in personaler sowie
gemeinschaftlicher Dimension in Verbindung mit dem evangelischen Autorität von
Oberen in der Apostolatsperspektive im Dienst des Reichs Gottes.
Die Instruktion der Kongregation für die Institute des konsekrierten Lebens und
die Vereine des apostolischen Lebens „Der Dienst der Macht und des Gehorsams,
Faciem tuam, Domine, requiram“ vom 11. Mai 2008 bringt eine gute Möglichkeit,
um durch das vorgeschlagene Dokument eine Relecture von Kodexnormen des Kodex
Iuris Cannonici vom 1983 bezüglich der Ausübung der Macht durch die Oberen in
Ordensgemeinschaften und in Vereinen des apostolischen Lebens vorzunehmen. Es
ist wichtig anzumerken (das lernt die apostolische Kongregation), dass auch andere
Personen abhängig vom Lebensstil von der Instruktion profitieren können. Allen
Personen, die berufen sind das Primat Gottes zu bezeugen durch das freiwillige Erleben
des in Freude erlebten eigenen „Ja“ hat die Instruktion etwas zu sagen.
In diesem Artikel bezieht sich der Autor auf (bezugnehmend auf die Richtlinien des
Dokuments) die christologischen Quellen der Macht der Oberen in Ordensinstituten
und in Vereinen des apostolischen Lebens und auch auf die Macht der Oberen als eine
Ableitung des Gelübdes des Gehorsams.
Weiterer wird die Natur der Macht der Oberer beschrieben und die dreifache
Funktion dieser Macht um zu zeigen, dass die endgültige Macht der Oberen in dem
Ablesen der Wille Gottes bezüglich der anvertrauten Gemeinschaft sowie jedes
einzelnen Bruder und Schwester und als potestas regimins anzusehen ist, die sich in
Sorge um die Realisierung des Zieles, der aus dem Charisma des Institutes oder des
Vereins des apostolischen Lebens ausdrückt.
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MAŁŻEŃSTWO W PRAWIE KANONICZNYM
Treść: Wstęp. – 1. Określenie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
– 2. Miejsce zgody małżeńskiej w strukturze małżeństwa kanonicznego. – 2.1. Zgoda
małżeńska przyczyną sprawczą małżeństwa. – 2.2. Natura i przedmiot zgody małżeńskiej. – 2.3. Zgoda małżeńska a miłość małżeńska. – 2.4. Zdolność/niezdolność do
powzięcia zgody małżeńskiej. – 3. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. –
Uwagi końcowe.

Wstęp
Instytucja małżeństwa, na fundamencie której powstaje rodzina,
podstawowa komórka życia społecznego, nie przestaje być przedmiotem szczególnej troski zarówno społeczności politycznej (państwa), jak
i społeczności religijnej (Kościoła). Podstawowym wyrazem tej troski jest ustawodawstwo, tak państwowe, jak i kościelne, gdzie prawo
małżeńskie i rodzinne znajduje swoje właściwe miejsce. Podczas gdy
w systemach prawnych państwowych znajdujemy normy pochodzące
wyłącznie od organu ustawodawczego, to system prawa kościelnego
(kanonicznego) obejmuje również, i przede wszystkim, normy pochodzące z prawa Bożego. Wszak Sobór Watykański II przypomniał, że
„głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej” została „ustanowiona
przez Stwórcę i unormowana Jego prawami”1.
Obowiązujące prawo małżeńskie i rodzinne Kościoła katolickiego, zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK) z 25 stycznia
1983 roku, tworzy jedyny, wypracowany w ciągu stuleci system prawny, w którym łączą się i współdziałają elementy prawa Bożego i prawa ludzkiego. Prawo Boże – zarówno naturalne, jak i pozytywne – ze
1

Konstytucja Gaudium et spes, n. 48.
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zrozumiałych względów stanowi dla tego systemu fundament, który pozwala dostrzec głęboki związek istniejący pomiędzy tajemnicą
Kościoła i celem małżeństwa i rodziny2. Jawi się jednocześnie jako
kryterium interpretacji i aplikacji norm kanonicznych w ich całokształcie, jako integralna część samego systemu małżeńskiego, rozumianego
jako system prawny, a także jako jego siła innowacyjna, nie zaś jako
zbiór norm pozytywnych3.
Prawo Boże, będąc istotnym „składnikiem” kanonicznego prawa małżeńskiego, nie ma waloru jedynie meta-jurydycznego, tak by
uzyskiwało status prawny dopiero po przyjęciu go przez prawo pozytywne, lecz samo z siebie jest prawem obowiązującym, choć dla odpowiedniego stosowania go konieczny jest system normatywny, który
uznawałby, chronił i promował wewnętrzne wymiary sprawiedliwości w odniesieniu do małżeństwa4. Ujęcie prawa Bożego w przepisach
prawa kościelnego podyktowane jest względami systemowymi i przyjęciem metody prawodawczej. Bez norm podstawowych, pochodzących z prawa Bożego, zbiór norm nie tworzyłby systemu5.
Zaprezentowanie małżeństwa w ujęciu obowiązującego prawa kanonicznego (małżeństwo kanoniczne), a więc KPK z 1983 roku (kann.
1055-1165), wymaga zarówno ukazania samej definicji (opisowej)
małżeństwa, jak i zwrócenie uwagi na inne, istotne kwestie dotyczące
tego związku.
1. Określenie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego
W KPK, który podaje opisowe definicje poszczególnych sakramentów, znalazło się następujące określenie małżeństwa: Przymierze,
przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swojej natury ku dobru małżonków oraz ku zrodzeniu
2
P.J. Viladrich, Matrimonio e sistema matrimoniale della Chiesa. Riflessioni sul
la missione del diritto matrimoniale canonico nella società attuale, Quaderni Studio
Rotale”1 (1987), s. 23.
3
H. Franceschi, „Ius divinum” e „ius humanum” nella disciplina matrimoniale.
La „verità del matrimonio” come ragione e fondamento del sistema matrimoniale ca
nonico, w: Ius divinum, a cura di J.I. Arieta, Venezia 2010, s. 816.
4
Tamże, s. 798.
5
R. Sobański, Niezmienność i historyczność prawa w Kościele: prawo Boże i pra
wo ludzkie, w: Ksiądz Rektor Remigiusz Sobański. Uczony, Nauczyciel, Sędzia, pod
red. W. Góralskiego, Warszawa 2005, s. 214-215.
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i wychowaniu potomstwa, podniesioną przez Chrystusa – pomiędzy
ochrzczonymi – do godności sakramentu (kan. 1055 § 1).
W definicji tej, stanowiącej żywe echo nauki Soboru Watykańskiego II
na temat małżeństwa6, nietrudno dostrzec następujące elementy:
1) przymierze będące wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety;
2) ukierunkowanie tej wspólnoty ku określonym celom; 3) godność
sakramentalna małżeństwa.
Określenie małżeństwa terminem biblijnym przymierze, występującym kilkakrotnie w wymienionej konstytucji soborowej Gaudium et
spes, stanowi nawiązanie do przymierza zawartego pomiędzy Bogiem
a narodem wybranym. Przymierze to stanowiło w Starym Testamencie
model miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą. Terminem przymierze
posłużono się tutaj celowo, chodziło bowiem o zastąpienie terminu
kontrakt, używanego dawniej, a mającego wydźwięk ściśle prawniczy.
Prawodawca kościelny odszedł więc od koncepcji małżeństwa jako jedynie kontraktu, przyjętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917
roku.
Poprzez przymierze małżeńskie mężczyzna i kobieta ustanawiają
wspólnotę całego życia. Jest to nawiązanie do konstytucji Gaudium
et spes, w której mówi się o głębokiej wspólnocie życia i miłości
(n. 48), ale również do sformułowań klasycznego prawa rzymskiego7.
Podkreślenie, że związek małżeński jest wspólnotą całego życia oznacza, że nie jest to wyłącznie wspólnota w dziedzinie życia intymnego
(seksualnego), jak to często uważano, lecz że jest to wspólnota także
we wszystkich innych dziedzinach życia (społecznego, gospodarczego, kulturowego, duchowego). Chodzi więc o wymiar horyzontalny
wspólnoty małżeńskiej, zakładający wzajemne osobowe oddanie się
w miłości.
Określenie wspólnota całego życia oznacza podstawowy aspekt rzeczywistości małżeńskiej. Podczas gdy termin przymierze odnosi się
do momentu samego powstawania małżeństwa oraz do zadań, które
małżonkowie przyjmują na siebie, to termin wspólnota wskazuje na
istotę relacji małżeńskiej już zaistniałej. Chodzi więc o dwojaki aspekt
małżeństwa, znajdujący wyraz m.in. w powszechnym na gruncie kaZob. Konstytucja Gaudium et spes, nn. 48-52.
Zob. M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego.
Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego
w 1983 r., Katowice 1987, s. 50-51.
6
7
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nonistyki sposobie wyrażania się: w odniesieniu do aktu zawarcia
małżeństwa (matrimonium in fieri) oraz do trwałej relacji powstałej
między małżonkami na mocy tego aktu (matrimonium in facto esse)8.
Jest czymś znamiennym, że istotny element kodeksowej definicji
małżeństwa (totius vitae consortium) pozostaje zbieżny z analogicznym elementem najbardziej upowszechnionej definicji małżeństwa
w prawie rzymskim, pochodzącej od Modestyna (consortium omnis
vitae). Zbieżność ta potwierdza pochodzenie instytucji małżeństwa
z prawa naturalnego9.
Wspólnota całego życia małżonków jest ze swojej natury skierowana ku dwom celom: dobru małżonków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu
potomstwa. To dwojakie ukierunkowanie wspólnoty małżeńskiej wynika z samej jej natury, tzn. z samego jej przeznaczenia, zamierzonego przez Boga. Podkreślił to Sobór Watykański II zauważając, że [...]
małżeństwo zostało obdarzone przez Stwórcę różnymi dobrami i cela
mi10, oraz że wzajemna miłość małżonków powinna się odpowiednio
wyrażać, rozwijać i dojrzewać11.
Sobór ukazał cele małżeństwa całościowo, zwracając uwagę zarówno na elementy instytucjonalne, jak i personalistyczne małżonków
i przyszłego potomstwa. Dał tym samym do zrozumienia, że cel małżeństwa jest pewną wielością w jedności. Choć można mówić o dwóch
celach tego związku, to jednak w sumie tworzą one jedną zwartą i ściśle powiązaną całość. Obydwa cele są więc całkowicie równorzędne,
postawione na jednej płaszczyźnie.
Dobro małżonków, ku któremu ukierunkowane jest małżeństwo,
polega na wzajemnym niesieniu sobie przez małżonków pomocy
w każdej dziedzinie wspólnoty życia, integrowaniu tej wspólnoty, rozwijaniu i doskonaleniu własnej osobowości pod względem wartości
ogólnoludzkich, kształtowanych w zjednoczeniu z Chrystusem, czyli
w dążeniu do świętości. Można powiedzieć, że jest to cel indywidualny małżeństwa.
8
W. Góralski, Małżeństwo wspólnotą całego życia, w: W. Góralski, Ze studiów
nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 50-51.
9
Zob. J.M. Serrano Ruiz, Ispirazione conciliare nei principi generali del matri
monio canonico, w: Il Codice del Vaticano II. Matrimonio canonico, Bologna 1985,
s. 26-27.
10
Konstytucja Gaudium et spes, n. 48.
11
Tamże, n. 50.
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Zrodzenie i wychowanie potomstwa, ku któremu również ukierunkowane jest małżeństwo, to z kolei cel małżeństwa o wymiarze społecznym. W konstytucji Gaudium et spes Sobór Watykański II podkreślił,
że z samej natury swojej instytucja małżeństwa oraz miłość małżeńska
nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej
jakby szczytowe uwieńczenie12. Jednocześnie jednak w wymienionym
dokumencie soborowym zaznaczono, że wspólnota małżeńska zacho
wuje swoją wartość oraz nierozerwalność nawet wtedy, gdy brakuje
tak często pożądanego potomstwa13.
Tak wskazane przez ustawodawcę cele małżeństwa stanowią rezultat upowszechnianej przez magisterium ostatnich papieży pogłębionej
wizji tego związku: Pawła VI i Jana Pawła II14.
Ostatni element definicji małżeństwa odnosi się do godności sakra
mentalnej tego związku. Małżeństwo, jako instytucja prawa naturalnego, zostało bowiem podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu.
Z tej też racji, dodał ustawodawca, pomiędzy ochrzczonymi nie może
zaistnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sa
kramentem (kan. 1055 § 2 KPK). Wynosząc małżeństwo do porządku
nadprzyrodzonego, Chrystus w niczym nie zmienił istoty naturalnej
umowy mężczyzny i kobiety. W małżeństwie dwojga chrześcijan należy więc widzieć jedność rzeczywistości ludzkiej i rzeczywistości
Bożej. Małżeństwo sakramentalne nie stanowi zatem „dodatku” do
małżeństwa naturalnego, lecz jest jego dalszą realizacją w porządku
zbawienia. Mówiąc inaczej, sakrament nie jest rzeczywistością, która
znajduje się obok lub jest dołączona do małżeństwa, lecz stanowi samo
małżeństwo, gdy zawierają je chrześcijanie. Małżeństwo ochrzczonych i sakramentalność tego związku są tak samo nierozdzielne, jak
nierozłączny jest plan stworzenia i plan zbawienia15.
Tamże, n. 48.
Tamże, n. 50.
14
Chodzi głównie o encyklikę Pawła VI Humanae vitae z 25 lipca 1968 roku
(AAS 60/1968/, s. 481-503) oraz o adhortację apostolską Jana Pawła II Familiaris
consortio z 22 listopada 1981 roku (AAS 74/1982/, s. 81-191).
15
E. Corecco, L’inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento – alla luce
del principio scolastico „gratia perficit, non destruit naturam”, Estratto da: Strumento
Internazionale per un Lavoro Teologico, Communio, n. 16 e n. 17, luglio-ottobre 1974,
s. 24; Szerzej na ten temat zob. W. Góralski, Nierozdzielność ważnej umowy małżeń
skiej zawartej między ochrzczonymi i sakramentem (kan. 1055 § 2 KPK i kan. 776 § 2
KKKW), w: W. Góralski, Ze studiów, jw., s. 143-171.
12
13

132

KS. W. GÓRALSKI

[6]

Przedstawioną wyżej definicję opisową małżeństwa uzupełnia niejako kan. 1056 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wymieniając dwa istotne
przymioty tego związku: jedność (inaczej wyłączność) i nierozerwalność. Obydwa pochodzą z prawa Bożego naturalnego, a gdy chodzi
o nierozerwalność, to przymiot ten został „potwierdzony” przez prawo Boże pozytywne: słowami Jezusa Chrystusa: Co więc Bóg złączył,
niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,6).
Prawdę o pochodzeniu jedności i nierozerwalności małżeństwa
przypomniał m.in. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio z 22 listopada 1981 roku. W dokumencie tym stwierdził, że
poligamia radykalnie zaprzecza wspólnocie małżeńskiej, przekreślając
wprost zamysł Boży16, a nierozerwalność, w myśl woli Stwórcy, dana
jest Przezeń jako owoc, jako znak i wymóg miłości absolutnie wier
nej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego
Kościoła17.
2. Miejsce zgody małżeńskiej w strukturze małżeństwa
W strukturze małżeństwa kanonicznego doniosłe miejsce zajmuje
zgoda małżeńska (consensus matrimonialis), będąca przyczyną sprawczą małżeństwa, a ściśle aktu zawarcia tego związku. Stanowi ona jeden
z elementów, który wyróżnia kanoniczny system małżeński od analogicznych systemów prawa świeckiego. W akcie zgody małżeńskiej,
który z natury rzeczy jest aktem ludzkim (actus humanus), mężczyzna
i kobieta wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, ustanawiając niepodzielną i dozgonną wspólnotę życia (matrimonium in facto esse).
2.1. Zgoda małżeńska przyczyną sprawczą małżeństwa
Rolę zgody małżeńskiej jako czynnika konstytuującego małżeństwo podkreślił II Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et spes
stwierdzając, że głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej […]
zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną
osobistą zgodę (n. 48). Stwierdzenie to znalazło swoje echo w posoborowym KPK, gdzie zaznacza się, iż małżeństwo stwarza zgoda małżeń
ska, między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie
z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza (kan. 1057 §
16
17

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, jw., n. 19.
Tamże, n. 20.
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1 KPK)18. Ta doniosła zasada (konsensualności) kanonicznego prawa
małżeńskiego, pozostająca fundamentem całej dyscypliny kościelnej
w tej dziedzinie, stanowi deklarację prawa naturalnego19.
Charakter zgody małżeńskiej, jako przyczyny sprawczej małżeństwa, można określić jako przyczynowość subiektywną i sprawczą,
lecz nie istoty, a istnienia każdego małżeństwa kanonicznego. Należy
jednocześnie zauważyć, że zgoda małżeńska stanowi również zewnętrz
ną przyczynę formalną umowy. Z tego też powodu bywa niejedno
krotnie nazywana „duszą kontraktu”20.
Stosownie do kan. 1057 § l KPK, zgoda małżeńska jest przyczyną
sprawczą małżeństwa, jeśli osoby podejmujące tę zgodę są prawnie
zdolne do zawarcia małżeństwa (inter personas iure habiles). Oznacza
to, iż konsens małżeński nie powoduje zaistnienia małżeństwa w przy
padku niezdolności prawnej jednej ze stron do zawarcia go. Niezdolność
ta może pochodzić z prawa Bożego, tak naturalnego, jak i pozytywnego, a także z prawa kościelnego.
Poza tym, w myśl przywołanego kanonu zgoda małżeńska skutkuje
powstaniem małżeństwa, o ile została wyrażona zgodnie z prawem
(legitime manifestatus). Chodzi więc o wyrażenie konsensu według
formy kanonicznej: zwyczajnej lub nadzwyczajnej, stosownie do
kann. 1108 § 1-2 i 1116 § l KPK.
2.2. Natura i przedmiot zgody małżeńskiej
Zgodę małżeńską ustawodawca określa jako akt woli, przez który
mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się so
bie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa (kan. 1057 § 2
KPK). Jako akt woli, zgoda małżeńska jest aktem ludzkim, co wskazuje nie tylko na jego charakter antropologiczny, lecz także jurydyczny: jest to akt prawny (actus iuridicus), a więc wywołujący określony
skutek prawny.
Zob. również Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994, n. 1626.
Zob. A. M. Abate, Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto
Canonico, Apollinaris 59(1986), s. 453; L. Vela, Consenso matrimoniale (Consensus
matrimonialis), w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, a cura di C. Coral Salvador,
V. De Paolis, G. Ghirlanda, Ciniselo Balsamo 1993, s. 291; W. Góralski, Prawo Boże
jako źródło kościelnego prawa małżeńskiego w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana
Pawła II, w: W. Góralski, Ze studiów, jw., s.28.
20
Zob. J. Castano, Il matrimonio e contratto?, „Periodica” 82(1993), s. 456.
18
19
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Struktura zgody małżeńskiej jako aktu prawnego pozwala jednocześnie przyjąć, że jest ona nie tylko aktem woli, lecz także intelektu –
władz ściśle ze sobą związanych w działaniu21, a więc rzeczywistości
ujmowanej w kategorie filozoficzne i psychologiczne, powiązane z konieczności z rzeczywistością jurydyczną22. Gdy chodzi jednak o walor
prawny zgody małżeńskiej, to kanonista nie może tutaj tworzyć systemu na płaszczyźnie dowolnych dociekań psychologicznych, które
obejmowałyby i prawnie kwalifikowały wszystkie momenty procesu
psychologicznego, mające jakikolwiek związek z decyzją na zawarcie
małżeństwa. „Przewodnikiem” dla kanonisty może być w tym zakresie
jedynie prawo kanoniczne23.
Konsens małżeński jest aktem prawnym szczególnym, wymagającym znaczniejszego zaangażowania intelektu i woli, niż to ma miejsce
przy podejmowaniu innych decyzji. Ze swojej natury jest aktem, który
nie ulega stopniowaniu, co oznacza, że albo jest, i wówczas jest wystarczający, albo go nie ma, i wówczas w ogóle go brak24.
Przyjmuje się, że zgoda małżeńska powinna się odznaczać określonymi przymiotami: ma być wewnętrzna, w pełni świadoma, całkowicie dobrowolna, wzajemna i równoczesna25.
W myśl kan. 1057 § 2 KPK, w akcie zgody małżeńskiej strony wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, z czego wynika, że przedmio
tem tejże zgody są same osoby kontrahentów, a ich wzajemne oddanie
się i przyjęcie, otwarte na ich dobro oraz na dobro potomstwa, niepodzielnie ich łączy26. Oznacza to, że przedmiot konsensu obejmuje cały
kompleks praw-obowiązków właściwych małżeństwu, polegającemu
na utworzeniu szczególnej relacji międzyosobowej. Poprzestanie bowiem jedynie na przekazaniu osoby, bez wniknięcia w konsekwencje
z tym związane, byłoby znacznym uproszczeniem. Relacja małżeńska
staje się zatem zobowiązaniem prawnym, co sprawia, że wypełnianie
21
Zob. O. Fumagalli Carulli, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in
diritto canonico, Milano 1981, s. 308.
22
Zob. G. Versaldi, Elementa psichologica matrimonialis consensus, Periodica
71(1982), s. 179-209 i 231-253.
23
M. F. Pompedda, Incapacità consensuale, Ius Canonicum 31(1991), s. 117.
24
W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony 1095-1107), Gdańsk 1991,
s. 23.
25
F.M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, t. 5: De matrimo
nio, Romae 1961, s. 501.
26
Por. Konstytucja Gaudium et spes, n. 48.
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owych praw-obowiązków znajduje swoje źródło w sprawiedliwości.
Nic też dziwnego, że na sferę tę w prawie kanonicznym zwraca się
specjalną uwagę27.
Przedmiot wzajemnego przekazania się stron ogranicza się w sposób konieczny do określonych działań i świadczeń własnej osoby, co
uprawnia do mówienia o prawie w stosunku do osoby współmałżonka28. Prawo to należy wiązać z seksualnością, która, jako właściwość
natury człowieka, stanowi podstawowy wymiar ludzki. Jest ona tak
związana z istnieniem człowieka, że ma miejsce wzajemne przenikanie się tych dwóch sfer. Pozostaje przy tym czymś oczywistym, że
seksualności małżeńskiej nie wyczerpuje współżycie intymne małżonków, choć znajduje w nim swój szczególny i wyjątkowy wyraz. Jak
powie Jan Paweł II, całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby
nie był znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest
obecna cała osoba, również w swoim wymiarze doczesnym29. Należy
zatem powiedzieć, że w akcie konsensu małżeńskiego strony przekazują sobie wzajemnie i przyjmują własną seksualność, rozumianą
komplementarnie i osobowo. Mężczyzna i kobieta stają się małżonkami wówczas, gdy za pośrednictwem przymierza małżeńskiego ofiarowują sobie wzajemnie w rzeczywistości całą męskość i całą kobiecość,
ustanawiając tym samym pełną jedność w wymiarze „małżeńskości”
ich osób30. Już św. Tomasz z Akwinu podkreśla, że przedmiotem konsensu małżeńskiego żony jest nie tyle mąż, ile unia małżeńska z mężem, i vice versa31.
Wzajemne przekazanie i przyjęcie przez małżonków w akcie konsensu małżeńskiego daru własnej seksualności oznacza, że zgoda ta
udziela małżonkowi prawa do otrzymania od drugiej strony konkretnych aspektów tej seksualności. Chodzi zatem o bliższe określenie
konsekwencji prawnych przedmiotu zgody małżeńskiej w tak przyW. Góralski, Zgoda małżeńska jako akt konstytuujący małżeństwo, w: W. Góral
G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego
(kan. 1095, nn. 1-3 KPK), Warszawa 2001, s. 36-39.
28
J. Carreras, Il bonum coniugum oggetto del consenso matrimoniale, Ius
Ecclesiae 6(1994), s. 143-147.
29
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, jw., n. 11; Por. Kate
chizm Kościoła Katolickiego, jw., n. 2361.
30
Góralski, Zgoda małżeńska jako akt konstytuujący małżeństwo, jw., s. 42.
31
S. Thomas, Supplementum, q. 45, art. 1.
27

ski,

136

KS. W. GÓRALSKI

[10]

jętym jego rozumieniu, a więc o określenie praw-obowiązków, które
wynikają z tegoż przedmiotu. Otóż generalnie trzeba powiedzieć, że
nupturienci przekazują sobie wzajemnie i przyjmują własną seksual
ność w trzech aspektach: wyłączności, prokreatywności i dozgonności, które to aspekty odpowiadają trzem dobrom przyjętym przez
św. Augustyna: bonum fidei, bonum prolis i bonum sacramenti. One
to więc oddają istotę oddania się i przyjęcia małżeńskiego, ujawniając
szczególny tego wyraz. Wyłączność, prokreacja i nierozerwalność są
istotnymi prawami-obowiązkami małżeństwa32. Poza tym, z uwagi na
treść kan. 1055 § 1 KPK, wspominającego o skierowaniu małżeństwa
również ku dobru małżonków, należy dodać jeszcze czwarty aspekt
przekazania i przyjęcia przez małżonków własnej seksualności, a tym
samym prawo-obowiązek małżeństwa, w postaci nawiązania relacji
międzyosobowych33.
2.3. Zgoda małżeńska a miłość małżeńska
Podkreślenie przez Sobór Watykański II znaczenia i roli miłości
małżeńskiej (amor coniugalis) w życiu małżonków34 skłoniło doktrynę i orzecznictwo do właściwego odczytania przesłania soborowego
w tym względzie. W refleksji tej zauważono, że konstytucja Gaudium
et spes nie ukazuje miłości jako celu małżeństwa, lecz jako coś, co
jest skierowane do innego celu, to jest celu samego małżeństwa: dobra
małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. Pozwoliło to na
przyjęcie, że miłość jest elementem koniecznym dla urzeczywistniania
celów małżeństwa.
Gdy chodzi o walor prawny amor coniugalis, a więc wpływ na
strukturę prawną małżeństwa, to Rota Rzymska od początku waloru
tego nie uznawała, przyjmując, że miłość nie wchodzi w zakres przedmiotu konsensu małżeńskiego, i akcentując zasadę matrimonium facit
consensus35, przypomnianą przez Pawła VI w przemówieniu do Roty
Rzymskiej z 9 lutego 1976 roku36.
C. Burke, L’oggetto del consenso matrimoniale, Torino 1997, s. 70-73.
J. Hendriks, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di
diritto canonico, Milano 1999, s. 52-53.
34
Zob. Konstytucja Gaudium et spes, nn. 49-50.
35
Zob. A. Stankiewicz, De causa iuridica foederis matrimonialis, Periodica
73(1984), s. 217-218.
36
Paulus VI, Allocutio ad Praelatos Auditores […] coram admissos, Communi
cationes 8(1976), s. 5.
32
33
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W poszukiwaniu właściwego rozstrzygnięcia problemu roli miłości
w powstawaniu małżeństwa, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zwracano uwagę na niejednoznaczne znaczenie terminu miłość
małżeńska. W orzecznictwie rotalnym miłość jest postrzegana nie
w sensie erotycznym czy psychologicznym, lecz jako dar osobowy
z siebie, związany z przekazaniem i przyjęciem praw-obowiązków,
które składają się na wspólnotę życia małżeńskiego. Chodzi przy tym
o miłość jako akt oddania się i przyjęcia stron w momencie zawierania
małżeństwa (amor actus), a nie o miłość jako wzajemne oddanie się
stron w małżeństwie już zaistniałym (amor habitus). Jeśli przez miłość rozumie się akt woli, przez który strony wzajemnie się przekazują
i przyjmują w celu ustanowienia wspólnoty małżeńskiej, to miłość jest
tym samym, co zgoda małżeńska. Ta ostatnia jest wówczas aktem miłości, jak to stwierdza się w słynnym wyroku Sygnatury Apostolskiej
z 29 listopada 1975 roku37.
2.4. Zdolność/niezdolność naturalna do powzięcia zgody małżeńskiej
Akt zgody małżeńskiej jest możliwy tylko wówczas, gdy u nupturientów występuje zdolność naturalna, inaczej konsensualna (nazywana niekiedy psychiczną). Brak tej zdolności oznacza niezdolność
naturalną, czyli konsensualną, do zawarcia małżeństwa.
Nie ulega wątpliwości, że konsens małżeński, niezbędny do zaistnienia małżeństwa, pochodzi z prawa naturalnego i jest zjawiskiem
natury psychicznej. Nic też dziwnego, że w dociekaniach nad tą dziedziną zarówno doktryna, jak i judykatura korzystają z osiągnięć współczesnej psychologii i psychiatrii38.
Ponieważ zgoda małżeńska, jako akt ludzki, powinna być wolna
(w działaniu inteligencji oraz woli), a następnie powinna mieć swój
adekwatny przedmiot, inteligencja i wola oraz przedmiot zgody stanowią dwa aspekty tejże zgody. Procesy psychologiczne dokonujące się
w człowieku, a dotyczące sfery intelektualnej i wolitywnej, pozostają
ściśle ze sobą powiązane, tak że dzielenie życia psychicznego na procesy natury intelektualnej i natury wolitywnej byłoby czymś sztucz-

37
38

Dec. c. Staffa z 29.11.1975 r., Periodica 66(1977), s. 325.
Zob. S. Gherro, Diritto matrimoniale canonico, Padova 1985, s. 113-115.
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nym, choć rozróżnienie pomiędzy działaniem intelektu i działaniem
woli jest niezaprzeczalne39.
Niezdolność konsensualna stanowi dziedzinę, która odnosi się do
samej zgody małżeńskiej – zarówno gdy chodzi o jej podmiot, jak
i przedmiot. Właściwym punktem odniesienia jest tutaj małżeństwo będące rzeczywistością prawną, którą należy wystarczająco znać, w sposób wolny jej chcieć i wypełnić jej treść w jej istocie. Rzeczywistość
ta wskazuje więc na miarę służącą ocenie i przyjęciu istnienia u nupturienta zdolności konsensualnej, która powinna istnieć w momencie
zawierania małżeństwa. Wszelkie zakłócenia czynności psychicznej,
które następują po wyrażeniu zgody małżeńskiej, nie mają wpływu na
tę niezdolność.
Wskazane wyżej trzy warunki pozytywnego odniesienia się do rzeczywistości małżeńskiej (wystarczające poznanie, dobrowolne chcenie
oraz spełnienie jej istotnego przedmiotu) znalazły swój wyraz w kan.
1095, nn. 1-3 KPK, określającym wymogi prawa naturalnego. Kanon
ten deklaruje trzy postaci niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa, płynącej z różnych przyczyn wpływających na intelekt, wolę
oraz na władzę nad własnym działaniem ze strony podmiotu40.
Za niezdolnych do zawarcia małżeństwa ustawodawca deklaruje
w powołanym kanonie tych, którzy: 1) pozbawieni są wystarczającego używania rozumu (n. 1); 2) mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw-obowiazków małżeńskich wzajemnie
przekazywanych i przyjmowanych (n. 2); 3) są niezdolni do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (n. 3).
Tego rodzaju sformułowanie kanonu jednoznacznie wskazuje, że
pojęcie niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa ma taki
wymiar, który pozwala przyjąć, iż niezdolność ta jest raczej czymś wyjątkowym, bo dotyczącym przypadku osób, które nie posiadają mini
mum zdolności w tym zakresie, wymaganym przez prawo naturalne41.

Fumagalli-Carulli, jw., s. 308-310; V. Remer, Psichologia, Romae 1925, s. 227.
Góralski, Zgoda małżeńska jako akt konstytuujący małżeństwo, jw., s. 56-57.
41
Zob. M.F. Pompedda, Il canone 1095 del nuovo Codice di Diritto Canonico fra
elaborazione precodiciale e prospettive di sviluppo interpretativo, Ius Canonicum
27(1987), s. 536; Góralski, Zgoda małżeńska jako akt konstytuujący małżeństwo, jw.,
s. 57-58.
39
40
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3. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa
Jakkolwiek na gruncie prawa kanonicznego nie mówi się o prze
słankach koniecznych do zawarcia małżeństwa, to jednak – przez analogię w stosunku do takiego określenia przyjętego w doktrynie prawa
polskiego – można o nich mówić. Chodzi tutaj o wymogi wskazane przez ustawodawcę, niezbędne do ważnego zawarcia małżeństwa
kanonicznego42.
Poza odmiennością płci nupturientów, do zawarcia małżeństwa kanonicznego konieczne jest spełnienie innych przesłanek, które obejmują trzy dziedziny: przeszkody małżeńskie, konsens małżeński oraz
formę zawarcia małżeństwa. Niespełnienie jakiejkolwiek z tych przesłanek skutkuje nieważnością małżeństwa, co oznacza, że małżeństwo
nie zaistniało. Ilość owych przesłanek jest przy tym nieporównywalnie
większa w stosunku do przesłanek koniecznych określonych w prawie polskim (poza wspomnianą już odmiennością płci nupturientów
są nimi: złożenie zgodnych oświadczeń; jednoczesna obecność nupturientów przy składaniu oświadczeń; złożenie tych oświadczeń przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym, gdy
małżeństwo jest zawierane w trybie art. 1 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego).
Pierwszą grupę przesłanek koniecznych stanowią przeszkody małżeńskie, co oznacza, że nupturienci muszą być od nich wolni, tj. niezwiązani żadną z nich.
Do katalogu kanonicznych przeszkód małżeńskich należą nastę
pujące: 1) nieosiągnięcie wieku uprawniającego do zawarcia związku
małżeńskiego (nieukończenie szesnastu lat przez mężczyznę i czterna
stu lat przez kobietę; kan. 1083 § l KPK; na podstawie kan. 1083 § 2
KPK Konferencja Episkopatu Polski podwyższyła, jednak nie pod
sankcją nieważności małżeństwa, minimum wieku dla nupturientów:
ukończenie przez mężczyznę i przez kobietę osiemnastu lat)43; 2) im
potencja, inaczej niemoc płciowa ( kan. 1084 § 1 KPK); 3) pozostawanie
w związku małżeńskim (kan. 1085 § l KPK); 4) różnica religii, tzn.
42
Zob. W. Góralski, Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie
kanonicznym, w: W. Góralski, Ze studiów, jw., s. 589-622.
43
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z dnia 22 paździer
nika 1998 r. dotycząca małżeństwa konkordatowego, w: W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, s. 129-137 (zob. n. 8).
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związek pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną (kan. 1086 § l
KPK); 5) święcenia (kan. 1087 KPK); 6) wieczysty ślub czystości złożony w instytucie zakonnym (kan. 1088 KPK); 7) uprowadzenie kobiety
przez mężczyznę z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa (kan. 1089
KPK); 8) występek, inaczej małżonkobójstwo (kan. 1090 KPK); 9) pozostawanie stron w stosunku pokrewieństwa w linii prostej (bez ograniczenia) oraz do czwartego stopnia włącznie w linii bocznej (kan. 1091
§ l KPK); 10) pozostawanie stron w stosunku powinowactwa w linii
prostej (bez ograniczeń; kan. 1092 KPK); 11) przyzwoitość publiczna,
inaczej zakaz zawarcia małżeństwa pomiędzy mężczyzną i krewnymi
– w pierwszym stopniu linii prostej – kobiety, z którą mężczyzna ten
pozostawał w nieważnym (kanonicznie) małżeństwie albo notorycznym
lub publicznym konkubinacie, i vice versa (kan. 1093 KPK); 12) pokre
wieństwo ustawowe w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej
(kan. 1094 KPK).
Trzy spośród przeszkód kanonicznych pochodzą wprost z prawa Bożego: dwie z prawa naturalnego (impotencja; pokrewieństwo
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej) oraz jedna z prawa
naturalnego i zarazem z prawa Bożego pozytywnego (pozostawanie
w związku małżeńskim), co ustawodawca kościelny obowiązany był
wziąć pod uwagę.
Druga grupa przesłanek dotyczy zgody małżeńskiej. Poza wymienionymi wyżej trzema formami niezdolności konsensualnej, w grę
wchodzą tutaj wady tejże zgody, od których nupturienci muszą być
wolni.
Katalog wad zgody małżeńskiej przedstawia się następująco:
1) brak wystarczającej wiedzy o małżeństwie (kan. 1096 § l KPK);
2) błąd co do tożsamości osoby lub co do przymiotu osoby (kan.1097
§§ 1-2 KPK); 3) błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem
(kan. 1098 KPK); 4) błąd co do jedności, nierozerwalności lub godno
ści sakramentalnej małżeństwa (kan. 1099 KPK); 5) zgoda pozorowa
na, inaczej symulacja konsensu małżeńskiego (kan. 1101 § 2 KPK);
6) powzięcie konsensu małżeńskiego pod warunkiem (kan. 1102
§§ 1-2 KPK; 7) przymus i bojaźń, inaczej bezprawna groźba (kan. 1103
KPK). Zdecydowana większość wad konsensu małżeńskiego pochodzi
z prawa naturalnego.
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Trzecią grupę przesłanek, związaną z zachowaniem formy kanonicznej zawarcia małżeństwa, stanowią wszystkie jej elementy, okreś
lone w kan. 1108 i kan. 1116 KPK.
W systemie kanonicznego prawa małżeńskiego znane są dwie formy zawarcia małżeństwa: zwyczajna i nadzwyczajna. Pierwsza obowiązuje w okolicznościach zwykłych, druga zaś w szczególnych, gdy
forma zwyczajna nie może być zachowana.
Forma zwyczajna polega na wyrażeniu przez równocześnie obecnych nupturientów, osobiście lub przez upoważnionego zgodnie
z prawem (stosownie do kan. 1105 KPK) pełnomocnika, słowami,
a w przypadku niemożliwości równoznacznymi znakami, konsensu
małżeńskiego przed uprawnionym duchownym i dwoma świadkami,
przy czym duchowny winien pytać nupturientów o konsens małżeński,
i przyjąć go w imieniu Kościoła (kan. 1104 §§ 1-2 i kan. 1108 §§ 1-2
KPK).
Do elementów tego rodzaju formy należą zatem: 1) wyrażenie przez
nupturientów konsensu małżeńskiego; 2) jednoczesna obecność nup
turientów (lub nupturienta i upoważnionego zgodnie z prawem pełnomocnika drugiego nupturienta albo dwóch upoważnionych zgodnie
z prawem pełnomocników obojga nupturientów); 3) obecność upraw
nionego duchownego (tzw. świadka urzędowego); 4) skierowanie przez
duchownego pytania do nupturientów o konsens małżeński; 5) przy
należność co najmniej jednego z nupturientów do obrządku łacińskie
go (kan. 1109 KPK i n. 37 instrukcji Konferencji Episkopatu Polski
z 5 września 1986 roku; 6) niepozostawanie przez uprawnionego du
chownego w ekskomunice, interdykcie lub suspensie od urzędu, gdy
kara została nałożona (ferendae sententiae) albo została zaciągnięta
mocą prawa (latae sententiae) i jako taka została zdeklarowana (kan.
1109 KPK); 8) przyjęcie konsensu małżeńskiego w imieniu Kościoła
przez tegoż duchownego; 9) obecność dwóch świadków.
Elementy te, mające charakter konstytutywny, winny istnieć łącznie,
co oznacza, że pominięcie choćby jednego z nich skutkuje nieważno
ścią małżeństwa.
Forma nadzwyczajna, możliwa do zastosowania w przypadku
szczególnych trudności w dostępie do osoby uprawnionej do asystowania przy zawieraniu małżeństwa w niebezpieczeństwie śmierci jednej ze stron, a także poza niebezpieczeństwem śmierci, gdy rozumnie
przewiduje się, że sytuacja taka będzie trwać co najmniej przez mie-
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siąc, polega na wyrażeniu przez równocześnie obecnych nupturientów,
osobiście lub przez upoważnionego zgodnie z prawem (stosownie do
kan. 1105 KPK) pełnomocnika, słowami, a w przypadku niemożliwości równoznacznymi znakami, konsensu małżeńskiego przed dwoma
świadkami.
Tego rodzaju forma obejmuje następujące elementy konstytutywne:
1) wyrażenie przez nupturientów konsensu małżeńskiego; 2) jednocze
sna obecność nupturientów (lub nupturienta i upoważnionego zgodnie
z prawem pełnomocnika drugiego nupturienta albo dwóch upoważnionych zgodnie z prawem pełnomocników obojga nupturientów);
4) obecność dwóch świadków. Pominięcie jakiegokolwiek z tych elementów powoduje nieważność małżeństwa.
4. Uwagi końcowe
Kanoniczny system małżeński, w którym rzeczywistość małżeńska
znajduje swoje podstawowe źródło w prawie Bożym, i który pozostaje
formalizacją tego wymiaru prawnego, nie stanowi zbioru norm pozytywnych, których aplikacja zależałaby od okoliczności poszczególnych
przypadków, lecz jest odpowiedzią na wymogi sprawiedliwości małżeńskiej. Oprócz tego, że jest abstrakcyjnym obszarem normatywnym,
który reguluje instytucję prawną, jest i wciąż musi być sprawiedliwą odpowiedzią na wymogi wewnętrzne rzeczywistości małżeńskiej
i fundamentalnego prawa do małżeństwa (ius connubii), które to prawo
ma swoją podstawę w osobie ludzkiej i w jej zróżnicowaniu seksualnym osoby-mężczyzny i osoby-kobiety, na którym opiera się małżeńska komplementarność.
System kanonicznego prawa małżeńskiego, tak istotnie różniący się
od wszelkich systemów świeckich, nie zna pojęcia unieważnienia małżeństwa. Jeśli zostało ono zawarte z zachowaniem wszystkich przesłanek koniecznych, a więc ważnie, a następnie dopełnione, nie może
być rozwiązane żadną władzą ludzką, oprócz śmierci (kan. 1141 KPK).
Natomiast ważnie zawarte, lecz niedopełnione (nawet gdy jedna ze
stron jest nieochrzczona), może być dla słusznej przyczyny rozwiązane
przez Biskupa Rzymskiego (kan. 1142 KPK).
Jeśli natomiast doszło do zawarcia małżeństwa przy niezachowaniu
jakiejś przesłanki koniecznej, wówczas jest ono zawarte nieważnie.
W takim przypadku kompetentny trybunał kościelny może taką nie-
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ważność stwierdzić, a prawomocny wyrok oznacza, że strony są uprawnione do zawarcia nowego małżeństwa.
W przypadku zaskarżenia małżeństwa o nieważność z tytułu przeszkody impotencji, a także z tytułu braku zgody małżeńskiej spowodowanego choroba umysłową sędzia obowiązany jest skorzystać
z pomocy jednego lub kilku biegłych, chyba że z okoliczności wyraźnie
wynika, ze jest to bezużyteczne kan. 1680 KPK). Z pomocy biegłego
sędzia może jednak skorzystać w sprawie z jakiegokolwiek tytułu nieważności (kan. 1574 KPK).
Il matrimonio nel diritto canonico
L’autore presenta il matrimonio canonico indirizzando il suo testo soprattutto agli
psicologi e psichiatri, in particolare a quelli che compiono la funzione dei periti nelle
cause di nullità del matrimonio presso i tribunali ecclesiastici in Polonia. Dopo aver
analizzato i cann. 1055 e 1065 del CIC (la definizione del matrimonio), riferisce la
questione del ruolo del consenso matrimoniale come la causa efficiens del matrimonio
(can. 1057 § 1 CIC), esplica la natura e l’oggetto del consenso (can. 1057 § 2 CIC),
tocca il problema della relazione tra il consenso e l’amore coniugale, si ferma sulla
capacità e l’incapacità allo stesso consenso (can. 1095, nn. 1-3 CIC). Finalmente indica
le premesse necessarie (ad validitatem) per contrarre il matrimonio canonico.
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NIEZDOLNOŚĆ ABSOLUTNA CZY RÓWNIEŻ
NIEZDOLNOŚĆ RELATYWNA?
Treść: Wstęp. – 1. Pojęcia małżeństwa w kontekście relacji międzyosobowej i komplementarności. – 2. Niezdolność konsensualna z kan. 1095 nr 3 a przeszkoda impotencji. – 3. Istota tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej. – 4. Błędy tezy
o relewantności prawnej incapacitas relativa. – Zakończenie.

Wstęp
Tak zaproponowany temat referatu domaga się pewnego dopowiedzenia, mianowicie, że będzie chodziło w nim o niezdolność konsensualną z punktu 3. kan. 1095 KPK z 1983. Wspomniana norma stanowi:
Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psy
chicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”.
Zasadnicza kwestia tematu sprowadza się do pytania, czy nieważność
małżeństwa z kan. 1095 nr 3 powoduje tylko niezdolność absolutna
kontrahenta, tzn. uniemożliwiająca nupturientowi podjęcie istotnych
obowiązków małżeńskich niezależnie od tego, z kim zawiera małżeństwo, czy też jego nieważność powoduje również niezdolność relatywna, tzn. uniemożliwiająca nupturientowi podjęcia tychże obowiązków
jedynie w stosunku do konkretnego współpartnera. Istnieje zgodność
wśród kanonistów i sędziów kościelnych co do tego, że niezdolność
absolutna podjęcia istotnych obowiązków, tak rozumiana, skutkuje
nieważnością małżeństwa1. Zatem w rzeczywistości temat sprowadza
się do pytania, czy niezdolność relatywna może być brana pod uwagę
przy stwierdzaniu nieważności z kan. 1095 nr 3 KPK. Można wskazać zwolenników i przeciwników opinii o relewantności incapacitas
1
Por. A. D’Auria, Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canoni
ca, Roma 2007, s. 246.
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relativa, zarówno w doktrynie, jak i w jurysprudencji. Należy jednak
zaznaczyć, iż zwolennicy tezy są w zdecydowanej mniejszości. Istotne
są jednak ich argumenty, które są przytaczane na uzasadnienie wspomnianych opinii, oraz jakie ewentualne błędy lub niebezpieczeństwa
mieści w sobie teza o wystarczalności niezdolności relatywnej. Warto
dodać w kontekście tematu, że niektórzy kanoniści upatrują klucz do
rozwiązania kwestii niezdolności relatywnej w samym pojęciu małżeństwa, jego naturze i istocie2. Od tych właśnie kwestii rozpoczniemy
przybliżanie rozwiązania postawionego zagadnienia.
1. Pojęcia małżeństwa w kontekście relacji międzyosobowej
i komplementarności
Niezdolność konsensualna z kan. 1095 zawsze winna być interpretowana w świetle kanonów 1055 (opisującego małżeństwo samo
w sobie) i 1057 (określającego zgodę małżeńską), stąd pewne dopowiedzenia w tej materii.
Małżeńskie przymierze, jak stanowi kan. 1055, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.
Małżeństwo jest zatem w jego realistycznej opcji relacją międzyosobową, ustanowioną dla dobra małżonków i dobra potomstwa. Wprawdzie
małżeństwo ma rzeczywiście charakter międzyosobowy, to jednak nie
może „personalizować” wspólnoty, która jednocześnie jest podmiotem
praw i obowiązków, zdolności i niezdolności3. Małżeństwo wiąże ze
sobą dwie osoby, które ofiarowują się sobie wzajemnie w akcie zgody
małżeńskiej. W myśl §2 kan. 1057 zgoda małżeńska, będąc elementem konstytutywnym, jest aktem woli, w którym mężczyzna i kobieta
w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują
w celu stworzenia małżeństwa. Jest aktem prawnym z natury swojej nie
2
Por. H. Franceschi, L’incapacità relativa. <status questionis> e prospettiva an
tropologio-giuridica, w: L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio
(can. 1095 n.3), Liberia Editrice Vaticana 1998, s. 121-122; Tenże, L’Incapacità re
lativa esplicita ed implicita, w: La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della <Dignitas Connubii>, Roma 2005, s. 351-393; W. Góralski,
Incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK) – Absolutna czy również relatywna?
Mps. 10.
3
Por. W. Góralski, Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obo
wiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 kpk) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, Ius
Matrimoniale 3/9(1998), s. 86.
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podlegającym stopniowaniu i jest niepodzielnym, albo jest, i wówczas
jest wystarczający, albo go nie ma, i wówczas w ogóle go brak i małżeństwo nie powstaje. Wyrażenie „strony wzajemnie się sobie oddają
i przyjmują” należy interpretować nie jako całkowity i absolutny dar
osoby we wszystkich jej wymiarach, ale ofiarowanie własnej osoby
w swej naturze, męskości i kobiecości, w tym co jest właściwe dla
małżeństwa, czyli dla dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. Przedmiotem owego przekazania i przyjęcia jest
ich seksualność (płciowość), rozumiana osobowo i komplementarnie4.
Męskość i kobiecość są wymiarami natury, będąc czymś wspólnym
dla wszystkich mężczyzn i dla wszystkich kobiet, tak jak komplementarność jest zdolnością daną przez naturę, niezależnie od osobliwości
mężczyzny i kobiety. Jeśli mają miejsce elementy istotne męskości
i kobiecości – w sferze fizycznej, afektywnej i duchowej, jest również
zdolność do małżeństwa z ‘tą’ osobą lub z każdą inną kobietą, czy też
z ‘tym’ lub z każdym innym mężczyzną. Zdolność bowiem opiera się
na naturze – jak zauważa Franceschi za Hervadą oraz Góralski – i na
komplementarności do bycia una caro, a nie opiera się na szczególnych przymiotach obojga kontrahentów5.
Należy podkreślić w tym miejscu, że słowa kan. 1057 §2: „w celu
ustanowienia małżeństwa” mają znaczenie techniczne bardzo precyzyjne, bowiem ustanowić węzeł małżeński to stworzyć una caro, węzeł małżeński jako urzeczywistnienie komplementarności pomiędzy
męskością i kobiecością. Komplementarność – zdaniem uczonych
– dotyczy osoby w jej naturze, nie zaś w jej cechach i przymiotach,
nawet moralnych. Nie można jej też utożsamiać z jednomyślnością
w małżeństwie. Jednomyślność bowiem, jakkolwiek bardzo pożądana u małżonków, nie jest czymś istotnym w małżeństwie. Przecież
męskość i kobiecość zakładają zróżnicowanie, a uzupełnianie się
w małżeństwie wypływa z jedności w różności, nie zaś ze zbieżności upodobań, kultury, wychowania, charakteru czy hobby. Skoro
4
Szerzej na ten temat: H. Stawniak, Procreatio, impotentia generandi et coeundi.
Probleme e prospettive, w: „Iustitia et iudicium” studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città
del Vaticano 2010, vol. I, s. 208-213.
5
Por. J. Hervada, P. Lombardia, El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema
de Derecho matrimonial, t.1, Pamplona 1973, s. 75-76; H. Franceschi, L’incapacità
relativa..., s. 124; W. Góralski, Incapacitas assumendi..., s. 11.
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w akcie zgody małżeńskiej nie przekazuje się całości osoby, co już wyżej zostało podkreślone, lecz tylko męskość i kobiecość, które ze swej
natury są istotowo komplementarne i kompatybilne, to nie może być
– w płaszczyźnie zdolności – istotnej niekompatybilności, jak zauważają Hervada, Franceschi i Góralski6. Między mężczyzną i kobietą
nie istnieje niekompatybilność istotna. Mogą mieć jednak miejsce
niewłaściwe wybory i wówczas związki małżeńskie są trudne, nieszczęśliwe, niepomyślne. Zdolność do małżeństwa dotyczy więc posiadania własnej męskości i kobiecości w komplementarnej relacji,
a więc możliwości wzajemnego ich dania. Musi być owo minimum
zdolności, nie zaś zdolność do wszystkiego, co dotyczy zbudowania
relacji harmonijnej, opartej na przyjaźni, miłości i wzajemnym zrozumieniu. Te ostatnie czynniki odnoszą się do doskonałości konsensu
małżeńskiego, są dobrem, o które należy zabiegać, ale nie należą do
minimum przedmiotu zgody i istoty małżeństwa. Stąd należy rozróżnić (określić granice) w konkretnym przypadku pomiędzy elementami
istotnymi zdolności i konsensu, od elementów odnoszących się doskonałości życia wspólnotowego. Całość tego punktu można podsumować stwierdzeniem Franceschi za Hervadą, że „to, co nie odnosi się do
komplementarności, nie odnosi się również i do zdolności”7.
2. Niezdolność konsensualna z kan. 1095 nr 3 a przeszkoda
impotencji
Należy zauważyć, że tekst prawny nr 3. kan. 1095 używa czasownika podjąć (assumere) przy ustalaniu niezdolności konsensualnej,
a nie czasownika wypełnić (adimplere), i jego ścisłe znaczenie odnosi
się do tego aspektu dobrowolności konsensu, który polega na istotnej
antycypacji, na przyjęciu <tu i teraz> możliwości przyszłych aktów
i zachowań mających istotny wpływ na ukierunkowanie wspólnoty
małżeńskiej ku jej obiektywnym celom. Podjąć się nie oznacza ‘zagwarantować sukces’, lecz zobowiązać się <tu i teraz> szczerym zamiarem do wprowadzenia w życie tych aktów i zachowań jako obowiązek
małżeński, to jest to, co ze sprawiedliwości należy się współmałżonkowi. Z kolei czasownik wypełnić (adimplere) akcentuje realizację

6
7

W. Góralski, Incapacitas assumendi..., s. 12.
H. Franceschi, L’incapacità relativa..., s. 128.
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istotnych zadań małżeńskich8. W kontekście używania tych określeń,
zwrot „podjąć istotne obowiązki małżeńskie” dotyczy małżeństwa in
fieri, podczas gdy zwrot „wypełnić istotne obowiązki małżeńskie” odnosi się do małżeństwa in facto esse. Niezdolność konsensualna odnosi
się tylko do momentu wyrażenia zgody małżeńskiej. Należy przy tym
zauważyć, że wypełnienie istotnych obowiązków małżeńskich jest
z pewnością naturalną konsekwencją ich podjęcia i zdolności do ich
podjęcia, tymczasem niewypełnienie tych obowiązków nie koniecznie wskazuje na niepodjęcie ich z powodu niezdolności do ich podjęcia. W rzeczywistości niewypełnienie obowiązków może bowiem
pochodzić z faktu, że osoba zaniedbała środki czy to naturalne, czy
nadprzyrodzone i nie podjęła trudu zmierzającego do przezwyciężenia
przeciwności w życiu małżeńskim9. Z powyższych wywodów wynika,
że incapacitas assumendi we właściwym znaczeniu tego zwrotu opiera
się na rzeczywistej niemożliwości świadczenia istotnych obowiązków,
inaczej jest niezdolnością do przekazania przez kontrahenta przedmiotu zgody małżeńskiej.
Pojęcie incapacitas assumendi z kan.1095 nr 3 należy odróżnić od
pojęcia ‘trudności’ (difficultas), na które zwrócił uwagę Papież Jan
Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w 198710 i 198811 r. Stąd
audytorzy wskazują na wyraźne zróżnicowanie pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Podkreślają oni za papieżem, iż trudność życiowa nie
może być uważana za przyczynę nieważności małżeństwa, natomiast
niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków powoduje nieważność.
Jednocześnie należy spostrzec, że praktyczna aplikacja tej dystynkcji
8
P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kano
nicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu
Prawa Kanonicznego), tłum. dr S. Świaczny, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002,
s. 73; P. Bianchi, Kiedy małżeństwo nieważne, Kraków 2006, s. 218-227.
9
Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
(kan. 1095, n. 3 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do
zawarcia małżeństwa kanonicznego kann. 1095, nn. 1-3 KPK, Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2001, s. 198.
10
Joannes Paulus II, Allocutio ad Rotae Romanae auditores coram admissos
(5.02.1987), AAS 79:1987, 1453-1459.
11
Joannes Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae auditores cum officialibus et
advocatis coram admissos, anno forensi ineunte (25.01.1988), AAS 80:1988, 11781185.
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w procesie jest zadaniem niezwykle trudnym12. Viladrich zwraca też
uwagę, że w przypadku licznych niepowodzeń małżeńskich trwałe pogorszenie się relacji między małżonkami osiąga taką skalę, że może
powodować psychologiczną niezdolność jednego z nich lub obojga do
wypełnienia istotnych obowiązków. Należy być bardzo ostrożnym badając biograficzne iter jakiegoś małżeństwa, by nie pomylić „niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków” istniejącej już w momencie
zawarcia małżeństwa – co niesie ze sobą nieważność aktu – z ‘nabytą’ w czasie uciążliwego przebiegu współżycia małżeńskiego niezdolnością wypełnienia istotnych obowiązków, jako rezultat właśnie
takiego trudnego i nieszczęśliwego życia13. Przyczyna psychiczna
musi już w akcie zawarcia małżeństwa wywołać prawdziwą niezdolność, czyli winna być uprzednia, a termin assumere mocno akcentuje
moment uprzedniej niezdolności do realizacji istotnych obowiązków
małżeńskich.
Na rolę sprawczą nupturientów przy zawieraniu małżeństwa można patrzeć pod aspektem podmiotowym i przedmiotowym. Gdy
chodzi o ten pierwszy aspekt podmiotowy, a więc odnoszący się do
odpowiedniości małżeńskiej podmiotu działającego, to bierze się pod
uwagę to, czy kontrahent miał czy też nie miał zdolność rozumienia
i chcenia, adekwatną do małżeństwa, i czy był lub nie był zdolny do
powzięcia konsensu. Natomiast co się tyczy aspektu przedmiotowego, to uwzględnia się tutaj odpowiedniość podmiotu do adekwatnego
ukształtowania przedmiotu zgody małżeńskiej, którym są same osoby kontrahentów w „małżeńskości” (seksualności)14. Mając na względzie ową podwójną rolę kontrahentów w momencie konstytuowania
się umowy małżeńskiej, należy zauważyć, ze powinni oni dysponować zdolnością konsensualną zarówno podmiotową, jak i przedmiotową. Niezdolność konsensualna określona w nr 3 kan. 1095 kpk
jako przedmiotowa – i to należy wyeksponować – opiera się na kry12
Por. Dec. c. Pompedda z 19.10.1990, RRD 82:1990, s. 686; Dec. c. Laversin
z 24.03.1993, RRD 85:1993, s. 230; Dec. c. Defilippi z 5.03.1996, RRD 88:1996,
s. 186n.
13
P.J. Viladrich, Konsens …, dz. cyt., s. 76; (s. 76, por. też Relazione sull’atti
vita` della Rota Romana nell`Anno giudiziario 2002, Quaderni dello Studio Rotalae
(QDSR) 13(2003), s. 158.
14
Por. W. Góralski, „Matrimonium facit consensus”. Niezdolność konsensualna
do zawarcia małżeństwa, Ateneum Kapłańskie 148(2007), z. 1(587), s. 9.
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teriach normatywnych o charakterze i znaczeniu typowo prawnym tj: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.
Tej niezdolności, jak i pozostałych dwóch (brak wystarczającego używania rozumu i brak rozeznania oceniającego), nie należy nazywać
niezdolnościami psychicznymi lub psychologicznymi. Viladrich dobitnie to podkreśla, że w gestii kanonicznego prawa małżeńskiego nie
leży definiowanie zdrowia psychicznego, podobnie jak dokonywanie
klasyfikacji zaburzeń i schorzeń w tej sferze. Kanonistę (i sędziego
kościelnego) interesuje związek przyczynowy zachodzący pomiędzy
faktem psychicznym i jego skutkiem prawnym. Owi interesują się anomalią psychiczną, gdyż może ona być przyczyną określonej sytuacji
prawnej, czyli brakiem zdolności konsensualnej według nr 1-3 kan.
1095. Prawodawca przez taką konstrukcję kan. 1095 kpk chce unikać
„automatycznego utożsamiania anomalii psychicznej z niezdolnością
konsensualną15. Kanonista i sędzia jest zobowiązany do korzystania
z wyników badań innych dyscyplin, to jednak wymaga się od nich
własnych kryteriów oceny niezdolności, pamiętając o tym by krytycznie odnieść się do ekspertyz biegłych, odróżniając trudności od niezdolności kontrahentów.
Precyzując niezdolność konsensualną z nr 3 kan. 1095 warto poruszyć kwestię jej relacji do przeszkód małżeńskich, zwłaszcza przeszkody impotencji. Wspólnym mianownikiem ich jest brak zdolności
do działania konkretnego podmiotu. Natomiast między niezdolnością konsensualną a przeszkodą impotencji zachodzi istotna różnica16.
Podział impotencji na absolutną i relatywną ma swoje podstawy prawne (kan. 1084) i jest prawdziwy, ponieważ akt małżeński jest aktem fizycznym organów płciowych mężczyzny i kobiety i może się zdarzyć,
że to fizyczne połączenie nie będzie możliwe z nikim lub tylko z niektórymi osobami. Wszystko jedno, czy z przyczyny organicznej, czy
z psychicznej, ponieważ zarówno wtedy, gdy przyczyna jest organiczna, jak i wtedy, gdy jest psychiczna, tym czego impotent nie może
zrealizować jest stosunek seksualny, którym jest wspólnym fizycznym
15
Por. P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tł. S. Świaczny,
Warszawa 2002, s. 35-36.
16
Por. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy
zmiana koncepcji?, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000, s. 202-242; P.J. Viladrich,
Konsens…, s. 104; G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia…, s. 214-221.
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działaniem pomiędzy mężczyzną i kobietą. Natomiast przeciwnie, treścią zdolności konsensualnej jest własna władza rozumnej dobrowolności poszczególnego podmiotu, która jest zasadniczo władzą własną,
autodeterminacją podmiotu, z natury duchową17. A zatem do zdolności/
niezdolności konsensualnej nie można zastosować podziału na absolutną i relatywną, tak jak w impotencji, ponieważ własna autodeterminacja nie zależy od zespolenia dwóch osobowości psychologicznych
w taki sposób, w jaki akt intymnego pożycia potrzebuje zespolenia cielesnego organów płciowych drugiej osoby przeciwnej płci. Adekwatne
przymiotniki do określenia zdolności konsensualnej są: albo zdolność
jest wystarczająca i wtedy w pełni skuteczna w porządku prawnym,
albo jest niewystarczająca i wtedy zupełnie nieskuteczna18.
Bezpośrednią konsekwencją tej istotnej różnicy obu ujęć podmiotu, z punktu widzenia przeszkody, która jest prawem (lex inhabili
tans) oraz niezdolności konsensualnej jest niemożliwość traktowania
niemocy jako jedną z postaci incapacitas, pod groźbą pomylenia ich
oraz także bezkrytycznego uznawania za cechy i wymogi w wykładni
niezdolności konsensualnej tego, co dotyczy przeszkody impotencji.
Niemoc płciowa natury psychicznej nietrwała w jurysprudencji bywa
czasami traktowana niesłusznie jako postać niezdolności konsensual
nej19. Z kolei impotencja organiczna jako osobliwa jest traktowana
jako wypływająca z elementu podmiotowego, czyli traktowana jako
przeszkoda. Skoro tak, to nie można ją zaliczyć do niezdolności konsensualnej. Ta sytuacja również prowadzi do konstatacji, że jeśli jest
wnoszona sprawa z obu tytułów, to nieważność z tytułu przeszkody
jest uprzednia wobec nieważności spowodowanej brakiem czy wadą
zgody. Wydaje się, że bardzo pomocne w praktyce sądowej, by nie
mieszać kwestii niezdolności konsensualnej z przeszkodą impotencji, są reguły sformułowane przez Viladricha w znanej monografii20.
17
Por. P.J. Viladrich, Konsens…, s. 120; R. Coppola, Principio di autonomia e cor
relazione tra le fattispecie di nullità del consenso Matrimoniale in dirritto Canonico,
w: „Iustitia et iudicium” studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore
di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città del Vaticano 2010, vol.
I, s. 417-419.
18
P.J. Viladrich, Konsens…, s. 122.
19
Tak traktuje G. Dzierżon, Niezdolność …, dz. cyt., s. 220; por. krytyczne zdanie
R. Sobańskiego w recenzji publikacji Dzierżona, Prawo Kanoniczne 44(2002) nr 3-4,
s. 293-294; szerzej na ten temat por. H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 202-242.
20
P.J. Viladrich, Konsens…, s. 107-124.
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Reguła siódma stanowi: podziału impotencji na absolutną i relatywną nie można przenieść na dziedzinę niezdolności konsensualnej21.
Przedmiotem przeszkody impotencji jest niezdolność do fizycznego
dokonania pierwszego pełnego współżycia seksualnego, które wymaga współdziałania organów płciowych mężczyzny i kobiety zgodnie
z ich naturalnym przeznaczeniem. W tej relacji może się zdarzyć, że jakiś nupturient nie może odbyć stosunku z żadną osobą płci przeciwnej
(impotencja absolutna), albo nie może tego uczynić tylko z niektórymi osobami (impotencja relatywna)22. Jako że fizyczna niezdolność do
aktu małżeńskiego może wynikać z przyczyny nie tylko organicznej,
lecz również psychicznej, związek między źródłem psychicznym i podziałem impotencji na absolutną i relatywną próbowano przenieść na
pojęcie niezdolności konsensualnej, stwierdzając przy tym, że istnieją
osoby, które z przyczyn psychicznych absolutnie są niezdolne do zawarcia małżeństwa z jakimkolwiek innym nupturientem, tak jak i osoby, które także z rozmaitych przyczyn psychicznych, byłyby niezdolne
do zawarcia małżeństwa tylko z niektórymi nupturientami, konkretnie
z tymi, z którymi zawarły małżeństwo23.
3. Istota tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej
Pionierem tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej jest hiszpański kanonista i sędzia rotalny J.M. Serrano Ruiz24. Z konieczności
tylko sumarycznie przedstawię główne jego założenia. Tenże uczony,
ujmując małżeństwo w duchu soborowego personalizmu podkreślał,
Tamże, s. 119-124; H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 236-242.
G. Canale, L’incapacità del can. 1095, 3: necessaria assolutezza o possibile
relatività alla persona dell’altro coniuge?, w: L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, s. 69; A. D’Avack, Il Crepuscolo
dell’impotenza, w: „Iustitia et iudicium” studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città del
Vaticano 2010, vol. I, s. 243-245 oraz 248-251.
23
Por. P.J. Viladrich, Konsens…, s. 120; P. Pavanello, Impotentia coeundi et inca
pacitas assumendi onera: elementa analogiae et differentiae in Jurisprudentia recen
tiori, Periodica 84(1994), s. 369-393; H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 236-242.
24
Por. J.M. Serrano Ruiz, Nulidad del matrmonio, coram Serrano, Salamanca
1981; Tenże, La consideraciòn existencial del matrimonio en las causas canònicas de
nulidad por incapacidad psiquica, Angelicum 68(1991), s. 33-62; Dec. c. Serrano Ruiz
5.04.1973, nr 4-15, SRRDec. 65(1973), s. 232-333; Dec. c. Serrano Ruiz 16.12.1983,
nr 7-16, RRDec. 75(1983), s. 712-719.
21
22

154

KS. H. STAWNIAK

[10]

iż jest ono jako relacja międzyosobowa. Stąd zdolność do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich określa jako zdolność do relacji międzyosobowej. Z kolei sądził, że dla określenia zdolności lub
niezdolności należy koniecznie analizować osobowość kontrahentów
nie tylko odrębnie (każdego z nich), lecz również w ich wzajemnym
odniesieniu i integracji. Uczony ten również akcentował przekazanie
i przyjęcie własnej osoby i osoby kogoś drugiego przez akt zgody małżeńskiej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na charakterystyczną
jedyność i niepowtarzalność każdej osoby ludzkiej. W konsekwencji
niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich powinna
być oceniana z odniesieniem do konkretnego małżeństwa i do każdego
indywiduum, z uwzględnieniem także niemożliwości podjęcia tychże
obowiązków jedynie w relacji do określonej osoby, którą się wybrało
jako współpartnera. Może wówczas się zdarzyć, że zdolność do małżeństwa może istnieć, lecz również – właśnie z powodu interakcji z tą
konkretną osobą – zdolności tej może zabraknąć. W stosunku bowiem
do tej osoby istotne obowiązki małżeńskie powinny być podjęte i wypełnione, a właśnie w stosunku do niej okazuje się to niemożliwe25.
Bardzo ważnym wątkiem tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej jest stwierdzenie Serrano Ruiza, że analiza istoty małżeństwa prowadzi do wniosku, iż niezdolność do zawarcia tego związku powinna
być ‘mierzona’ nie tyle abstrakcyjnie i apriorycznie, z góry określoną
niezdolnością rozumienia i chcenia, ile raczej zdatnością do małżeństwa in facto esse, od czasu do czasu ocenianą, chodzi bowiem o zdolność do akceptacji egzystencjalnej drugiej osoby w ofiarowaniu siebie,
a więc w konkretnej ‘dwoistości’26. Szczególną odmianę tej teorii stanowi tzw. relatywizm umiarkowany preferowany w orzeczeniach Roty
Hiszpańskiej. Otóż według niej w skierowaniu małżeństwa ku bonum
coniugum należy brać sytuację dwóch osobowości, w której to sytuacji
– wskutek wadliwej struktury psychicznej jednej ze stron – w stosunku
do drugiej lub obojga wobec siebie – kontrahenci są w rzeczywistości
25
Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia..., s. 222; M. Lòpez Arnada, Los fun
damentom de la incapacitad psicologica relativa como causa de nulidad matrimonial,
w: Burso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro,
T. 10, Salamanca 1992, s. 318.
26
Por. Dec. Serrano Ruiz z 19.05.1978, RRDec. 70(1978), s. 322; także
W. Góralski, Incapacitas assumendi..., s. 4.
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niezdolni do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, szczególnie
tych, które odnoszą się do nawiązania relacji międzyosobowej27.
Tezę Serrano Ruiza popierali nieliczni przedstawiciele doktryny
(np. J. Pinto Gomez28, I.M. Pinto29), jak i jurysprudencji rotalnej30.
4. Błędy tezy o relewantności prawnej incapacitas relativa
Teza o wystarczalności niezdolności relatywnej spotkała się z druzgocącą krytyką w obu obszarach tj. w doktrynie31 i jurysprudencji32.
Z całości dotychczasowych wywodów punktów od 1 do 3 tego opracowania można w ich świetle zaakcentować ważniejsze błędy, które
znajdują się wokół lansowanej tezy. Pokrótce je teraz przedstawię:
a) przenoszenie cech impotencji (absolutnej i relatywnej)
na grunt niezdolności konsensualnej
Powyżej wyraźnie zostało podkreślone, że problematyka impotencji
fizycznej jest umieszczona w KPK z 1983 w dziale przeszkód małżeńskich, natomiast incapacitas assumendi usytuowana jest w rozdziale
o konsensie małżeńskim, co uczyniono celowo. Oznacza to, że nie ma
tutaj ścisłej analogii. Cechy impotencji fizycznej tj. że winna być absolutna lub relatywna mają podstawę prawną (kan.1084 §1), natomiast
incapacitas relativa nie ma takiego umocowania. Również odmienna
terminologia (lex inhabilitans) przy przeszkodach i określenie (incapa
Por. G. Canale, L’incapacità ex can. 1095, 3..., s. 75-76.
Por. J. M. Pinto Gomez, Incapacitas assumendi matrimonii onera in nuova CIC,
w: Dilexit Justitiam, Città del Vaticano 1984, s. 17-37; Tenże, L’immaturità affettiva
nella giurisprudenza rotale, w: L’immaturittà psico-affetiva nella giurisprudenza della
Rota Romana, Città del Vaicano 1990, s. 15-56.
29
AA.VV., L’incapacitas (can. 1095) nelle sententiae selectae coram Pinto, Città
del Vaticano 1988.
30
Por. W. Góralski, Problem niezdolności relatywnej…, s. 78-83; Tenże,
Incapacitas assumendi..., s. 5-6.
31
Por. P.J. Viladrich, Konsens…, s. 132-126; G. De Las Heras, La incapacidad
para asumir las obligaciones esenciales del matrim��������������������������������
onio (Su tratamiento en los tri
bunales eclesiasticos espanoles), Ius Canonicum 27(1987), s. 256; M.F. Pompedda,
Il c. 1095 fra elaborazione precodiciale e prospettive di sviluppo interpretivo, Ius
Canonicum 22(1982), s. 549; H. Franceschi, L’incapacitas relativa..., s. 122-124.
32
Por. przykładowo: Dec. c. Burke 27.10.1994, RRDec. 86(1994), s. 518; Dec.
c. Stankiewicz 25.10.2001, RRDec. 93(2001), s. 703; Dec. c. Funghini 23.06.1993,
RRDec. 85(1993), s. 476.
27
28
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citas) niezdolność wskazuje, że to są odmienne kategorie prawne i nie
można przenosić ich cech.
b) nie rozróżnianie istoty-natury małżeństwa od historii życia
małżeńskiego z jego dobrem
Wszyscy są zgodni, co do tego, że małżeństwo konstytuuje się poprzez zgodę małżeńską. Nie ma jednak pełnej zgodności co do rozumienia pojęcia małżeństwa i jego istoty, czy też przedmiotu zgody
małżeńskiej33. Stąd też powyżej wskazano na istotne elementy wykładni tych kwestii. Małżeństwo to relacja międzyosobowa, o istocie
opartej na naturze mężczyzny i kobiety, którzy się przekazują i przyjmują w konkretnym momencie historyczny. Męskość i kobiecość są
wymiarami natury i są ofiarowane w akcie zgody i są czymś wspólnym
dla wszystkich osób płci męskiej i dla wszystkich osób płci żeńskiej.
Komplementarność zaś jest zdolnością daną przez naturę i na niej bazuje pojęcie małżeństwa. Zdolność lub niezdolność do niego odnosi się
i to, co nie odnosi się do komplementarności, nie odnosi się do zdolności. Jedyność i niepowtarzalność każdej osoby jest prawdą, natomiast
zdolność bazuje na tym, co nazywa się męskością i kobiecością. Zatem
błędem jest mieszanie w opinii tezy o relewantności historii in facto
esse jakiegoś małżeństwa, jego niepomyślności, trudności, niekompatybilności charakterów i kryzysu małżeńskiego, czyli braku dobra
w historii małżeństwa, z naturą, istotą małżeństwa i jego przedmiotem.
A przecież w kontekście istoty małżeństwa mierzy się zdolność lub
niezdolność nupturienta, a nie w kontekście szczęśliwości lub niepomyślności małżeńskiej historii. Harmonia małżeńska, relacje przyjaźni
są niewątpliwie dobrem, lecz nie należą do istoty małżeństwa34.
c) mieszanie patologii wspólnoty życia z patologią osoby
Z wykładni kan. 1095 nr 3 wyraźnie wynika, że dotyczy on niezdolności osoby z uwagi na niemożliwość podjęcia istotnych praw
i obowiązków. Zatem niezdolność ma charakter indywidualny, stanowiąc patologię przynajmniej u jednego z kontrahentów, i obiektywny.
Nie wchodzi natomiast w rachubę patologia wspólnoty osób, na którą
33
34

Por. A. D’Auria, Il consenso matrimoniale…, s. 247-248.
Por. H. Franceschi, L’incapacitas relativa…, s. 123-124.
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składa się suma braków występujących u obydwu kontrahentów35. Nie
można ‘obliczać’ niezdolności w relacji kontrahent – kontrahent, lecz
należy czynić to obiektywnie odnosząc incapacitas do istotnych praw
i obowiązków wynikających z natury i istoty małżeństwa. Jest to bardzo poważny błąd teorii, gdy niezdolność odnosi się nie do istotnych
praw i obowiązków małżeńskich, lecz do osoby współkontrahenta.
Ponadto odnoszenie niezdolności do drugiej osoby oznacza – w konsekwencji – utożsamianie incapacitas assumendi z trudnościami powstającymi w wypełnieniu podjętych obowiązków. Zdaniem Viladricha36
z absurdem graniczy to, że każdy indywidualnie jest absolutnie zdolny do małżeństwa, lecz oboje zawierający małżeństwo są relatywnie
niezdolni między sobą, oznacza to bowiem, że ich małżeństwo jako
‘relacje’ jest ‘niezdolne’. Innym absurdem, według tego kanonisty, jest
przyjęcie, że oboje nupturienci są niezdolni (jeden obciążony jest sadyzmem, drugi zaś masochizmem), ale relatywnie mogliby być uznani za zdolnych z racji wzajemnego ‘dopełnienia się’ tych patologii.
Tymczasem anomalie dodane dają jeszcze poważniejszą, mimo ich
uzupełniania się.
d) nie widzi się potrzeby występowania poważnej anomalii u jednej
ze stron przy niezdolności konsensualnej
Kolejny zarzut i błąd łączy się z poprzednim błędem w tezie, mianowicie chodzi o to, że w lansowanej opinii incapacitas relativa nie
ma konieczności występowania poważnej anomalii psychicznej u jednej ze stron. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, że za nieważne
mogą być uznawane małżeństwa nawet wtedy, gdy oboje kontrahenci
pozostają w ‘stanie normalności’, a we wzajemnych relacjach pojawią
się problemy. Takie postawienie zagadnienia jest wyjściem poza myśl
prawodawcy zawartą w kan. 1095 nr 3, który w przypadku niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich wymaga występowania poważnej anomalii przynajmniej u jednej ze stron w momencie
wyrażenia zgody małżeńskiej37.

35
36
37

Por. W. Góralski, Problem niezdolności relatywnej…, IM 3(9)1998, s. 86.
Por. P.J. Viladrich, Konsens…, s. 137.
Por. W. Góralski, Niezdolność do podjęcia…, s. 225.
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e) Łączenie niekompatybilności charakterów – pojęcia
psychologicznego, z incapacitas – pojęciem prawnym
Wyżej już stwierdzono, że w płaszczyźnie zdolności do małżeństwa
męskość i kobiecość jako przedmiot zgody małżeńskiej są istotowo
komplementarne i kompatybilne. „Niekompatybilność” jest pojęciem
psychologicznym opierającym się na zestawieniu charakterów dwóch
osób i nie ma to nic wspólnego z pojęciem prawnym „incapacitas
consensualis”. Gdy charaktery nie pozwalają utworzyć nupturientom wspólnoty życia małżeńskiego, psychologowie mówią wówczas
o niezdolności takich osób do zawarcia ze sobą małżeństwa. Teoria
o niekompatybilności charakterów w systemach psychologicznych
znajduje swoje uzasadnienie jako rzeczywista przyczyny trudności
w funkcjonowaniu małżeństwa, natomiast nie znajduje na polu prawnym kwalifikacji prawnej o niezdolności (incapacitas). Różnica
charakterów jest naturalną różnicą i można mówić także o niekompatybilności pomiędzy wartościami, zachowaniami w relacjach międzyosobowych, które to różnice czynią relacje trudniejszymi, lecz ich
nie uniemożliwiają38. Samo pojęcie niekompatybilności charakterów
zdaje się być w sprzeczności z zasadami antropologii chrześcijańskiej39. Według bowiem antropologii chrześcijańskiej zdolność ludzka jest dopełniana przez pomoc łaski, która pozwala przezwyciężyć
również trudne sytuacje, choć nie bez ofiary i wysiłku40. Można zatem
stwierdzić omawiając kolejny błąd, że teoria o niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodu niekompatybilności
charakterów nupturientów stała się szczególną formą niezdolności relatywnej. Jest to jednak niewłaściwe ujęcie41.
f) naruszenie ius connubii przez relewantność niezdolności względnej
Kan. 1058 KPK stanowi o prawie do zawarcia małżeństwa (ius con
nubii) stwierdzając, że małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym
Por. W. Góralski, Problem niezdolności relatywnej…, s. 85.
Por. T. Gałkowski, Koncepcje antropologiczne w dialogu teologii z nauką
w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Finis legis Christus, T. 2, Warszawa
2009, s. 901-903; G. Versaldi, Momentum et consectaria allocutionis Joannie Pauli II
ad Auditores Romanae Rota diei 5 Februari 1987, Periodica 77(1988), s. 116.
40
Por. Giovani Paulo II, Allocuzione alla Rota Romana, 5.02.1987, AAS 79(1987),
s. 1453-1459.
41
Por. W. Góralski, Problem niezdolności relatywnej..., s. 83.
38
39
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prawo tego nie zabrania. Prawo do może być ograniczone w poszczególnym przypadku i jest sytuacją wyjątkową, wymagającą wyraźnej dyspozycji legislacyjnej42. Stąd trudność w uznaniu niezdolności
względnej jako wyraźnej dyspozycji prawnej, skoro teza o relewantności incapacitas relativa nie znajduje umocowania w kan. 1095 nr 3.
Uczeni i sędziowie rotalni krytykujący tezę o relewantności niezdolności względnej podkreślają właśnie to, że narusza ona ius connubii.43
Przyjęcie relewantności poszerza krąg osób niezdolnych do małżeństwa, byłoby ono tylko dla ‘elity’. Papież Benedykt XVI44 w 2009 roku
w przemówieniu do Roty Rzymskiej, przywołując przemówienia Jana
Pawła II do Roty Rzymskiej z 1987 i 1988 roku, podkreślił, że zwykle
osoby są zdolne do zawarcia małżeństwa. Zaznaczył przy tym o niebezpieczeństwie lansowania pesymizmu antropologicznego, który mówi
o ‘niemożliwości’ zawierania małżeństwa. Zdaniem papieża Bene
dykta XVI nie można też mieszać prawdziwej niezdolność do małżeństwa z realnymi trudnościami małżeńskimi i lansować, zwłaszcza
wśród młodych, niemożliwości i nieżyciowości utrzymywania wspólnoty małżeńskiej. Tymczasem rzeczywistość małżeńska jest otwartą
możliwością dla mężczyzny i kobiety, co więcej jest drogą powołaniową dla zdecydowanie większej części ludzi. Natura ludzka jest zraniona45 oraz skłonna do grzechu, ale przez to nie jest niewydolna do
podjęcia i zrealizowania aktu zgody małżeńskiej. Regułą jest więc
zdolność do małżeństwa, a niezdolność jest wyjątkiem. Kanonista
i sędzia kościelny ma interpretować normę prawną, jednak nie może
jej modyfikować lub wychodzić poza nią, szczególnie jeśli są to normy, które konkretyzują fundamentalne prawo osoby i wiernego, jakim
jest ius connubii.

42
Szerzej na temat tego prawa pisze: H. Franceschi, Il diritto al matrimonio e la
sua protezione nell’ordinamento canonico, w: „Iustitia et iudicium” studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal
e J. Llobell, Città del Vaticano 2010, vol. I, s. 305-325, zwłaszcza s. 316-323.
43
Por. G. Canale, L’incapacità ex can. 1095, 3...., s. 76-81.
44
Discorso del Santo Padre Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 29 gennaio 2009, www.vaticana.
va/holy...father/benedict xvi/speeches/2009/ja... pobrano 07.05.2010, s. 2 z 3.
45
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, nr 405.
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Zakończenie
Odpowiedź na pytanie postawione na początku opracowania o możliwość uwzględniania niezdolności względnej dotyczącej podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich sprowadza się do stwierdzenia,
że nie może ona być brana pod uwagę przy orzekaniu nieważności
małżeństwa po myśli kan. 1095 nr 3 KPK z 1983 r. Ewidentne błędy
lub niebezpieczeństwa tezy o wystarczalności niezdolności relatywnej
powyżej wskazane, są liczne i poważne, stąd tak radykalna krytyka
ze strony doktryny i jurysprudencji. Mimo niemożliwości zaakceptowania prezentowanej tezy, to jednak należy zauważyć wkład Serrano
Ruiza w rozwój kanonistyki. Jest prawdą, że małżeństwo jest relacją,
konkretnych osób, prawa i obowiązki małżeńskie mają naturę najwyraźniej odniesienia do współmałżonka, że małżeństwo in facto esse
jest rzeczywistością dynamiczną, że consortium totius vitae określają
i specyfikują konkretne osoby, z ich charakterami. Natomiast z całą
mocą należy jeszcze raz podkreślić, że tylko to, co stanowi o istocie
małżeństwa może być brane pod uwagę przy określaniu zdolności/niezdolności nupturientów i to, co odnosi się do komplementarności w ich
męskości i kobiecości.
The inability of the absolute or also the relative incapability?
The article will be concerned the consensus inability from Can. 1095 No. 3 of the
Code of Canon Law from 1983. The main theme issue asks the question if the nullity
of the marriage causes only the absolute inability of the counterparty, ie, preventing
intended from taking the essential obligations of marriage regardless of who provides
marriage, or whether it also causes the inability invalid relative, ie, preventing intended
from undertaking these obligations only in relation to a particular partner. Because
there is the agreement among the canonists and ecclesiastical judges as to whether
the inability to take significant absolute responsibilities, so understood, invalidate the
marriage, it actually boils down to the question whether the relative inability is to be
taken into the account when determining the invalidity of the can. 1095 No. 3 of the
Code of Canon Law? It is possible to identify the supporters and opponents of the
opinion on the relevance of incapacitas relativa, both in doctrine and in jurisprudence.
But they are in the vast minority. The article presents their arguments and signalizes
the errors or dangers which include the thesis about the relative adequacy of incapacity.
Because the key to resolving the issue are the concepts of the marriage, its nature,
subject to consent so the compilation begins with these issues in the context of the
obstacles impotence (impotentia coeundi).

Prawo Kanoniczne
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KS. TOMASZ ROZKRUT
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DIALOG SĘDZIEGO Z BIEGŁYM W
KANONICZNYM PROCESIE MAŁŻEŃSKIM
Treść: Wstęp. – 1. Powołanie biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim: elementy inicjujące dialog sędzia – biegły. – 2. Przedmiot pracy biegłego oraz wymogi
stawiane jego opinii. – 3. Ocena opinii przez sędziego. – 4. Uwagi Magisterium na
temat dialogu sędzia – biegły. – Zakończenie.

Wstęp
Udział biegłego – najczęściej psychologa lub psychiatry oraz rzadziej ginekologa, urologa, seksuologa czy też neurologa – w kanonicznym procesie małżeńskim jest dzisiaj bardzo powszechny, aczkolwiek
trzeba powiedzieć, że zastosowanie wspomnianego środka dowodowego, tak w wypadku sądownictwa kościelnego jak i cywilnego, ma
bogatą historię1. W aktualnym sądownictwie kościelnym powszechne zastosowanie wspomnianego środka dowodowego wynika, przede
wszystkim, z faktu, że przeważająca część procesów o nieważność
małżeństwa jest prowadzona z tytułów nieważności proponowanych
przez kan. 1095, n. 1-3, w szczególności z niezdolności wynikającej
z normy kan. 1095, n. 3. Równocześnie nie można zapominać, że udział
biegłego w tychże postępowaniach, postulują także współczesne nauki o człowieku, które są w stanie dostarczyć kompetentnej pomocy
sędziemu kościelnemu na temat osobowości podmiotu, który zawarł
małżeństwo kanoniczne.
Celem każdego procesu małżeńskiego jest, przede wszystkim, poznanie prawdy na temat węzła małżeńskiego, o czym przypomniał
bardzo jasno papież Benedykt XVI, w swojej pierwszej alokucji do
1
Zob. T. Rozkrut, Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim
(Studium historyczno-prawne), Tarnów 2002, s. 61-112.
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Trybunału Roty Rzymskiej dnia 28 stycznia 2006 roku2. Podczas tejże audiencji, dla wspomnianego Trybunału Apostolskiego, Dziekan
Antoni Stankiewicz, podkreślił, że to sądowe poszukiwanie prawdy
jest wspomagane przez poszukiwania na polu antropologii chrześcijańskiej, psychiatrii i psychologii3. Stąd można mówić o doradczym
charakterze dowodu z opinii biegłego.
Przeprowadzona powyżej krótka analiza wstępna sprawia jednocześ
nie, że możemy mówić na temat dialogu między sędzią kościelnym
a powołanym przez niego biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim; zresztą na ten temat wypowiedział się sam prawodawca kościelnym papież Jan Paweł II w powszechnie cytowanej alokucji rotalnej
z 1987 r. mówiąc na temat dialogu między sędzią kościelnym a biegłym czy też ujmując rzecz nieco szerzej między prawem kanonicznym (w szczególności między materialnym prawem małżeńskim)
a szczegółowymi naukami o człowieku.
Mówiąc na temat wspomnianego dialogu, na temat jego elementów,
należałoby wyróżnić w nim4:
–– powołanie biegłego przez sędziego kościelnego,
–– realizacja opinii przez biegłego,
–– przedstawienie opinii sędziemu wraz z ewentualnymi dodatkowymi
wyjaśnieniami,
–– ocena opinii biegłego przez sędziego kościelnego zgodnie z zasadą
procesową iudex peritus peritorum,
–– wskazówki Magisterium w przedmiocie prawidłowego dialogu
sędzia-biegły5.
2
Il discorso di Benedetto XVI, L’amore per la verità, fondamentale punto
d’incontro tra diritto e pastorale, w: L’Osservatore Romano, Domenica 29 Gennaio
2006, s. 5.
3
L’indirizzo d’omaggio del Decano, w: tamże.
4
Prezentowane opracowanie jest spojrzeniem na opinię biegłego w kanonicznym
procesie małżeńskim od strony kanonisty. Spojrzenie
������������������������������������������
przeciwne – to jest z perspektywy biegłego: „Il dialogo tra il giudice e il perito dalla prospettiva del perito” – zostało
zaprezentowane przez prof. F. Poterzio podczas IV Corso di aggiornamento in diritto
matrimoniale e processuale canonico, Roma 20-24 settembre 2010, zorganizowanego
przez Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico.
5
Zob. C. Gullo, Periti e perizia (art. 203-213 Instr. “Dignitas connubii”), w: P.A.
Bonnet e Carlo Gullo (red.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione
“Dignitas connubii”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, t. 3, s. 425-440.
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1. Powołanie biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim:
elementy inicjujące dialog sędzia – biegły
Prawodawca kościelny w kan. 1574 określa, w sposób dość ogólny,
że z pomocy biegłego należy skorzystać ilekroć jest konieczna jego
opinia, oparta na doświadczeniu lub wiedzy, dla potwierdzenia jakiegoś faktu lub poznania prawdziwej natury rzeczy6.
W tym kontekście powstaje pytanie o konieczność biegłego w procesie? Można powiedzieć, że zachowując granice określone przez prawo
kościelne, powoływanie biegłego jest zasadniczo pozostawione dyskrecjonalnej władzy sędziego7. Wydaje się jednak, że sędzia kościelny,
przy podejmowaniu swojej decyzji, szczególnie w kanonicznym procesie małżeńskim, powinien zestawiać ze sobą dwa kanony procesowe:
nr 1574 i nr 16808; mówiąc jeszcze inaczej stosowność opinii biegłego
w materiale dowodowym winien widzieć poprzez problematykę konkretnego procesu małżeńskiego9.
Dlatego też w sprawach dotyczących impotencji oraz w sprawach
z tytułu wady zgody spowodowanej chorobą umysłową według pra
escriptum legis sędzia jest zobowiązany powołać biegłego chyba, że ex
adiunctis inutilis evidenter appareat (np. materiał dowodowy zawiera
karty kliniczne, które diagnozują chorobę umysłową lub zawiera np.
opinie biegłych z procesów cywilnych, które pozwoliły stwierdzić, że
podmiot nie był zdolny do wykonywania ważnych aktów prawnych).
6
„W sprawach z tytułu impotencji lub wady konsensu z powodu choroby umysłowej lub niezdolności, o których w kan. 1095, sędzia powinien skorzystać z pomocy
jednego lub kilku biegłych, chyba, że z okoliczności wydaje się to wyraźnie niepotrzebne (por. kan. 1680). W innych sprawach należy skorzystać z pomocy biegłych,
kiedy, na mocy postanowienia sędziego, jest wymagany ich osąd i opinia, na bazie ich
nauki lub wiedzy, w celu udowodnienia określonego faktu albo poznania prawdziwej
natury jakiejś rzeczy, jak np. w celu poznania autentyczności jakiegoś pisma (por. kan.
1574; 1680)”. Dc, art. 203 § 1-2.
7
Por. F.J. Ramos, I tribunali ecclesiastici, Roma 1998, s. 364.
8
„Z pomocy biegłych należy skorzystać, ilekroć na postawie nakazu prawa lub
sędziego jest konieczne ich przesłuchanie i opinia, oparte na doświadczeniu lub wiedzy, dla potwierdzenia jakiegoś faktu lub poznania prawdziwej natury jakiejś rzeczy”;
„W sprawach dotyczących impotencji lub braku zgody spowodowanej chorobą umysłową, sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych, chyba że
z okoliczności wyraźnie wynika, że jest to bezużyteczne; w pozostałych sprawach należy zachować przepis kan. 1574”. KPK, kan. 1574 oraz 1680.
9
U. Tramma, Perizie e periti, w: P.A. Bonnet i C. Gullo (red.), Il processo matrimoniale canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, s. 627.
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Wymienione, aczkolwiek wyjątkowe sytuacje, podpowiadają, aby nie
powoływać biegłego w takim procesie10. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że wobec braku uzasadnionych racji merytorycznych, wbrew
prawu (w szczególności wbrew orzecznictwu rotalnemu) będzie deklarowanie nieważności małżeństwa na podstawie normy kan. 1084 czy
też kan. 1095, bez uwzględnienia dowodu z opinii biegłego sądowego11.
W wymienionych wyżej przypadkach, tj. kiedy sędzia kościelny wyrokuje z tytułu impotencji lub incapacitas psyhica, pomoc techniczna biegłego jest zatem konieczna, aby sędzia określił w swojej decyzji, zgodnie
z wolą ustawodawcy, że stwierdzona w procesie niezdolność jest np. natury psychicznej, o czym mówi kan. 1095, n. 3; ponadto samemu sędziemu byłoby trudno być ekspertem w medycynie lub psychologii bez
odpowiedniego przygotowania naukowego12. Dlatego w sprawach dotyczących impotencji lub braku wymaganej zgody spowodowanej chorobą
umysłową opinia biegłego pozostaje jako niezastąpiona ex iuris pra
escripto13, co oznacza, że wykorzystanie tego środka dowodowego jest
konieczne i nie jest pozostawione dowolnej decyzji sędziego14. Dlatego
też trzeba zgodzić się z opinią, iż małżeński kan. 1095 jest otwartą normą kanoniczną, w tym sensie, że wymaga stałego dialogu pomiędzy
prawem a naukami medycznymi; jest on również wynikiem takiego
dialogu15.
Celem powołania biegłego będzie przeprowadzenie przez niego specjalistycznego badania (medycznego, psychologicznego, analiza akt,
itd., w perspektywie zawartego małżeństwa) oraz przedstawienie przez
niego wniosków16.
Por. F.J. Ramos, dz. cyt., 364.
Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 1996, s. 424.
12
Por. St. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia mał
żeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999, s. 310.
13
KPK, kan. 1680.
14
Por. P.V. Pinto, I processi nel codice di diritto canonico, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1993, s. 335.
15
J.T. Martín de Agar, Incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano
Pontefice alla Rota Romana, Ius Ecclesiae, 2 (1989) 399.
16
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej wskazał, że jeżeli strona procesowa nie chce poddać się badaniu biegłego, wtedy sędzia może żądać od biegłego
jedynie votum, na podstawie zebranego materiału dowodowego, przy czym w sensie technicznym wyrażone votum tamquam peritia nie może być uważane za opinię
psychiatryczną lub psychologiczną. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal,
10
11
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Zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, przeprowadzenie specjalistycznego badania oraz końcowa opinia, są specyficznymi zadaniami biegłego oraz elementami jego pracy, podczas gdy
zasady naukowe i zasady techniczne są kryteriami do których biegły stosuje się w sposób wyłączny. Wykonując zadanie procesowe biegły posługuje się swoją własną metodą naukową, której musi być wierny, przy
czym jednak – jeżeli jego opinia ma mieć charakter dowodu w procesie
kanonicznym – to zastosowana przez niego metoda musi odpowiadać
doktrynie i moralności katolickiej17. Mówiąc jeszcze inaczej, jego opinia
zgodnie z instrukcją procesową „Dignitas connubii” ma być dowodem
godziwym, gdyż „dowody niegodziwe, tak same w sobie, jak i w sposobie zdobycia, nie mogą być przedstawione ani dopuszczone”18.
Powołanie biegłego oraz jego funkcja sprowadzają się zasadniczo do
dwóch elementów. W oparciu o posiadaną wiedzę, czyli w oparciu o swoje
przygotowanie naukowe, a także opierając się na swoim doświadczeniu
naukowym i zawodowym, biegły w sporze procesowym zostaje powołany przez sędziego do potwierdzenia jakiegoś faktu lub też do poznania
prawdziwej natury jakiejś rzeczy. Trzeba zatem stwierdzić, że na pewno szybkie rezygnowanie przez sędziego kościelnego z dowodu z opinii
biegłego – szczególnie w procesie małżeńskim z tytułu niezdolności psychicznej, gdzie opinia biegłego wydaje się konieczna – to raczej naganna
praktyka, poprzez którą sędzia kościelny chciałby, raczej bezpodstawnie,
przekonać, że jest przygotowany i kompetentny do wydawania opinii
w naukach szczegółowych. W takiej sytuacji, z winy sędziego, zebrany
materiał procesowy byłby niekompletny, a zatem ostateczny osąd byłby
również w pewnym sensie, z powodu właśnie niekompletnej instrukcji
dowodowej, niesprawiedliwy. Dlatego też należy podzielić pogląd, że
biegli sądowi partem habent magnam in processu canonico19.
Do sędziego kościelnego po wysłuchaniu lub też na wniosek stron,
należy nominacja biegłego; dopuścić on może również relacje zrobioQuaesitum de usu periti in causis nullitatis matrimonii, w: Periodica, 87 (1998) 621.
Zob. U. Navarrete, Commentarium, Periodica, 87 (1998) 623-641.
17
„Aby pomoc biegłych w sprawach dotyczących niezdolności, o których w kan.
1095 była rzeczywiście użyteczna, należy się bardzo zatroszczyć, aby byli wybierani
biegli, którzy stosują się do zasad antropologii chrześcijańskiej”. Dc, art. 205 § 2.
18
Dc, art. 157 § 1.
19
B. De Lanversin, De momento peritiae instituendae in processibus matrimonia
libus recentioribus, Periodica de re morali canonica liturgica, 73 (1984) 571.
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ne przez innych biegłych. W praktyce procesowej, według normy kan.
1575, można wymienić trzy różne sytuacje powołania biegłego w procesie: sam sędzia, ze swojej inicjatywy, po wysłuchaniu stron procesowych
mianuje biegłego w procesie; sędzia mianuje biegłego na wniosek stron
procesowych, czyli biegły może być wyznaczony przez strony i sukcesywnie zaaprobowany przez sędziego; sędzia może dopuścić relacje zrobione już przez innych biegłych20. W tym jednak ostatnim przypadku
zalecają komentatorzy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. ostrożność, aby nie doszło do nadużyć21.
Z zagadnieniem powołania biegłego łączy się problematyka jego
kwalifikacji. Przede wszystkim biegli winni cechować się głęboką znajomością materii, w której są rzeczywiście specjalistami; dobrą reputacją
w kręgu ludzi tej samej profesji zawodowej, integralnością i szlachetnością osobistą22. W ten sposób tworzy się pewien obraz wymogów, kwalifikacji, stawianych biegłym w procesach kościelnych23. Biegły winien
zatem być osobą partykularnie wykwalifikowaną w swojej dziedzinie,
np. w medycynie lub psychologii; naturalnie biegły musi być w posiadaniu dyplomu akademickiego, który koresponduje z ukończeniem odpowiednich wyższych studiów; nie wystarczy zatem tylko znajomość
materii zdobyta w toku indywidualnego studium24. Posiadanie wykształcenia akademickiego stanowi minimum jego obiektywnej kwalifikacji
naukowej25.
Inne zagadnienie związane z powołaniem biegłego to ich liczba
w procesie. W procesach małżeńskich aktualna praktyka pokazuje, że zazwyczaj jest powoływany jeden biegły w procesie w pierwszej instancji
F.J. Ramos, dz. cyt., s. 365.
Por. A.B. Poveda (red.), Código de derecho canónico. Edición bilingüe, fuentes
y comentarios de todos los cánones, EDICEP 1996, s. 685.
22
K.E. Boccafola, De peritis, w: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña
(red.), Comentario exegético al Código de derecho canónico, Pamplona 1996, t. 4/2,
s. 1410.
23
Por. M. Stepulak, Dyspozycje etyczne biegłego psychologa w sprawach dotyczą
cych orzeczenia nieważności małżeństwa, w: A. Dzięga (red.), Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, Lublin 1999, t. 1, s. 97-112.
24
Por. P. Montaigne, Expertise, w: R. Naz (red.), Dictionnaire de droit canonique,
Paris 1953, t. 5, kol. 705.
25
„Na biegłych należy powołać tych, którzy nie tylko posiadają przymioty wymagane dla świadków, lecz także wyróżniają się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i cieszą się dobrą reputacją wynikającą z ich uczciwości i religijności”. Dc, art. 205 § 1.
20
21
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i sukcesywnie jest powoływany jeden biegły w kolejnych instancjach procesowych. Niemniej jednak nie jest to reguła generalna. Obowiązujący
Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi na temat liczby biegłych
sądowych, pozostawiając to w kompetencji sędziego kościelnego; jego
decyzja jest uzależniona od trudności konkretnego postępowania procesowego oraz od ewentualnych wniosków stron procesowych.
2. Przedmiot pracy biegłego oraz wymogi stawiane jego opinii
Sędzia, uwzględniając ewentualne propozycje stron procesowych,
powinien określić swoim dekretem szczegółowy przedmiot pracy biegłego, czyli winien on określić poszczególne punkty, których ma dotyczyć opinia biegłego. Mówiąc inaczej, sędzia ma zatem poinformować
biegłego, czego zasadniczo trybunał od niego oczekuje, co konkretnie
chce wiedzieć od powołanego biegłego. Zanim jednak to uczyni, winien według normy kodeksowej, rozważyć i uwzględnić ewentualne
propozycje stron. Sukcesywnie sędzia ma obowiązek przesłać biegłemu akta sprawy oraz inne dokumenty i pomoce potrzebne do rzetelnego wypełnienia powierzonego zadania26. Sędzia powinien również
wyznaczyć odpowiedni czas biegłemu na przedstawienie swojej opinii27. Nie powinien on być jednak zbyt długi, tak aby rozstrzygniecie
sprawy nie uległo niepotrzebnej zwłoce; sędzia winien zatem czuwać
nad tym, aby poszczególne etapy procesu tak były prowadzone, aby
nie trwał on dłużej niż jeden rok w pierwszej instancji oraz sześć miesięcy w drugiej instancji28. Termin na wykonanie zlecenia winien być
wyznaczony przez sędziego, po uzgodnieniu z samym biegłym. Może
on ulec przedłużeniu, ale auditis partibus, zgodnie z kan. 1465 § 2.
Biegli, aktualnie najczęściej psycholodzy oraz psychiatrzy w kanonicznych procesach małżeńskich, jeżeli przeprowadzają badanie bezpośrednie stron procesowych często używają testów psychologicznych,
natomiast lekarz, obecny w wymienionych postępowaniach procesowych, przeprowadza badanie specjalistyczne na okoliczność impotencji lub ewentualnej niepłodności. Zasady logiki podpowiadają, że
opinia biegłego, poprzedzona wspomnianym badaniem bezpośrednim,
jest dowodem bardziej kwalifikowanym, niż wtedy kiedy biegły opiera
26
27
28

KPK, kan. 1577 § 2.
KPK, kan. 1577 § 3.
KPK, kan. 1453.
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swoje konkluzje jedynie na aktach procesowych29. Niewątpliwie w procesach małżeńskich stwierdzenie np. impotencji seksualnej, dziewictwa czy też zaburzeń psychicznych wymaga przeprowadzenia przez
biegłego również badania bezpośredniego, z drugiej strony kościelna
praktyka sądowa jest taka, że nie zawsze jest to jednak możliwe.
Można postawić pytanie: czy są kryteria kanoniczne, które określają kiedy ma być wykonane badanie bezpośrednie stron procesowych,
a kiedy opinia ma być wydana jedynie na podstawie akt procesowych?
Niewątpliwie są procesy, że nie wystarczy, aby biegły miał do dyspozycji jedynie zebrany materiał dowodowy ale jest wręcz konieczne, aby
sam zbadał stronę procesową (np. w przypadku impotencji seksualnej
czy zaburzeń natury psychicznej). Również badanie stron, w procesach
z tytułu niezdatności natury psychicznej według normy kan. 1095, 3°,
będzie niewątpliwie czyniło opinię procesową bardziej rzetelną i miarodajną30, zwłaszcza jeżeli proces będzie dotyczył małżeństwa, które zostało zawarte zaledwie kilka lat temu i należy domniemywać, że
osobowość stron procesowych nie uległa większym zmianom.
Por. K.E. Boccafola, dz. cyt., s. 1414.
W sprawach dotyczących impotencji, sędzia winien domagać się od biegłego
określenia natury impotencji, przede wszystkim czy ma ona charakter absolutny czy
względny, czy jest uprzednia czy następcza, trwała czy czasowa oraz czy jest uleczalna i jakimi środkami (Dc, art. 208); niewątpliwie takie ustawienie normy instrukcji „Dignitas connubii” ma ścisły związek z kodeksowa normą o impotencji zawartą
w kan. 1084 § 1. Natomiast w sprawach dotyczących niezdolności, o których w kan.
1095, sędzia niech nie zapomni zapytać sędziego czy jedna lub obydwie strony, w czasie zawierania małżeństwa były dotknięte jakąś szczególną anomalią stałą lub przejściową, jaka byłaby jej ciężkość, z jakiego powodu oraz w jakich okolicznościach taka
anomalia miała swój początek oraz jak się objawia (Dc, art. 209 § 1). Po tym ogólnym
stwierdzeniu, Instrukcja w art. 209 § 2, n. 1-3 szczegółowiej postanawia na temat wymogów takiej opinii, uwzględniając poszczególne numery kan. 1095, i tak:
w sprawach dotyczących pozbawienia używania rozumu, należy zapytać czy anomalia zakłócała w sposób ciężki używanie rozumu w chwili zawierania małżeństwa;
z jaką intensywnością i poprzez jakie symptomy się manifestowała;
w sprawach dotyczących braku rozeznania oceniającego, należy zapytać jaki był
wpływ anomalii na zdolność krytyczną strony oraz na podejmowanie przez nią poważnych decyzji, w szczególności w tym, co dotyczy wolnego wyboru stanu życia;
w sprawach dotyczących niezdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich należy zapytać jaka jest natura oraz charakter (ciężki, lekki) przyczyny natury
psychicznej, która powoduje u strony nie tylko poważne trudności ale również niemożliwość podjęcia zadań związanych z obowiązkami małżeńskimi.
29
30
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Kodeks w kan. 1578 wskazuje w jaki sposób winna być zredagowana opinia biegłego. Kodeks postanawia, że każdy biegły sądowy sporządza własną relację (opinię), chyba że sędzia poleci sporządzić jedną
relację podpisaną przez wszystkich biegłych ze starannym odnotowaniem różnicy zdań wśród biegłych, naturalnie jeżeli takowa zachodzi31;
w praktyce bardzo często opinia jest redagowana przez jednego biegłego, którą sukcesywnie podpisują wszyscy biegli in casu.
Jest regułą, że powołani biegli, w celu zapewnienia niezależności
swoim opiniom, przeprowadzają swoje badania oddzielnie; jedynie
w przypadkach szczególnych sędzia może zarządzić przeprowadzenie
badania zespołowo.
Sporządzając relację biegły powinien jasno wskazać na podstawie
jakich dokumentów upewnił się o tożsamości osób badanych, jaką metodą, i w jaki sposób postępował w wykonywaniu zleconego mu zadania oraz na jakich argumentach oparł swoje końcowe wnioski. Sędzia
musi uszanować autonomię procesową biegłego i nie powinien go
krępować w jego badaniach przez narzucenie mu metody badawczej
i szczegółowych jej środków; musi jednak mieć pewność, że biegły
przeprowadzając zlecone badanie zastosował właściwą metodę i środki. Ponadto biegły może zostać dodatkowo wezwany przez sędziego,
aby udzielił nowych, koniecznych wyjaśnień. Również te nowe wyjaśnienia mają być dołączone do zredagowanej już wcześniej opinii
biegłego. Są po prostu jej uzupełnieniem.
Istnieje również możliwość powołania w procesie tzw. super biegłego (peritior). Swoimi kwalifikacjami zawodowymi i naukowymi musi
on przewyższać biegłych obecnych już w procesie tak, aby jego kwalifikacje i autorytet naukowy, pozwalały mu być również i recenzentem
dla wystawionych wcześniejszych opinii. Na superbiegłego powinna
zatem być powołana osoba z tytułem profesora lub ewentualnie posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego. Wydana przez niego
opinia winna mieć charakter ostateczny i rozstrzygający, w tym sensie,
że wyjaśnia, bez tworzenia ewentualnych wątpliwości, kontrowersyjny problem procesowy.
Opinia biegłego jest prezentowana zawsze w formie pisemnej oraz
ma być podpisana przez biegłego, przez co w sposób jasny wyraża
się osobista opinia biegłego procesowego. Naturalnie biegły musi być
31

KPK, kan. 1578 § 1.
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pewny swoich końcowych konkluzji, nie mogą to być jedynie jego przypuszczenia czy też hipotezy, itd.; w takim ewentualnym przypadku materiał dowodowy: dowód z opinii biegłego, nie zawierałby argumentów
pewnych, które z kolei sędzia nie mógłby traktować jako wymagane dowody procesowe. Ponadto, należy pamiętać, że relacja biegłego nie jest
i nie może mieć formy wyroku, nie jest również obroną prezentowaną
przez adwokata lub uwagami obrońcy węzła małżeńskiego (anima
dversiones); przy czym opinia biegłego nie powinna być również jedynie studium medycznym lub psychologicznym na temat badanej osoby
w celu jej ewentualnego leczenia. Opinia biegłego w procesie kanonicznym zostaje wystawiona na potrzeby procesowe, w czym tkwi jej
specyfika i oryginalność32.
3. Ocena opinii przez sędziego
Kodeks w kan. 1579 § 1 ustala, że sędzia – przy ocenie opinii biegłego – powinien uważnie rozważyć nie tylko wnioski biegłych, chociażby
były zgodne, lecz także pozostałe okoliczności w sprawie. Norma kanoniczna zatem bardzo jasno określa, że sędzia w żaden sposób nie jest
automatycznie związany opinią biegłego. Opinię tę sędzia ocenia w kontekście wszystkich okoliczności sprawy, w konfrontacji z pozostałymi
dowodami procesowymi. Nie jest kompetencją biegłego rozstrzyganie
co do istoty (meritum) sprawy, nawet jeśli sporządzona przez niego opinia odnośnie faktów rozstrzyganych cieszy się wiarygodnością33. Kodeks
opowiada się zatem wyraźnie za zasadą swobodnej oceny dowodu z opinii biegłego. Niemniej jednak w każdym przypadku, to znaczy gdy sędzia przyjmuje lub też odrzuca wnioski biegłego, ma podać uzasadnienie
swojej decyzji34.
Przedstawione przez biegłego konkluzje sędzia winien poddać wnikliwej analizie. Analiza ta dotyczy również założeń wydanej opinii; dlatego winien on prześledzić zasady i metody wykorzystane przez biegłego
w opracowaniu przedstawionej opinii, sędzia winien zwrócić uwagę nie
tylko na walor naukowy opinii, ale również na znaczenie przyjmowanej
opinii jako środka dowodowego w procesie35. Dalej sędzia kościelny wiga

32
W. Krupa, Problematyka sędziowskiej oceny opinii biegłego psychologa, w: A. Dzię
(red.), Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, Lublin 1999, t. 1, s. 49.
33
A.B. Poveda (red.), dz. cyt., s. 686.
34
KPK, kan. 1579 § 2.
35
F.J. Ramos, dz. cyt., s. 370 n.
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nien skontrolować czy zostały zachowane wszystkie normy procesowe
dotyczące redakcji opinii biegłego, czy konkluzje biegłego są jasne, precyzyjne, logiczne, stałe, czy są to jedynie dedukcje logiczne czy też zwykłe afirmacje; musi zwrócić uwagę na to czy też biegły nie wypowiada
się w materii i daje konkluzje, które przekraczają jego kompetencje.
Ponadto sędzia winien również zbadać czy metoda wykorzystana
przez biegłego, ewentualne badania i testy, czy też zastosowana metoda
introspektywna, odpowiadają jego specjalizacji zawodowej (medycznej,
psychologicznej), czy opinia opiera się na całości materiału dowodowego a nie jedynie na jego fragmentach, a więc czy jest kompletna, oraz
czy opiera się na faktach potwierdzonych i dowiedzionych, albowiem
w przeciwnym razie nie może być uważana przez sędziego jako moralnie pewna.
Sędzia ma zatem poważny obowiązek dokładnej oceny opinii wydanej przez biegłego, to on jest ostatecznie, według tradycji kanonicznej:
peritus peritorum lub według innego rzadziej używanego określenia: iudex peritorum36, co w sposób następujący skomentował papież
Jan Paweł II: „Kodeks w kan. 1578-1579 wymaga wyraźnie od sędziego, aby oceniał krytycznie opinie biegłych. Jest ważne, aby w tej ocenie nie pozwalał się on na oszukanie ani przez osądy powierzchowne
ani przez wyrażenia pozornie neutralne, które jednak w rzeczywistości
zawierają przesłanki antropologiczne nie do zaakceptowania”37.
Zaprezentowana przez biegłego opinia nie kończy jego relacji do sprawy, albowiem biegły ma zjawić się w sądzie, ilekroć będzie wezwany
przez sędziego, aby odpowiedzieć na poszczególne wątpliwości lub niejasności, które w sprawach małżeńskich przygotowuje obrońca węzła
w swoich uwagach38; również strony procesowe mogą wyrazić swoje
uwagi na temat zaprezentowanej opinii, które sędzia podzieli lub nie.
4. Uwagi Magisterium na temat dialogu sędzia – biegły
W swojej wypowiedzi do Trybunału Roty Rzymskiej (1987) papież
Jan Paweł II zwrócił uwagę na fakt, że postęp nauk psychologicznych
i psychiatrycznych w materii wyjaśnienia procesów psychicznych
36
Por. K. Lüdicke (red.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici,
Essen 1989, t. 5, s. 1579/1.
37
Ad Rotae romanae auditores coram admissos (die 5 Februarii 1987), w: AAS,
79 (1987) 1458, n. 8.
38
Por. P.V. Pinto, dz. cyt., s. 341.
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osoby ludzkiej, nie jest jednak w stanie zaofiarować integralnej wizji
człowieka i jednocześnie nie jest w stanie rozwiązać kwestii fundamentalnych, takich jak znaczenie życia ludzkiego i powołanie człowieka. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poszczególne nauki
antropologiczne, w sposób specjalny medyczne, zajmują się wprawdzie poznaniem całego człowieka, jednak ograniczają się przy tym jedynie do jego wymiaru śmiertelnego, natomiast przeciwnie kanoniczne
prawo małżeńskie studiuje powołanie człowieka do małżeństwa jako
do rzeczywistości stworzonej przez samego Stwórcę. W nawiązaniu
do tej prawdy papież Jan Paweł II zaznaczył, iż traktowanie spraw
o nieważność małżeństwa z tytułu ograniczoności psychicznej lub psychiatrycznej wymaga z jednej strony pomocy ekspertów w tych dyscyplinach, które określałyby, według swojej kompetencji, naturę i stopień
procesów psychicznych w relacji do zgody małżeńskiej oraz zdolności
osoby do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich; z drugiej zaś
strony nie zwalnia sędziego kościelnego korzystającego z opinii biegłych od obowiązku krytycznej oceny tychże opinii oraz podkreślił,
aby sędzia kościelny nie ulegał sugestiom nieakceptowanych koncepcji antropologicznych, co mogłoby w końcu doprowadzić do wmieszania go w nieporozumienia odnośnie prawdy faktów i znaczeń39.
Dlatego Papież zwrócił uwagę, że dialog oraz konstruktywna komunikacja pomiędzy sędzią a psychiatrą lub psychologiem są łatwiejsze,
jeżeli punktem wyjścia pozostaje wspólna antropologia tak, że „pomimo różnorodności metod i interesów oraz celowości jedna wizja pozostaje otwarta na drugą”40. Natomiast jeżeli horyzont wewnątrz którego porusza się biegły: psychiatra lub psycholog, pozostaje przeciwny
albo zamknięty na ten w którym porusza się kanonista, to wtedy dialog
ten lub komunikacja między nimi, mogą stać się źródłem zamieszania
oraz złego zrozumienia: „dialog między sędzią a biegłym, budowany
na dwuznaczności na samym początku, może bowiem łatwo doprowadzić do konkluzji fałszywych oraz szkodliwych dla prawdziwego
dobra osób oraz Kościoła”41.
Zaraz potem Jan Paweł II zauważył, że współczesne nauki psychologiczne bazują często na podstawach, które nie są do pogodzenia
39
40
41

Ad Rotae romanae auditores coram admissos, dz. cyt., s. 1454, n. 2.
Tamże, s. 1455, n. 3.
Tamże.
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z antropologią chrześcijańską, „która widzi człowieka jako istotę «stworzoną na podobieństwo Boga, zdolną do poznania i kochania swojego
własnego Stwórcę» i jednocześnie w tym samym czasie jest istotą podzieloną wewnątrz samego siebie. Wspomniane nurty psychologiczne
prowadzą natomiast albo do idei pesymistycznej, według której człowiek nie mógłby posiadać innej aspiracji niż ta stworzona z jego impulsów czy też uwarunkowań socjalnych, albo przeciwnie, prowadzą
do idei za bardzo optymistycznej według której człowiek posiadałby
w sobie, i potrafiłby osiągnąć z samego siebie, swoją realizację”42.
Jan Paweł II zwrócił także uwagę, że wizja małżeńska, według tak
pojętej antropologii, która – dodał bardzo jasno – nie jest do pogodzenia z doktryną chrześcijańską, redukuje znaczenie jedności małżeńskiej do zwykłego środka gratyfikacji albo autorealizacji lub
dekompresji psychologicznej. Papież w tak nakreślonym kontekście
zaznaczył bardzo jasno: „w konsekwencji dla biegłych, którzy by się
inspirowali wymienionymi prądami, każda przeszkoda, która wymaga
wysiłku, zaangażowania albo wyrzeczenia, więcej jeszcze, każdy faktyczny rozpad jedności małżeńskiej staje się łatwym potwierdzeniem
niezdolności małżonków do prawidłowego rozumienia oraz do realizowania ich małżeństwa. (...) I może niestety zdarzyć się, że wymienione ukierunkowania są niekiedy bezkrytycznie akceptowane przez
sędziów kościelnych”43.
Sędzia kościelny, podkreślił Jan Paweł II, nie może domagać się od
biegłego osądu na temat nieważności małżeństwa, a także w mniejszym jeszcze stopniu ma czuć się zobligowanym przez taki ewentualny
jego osąd, który biegły ewentualnie wyraziłby w swojej opinii; „ocena na temat nieważności małżeństwa należy wyłącznie do sędziego”44.
Zadaniem biegłego w procesie „jest jedynie dostarczenie elementów
związanych z właściwymi jego kompetencjami, to znaczy dotyczących
charakteru i stanu rzeczywistości psychicznej lub psychiatrycznej, która stała się powodem wszczęcia postępowania o orzeczenie nieważności małżeństwa”45.

42
43
44
45

Tamże, n. 4.
Tamże, s. 1456, n. 5.
Tamże, s. 1457, n. 8.
Tamże, s. 1458, n. 8.
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Zakończenie
W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na fakt, że ocena kanoniczna oraz ocena psychologiczna są różne. Opinia psychiczna lub
psychologiczna pozostaje specyficzną diagnozą, wydaną w celu zdobycia przez sędziego koniecznej pewności dla wyrokowania, jest
analizą techniczną niektórych faktów, które prezentują się jako wskazówki ewentualnej niezdolności konsensualnej; z zaprezentowanych
konkluzji sędzia będzie mógł wyciągnąć swoje konkluzje prawne. Nie
ulega wątpliwości, że współczesny kanoniczny proces małżeński wymaga opinii biegłego, co więcej możemy nawet mówić o specyficznym dialogu sędziego kościelnego z biegłym procesowym w procesie
poznawania prawdy na temat zaskarżonego kanonicznego węzła małżeńskiego. Jednocześnie udział oraz rola biegłego w takim procesie
nie mogą być utożsamiane z funkcją sędziego kościelnego, który pozostaje zawsze peritus peritorum. Niemniej jednak duża kompetencja
zawodowa biegłego oraz jego uczciwość są gwarantem waloru procesowego tego dość specyficznego dowodu procesowego, który jednocześnie powinien mieć duży wkład dla wiarygodnego administrowania
sprawiedliwości przez Kościół we współczesnym świecie.
Il dialogo tra il giudice e il perito nel processo matrimoniale
Il testo spiega il ruolo del perito nel processo canonico, in modo specifico nelle
cause di nullità di matrimonio per difetto di consenso e il suo rapporto con il giudice,
tenendo conto della distinzione dei rispettivi ruoli. Il perito ha il compito di illuminare
il giudice circa la natura e la gravità della malattia o anomalia del coniuge di cui si
tratta. Egli deve fornire al giudice le conseguenze concrete dello stato psichico del
soggetto. La prova peritale è tutta in funzione di illuminare il giudice per consolidare
i mezzi di prova già acquisiti e pervenire alla certezza morale.
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Wstęp
Kanonistyka w swym zamyśle nad rzeczywistością, pomimo swej
autonomii jako dziedziny wiedzy, posiłkuje się także z dorobkiem
innych dyscyplin. Taki proces recepcji ma miejsce m. in. w prawie
małżeńskim. Kanoniści bowiem w analizie problemu niezdolności
konsensualnej do zawarcia korzystają z osiągnięć psychologii oraz
psychiatrii.
Należy zarazem podkreślić, iż walor dokonań tych gałęzi wiedzy
uwydatniali w sposób szczególny w swym nauczaniu ostatni papieże. Do tej problematyki nawiązali m. in. papież Pius XII w przemówieniu z dnia 3.10.1941 r.1, papież Paweł VI w swym wystąpieniu
z dnia 12.02.1968 r.2, a także papież Jan Paweł II w swej alokucji z dnia
28.01.1981 r.3. Zgodnie wskazywali oni, iż kanonistyka w swej eksploracji badawczej powinna korzystać z dokonań tych dyscyplin4.
Problematyce tej poświęcił w sposób szczególny wiele uwagi papież
Jan Paweł II w swych dwóch przemówieniach do Roty Rzymskiej, wyPor. Pius XII, Allocutio - 3.10.1941, AAS 33 (1941), s. 423.
Por. Paulus VI, Allocutio - 12.02.1968, AAS 68 (1968), s. 206.
3
Por. Joannes Paulus II, Allocutio - 28.01.1981, AAS 73 (1981), s. 232.
4
Por. G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanonicz
na, Warszawa 2002, s. 111-112.
1
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głoszonych kolejno w dniach 5. 02. 1987 r.5 oraz 25. 01. 1988 r.6 W wystąpieniach tych podkreślił on z całym naciskiem, iż fundamentem dialogu pomiędzy sędzią kościelnym a biegłym w procesie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa powinna stać się chrześcijańska antropologia7. Każdy porządek prawny bowiem opiera się na wizji antropologicznej osoby ludzkiej8.
1. Założenia antropologii chrześcijańskiej
Jak już wiadomo, antropologia chrześcijańska powinna stanowić
punkt odniesienia dla kanonistyki w ocenie osiągnięć psychologii oraz
psychiatrii. W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż wytyczne zawarte w nauczaniu papieskim tylko na pozór nie nastręczają trudności.
Nawiązując do tej kwestii kanoniści zwracają uwagę, iż w doktrynie
Kościoła nie funkcjonuje jedna koncepcja antropologii chrześcijańskiej. Podejmując ten wątek jedni autorzy skłaniają się ku tezie, iż
antropologia ta winna się opierać na filozofii scholastycznej; inni natomiast podkreślają, iż żaden ze współczesnych modeli filozoficznych
nie kwalifikuje się do tego, by stać się ekskluzywną bazą dla antropologii chrześcijańskiej9.
Wobec takiego stanu rzeczy, uczeni postulują konieczność odniesienia się wyłącznie do podstawowych zasad tej dziedziny, wskazując
zarazem, że wizja człowieka sędziego oraz psychologa i psychiatry
nie może być sprzeczna z pryncypiami Objawienia Bożego10. W tym
kontekście J. García Faílde sugeuje, iż takiej sytuacji należy rozróżnić
pomiędzy antropologicznymi elementami istotnymi oraz elementami
akcydentalnymi11.
Przyjmując istnienie takiego stanu faktycznego należałoby zatem
zapytać: jakie są więc owe pryncypia antropologii chrześcijańskiej?
Odpowiadając na tę wątpliwość z aspektu metodologicznego należaPor. Joannes Paulus II, Allocutio - 5.02.1987, AAS 79 (1987), s. 1453-1459.
Por. Joannes Paulus II, Allocutio - 25.01.1988, AAS 80 (1980), s. 1178-1185.
7
Dzierżon, dz. cyt., s. 112.
8
Por. P. Bianchi, Alla ricerca dei presupposti antropologici dell’ordinamento ma
trimoniale canonico, Iustitia 61 (2008), s. 378.
9
Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 2001, s. 453.
10
Por. C. Izzi, Valutazione del fondamento antropologico della perizia, Roma
2004, s. 57.
11
Por. J. García Faílde, Trastornos psíchicos y nulidad del matrimonio, Salamanca
1999, s. 177.
5
6
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łoby rozgraniczyć pomiędzy fundamentalnymi założeniami antropologicznymi oraz założeniami w szczególności, odnoszącymi się do
małżeństwa kanonicznego.
1.1. Fundamentalne założenia antropologiczne
Kościół w swoim podejściu do człowieka nie podchodzi do jego egzystencji w sposób naturalistyczny, albowiem wizja człowieka w jego
ujęciu musi być zgodna z Objawieniem12.
Tak więc, w świetle Objawienia Bożego, człowiek został stworzony na obraz Boga, zostając tym samym obdarowany duszą i ciałem13.
Prawdę te uwydatnił m. in. papież Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis podkreślając, iż fundamentalnym kluczem
dla zrozumienia człowieka jest Chrystus i jego dzieło Odkupienia14.
W takiej perspektywie, osoba pojmowana jest jako jedność cielesno – duchowa15. Człowiek więc nie jest tym, który ma ciało, lecz jest
ciałem. Jest on zatem jednością psychofizyczną tak w relacji do drugiego człowieka, jak i w relacji do Boga16 M. Forconi dopatruje się
w Inkarnacji czynnika jednoczącego ciało i ducha17.
W antropologii chrześcijańskiej, z wydarzeniem stworzenia wiąże
się kolejne twierdzenie, mianowicie, tenże człowiek stworzony przez
Stwórcę został przez Niego powołany do życia wiecznego. W Bogu
bowiem osoba znajduje swą realizację18.
Następne pryncypium w tej wizji dotyczy faktu pozycji człowieka
w przestrzeni ekonomiczno – zbawczej. Otóż w ujęciu chrześcijań12
Por. G. Versaldi, Animadversiones quaedam relate ad Allocutionem Joannis
Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarrii 1988, Periodica 78 (1989), s. 247-248.
13
Izzi, dz. cyt., s. 57; J. Carreras, L’antropologia e le norme di capacità per
celebrare il matrimonio (i precedenti remoti del canone 1095 CIC’83), Ius Ecclesiae
4 (1992), s. 118.
14
Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis – 4.03.1979, w: Encykliki ojca
św. Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 7-29.
15
Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor – 6.09.1993, w: Encykliki ojca
św. Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 761; Bianchi, dz. cyt., s. 380.
16
Por. M. Forconi, Elementi di antropologia cristiana in rapporto all’unità
e all’indissolubilità del matrimonio sacramentale, Periodica 86 (1997), s. 458.
17
Tamże, s. 454.
18
Por. Z. Grocholewski, Il giudice ecclesiastico di fronte alle perizie neuropsi
chiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del Santo Padre alla
Rota Romana, Apollinaris 60 (1988), s. 189.
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skim, istota ludzka została skażona grzechem pierworodnym. Stąd też
w swej egzystencji doświadcza ona ograniczoności. Ten stan znajduje
m. in. swe odzwierciedlenie w przeżywaniu własnej wolności, która
nie jest doskonała, lecz ograniczona19. Tak więc, w swym działaniu
osoba zmaga się z ciągłym napięciem oscylującym pomiędzy dążeniem do dobra a skłonnością do zła20. Z drugiej zaś strony podkreśla
się, iż człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie, ponieważ został
on odkupiony przez Chrystusa. W swym działaniu zatem jest on wspomagany łaską Boga21.
1.2. Specyficzne założenia antropologiczne dotyczące małżeństwa
Z tych fundamentalnych założeń antropologicznych wypływają
pryncypia specyficzne dotyczące małżeństwa.
Otóż w wizji chrześcijańskiej, pierwsze z nich łączy się z twierdzeniem, że małżeństwo jest instytucją powołaną przez Boga dla człowieka. Jest ono dla niego źródłem uświęcenia i laski22. Stąd też w tym
ujęciu, zawieranie związku małżeńskiego ujmowane jest w kategoriach odpowiedzi na powołanie Boże23.
Z tym pryncypium łączą się ściśle kolejne tezy, dotyczące odniesienia człowieka do małżeństwa. Otóż wskazuje się, iż jego konstrukcja psychiczna wyraża się przede wszystkim w obdarowywaniu24. Ta
niezwykła zdolność polega przede wszystkim na tym, iż potrafi on miłować przekraczając poziom instynktu oraz poziom emocjonalny miłości25. Stąd też w ujęciu personalistycznym, małżeństwo jest ujmowane
w kategoriach wspólnoty życia i miłości26.
19
Bianchi, dz. cyt., s. 386; A. Stankiewicz, Breve nota sulla legittimità dell’appli
cazione della scienza psichiatrica e psicologica nelle cause di nullità matrimoniale
per incapacità psichica nell’accezione giurisprudenziale, Periodica 85 (1996), s. 80.
20
Grocholewski, dz. cyt., s. 189.
21
Izzi, dz. cyt., s. 57-58.
22
Grocholewski, dz. cyt., s. 189.
23
Por. P. Rigon, La coppia coniugale nel progetto d’amore divino, w: La coppia coniugale: attualità e prospettive in medicina canonistica, pod red. C. Barbieri, Città del
Vaticano 2007, s. 17-46; Bianchi, dz. cyt., s. 389; Grocholewski, dz. cyt., s. 189.
24
Por. F. Salerno, Natura e sacramento nel matrimonio canonico, secondo
Joannes Paulus II nei discorsi alla Rota Romana, Quaderni dello Studio Rotale 17
(2007), s. 30-32.
25
Bianchi, dz. cyt., s. 383.
26
Forconi, dz. cyt., s. 467-468; Grocholewski, dz. cyt., s. 189.

[5]

RECEPCJA OSIĄGNIĘĆ PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII

179

W tym kontekście należałoby podjąć jeszcze jeden wątek wiążący się z fenomenem ludzkiej wolności. Otóż nadmieniono już wyżej,
iż na skutek zaistnienia grzechu pierworodnego jest ona ograniczona.
Nie oznacza to jednak, iż Kościół w swym podejściu do tego zagadnienia opowiada się za determinizmem. Gdyby tak było, to mówienie
o możliwości popełnienia grzechu przez człowieka byłoby zwykłą fikcją. Utrzymuje on więc, że człowiek normalny jest w stanie realizować swe ideały, związane z zawieraniem związku małżeńskiego oraz
z przeżywaniem małżeństwa27. Toteż pojawiające się w małżeństwie
trudności małżonek jest w stanie pokonać nie tylko dzięki własnemu
wysiłkowi, lecz również dzięki łasce Boga28. A więc jest on zdolny do
autodeterminacji.
2. Stosunek Kościoła do osiągnięć psychologii i psychiatrii
We wspomnianych już przemówieniach ojciec św. Jan Paweł II, podobnie jak i jego poprzednicy, z jednej strony wskazał na pozytywne
osiągnięcia psychologii i psychiatrii; opowiadając się wyraźnie za przejęciem tych dokonań w systemie kanonicznego prawa małżeńskiego.
Z drugiej zaś strony odniósł się on krytycznie do wizji człowieka wykreowanych przez niektóre szkoły psychologiczne oraz psychiatryczne.
Według papieża, szczególne dokonania tych gałęzi wiedzy wiążą się
przede wszystkim z odkryciem w ludzkiej psychice sfery podświadomości. Temu tak ważkiemu dokonaniu Z. Freuda poświęcił on uwagę
aż w trzech passusach tej alokucji z 1987 r. Otóż w n. 2 podkreślił on,
iż dzięki rezultatom badań Z. Freuda i jego następców potrafimy obecnie lepiej zrozumieć procesy psychiczne zachodzące zarówno w sferze świadomości, jak i w podświadomości człowieka29. W n. 5 z kolei
zwrócił on uwagę na oddziaływanie sfery podświadomości na świadomość ludzką30. Wreszcie w n. 7 wskazał on na możliwość wpływu
zaburzeń w obszarze podświadomości na rozpad małżeństwa31.
Bianchi, dz. cyt., s. 384.
Por. P. Viladrich, Matrimonio e sistema matrimoniale della Chiesa. Riflessioni
sulla missione del diritto matrimoniale canonico nella società attuale, Quaderni Studio
Rotale 1 (1987), s. 29; Izzi, dz. cyt., s. 57-58.
29
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1454.
30
Tamże, s. 1455.
31
Tamże. s. 1457. Zob. także. G. Versladi, Monumentum et consectaria allocu
tionis Joannis Pauli II ad auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987, Periodica
27
28
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Przechodząc do omówienia drugiego wątku, a więc do krytycznego podejścia kanonistyki do dokonań niektórych szkół psychologicznych i psychiatrycznych na wstępie należy stwierdzić, iż interesujące
nas dziedziny wiedzy, jakimi są psychologia oraz psychiatria nie są
dziedzinami jednorodnymi, ponieważ występuje w nich różnorodność
ujęć koncepcyjnych wynikająca z funkcjonowania w nich różnorakich
modeli paradygmatycznych. Jak zauważył A. Stankiewicz, z punktu
widzenia metodologii nauk w tych gałęziach wiedzy dominują metody eksperymentalne oraz nieład konceptualny Taki stan, wynikający
z występowania wielu modeli paradygmatycznych oraz aspektów teoretycznych nie pozwala więc na zastosowanie jednolitej interpretacji
oraz jednoznacznych uogólnień teoretycznych32.
Pragnę jednak zauważyć, iż zastrzeżenia kanonistów w tym wypadku dotyczą jedynie osiągnięć badań niektórych kierunków psychologii i psychiatrii. Wynikają one z niekoherencji tych dokonań
z założeniami kanonicznego systemu prawa małżeńskiego. Przy czym
należy dodać, iż dokonania te pozostają zazwyczaj w ścisłym związku,
bądź też wypływają z założeń antropologicznych przyjętych w danej
szkole. Oparcie się na takich a nie innych pryncypiach w konsekwencji może doprowadzić do stworzenia obrazu człowieka niezgodnego
z wizją chrześcijańską 33.
Analizując ten problem C. Izzi zwróciła uwagę, iż przedstawiciele
niektórych nurtów tych dyscyplin wiedzy bazują z jednej strony na
deterministycznych oraz immanentnych modelach antropologicznych;
z drugiej zaś niejednokrotnie kreują oni pesymistyczną wizję człowieka34. W doktrynie kanonistycznej, nieprzychylnie ocenia się dokonania
takich kierunków, jak: behawioryzm, psychoanaliza freudowska, psychologia humanistyczna oraz psychologia egzystencjalna35.
Wydaje się, iż G. Versladi będąc tak psychologiem, jak i kanonistą w swym artykule w miarę obiektywnie ukazał występujący w tych
dziedzinach stan faktyczny. Otóż zwrócił on uwagę, iż pomimo tego,
77 (1988), s. 120-123; T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, Tarnów 2003,
s. 113-121.
32
Stankiewicz, dz. cyt., s. 73-74.
33
Por. L. Ghizzoni, Il matrimonio tra la psicologia e diritto canonico, Quaderni di
Diritto Ecclesiale 1 (1988), s. 119.
34
Izzi, dz. cyt., s. 66.
35
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 116; Izzi, dz. cyt., s. 66.
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że wiele założeń antropologicznych tych szkół jest nie do pogodzenia
z pryncypiami antropologii chrześcijańskiej, to jednak w ich rezultatach badań znajduje się wiele elementów pozytywnych, dających się
pogodzić z chrześcijańską wizją człowieka36.
Prezentując szkołę psychoanalityczną podkreślił on, iż ten kierunek
ma poważne zasługi w kwestii osiągnięcia autonomii przez psychologię, jako dziedziny wiedzy. Ponadto, nawiązując do myśli papieża Jana
Pawła II w sposób szczególny uwydatnił on sprawę odkrycia przez
Z. Freuda sfery ludzkiej podświadomości37. Z drugiej zaś strony zwrócił on uwagę, iż przedstawiciele tego kierunku zredukowali naturę
ludzką do deterministycznej dominacji instynktów oraz do immanentnej wizji fenomenu psychicznego osoby. W jego przekonaniu, w takim
ujęciu nie ma miejsca na prawdziwą wolność człowieka. Człowiek bowiem nie może zapanować nad swymi instynktami38.
Szkoła behawioralna z kolei, zdaniem G. Versaldiego, opiera się także na deterministycznej wizji człowieka, wiążącej się m.in. z ograniczeniem ludzkiej wolności. Zdaniem autora, w ujęciu tym ukazuje się
człowieka bardziej jako istotę reagującą, aniżeli aktywną39. Podobnie
i psychologia egzystencjalna bazuje się na pesymistycznej wizji natury
ludzkiej40.
Szkoła humanistyczna natomiast, w przeciwieństwie do poprzednich, ukazuje wyłącznie człowieka w świetle pozytywnym. Zwolennicy
tego nurtu, nie dopuszczają więc możliwości korygowania ludzkich
zachowań, jak i możliwości przekraczania ludzkich barier. Twierdzą
oni, iż osoba sama w sobie jest samowystarczalna w realizacji zakreślonych przez siebie celów41.
W tym kontekście bardziej zrozumiale staje się przesłanie papieża
Jana Pawła II wyrażone we wspomnianym już przemówieniu do Roty
Rzymskiej z dnia 5.02.1987 r., w myśl którego z jednej strony nie do
przyjęcia jest pesymistyczna wizja antropologiczna ukazująca istotę
36
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 116: „Quae omnes continent quaedam elementa positiva et concilibilia cum christiana visione hominis, sed in sua conceptione
theorica cum illa conceptione sive hominis, sive matrimonii non congruunt”.
37
García Faílde, dz. cyt., s. 178-179.
38
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 116-117.
39
Tamże, s. 117.
40
Tamże.
41
Tamże.
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ludzką jaką tą, która nie ma innych pragnień, jak tylko te, które wynikają z własnego instynktu oraz uwarunkowań społecznych; z drugiej
zaś strony, według ojca św., nie do zaakceptowania jest również wizja
przesadnie optymistyczna, zgodnie z którą człowiek sam w sobie potrafi zrealizować siebie42.
Analizując tę problematykę G. Versladi trafnie zauważył, iż
w obydwu ujęciach koncepcyjnych występuje wyraźny brak odniesienia do Boga zarówno jako Stwórcy, jak i Zbawiciela człowieka43.
Spostrzeżenie to potwierdził także J. Martín De Agar stwierdzając, iż
w obydwu podejściach za pozbawienie sensu uznaje się odwołanie się
do łaski Boga. W konsekwencji więc, neguje się możliwość pokonania trudności życiowych dzięki wysiłkowi człowieka, wspomaganego
przez Boga44.
Należy zatem zauważyć, iż to właśnie z tego powodu, teorie psychologiczne opierające się na takich założeniach antropologicznych nie
mogą być brane pod uwagę przez sędziów w czasie toczących się kanonicznych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa45.
Co więcej, tego pokroju wizje człowieka rzutują także na podejście psychologów i psychiatrów do małżeństwa. Otóż z kanonistycznego punktu widzenia nie do zaakceptowania jest redukcyjna wizja
jedności małżeńskiej, pojmowanej jako środek gratyfikacji lub też dekompresji psychologicznej46. Prawda ta znalazła swój wyraz w n. 5
wspomnianej już wielokrotnie alokucji papieża Jana Pawła II do Roty
Rzymskiej z 1987 r.47 Jak zauważył bowiem ojciec św., w takim ujęciu
dla psychologa każda przeszkoda pojawiająca się w życiu małżeńskim,
42
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1456. Zob. także Ghizzoni,
dz. cyt., s. 119.
43
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 118.
44
Por. J. Martín De Agar, L’incapacità nei recenti discorsi del Romano Pontefice
alla Rota Romana, Ius Ecclesiae 1(1989), s. 400-401.
45
García Faílde, dz. cyt., s. 178-179.
46
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1456; Zob. także Izzi,
dz. cyt., s. 68: Rozkrut, dz. cyt., s. 115.
47
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1456: „Le perizie, condotte secondo tali premesse antropologiche reduttive, in pratica non considerano il dovere di un cosciente impegno da parte degli sposi a superare, anche a costo di sacrifici
e rinunce, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del matrimonio e quindi
valutano ogni tensione come segno negativo ed indice di debolezza e di incapacità
a vivere il matrimonio”.
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której pokonanie wymaga wysiłku, prowadzi małżonków do przekonania o niemożliwości kontynuowania przez nich zawartego związku48.
G. Versaldi, ukazując zróżnicowanie zachodzące w podejściu do małżeństwa szkół opierających się na redukcyjnych wizjach antropologicznych oraz w myśli chrześcijańskiej skonstatował, iż w tym pierwszych
wypadku człowiek w przeżywaniu małżeństwa jest pozostawiony sam
sobie; chrześcijańska wizja natomiast ma charakter bardziej pozytywny, ponieważ zakłada się w niej, że osoba może wzmocnić swoją wolę
poprzez bycie w Bogu, a więc dzięki łasce Boga49.
Z przeprowadzonego wywodu wynika, iż w doktrynie Kościoła
z jednej strony uwydatnia się osiągnięcia psychologii oraz psychiatrii,
z drugiej zaś strony podchodzi się krytycznie do niektórych dokonań.
Niemniej jednak Prawodawca m.in. w kan. 1680 KPK zobowiązuje
sędziów kościelnych do tego, aby w sprawach dotyczących impotencji oraz chorób umysłowych korzystali oni z biegłych. Dostrzegamy
zatem, iż posiłkowanie się tego typu ekspertyzami w konsekwencji
prowadzi do przejęcia twierdzeń oraz wniosków przedstawicieli innych gałęzi wiedzy jakimi są psychologia oraz psychiatria do systemu kanonicznego. Zajmujący się tym problemem kanoniści zwracają
jednak uwagę, iż ta recepcja powinna odbyć się według ściśle określonych zasad metodologicznych, które określa się też mianem czystości
metodologicznej.
3. Czystość metodologiczna
Z dotychczasowych analiz wynika, iż w kanonistyce przejęcie osiągnięć psychologii oraz psychiatrii jest koniecznością. Jak już nadmieniono, powinno ono zostać jednak dokonane w oparciu o pewne
założenia metodologiczne, zwane też w doktrynie poprawnością
metodologiczną50.
Otóż jest rzeczą wiadomą, iż oceną w aspekcie psychologicznym
tak ważkiego aktu jakim jest zgoda małżeńska zajmuje się psychologia, a w przypadku zaistniałej anomalii – psychiatria51. W tym
Izzi, dz. cyt., s. 68.
Versaldi, Animadversiones quaedam, dz. cyt., s. 250; Tenże, Monumentum,
dz. cyt., s. 117-118.
50
Por. G. Versaldi, Elementa psychologica matrimonialis consensus, Periodica
71 (1982), s. 180.
51
Dzierżon, dz. cyt., s. 111.
48
49
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kontekście należy jednak zwrócić uwagę, iż recepcja osiągnięć tych
dyscyplin wiedzy w kanonistyce musi odbyć się przy zachowaniu odpowiednich reguł. Rozwijając ten wątek J. Martín de Agar stwierdził, iż
w takiej sytuacji jest rzeczą oczywistą, ze kanonistyka w swym zamyśle nad działaniami ludzkimi w przestrzeni prawnej nie może abstrahować od dokonań psychologii i psychiatrii. Tym sposobem bowiem
doszłoby do absolutyzacji prawdy częściowej. Jak wynika jasno z nauczania papieskiego, kanonistyka posługując się własną metodą powinna korzystać z rezultatów badań tych gałęzi wiedzy52.
Stąd też mając na uwadze właśnie te zasady metodologiczne już
w latach 70. O. Fumagalli Carulli postulowała zachowanie tzw. czystości metodologicznej53. Według P. Bianchiego, jeśli mówi się o czystości metodologicznej, to ma się na myśli wypracowanie właściwej
metodologii tak w stanowieniu prawa, jak i w stosowaniu prawa54.
Z kolei A. Stankiewicz nawiązując do przesłania papieża Jana Pawła II
zawartego w przemówieniu do Roty Rzymskiej z 1988 r. podkreślił, iż
poprawne podejście sędziego do opinii biegłego zależy w pierwszym
rzędzie od rygorystycznego wypełnienia wstępnych założeń wynikających z pryncypiów antropologii chrześcijańskiej. Według bowiem tego
autora, założenia te są środkiem mediacyjnym pomiędzy kategoriami
wypracowanymi w psychologii oraz psychiatrii oraz kanonistycznymi
założeniami doktrynalnymi i jurysprudencyjnymi55.
Dysponując takimi założeniami należy zatem skonstatować, iż
w kanonicznym porządku prawnym recepcja osiągnięć psychologii
oraz psychiatrii nie polega na bezpośredniej, bądź też automatycznej ich asymilacji, lecz na adoptowaniu ich do kanonicznych zało-

52
Martín de Agar, dz. cyt., s. 403: „Ma, se è vero che una scienza no può prescindere dalle altre assolutizzando le verità parziali che scopre, è anche vero che i necessari
rapporti con le altre scienze si devono svolgere senza confusione, rispettando la reciproca autonomia. Il che, in poche parole, significa che ogni scienza può e deve servirsi
dei risultati delle altre, assumendoli però come dati da studiare con il proprio metodo,
non recipiendoli direttamente come proprie conclusioni”.
53
Por. O. Fumagalli Carulli, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in di
ritto canonico, Milano 1974, s. 79; Dzierżon, dz. cyt., s. 113.
54
Bianchi, dz. cyt., s. 379.
55
Joannes Paulus II, Allocutio – 25.01.1988, dz. cyt., s. 1180; Stankiewicz,
dz. cyt., s. 78-79.
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żeń systemowych56. Tę metodę B. Lonergan określił mianem metody
transcedentalnej57.
Do tego wątku nawiązał papież Jan Paweł II w swej Alokucji z 1988 r.
Otóż w n. 6 tego przemówienia podkreślił on, iż podejście psychologiczne co do ciężkich psychopatologii nie zawsze korespondują
z kanonicznymi. Dlatego też nie mogą być one przeniesione w sposób
automatyczny do systemu kanonicznego58.
W tym kontekście zatem rodzi się zasadnicze pytanie: jakie więc są
podstawowe założenia kanonicznego systemu prawa małżeńskiego?
4. Pryncypialne założenia kanonicznego systemu prawa
małżeńskiego w przedmiocie niezdolności osoby
do zawarcia małżeństwa
Założenia kanonistyczne dotyczące niezdolności konsensualnej do
zawarcia małżeństwa wynikają przede wszystkim z założeń antropologicznych. Pragnę zauważyć, iż pryncypia te zostały w sposób szczególny uwydatnione w przytaczanych już wielokrotnie przemówieniach
papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1987 oraz 1988 r.
Otóż w swej alokucji z 1987 r. ojciec św. podkreślił z całym naciskiem, iż tylko prawdziwa niezdolność, a nie trudności związane
z wyrażeniem konsensu oraz z tworzeniem małżeńskiej wspólnoty życia i miłości, czynią nieważnym małżeństwo59.
Według G. Versladiego, ten wyznacznik staje się zrozumiały poprzez
odwołanie się do wizji człowieka – podzielanej także przez większość
psychologów oraz psychiatrów – w myśl której w psychice człowieka istnieje sfera świadomości oraz sfera podświadomości. Nawiązując
do myśli papieża autor ten zwrócił uwagę, iż pojawienie się trudności
życiowych w sferze świadomości nie jest wystarczającą przyczyną do
orzeczenia nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności konsensualnej. Z punktu widzenia bowiem prawa substancjalnego, nie ograniczają

Versaldi, Animadversiones quaedam, dz. cyt., s. 251-252.
Por. B. Lonergan, Il metodo in Teologia, Brescia 1975, s. 26. ������������������
Szerzej na ten temat zob. Versaldi, Elementa psychologica, dz. cyt., s. 180.
58
Joannes Paulus II, Allocutio – 25.01.1988, dz. cyt., s. 1182; Zob. także Martín
de Agar, dz. cyt., s. 403.
59
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1457.
56
57
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one tak wolności jednostki, aby spowodować nieważność powziętego
przez nią aktu60.
Pragnę jednak zauważyć, iż w prawie kościelnym pewne trudności
interpretacyjne wiążą się z kwestią oceny oddziaływania podświadomości na ludzkie działania. Otóż dla kanonisty, podobnie jak w odniesieniu do poprzednio omawianej sfery, zasadnicze wątpliwości
w tym wypadku dotyczą ograniczenia wolności jednostki. W tym kontekście rodzi się bowiem zasadnicze pytanie: czy motywy podświadome
w każdym wypadku ograniczają ludzką wolność do tego stopnia, że
podjęty przez osobę akt byłby nieważny?
W celu rozwiązania tego problemu autorzy odwołują się do analiz
filozoficznych wypracowanych przez B. Lonergana. Otóż tenże kanadyjski uczony w swej refleksji nad fenomenem ludzkiej wolności
rozróżnił pomiędzy wolnością zasadniczą oraz wolnością efektywną61.
Przejmując to rozróżnienie do systemu kanonicznego G. Versladi rozgraniczył pomiędzy wolnością substancjalną oraz efektywną62. Pragnę
też dodać, iż w kanonistyce przyjmuje się, iż o ważności powziętego
przez nupturienta aktu nie decyduje wolność efektywna, lecz wolność
substancjalna63.
Otóż w doktrynie wskazuje się, iż jakieś przeszkody w sferze podświadomości, jak również lekkie zaburzenia pomniejszają wprawdzie wolność efektywną, lecz nie naruszają wolności substancjalnej.
W konsekwencji więc, zawarte w takiej sytuacji małżeństwo jest ważne, chociaż występują w nim trudności64. Dlatego też w tradycyjnej
doktrynie rozróżniano pomiędzy małżeństwem nieważnym oraz małżeństwem nieszczęśliwym (matrimonium infaustum)65.
Pogłębiając ten wątek ojciec św. w n. 7 swego przemówienia podkreś
lił z całym naciskiem, iż jedynie prawdziwa niezdolność wynikająca
z prawdziwej anomalii substancjalnie może naruszyć rozumienie oraz
chcenia podmiotu66. Zauważamy zatem, iż w twierdzeniu tym papież
z jednej strony nie zanegował osiągnięć współczesnej psychologii
60
61
62
63
64
65
66

Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 124.
Por. B. Lonergan, Insigt: a study of understanding, London 1958, s. 619.
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 124.
Stankiewicz, dz. cyt., s. 81.
Versaldi, Animadversiones quaedam, dz. cyt., s. 254.
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 124.
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1457.
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i psychiatrii. W mowie tej przecież pojawiła się kategoria prawdzi
wa anomalia. Z drugiej zaś strony podszedł on do osoby zawierającej
związek małżeński z aspektu chrześcijańskiej wizji człowieka. Otóż
wskazał on, iż w ocenie stanu faktycznego nie wystarczy stwierdzenie obecności jakiejś przeszkody w życiu małżeńskim. W jego przekonaniu bowiem, w celu orzeczenia nieważności małżeństwa konieczne
jest wystąpienie prawdziwej anomalii, która substancjalnie godziłaby
w ludzką zdolność decyzyjną67.Według bowiem doktryny, lżejsze zaburzenia ograniczają wprawdzie wolność efektywną osoby, lecz nie
ograniczają jej wolności substancjalnej do tego stopnia, iż skutkowałoby to nieważnością powziętego przez nią aktu68.
Zdaniem L. Ghizzoniego, zasygnalizowane rozbieżności w ocenie
ograniczenia wolności nupturientów pojawiające się w interesujących
nas dziedzinach wynikają przede wszystkim z punktu odniesienia typu:
immanencja – transcendencja. Rozwijając ten wątek stwierdził on, iż
biegły zazwyczaj ocenia działanie osoby w perspektywie immanentnej,
to znaczy, ocenia on osobę w relacji do małżeństwa pojmowanego w
sposób naturalistyczny; sędzia kościelny natomiast bierze pod uwagę
osobę w relacji do małżeństwa, które jest nie tylko źródłem łaski Boga,
lecz również środkiem jego uświęcenia69.W tym ostatnim podejściu
zatem, braki, słabości, różnorakiego rodzaju przeszkody pojawiające
się w życiu małżeńskim mogą zostać przez małżonków przezwyciężone dzięki łasce Bożej70.
Uważam, iż z takiej perspektywy w pełni zrozumiałe staje się kolejne założenie ojca św. co do niezdolności nupturienta do zawarcia
małżeństwa. Aplikując bowiem wyżej wymienione założenia w obszar
systemu kanonicznego stwierdził on kategorycznie, iż owa niezdolność powinna być prawdziwą niemożliwością71. To pryncypium jest
koherentne ze znaną regułą prawniczą ad impossibile nemo tenetur.
Martín de Agar, dz. cyt., s. 406.
Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 125.
69
Ghizzoni, dz. cyt., s. 119-120: „Anche al matrimonio si applica quanto vale per
l’uomo in generale: la libertà di scelta è ostacolata dalle resistenze delle concupiscenza
che limitano la capacità di amare, anche se non sostanzialmente, ed è perciò necessario
l’aiuto dello Spirito che salva la realtà matrimoniale e dà la possibilità della piena realizzazione, se ci si orienta solo a Dio”; Martín de Agar, dz. cyt., s. 401.
70
Martín de Agar, dz. cyt., s. 406.
71
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1456. Zob. także Izzi,
dz. cyt., s. 68.
67
68
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Kontynuując ten wywód należy też zwrócić uwagę, iż w wielu kierunkach psychologii oraz psychiatrii także pojmowanie normalności
nie jest koherentne z kategorią, która występuje w kanonistyce.
Ojciec św. nawiązał do tej kwestii w swym przemówieniu z 1988 r.
Podkreślił on, iż w zrozumieniu tej kategorii pomocnym staje się odniesienie jej do małżeństwa. Z przeprowadzonych dotąd analiz wynika, iż podejście Kościoła do instytucji małżeństwa jest odmienne,
aniżeli podejście wielu szkół psychologii oraz psychiatrii.
Otóż w n. 4 tej alokucji zwrócił on uwagę, iż tym punktem odniesienia w większości definicji normalności wypracowanych w przeważającej części kierunków psychologicznych oraz psychiatrycznych jest
naturalna koncepcja osoby oraz małżeństwa. Rozwijać tę myśl stwierdził on, iż w takim ujęciu zdolność osoby do zawarcia związku małżeńskiego zwykle łączy się z pełnią realizacji osoby we współżyciu
z drugim małżonkiem72. Stąd też jest rzeczą zrozumiałą, iż w takiej
opcji trudności, błędy, niepowodzenia uniemożliwiają ową pełną realizację. W następstwie czego, są one ujmowane w kategoriach nienormalności, co w konsekwencji prowadzi do przyjęcia tezy, iż powodują
one niezdolność jednostki do zawarcia małżeństwa73.
Papież Jan Paweł II odniósł się krytycznie do takiego rozumienia
normalności. Rozwijając swą argumentację podkreślił on, iż jeśli punktem odniesienia dla pojęcia normalności nie stanie się integralna koncepcja człowieka, to ta kategoria będzie zwykłym mitem. W praktyce
bowiem w takiej opcji, większość osób uznawana byłaby za niezdolne
do zawarcia małżeństwa74. A. Stankiewicz komentując wypowiedź papieską zwrócił uwagę, iż zdolności do zawarcia małżeństwa nie można
pojmować wyłącznie kategoriach pełnej realizacji siebie we współżyciu małżeńskim, lecz także w dążeniu do wartości transcendentnych.
Popierając tę tezę stwierdził on, iż wolność egzystencjalna osoby osadzona w jej cielesności oraz seksualności jest stanem w którym czło72
Joannes Paulus II, Allocutio – 25.01.1988, dz. cyt., s. 1180; Versaldi,
Animadversiones quaedam, dz. cyt., s. 250.
73
Martín de Agar, dz. cyt., s. 406.
74
Joannes Paulus II, Allocutio – 25.01.1988, dz. cyt., s. 1181-1182. Szerzej na
temat koncepcji normlności zob. G. Zuanazzi, Psicologia e psichiatria nelle cause
matrimoniali canoniche, Città del Vaticano 2006, s. 49-56; S. Haller, La norma, w:
Psicologia e problemi giuridici, pod red. A. Quadrio, A. Clerici, M. Simonato, Milano
2000, s. 21-78.
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wiek jest świadom swej ograniczoności oraz możliwości przekraczania pewnych barier75.
Według papieża, w wizji chrześcijańskiej człowiek jest istotą zranioną przez grzech, ale jest też istotą odkupioną przez Chrystusa76.
W takiej perspektywie, w życiu ludzkim jest miejsce na trudności
oraz ograniczenia także w sensie psychologicznym, które może człowiek pokonać dzięki łasce Boga. W tym kontekście trafnie zauważył
J. Martín de Agar, iż takie ujęcie jest z jednej strony dalekie od wizji
egzystencji ludzkiej pozbawionej wszelkiego cierpienia; z drugiej zaś
jest ono odlegle od wizji bazującej na determinizmie77.
W tym kontekście punktem spornym staje się także podejście do
sprawy dojrzałości do zawarcia małżeństwa. Otóż wątek ten podjął ojciec św. Jan Paweł II n. 6 swego przemówienia z 1987 r. Zwrócił on
uwagę, iż dojrzałość psychologiczna zwykle rozumiana jest jako punkt
docelowy rozwoju człowieka; dojrzałość kanoniczna natomiast jest
punktem wyjścia dla ważności małżeństwa78. W konsekwencji więc,
w sprawach o stwierdzenie małżeństwa jeden z zasadniczych dylematów sędziego wiąże się z pytaniem: czy strona osiągnęła wystarczający
rozwój tak w sferze intelektualnej, jak i wolitywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich?; wątpliwość ta natomiast nie może
zostać sformułowana w ten sposób: czy nupturient osiągnął pełną dojrzałość do zawarcia związku małżeńskiego?79. Należy zatem zauważyć, iż ujmując ten problem z tej ostatniej perspektywy bardzo łatwo
można dojść do przekonania, iż jakikolwiek brak lub błąd w życiu
małżeńskim mógłby być poczytywany jako niedojrzałość do zawarcia
związku80.
Zakończenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w sprawach o stwierdzenie
nieważności małżeństwa toczących się z tytułu niezdolności osoby do
zawarcia małżeństwa osiągnięcia psychologii i psychiatrii pełnią rolę
posiłkową. Recepcja osiągnięć tych gałęzi wiedzy nie posiada jednak
75
76
77
78
79
80

Stankiewicz, dz. cyt., s. 81.
Joannes Paulus II, Allocutio – 25.01.1988, ASS 80 (1988), s. 1181.
Martín de Agar, dz. cyt., s. 405.
Joannes Paulus II, Allocutio – 5.02.1987, dz. cyt., s. 1457.
Ghizzoni, dz. cyt., s. 119.
Martín de Agar, dz. cyt., s. 405; Versladi, Monumentum, dz. cyt., s. 119.
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charakteru bezpośredniego, lecz powinna ona zostać dokonana według
ściśle określonych zasad. Kanonista bowiem dokonując przejęcia tych
dokonań winien je dostosować do założeń systemowych kanonicznego
prawa małżeńskiego. Takie pryncypia zostały w sposób wyraźny uwydatnione w dwóch alokucjach do Roty Rzymskiej papieża Jana Pawła
wygłoszonych w 1987 oraz 1988 r. Z wypowiedzi papieskich wynika, iż rozbieżność w ocenie ludzkich działań pojawiające się w psychologii (psychiatrii) oraz w kanonistyce wynikają przede wszystkim
z odmiennej wizji człowieka, do których nawiązują przedstawiciele
tych gałęzi wiedzy. To zróżnicowane podejście antropologiczne wywiera poważny wpływ na ocenę ludzkich zachowań, a także na pojmowanie małżeństwa. Taki stan faktyczny prowadzi do przekonania,
iż w celu zunifikowania osądu co do ludzkiej zdolności do zawarcia
małżeństwa należałoby zintensyfikować wysiłki zmierzające do wypracowania interdyscyplinarnej antropologii.
The adoption of psychological and psychiatric achievements in the canonical
system
In the presented lecture the author analyzed the issue of the reception of
psychological and psychiatric achievements in the canonical system of marital canon
law. On the basis of the teachings of the last Popes and the results of doctrine research,
he pointed out that the adoption of the results of psychological and psychiatric research
in the canonical system does not have any direct character but should be performed
according, to strictly determined methodological principles. This is because any
canonist attempting to adopt such achievements ought to adjust them to basic system
assumptions of canon legal order.
The author of the study demonstrated that such principles were clearly determined
in two allocutions to Roman Rota of Pope John Paul II delivered in 1987 and 1988. The
speeches of the Pope make it clear that divergence between psychology (or psychiatry)
and the canon system as for the judgment of human activities results mainly from
different visions of a human being adopted by the representatives of these branches of
knowledge. Different anthropological approach has great impact on the assessment of
human behavior and also on one’s understanding of marriage. This led the author to
the conclusion that in order to unify the judgment about one’s capability to get married,
much more effort should be put into developing interdisciplinary anthropology.
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WPŁYW UZALEŻNIEŃ NA WAŻNOŚĆ
MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO
Treść: Wstęp. – 1. Uporządkowanie w zakresie nomenklatury dotyczącej zatrucia organizmu ludzkiego alkoholem. – 2. Wielorakie symptomy alkoholizmu ostrego
i alkoholizmu chronicznego. – 3. Tytuły zaskarżenia ważności małżeństwa ob alco
holismum. – 4. Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o którym
w kan. 1095 nr 1-3, 1097 § 2 i 1098 KPK, spowodowaną alkoholizmem ostrym lub
przewlekłym. – Zakończenie.

Wstęp
Zgodnie z przepisami prawa kościelnego, kwestia stwierdzenia
nieważności małżeństwa kanonicznego, także z powodu istnienia
uzależnienia, należy tylko i wyłącznie do sądu kościelnego1. Pośród
trybunałów kościelnych, które mogą rozstrzygnąć taką kwestię w sposób wiążący, należy wymienić – obok właściwych sądów diecezjalnych i międzydiecezjalnych – Apostolski Trybunał Roty Rzymskiej.
W myśl kan. 19 KPK, stały sposób rozstrzygania spraw, realizowany
na forum tego sądu, posiada wartość szczególną, mianowicie: stanowi
uzupełniające źródło prawa i normę postępowania, jeśli w jakiejś sprawie brak wyraźnej ustawy albo prawa zwyczajowego.
Skoro w myśl przepisów prawa, niezmienne i powszechne orzecznictwo Roty Rzymskiej stanowi normę postępowania dla sądów niższych instancji, badania dotyczące wpływu uzależnień na ważność
małżeństwa kanonicznego ograniczono do analizy jedynie wyroków
rotalnych. Dalej, jako że w wyrokach ferowanych przez sędziów Roty
Rzymskiej jest mowa o zaburzeniach psychicznych, spowodowanych
wielorakimi uzależnieniami, tak tymi od substancji psychoaktywnych,
1

Zob. Kan. 1671 i 1673 nr 1-4 KPK.
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jak uzależnieniami od czynności2, niniejsze rozważania zawężono do
określenia wpływu uzależnienia od alkoholu na ważność małżeństwa
zawieranego coram Ecclesia. Wreszcie, ponieważ problem wpływu
uzależnienia od alkoholu na ważność umowy małżeńskiej stanowi
dość częsty przedmiot wyroków wydawanych w Rocie Rzymskiej,
próbę ustalenia tego wpływu ograniczono tylko do tych wyroków, które wydano po wejściu w życie aktualnie obowiązującego KPK.
2
W wyrokach ferowanych przez sędziów Roty Rzymskiej jest mowa o zaburzeniach psychicznych spowodowanych m.in. używaniem takich substancji psychoaktywnych, jak: środki upajające (inebriantia), leki psychotropowe (medicamenta seu
medicamina psychotropica), narkotyki (stupefactiva), środki śmiercionośne (morti
fera), podniecające środki trujące (venena concitantia), napoje lecznicze (medicata
potio). Zob. Dec. c. Stankiewicz z 23 II 1990 r., RRDec 82 (1994) s. 156-157, nr
9; 159, nr 13; Dec. c. Funghini z 18 XII 1991, RRDec 83 (1995) s. 790, nr 3; Dec.
c. Boccafola z 2 XII 1994 r., RRDec 86 (1997) s. 579, nr 8; Dec. c. Faltin z 6 IV 1995 r.,
RRDec 87 (1998) s. 273-274, nr 7; Dec. c. Caberletti z 26 II 1999 r., RRDec 91
(2005) s. 121, nr 3; Dec. c. Sable z 24 V 1999 r., RRDec 91 (2005) s. 410, nr 5; Dec.
c. Caberletti z 25 VI 1999 r., RRDec 91 (2005) s. 488, nr 1; s. 504, nr 14; Dec. c.
Boccafola z 9 XII 1999 r., RRDec 91 (2005) s. 773, nr 12. Ilekroć we wspomnianych
wyżej przypadkach chodzi o długotrwałe i patologiczne korzystanie z tych środków,
audytorzy Roty Rzymskiej traktują z zasady o uzależnieniu od środków leczniczych
(pharmacodependentia) [Dec. c. Caberletti z 26 II 1999 r., RRDec 91 (2005) s. 121,
nr 3; s. 127, nr 9], o narkomani lub uzależnieniu od substancji, które ze względu na
swoje właściwości chemiczne i fizyczne wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie umysłu i woli człowieka bądź powodują jego śmierć (toxicomania) [Dec. c.
Stankiewicz z 23 II 1990 r., RRDec 82 (1994) s. 157-160, nr 11-15; Dec. c. Civili
z 19 VI 1996 r., RRDec 88 (1999) s. 472-473, nr 9; Dec. c. Funghini z 23 XI 1988 r.,
RRDec 80 (1992) s. 640, nr 7; Dec. c. Stankiewicz z 23 II 1990 r., RRDec 82 (1994)
s. 161, nr 16; Dec. c. Caberletti z 26 II 1999 r., RRDec 91 (2005) s. 121, nr 3]. Nie
brak też w wyrokach rotalnych symptomów anomalii natury psychicznej negatywnie
wpływających na życie małżeńskie, generowanych uzależnieniami behawioralnymi.
I tak można znaleźć w wyrokach rotalnych, najczęściej przy okazji ustalenia innych
poważnych zaburzeń psychicznych, wzmianki: o patologicznym oddawaniu się hazardowi i zabawie (ludopatia), o nadpobudliwości seksualnej (hiperseksualizm), wilczym głodzie (bulimia) [Dec. c. Serrano Ruiz z 9 I 1998 r., RRDec 90 (2003) s. 3,
nr 3; Dec. c. Boccafola z 12 III 1998 r., RRDec 90 (2003) s. 220, nr 9] czy o uzależnieniu od Internetu [por. F. Quattrone, Dipendenza da Internet: Rilevanza nelle cause
matrimoniali di nullità, w: „Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz a cura di J. Kowal e J. Llobell, vol. I,
Città del Vaticano 2010, s. 587-605; K. Mierzejewski, Uzależnienie od Internetu jako
przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego,
Kraków 2011].
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W realizacji zadania, którego celem jest określenie, na podstawie
treści wyroków rotalnych, wpływu alkoholizmu na ważność małżeństwa kanonicznego, posłużono się przede wszystkim metodą analityczno-syntetyczną. Efektem całego tego wysiłku badawczego jest próba
przedstawienia, jak chce Paweł VI, „mądrego narzędzia” oraz „torów, których osią jest precyzyjne poszukiwanie obiektywnej prawdy”3
w sprawach o nieważność małżeństwa ob alcoholismum. Wspomniane
wyniki badań należy szczególnie polecić pracownikom sądów niższych
instancji, którym przychodzi niejednokrotnie rozstrzygać sprawy małżeńskie, w których pojawia się kwestia nadużywania alkoholu. Dalej,
nie powinni ich pomijać duszpasterze, którzy ponoszą odpowiedzialność za formację przygotowawczą wiernych do życia w małżeństwie.
Wreszcie, prezentowane konkluzje mogą stanowić przedmiot refleksji
wszystkich tych ludzi, którzy są szczerze zainteresowani pełnym rozwojem rodziny i skuteczną batalią z problemem alkoholizmu.
1. Uporządkowanie w zakresie nomenklatury dotyczącej zatrucia
organizmu ludzkiego alkoholem
Analiza wyroków rotalnych w sprawach małżeńskich, w których
pojawia się kwestia zatrucia organizmu ludzkiego alkoholem, pozwala
nade wszystko stwierdzić wielką precyzję audytorów Roty Rzymskiej
w zakresie posługiwania się stosownymi pojęciami odnoszącymi się
do następstw konsumpcji alkoholu oraz znaczne bogactwo narzędzi językowych, przy pomocy których ustalają oni w poszczególnym przypadku problem alkoholowy i jego konsekwencje kanoniczno-prawne.
I tak sędziowie rotalni w zasadzie unikają ogólnego pojęcia alkoholizm, wyraźnie zaznaczając, że liczne są rodzaje i stopnie alkoholizmu czy uzależnienia od alkoholu4. Nie oznacza to bynajmniej, że
audytorzy rotalni pomijają milczeniem kwestię definicji samego zjawiska alkoholizmu czy tym bardziej uzależnionych od alkoholu. Sam
alkoholizm określają oni jako przewlekłą i postępującą chorobę5 oraz
zachowanie, którego nie wolno redukować jedynie do następstw in3
Zob. P aulus VI, Allocuzione alla Sacra Romana Rota, (28 I 1978), AAS
70 (1978) s. 182.
4
Zob. Dec. c. De Lanversin z 1 III 1989, RRDec 81 (1994) s. 183-184, nr 15-16;
Dec. c. Burke z 2 XII 1993, RRDec 85 (1996) s. 747, nr 5.
5
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 536, nr 14; Dec. c.
Stankiewicz z 22 VII 1999, RRDec 92 (2005) s. 548, nr 14.
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toksykacji alkoholowej dotyczących mózgu i pozostałych narządów,
ale które domaga się zbadania nade wszystko patologicznej motywacji
nadmiernego picia, zmiennej indywidualnej tolerancji alkoholu i korelacji między alkoholizmem jednostki a psychopatologią wspólnoty
rodzinnej6. Alkoholikami sędziowie Roty Rzymskiej nazywają osoby
nadmiernie pijące, których zależność od alkoholu osiągnęła taki stopień, że powoduje zaburzenia psychiczne albo zakłócenia w zakresie
zdrowia fizycznego i psychicznego, relacji interpersonalnych oraz harmonijnego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego7.
W przypadku samej intoksykacji alkoholowej audytorzy Apostol
skiego Trybunału Roty Rzymskiej rozróżniają trzy jej formy, mianowicie: „mera, acuta vel chronica”8, inaczej: zwyczajne, niecodzienne
zamroczenie alkoholem (ebrietas simplex), pijaństwo pełne powikłań
lub złożone (ebrietas tortuosa seu complicata) i pijaństwo patologiczne (ebrietas pathologica)9. Oprócz tego, celem ustalenia w poszczególnym przypadku wpływu wspomnianego zatrucia na psychiczną
zdolność osoby do wyrażenia zgody małżeńskiej i podjęcia istotnych
obowiązków stanu małżeńskiego, wyróżniają oni następujące jednostki kwalifikacji: tolerancja alkoholu (alcohol tolerance), obniżenie
sprawności wywołane intoksykacją alkoholową (alcoholic deteriora
tion), upośledzenie spowodowane używaniem alkoholu (alcoholic di
sability), uzależnienie od alkoholu (alcohol dependance)10.
Audytorzy rotalni, świadomi tego, że pojęcie „alkoholizm” jest nieścisłe11, wyróżniają kilka różnych stanów wprowadzenia alkoholu do
organizmu. Wspomniane zróżnicowanie terminologiczne następstw
zatrucia alkoholem podyktowane jest takimi czynnikami indywidualnymi i społecznymi, traktowanymi kumulatywnie, jak: wielkość spożycia alkoholu przez jednostkę; czasokres intoksykacji alkoholowej,
6
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 16 V 1997, RRDec 89 (2002) s. 410, nr 4; Dec.
c. López-Illana z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 191-192, nr 22.
7
Zob. Dec. c. Bottone z 15 X 1999, RRDec 91 (2005) s. 595, nr 6.
8
Dec. c. Ragni z 11 VII 1991, RRDec 83 (1994) s. 387, nr 6.
9
Zob. Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 699, nr 27.
10
Zob. Dec. c. Ragni z 11 VII 1991, RRDec 83 (1994) s. 387, nr 6.
11
„Il termine di alcoolismo, pur se ancora usato, tende ad essere abbandonato per
la sua imprecisione. I sistemi moderni di classificazione nosografica lo sostituiscono
con termini piu appropriati, distinguendo: l’abuso di alcool e la dipendenza dall’alcool
[...]”. Dec. c. Boccafola z 13 VII 2000, RRDec 92 (2007) s. 522, nr 11.
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inaczej zadawnienie procesu intoksykacji; zmiany psychiczne i somatyczne, spowodowane używaniem alkoholu.
W praktyce, sędziowie Roty Rzymskiej, bazując w istotnej mierze na danych psychiatrii, wyróżniają następujące dwa stany zatrucia
organizmu alkoholem, które mogą posiadać wpływ na zdolność osoby ludzkiej do zawarcia małżeństwa: nadużywanie alkoholu (abusus
alcoholi) i uzależnienie od alkoholu (dependentia ab alcoholo seu
dependentia alcoholica). Kiedy mowa o nadużywaniu alkoholu, audytorzy rotalni rozróżniają między piciem bez umiaru (ebriositas) albo
nałogiem pijaństwa (inebriandi assuetudo) oraz alkoholizmem ostrym
(alcoholismus acutus), określanym też jako ostre upojenie alkoholowe (affectio alcoholica acuta). Wspomniane nadużywanie substancji
alkoholowych nierzadko określają również jako zamroczenie zwykłe
lub zupełne (ebrietas simplex seu perfecta). Ilekroć natomiast traktują
o uzależnieniu od alkoholu, posługują się zamiennie następującymi
terminami: alkoholizm przewlekły (alcoholismus chronicus), alkoholizm zakorzeniony (alcoholismus radicatus), alkoholizm poważny (al
coholismus gravis)12.
Jest zrozumiałe, że wraz ze wspomnianym zróżnicowaniem terminologicznym, dotyczącym nadużywania alkoholu i uzależnienia od
niego, idzie wysiłek audytorów Roty, mający na celu możliwie dokładne i kompletne określenie następstw danej intoksykacji alkoholowej
i w konsekwencji jej wpływu na ważność małżeństwa kanonicznego. Nie dziwi też fakt, że wspomnianej charakterystyce poszczegól12
Zob. Dec. c. De Lanversin z 1 III 1989, RRDec. 81 (1994) s. 180, nr 10; Dec.
c. Burke z 2 XII 1993, RRDec 85 (1996) s. 747, nr 4; Dec. c. Colagiovanni z 20 I
1994, RRDec. 86 (1997) s. 22-23, nr 5-7; Dec. c. Boccafola z 2 XII 1994, RRDec
86 (1997) s. 580, nr 9; Dec. c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 677, nr 12;
Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 697-703, nr 25-34; Dec.
c. Boccafola z 14 XII 1995, RRDec 87 (1998) s. 688, nr 8; Dec. c. Civili z 19 VI 1996,
RRDec 88 (1999) s. 472, nr 7; Dec. c. Jarawan z 26 VII 1996, RRDec 88 (1999) s. 578,
nr 3; Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 536, nr 14; Dec. c. Civili
z 20 XI 1997, RRDec 89 (2002) s. 819, nr 7; Dec. c. Caberletti z 28 XI 1997, RRDec
89 (2002) s. 846, nr 6; Dec. c. De Lanversin z 10 XII 1997, RRDec 89 (2002) s. 888,
nr 7; Dec. c. Alwan z 30 I 1998, RRDec 90 (2003) s. 36, nr 8; Dec. c. López-Illana
z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 186, nr 20; Dec. c. López-Illana z 17 XII 1998,
RRDec 90 (2003) s. 885, nr 19; Dec. c. Stankiewicz z 22 VII 1999, RRDec 91 (2005)
s. 549, nr 14; Dec. c. Bottone z 15 X 1999, RRDec 91 (2005) s. 595, nr 6; Dec.
c. Boccafola z 13 VII 2000, RRDec 92 (2007) s. 522, nr 11.
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nych stanów zatrucia alkoholem redaktorzy wymienionych wyroków
poświęcają szczególnie wiele miejsca. Trud ten jest jak najbardziej
zrozumiały, chodzi bowiem o wskazanie możliwie precyzyjnych
i licznych kryteriów, które pozwalają ustalić w danym przypadku problem alkoholowy i jego rzeczywisty wpływ na działania podjęte przez
nupturientów.
W końcu, ilekroć jest mowa o różnorodnych zaburzeniach psychicznych, jakie ujawniają się w następstwie intoksykacji alkoholowej,
audytorzy rotalni przestrzegają, aby pamiętać o wieloczynnikowej
etiologii wspomnianych nieprawidłowości. Poważne zaburzenie natury psychicznej, które może powodować niezdolność osoby ludzkiej do zawarcia małżeństwa – zauważa Dziekan Roty Rzymskiej,
A. Stankiewicz – bardzo często może posiadać charakter heterogeniczny; patologia, na której powstanie może mieć wpływ intoksykacja alkoholowa, faktycznie może być generowana także przez inne,
uprzednie bądź aktualnie współistniejące zaburzenia osobowości13.
2. Wielorakie symptomy alkoholizmu ostrego i alkoholizmu
chronicznego
Nieocenioną wartość poznawczą, w szczególności dla tych, którzy
wypełniają zadania w dziedzinie sądownictwa kościelnego, posiadają
ustalenia sędziów Apostolskiego Trybunału Roty Rzymskiej dotyczące poszczególnych symptomów nadużywania alkoholu i uzależnienia
od wspomnianej substancji chemicznej.
Jak zauważa I.G. Alwan, bywa, iż w opinii świadków, jeden fakt zamroczenia alkoholem, a tym bardziej liczne takie fakty, nadają osobie
status pijaka.Tymczasem pojedynczy fakt upicia się w sposób znikomy
wskazuje na alkoholizm czy uzależnienie od alkoholu, podobnie jak jeden fakt przemocy fizycznej nie wystarczy do udowodnienia istnienia
poważnego zaburzenia psychicznego14. Współczesna nauka, podkreśla
audytor, rozróżnia zwykłe niewłaściwe użycie alkoholu od alkoholizmu chronicznego. W pierwszym przypadku, zasadniczo różnym od
drugiego, o ile chodzi o posiadanie zdolności rozeznania oceniające13
 ������������������������������������������������������������������������������
„Praetermittendum sane non est quin iuxta maiorem partem hac in re psychiatrorum alcoholismus sit «un disturbo eterogeneo con un’eziologia multifattoriale». Quare
«alcoolismo non è un’entità monolitica», et «in effetti, sarebbe più appropriato parlare
di alcoolismi». Dec. c. Stankiewicz z 22 II 1996, RRDec 88 (1999) s. 128, nr 21.
14
Por. Dec. c. Alwan z 13 XII 2000, RRDec 92 (2007) s. 706, nr 9.
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go, alcoholum nullum effectum habet albo co najwyżej nieznaczny15.
Oczywiście, jak słusznie zaznacza K.E. Boccafola, mowa tutaj nie
o zawarciu kontraktu małżeńskiego w momencie aktualnego upojenia
alkoholowego, ale jedynie o ogólnym, przemijającym stanie psychicznym, różnym od tego, jaki powodują w zakresie rozeznania oceniającego ciężkie formy alkoholizmu przewlekłego; te ostatnie bowiem mogą
znosić wspomnianą zdolność, konieczną do zawarcia małżeństwa16.
Sam alkoholizm ostry, jak stwierdzają audytorzy Roty Rzymskiej,
jest zamroczeniem alkoholowym, które w sposób akcydentalny i chwilowy oddziałuje na osobę. Niemniej należy pamiętać, że różne stopnie upojenia alkoholem mogą znieść tak samo używanie rozumu, jak
w pełni swobodne kierowanie sobą czy też stosowną, krytyczną ocenę17. Sędziowie rotalni wskazują tutaj na różne miary zatrucia alkoholem, uwarunkowane ilością dziennego spożycia wspomnianej
substancji. I tak rozróżniają oni oszołomienie alkoholowe mniejsze
i większe (veneficium minus ac veneficium maius)18. W przypadku tego
pierwszego, kiedy zatrucie organizmu jest nieznaczne, zachowanie
podmiotu jest normalne i nie można oskarżyć go o pijaństwo, aczkolwiek nie wolno też zapominać, że dokładne testy psychomotoryczne
wskazują i w tym przypadku na pewne zaburzenia. Średnie oszołomienie alkoholowe (dawka: 1-2 g/l) ujawnia objawy kliniczne jedynie
u tych osób, u których już istnieją skłonności do zaburzeń psychicznych. Pośród problemów natury psychicznej, które w tym przypadku są już znaczące, redaktorzy wyroków rotalnych wymieniają nade
wszystko brak autokrytycyzmu i zanik zahamowań. Zaznaczają przy
tym, że wspomniane zniesienie inhibicji potrafi przybrać konsekwencje natury medyczno-prawnej; z łatwością można zaobserwować, jak
zamroczenie alkoholem toruje drogę przestępczości, zwłaszcza wykroczeniom na tle seksualnym i z użyciem przemocy. Trzeci i najcięższy stopień oszołomienia, kiedy dawka alkoholu spożywanego w ciągu
dnia przekracza nawet 4-5 g/l, określa się w jurysprudencji rotalnej
Por. Dec. c. Alwan z 30 I 1998, RRDec 90 (2003) s. 36, nr 8.
Por. Dec. c. Boccafola z 13 VII 2000, RRDec 92 (2007) s. 522, nr 11.
17
Zob. Dec. c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 678, nr 14-15; Dec.
c. Jarawan z 24 IV 1996, RRDec 88 (1999) s. 351-352, nr 3; Dec. c. Jarawan z 26 VII
1996, RRDec 88 (1999) s. 578, nr 3; Dec. c. López-Illana z 17 XII 1998, RRDec 90
(2003) s. 885, nr 19.
18
Por. Dec. c. Alwan z 30 I 1998, RRDec 90 (2003) s. 36, nr 8.
15
16
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mianem „śpiączki spowodowanej zatruciem” (coma toxique). W takiej
sytuacji oczywistym staje się brak jasnego myślenia, któremu towarzyszą objawy neurologiczne, w szczególności labilność szkodząca samej
strukturze mózgu; wreszcie, wspomniana koma może prowadzić do
śmierci, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania o charakterze
reanimacyjnym19.
Alkoholizm ostry w okresie inicjalnym charakteryzuje się stopniowo pogarszającą się samokontrolą; zmniejszającą się zdolnością koncentracji uwagi; osłabieniem a nawet zniesieniem wyższych procesów
psychicznych; osłabieniem procesów percepcyjnych, dotyczących rozumienia, wnioskowania i krytycznej oceny; euforią, postępującym
pobudzeniem psychomotorycznym, wylewnością, subiektywnym poczuciem władzy oraz zaburzeniami wrażliwości, które stanowią podstawę rozdrażnienia i iluzji. Następnie ujawniają się: brak spójności
mowy, niezgrabność ruchów, zataczanie się, poważne zaciemnienie
świadomości i dezorientacja, impulsywność, czasem omamy i urojenia prześladowcze a niekiedy także zapaść, która może przerodzić się
w śpiączkę. Wreszcie, w ostatnim okresie ostrej intoksykacji alkoholowej stałym następstwem zatrucia organizmu jest brak przytomności,
zniesienie odruchów i amnezja20.
Jeśli upojenie alkoholowe jest zupełne (ebrietas perfecta), nie sposób mówić o używaniu rozumu. Osoba, która znajduje się w takim
stanie, przyrównana jest do nieprzytomnej albo chorej umysłowo.
Zamroczenie alkoholowe, podkreśla D. Faltin, zaciemnia osąd umysłu. „Ubi regnat ebrietas, zauważa ponens, ratio exulat, intellectus
obtunditur, consilia deviant, iudicia subvertuntur”21. Tym samym człowiek, który w chwili zawierania przymierza małżeńskiego znajduje się
w stanie ostrego upojenia alkoholem, nihil facit, ponieważ nie posiada
wolnej woli i koniecznego myślenia22.
Por. Tamże.
Szerzej nt. wspomnianych zaburzonych procesów myślowych i towarzyszących
im symptomów alkoholizmu ostrego zob. Dec. c. Funghini z 18 XII 1991, RRDec 83
(1994) s. 791-792, nr 4; Dec. c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 678-680,
nr 15-17; Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 697-699, nr 25-27;
Dec. c. Jarawan z 24 IV 1996, RRDec 88 (1999) s. 351, nr 3.
21
Zob. Dec. c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 678, nr 13.
22
Zob. Tamże.
19
20
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Kiedy mowa o wystarczającym używaniu rozumu i koniecznym
rozeznaniu oceniającym co do istotnych praw oraz obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych przez osoby
nadużywające alkoholu, audytorzy Roty Rzymskiej wskazują ponadto na wielorakie negatywne reperkusje zamroczenia alkoholowego,
któremu towarzyszy stosowanie niektórych leków i innych środków
uzależniających. Powołując się na dane z zakresu farmakologii, stwierdzają oni między innymi: Połączenie alkoholu ze środkami nasennymi może być bardzo niebezpieczne. Lekarstwa o działaniu nasennym
i uśmierzającym mogą istotnie zmniejszyć zdolność oceny osoby ludzkiej. Ten negatywny wpływ mogą one utrzymywać nawet przez wiele
godzin, także wówczas, gdy pierwszy, hipnotyczny efekt jest już zakończony. Środki z grupy butalbitali, pośród których należy wymienić
barbital, metarbital, metilfenobarbital i te wywodzące się z butalbitalu,
(w tym optalidon), są bardzo silne, tak że pojedyncza dawka barbituranów – nawet bez działania alkoholu – jest zazwyczaj skuteczna przez
ponad 8 godzin. Trzeba przy tym pamiętać, że długotrwałe stosowanie
barbituranów i innych leków uśmierzających może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Nie należy też negować faktu,
podkreślają audytorzy rotalni, że metanol, który znajduje się w winie,
piwie i wódce, ma działania podobne do etanolu, ale procesowi metabolizmu podlega o wiele wolniej i nie w pełni. W końcu nie wolno
zapominać, że wraz z zażywaniem coraz większej ilości etanolu pogarsza się zdolność oceny. Wspomniane leki doprowadzają też często
do tzw. „huśtawki nastrojów”. Długotrwałe ich stosowanie sprawia,
że procesy obiektywizacji rzeczy i logicznego myślenia przybierają
charakter powolny i zaburzony. W przypadku zamroczenia alkoholowego wielu wierzy, że ich sprawność fizyczna, przenikliwość intelektualna i intuicja ulegają poprawie. Tymczasem obiektywne badania
każą stwierdzić, że osoby, które nadużywają alkoholu, wystawiają się
na duże ryzyko. W szczególności powodują zniesienie autokrytyki
oraz obiektywnej oceny umiejętności i zdolności. Niestety, konstatuje
D. Faltin, alkohol nie prowadzi ludzi do polepszenia stanu rzeczy;
przeciwnie, z zasady otwiera drzwi do tego, co jest wstydliwe i złe23.

23

Zob. Tamże, s. 679-680, nr 17.

200

KS. J. KRAJCZYŃSKI

[10]

Co gorsze, nadużywanie alkoholu, jak zauważa F. López-Illana, wcześniej czy później wywołuje objawy intoksykacji przewlekłej24.
Szczególnie wnikliwie opisują sędziowie Apostolskiego Trybunału
Roty Rzymskiej zjawisko alkoholizmu chronicznego i jego negatywny wpływ na psychikę człowieka. Już na wstępie zauważają, że obraz przewlekłego zatrucia alkoholowego jest radykalnie różny od tego,
jaki jawi się w przypadku ostrej intoksykacji alkoholowej. Audytorzy
wskazują najpierw na dwojaką relację osób uzależnionych wobec samego alkoholu. Niektórzy alkoholicy – zaznaczają – są trwale nietrzeźwi, nieustannie poszukują okazji do picia. U innych występuje
dypsomania, czyli periodyczny pociąg do picia alkoholu; ci ostatni pomiędzy okresami opilstwa są normalnymi osobnikami. W przypadku
dypsomaniaków, o ile kryzysy upicia się nie są częste, chorzy ci bardziej zdradzają objawy psychopatii niż przewlekłego uzależnienia od
alkoholu. Jeśli wspomniane kryzysy picia są częste, mogą oni ujawniać jedynie lekkie schorzenia organów wewnętrznych spowodowane
alkoholizmem chronicznym. Należy jednak pamiętać – dodają sędziowie Roty Rzymskiej – że zawsze chodzi tutaj o alkoholizm wysoce
patologiczny, który ujawnia poważne stany neurotyczne25.
Jako że istnieją różne stopnie zespołu uzależnienia od alkoholu, uwarunkowane zmiennymi czynnikami osobistymi i środowiskowymi26,
o pełnej i trwałej utracie zdolności krytycznej i auto-dominacji, spowodowanej patologicznym opilstwem chronicznym, można mówić tylko
wtedy, gdy stwierdzi się u człowieka stan fizycznego lub psychicznego uzależnienia od wielkiej częstotliwości picia a także od dużej codziennej porcji alkoholu. Posługując się powszechnie znaną typologią
E.M. Jellinka, audytorzy rotalni utrzymują, iż z takim nieumiarkowanym piciem napojów alkoholowych, istotnie przekraczającym to normalne lub zwyczajne, mamy do czynienia wtedy, gdy wykracza ono
poza alkoholizm alfa i beta, które pozbawione są wymienionego wyżej
faktora neurotycznego27.
Zob. Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 699, nr 28.
Zob. Dec. c. Alwan z 30 I 1998, RRDec 90 (2003) s. 36-37, nr 8.
26
Por. Dec. c. Ragni z 11 VI 1991, RRDec 83 (1994) s. 387, nr 6; Dec. c. Illana
z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 190 nr 3.
27
W przypadku alkoholizmu alfa sędziowie Roty stwierdzają jedynie uzależnienie psychiczne od alkoholu, kiedy ten łagodzi dolegliwości fizyczne i emocjonalne.
Zaznaczają zarazem, że nie można tu mówić ani o utracie kontroli picia, ani o niezdol24
25
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Długotrwałe i patologiczne nadużywanie napojów alkoholowych rodzi cały kompleks trwałych zmian somatycznych i psychicznych28. Jak
zauważa A. Colagiovanni, z zasady są to poważne szkody dla zdrowia
ciała i duszy oraz pozycji społecznej osoby ludzkiej29. Wśród negatywnych efektów alkoholizmu przewlekłego audytorzy rotalni wymieniają
przede wszystkim te dotyczące życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, wreszcie – problemy zdrowotne i prawne30. Należy jednak
pamiętać, jak podkreśla F. López-Illana, że same zaburzenia osobowości osoby uzależnionej od alkoholu uwarunkowane są wieloma czynnikami organicznymi i psychologicznymi31.
Pośród typowych objawów klinicznych alkoholizmu przewlekłego,
wskazujących na degradację psychiczną i szybko postępującą utratę
osobowości, audytorzy rotalni wymieniają przede wszystkim następujące: osłabienie ego oraz trudności w zakresie zachowania poczucia
własnej wartości; urojenia zazdrości, wyjątkowo odporne na krytykę, które mogą przerodzić się w akty agresji32; otępienie umysłowe
ności do abstynencji, ani tym bardziej o opilstwie progresywnym. Pośród komplikacji
wprost spowodowanych alkoholizmem beta wymieniają oni: polineuropatię, zapalenie błony śluzowej żołądka i marskość wątroby; nie stwierdzają tutaj ani uzależnienia
fizycznego, ani psychicznego, ani tzw. zespołu abstynencyjnego. Alkoholizm gamma,
według danych zawartych w wyrokach Roty Rzymskiej, oznacza: uzależnienie psychiczne i fizyczne od alkoholu, utratę wolności picia umiarkowanego, utratę kontroli
oraz zespół odstawienia. W przypadku alkoholizmu delta audytorzy rotalni wskazują następujące symptomy: uzależnienie fizyczne i psychiczne, bez utraty kontroli, ale
z niezdolnością do abstynencji; objawy zespołu odstawienia. Alkoholizm epsilon, zauważają autorzy wyroków rotalnych, dotyczy dypsomanii i różni się od alkoholizmu
gamma długimi okresami abstynencji. Zob. Dec. c. De Lanversin z 1 III 1989, RRDec
81 (1994) s. 183 nr 15; Dec. c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 680, nr 17;
Dec. c. Alwan z 30 I 1998, RRDec 90 (2003) s. 37, nr 8.
28
Zob. Dec. c. Jarawan z 26 VII 1996, RRDec 88 (1999) s. 578, nr 3.
29
Zob. Dec. c. Colagiovanni z 20 I 1994, RRDec 86 (1997) s. 23, nr 8.
30
Zob. Dec. c. Ragni z 11 VI 1991, RRDec 83 (1994) s. 387 nr 6.
31
Zob. Dec. c. Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 700, nr 31.
32
 ������������������������������������������������������������������������������������
„Una struttura delirante caratteristica degli stati di alcoolismo cronico è il delirio di gelosia, particolarmente resistente alla critica, che può a volte causare episodi di
aggressività. Questo delirio è legato allo stato di ridotta capacità sessuale che caratterizza la debilitazione fisica dell’alcoolista, insieme con un sentimento marcato di inadequatezza che può evolvere in una visione delirante del proprio rapporto di coppia.
Il soggetto alcoolista si convince dunque che il proprio partner, che egli così profondamente delude, non può restargli a lungo fedele”. Dec. c. Caberletti z 28 XI 1997,
RRDec 89 (2002) s. 847, nr 6.
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oraz osłabienie woli; niezdolność podjęcia odpowiedzialności za własną aktywność i poważna redukcja zmysłu moralnego33; psychoza
Korsakowa34, delirium tremens i epilepsja35. Alkoholik – zaznaczają
sędziowie rotalni – stopniowo traci szacunek dla własnej osoby, nie
przejmuje się innymi ludźmi i ich krytyką, staje się cyniczny, nieprzyjazny, okrutny, obsceniczny, często posługuje się konfabulacją
i kłamstwem. Osłabienie seksualne, jakie ujawnia się w następstwie
długotrwałego oddziaływania alkoholu na korę mózgową, prowadzi go
częstokroć do takiej formy wynaturzenia, z którym łączy się poszukiwanie zaspokojenia nieustającego pożądania. Nierzadkie są tu także działania antyspołeczne, tak w odniesieniu do życia i nietykalności
osobistej, jak przeciw wolności seksualnej i przeciw własności, wreszcie – akty rozdrażnienia z najbardziej błahych powodów, nieuzasad33
„Esistono alcoolisti che vanno incontro ad un rapidissimo decadimento della
personalità e in breve tempo si dimostrano incapaci a mandare avanti la propria attività ed i propri affari [...]. Nelle forme di alcoolismo cronico non molto avanzato si manifesta una spiccata diminuzione del senso morale: si perdono i sentimenti più delicati
ed in genere quelle caratteristiche positive della personalità che costituivano le qualità del soggetto prima della malattia [...]. Un alcoolista inveterato presenta chiari segni
di decadimento morale, abbandona ogni attività e finisce per non rendersi conto della miseria etica ed estetica in cui è caduto [...]”. Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994,
RRDec 86 (1997) s. 701, nr 31. Zob. także Dec. c. De Lanversin z 17 I 1996, RRDec
88 (1999) s. 5, nr 9.
34
A propos wspomnianej psychozy audytorzy rotalni przestrzegają: „Il convient de
distinguer la Psychose alcoolique de Korsakov (maladie de Korsakov) du Syndrome
de Korsakov observée dans d’autre maladies [...]”. Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994,
RRDec 86 (1997) s. 700, nr 29.
35
Tutaj należy pamiętać, „che un’epilessia latente possa essere scatenata anche da
modeste quantità di alcoolici”. Wreszcie nie wolno zapominać, iż „las crisis epilépticas convulsivas pueden presentarse lo mismo en el alcoholismo agudo que en el cróniquo, cuando existen disposiciones parciales. Empero, la verdadera epilepsia alcohólica
se engendra independientemente de las tachas epilécticas del sujeto, como resultado de
las lesiones cerebrales originadas por el alcohol, y se presenta por lo común en jóvenes
histéricos, neurópatas y psicópatas, así como en los débiles mentales que abusan de la
bebida. Aunque es frecuente el alcohol en los epilécticos, como también las lacras comiciales en los familiares de los bebedores, y grande susceptibilidad del epiléctico al
alcohol, hemos de insistir en la independencia nosológica de la epilepsia alcohólica,
en la que ciertamente puede desempeñar cierto papel la constitución individual, pero
la principal importancia etiopatogénica corresponde a las lesiones cerebrales discretamente originadas por el alcoholismo”. Dec. c. Lopez-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86
(1997) s. 702, nr 32.
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niony gniew i brak kontroli36. Dokonując swoistej rekapitulacji, należy stwierdzić, iż pośród zaburzeń natury psychicznej, jakie wywołuje
alkoholizm chroniczny i które wprost odnoszą się do relacji międzyosobowych w małżeństwie, audytorzy Apostolskiego Trybunału Roty
Rzymskiej wymieniają przede wszystkim labilność uczuć i inklinacji
oraz egocentryzm i zmienność usposobienia, od euforii do depresji,
które nie tylko paraliżują odpowiedzialność, ale i potrafią zawładnąć
wolą oraz rozeznaniem37.
3. Tytuły zaskarżenia ważności małżeństwa ob alcoholismum
Jak zauważa E. Jarawan, alkoholizm bez wątpienia jest jedną z niezliczonych przyczyn, które mogą spowodować poważne perturbacje
„in facultate intellectiva et volitiva”38. Dla małżonka, w którego mniemaniu jego związek jest nieważny z powodu uzależnienia od alkoholu
bądź jego nadużywania przez którąś ze stron, szczególnie ważne jest
poznanie ewentualnej podstawy prawnej zaskarżenia ważności małżeństwa. Badanie wyroków rotalnych w sprawach ob alcoholismum
pozwala posiąść taką wiedzę; audytorzy Roty Rzymskiej wprost wskazują na konkretne tytuły nieważności małżeństwa, precyzując przy
tym, dlaczego w danym przypadku zaburzenie lub zaburzenia psychiczne, spowodowane zatruciem alkoholem bądź innymi przyczynami i intoksykacją alkoholową, czynią małżeństwo zawierane wobec
Kościoła nieważnym.

36
Szerzej nt. wspomnianych zaburzeń psychicznych alkoholików chronicznych
i konkretnych symptomów uzależnienia zob. Dec. c. Ragni z 1 III 1989, RRDec 81
(1994) s. 181-184, nr 11-16; Dec. c. Ragni z 11 VI 1991, RRDec 83 (1994) s. 386389, nr 6-9; Dec. c. Colagiovanni z 20 I 1994, RRDec 86 (1997) s. 23-24, nr 8-9; Dec.
c. Faltin z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 677-680, nr 12-17; Dec. c. López-Illana
z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 699-702, nr 28-32; Dec. c. De Lanversin z 17 I
1996, RRDec 88 (1999) s. 4-5, nr 9; Dec. c. Caberletti z 28 XI 1997, RRDec 89
(2002) s. 847, nr 6; Dec. c. De Lanversin z 10 XII 1997, RRDec 89 (2002) s. 889890, nr 10; Dec. c. Bottone z 13 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 243, nr 11; Dec.
c. López-Illana z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 187-189, nr 20; Dec. c. López-Illana
z 17 XII 1998, RRDec 90 (2003) s. 886-888, nr 19-20; Dec. c. Boccafola z 13 VII
2000, RRDec 92 (2007) s. 522-523 nr 11-12.
37
Zob. Dec. c. De Lanversin z 17 I 1996, RRDec 88 (1999) s. 4-5, nr 9.
38
Dec. c. Jarawan z 26 VII 1996, RRDec 88 (1999) s. 578, nr 3. Zob. także Dec. c.
Boccafola z 14 XII 1995, RRDec 87 (1998) s. 687-688, nr 8.
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Sędziowie rotalni zaznaczają tu najpierw, że ilekroć chodzi o upojenie alkoholowe w momencie zawierania małżeństwa, jeśli jest ono
zupełne39 i poważne40, może pozbawić osobę wystarczającego używania rozumu, którego posiadania domaga się od nupturientów kan. 1095
nr 1 KPK. Strona, która w chwili wyrażania zgody małżeńskiej znajduje się in statu perfectae ebrietatis i nie cieszy się stosownym używaniem rozumu czy to z powodu habitualnej amencji, czy też aktualnego
i przejściowego niedostatku używania rozumu, zawiera małżeństwo
nieważnie41. Bardzo zwięźle oddaje tu istotę rzeczy R. Funghini, który
tak kończy swój wywód nt. braku wystarczającego używania rozumu
w przypadku osoby zawierającej małżeństwo w stanie zamroczenia alkoholem: „Pacificum est ebrium, si ebrietas sit perfecta, rationis usum
non habere”42. Audytor dodaje przy tym: nietrzeźwy albo śpiący zawiera małżeństwo ważnie w jednym tylko przypadku, mianowicie wówczas, gdy czyni to przez pełnomocnika43. Naturalnie, sędziowie rotalni
rozróżniają tu różne formy aktualnego upojenia alkoholowego, mianowicie taką, która choć ostra, posiada jedynie charakter przypadkowy
i przejściowy, dalej: habitualne picie bez umiaru, w końcu – sam alkoholizm chroniczny. Ilekroć jednak chodzi o określenie stopnia używania
39
„Patet quod status plenae ebrietatis usum rationis tollit etiam in personis aliunde
normalibus; proinde incapacitatem validi consensus praestandi sub can. 1095, n. 1 inducit”. Dec. c. Burke z 2 XII 1993, RRDec 85 (1996) s.747, nr 4.
40
„Si ebrietas perfecta est,usum rationis intercipit; si autem non est perfecta, non
cum necessitate impedit inquisitionem rationis ante iudicium de eligendis”. Dec.
c. Huber z 31 VII 1997, RRDec 89 (2002) s. 696, nr 4. Zob. także Dec. c. Stankiewicz
z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 537, nr 16.
41
„Qui […] in actu celebrationis matrimonii usu rationis non gaudet, irrite contrahit, sive de amentia habituali agatur sive de defectu usus rationis actuali et transeunti,
uti accidit in eo qui statu perfectae ebrietatis versatur vel sub influxu stupefacientium
medicamentorum”. Dec. c. Funghini z 18 XII 1991, RRDec 83 (1994) s. 790, nr 3.
Zob. także: Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 537, nr 16; Dec.
c. Caberletti z 26 II 1999, RRDec 91 (2005) s. 123, nr 6.
42
Dec. c. Funghini z 18 XII 1991, RRDec 83 (1994) s. 790, nr 3. Zob. także: Dec.
c. Burke z 2 XII 1993, RRDec 85 (1996) s. 747, nr 4; Dec. c. Faltin z 14 XII 1994,
RRDec 86 (1997) s. 678, nr 13; Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997)
s. 698, nr 26; Dec. c. Jarawan z 24 IV 1996, RRDec 88 (1999) s. 352, nr 3; Dec.
c. Civili z 19 VI 1996, RRDec 88 (1999) s. 472, nr 7; Dec. c. Jarawan z 26 VII 1996,
RRDec 88 (1999) s. 578, nr 3; Dec. c. Civili z 20 XI 1997, RRDec 89 (2002) s. 819, nr 7;
Dec. c. López-Illana z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 186, nr 20; Dec. c. LópezIllana z 17 XII 1998, RRDec 90 (2003) s. 885, nr 19.
43
Zob. Dec. c. Funghini z 18 XII 1991, RRDec 83 (1994) s. 790, nr 4.
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rozumu przez osobę, która znajduje się w stanie odurzenia alkoholem,
przyznają, że wszystkie te formy upojenia poważnie zaciemniają działanie umysłu; pierwsza czyni to w sposób ostry i czasowo, pozostałe
dokonują tego „constanter”44. Należy tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że
sędziowie Roty Rzymskiej dopuszczają możliwość braku wystarczającego używania rozumu tylko wtedy, gdy kontrahent aktualnie znajduje
się w stanie upojenia alkoholowego. „Ebriorum voluntas praeterita vel
habitualis”, podkreśla stanowczo F. López-Illana, nie posiada żadnego
wpływu ani na małżeństwo, ani na jego zawarcie45.
Bardzo często jako przyczynę nieważności małżeństwa, tak w przypadku stwierdzenia nadużywania alkoholu jak uzależnienia od tej substancji, audytorzy rotalni wymieniają brak koniecznego rozeznania
oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Sędziowie Apostolskiego
Trybunału Roty Rzymskiej są zgodni, że wymienione wyżej zmiany
psychiczne, jakie rodzi długotrwała intoksykacja alkoholowa, wpływają na zdolność psychiczną podmiotu do wolnego wyboru życia
w stanie małżeńskim z określoną osobą. Tu przypominają oni najpierw, iż akt zgody małżeńskiej, stanowiący fundament aktu prawnego, wymaga od mężczyzny i kobiety, którzy zawierają małżeństwo,
stosownej zdolności naturalnej, zwanej też zdolnością konsensualną.
Wspomniana sprawność psychiczna oznacza zdolność do powzięcia
konsensu jako aktu ludzkiego i do dysponowania jego przedmiotem.
Brak tej zdolności w chwili wyrażania zgody małżeńskiej oznacza niezdolność konsensualną; nupturient dotknięty taką niezdolnością nie
może ważnie zawrzeć małżeństwa. Samo natomiast rozeznanie oceniające, jakie powinna posiadać osoba wyrażająca zgodę małżeńską,
jest zdolnością krytyczną (facultas critica), która doprowadza podmiot
do właściwej decyzji. Jest zrozumiałe, zaznaczają audytorzy rotalni,
że człowiek powinien działać przy harmonijnym współdziałaniu jego
zdolności intelektualnych i wolitywnych, i na tyle krytycznie wartościować treść własnego poznania, by jego wybór był w pełni rozważny
(electio ponderata). Oczywiście nie chodzi tu o zwykłe, bierne poznanie ukierunkowane na percepcję prawdziwego stanu rzeczy (np.
rozróżnienie prawdy od fałszu), ale o zdolność krytycznej oceny, ina44
45

Zob. Tamże, s. 790-791, nr 4.
Zob. Dec. c. López-Illana z 14 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 698, nr 26.
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czej – zdolność, jaka dokonuje się poprzez abstrakcyjne rozumowanie, które zmierza do podjęcia dojrzałej, umotywowanej, praktycznej
decyzji dotyczącej własnej przyszłości. Wspomniana krytyczna ocena, jakiej dokonuje osoba ludzka, przyznają zgodnie sędziowie Roty
Rzymskiej, może być zakłócona w wyniku długotrwałej i patologicznej intoksykacji alkoholowej, i to w takim stopniu, że zakłócenie to
wręcz uniemożliwia mężczyźnie lub kobiecie podjęcie świadomej, dobrowolnej i umotywowanej decyzji. Jeśli taki poważny brak rozeznania oceniającego, spowodowany czy to nadużywaniem alkoholu, czy
też alkoholizmem przewlekłym, dotyczy istotnych praw i obowiązków
małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, i ma miejsce w chwili zawierania przymierza małżeńskiego, czyni osobę ludzką
dotkniętą owym brakiem niezdolną do zawarcia małżeństwa.
Należy tu jednak pamiętać, że ilekroć w grę wchodzi którykolwiek
ze stopni alkoholizmu ostrego, który akcydentalnie i przejściowo wywiera wpływ na osobę ludzką – czy to znosząc używanie rozumu, czy
to swobodną decyzję, czy też konieczne zastanowienie się – może
on spowodować poważny brak rozeznania oceniającego, o jakim jest
mowa w kan. 1095 nr 2 KPK, tylko wtedy, gdy osoba ta w chwili
zawarcia małżeństwa znajduje się w stanie zupełnego zamroczenia46.
Ilekroć natomiast dowody procesowe i fakty potwierdzone w aktach
sprawy wskazują na uzależnienie od alkoholu, nie wolno zapominać,
że może ono sprawić wspomniany poważny brak rozeznania praktycznego zawsze, także w okresie chwilowej abstynencji47. Racje, które
nakazują postrzegać alkoholizm przewlekły jako trwałą przyczynę
materialną braku rozeznania oceniającego bardzo lapidarnie oddaje
F. López-Illana. Stwierdza on m.in.: Alkoholizm chroniczny w każdym
czasie może stanowić przyczynę braku rozeznania oceniającego, ponieważ niszczy komórki i korę mózgową oraz generuje cały kompleks
habitualnych zmian somatycznych i psychicznych48.
W sprawach ob alcoholismum sędziowie Roty Rzymskiej nie tylko
dopuszczają możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa z tytułu braku wystarczającego używania rozumu czy niezdolności dyskre46
Zob. Tamże, s. 697-698, nr 25-26; Dec. c. López-Illana z 17 XII 1998, RRDec
90 (2003) s. 885, nr 19.
47
Zob. Dec. c. Boccafola z 2 XII 1994, RRDec 86 (1997) s. 579, nr 8. Por. Dec.
c. López-Illana z 17 XII 1998, RRDec 90 (2003) s. 886, nr 19.
48
Por. Dec. c. López-Illana z 17 XII 1998, RRDec 90 (2003) s. 886, nr 19.
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cjonalnej (incapacitas discretiva)49. Świadomi tego, że długotrwałe
i nieumiarkowane picie alkoholu może poważnie zakłócić stan psychiczny osoby w zakresie jej sprawności intelektualnych, wolitywnych
i afektywnych50, równie często wskazują w takich sprawach na możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa z tytułu braku psychicznej
zdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich wzajemnie
przekazywanych i przyjmowanych. Niemniej, należy tu pamiętać, że
w zgodnie z judykaturą rotalną, tylko alkoholizm chroniczny, nigdy
zaś samo nadużywanie alkoholu, choćby i długotrwałe, może stanowić przyczynę materialną psychicznej niezdolności, o której jest mowa
w kan. 1095 nr 3 KPK51. Ten ostatni zaś może stanowić taką przyczynę, o ile – jak zauważa I. Caberletti – na tyle mąci stan osobowości
kontrahenta, że czyni go niezdolnym do życia w relacji i wspólnocie
małżeńskiej52.
Alkoholizm przewlekły może sprawić niemożność dysponowania
przez kontrahenta przedmiotem zgody małżeńskiej w odniesieniu do
poszczególnych istotnych obowiązków małżeńskich, aczkolwiek – jak
zaznacza L. Civili – wspomniany rzeczywisty brak zdolności domaga
się, aby ów alkoholizm osiągnął w czasie wyrażania zgody małżeńskiej
stopień dostatecznie poważny w porównaniu do ciężkości przyjmowanych obowiązków. Inaczej, chodzi o taki stopień uzależnienia od alkoholu, który sprawia, że stan psychiczny chorego gwarantuje wspólnotę
życia nie tylko trudnego albo uciążliwego, ale wręcz niemożliwego lub
nie do zniesienia53. Jest też oczywiste, dodaje A.B. Bottone, że alkoholizm chroniczny, który ujawnia się dopiero po zaślubinach – nawet
gdyby przybrał formę poważną – nie może stanowić przyczyny orzeczenia nieważności małżeństwa54.
Zob. Dec. Stankiewicz z 22 VII 1999, RRDec 91 (2005) s. 549, nr 15.
Zob. Tamże.
51
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 22 II 1996, RRDec 88 (1999) s. 127, nr 20 (zob.
też tamże wykaz wielu innych wyroków rotalnych, potwierdzających to stanowisko);
Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 536, nr 14; Dec. c. LópezIllana z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 188, nr 20.
52
Zob. Dec. c. Caberletti z 28 XI 1997, RRDec 89 (2002) s. 846, nr 6.
53
Zob. Dec. c. Civili z 20 XI 1997, RRDec 89 (2002) s. 820, nr 11. Zob. także:
Dec. c. Bruno z 18 XII 1986, RRDec 78 (1986) s. 758, nr 6; Dec. c. Burke z 2 XII
1993, RRDec 85 (1996) s. 748, nr 6; Dec. c. Bottone z 13 III 1998, RRDec 90 (2003)
s. 243, nr 11; Dec. c. Civili z 19 VI 1996, RRDec 88 (1999) s. 472, nr 7.
54
Zob. Dec. c. Bottone z 15 X 1999, RRDec 91 (2005) s. 595, nr 6.
49
50

208

KS. J. KRAJCZYŃSKI

[18]

W praktyce można znaleźć w wyrokach Roty Rzymskiej różnorakie sformułowania tytułu nieważności małżeństwa, o jakiej jest mowa
w kan. 1095 nr 3 KPK, a spowodowanej uzależnieniem od alkoholu. Wspomniane formuły wątpliwości są bądź to bardzo ogólne, typu:
incapacitas assumendi onera coniugalia ob alcoholismum, bądź też
bardzo szczegółowe, precyzujące, o jaki istotny obowiązek małżeński
w danym przypadku chodzi. W tej ostatniej sytuacji formuły te przybierają m.in. następującą postać: niezdolność natury psychicznej do
zawiązania relacji i wspólnoty życia małżeńskiego55; niezdolność psychiczna do wypełnienia obowiązków i odpowiedzialności za wspólnotę życia małżeńskiego56; niezdolność natury psychicznej do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich, które łączą się dobrem małżonków i wzajemnym obdarowaniem, o jakich jest mowa w kan. 1055
§ 1 i 1057 § 2 KPK57.
Wprawdzie w wyrokach, które stanowią przedmiot badania a dotyczą nieważności małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby,
wprost nie wymieniono pośród cech wyróżniających osobę wolności
od nadużywania alkoholu i braku uzależnienia od tej substancji58, nie
ma jednak wątpliwości, że wspomniane właściwości mogą stanowić
przymiot kontrahenta, który jest bezpośrednio i zasadniczo zamierzony, o jakim jest mowa w kan. 1097 § 2 KPK. Innymi słowy, gdyby
nupturient wprost i z wykluczeniem jakichkolwiek innych możliwości
nadał tym przymiotom partnera tak doniosłą wagę, że te stanowiłyby
Zob. Dec. c. Caberletti z 28 XI 1997, RRDec 89 (2002) s. 846, nr 6.
Zob. Dec. c. Pompedda z 4 V 1992, RRDec 84 (1992) s. 222.
57
Zob. Dec. c. Colagiovanni z 20 I 1994, RRDec 86 (1997) s. 23, nr 8; Dec.
c. López-Illana z 10 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 188, nr 20 (zob. też wykaz wielu innych wyroków Roty Rzymskiej, w których podzielono wspomnianą opinię, tamże, s. 188-189).
58
Audytorzy Roty Rzymskiej nie próbują nawet podawać wykazu wspomnianych przymiotów osoby. Z zasady precyzują jedynie, jakie kategorie cech indywidualizujących osobę mogą tutaj wchodzić w rachubę. Na przykład D. Faltin tak opisuje
przymioty osoby, które jako bezpośrednio i zasadniczo zamierzone mogą stanowić
przedmiot błędu, o jakim w kan. 1097 § 2 KPK: „Relate ad aestimationem obiectivam
qualitatis, haec aestimatio perfici potest triplici eius mensura, scilicet: a) qualitatis individuae et exclusivae in identificatione personae physicae adhuc ignotae; b) qualitatis moralis, socialis et iuridicae in individuatione personae magis complete et integre
consideratae nempe personalitatis; c) qualitates necessariae ad exercitium iurium et
obligationum essentialium ipsius matrimonii item in identificatione personae” Dec.
c. Faltin z 15 VII 1994, RRDec 86 (1997) s. 303, nr 12.
55
56
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szczególny przedmiot jego zgody małżeńskiej, którą on wyraził tylko
dlatego, że jego współmałżonek właśnie nie posiada wymienionych
problemów alkoholowych, a po ślubie okazało się, że był w błędzie
co do wspomnianego przymiotu drugiej strony, jego zgoda małżeńska
byłaby nieważna jako bezprzedmiotowa. W takim bowiem przypadku
błąd co do wolności małżonka od rzeczonych problemów alkoholowych, jako że indywidualizuje tę osobę, byłby jak gdyby równoznaczny z błędem co do samego kontrahenta59.
Wreszcie, tak alkoholizm przewlekły jak nadużywanie alkoholu należy zaliczyć do przymiotów osoby, które ze swej natury mogą poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, o czym w kan. 1098
KPK. Jakkolwiek w wyrokach rotalnych, które wydano po wejściu
w życie aktualnie obowiązującego zbioru prawa, pośród przymiotów
osoby, które mogłyby być przedmiotem podstępnego wprowadzenia
nupturienta w błąd, bezpośrednio nie wyliczono ani alkoholizmu przewlekłego, ani nadużywania alkoholu60, niemniej nie ma wątpliwości,
że brak rzeczonych problemów w zakresie spożywania alkoholu należy wymienić pomiędzy potencjalnymi obiektywnie poważnymi przymiotami osoby, jakie kontrahent może zataić przed drugą stroną, aby
tym samym wyłudzić jej zgodę małżeńską. Analiza wyroków Roty
Rzymskiej w sprawach małżeńskich z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, dokonanego dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącego jakiegoś przymiotu drugiej strony, pozwala przyjąć, iż taka
stała cecha, która charakteryzuje osobę i posiada istotne znaczenie dla
59
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 1 VII 1990, RRDec 82 (1994) s. 473, nr 15; Dec.
c. Bruno z 26 X 1990, RRDec 82 (1994) s. 736, nr 3; Dec. c. Jarawan z 6 II 1991,
RRDec 83 (1994) s. 77, nr 2; Dec. c. Palestro z 22 V 1991, RRDec 83 (1994) s. 316,
nr 4; Dec. c. Stankiewicz z 24 X 1991, RRDec 83 (1994) s. 674, nr 8; Dec. c. Bruno
z 18 XII 1991, RRDec 83 (1994) s. 834, nr 5; Dec. c. Faltin z 15 VI 1994, RRDec 86
(1997) s. 303, nr 11.
60
Sędziowie rotalni wskazują niekiedy – naturalnie, jedynie tytułem przykładu –
na takie czy inne cechy kontrahenta, które uzasadniają orzeczenie nieważności małżeństwa na podstawie kan. 1098 KPK. Prezentowane przy tej okazji wykazy takich
przymiotów, jak choćby ten podany przez F. Bruno, w którym wyliczono między innymi: „graves morbi, praesertim si contagiosi et insanabiles, graves deordinationes quae
bonum spirituale, psychicum et sociale partium aut educationem prolis impediunt, vita
dissoluta ac immoralis” [zob. Dec. c. Bruno z 19 XI 1993, RRDec 85 (1996) s. 676,
nr 4], pozwalają przyjąć, że nadużywanie alkoholu, a tym bardziej alkoholizm przewlekły mogą stanowić przymiot osoby, który ze swej natury może poważnie zakłócić
wspólnotę życia małżeńskiego.
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urzeczywistniania wspólnoty małżeńskiej, jaką jest alkoholizm przewlekły i nadużywanie alkoholu, zostałaby zakwalifikowana przez jurysprudencję rotalną jako stan życia nie do pogodzenia ze stanem życia
małżeńskiego, jako stan zdrowia lub poważna choroba bądź też jako
poważna sytuacja, która zagraża dobru duchowemu, psychicznemu lub
społecznemu małżonka albo wychowaniu potomstwa.
4. Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu,
o którym w kan. 1095 nr 1-3, 1097 § 2 i 1098 KPK, spowodowaną
alkoholizmem ostrym lub przewlekłym
Niewątpliwie udowodnienie nieważności małżeństwa w sprawach
ob alcoholismum nie należy do zadań łatwych. W przypadku zaskarżenia ważności małżeństwa z tytułu niezdolności konsensualnej, o której
jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK, nade wszystko nie wolno zapominać, o czym już wspomniano, że alkoholizm tylko wtedy wpływa na
zgodę małżeńską, gdy osiąga formę poważną. W sytuacji zatem, kiedy
jako przyczynę nieważności małżeństwa wskazano brak wystarczającego używania rozumu spowodowany zamroczeniem alkoholowym,
należy wykazać – między innymi poprzez skorzystanie z opinii biegłego psychologa lub psychiatry – faktyczne, aktualne zniesienie możliwości dokonania aktu ludzkiego, stanowiące następstwo zupełnego
odurzenia alkoholem w chwili wyrażania zgody małżeńskiej.
W sprawach ob defectum discretionis iudicii należy bezwzględnie
wykazać zadawniony i poważny charakter intoksykacji alkoholowej.
Pośród kryteriów potwierdzających antiquitas et gravitas processus
toxici sędziowie rotalni wymieniają najpierw trzy kwalifikowane znamiona amencji, mianowicie: deliria, halucynacje i zniesienie zmysłu
moralnego. Zaraz jednak dodają, że rzeczywiste udowodnienie braku
koniecznego rozeznania oceniającego daje dopiero kumulacja wszystkich faktorów, z których nieodparcie ustala się subiektywną zdolność
poznawczą i wolitywną, poważnie uszkodzoną już w chwili wyrażania
zgody małżeńskiej61. K.E. Boccafola wprost mówi tu o pięciu elementach, jakie należy ustalić, aby można było orzekać o braku rozeznania
oceniającego, które czyni osobę oskarżaną o alkoholizm chroniczny
niezdolną do zawarcia małżeństwa. Ponens wymienia kolejno nastę61
Zob. Dec. c. Bruno z 18 XII 1986, RRDec 78 (1986) s. 758, nr 7; Dec.
c. Bottone z 13 III 1998, RRDec 90 (2003) s. 243, nr 11.
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pujące kryteria niezbędne dla oceny naturalnej rozporządzalności małżeńskiej: starożytność procesu zatrucia alkoholem, ciężkość procesu
intoksykacji, kwalifikowane objawy amencji, leczenie szpitalne amencji, anestezja moralna. K.E. Boccafola dodaje przy tym, powołując
się na inne orzeczenia rotalne: ilekroć stwierdzi się w czasie zawarcia małżeństwa wszystkie wymienione przesłanki, można przyznać im
moc pełnego dowodu braku rozeznania oceniającego, o którym w kan.
1095 nr 2 KPK; dowód taki zachodzi też wtedy, gdy stwierdzono większość, a nawet mniejszość z tych kryteriów, o ile tylko niezaprzeczalnie
ustalono takie objawy amencji, jak deliria i omamy; jeżeli stwierdzono
przynajmniej jedno z tych pięciu znamion i nie istnieje ani jedna przeciwna poszlaka, należy domniemywać defectus discretionis iudicii ad
contrahendum; wreszcie, jeśli nie stwierdzono żadnego z tych elementów, a istnieje bezsporna diagnoza alkoholizmu przewlekłego w chwili
wyrażenia zgody małżeńskiej, ma miejsce istotna wskazówka (grave
indicium) braku takiego rozeznania62.
Tutaj należy pamiętać, o czym przypomina K.E. Boccafola, że
w przypadku zaskarżenia ważności małżeństwa z tytułu braku rozeznania oceniającego ob alcoholismum udowodnienie samego przywiązania do alkoholu nie wystarczy. Aby stwierdzić brak wystarczającego
rozeznania oceniającego, o którym jest mowa w kan. 1095 nr 2 KPK,
konieczne jest wykazanie takiej zależności osoby, że ta nie posiada
już faktycznie władzy nad samym sobą63. W takich przypadkach, jak
zgodnie utrzymują audytorzy Roty Rzymskiej, pomocą w dowodzeniu niezdolności do wyrażenia prawdziwego i ważnego konsensu są
opinie biegłych. Ci ostatni – precyzuje A. Stankiewicz – powinni odpowiedzieć na pytanie czy negatywne oddziaływanie alkoholu w okresie zaślubin rzeczywiście spowodowało zniesienie krytycznego osądu
lub wolnej i skutecznej woli, tak że kontrahent nie był zdolny wyrazić
zgody na wspólnotę życia i miłości małżeńskiej64. Mądry sędzia, który
chce wydać wyrok o braku konsensu małżeńskiego zgodnie z prawem
– kończy swój wywód K.E. Boccafola – oprócz opinii biegłych, okre-

Zob. Dec. c. Boccafola z 14 XII 1995, RRDec 87 (1998) s. 688, nr 8.
Zob. Tamże.
64
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 21 I 1982, cyt. za Dec. c. Boccafola z 14 XII 1995,
RRDec 87 (1998) s. 688, nr 8.
62
63
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ślających naturę i stopień perturbacji psychicznych, powinien rozważyć także wszystkie pozostałe okoliczności sprawy65.
I.G. Alwan traktując nt. poszczególnych środków dowodowych,
zauważa między innymi: Świadkowie, którzy zeznają w sprawach
małżeńskich ob alcoholismum, z zasady relacjonują fakty i opisują naturalne zdolności stron. Dalej do biegłych należy analiza wspomnianych świadectw, zgodnie z zasadami nauki, z równoczesnym, o ile jest
to potrzebne i możliwe, badaniem samych stron, aby potem rozważyć
czy wspomniane wrodzone przymioty albo fakty bądź też okoliczności
są zdolne potwierdzić u kontrahenta ciężkie zaburzenie albo anomalię albo patologię psychiczną, wraz ze stopniem, ciężkością i czasem
istnienia tej anomalii. W istocie jednak to sam sędzia powinien ocenić wszystkie te świadectwa, także opinie biegłych, aby upewnić się
i przedstawić jako rzecz bezsporną, według zasad prawa kanonicznego
i kryteriów jurydycznych, czy istnieją w danym przypadku przyczyny
nieważności konsensu małżeńskiego, czy też ich nie ma66. Dla świadków – dodaje I.G. Alwan – podstawę do nazwania kogoś alkoholikiem
może stanowić tak jednostkowy fakt zamroczenia alkoholem, jak wiele takich faktów. Według biegłych, przeciwnie, stan wtedy dopiero jest
poważny, kiedy oceniany jest jako patologiczny lub jako stan uzależnienia. W postępowaniu sądowym tego rodzaju stan należy uważać na
tyle poważny, na ile zdolny jest on zanegować zdolności dyskrecjonalne osoby. Dlatego też – kończy swój wywód ponens – jak jednostkowy
akt przemocy fizycznej nie wystarcza do udowodnienia u osoby zaburzenia psychicznego, tak pojedynczy fakt zamroczenia alkoholem sam
z siebie żadną miarą nie dowodzi ani alkoholizmu ani uzależnienia67.
Rekapitulując, należy stwierdzić, iż niezdolność do zawarcia małżeństwa z powodu poważnego braku rozeznania oceniającego, o którym jest mowa w kan. 1095 nr 2 KPK i spowodowanego chroniczną
intoksykacją alkoholową, można udowodnić bądź to bezpośrednio
na podstawie oświadczeń stron, zeznań świadków i opinii biegłych,
bądź też pośrednio z wszystkich elementów, okoliczności i wskazówek zgłoszonych przez strony i świadków68. Oczywiście, nawet, jeśli
istnieje pewne rozpoznanie aktualnego alkoholizmu chronicznego, nie
65
66
67
68

Dec. c. Boccafola z 14 XII 1995, RRDec 87 (1998) s. 688-689, nr 9.
Por. Dec. c. Alwan z 13 XII 2000, RRDec 92 (2007) s. 706, nr 9.
Por. Tamże.
Zob. Dec. c. Jarawan z 24 IV 1996, RRDec 88 (1999) s. 352, nr 3.
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wolno zapominać o presumpcji prawnej, zgodnie z którą małżeństwo
cieszy się przychylnością prawa69.
W przypadku sądowej oceny alkoholizmu jako przyczyny materialnej niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, jak
zgodnie przyjmują audytorzy rotalni, należy bezwzględnie udowodnić, zwłaszcza na podstawie ekspertyz biegłych, dwie rzeczy. Mowa
tu najpierw o czasie trwania procesu intoksykacji alkoholowej do
chwili zawarcia małżeństwa, wreszcie – o ciężkości samych zaburzeń
alkoholowych, które już w momencie wyrażenia zgody małżeńskiej
pozbawiały kontrahenta zdolności ustanowienia i podtrzymywania
wspólnoty życia małżeńskiego, a szczególnie prawdziwej, osobowej, równoprawnej relacji z małżonkiem oraz wzajemnej integracji
psychoseksualnej70. Jeśli z zebranych w sądzie dowodów wynika, że
wspomniana intoksykacja ujawniła się jedynie w okresie po zawarciu małżeństwa, należy podać w wątpliwość tezę o braku zdolności do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Aczkolwiek trzeba w takiej sytuacji mieć też na względzie inne przyczyny natury psychicznej
wspomnianej niezdolności. Alkoholizm bowiem – stanowczo podkreśla Dziekan Roty Rzymskiej – nie posiada charakteru monolitycznego;
jest on zaburzeniem heterogenicznym, z wieloczynnikową etiologią71.
W każdym bądź razie biegły, z którego pomocy należy skorzystać,
ilekroć jest to konieczne dla potwierdzenia faktu alkoholizmu przewlekłego i poznania prawdziwej natury zaburzenia psychicznego spowodowanego zatruciem alkoholem, powinien wykonać zlecone zadanie zgodnie z zasadami wiedzy psychiatrycznej i psychologicznej,
posługując się przy tym sprawdzonymi osiągnięciami technicznymi,
zwłaszcza w badaniu osoby będącej pod wpływem oddziaływania alkoholu72. Votum biegłego psychiatry lub psychologa, wykonane zgodPor. Kan. 1060 KPK.
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 22 II 1996, RRDec 88 (1999) s. 128, nr 22; Dec. c.
Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 538-539, nr 118.
71
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 22 II 1996, RRDec 88 (1999) s. 128, nr 22.
72
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 538-539, nr 18.
„[...] Lo psichiatra forense potrà giovarsi, in questi casi, di esami ematochimici di laboratorio, di esami neurofisiopatologici e radiologici: elettroencefalogramma (EEG),
Brain Mapping da elettroencefalografia computerizzata (CEEG), Tomografia Assiale
Computerizzata (TAC), ecc., ed infine di reattivi psicodiagnostici e neuropsicologici
che consentono di valutare la struttura profonda della personalità dell’alcoolista e la
compromissione funzionale dovuta alla presenza di organicità celebrale [...]”. Tamże,
69
70
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nie z przepisami kan. 1577 § 2 i 1578 § 2 KPK, dotyczące istnienia
i natury oddziaływania alkoholu na osobowość pijaka, jak zaznacza
A. Stankiewicz, posiada wielką wartość i znaczenie w sądowej ocenie
niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich73.
Dowodzenie istnienia błędu dotyczącego przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego dokonuje się bezpośrednio, na
podstawie przyznania się osoby będącej w błędzie oraz zeznań wiarygodnych świadków, i pośrednio – na podstawie sposobu działania ofiary
błędu, po przekonaniu się o trwaniu w fałszywym przeświadczeniu nt.
wolności drugiej strony od nadużywania alkoholu lub braku uzależnienia od tej substancji74. Do orzeczenia nieważności małżeństwa w tym
przypadku – zaznacza D. Jarawan – nie wystarczy samo stwierdzenie
braku przymiotu osoby, wprost i w sposób zasadniczy zamierzonego;
bezwzględnie należy tu udowodnić fakt ignorancji kontrahenta odnośnie braku tego przymiotu w czasie podejmowania decyzji o zawarciu małżeństwa75. W praktyce, w przypadku dowodzenia błędu należy
wziąć pod uwagę następujące cztery elementy: zamiar strony będącej
w błędzie (mens errantis), która poprzez jeden lub różne przymioty
określa osobę kontrahenta; znaczenie i zadanie (momentum et munus),
jakie osoba ulegająca błędowi przyznaje temu przymiotowi, wraz
z wszystkimi okolicznościami osoby i miejsca; determinację osoby ulegającej błędowi (determinatio errantis), bazującą na przymiocie drugiej strony bezpośrednio i zasadniczo zamierzonym jako racji zawarcia
małżeństwa; sposób działania (modus agendi), tj. postawę małżonka,
który uległ błędowi, bezpośrednio po poznaniu prawdy o przymiocie
s. 539, nr 18. Zob. także Dec. c. Stankiewicz z 22 VII 1999, RRDec 92 (2005) s. 549550, nr 16.
73
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26 VI 1997, RRDec 89 (2002) s. 539, nr 18; Dec. c.
Stankiewicz z 22 VII 1999, RRDec 92 (2005) s. 550, nr 16.
74
Por. Dec. c. Jarawan z 6 II 1991, RRDec 83 (1994) s. 78, nr 6; Dec. c. Stankiewicz
z 24 X 1991, RRDec 83 (1994) s. 676, nr 11.
75
„Ad nullitatem declarandam matrimonii non sufficit exsistentia defectus qualitatis directe et principaliter intentae, sed necessario probari debet ignorantia defectus qualitatis in actu electionis consensus, aliter error verificari nequit. Ut probatio habeatur,
mens ipsius errantis pervestigari debet, ac statuendum est quomodo per unam aliamve
qualitatem determinaverit seu designaverit personam compartis. Demum probanda est
exsistentia erroris circa qualitatem nubentis tempore dati consensus, non tempore verificationis exsistentiae vel minus optatae qualitatis”. Dec. c. Jarawan z 6 II 1991,
RRDec 83 (1994) s. 78, nr 6.
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drugiej strony76. Innymi słowy, sędzia, który orzeka o nieważności
małżeństwa na podstawie kan. 1097 § 2 KPK, powinien pamiętać, że
przymiot osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony może spowodować nieważność małżeństwa tylko wtedy, gdy obiektywnie i subiektywnie stwierdzi się w danym przypadku pierwszeństwo i konieczność
tego przymiotu w wyborze małżonka77.
W przypadku zaskarżenia ważności małżeństwa z tytułu podstępu
dokonanego dla uzyskania zgody małżeńskiej a dotyczącego alkoholizmu ostrego lub chronicznego jako przymiotu kontrahenta, który ze
swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego,
nie wolno zapomnieć o zasadzie: „dolus non praesumitur”78. W konsekwencji, przedmiotem dowodzenia powinien być nade wszystko fakt
podstępnego ukrycia wspomnianego przymiotu osoby w chwili wyrażania zgody małżeńskiej, dokonany w celu wyłudzenia zgody małżeńskiej, oraz faktyczna niewiedza ofiary działania podstępnego nt. braku
wspomnianego przymiotu osoby, który ze swej natury może poważnie
zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Wreszcie należy koniecznie
ustalić, że wymieniony problem alkoholowy cechował kontrahenta
już w chwili zawarcia małżeństwa; przymiot osoby, bowiem, który
zaistniał dopiero po zaślubinach stron, nie posiada żadnego wpływu
na ważność ich małżeństwa79. Pośród środków dowodowych istotne znaczenie posiada tutaj przyznanie się sądowe i pozasądowe, potwierdzone przez inne dowody, w tym: okoliczności przedmałżeńskie
i z życia małżeńskiego, zeznania, domniemania i kryterium reakcji
ofiary decepcji80.
Zakończenie
Przedstawione wyżej uwagi dotyczące wpływu zatrucia alkoholowego na ważność małżeństwa kanonicznego mogą stanowić istotną pomoc w ocenie konkretnego materiału dowodowego w sprawach
o nieważność małżeństwa z tytułu istnienia każdego uzależnienia.
Naturalnie, mogą się one okazać szczególnie pomocne w sprawach ob
Zob. Dec. c. Faltin z 15 VII 1994, RRDec 86 (1997) s. 303, nr 12.
Zob. Dec. c. Palestro z 22 V 1991 [cyt. za Dec. c. Faltin z 15 VII 1994, RRDec
86 (1997) s. 303, nr 12].
78
Zob. Dec. c. Jarawan z 15 III 1994, RRDec 86 (1997) s. 160, nr 5.
79
Zob. Dec. c. Bruno z 19 XI 1993, RRDec 85 (1996) s. 676, nr 5.
80
Zob. Tamże.
76
77
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alcoholismum. We wszelkich innych sprawach, w których pojawia się
kwestia wpływu uzależnienia na ważność małżeństwa kanonicznego,
można je wykorzystać na zasadzie porównania, o ile oczywiście, samo
prawo nie stanowi inaczej albo natura rzeczy nie domaga się czego
innego. W jednym i drugim przypadku należy jednak pamiętać o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze każdej sprawy.
L’influence des dépendances sur la validité de mariage canonique
L’auteur aborde une question de l’influence des toxicomanies sur la validité de
mariage canonique. Il fixe son attention sur l’alcoolisme. En analysant des sentences
dans les causes de nullité de mariage ob alcoholismum, rendues par le Tribunal de
la Rote Romaine après le 27 novembre 1983, il traite successivement des éléments
suivants: l’exactitude des juges dans l’utilisation des termes relatifs aux conséquences
de la consommation d’alcool, et la richesse des outils de langage par lesquels ils
déterminent dans le cas particulier d’un problème d’alcool et son conséquence de
droit; les symptômes de l’alcoolisme aigu et l’alcoolisme chronique, les chefs de
nullité du mariage invoqués pour contester la validité du mariage ob alcoholismum, la
démonstration dans les causes en déclaration de nullité de mariage ob alcoholismum.

Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 1-2

KS. ANDRZEJ PASTWA
Uniwersytet Śląski w Katowicach

FAVOR MATRIMONII I CERTITUDO MORALIS
(KAN. 1608 § 4) – STRUKTURALNE FILARY TELEOLOGII
PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
Treść: – 1. Klucz do aplikacji kan. 1608 § 4: adekwatna hermeneutyka. –
2. Personalistyczny horyzont zasady favor matrimonii. – 3. Certitudo moralis – obiektywne kryterium sądowej deklaracji prawdy o małżeństwie.

1. Klucz do aplikacji kan. 1608 § 4: adekwatna hermeneutyka
„We wszystkich procesach kościelnych prawda musi być zawsze,
od początku aż do wyroku, fundamentem, matką i prawem sprawiedliwości”1. Tę nader charakterystyczną2 wypowiedź Jana Pawła II można
dziś śmiało odczytywać jako najważniejsze przesłanie współczesnego
magisterium papieskiego kierowane do świata prawników-duszpasterzy, a szerzej wszystkich odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w Kościele. Jeśli – w tej mierze – nie jest zaskoczeniem doniosłość
pierwszych wystąpień Benedykta XVI do Roty Rzymskiej3, to tym
1
Ioannes Paulus II, Allocutio ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae
ineunte anno iudiciali [4 II 1980], Communicationes [dalej: ComCan] 12 (1980)
s. 7, n. 2.
2
Zob. Z. Grocholewski, Specyfika wymiaru sprawiedliwości w Kościele, Prawo
Kanoniczne [dalej: PK] 41 (1998) nr 3-4, s. 23.
3
Przypomnijmy, tytułowa „prawda małżeństwa” jest osnową dwóch pierwszych
alokucji następcy Jana Pawła II na stolicy Piotrowej – Benedykt XVI, „Umiłowanie
prawdy a proces o nieważność małżeństwa”. Przemówienie do pracowników
Trybunału Roty Rzymskiej [28 I 2006], L’Osservatore Romano – wydanie polskie [dalej: OsRomPol] 27 (2006) nr 4, s. 28-30; tenże, „Piękno prawdy o małżeństwie, obja
wionej przez Chrystusa”. Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej
[27 I 2007], OsRomPol 28 (2007) nr 5, s. 31-33. Wymowne przy tym są słowa
Benedykta XVI: „Podczas tego pierwszego spotkania z wami wolę raczej skupić uwagę na tym, co stanowi punkt styczny prawa i duszpasterstwa: na umiłowaniu prawdy
[podkr. – A.P.]” – tenże, Umiłowanie prawdy a proces..., s. 29.
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bardziej znaczące wydaje się profetyczne oddziaływanie idei imponującego – co by nie powiedzieć – dorobku wcześniejszego pontyfikatu. Klamrą spinającą całość specjalnego nauczania, ogłaszanego
w dorocznych alokucjach rotalnych w latach 1979-2005 pozostaje deklaracja, którą nasz wielki rodak złożył w czasie ostatniego spotkania
z członkami apostolskiego trybunału4: „W corocznych przemówieniach
do Roty Rzymskiej wielokrotnie przypominałem o fundamentalnym
związku, jaki istnieje między procesem a poszukiwaniem obiektywnej
prawdy. Za to odpowiedzialni muszą być przede wszystkim biskupi,
którzy z mocy prawa Bożego są sędziami swoich wspólnot. To w ich
imieniu trybunały wymierzają sprawiedliwość. Ich obowiązkiem zatem jest osobiście troszczyć się o właściwy dobór członków trybunałów diecezjalnych i międzydiecezjalnych, których są moderatorami,
oraz dbać o zgodność wydawanych orzeczeń ze zdrową nauką [podkr.
– A.P.]”5.
Myliłby się ten, kto niniejszy passus i całość wystąpienia papieskiego chciałby postrzegać jako jeszcze jedno, proste podkreślenie wagi
favor veritatis6 w procesach kanonicznych de nullitate matrimonii.
Skądinąd jest też oczywiste, że „pożegnalnej” alokucji Jana Pawła II
z 2005 roku nie da się sprowadzić do – budującego etos sędziowski – memento o „powinności respektowania prawdy o małżeństwie,
zgodnej z nauczaniem Kościoła”7, o przezwyciężaniu „pokusy formułowania tytułów nieważności małżeństwa w sposób sprzeczny
z najbardziej elementarnymi zasadami prawa”8, czy wreszcie – o podstawowym „kryterium inspirującym deontologię sędziego, [którym]
jest umiłowanie prawdy”9. Uważny odbiorca magisterium soborowego
(Vaticanum II) i posoborowego bez trudu zauważy, iż punktem odniesienia dla wspomnianego wykładu papieskiego okazuje się kwestia
adekwatnej (zdrowej) hermeneutyki prawnej10. „Sędzia – dobitnie pro4
Jan Paweł II, „Przyjąć naukę Kościoła o małżeństwie”. Przemówienie do audy
torów Trybunału Roty Rzymskiej [29 I 2005], OsRomPol 26 (2005) nr 4, s. 24-25.
5
Tamże, s. 24, n. 4.
6
Zob. Z. Grocholewski, Iustitia ecclesiastica et Veritas, Periodica de re canonica
[dalej: PRMCL] 84 (1995) s. 7-30.
7
Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 1.
8
Tamże, s. 24, n. 3.
9
Tamże, s. 24, n. 5.
10
Tamże, s. 25, n. 6.
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klamuje papież – musi stosować się do prawa kanonicznego poprawnie interpretowanego. Nie powinien zatem nigdy zapominać o ścisłym
związku norm prawnych z nauczaniem Kościoła”11.
Nie trzeba dowodzić jak ważkiej, by nie rzec – newralgicznej, materii dotyka niniejsze wskazanie magisterialne. Tym bardziej, że tłem
wypowiedzi papieskiej jest smutna refleksja o współczesnym kryzysie
postrzegania instytucji małżeństwa (i rodziny). Ów narastający problem dobitnie diagnozuje niedawne przemówienie Benedykta XVI do
Roty Rzymskiej z 27 I 2007 roku: „Wyrażenie »prawda małżeństwa«
traci [...] istotne znaczenie w kontekście kulturowym naznaczonym
przez relatywizm i pozytywizm prawny, które sprowadzają małżeństwo do zwykłej formalizacji społecznej więzi uczuciowych. W konsekwencji staje się ono nie tylko czymś przypadkowym, podobnie jak
czasem ludzkie uczucia, ale jawi się też jako swego rodzaju prawna
nadbudowa, którą człowiek jakoby może manipulować wedle własnego upodobania, pozbawiając je nawet charakteru heteroseksualnego”12.
Jeśli zatem Jan Paweł II – niestrudzony promotor i obrońca chrześcijańskiego personalizmu, zostawił niejako w testamencie sędziom i ich
współpracownikom przestrogę przed wnoszeniem do kościelnego wymiaru sprawiedliwości szkodliwej „mentalności pozytywistycznej”13,
to dlatego, że w sprawach de nullitate matrimonii każda (!) deklaracja prawdy procesowej (dicere ius) winna pozostawać w immanetnym
związku z prawdą małżeństwa jako takiego14.
Uniwersalny sens papieskiego apelu bynajmniej nie przesądza o występowaniu „złej woli” u autorów niesprawiedliwych wyroków, które
– mimo złudnych pozorów służby dla dobra człowieka – nie mają nic
wspólnego z prawdziwym działaniem duszpasterskim15. Trudno przeTamże, s. 24, n. 6.
Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 31.
13
W swej ostatniej alokucji rotalnej Jan Paweł II zdemaskował zgubne – dla poprawnej interpretacji norm kanonicznych – skutki myślenia (i działania) w kategoriach nihilizmu i pozytywizmu prawnego. Poddanie się tym trendom stoi w jaskrawej
„sprzeczności z najlepszą tradycją prawniczą, zarówno klasyczną, jak i chrześcijańską” – Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 6.
14
Por. Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 31.
15
Zob. Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros
Advocatosque Rotae Romanae coram admissos (Il giudice si guardi sempre da una
malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pasto
rale) [18 I 1990], ComCan 22 (1990) s. 3-7.
11

12
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cież wykluczyć, że członkowie trybunału kolegialnego (bo o nich tutaj
mowa), działając w tzw. dobrej wierze, z jednej strony dają się ponieść
fałszywemu współczuciu dla osób z upragnieniem oczekujących orzeczenia nieważności małżeństwa, z drugiej – powodowani „błędnymi
sposobami myślenia [...] rozpowszechnionymi w danym środowisku”
(jeśli użyć sformułowania Jana Pawła II) wydają pochopną, i ostatecznie niesprawiedliwą, decyzję sędziowską16. Bez wątpienia ta ostatnia
okoliczność, która dzisiaj szczególnie musi napawać troską każdego
następcę św. Piotra-stróża prawdy Chrystusowej, dała asumpt najpierw
Janowi Pawłowi II, a następnie Benedyktowi XVI, by – w odniesieniu do oceny in concreto w sądach kościelnych ważności małżeństwa
kanonicznego – w sposób zdecydowany i jednoznaczny przypomnieć
o obowiązku wiernego stosowania urzędowej, autentycznej interpretacji słowa Bożego17.
Nie jest więc dziełem przypadku, że wyraźne oznaki tej „piotrowej”
troski znajdujemy w Instrukcji Dignitas connubii (2005)18, przygotowanej z polecenia Jana Pawła II19. Przypomnijmy, chodzi o zbiór przepisów ułożony na kształt vademecum, które – w zamyśle ustawodawcy
kościelnego – ma czynić bardziej zrozumiałą i przejrzystą procedurę
Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 5.
„W rzeczywistości autentyczna interpretacja słowa Bożego, jakiej dokonuje
Magisterium Kościoła (por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Obja
wieniu Bożym „Dei verbum”, 10), ma wartość prawną w takiej mierze, w jakiej dotyczy dziedziny prawa, i nie potrzebuje żadnej dodatkowej formalizacji, aby stać się
prawnie i moralnie wiążącą” – tamże, s. 24-25, n. 6; zob. też Benedykt XVI, Piękno
prawdy o małżeństwie..., s. 32.
18
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas connubii” se
rvanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis
matrimonii [25 I 2005] [dalej: DC], ComCan 37 (2005) s. 11-89.
19
Tenże papież 24 II 1996 roku powołał międzydykasterialną Komisję (w składzie: F. Daneels – przewodniczący, Ch. J. Scicluna – sekretarz, R. Funghini, J. Huber,
U. Navarrete, V. de Paolis) która – wedle kryteriów i metody zastosowanych przy
powstaniu Instrukcji Provida Mater /AAS 28 (1936) s. 313-361/ - miała opracować
projekt przepisów (przyszłej Instrukcji), którymi będą związani sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości przy rozpatrywaniu spraw o nieważność małżeństwa – zob. DC, s. 14; Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices,
Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos [18 I 1998], ComCan 30
(1998) s. 10, n. 5; zob. też F. Daneels, Una introducción general a la Instrucción
„Dignitas connubii”, Ius canonicum [dalej: IusCan] 46 (2006) s. 35.
16
17
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obowiązującą w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa20.
W doktrynalnym wstępie, poprzedzającym kolejne artykuły Instrukcji,
pojawia się – wraz z rekomendacją personalistycznego obrazu małżeństwa nakreślonego w soborowej Konstytucji „Gaudium et spes”21
– dwukrotne nawiązanie do pamiętnego przemówienia Jana Pawła II
do Roty Rzymskiej z 1997 roku. Powód? Siła ideowego przekazu tego
wystąpienia i zarazem wyrazisty w warstwie merytorycznej komunikat
myśli papieskiej są dziś aż nadto czytelne: Wybór optyki autentycznego personalizmu stwarza najlepsze warunki dla przyjęcia właściwej
postawy „hermeneutycznej”, a mianowicie – w interpretacji i stosowaniu kanonicznych przepisów prawa małżeńskiego (materialnego
i procesowego) pozwala uniknąć z jednej strony szkodliwego formalizmu, z drugiej – równie destrukcyjnego subiektywizmu. Właśnie
w tej odnowionej (aggiornamento), zakorzenionej w Tradycji i oddającej „ducha” prawa, perspektywie, jurydyczność jawi się nie jako coś
zewnętrznego w stosunku do międzyosobowej rzeczywistości małżeństwa, ale wprost – ex natura – jako jej wymiar wewnętrzny22.
Jak bardzo aktualne pozostają niniejsze enuncjacje wielkiego nauczyciela personalizmu – zwłaszcza w kontekście służebno-profetycznej roli sądów kościelnych – zaświadcza dzisiaj Benedykt XVI, który
przesłanie swojego poprzednika uczynił wiodącym tematem cytowanej już alokucji rotalnej w 2007 roku. W ocenie papieża – J. Ratzingera
pułapek prawniczego pozytywizmu – łatwo godzącego się na „rozziew
między prawem a życiem” (skąd już tylko krok do „subiektywistycz20
Benedykt XVI, Umiłowanie prawdy a proces..., s. 28; zob. też J. Herranz,
Istruzione „Dignitas connubii”: la sua natura e finalità [Praesenatio Instructionis
„Dignitas connubii”. I. Sermo habitus a Card. Iuliano Herranz Praeside Pontificii
Consilii de Legum Textibus], ComCan 37 (2005) s. 93-97.
21
Zob. KDK, nn. 47-52.
22
Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato, occorre aver ben
chiaro il principio che la valenza giuridica non si giustappone come un corpo estra
neo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione ve
ramente intrinseca. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli,
sono anche costitutivamente rapporti di giustizia, e perciò sono realtà di per sé giuri
dicamente rilevanti. [...] In una prospettiva di autentico personalismo, l’insegnamento
della Chiesa implica l’affermazione della possibilità della costituzione del matrimo
nio quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato
al bene dei coniugi stessi e dei figli – Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis
ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos [27 I 1997],
ComCan 29 (1997) s. 14, n. 3, 4; por. DC, s. 12.
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nej i indywidualistycznej relatywizacji” fałszujących rzeczywistość
małżeńską) – nie da się uniknąć bez wyciągnięcia ostatecznych konsekwencji z faktu, że „antropologiczna i zbawcza prawda o małżeństwie
– także w wymiarze prawnym – ukazana jest już w Piśmie Świętym
[podkr. – A.P.]”23. Odwołując się do Jana Pawła II „teologii ciała” (cyklu katechez o ludzkiej miłości) Benedykt XVI z naciskiem podkreśla
nieoceniony („szczególnie oświecający”) walor wypowiedzi Jezusa:
„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”24. „Każde małżeństwo jest [...] owocem dobrowolnej decyzji mężczyzny i kobiety,
a ich wolność przejawem naturalnej zdolności wpisanej w ich męskość
i kobiecość. [...] Nierozerwalność małżeństwa nie wynika [jednak]
z nieodwołalnego zobowiązania zawierających je stron, ale jest wpisana w naturę »mocnej więzi ustanowionej przez Stwórcę« (Jan Paweł II,
katecheza z 21 listopada 1979 r., n. 2). Zawierający małżeństwo muszą
zaangażować się w sposób nieodwołalny właśnie dlatego, że takie jest
małżeństwo w planie stworzenia i odkupienia”25. I tu papież dochodzi
do sedna sprawy: „Zasadniczy charakter prawny małżeństwa wyraża
się w tej właśnie więzi, oznaczającej dla mężczyzny i kobiety obowiązek sprawiedliwości i miłości, od którego ze względu na dobro własne
i dobro wszystkich nie mogą się uchylić, nie sprzeciwiając się temu, co
sam Bóg w nich uczynił”26.
Zarówno całe magisterium de matrimonio Jana Pawła II, jak i wnosząca nowe inspiracje nauka autora encykliki Deus caritas est27 nie
pozostawiają wątpliwości. Każde działanie Kościoła (w tym: sądowoduszpasterskie) w służbie przymierzu miłości małżonków i ich nieBenedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 32.
Mt 19, 6.
25
Tamże. Podobnie, w swojej pierwszej alokucji (2006) Benedykt XVI – wskazując na przemówienia rotalne z lat: 2000 i 2002 – stwierdza: „Zasada nierozerwalności
małżeństwa, stanowczo potwierdzona w tym miejscu [wobec tego samego audytorium
– A.P.] przez Jana Pawła II [...] należy do całości tajemnicy chrześcijańskiej”– tenże,
Umiłowanie prawdy a proces..., s. 30; Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis
ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos [21 I 2000],
ComCan 32 (2000) s. 3-8; tenże, Nierozerwalność małżeństwa dobrem wszystkich.
Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej [28 I 2002], OsRomPol 23
(2002) nr 4, s. 33-35.
26
Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 32.
27
Tenże, Litterae encyclicae „Deus caritas est” [25 XII 2005], AAS 98 (2006)
s. 217-252.
23
24
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rozerwalnej komunii małżeńsko-rodzinnej potwierdza rzeczywistość
przyrodzonego wymiaru prawnego institutum matrimonii. Stąd też,
kluczowa w sądowym poszukiwaniu prawdy obiektywnej, afirmacja
„naturalnego charakteru prawnego małżeństwa” – czyli przyjęcie oczywistego faktu, iż „ze swej natury należy ono do dziedziny sprawiedliwości w relacjach międzyosobowych” (jak autorytatywnie deklaruje
Benedykt XVI )28 – świadczy o czymś więcej niż tylko o woli zneutralizowania potencjalnych zagrożeń mentalności pozytywistycznej czy
relatywistycznej. Świadczy o odpowiedzialności za prawdę i o świadomym wyborze adekwatnej interpretacji norm kanonicznych obowiązujących w Kościele. Benedykt XVI stawia sprawę jasno: w aplikowaniu
przez sądy kościelne przepisów prawa małżeńskiego – materialnego
i procesowego – należy po pierwsze, zdecydowanie odciąć się od tendencji, które deprecjonują dziedzictwo Tradycji Kościoła i odrzucić
„hermeneutykę nieciągłości i zerwania”, po wtóre, konsekwentnie
stosować – soborową z ducha – „hermeneutykę odnowy zachowującej ciągłość”29. Nie trzeba przekonywać, jak ważny dla kanonistyki
jest ów głos „pierwszego obrońcy i apostoła Prawdy” w obliczu realizacji podstawowego celu duszpasterskiego: budowania communio
Ecclesiae; dodajmy – misji, w której kościelny wymiar sprawiedliwości uczestniczy w sposób szczególny.
Szerszy kontekst współczesnego magisterium papieskiego pozwala
lepiej zrozumieć wspomniany wcześniej apel (przestrogę) Jana Pawła II
z jego ostatniego przemówienia do Roty Rzymskiej pod znamiennym
28
 �����������������������������������������������������������������������������
Tamże, s. 33. ���������������������������������������������������������������
„W tej perspektywie prawo naprawdę łączy się z życiem i z miłością, jako coś, co z natury »musi być«. [...] Miłość i prawo mogą zatem być tak silnie
związane, że sprawiają, iż mąż i żona są sobie wzajemnie winni miłość” – tamże; zob.
też A. Pastwa, Prawne znaczenie miłości małżeńskiej, Katowice 1999.
29
Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 32-33. O wadze tej wypowiedzi najlepiej świadczy fakt, że Benedykt XVI we wcześniejszym, grudniowym
przemówieniu do Kurii Rzymskiej, wskazał na współistnienie opozycyjne (w „konfrontacji i przeciwstawieniu”) wymienionych dwóch hermeneutyk i negatywny wpływ
tego zjawiska na mającą się dokonywać recepcję Vaticanum II. W opinii Ojca św.,
jakkolwiek niejednokrotnie „hermeneutyka nieciągłości może się wydawać przekonująca”, to hermeneutyka „reformy” („odnowy zachowującej ciągłość”) jest jedynym
kluczem do zrozumienia myśli Soboru i wprowadzania w życie jego postanowień –
tenże, „Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu”. Przemówienie do kardy
nałów, biskupów i pracowników Kurii Rzymskiej [22 XII 2005], OsRomPol 27 (2006)
nr 2, s. 17-18.
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tytułem: „Przyjąć naukę Kościoła o małżeństwie”. Śmiało dziś można
powiedzieć, że sens niniejszej tytułowej formuły wybrzmiewa nade
wszystko w zdaniu z końcowej części przemówienia: „Zdrowa hermeneutyka prawna wymaga tejże wizji obejmującej całość nauczania
Kościoła, tak, aby można było organicznie związać każde twierdzenie
z tradycją”30. I choć papież odniósł walor tej konkluzji do wszystkich
etapów postępowania de nullitate matrimonii, to – jak łatwo zauważyć
– dotyczy ona w głównej mierze momentu kulminacyjnego w procesie
(małżeńskim). A to oznacza ni mniej ni więcej, że – w świetle brzmienia § 1 kan. 1608 („Do wydania jakiegokolwiek wyroku wymaga się
u sędziego wewnętrznej moralnej pewności co do sprawy, która ma
być rozstrzygnięta wyrokiem”) – członkowie trybunału kolegialnego
zyskują klucz do właściwej aplikacji § 4 tegoż kanonu: „Sędzia, który nie może osiągnąć takiej pewności [moralis certitudo], powinien
orzec, że nie udowodniono uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego odesłać, chyba że chodzi o sprawę cieszącą się przywilejem
prawa [favor iuris, favor matrimonii], w którym to wypadku należy
wydać wyrok na jej korzyść”.
2. Personalistyczny horyzont zasady favor matrimonii
Posługa sędziego kościelnego w sprawach de nullitate matrimonii,
określona optymalnie w posoborowym magisterium papieskim jako
ministerium veritatis et caritatis31, z natury rzeczy obliguje do przyjęcia właściwej postawy hermeneutycznej. W świetle dotychczasowych
analiz trudno nie dostrzec, że węzłowa w każdym procesie formuła
sentencji wyroku solum Deum prae oculis habens („mając tylko Boga
przed oczyma”) winna być świadectwem i swoistą pieczęcią wierności
integralnej wizji małżeństwa32. Nie wystarcza zatem samo mentalne
dystansowanie się do idei pozytywizmu prawnego czy indywidualiJan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 25, n. 6.
Zob. Z. Grocholewski, La función del juez en las causas matrimoniales, IusCan
45 (2005) s. 26.
32
Nie sposób „przejść do porządku dziennego” (bez głębszej refleksji) nad stwierdzeniem Benedykta XVI: „[...] całościowe rozumienie instytucji małżeństwa musi
obejmować także jasne zrozumienie jej wymiaru prawnego” – Benedykt XVI, Piękno
prawdy o małżeństwie..., s. 32. Próbę zintegrowanego ujęcia małżeństwa kanonicznego wokół paradygmatów nauki de matrimonio Soboru Watykańskiego II podjąłem
w pracy: Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Katowice
2007.
30

31
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stycznego subiektywizmu. Groźba „wypaczonej interpretacji obowiązujących norm kanonicznych”33 – szczególnie w miejscu, gdzie wymiar naturalny i nadprzyrodzony „splatają się ze sobą tak ściśle jak
prawda o człowieku i prawda o Bogu”34 – nie zniknie, jeśli we wspomnianym dicere ius zabraknie „programowego”, pozytywnego odniesienia się do całości nauczania Kościoła35.
Rację ma, inspirowany nauczaniem papieskim, J.I. Bañares36, kiedy
dynamikę poszukiwania prawdy procesowej de matrimonio i jej zobiektywizowanie w wyroku trybunału kolegialnego zaleca postrzegać
nie inaczej, jak tylko w formalnie spójnej oraz merytorycznie komplementarnej i kompletnej perspektywie badawczej. Wszak odpowiedzialna realizacja przez sędziów trybunału (i ich współpracowników)
– od początku, do końca procesu – zasady favor veritatis nie może abstrahować od okoliczności, że w każdej konkretnej sprawie małżeńskiej
na zajęcie jasnego stanowiska czeka jednocześnie kilka ważnych kwestii. I tak, adekwatnej odpowiedzi domagają się: kwestia metafizyczna37 – w świadomym przyjęciu ontologicznego fundamentu instytucji
małżeństwa z właściwie odczytaną prawdą o osobie ludzkiej i jej wolności, kwestia gnozeologiczna38 – w afirmacji realistycznej i pozbawionej sceptycyzmu koncepcji dotyczącej możliwości (granic) poznania

Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 33.
Jan Paweł II, „Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego”. Przemówienie
do członków Trybunały Roty Rzymskiej [30 I 2003], OsRomPol 24 (2003) nr 4, s. 48,
n. 2.
35
Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 25, n. 6.
36
Zob. J.I. Bañares, El „favor matrimonii” y la presunción de validez del ma
trimonio contraído. Comentario al Discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota
Romana de 29.I.2004, IusCan 45 (2005) s. 243-257.
37
„Prawdziwie prawna analiza małżeństwa musi opierać się na metafizycznej wizji
człowieka i więzi małżeńskiej. Bez tego fundamentu ontologicznego instytucja małżeństwa staje się jedynie zewnętrzną nadbudową, wytworem prawa i uwarunkowań
społecznych, ograniczającym swobodę samorealizacji osoby” – Jan Paweł II, „Odkryć
na nowo prawdę, dobro i piękno małżeństwa”. Przemówienie do członków Trybunały
Roty Rzymskiej [29 I 2004], OsRomPol 25 (2004) nr 4, s. 36, n. 7.
38
„Każdy system procesowy powinien [...] dążyć do tego, aby sędziowie mogli
sprawnie podejmować obiektywne i skuteczne decyzje. Także w tej dziedzinie fundamentalne znaczenie ma relacja między rozumem i wiarą” – Benedykt XVI, Umiłowanie
prawdy a proces..., s. 29.
33
34
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ludzkiego, czy też kwestia teologiczna39 – we właściwym rozumieniu
sytuacji skażenia grzechem pierworodnym ludzkiej natury i rzeczywistych skutków Odkupienia dokonanego przez Chrystusa40. W końcu
– jeśli powołać się na trafne intuicje kardynała Z. Grocholewskiego
– wolno sądzić, iż w rzetelnym wypełnieniu swojej misji sędziowie
trybunału kolegialnego powinni – w tej samej całościowej perspektywie – skoncentrować swą uwagę na kwestii deontologicznej, czyli
odpowiedzi na pytanie: jakie wartości są chronione w danym procesie
de nullitate matrimonii?
O znaczeniu niniejszej kwestii przesądza niewątpliwie jej bezpośredni związek z zapisaną w kan. 1060 formułą domniemania prawnego (praesumptio iuris)41, utrzymującą w mocy tradycyjną zasadę favor
matrmonii42; dodajmy – zasadę która, jak to już było w ustawodawstwie z 1917 roku, pozostaje instruktywna i wiążąca w rozstrzyganiu
spraw o nieważność małżeństwa. Wagę wspomnianej kwestii podnosi
dodatkowo niepokojąca diagnoza Jana Pawła II zawarta w przemówieniu do Roty Rzymskiej z 2002 roku: „W ostatnich latach sprzeciwiano
się czasami tradycyjnemu favor matrimonii w imię favor libertatis lub
favor personae. Jest oczywiste, że w tej dialektyce chodzi w gruncie
rzeczy o nierozerwalność małżeństwa, ale antyteza jest jeszcze bardziej radykalna, gdyż dotyczy samej prawdy o małżeństwie, w sposób
mniej lub bardziej otwarty relatywizowanej”43. Trudno w tej sytuacji –
szczególnie wobec zdecydowanej reakcji papieża – uchylić się od próby zgłębienia sygnalizowanego problemu i nie dociekać, czy istnieją
39
„W każdym małżeństwie uobecnia się tajemnica odkupienia, dokonującego się
poprzez rzeczywisty udział w krzyżu Zbawiciela, zgodnie z chrześcijańskim paradoksem, który wiąże szczęście z akceptacją cierpienia w duchu wiary” – Jan Paweł II,
Wymiar nadprzyrodzony związku..., s. 49, n. 5.
40
J.I. Bañares, El „favor matrimonii”..., s. 256.
41
KPK 1983, kan. 1060: „Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego”; zob. też obszerne komentarze do kan. 1060 – J.I. Bañares,
Comentario al c. 1060, w: Comentario exegético al Código de Derecho canónico,
Pamplona 20023, vol. 3/2, s. 1087-1093; G. Dalla Torre, Il „favor iuris” di cui
gode il matrimonio (cann. 1060 e 1101 § 1), w: Diritto matrimoniale canonico, vol.
1 [„Studi Giuridici”, vol. 56], Città del Vaticano 2002, s. 221-234.
42
Zob. M. Calamari, De „favor iuris” nel processo matrimoniale canonico e ci
vile, Padova 1932; C.A. Reckers, De favore quo matrimonium gaudet in iure canoni
co, Romae 1951.
43
Jan Paweł II, Nierozerwalność małżeństwa..., s. 34, n. 7.
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jakiekolwiek racjonalne przesłanki do wysuwania twierdzeń, że aplikacja norm kościelnego ius matrimoniale potencjalnie (w określonych
okolicznościach) prokuruje konflikt44 między favor matrimonii i favor
veritatis45? Czy przychylność prawa (favor iuris), która daje związkowi mężczyzny i kobiety zawartemu w formie zewnętrznej legitymację ważności i obowiązywania46, czyli – innymi słowy – kanoniczna
ochrona dobra, jakim jest naturalna i sakramentalna godność instytucji
małżeństwa, może się odbywać kosztem osobowego dobra stron?
Nieprzypadkowo kard. Z. Grocholewski, mierząc się implicite z tak
zarysowanym problemem47, odnosi zasadę favor matrimonii do spójnej – bo nade wszystko całościowej (!) – osobowo-eklezjologicznej
wizji institutum matrimonii. Pośród przesłanek doktrynalnych, czy dosłownie: kluczy, do należytego wypełnienia posługi wymiaru sprawiedliwości, kanonista wymienia na pierwszym miejscu namysł sędziego
nad nieocenionym dobrem, jakim jest każde małżeństwo. Wszak pełniąc niezastąpioną rolę wspólnototwórczą, stanowi ono część dobra
wspólnego i to zarówno w porządku naturalnym (gdzie, co oczywiste,
posiada wysoką rangę społeczną), jak i w porządku transcendentnym
(nadprzyrodzonym). Sędziowie kościelni muszą mieć na uwadze, że
małżeństwo jako takie, ale i każda małżeńska communio personarum,
przynależą par excellence do życia i misji Kościoła – rozumianego
44
Zob. J. Kowal, Conflitto tra „favor matrimonii” e „favor libertatis”? PRMCL
94 (2005) s. 243-273.
45
Pytanie to w rzeczy samej jest pytaniem retorycznym, o czym najlepiej świadczy dalszy ciąg wypowiedzi Ojca św.: „Nie jest słuszne powoływanie się – przeciwko prawdzie węzła małżeńskiego – na wolność stron, bowiem przez wolną zgodę na
zawarcie związku zobowiązały się one do przestrzegania obiektywnych wymogów
rzeczywistości małżeńskiej, która nie może być zmieniona w imię ludzkiej wolności.
A zatem działalność sądownicza musi kierować się zasadą favor indissolubilitatis” –
Jan Paweł II, Nierozerwalność małżeństwa..., s. 34, n. 7.
46
Por. KPK 1983, kan. 1057 § 1. Operatywność zasady favor matrimonii dobrze
oddaje znana maksyma prawna: Matrimonium semel legitime contractum, semel vali
dum consendum est, donec eius nullitas plene probetur C. Holböck, Tractatus de iuri
sprudentia S.R. Rotae, Graetiae-Vindobonae 1957, s. 42-43; por. też G. Dalla Torre,
Il valore della presunzione del can. 1101 in una società secolarizzata, w: Matrimonio
e Sacramento [„Annali di dottrina e giurisprudenza canonica”, vol. 32], Città del
Vaticano 2004, s. 60.
47
We wcześniej cytowanym opracowaniu autor przywołuje m.in. in extenso tę
symptomatyczną wypowiedź Jana Pawła II – Z. Grocholewski, La función del juez...,
s. 26.
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jako Communio. A to obliguje do wyjątkowej odpowiedzialności sądowo-duszpasterskiej, by rzeczone wspólne i wspólnotowe dobro wiernie
chronić, a prawdę o nim promować niestrudzenie w wymiarze religijnym, społecznym i kulturowym48. Dość powiedzieć, że konstatacja
wybitnego kanonisty znakomicie współgra z nauczycielskim pouczeniem, które Benedykt XVI wygłosił w cytowanym przemówieniu do
Roty Rzymskiej w 2006 roku – właśnie z zamysłem uwypuklenia wagi
„naturalnego domniemania ważności małżeństwa” (favor matrimonii):
„Przedmiotem procesu jest [...] orzeczenie prawdy co do ważności lub
nieważności konkretnego małżeństwa, a więc co do rzeczywistości,
która stanowi fundament instytucji rodziny i w najwyższym stopniu
dotyczy Kościoła i społeczeństwa. W konsekwencji można stwierdzić,
że w tego rodzaju procesach podmiotem oczekującym orzeczenia jest
sam Kościół”49.
Wszelako całościowo-integralny walor małżeństwa należy rozpoznawać zawsze w kontekście ius connubii – podstawowego prawa
osoby i zarazem podstawowego prawa chrześcijanina50. Zależność tę
celnie uwypukla Z. Grocholewski, kiedy równie ważny wyznacznik
posługi wymiaru sprawiedliwości w sprawach małżeńskich dostrzega
w szeroko pojętym dobru osobowym stron, co istotne – z wyraźnym
podkreśleniem związku tego dobra z eksplikowanym wcześniej dobrem wspólnym51.
Jak trafny okazuje się wybór niniejszej „zintegrowanej” optyki
personalistycznej52 w doktrynalno-pastoralno-sądowniczym spojrzeTamże, s. 25.
Benedykt XVI, Umiłowanie prawdy a proces..., s. 29-30.
50
„Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania” –
KPK 1983, kan. 1058; zob. J.I. Bañares, Comentario al c. 1058, w: Comentario exegético..., vol. 3/2, s. 1067-1075; tenże, El „ius connubii”, ¿derecho fundamental del
fiel?, Fidelium Iura 3 (1993) s. 233-261.
51
En segundo lugar hay que considerar el matrimonio como derecho fundamental
de los fieles. Ello implica el derecho a contraer un matrimonio válido, el derecho a re
cibir la asistencia espiritual y pastoral necesaria para realizar su misión matrimonial
y familiar, el derecho a la protección de la realidad matrimonial y familiar, el derecho
a recibir – en su caso – la sentencia justa acerca de la eventual nulidad del matrimo
nio contraído – Z. Grocholewski, La función del juez..., s. 25.
52
Optykę tę – o czym można się będzie przekonać w dalszej części opracowania –
nader skutecznie propagują dwaj wybitni kanoniści – J.M. Serrano Ruiz, L’ispirazione
conciliare nei principi generali del matrimonio canonico, w: Matrimonio canonico fra
48
49
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niu na małżeństwo może świadczyć fakt, że – w świetle analiz polskiego kanonisty – dwa wcześniej wymienione wyznaczniki-klucze,
służące sprawiedliwemu sądzeniu spraw małżeńskich, w naturalny
sposób prowadzą do zasady favor matrimonii. I nie chodzi już tylko
o dyrektywę określającą aktywność ściśle procesową, ale o zasadę inspirującą i kształtującą cały system kościelnego prawa małżeńskiego.
W tym miejscu – niejako rekapitulując – kardynał Z. Grocholewski naprowadza uwagę sędziów na znany passus przemówienia Jana Pawła II
do Roty Rzymskiej z 29 I 2004 roku: „W rzeczywistości chodzi o zasadę, która znacznie przekracza domniemanie ważności, zważywszy,
że inspiruje ona wszystkie przepisy kanoniczne dotyczące małżeństwa,
zarówno przedmiotowe, jak procesowe. Troska o małżeństwo winna
bowiem inspirować całą działalność Kościoła, duszpasterzy i wiernych, społeczeństwa świeckiego – jednym słowem wszystkich ludzi
dobrej woli. Fundamentem takiej postawy nie jest bowiem decyzja
mniej lub bardziej arbitralna, ale uznanie wartości tego obiektywnego
dobra, jakim jest każdy związek małżeński i każda rodzina. Właśnie
wówczas, gdy uznanie dobra tak fundamentalnego jest zagrożone na
płaszczyźnie indywidualnej i społecznej, ujawnia się w całej pełni jego
znaczenie dla osób i wspólnot [podkr. – A.P.]53.
Nakreślony obraz, istotnego dla całej kanonicznej doktryny małżeńskiej, pryncypium stanowi – wedle prawideł „hermeneutyki odnowy
zachowującej ciągłość” – potwierdzenie niezmiennej acz bogatej tradycji kanonistycznej: od uznawania małżeństwa za res favorabilis aż po
współczesne promowanie „kultury nierozerwalności” (z jakże uzasadnionym podkreśleniem roli nauczycielskiego autorytetu papieża Jana
Pawła II)54. A jeśli tak, to tym bardziej naturalne (wręcz modelowe)
tradizione e rinnovamento, Bologna 19912, s. 71-79; J.I. Bañares, El „favor matri
monii”..., s. 243-257.
53
Jan Paweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 34-35, n. 3; Z. Grocholewski, La
función del juez..., s. 25. Gwoli jasności odnotujmy, że w pierwszej części przemówienia papież wrócił do swojej diagnozy sprzed dwu lat – Jan Paweł II, Odkryć na nowo
prawdę..., s. 34, n. 2.
54
Uzasadnienie ochrony prawnej małżeństwa znajdujemy m.in. w Dekretałach
pap. Grzegorza IX – X, 4, 5, 7. Głęboko zakorzenione w tradycji kanonistycznej jest
także T. Sáncheza klasyczne ujęcie favor matrimonii: [...] ita est matrimonii favor: ir
ritum dissolvere ac validum tueri nawiązuje – T. Sánchez, De sancto matrimonii sa
cramento, Venetiis 1614, lib. VII, disp. 100, n. 14; zob. O. Giacchi, La certezza morale
nella pronuncia del giudice ecclesiastico, w: „Ius Populi Dei”. Miscellanea in honorem
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zdawałoby się dalsze funkcjonowanie w nomenklaturze tradycyjnego
rozróżnienia: favor iuris „antecedens” – favor iuris „consequens”.
Chodzi o denominację specjalnej ochrony prawnej, której w systemie
ius matrimoniale podlegają: w pierwszym przypadku – osobista (prywatna) wolność zawierania małżeństwa, w drugim – nierozerwalność
(indissolubilitas) węzła małżeńskiego i trwałość (stabilitas) instytucji
małżeństwa55. Atoli, pomimo „żelaznej” logiki niniejszej klasyfikacji,
może zrodzić się wątpliwość co do rzeczywistej wzajemnej korelacji
desygnatów obu pojęć, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę historyczno-ideowe konotacje takich, a nie innych rozwiązań konceptualnych
przyjętych w matrymonialistyce. Otóż, jedynie pierwsze pojęcie, odsyłając de facto do obszaru znaczeniowego zasady ius connubii, ewokuje
w sposób czytelny promocję tych osobowych wartości etycznych
i duchowych, które soborowy i posoborowy nurt myśli personalistycznej wiąże z małżeńską i rodzinną communio personarum56. Stąd też
G. Dalla Torre – przywołując imperatyw mocy wiążącej podstawowych praw człowieka i chrześcijanina57 – słusznie zauważa, że „w tej
perspektywie pierwsza część kan. 1060 [matrimonium gaudet favore
iuris – A.P] może być rozumiana jako ogólna reguła (formula riassun
Raymundi Bidagor, Roma 1972, vol. 2, s. 619-620. Współcześnie, do rangi symbolu
urasta wypowiedź Jana Pawła II: „Każdy sprawiedliwy wyrok o ważności lub nieważności małżeństwa jest przyczynkiem do kultury nierozerwalności, tak w Kościele, jak
i w świecie” – Jan Paweł II, Nierozerwalność małżeństwa..., s. 34, n. 7.
55
Zob. C.A. Reckers, De favore quo matrimonium gaudet..., s. 48-50, 182;
S. A rdito , Il matrimonio, w: Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. 3 [„Quaderni
di Apollinaris”, vol. 3]. Roma 1980, s. 290; W. Góralski, Domniemania prawne
w dziedzinie materialnego prawa małżeńskiego w KPK z 1983 roku, Ius Matrimoniale
10 (2005) s. 121. Tę logikę odzwierciedla sama konstrukcja kan. 1060, który treściowo
jest niemal identyczny z dawnym can. 1014 w CIC 1917 (brak jedynie klauzuli wskazującej na przewagę privilegium fidei nad domniemaniem o ważności małżeństwa: sa
lvo praescripto can. 1127; dodajmy, że treść can. 1127 pokrywa się z treścią kan. 1150
w KPK 1983: In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris) – zob. U. Navarrete,
Favore del diritto (favor iuris), w: Nuovo dizionario di diritto canonico, ed. C. Corral
Salvador - V. De Paolis - G. Ghirlanda, Milano 1993, s. 494-499; F.J. A znar G il ,
Derecho matrimonial canónico, vol. 1: Canones 1055-1094, Salamanca 2001,
s. 141-142.
56
Por. U. Navarrete, Favore del diritto..., s. 494.
57
„Wszyscy wierni mają prawo być wolni od jakiegokolwiek przymusu
w wyborze stanu życia” - KPK 1983, kan. 219.
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tiva) całej dyscypliny materialnego prawa małżeńskiego, która stymuluje i ukierunkowuje wykonywanie ius connubii”58.
Ale już nad drugim pojęciem, oddającym bliższe (specyficzne)
znaczenie zasady favor matrimonii – dodajmy: pojęciem, do którego
odwołuje się figura prawna domniemania ważności związku po wyrażeniu zgody małżeńskiej (chodzi o formułę drugiej części kan. 1060,
odczytywaną w powiązaniu z dyspozycją kan. 1101 § 159) – wyraźnie
ciąży jego genetycznie zakotwiczenie w dawnym reistyczno-instytucjonalistycznym oglądzie rzeczywistości małżeństwa (kontraktualizm)60.
Ujawniły to po Soborze Watykańskim II zarówno opinie znanych kanonistów61, mniej lub bardziej krytyczne wobec rzekomo apersonalnego czy antypersonalnego profilu owej zasady, jak i same prace Komisji
Odnowy KPK nad kodyfikacją prawa małżeńskiego62. Otóż relacje
z owych prac zamieszczane w „Communicationes” wskazują (pośrednio) na aktywność w łonie Zespołu „De matrimonio” zwolenników
gruntownej rewizji can. 1014 – i to w myśl „personalistycznej” reguły,
że domniemania winny faworyzować osoby, a nie instytucje63. Co cieG. Dalla Torre, Il „favor iuris”..., s. 223.
„Domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa” – KPK 1983, kan. 1101 § 1; zob.
G. Dalla Torre, Il „favor iuris”..., s. 224-226; tenże, Il valore della presunzione del
can. 1101..., s. 64-66.
60
A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej,
Katowice 2007, s. 16-44.
61
Zob. przykładowo – B. P rimetshofer , Pastorale Anfragen an ein kirchliches
Eherecht, Diakonia 11 (1980) s. 263-264; H. Pree, Die Ehe als Bezugswirklichkeit
- Bemerkungen zur Individual- und Sozialdimension des kanonischen Eherechts,
ÖAKR 33 (1982) s. 393.
62
Zob. J. Kowal, Conflitto tra „favor matrimonii”..., s. 258-265.
63
Quod attinet ad canonem 1014, de favore quo gaudet matrimon����������������
ium et de conse
quenti praesumptione validitatis matrimonii in casu dubii, donec contrarium probetur,
salvo praescripto can. 1127, etsi opinio, recenter proposita, hanc scilicet praesumptio
nem esse abolendam cum praesumptiones non institutis, sed personis favere debeant,
in coetu fuit considerata, canonem integrum servandum esse visum fuit, non tantum ad
praecavendas frecfentes incertitudines de statu matrimoniali, sed maxime quia canon
non quidem est iuris divini, tamen nititur iure divino circa matrimonii proprietates es
sentiales – ComCan 3 (1971) s. 70; zob. też ComCan 3 (1971) s. s. 223-224. Z badań
prowadzonych przez J. Kowala dowiadujemy się, że patronami krytyki i zgłaszanych
postulatów zmiany zasady favor matrimonii w kierunku favor personae seu libertatis
byli: ponens wymienionego zespołu P. Huizing oraz konsultor-członek zespołu St.J.
Kelleher – J. Kowal, Conflitto tra „favor matrimonii”..., s. 263.
58
59
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kawe, wspomniane relacje nie przynoszą żadnej informacji o konstruktywnej polemice z niniejszym stanowiskiem – np. wykazaniu błędu
z gruntu fałszywego przeciwstawiania w małżeństwie tego co personalne, temu co instytucjonalne64 – toteż trudno oprzeć się wrażeniu,
że dla skutecznej „neutralizacji” postulatów mniejszości musiano się
uciec aż do „ostatecznego” argumentu. Jest nim deklaracja, że choć
wspomniany kanon nie pochodzi z prawa Bożego, to jednak w prawie tym jest zakorzeniony – przez relację do istotnych przymiotów
małżeństwa65.
Nie trzeba tłumaczyć, jak łatwo brak oparcia prawno-pastoralnych
działań i decyzji sędziów w procesach de nullitate matrimonii na fundamencie „prawdziwej antropologii prawnej małżeństwa”66 może
stworzyć pole do niedopuszczalnych nadużyć. Owszem, owo niebezpieczeństwo – przed którym przestrzegają papieże początku III tysiąclecia: Jan Paweł II i Benedykt XVI – jest poważniejsze i bardziej realne
wtedy, gdy – dodatkowo – mamy do czynienia z innym przejawem
pozytywistycznego formalizmu, a mianowicie niedostrzeganiem, czy
wręcz kwestionowaniem potrzeby spójności systemowej w aplikacji
norm ius matrimoniale67. I tu niestety nasuwa się retoryczne pytanie:
Co w takich okolicznościach miałoby jeszcze stać na przeszkodzie, by
sędziowie – już nie teoretycznie, ale praktycznie: w orzecznictwie –
znajdowali usprawiedliwienie dla tzw. łatwych rozwiązań, w których
miejsce favor matrimonii zajmą fałszywie rozumiane favor personae,
favor veritatis subiecti lub favor libertatis68?
Papieskie przestrogi kierowane na progu XXI wieku do pełniących
kościelną posługę wymiaru sprawiedliwości w sprawach małżeńskich
stanowią wystarczający dowód na to, jak cenne i przydatne w praktyce
sądowej są, głoszone od niemal 40. lat, „programowe” tezy wybitnego
audytora rotalnego J. M. Serrano Ruiza. Nie jest dziełem przypadku,
że ten znakomity promotor personalizmu w posoborowej matrymonialistyce69 konsekwentnie optuje, by zasadę favor matrimonii – w obu (!)
jej tradycyjnych obszarach znaczeniowych (favor iuris „antecedens”
64
65
66
67
68
69

Zob. A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa..., s. 204-209.
ComCan 3 (1971) s. 70.
Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie..., s. 32.
Zob. Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 6.
Tenże, Odkryć na nowo prawdę..., s. 34, n. 2.
Zob. A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa..., s. 209-275.
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i favor iuris „consequens”) – sytuować w ramach zintegrowanego
personalistycznie systemu prawa małżeńskiego. Wszak ewidentna
w planie osobowym bliskość perspektyw fieri i facto esse małżeństwa
– formalne odzwierciedlenie jedności wydarzenia daru osób w przymierzu (konsens) oraz dalszej dynamiki oddawania się i przyjmowania
małżonków (stan małżeński)70 – niesie z sobą istotną wskazówkę takiego samego całościowo-personalnego (tj. zakorzenionego w prawdzie
o osobie i jej wymiarze komunijnym) odczytywania podstawowych
pryncypiów i norm ius matrimoniale71. Okazuje się, że dopiero niniejsza perspektywa umożliwia adekwatny i kompletny obraz favor ma
trimonii jako fundamentalnej zasady systemowej odwołującej się do
pełnego wizerunku małżeństwa: sakramentalnego przymierza miłości
(consensus essentialiter amorosus) – sakramentalnej wspólnoty całego
życia (Ecclesia domestica)72.
Logika scalania płaszczyzn matrimonium in fieri i matrimonium
in facto esse (wedle analogii: „dwóch stron tego samego medalu”)
– niewątpliwie wielkie osiągnięcie myśli personalistycznej – nie bez
powodu jawi się jako warunek sine qua non odejścia od dawnego legalistycznego i quasi-apriorycznego ujmowania małżeństwa. Związane
z tą logiką, programowe uwypuklanie godności osoby (z wpisanym
w jej ontyczną strukturę wymiarem komunijnym), pozwala bowiem
u samych podstaw ius matrimoniale bezbłędnie identyfikować specjalną ochroną prawną już nie abstrakcyjnej instytucji, lecz wolności
J.M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare..., s. 78.
Niniejsza, „zespolona” wizji małżeństwa m.in. weryfikuje trafność koncepcji
R. Bellarmina co do sakramentalnego charakteru stanu małżeńskiego (matrimonium in
facto esse), ale i obliguje do odpowiednich działań prawno-duszpasterskich (przygotowanie do przyjęcia sakramentu małżeństwa). Określone wnioski pastoralne wypływają
też z faktu, że skoro w zawieranym małżeństwie istotny przymiot nierozerwalności
ma korzenie radykalnie osobowe, to jego egzystencjalne i dynamiczne „wcielenie”
określa małżeńską i rodzinną wspólnotę osób (si incarna nelle persone): [...] come la
chiesa ha vegliato con tanta diligenza per assicurare la sua presenza nella celebra
zione del sacramento »in fieri«, così deve sforzarsi per completare la sua azione sal
vifica e santificante in questo prolungamento del mistero, che, come ci assicurava il
Bellarmno, è il matrimonio che perdura. È un impegno molto grave della chiesa quello
di unire l’insegnamento dottrinale sulla perpetuità del matrimonio con il suo ministero
pastorale che fornisce i mezzi per assicurarla esistenzialmente – tamże, s. 78-79; zob.
też A. Pastwa, Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa: „in fieri” oraz
„in facto esse”, Prawo Kanoniczne [dalej: PK] 46 (2003) nr 3-4, s. 77-92.
72
Zob. KPK 1093, kan. 1055 i 1057.
70
71
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osób zawierających małżeństwo. Jest to tym bardziej oczywiste, jeśli
przyjąć proste konsekwencje faktu, iż ów par excellence osobowy –
czyli rozumny i wolny – akt przymierza miłości określa zarówno projekt małżeńskiej wspólnoty losu, jak i realizowaną wedle tego projektu
dynamikę transformacji mężczyzny i kobiety o charakterze personalnym i interpersonalnym („mąż żony” – „żona męża”). W świetle nauki
Soboru Watykańskiego II73 akt zgody małżeńskiej nie może być już
postrzegany inaczej, niż akt wzrostu osobowego (atto „di crescita”)
ukierunkowany na dobro małżonków, potomstwa, wspólnoty kościelnej74 i ogólnoludzkiej.
Elementarne dla posługi sędziego kościelnego wnioski nasuwają się same. Favor matrimonii w roli zasady inspirującej wszystkie
przepisy prawa małżeńskiego75 należy postrzegać (prezentować) konsekwentnie i niezmiennie – nie tylko na poziomie favor iuris „ante
cedens”, lecz także favor iuris „consequens”(!) – w perspektywie ius
connubii. Tylko wówczas – jak celnie pointuje J.M. Serrano Ruiz –
promocja godności i praw osoby w kościelnym porządku prawnym
znajdzie – in concreto w rozpatrywanej sprawie małżeńskiej – klarowny wyraz w sprawiedliwym wyroku sądowym, proklamującym prawdę
o chrześcijańskim przymierzu małżeńskim; prawdę, której tak bardzo
dziś potrzebuje pluralistyczne społeczeństwo i świat rozchwianych
wartości76. Z kolei na gruncie tych samych personalistycznych przesłanek J.I. Bañares77 podkreśla, że głębokim uzasadnieniem bliskości
73
Zob. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium
et spes”, n. 48.
74
W tej całościowej optyce małżeństwa – w sposób konieczny uwzględniającej
jego wymiar transcendentny – trudno nie podzielać opinii J.M. Serrano Ruiza: [...] non
si può dimenticare che il matrimonio canonico è fondamentalmente il risultato di una
scelta religiosa all’interno di una comunità nella quale si è cresciuti e maturati nel
la fede; perciò essa non può essere indifferente al modo con cui questa fede dev’esse
re vissuta nella comunione di intimità che il matrimonio richiede – J.M. Serrano Ruiz,
L’ispirazione conciliare..., s. 74.
75
Jan Paweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 34-35, n. 3.
76
Zob. J.M. Serrano Ruiz, L’ispirazione conciliare..., s. 72, 76; zob. też A. Pastwa,
Pasterski wymiar posługi sędziego kościelnego w rozstrzyganiu spraw o nieważność
małżeństwa, w: Vobis Episcopus Vobiscum Christianus. Księga
���������������������������
Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Dr Damianowi Zimoniowi, red. W. Myszor, A. Malina,
Katowice 2004, s. 137-145.
77
Zob. J.I. Bañares, Comentario al c. 1058..., s. 1069-1070; tenże, Comentario al
c. 1060..., s. 1088.
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semantycznej pojęć favor iuris „antecedens” i favor iuris „consequ
ens” pozostaje ogląd favor matrimonii z perspektywy fundamentalnego prawa osoby (i chrześcijanina) do małżeństwa, czyli – zbliżając
kwestię do poziomu praktyki sądowej – interpretacyjne zakotwiczenie
owego favor iuris w tym samym i jedynym ius connubii – przed i po
jego wykonaniu78. Wówczas oznaką promocji favor libertatis – jako
podstawowego postulatu ius nubendi – będzie respekt, poszanowanie
i skuteczna ochrona (sądowa) osobowej relacji prawnej zaprojektowanej, a następnie urzeczywistnianej w rzeczonej wolności. Zrozumienie
tej prawdy musi oznaczać – ni mniej ni więcej – eliminację pokusy
sztucznego przeciwstawiania79 w sądzeniu spraw małżeńskich favor
matrimonii i favor libertatis. Jak słusznie wywodzi J.I. Bañares, stosować w niniejszej adekwatnej optyce zasadę favor matrimonii, to po
prostu stać na straży początkowej aktualizacji, a następnie rozwojowej
dynamiki ius connubii80 – w ukonstytuowaniu i egzystencjalnym wzroście konkretnej małżeńskiej wspólnoty osób.
3. Certitudo moralis – obiektywne kryterium sądowej deklaracji
prawdy o małżeństwie
W wiernym odczytaniu i aplikacji kan. 1608 § 4 – stosownie do założeń „hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość” – całą swą moc
i znaczenie zachowują tradycyjne reguły systemu prawnego. Nietrudno
się przeto domyślić, dlaczego prawodawca kościelny wielką wagę
w obszarze ius matrominiale przywiązuje do takich parametrów jak
niezmienność (stabilità) instytucji małżeństwa, czy pewność (sicurez
za) prawa – co do stanu osób po wyrażeniu aktu konsensu oraz kreowanych przez ten akt stosunków prawnych81. Wyrazem niniejszej
urzędowej i zarazem pasterskiej troski jest nawiązanie przez Jana
Pawła II w alokucji rotalnej z 2004 roku (poświęconej fundamentalnej
zasadzie favor matrimonii) do ogólnych reguł porządku kanonicznego. Papież nie omieszkał przypomnieć, że aplikowanie przez trybunały kościelne w sprawach de nullitate matrimonii normy kan. 1608
Tenże, El „favor matrimonii”..., s. 254.
Por. G. Dalla Torre, Il „favor iuris”..., s. 223; J. Kowal, Conflitto tra „favor
matrimonii”..., s. 269-270.
80
J.I. Bañares, El „favor matrimonii”..., s. 254-255.
81
Por. U. Navarrete, Favore del diritto..., s. 496-497; J.M. Serrano Ruiz,
L’ispirazione conciliare..., s. 76.
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§ 4 – w kontekście dyspozycji kan. 1060 – wiąże się bezpośrednio
z zastosowaniem do konkretnego małżeństwa „domniemania, stanowiącego podstawowe pryncypium każdego systemu prawnego”.
Chodzi o domniemanie ważności „godziwych aktów ludzkich, które
wpływają na stosunki prawne”, z dopuszczeniem „możliwości udowodnienia, że są nieważne”82.
W ten sposób przywołana w papieskim wykładzie o favor matrimo
nii reguła kan. 124 § 2 (KPK 1983): „domniemywa się ważność aktu
prawnego właściwie dokonanego w jego elementach zewnętrznych”
– znajduje bezpośrednie odniesienie do celebracji małżeństwa exter
na rite peracta83 jako miarodajnego (i wręcz nieocenionego w swej
realności i konkrecie) wyznacznika w systemie ius matrimoniale84.
Domniemanie ważności małżeństwa obowiązuje zaś dopóty, dopóki
na forum sądowym (!) „nie udowodni się czegoś przeciwnego”85, czyli – wedle zapisu kan. 1085: „dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, [jego] nieważności”. Tak oto fundamentalne
ukierunkowanie ku prawdzie – podstawowe w kanonicznym porządku
prawnym i nade wszystko określające finalizm wymiaru sprawiedliwości w Kościele – znajduje odzwierciedlenie w doniosłym i niezastąpionym na polu prawa procesowego pojęciu pewności moralnej.
J an P aweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 35, n. 4.
Papież, pozostając w sferze zagadnień stricte prawnych, wyjaśnia: „[...] to co zewnętrzne jawi się jako dokonane poprawnie, w takiej mierze, w jakiej mieści się w sferze aktów godziwych, zasługuje na wstępne domniemanie ważności i w konsekwencji
na ochronę prawną, ponieważ taki zewnętrzny punkt odniesienia jest w praktyce jedynym, jakim dysponuje system prawny, aby określić sytuacje, które powinien ochraniać” – tamże.
84
Zob. J.I. Bañares, El „favor matrimonii”..., s. 249-250. Sens wypowiedzi papieskiej daje się sprowadzić do trafnej syntezy: „Podstawą, na której opiera się domniemanie o ważności małżeństwa, jest fakt jego zewnętrznej celebracji, a wiec zawierania
go w formie kanonicznej – czy to zwyczajnej (kan. 1108 § 1 KPK), czy też nadzwyczajnej (kan. 1116 § 1 KPK). Zewnętrzna celebracja małżeństwa w formie zwyczajnej oznacza, ze nupturienci wyrazili konsens małżeński w obecności domniemanego
(uchodzącego w opinii stron i uczestników celebracji za kompetentnego) tzw. świadka urzędowego oraz dwóch tzw. świadków zwykłych. Zewnętrzna zaś celebracja
małżeństwa w formie nadzwyczajnej ma miejsce wówczas, gdy nupturienci, w okolicznościach określonych w kan. 1116 § 2, nn. 1-2 KPK, wyrazili konsens małżeński
w obecności dwóch tzw. świadków zwykłych” – W. Góralski, Domniemania praw
ne..., s. 122-123.
85
J an P aweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 35, n. 4.
82
83
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Dość powiedzieć, że o ile Jan Paweł II poprzestał we wspomnianym
przemówieniu do Roty Rzymskiej z 2004 roku na samym tylko podkreśleniu wagi certidudo moralis86, o tyle 24 lata wcześniej poświęcił
eksplikacji tego pojęcia niemal całe doroczne wystąpienie przed tym
szacownym audytorium87.
Nawet znając dziś odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kodeksowa
norma kan. 1608 § 4 znalazła uszczegółowienie w art. 247 Instrukcji
Dignitas connubii88, niełatwo zrozumieć mechanizm operatywnego
„spotkania się” na jednej płaszczyźnie favor veritatis dwóch fundamentalnych zasad: favor matrimonii i certitudo moralis – bez zgłębienia treści alokucji z 4 II 1980 roku oraz znaczenia zawartej w niej
autorytatywnej rekomendacji: „[...] Pius XII wyjaśnił w sposób autentyczny kanoniczne pojęcie pewności moralnej”89. To w wymienionej
alokucji Jan Paweł II, prócz zdefiniowania rangi magisterium swojego
poprzednika90, znakomicie uwypuklił, że „pewność moralna” stanowi:
po pierwsze, instytucję prawną służącą obronie prawdy obiektywnej
i gwarantującą deklaratywną naturę wyroku w sprawach o nieważność małżeństwa91, po wtóre, instytucję, która zabezpiecza (promuTamże, s. 36, n. 6.
Tenże, Allocutio ad Praelatos Auditores... [4 II 1980], s. 6-12.
88
Zob. F. Daneels, Una introducción..., s. 50.
89
Ioannes Paulus II, Allocutio ad Praelatos Auditores... [4 II 1980], s. 9, n. 6.
90
Pius XII, Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros
Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores
[1 X 1942], AAS 34 (1942) s. 338-343. W ocenie J. Llobella wydane oświadczenie papieskie nie pozostawia wątpliwości: A nuestro judicio, el concepto de certeza moral
definido por Pío XII en 1942 y por Juan Pablo II en 1980 constituye una verdadera
norma legal [podkr. – A.P.] – J. Llobell, La modificación „ex officio” de la fórmu
la de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la Instrucción
„Dignitas connubii”, IusCan 46 (2006) s. 139-176. Z kolei kard. Z.
�������������������
Grocholewski intencję wypowiedzi Jana Pawła II odczytuje następująco: [...] chodzi tu przynajmniej
o magisterium zwyczajne Papieży. Co więcej – biorąc pod uwagę [...] specyficzną intencję Piusa XII i wspomniane stwierdzenie Jana Pawła II [...] – sądzę raczej, że ten
ostatni Papież orzekł, że chodzi o interpretację autentyczną pojęcia pewności moralnej, albo, że przynajmniej on chce, by od chwili obecnej to pojęcie było tak interpretowane [podkr. – A.P.]” – Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury
norm procesowych, Ius Matrimoniale 3 (1998) s. 9-43.
91
Zob. J. Llobell, La modificación..., s. 148, 151. Warto przytoczyć zwięzłą opinię
K. Lüdickego: Die richterliche Entscheidung ist deklarativer Art, das Erkennen, nicht
das Wollen begründet das Urteil. In diesem Sinne ist die Bildung der „moralis cer
titudo“ ein Erkenntnisvorgang, keine Willensentscheidung – K. Lüdicke, „Dignitas
86
87
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je) – wedle paradygmatu wierności najwyższemu prawu salus anima
rum – podstawowe prawa i wolność osób (wiernych) oczekujących
od Kościoła sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy małżeńskiej92.
Nic dziwnego, że papież, świadomy wagi, ale i złożoności niniejszej
problematyki, już na początku alokucji proklamuje: „Sędzia kościelny
[...] jest radykalnie związany prawdą, której szuka w dochodzeniu sądowym z pokorą i miłością (caritas). Prawda ta ma »uczynić wolnymi« (J 8, 32) osoby zwracające się do Kościoła – strapione bolesnymi
doświadczeniami, a nade wszystko wątpliwością co do istnienia (lub
nieistnienia) węzła małżeńskiego, tj. dynamicznej rzeczywistości angażującej w pełni osobowość męża i żony. [Dlatego], z myślą o tym,
by do minimum ograniczyć margines błędu w wypełnianiu posługi tak
szlachetnej i delikatnej [...], Kościół wypracował procedurę, która ma
na celu stwierdzenie prawdy obiektywnej. Z jednej strony zapewnia
wspomnianym osobom najwyższe gwarancje obrony swoich racji,
z drugiej zaś respektuje w pełni Boży nakaz: Quod Deus coniunxit,
homo non separet (Mk 10, 3)”93.
Bez wątpienia kontekst owej wstępnej wypowiedzi papieża czyni
bardziej wyrazistym węzłowy passus wspomnianej alokucji – w całości nawiązujący do nauki Piusa XII wygłoszonej w przemówieniu
do Roty Rzymskiej dnia 1 X 1942 roku. Numer 6. alokucji – bo o nim
tutaj mowa – otwiera konstatacja: „Jest rzeczą konieczną, aby mieć na
uwadze, że celem dochodzenia do prawdy [w procesie małżeńskim –
A.P.] nie jest jakiekolwiek poznanie prawdy o stanie faktycznym, ale
osiągnięcie pewności moralnej, czyli tego rodzaju poznania pewnego,
które „opiera się na stałości praw i zwyczajów, kierujących życiem
ludzkim [Pius XII]”94. Właśnie w tym miejscu Jan Paweł II, odwołując
się explicite do motta całego swojego wystąpienia rotalnego (1980):
veritas est basis, fundamentum seu mater iustitiae, cytuje dosłownie autentyczne magisterium Piusa XII: „Niniejsza pewność moralna
connubii”. Die Eheprozeßordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar
[Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 42], Essen 2005,
s. 307, n. 3.
92
Zob. A. Stankiewicz, I doveri del giudice, w: Il processo matrimoniale canonico.
Nuova edizione aggiornata e ampliata [„Studi Giuridici”, vol. 29], Città del Vaticano
19942, s. 304-309.
93
Ioannes Paulus II, Allocutio ad Praelatos Auditores... [4 II 1980], s. 7, n. 2.
94
Tamże, s. 9, n. 6.
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mieści się, jakby między dwoma skrajnościami, a mianowicie między pewnością absolutną i quasi-pewnością (prawie-pewnością) czyli
prawdopodobieństwem [...] Od strony pozytywnej certitudo moralis
charakteryzuje się tym, że wyklucza jakąkolwiek uzasadnioną czyli
rozumną wątpliwość i w ten sposób różni się istotnie od wspomnianej quasi-pewności; od strony zaś negatywnej dopuszcza możliwość
odmiennego stanu rzeczy (la possibilità assoluta del contrario) i tak
odróżnia się od pewności absolutnej [podkr. – A.P.”95. Kończąc ów
znany fragment alokucji do Roty Rzymskiej z 1980 roku (oznaczony
numerem 6.) Jan Paweł II raz jeszcze stanowczo artykułuje konieczność i wystarczalność pewności moralnej do wydania orzeczenia pro
nullitate matrimonii: „W konsekwencji żadnemu sędziemu nie wolno
wydać wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa, jeśli nie osiągnął wcześniej pewności moralnej co do istnienia owej nieważności.
Nie wystarcza samo prawdopodobieństwo dla rozstrzygnięcia sprawy.
Do wszelkich odstępstw od tej zasady należałoby odnieść to, co mądrze powiedziano o innych przepisach dotyczących małżeństwa: każde ich rozluźnienie jest potencjalnie zalążkiem dynamicznej tendencji,
»cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando
via sternitur« (która, jeśli przełoży się na codzienną praktykę, otworzy
drogę do tolerowania w Kościele rozwodu, ukrytego pod inną nazwą)
[podkr. – A.P.]”96.
Już z tego co dotąd zostało powiedziane, jasno wynika, iż nieporozumieniem byłoby postrzegać wystąpienie rotalne Jana Pawła II z 4 II
1980 roku jako li tylko potwierdzenie i urzędową predykację znakomitej, emanującej maestrią i kunsztem prawniczym97 nauki Piusa XII
de certitudine morali w przemówieniu z 1 X 1942 roku. Nietrafność
podobnych zapatrywań (także przemilczeń, bo jak oceniać pominięcie alokucji Jana Pawła II z 1980 roku w niektórych komentarzach do
Tamże, s. 9-10, n. 6.
Tamże, s. 10, n. 6.
97
Znamienne są słowa O. Giacchiego, który określa wykład Piusa XII jako „[...]
naukę godną podziwu pod względem jasności, wartościową ze względu na zasób wiedzy prawniczej, jeśli nawet abstrahować od kwestii samego autorytetu autora – najwyższej instancji duchowej” – O. Giacchi, La certezza morale..., s. 611. Zob. też
podobne opinie znanych kanonistów: Z. Grocholewski, Pewność moralna..., s. 19;
P.A. Bonnet, De iudicis sententia ac certitudine morali, PRMCL 75 (1986) s. 90-92;
P. Erdö, La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali, PRMCL 87
(1998) s. 86-87.
95
96
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kan. 1608?) obnaża choćby ostatni z cytowanych fragmentów nauki
Jana Pawła II. W rzeczy samej trudno, by uwadze wnikliwych odbiorców magisterium papieskiego uszedł fakt, że 6. numer przywołanej
alokucji (1980) pozostaje relewantny z co najmniej dwóch powodów.
Pierwszy powód – jeśli rozważyć aspekt negatywny – to kategoryczna dezaprobata dla określenia pewności moralnej98, które pojawiło się
w 1970 roku w Procedural norms – tymczasowych normach prawa
partykularnego in causis nullitatis matrimonii udzielonych za pośrednictwem Rady ds. Publicznych Kościoła konferencjom episkopatu
USA i Australii99 (a w latach 1970-1971 również konferencjom innych
krajów100). Niestety w kluczowej normie 21. rzeczonego zbioru101 –
mówiąc oględnie – zabrakło konsekwencji w adaptacji doktryny Piusa
XII z 1942 roku. Zamiast tego wykreowano zapis normatywny, którego
newralgiczna formuła „przeważającego ciężaru dowodów” przesądziła o mglistym i nader nieprecyzyjnym komunikacie merytorycznym.
Zob. J. Llobell, La modificación..., s. 153-154.
Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis, Normae concessae Conferentiae
Episcopali Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis [28 IV 1970], w:
I. Gordon, Z. Grocholewski, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, vol. 1, Romae 1977, s. 242-252, n. 1379-1428; Consilium pro Publicis
Ecclesiae Negotiis, Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approba
tur pro Conferentiae Episcopalis Australiae territorio [31 VIII 1970], w: X. Ochoa,
Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. 4, Romae 1972, kol. 3895; zob.
C. Lefebvre, De procedura in causis matrimonialibus concessa Conferentiae episcopali
U.S.A., PRMCL 59 (1970) s. 586-587; F. Harman, Certitudo moralis praesupposita in
normis processualibus Tribunalis Statuum Foederatorum Americae necnon Australiae
concessis, PRMCL 61 (1972) s. 379-393; T. Pieronek, Normy postępowania w spra
wach małżeńskich wydane przez Stolicę Apostolską dla diecezji Stanów Zjednoczonych,
PK 16 (1973) nr 1-2, s. 195-196. Wiele wyjaśnia fakt, że łaciński cytat (odnoszący się
do „innych przepisów dotyczących małżeństwa”) w omawianym 6. numerze alokucji
pochodzi – co sygnalizuje przypis – z dokumentu adresowanego do przewodniczącego
Konferencji Episkopatu USA – Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis, Epistola
ad Praesidem Conf. Episcopalis U.S.A. circa cessationem normarum [20 VI 1973],
w: Documenta recentiora..., vol. 1, s. 252-254, n. 1431-1437.
100
Zob. M.A. Ortiz, Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale, Ius Ecclesiae
[dalej: IusEcc] 18 (2006) s. 410-411.
101
Iudex edicet sententiam secundum certitudinem moralem haustam ex praeva
lenti momento probationum quibus competit valor agnitus in iurisprudentia et in iure;
przekł. pol.: „Sędzia wyda swą decyzję zgodnie z pewnością moralną powstałą na skutek przeważającego ciężaru dowodów mających znaczenie uznane w prawie i jurysprudencji” – Z. Grocholewski, Pewność moralna..., s. 17.
98
99
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Skutek? Niniejsze sformułowanie dało asumpt do błędnego utrzymywania (w teorii i w praktyce)102, że do osiągnięcia pewności moralnej
i ferowania wyroku wystarcza de facto samo prawdopodobieństwo103.
Druga przesłanka doniosłości specjalnego magisterium Jana Pawła II
z 1980 roku – od strony pozytywnej – to ewidentna transpozycja tekstowa fra z użytych w cytowanym fragmencie przemówienia rotalnego104 do nowo zredagowanego (tj. nie mającego odpowiednika we
wzorcowych zapisach kan. 1608) art. 247 § 2 Instrukcji Dignitas con
nubii (2005): Ad certitudinem autem moralem iure necessariam, non
sufficit paevalens probationum iudiciorumque momentum, sed requ
iritur ut quolibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et
in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur. Ów
ważny przepis proceduralny wraz z regulacją § 5 tego samego artykułu: Iudex qui hanc certitudinem post diligens causae examen adipisci
non potuit, pronuntiet non constare de nullitate matrimonii, firmo art.
248 § 5 (cfr. cann. 1608 § 4; 1060) – dają obecnie sędziemu kościelnemu, orzekającemu w sprawie małżeńskiej, klarowne instrumentarium
do aplikacji obowiązującego prawa wyrażonego w kanonach 1608 § 4
i 1060 kodeksu z 1983 roku105. Nie komu innemu zatem, lecz samemu
ustawodawcy kodeksowemu zawdzięczamy precyzyjność norm procesowych w materii tak delikatnej i zarazem doniosłej, jaką jest orzeczenie trybunału kolegialnego: constare vel non constare de nullitate
matrimonii. Jeśli bowiem – jak podkreśla Z. Grocholewski – z jednej
strony certitudo moralis można dziś śmiało postrzegać jako klucz do
lektury (interpretacji) norm proceduralnych106 i podstawową zasadę
określającą procesową aktywność sędziego107, a z drugiej strony fa
vor matrimonii objawia się jako pryncypium, które globalnie stygmaZob. M.A. Ortiz, Le dichiarazioni delle parti..., s. 411-413.
Por. Z. Grocholewski, Pewność moralna..., s. 17.
104
Por. J. Llobell, La modificación..., s. 154.
105
Gwoli przejrzystości, warto raz jeszcze przytoczyć treść kanonów KPK 1983,
do których odnosi się cytowany § 5 art. 247 DC: „Sędzia, który nie może osiągnąć takiej pewności, powinien orzec, że nie udowodniono uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego odesłać, chyba że chodzi o sprawę cieszącą się przywilejem prawa,
w którym to wypadku należy wydać wyrok na jej korzyść” (kan. 1608 § 4); „Małżeństwo
cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne,
dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego” (kan. 1060).
106
Z. Grocholewski, Pewność moralna..., s. 42.
107
Tenże, La función del juez..., s. 29.
102
103
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tyzuje system prawa małżeńskiego108 – to nie ulega wątpliwości, że
w Jana Pawła II „zintegrowanym” doktrynalnie ujęciu obie zasady
mają identyczny punkt odniesienia: w swej istocie nie są niczym innym, jak tylko wyrazem favor veritatis.
Dalsze tego konsekwencje ujawniają się centralnym usytuowaniu
dwóch wyznaczników określających samo jądro posługi sędziowskiej
(servizio alla verità) – w zakresie przygotowania finalnej deklaracji
prawdy o małżeństwie.
Po pierwsze, aktywność iustus iudex w procesie małżeńskim jest
poddana rygorom prawa tak materialnego, jak i procesowego, co bynajmniej nie oznacza, że ma ona charakter czysto „techniczny”. Sędzia
służy prawdzie i sprawiedliwości w ramach kościelnego porządku normatywnego, i co za tym idzie, stoi wiernie na straży obowiązujących
przepisów – „w ich poznaniu, wypełnieniu tudzież właściwej aplikacji”109. O ile zatem pewność moralna jest bezwzględnie wymagana do
deklaracji nieważności małżeństwa110 – co bezpośrednio implikuje fa
vor matrimonii (a pomocniczo favor normalis capacitatis et moris111)
– o tyle istotny jest wymóg, by ów osąd sumienia sędziowskiego112 był
pozbawiony jakichkolwiek znamion subiektywizmu czy arbitralności. Każda sprawa małżeńska domaga się indywidualnego podejścia,
a w konsekwencji – wolnego od rutyny i myślowych schematów – wypracowania takiej obiektywnej opinii (certitudo moralis)113, która bęPor. tamże, s. 25.
Tenże, La función del juez..., s. 28. Tu warto za kard. Z. Grocholewskim przytoczyć dalszy charakterystyczny passus przemówienia Jana Pawła II (1980): Gravi
e molteplici sono, perciò, i doveri del Giudice verso la legge. Accenno
������������������������
soltanto al pri
mo e più importante, che d’altronde porta con sé tutti gli altri: la fedeltà! Fedeltà alla
legge, a quella divina naturale e positiva, a quella canonica sostanziale e procedurale
– Ioannes Paulus II, Allocutio ad Praelatos Auditores... [4 II 1980], s. 10, n. 7.
110
Zob. KPK 1983, kan. 1608 §§ 1 i 4; DC, art. 247 §§ 1 i 5.
111
Wedle J. Llobella favor normalis capacitatis et moris to: [...] la capacidad de
entender y de querer, y de comportarse según los parámetros de normalidad antropo
lógica y social, principio que el legislador ha querido explicitar en diversos casos, fre
cuentemente para robustecer el „favor matrimonii” (cfr. cc. 15 § 2, 97-99, 1058, 1061
§ 2, 1086 § 3, 1096, 1101 § 1, 1107, 1138, 1152 § 2, 1321 § 3, 1526, 1585, 1594, n. 2,
1632 § 1, 1637 § 4) J. Llobell, La modificación..., s. 150.
112
Zob. KPK 1983, kan. 1608 § 3.
113
Nauka Piusa XII nie pozostawia wątpliwości: [...] questa certezza va intesa
come certezza obbiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza pu
ramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva
108
109
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dzie miała oparcie wyłącznie w procesowych „faktach i dowodach”114.
Te ostatnie zaś – jak skrupulatnie wylicza J. Llobell – powinny być
godziwe, umożliwiać uzasadnienie podjętej decyzji (w motywacji wyroku115), i w końcu – co nie mniej ważne – „transferować” osiągniętą
pewność moralną do trybunału apelacyjnego116. A zatem z faktu, że sędzia, dochodząc do prawdy o małżeństwie, stosuje określone prawem
procedury dowodzenia oraz kryteria oceny dowodów (czyli „przepisów ustawy o skuteczności niektórych dowodów” – kan. 1608 § 3117),
nie wynika jakakolwiek racjonalna przesłanka, która usprawiedliwiałaby bierne („mechaniczne”) poddanie się literze prawa118. To dlatego
Jan Paweł II, kiedy wskazuje na kluczowe dla teleologii procesu kanonicznego pojęcia, konsekwentnie umieszcza obok zasady pewności
moralnej zasadę wolnej oceny dowodów119. Dopiero niniejszy kontekst
doktrynalny, pozwala we właściwym świetle widzieć szczegółowe
wymagania dotyczące osiągnięcia pewności moralnej, a mianowicie
dialektykę sędziowskiego dyskursu: oceny na drodze sylogizmu prawniczego motywów prawnych i faktycznych120. Co więcej, osadzone na
di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperien
za. Una tale certezza morale oggettivamente fondata non si ha, se vi sono per la realtà
del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno
in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il conta
rio debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qual
che maniera, probabile – Pius XII, Allocutio ad Praelatos Auditores... [1 X 1942],
s. 340, n. 3.
114
KPK 1983, kan. 1608 § 2; zob. R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio di
cit, Ius Matrimoniale 4 (1999) s. 189-190.
115
KPK 1983, kan. 1611, n. 3.
116
Por. J. Llobell, La modificación..., s. 151.
117
Zob. KPK 1983, kan. 1526 § 2, kan. 1536, kan. 1541-1542, kan. 1573, kan.
1585-1586, kan. 1642, kan. 1679 DC, art. 180 § 2).
118
Taki formalizm prawny podważałby wiarygodność i wręcz kwestionował tożsamość sędziego kościelnego, którego szczytnym powołaniem jest: być równocześnie
iustus iudex et pastor bonus.
119
Zob. Jan Paweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 36, n. 6; zob. H. Flatten,
Qua libertate iudex ecclesiasticus probationes appretiare possit et debeat, Apollinaris
33 (1960) s. 185-210; E. Colagiovanni, Il giudice e la valutazione delle prove, w:
I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale [„Studi
Giuridici”, vol. 38], Città del Vaticano 1995, s. 9-13.
120
 ��������������������������������������������������������������������������
Ścisły związek pomiędzy osiągnięciem pewności moralnej i zastosowaniem wymienionej operacji logicznej ukazuje P. Erdö: Tale certezza morale è uno stato d’animo
(cf. c. 1608 §§ 1-2) ossia di coscienza (cf. c. 1608 § 3), il quale è connesso con il ca
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gruncie kanonistycznej tradycji magisterium Jana Pawła II autorytatywnie potwierdza, że przedmiotem obligatoryjnej pewności moralnej
sędziego (i trybunału kolegialnego) jest nie tylko waloryzacja dowodów procesowych121. Tę samą bowiem rolę w dochodzeniu do obiektywnej prawdy de matrimonio – co precyzyjnie odzwierciedla zapis
art. 247 § 2 Instrukcji Dignitas connubii – odgrywa pewność dotycząca
stanu prawnego in casu, czyli ceritudo moralis quoad ius122.
Po drugie, sędzia kościelny w stosunku do wszystkich osób, które
w konkretnej sprawie małżeńskiej urzędowo służą mu pomocą w realizacji celu procesowego, takich jak obrońca węzła, adwokaci, prorattere di sillogismo che può essere tuttora considerato come struttura del giudizio. In
questo cosidetto sillogismo il „maior” sarebbe il fatto controverso, mentre il „minor”
dovrebbe essere il diritto da applicare al caso. Il requisito della certezza morale si ri
ferisce alla conclusione del giudice che pronuncia la sentenza, in particolare tenen
do presente la „quaestio facti”, cioè il „maior”, essendo questo che può risultare cero
dagli atti e da quanto provato (cf. c. 1608 § 2). Rispetto alla „quaestio iuris” possono
presentarsi certamente problemi di interpretazione. Per eliminare un dubbio riguar
do al diritto da applicare il giudice deve seguire le regole d’interpretazione (cf. cc. 1718), o anche quelle che determinano il modo di supplire le lacune della legge (cf. c.
19) P. Erdö, La certezza morale..., s. 88-89; zob. też uwagi R. Sobańskiego dotyczące
wyrokowania w sprawach małżeńskich – R. Sobański, Uwagi o funkcji sędziego w
procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 3 (1998) s. 49-50.
121
Co więcej, w opinii J. Llobella można na kanwie magisterium Piusa XII i Jana
Pawła II potwierdzić znakomitą rolę takich instrumentów „w rękach sędziego”, jakimi
są domniemania prawne (praesumptiones iuris) oraz domniemania sędziowskie (pra
esumptiones hominis) – J. Llobell, La modificación..., s. 156-157; zob. też Signatura
Apostolica, Decretum particulare „Praesumptiones facti pro causis nullitatis matri
monii” [13 XII 1995], IusEcc 8 (1996) s. 821-839; U. Navarrete, Commentario al de
creto della Signatura Apostolica sulle cosidette „Presumptions of fact”, PRMCL 85
(1996) s. 535-548; M.A. Ortiz, Circa l’uso delle presunzioni nelle cause di nullità del
matrimonio, IusEcc 8 (1996) s. 839-850.
122
L’oggettività tipica della giustizia e del processo, che nella „questio facti” si
concretizza nella aderenza alla verità, nella „questio iuris” si traduce nella fedeltà;
concetti che, come è manifesto, hanno una grande affinità fra loro. La fedeltà del giu
dice alla legge lo deve portare ad immedesimarsi con essa [...]. Sarà poi questa stessa
fedeltà a spingere il giudice ad acquistare quell’insieme di qualità di cui ha bisogno
per eseguire gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprender
la, scienza per illustrarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel suo spi
rito, oltre il „nudus cortex verborum”, ponderatezza e cristiana equità per aplicarla
– Ioannes Paulus II, Allocutio ad Praelatos Auditores... [4 II 1980], s. 10-11, n. 8;
J. Llobell, La modificación..., s. 157; zob. też K. Lüdicke, „Dignitas connubii”...,
s. 307, 309, n. 6, 11.
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motor sprawiedliwości czy biegli sądowi (gdy udział jest wymagany
lub dopuszczony przez prawo) – z jednej strony pozostaje koordynatorem ścisłej współpracy, z drugiej gwarantem zachowania autonomii
każdej z posług123. Najpierw – za Janem Pawłem II – wypada powtórzyć, że „teleologiczne odniesienie do prawdy jest elementem łączącym wszystkich uczestników procesu, niezależnie od odmienności ich
ról”124. Stąd też wpisany w logikę postępowania sądowego wymóg
harmonijnej współpracy i konstruktywnych dialogów (sędzia – obrońca węzła, sędzia – adwokat, sędzia – biegły sądowy itp.), których rezultaty winny się ogniskować w szczytowym momencie procesu, tzn.
w stworzeniu możliwie najlepszych warunków osiągania przez sędziego pewności moralnej. I to właśnie ten ostatni jest zobligowany, by nie
ustawać w zabiegach o permanentne ukierunkowanie działań wszystkich biorących udział w procesie małżeńskim ku jedynemu celowi:
pro rei veritate125. Następnie, należy jednak zastrzec, że z uwagi na
specyficzne role, które wymienieni współpracownicy sędziego mają
do odegrania w dialektyce procesowej, jego równie ważnym obowiązkiem jawi się skrupulatne przestrzeganie oraz aktywne zabezpieczanie
autonomii uczestników procesu de nullitate matrimonii. Nie wydaje
się błahe przypomnienie – dobitnie zdefiniowanych w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1987 i 1988 roku126 – formalnych i merytorycznych granic oddzielających efekty posługi biegłego
sądowego (wydającego ekspertyzę dot. niezdolności do małżeństwa,
o której w kan. 1095) od urzędowych zadań sędziego i obrońcy węzła.
Szczególnie sędziowie – członkowie trybunału kolegialnego w spraPor. Z. Grocholewski, La función del juez..., s. 28-29.
Jan Paweł II, Odkryć na nowo prawdę..., s. 35, n. 6.
125
Nie może być zaskoczeniem, że również tę myśl rozwinął Pius XII w wystąpieniu do Roty Rzymskiej z 1944 roku – Pius XII, Allocutio ad Praelatos Auditores
ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem
Tribunalis Advocatos et Procuratores [2 X 1944], AAS 36 (1944) s. 281-290; zob. komentarz – Z. Grocholewski, Pewność moralna..., s. 36-39.
126
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Praelatos Auditores,
Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos (Il giudice non si lasci
suggestionare da perizie basate su premesse antropologiche inaccettabili) [5 II 1987],
ComCan 19 (1987) s. 3-8; tenże, Allocutio Summi Pontificis ad Praelatos Auditores,
Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos (Il «Difensore del vinco
lo» è il necessario garante del rispetto della visione cristiana del matrimonio) [25 I
1988], ComCan 20 (1988) s. 69-75.
123
124
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wie małżeńskiej muszą mięć na względzie, że owoc pracy eksperta
w postaci uzyskanej pewności „medycznej” różni się istotnie od wymaganej przez ustawodawcę kościelnego pewności prawno-sądowej127
– tej, która mieści się w pojęciu certitudo moralis.
Favor matrimonii und certitudo moralis (c. 1608 § 4) – strukturelle
Stützpunkte der Teleologie vom Eheprozess
Die Wahrheitszielrichtung, die in kanonischen Rechtssystem grundlegend ist
und den Zweck der Rechtssprechung in der Kirche bestimmt, kommt im Begriff
der moralischen Gewissheit zum Vorschein. Es handelt sich um einen bedeutsamen
Begriff, der auf der Ebene vom Prozessrecht völlig unersetzlich ist. Dieser Artikel
wurde u. a. als einen Antwortversuch auf die Frage beabsichtigt, in welcher Weise
die Kodexnorm des c. 1608 § 4 eine genauere Erklärung im Art. 247 Dignitas
connubii gewonnen hat. In der Ausarbeitung des Thema wurde versucht die Logik
von der operativen Begegnung – auf derselben Ebene des favor veritatis – von zwei
wesentlichen Prinzipien: favor matrimonii und certitudo moralis zu erläutern. Als
wahrhaft instruktiv in dieser Hinsicht hat sich die päpstliche Magisterium erwiesen,
besonders vom Pius XII und Johannes Paul II. Aus der Untersuchung der RotaAnsprache 2004 geht eindeutig hervor, dass favor matrimonii als eine Prinzip, die alle
Vorschriften des Eherechts inspiriert – konsequent und konstant in einer Perspektive
vom ius connubii ist wahrzunehmen und zu proklamieren (nicht nur auf dem Niveau
favor iuris „antecedens”, sondern auch favor iuris „consequens”). Motto und Fabel
der zweiten Rota-Ansprache des Papstes Johannes Paul II. 1980, die die moralische
Gewißheit als Prinzip von der kirchlichen Rechtssprechung in Erinnerung gebracht
habe, ist eine Bejahung der Relevanz der berühmten Maxime: Veritas est basis,
fundamentum seu mater iustitiae. Überaus lehrreich hat sich die Untersuchung des
Inhalts dieser Rota-Ansprache gezeigt sowie eine autoritative Empfehlung, die dort
ausgedrückt wurde: „Pius XII. hat [in der Ansprache an die Rota vom 1. Oktober 1942]
in einer authentischen Auslegung den kanonischen Begriff certitudo moralis erklärt“.

127

Por. J. L lobell, La modificación..., s. 151.
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PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA DUCHOWEGO
Wstęp. – 1. Teologiczno-historyczne podstawy pokrewieństwa duchowego. –
1.1. Najstarsze źródła przeszkody pokrewieństwa duchowego. – 1.2. Kształtowanie
się przeszkody pokrewieństwa duchowego w Kościele Zachodnim. – 1.3. Przeszkoda
pokrewieństwa duchowego w historii Kościoła Wschodniego. – 2. Dyskusje konsultorów podczas rewizji obu Kodeksów. – 3. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego
w KKKW. – 4. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego w perspektywie małżeństwa
międzyobrządkowego. – Zakończenie.

Wstęp
Porównując normy materialnego prawa małżeńskiego w obu
Kodeksach Kościoła katolickiego – łacińskim i wschodnim, niemal
natychmiast zwraca uwagę różnica w ilości przeszkód małżeńskich.
KPK wymienia ich 12, w KKKW przewiduje się o jedną więcej.
Przeszkoda pokrewieństwa duchowego, nieznana obecnemu prawodawstwu łacińskiemu, zgodnie z kan. 1 KKKW obowiązuje jedynie
katolików wschodnich. A jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę fakt,
że poprzednie ustawodawstwo łacińskie, Pio-benedyktyńskie, również
wymieniało tę przeszkodę wśród przeszkód zrywających, pojawia się
pytanie, dlaczego prawodawca zrezygnował z jej usankcjonowania
w obecnie obowiązującym KPK. Być może także wiele osób zastanawia się, na czym ta przeszkoda polega, a znając jej treść i zakres może
pojawić się pytanie, jakie jest jej źródło, sens, racja.
Stajemy wobec sytuacji, w której ten sam prawodawca zabrania małżeństwa tym, pomiędzy którymi zachodzi przeszkoda pokrewieństwa duchowego – a skoro tak czyni, to z pewnością robi to dla
ich dobra – ale tylko wówczas, gdy należą do któregoś z katolickich
Kościołów wschodnich. Przynależność do Kościoła łacińskiego co do
zasady oznacza, że pokrewieństwo duchowe nie ma żadnego wpływu
na ważność sakramentu małżeństwa. Chyba że – i tu pojawia się wąt-
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pliwość – małżeństwo jest zawierane pomiędzy wiernym należącym
do Kościoła łacińskiego i katolikiem wschodnim. Czy wówczas przeszkoda zaczyna obowiązywać również łacinnika?
Prawo katolickich Kościołów wschodnich, choć wykładane na wydziałach prawa kanonicznego, nie cieszy się większym zainteresowaniem ani ze strony studentów ani naukowców. Często słyszy się
usprawiedliwienia, że przecież mnie/nas to nie dotyczy, mnie/nas to
prawo nie obowiązuje. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie z punktu widzenia prawnego rzeczywiście my, łacinnicy, nie podlegamy normom
KKKW, jednak nie można zapominać o dwóch sprawach. Po pierwsze,
jako kanoniści, winniśmy znać przepisy również katolików wschodnich – choćby tylko z tego powodu, że są to również katolicy (o czym
często zdaje się nam zapominać), po drugie – w Polsce mieszka, wg
oficjalnych statystyk, przeszło 60 tys. osób należących do różnych katolickich Kościołów wschodnich (choć ich dokładna liczba jest trudna
do ustalenia), co powoduje, że wzajemne relacje z nimi wcale nie muszą należeć do rzadkości. Sprawa staje się aktualna zwłaszcza wtedy,
gdy wierni należący do różnych Kościołów katolickich pragną zawrzeć
ze sobą małżeństwo. Konieczna jest wówczas pewna forma pomocy
i wiedzy dla wszystkich, którym katolickie prawo wschodnie z jakichkolwiek powodów staje się bliskie, zwłaszcza kiedy konieczna jest jej
praktyczna aplikacja w konkretnych sytuacjach duszpasterskich, za
którymi często stoi ważność małżeństwa.
1. Teologiczno-historyczne podstawy pokrewieństwa duchowego
1.1. Najstarsze źródła przeszkody pokrewieństwa duchowego
Mówiąc o przeszkodzie pokrewieństwie duchowego, której źródłem
jest ważnie przyjęty sakrament chrztu, wydawałoby się naturalnym,
że jej podstaw będziemy poszukiwać przede wszystkim w wypowiedziach papieży, postanowieniach soborowych i synodalnych, w myśli
Ojców Kościoła, w źródłach teologicznych. I w niektórych z pewnością
odnajdziemy, jednak pewnym zaskoczeniem może być fakt, że po raz
pierwszy koncepcja pokrewieństwa duchowego jako przeszkody małżeńskiej pojawiła się w ustawodawstwie cywilnym Cesarza Justyniana
– w konstytucji z 30.10.530 r. W tekście tym czytamy: Ea persona
omni modo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis a sacrosancto
suscepit baptismate, cum nihil aliud sic inducere potest paternam af
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fectionem et iustam nuptiarum prohibitionem, quam huiusmodi nexus
per quem, Deo mediante, animae eorum copulatae sunt1. Ta pierwsza
prawna wzmianka na temat pokrewieństwa duchowego daje podstawę,
dla której małżeństwo pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną musi
być zakazane: związek międzyosobowy, jaki powstaje poprzez chrzest
znajduje swój fundament w paterna affectio. W pierwszym tysiącleciu
chrześcijaństwa rzeczywiście żywe było przekonanie, że bliskość duchowa, mająca swoje źródło w chrzcie, jest znacznie głębsza i bardziej
doniosła, niż pokrewieństwo krwi. W tym ostatnim przypadku chodzi
bowiem o związek naturalny, w sakramencie chrztu działa sam Bóg2;
według w/w słów Justyniana w tego rodzaju węźle dusze chrzestnego
i osoby ochrzczonej złączone są przez samego Boga.
Choć we wcześniejszych źródłach prawnych czy teologicznych
brak jest jakiejkolwiek wzmianki na temat pokrewieństwa duchowego3, tym bardziej jako okoliczności zabraniającej zawierania małżeństwa, to jednak nie brak autorów, według których tekst Justyniana nie
mógł wziąć się znikąd. Twierdzą oni, że ta przeszkoda musiała istnieć,
przynajmniej zwyczajowo4 i poszukują jej źródeł nawet w księgach
Nowego Testamentu. Nie ma jednak w Piśmie Świętym, ani nawet
w dziełach Ojców łacińskich czy wschodnich, żadnych bezpośrednich
źródeł na temat pokrewieństwa duchowego, a poszukiwanie ich wśród
słów, jakich Apostołowie używali zwracając się do swoich uczniów
(1 Kor 4, 17; 2 Tym 2, 1; Tyt 1, 4) wydaje się interpretacją zbyt daleko idącą5. Podobnie, jeśli chodzi o przypisywanie wielkiego znaczenia, w kontekście przeszkody pokrewieństwa duchowego, rozmowie
Pana Jezusa z Nikodemem (J 3, 3)6. Odrodzenie z wody i z Ducha jest
ukazane w tej perykopie jako warunek wejścia konkretnej osoby do
C. 5, 4, 26, 2.
Ambrosius Mediolanensis, De viduis, cap. 9, PL 16, 250-251; Augustinus
Hipponesis, De sancta virginitate, cap. 3, PL 40, 398.
3
Por. J.H. Lynch, Spiritual kinship and sexual prohibitions in early medieval
Europe, Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia 7 (1985), s. 272.
4
Por. E. De León, La „cognatio spiritualis” segùn Gratiano, Milano 1996, s. 17;
J. Gaudemet, L’église l’empire Romain (IV-V siècles), Paris 1989, s. 528; S. Biskupski,
Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1956, s. 257.
5
Por. S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 256; V. Gorbatykh,
L’impedimento della parentela spirituale nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali.
Studio storico-canonico, Roma 2008, s. 11-12.
6
Por. E. De León, La „cognatio spiritualis”…, art. cyt., s. 15.
1
2
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Królestwa Niebieskiego7 i choć ukazuje znaczenie chrztu, to nie wyjaśnia związku, jaki fakt ten wywołuje dla relacji pomiędzy ochrzczonymi na ziemi. „Nowe narodziny” – jak pisze Vitaly Gorbatyth – od
czasów Apostolskich postrzegane były jako fundament nowego Ludu
Bożego – Kościoła Chrystusa – i dlatego także relacja pomiędzy osobami umocniona Duchem Świętym musi być bardziej ceniona niż ta,
która powstaje na skutek pokrewieństwa naturalnego8. To prawda, ale
jednocześnie – idąc konsekwentnie takim tokiem myślenia – można
by dojść do przekonania o zakazie zawierania małżeństwa pomiędzy
wszystkim ochrzczonymi, jako osobami, które wiąże szczególna więź
– więź wyznawanej wiary9. A to byłby absurd. Choć z drugiej strony
nie można odmówić logiki twierdzeniu, że skoro chrzest to nowe narodziny, wówczas ci, którzy przynoszą dziecko do chrztu i podejmują
związane z tym obowiązki, stają się „nowymi rodzicami”; powstaje
pomiędzy nimi szczególnego rodzaju więź, szczególne pokrewieństwo
– i w tych kategoriach można postrzegać rolę słów Chrystusa, skierowanych do Nikodema.
Powyższe nie zmienia jednak faktu, że po raz pierwszy prawne sformułowanie zagadnienia odnajdujemy w ustawodawstwie Justyniana.
Co się zaś tyczy ustawodawstwa kościelnego – w kolejnych wiekach
przeszkoda pokrewieństwa duchowego była często obecna w postanowieniach wielu synodów prowincjalnych i regionalnych10, jednak – ze
względu na ich partykularny charakter – w wielu częściach Europy
nadal pozostawała nieznana. Nie sposób w prezentowanym studium
omówić każdego z nich, pragnę jednak poświęcić uwagę dwóm,
7
Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu,
Warszawa 2000, s. 191-192; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz
praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań-Kraków 1999, s. 435-439.
8
Por. V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 12.
9
Taką wątpliwość wyrażał św. Bonifacy, pytając: Quare in uno loco spiritualis pro
pinquitas in coniunctione carnalis copulae tam grande peccatum sit, quando omnes
in sacro baptismate Christi et ecclesiae filii et filiae, fratrem et sorores esse compro
bemur? – San Bonifatius, Epistola Nothelmi archiepiscopi Cantabrigiensis, 735 r., w:
Monumenta Germaniae Historica, Epistolae t. 4, s. 284, http://mdz10.bib-bvb.de/~db/
pdf/1281485948bsb00000534.pdf (data dostępu 11.08.2010).
10
W sposób szczegółowy postanowienia poszczególnych synodów w tym względzie omawia V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt.,
s. 21-31.
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pierwszym, które poruszyły tę problematykę, wywierając jednocześnie
znaczny wpływ na dalsze kształtowanie się przeszkody.
Pierwszy z nich to II Synod Trullański (692 r.), bardzo istotny dla całego chrześcijańskiego Wschodu i wschodniej legislacji. Warto wspomnieć, iż w prawosławiu jest on uznawany za sobór uzupełniający V
i VI sobór powszechny, stąd określa się go nieraz po łacinie Concilium
Quinisextum, a po grecku Synodos Penthekte11. Nic zatem dziwnego, że
niemal wszystkie późniejsze regulacje prawne na Wschodzie stanowią
odwołanie, interpretację, a nade wszystko aplikację normy trullańskiej
do sytuacji konkretnych. Nie wyprzedzając jednak faktów; kan. 53
wspomnianego synodu, powtarzając dyspozycję justyniańską, potwierdził, że pokrewieństwo duchowe, które powstaje na skutek odrodzenia
w sakramencie chrztu, ma większą wartość niż pokrewieństwo naturalne i stanowi przeszkodę małżeńską. Dyspozycja kanonu skupiona jest
jednak wokół relacji pomiędzy tymi, którzy z tego świętego i zbawien
nego źródła dzieci wyjmują, a ich owdowiałymi matkami. Ojcowie
synodalni stanowczo sprzeciwili się praktyce zawierania małżeństw
pomiędzy rodzicami ochrzczonego i jego chrzestnymi, nakazując, aby
w przeciwnym przypadku małżonkowie zostali rozdzieleni i poddani
karom takim, jakie są nakładane na cudzołożnych12. Całkowicie natomiast pominięto milczeniem osobę szafarza sakramentu chrztu, co
wydaje się zupełnie uzasadnione – na Wschodzie bowiem, aż po dzień
dzisiejszy, formuły chrzcielnej nie wypowiada się w I osobie (ja Ciebie
chrzczę…), ale słowami: chrzci się N. sługa Boży…13.
Drugi, istotny dla naszych poszukiwań synod, to synod rzymski
z 721 r., wprawdzie jedynie partykularny, ale stanowiący pierwsze
11
M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 1, Warszawa 2005, s. 252;
także W. M. Plöchl, Storia del diritto, t. 1, Milano 1963, s. 477; M.D. Knowles,
D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, Warszawa 1988, s. 72.
12
Quondam spiritualis necessitudo seu affinitas corporum coniunctionem maior
est; in nonnullis autem locis cognovimus quosdam, qui ex sancto et salutare baptis
mate infantes suscipiant, postea quoque cum matribus illorum viduis matrimonium
contrahere, statuimus ut in posterum nihil fiat eiusmodi. Si qui autem post praesentem
canonem hoc facere deprehensi fuerint, ii quidem primo ab hoc illicito matrimonio de
sistant, deinde et fornicatorum poenis subiuciantur. – Concilium Quinisextum sive in
Trullo, kan. 53, w: The Council in Trullo Revisited, G. Nedungatt, M. Featherstone
(red.), Kanonika 6, Roma 1995, s. 133-134.
13
Por. D. Salachas, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orien
tale, Bologna 2005, s. 64.
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pisane prawo w zakresie przeszkody pokrewieństwa duchowego na
Zachodzie14. Odnośna regulacja, zawarta w kan. 4 synodu, była w zasadzie – co do istoty – powtórzeniem postanowień trullańskich: Si quis
commatrem spiritualem duxerit in conjugium, anatema sit15. Zwraca
uwagę, że także tutaj brak jest bezpośredniego wskazania na związek
pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną, trudno jednak byłoby domniemywać, że przeszkoda dotyczy rodziców naturalnych i chrzestnych ochrzczonego, a nie jego samego. Należy raczej sądzić, że w tym
ostatnim przypadku istnienie przeszkody było tak oczywiste, że nie
było potrzebne jej formułowanie w prawie16.
Od tego momentu, jak wspomniano powyżej, pokrewieństwo duchowe jako przeszkoda małżeńska pojawiało się już bardzo często,
zarówno w ustawodawstwie synodalnym, jak i w wypowiedziach papieży; na Wschodzie zaś – także w ustawodawstwie cywilnym (trzeba
bowiem pamiętać, że na Wschodzie wzajemne powiązanie ustawodawstwa kościelnego i państwowego było duże większe niż na Zachodzie,
a postanowienia kościelne nie wchodziły w życie bez akceptacji ze
strony państwa17). Treść i zakres przeszkody często zmieniał się, w zależności od potrzeb miejsca i czasu, ale wiele niejasności powodowały
także liczne interpretacje i opinie w tym zakresie.
1.2. Kształtowanie się przeszkody pokrewieństwa duchowego
w Kościele Zachodnim
W takich warunkach, na przestrzeni wieków, w ustawodawstwie
Kościoła Zachodniego, ukształtowało się kilka form przeszkody pokrewieństwa duchowego. Pierwszą z nich, podstawową, było pater
nitas spiritualis, o której mowa powyżej, czyli związek zachodzący
pomiędzy chrzestnym a osobą ochrzczoną, ale także pomiędzy szafarzem chrztu a tym, któremu tenże sakramentu udzielił. Racją istnienia przeszkody jest w tym przypadku nowe życie duchowe, otrzymane
Por. E. De León, La „cognatio spiritualis”…, art. cyt., s. 26.
Concilium Romanum, 721, can. 4, w: G.D. Mansi (red.), Sacrorum conciliorum
nova et amplissima collection, t. 12, Arnhem-Leipzig 1766, s. 263, http://www.veritatis-societas.org/200_Mansi/1692-1769,_ Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_
Amplissima_Collectio_Vol_012,_LT.pdf (data dostępu 13.08.2010).
16
V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 19.
17
Por. U. Nowicka, Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-praw
ne, Wrocław 2007, s. 96.
14
15
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wraz z chrztem, w konsekwencji czego chrzestni i szafarz chrztu stają
się duchowymi rodzicami ochrzczonego18. Druga forma to tzw. frater
nitas spiritualis. Związek ten zachodził pomiędzy dziećmi naturalnymi
chrzestnego lub szafarza sakramentu, a jego dziećmi duchowymi, czyli
tymi, które podawał do chrztu lub chrzcił. W ciągu wieków panowała
raczej zgodność, iż w takim przypadku małżeństwo musi być zakazane
– jak chrzestni stają się duchowymi rodzicami, tak ich dzieci są duchowym rodzeństwem. Choć pewna wątpliwość pozostawała w stosunku do dzieci adoptowanych oraz odnośnie do małżeństwa pomiędzy
rodzeństwem naturalnym ochrzczonego a dziećmi naturalnymi jego
chrzestnego19. Nieco bardziej skomplikowana była trzecia forma pokrewieństwa duchowego, tzw. compaternitas i commaternitas, wśród
których rozróżniano formę bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza z nich,
bezpośrednia, zachodziła pomiędzy rodzicami naturalnymi i rodzicami chrzestnymi oraz szafarzem chrztu. Innymi słowy, matka chrzestna
stawała się commatres rodziców swojego chrześniaka, ojciec chrzestny
natomiast ich compatres; i odwrotnie; to samo dotyczyło osoby, która
udzieliła chrztu. W ten sposób, po śmierci naturalnej matki dziecka,
chrzestna nie mogła zawrzeć małżeństwa z jego owdowiałym ojcem;
tak samo chrzestny (szafarz chrztu) nie mógł pojąć za żonę naturalnej matki swojego chrześniaka (osoby, którą ochrzcił). Zakres przeszkody sięgał jednak jeszcze dalej, przybierając formę tzw. pośrednią.
Polegała ona na tym, że commaternitas i compaternitas dotyczyła nie
tylko związku pomiędzy rodzicami naturalnymi a rodzicami chrzestnymi i szafarzem chrztu, ale także małżonkami tych ostatnich20. Rację
istnienia takiej relacji wskazał papież Mikołaj I podkreślając, iż od momentu zawarcia małżeństwa mężczyzna i kobieta stają się una caro
(Rdz. 2, 24). Stąd też, jeśli któreś z nich podaje dziecko do chrztu lub
je chrzci, relacja compaternitas lub commaternitas, którą zawiązuje
z jego rodzicami naturalnymi, staje się także relacją wiążącą drugiego małżonka21; inaczej – jeśli jedno z małżonków zostaje chrzestnym
18
Por. J. Prader, Il matrimonio in Oriente e Occidente, Kanonika 1, Roma 1992,
s. 119; P. Pellegrino, Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone
nel matrimonio canonico, Torino 2002, s. 137.
19
Por. V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 56.
20
Por. P. Pellegrino, Gli impedimenti relativi…, dz. cyt., s. 138.
21
Por. Nicolaus I, Epistola Salomoni Episcopo Sanctae Constantiae Ecclesiae,
cap. I, w: Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, t. 6, s. 657, http://mdz10.bibbvb.de/~db/pdf/1281483098bsb00000537.pdf (data dostępu 11.08.2010 r.).
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lub chrzci, wówczas oboje małżonkowie stają się compatres rodziców
ochrzczonego. Wówczas mężczyzna nie może zawrzeć małżeństwa
z żoną swojego compater oraz z commater własnej żony, oczywiście
po jej śmierci. Oprócz powyższych Joseph Prader wymienia także tzw.
affinitas spiritualis, czyli powinowactwo duchowe, jakie ma miejsce
pomiędzy ochrzczonym a małżonkiem jego chrzestnego22. Jednak
w większości źródeł tę formę pokrewieństwa duchowego wymienia
się jako jedną z „naturalnych” odmian paternitas spiritualis bądź klasyfikuje jako paternitas spiritualis indirecta, uzasadniając w ten sam
sposób, jak miało to miejsce przy relacji pośredniej compaternitas23.
Warto także podkreślić, że jako źródło pokrewieństwa duchowego
wymieniany był na Zachodzie, poza chrztem, także sakrament bierzmowania. W perspektywie historycznej fakt ten był zupełnie zrozumiały – w pierwszych wiekach Kościoła bierzmowanie stanowiło
zazwyczaj jeden obrzęd z chrztem, tworząc razem z nim „podwójny
sakrament”24. W Kościołach Wschodnich praktyka ta zachowała się do
dnia dzisiejszego25, w Kościele Zachodnim, gdzie dopełnienie chrztu
chciano zarezerwować dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie w czasie obu sakramentów26. Proces ten, jak pisze Marian Pastuszko, trwał
całe wieki, ale rozpoczął się już w wieku V27, osiągając ostateczne
rozstrzygnięcie na Soborze Trydenckim, który orzekł, że zwyczajnym
szafarzem bierzmowania jest tylko i wyłącznie biskup28. W tej sytuacji na Wschodzie „problem” bierzmowania jako źródła pokrewieństwa duchowego nigdy nie istniał, w Kościele Zachodnim zaistniała
konieczność uwydatnienia drugiego źródła29. Co więcej, usiłowano
poszukiwać uzasadnienia dla przeszkody pokrewieństwa duchowego
nawet w sakramencie pokuty, a także w obrzędach liturgicznych poPor. J. Prader, Il matrimonio in Oriente e Occidente, dz. cyt., s. 119.
Por. P. Pellegrino, Gli impedimenti relativi…, dz. cyt., s. 138; V. Gorbatykh,
L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 100.
24
KKK, n. 1290.
25
Por. KKKW, kan. 695 § 1.
26
KKK, n. 1290.
27
Por. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005,
s. 106.
28
Concilium Tridentinum, Decretum de sacramentis, 3.03.1547, sess. VII, I/D,
can. 3, w: A. Baron, H. Pietras (opr.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV/1,
Kraków 2007, s. 364-365.
29
Por. V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 304.
22
23
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przedzających przyjęcie sakramentu chrztu30, czemu jednak stanowczo sprzeciwili się Ojcowie Soboru Trydenckiego. Reforma wówczas
przeprowadzona jest bardzo istotnym punktem w ewolucji historycznej przeszkody pokrewieństwa duchowego w Kościele łacińskim.
Drugi rozdział kanonów o reformie, poświęcony cognatio spiritualis,
rozpoczyna się od słów, które zdają się potwierdzać brak jednolitości
w dotychczasowym ustawodawstwie kościelnym, a co za tym idzie
pilną konieczność rewizji w tym zakresie: doświadczenie uczy, że
z powodu wielości zakazów często z niewiedzy były zawierane małżeń
stwa w przypadkach zakazanych31. Powodowani tymi okolicznościami
Ojcowie soborowi ujednolicili wcześniejsze tendencje, jednocześnie
znacznie ograniczając zakres przeszkody. Przede wszystkim zniesiona
została fraternitas spiritualis, jaka istniała pomiędzy osobą ochrzczoną
a dziećmi naturalnymi jej chrzestnych; ponadto jakiekolwiek znaczenie
prawne stracił związek zachodzący pomiędzy małżonkiem chrzestnego
i ochrzczonym (paternitas indirecta) oraz jego rodzicami (compaterni
tas indirecta)32. Te same zasady miały dotyczyć związku wynikającego
z przyjętego sakramentu bierzmowania33. W konsekwencji przeszkoda
pokrewieństwa duchowego, od chwili promulgowania uchwał soborowych, zachodziła jedynie pomiędzy chrzestnymi i szafarzem chrztu
lub bierzmowania, a osobą ochrzczoną lub bierzmowaną i jej rodzicami. Wszelkie inne źródła przeszkody i pomiędzy wszystkimi innymi
osobami, zostały zniesione34.

30
I. Grabowski podaje, że w Polsce postanowienia synodu w Kaliszu w r. 1420 wymieniały aż 20 przypadków, w których zachodzi przeszkoda pokrewieństwa duchowego. – Por. I. Grabowski, Prawo kanoniczne, Warszawa 1934, s. 442.
31
Concilium Tridentinum, Canones super reformatione circa matrimonium,
11.11.1563, sess. XXIV, cap. 2, w: A. Baron, H. Pietras (opr.), Dokumenty Soborów
Powszechnych, dz. cyt., t. IV/2, s. 724-725.
32
(…) sancta synodus (…) statuit, ut unum tantum, sive vir sive mulier, iuxta sacro
rum canonum institute, vel ad summum unus et una baptizatum de baptism suscipiant,
inter quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, necnon inter baptizantem
et baptizatum baptizatique patrem ac matrem tantum spirituals cognatio contrahatur.
– Tamże.
33
Ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur, confirmanter et confir
matur iliusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur. – Tamże.
34
Omnibus inter alias personas humus spiritualis cognationis impedimentis omni
no sublatis. – Tamże.
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Od tej chwili nie było już żadnej wątpliwości co do zakresu przeszkody pokrewieństwa duchowego, a dyskusje, jakie toczyły się
w wiekach kolejnych, dotyczyły przede wszystkim kwestii ważności
chrztu, tego, czy przeszkoda powstaje z chrztu udzielonego prywatnie
w przypadku konieczności35 oraz warunków, jakie powinni spełniać
chrzestni, aby mogli być dopuszczeni do sprawowania tej funkcji36.
Gdy jednak w 1904 r. rozpoczęły się prace nad kodyfikacją prawa okazało się, iż wielu biskupów opowiada się za całkowitym zniesieniem
lub przynajmniej znacznym ograniczeniem zakresu przeszkody pokrewieństwa duchowego, zarówno w tym, co dotyczy osób nią związanych, jak i źródła, z którego powstaje37. Po licznych dyskusjach na
ten temat, wg ostatecznej redakcji can. 1079 i 768 CIC przeszkoda
pokrewieństwa duchowego powstawała jedynie z sakramentu chrztu,
pomiędzy ochrzczonym i szafarzem sakramentu chrztu oraz ochrzczonym i jego chrzestnymi38. Pokrewieństwo duchowe miało nadal swoje
źródło także w sakramencie bierzmowania, nie stanowiło już jednak
przeszkody do zawarcia małżeństwa. Zgodnie z can. 1042 CIC przeszkoda pokrewieństwa duchowego została zaliczona do tzw. przeszkód
gradus minoris39.
1.3. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego w historii Kościoła
Wschodniego
Tymczasem w Kościele wschodnim, zwłaszcza bizantyjskim, przeszkoda pokrewieństwa duchowego kształtowała się nieco inaczej.
Jak wspomniano wyżej podstawowym tekstem w tej materii pozostały postanowienia Synodu Trullańskiego, a jego kolejne interpretacje
35

125.

Por. V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 118-

Por. tamże, s. 125-135.
Wszystkie postulaty zostały zebrane w dziele zredagowanym przez B. Klumper,
Postulata Episcoporum in ordine digesta, Romae 1905, s. 147-177.
38
CIC, can. 1079: Ea tantum spiritualis cognatio matrimonium irritat, de qua in
can. 768. Can. 768: Ex baptism spiritualem cognationem contrahunt tantum cum bap
tizato baptizans et patrinus.
39
W CIC dzielono przeszkody małżeńskie na przeszkody niższego i wyższego
stopnia. Kryterium rozróżnienia była doniosłość przeszkody, a co do skutków podziału
– od przeszkód niższego stopnia dyspensowało się dość łatwo, a dyspensa była ważna
nawet wówczas, gdy w prośbie o nią ukryto, co się powinno było ujawnić albo zmyślono przyczynę. – S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 259.
36
37
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i aplikacje bazowały na fundamentalnym stwierdzeniu kan. 53, iż pokrewieństwo duchowe jest nadrzędne w stosunku do pokrewieństwa ciał.
Obok synodalnej normy trullańskiej, bardzo istotne dla prawodawstwa
wschodniego były także normy wydawane przez cesarzy wschodnich,
obowiązujące na forum kościelnym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Ekloga Leona III40 oraz tzw. Bazylika Leona IV41, które
znacznie rozszerzały zakres przeszkody pokrewieństwa: na potomstwo
naturalne chrzestnego i jego potomstwo duchowe oraz ich rodziców,
na dzieci duchowe tego samego chrzestnego, a nawet naturalnego syna
chrzestnego i matkę oraz córkę jego chrześnicy.
Fundamentalne znaczenie wspomnianych rozwiązań legislacyjnych
nie pozwoliło jednak uniknąć licznych interpretacji, dokonywanych
w kolejnych wiekach zarówno na mocy ustaw patriarszych42, jak też
w doktrynie rozwijającej się stopniowo kanonistyki. W odniesieniu
do tej ostatniej, trudno nie wspomnieć myśli jednego z największych
kanonistów wschodnich: Theodore Balsamone w swoim komentarzu
do kan. 53 II Synodu Trullańskiego, przedstawił dwie istniejące powszechnie opinie na temat zakresu przeszkody pokrewieństwa duchowego. Według pierwszej z nich należy ściśle interpretować normy
zawarte w prawie, czyli we wspomnianej wyżej Bazylice Leona IV,
a w konsekwencji zakazywać małżeństwa jedynie pomiędzy osobami
tam wymienionymi. Z kolei druga z opinii bazowała na wspomnianym
wyżej fragmencie kanonu trullańskiego, wywyższającego pokrewieństwo duchowe ponad naturalne. Stąd też, według zwolenników tego
stanowiska, do przeszkody cognatio spiritualis należy aplikować przez
40
J. Zepi, P. Zepi, Ecloga. Legum Leonis et Constantini, w: Jus Graecoramanum,
vol. 2, Athenai 1962, s. 19.
41
Leonus IV, Basilicorum libri, lib. XXVIII, tit. 5, cap. 14, w: K.E. Zachariä von
Lingenthal, Basilicorum libri LX.: Lib. XV-XVIII Basilicorum cum scholiis antiquis integros, nec non lib. XIX Basilicorum, Lipsiae 1846, s. 216, http://books.google.
com/books?id=yPYsAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=basilicorum%20libri
&hl=pl&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false (data dostępu 11.08.2010 r.).
42
Podaje tylko przykłady: S. Nicephorus, can. 124, w: Jean Baptiste Pitra (red),
Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta iussu Pii IX Pont. Max., Romae
1868, s. 339; can. 185, w: tamże, s. 344. - http://books.google.com/books?id=
vllJAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=juris+ecclesiastici+graecorumh=pl&ei
=Ev5iTJz-CYeB4Qa6rLz-CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved
=0CEoQ6AEwBTgU #v =onepage&q&f=false (data dostępu 11.08.2010); Ioannes
Episcopus Citri, Responsa ad Constantinum Cabasilam, PG 119, s. 966.
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analogię regulacje dotyczące przeszkody mającej swe źródło w więzach krwi, zarówno w odniesieniu do linii, jak i do stopni – po to, aby
jedna swym zakresem przynajmniej dorównywała drugiej43. To z kolei prowadziło do rozszerzania przeszkody pokrewieństwa duchowego
przynajmniej do siódmego stopnia linii bocznej włącznie.
Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że prawo obowiązujące
w Cesarstwie Bizantyjskim, a w konsekwencji także w Kościele istniejącym na jego terytorium, nie zawsze było akceptowane w innych Kościołach. Kościół Wschodni, również niekatolicki, nie jest
Kościołem jednolitym, ale już w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa powstawały niezależne wspólnoty posiadające własne dziedzictwo prawne, liturgiczne, teologiczne i duchowe, z których następnie,
począwszy od XVI wieku, wyodrębniały się, poprzez nawiązanie
wspólnoty ze Stolicą Apostolską, katolickie Kościoły wschodnie. Nie
jest możliwa, w niniejszym studium, historyczna analiza prawa własnego każdego z nich. Dlatego, korzystając w tym względzie z pewnej
syntezy dokonanej przez Vitaliy Gorbatykh w jego rozprawie doktorskiej wystarczy powiedzieć, że źródłem przeszkody pokrewieństwa
duchowego pozostawało zawsze odrodzenie duchowe w sakramencie
chrztu, choć niektóre Kościoły, pozostające pod znacznym wpływem
Kościoła łacińskiego, rezerwowały w swych postanowieniach synodalnych szafarstwo bierzmowania jedynie biskupowi, rozdzielając
w ten sposób łączne sprawowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i rozciągając pokrewieństwo duchowego także na związek powstały z przyjęcia bierzmowania (np. Kościół maronicki, melchicki,
rumuński), a nawet małżeństwa (Kościół etiopski, bułgarski, rumuński). Ten ostatni zakres polegał na zakazie zawarcia drugiego małżeństwa, po ustaniu w jakikolwiek sposób pierwszego, ze świadkiem
swojego współmałżonka44. We wszystkich Kościołach panowała zgodPor. T. Balsamone, Sholion al c. 53 del Concilio Trullano, PG 137, s. 699.
Trzeba jednak wskazać, że w obrzędach wschodnich nie chodzi tu o bycie zwykłym świadkiem kontraktu małżeństwa, ale o szczególną rolę, jaką taka osoba spełnia
w rycie koronacji, centralnym w zawieraniu małżeństwa: symboliczna wymiana koron
nad głowami małżonków. We wschodnich księgach liturgicznych ci świadkowie często są określani terminem compar, co wyraża szczególne coniugium spirituale świadka z małżonkami: jest on gwarantem wiary i wierności małżonków, pomaga im, aby
swoim życiem mogli dawać świadectwo głębokiego związku pomiędzy Chrystusem
i jego Kościołem oraz reprezentuje wspólnotę kościelną, wobec której małżonko43
44

[13]

PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA DUCHOWEGO

259

ność co do tego, iż przeszkoda dotyczy w pierwszej kolejności relacji
chrzestnego i osoby ochrzczonej, natomiast co do dalszego jej zakresu w poszczególnych regulacjach występowały bardzo duże różnice
(aż do zakazu małżeństwa pomiędzy osobami mającymi wspólnego
chrzestnego lub będącymi rodzicami chrzestnymi tej samej osoby).
Natomiast w prawie własnym niemal wszystkich Kościołów panowała
zgodność z tradycją wschodnią co do szafarza chrztu, którego – jak
wspominano powyżej – w prawie wschodnim przeszkoda pokrewieństwa duchowego nie dotyczy45.
Gdy od XVI wieku kolejne Kościoły wschodnie przystępowały do
pełnej jedności z Kościołem katolickim, przez długi czas nie było jasności, jakiemu prawu powinni podlegać ich wierni. Z jednej strony są
przecież katolikami, uznają prymat papieża ustanawiającego prawa dla
wiernych. Gdy zatem jakaś legislacja dotyczy katolików, to należałoby
sądzić, że również katolicy obrządków wschodnich powinni się do niej
stosować. Z drugiej jednak strony, gdy wschodni chrześcijanie przystępowali do Unii z Kościołem rzymskim, zastrzegali swą odrębność obrządkową, łącząc się z nim jedynie w kwestii dogmatów46. W praktyce
część z nich akceptowała uchwały Soboru Trydenckiego, dla innych
papieże wydawali normy szczególne, także w tym, co dotyczyło przeszkody pokrewieństwa duchowego47. Ale taka sytuacja musiała w końcu spowodować konieczność unifikacji i regulacji prawa wschodniego,
zwłaszcza po promulgacji w 1917 r. KPK. Zbiór ten dotyczył bowiem
zasadniczo Kościoła łacińskiego, a zatem kwestie prawne katolików
wschodnich znów nie zostały rozstrzygnięte. Dlatego papież Pius XI
powołał w 1929 r. Komisję, która miała zająć się przygotowywaniem
legislacji kanonicznej48. Podczas prac początkowo przyjęto bez zmian

wie zawierają swój sakrament. – Por. D. Salachas, Il Sacramento del matrimonio nel
Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Napoli 2003, s. 188.
45
Por. V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 186225.
46
Por. U. Nowicka, Szafarz sakramentu małżeństwa…, dz. cyt., s. 140.
47
Por. Benedictus XIV, Etsi pastoralis, 26.05.1742, w: P. Gasparri (red.), Codicis
Iuris Canonici Fontes, vol. 1, Typis Polyglottis Vaticanis 1923, s. 749-750 (do katolików italo-greków); Tenże, Inter omnigenas, 2.02.1744, w: Tamże, s. 807 (do wiernych Królestwa Serbii).
48
Pius XI, Notificatio, 23.11.1929, AAS 21 (1929), s. 669.
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treść odnośnego kanonu z CIC 191749. Jednakże uwagi do schematów,
nadesłane przez hierarchów wschodnich, wskazywały na niezgodność
takich postanowień z wielowiekową tradycją wschodnią50, zwłaszcza
w tym, co dotyczy szafarza chrztu.
Ostatecznie nie promulgowano jednak całego prawa wschodniego;
prawo małżeńskie zostało ogłoszone motu proprio papieża Piusa XII
Crebrae allatae sunt z 22.02.1949 r.51. W kan. 70 CA przyjęto rozwiązanie dyspozycji II Synodu Trullańskiego, postanawiając, że przeszkoda pokrewieństwa duchowego, mająca swoje źródło w sakramencie
chrztu (z wyjątkiem chrztu udzielanego warunkowo), zachodzi pomiędzy chrzestnym a ochrzczonym i jego rodzicami52. Jedyną trudnością,
jaka pojawia się przy interpretacji tego zapisu jest fakt, że kanony dotyczące sakramentów nigdy nie zostały promulgowane, z uwagi na zapowiedź zwołania Soboru Watykańskiego II i przewidywanie, że jego
postanowienia mogą spowodować konieczność ponownej reformy
również prawa wschodniego53. W związku z powyższym nie wiemy,
jakie warunki ze strony szafarza, przyjmującego chrzest oraz chrzestnego musiałyby być spełnione, aby doszło do powstania przeszkody
pokrewieństwa duchowego.
2. Dyskusje konsultorów podczas rewizji obu Kodeksów
Jednym z celów zainaugurowanego 11.10.1962 r. przez papieża
Jana XXIII Soboru Watykańskiego II miało być dostosowanie dyscypliny kościelnej do wymogów czasu (aggiornamento)54. Wiązało się to
49
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, Codificazione orientale: schema com
parato dei canoni 726-800, Prot. N. 149/41, s. 54, Codificazione orientale: schema
comparato dei canoni 1012-1153, Prot. N. 263/33, s. 19.
50
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, Codificazione orientale: schema com
parato dei canoni 726-800, Prot. N. 355/35, n. 2, s. 54, Codificazione orientale: sche
ma comparato dei canoni 1012-1153, Prot. N. 504/308, s. 63.
51
Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae sunt, 22.02.1949, AAS 41 (1949),
s. 89-117.
52
Can. 70: § 1. Ea spirituals cognatio matrimonium dirimit de qua in § 2. § 2. 1°
Ex baptizmo spiritualem cognationem contrahit patrinus cum baptizato eiusque paren
tibus; 2° Si iteratur baptismus sub condicione, cognationem spiritualem patrinus non
contrahit, nisi iterum idem adhibitus sit.
53
Por. J. Faris, La storia della codificazione orientale, w: K. Bharanikulangara
(red.). Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale, Studi Giuridici
XXXIV, Città del Vaticano 1995, s. 261-262.
54
Ioannis XXIII, Ad Petri Cathedram, 29.06.1959, AAS 51(1959), s. 511.
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także z rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego, oficjalnie zapoczątkowaną 28.03.1963 r. ustanowieniem Papieskiej Komisji Rewizyjnej55.
Uchwały soborowe miały w ten sposób istotny wpływ na stan prawny
Kościoła, w konsekwencji czego można powiedzieć, że również „dalsze losy” przeszkody pokrewieństwa duchowego określone zostały
przez te dwa istotne dla Kościoła wydarzenia: Vaticanum II oraz prace
rewizyjne nad kształtem nowego prawa.
Wprawdzie Ojcowie Soboru Watykańskiego II w sposób bezpośredni nie wypowiadali się na temat tej przeszkody, jednak dwukrotnie,
na 11956 i 12657 kongregacji ogólnej, wyrażona została idea zniesienia wszystkich przeszkód gradus minoris. Po tej linii poszli konsultorzy grupy studyjnej De matrimonio, którzy jednomyślnie uznali, że
zniesienie przeszkody pokrewieństwa duchowego będzie słuszne58.
Niestety, w Communicationes nie odnajdujemy zapisu żadnej dyskusji w tym temacie. Biorąc jednak pod uwagę całokształt okoliczności,
w tym wzmiankowaną konieczność przystosowania prawa do potrzeb
obecnych czasów oraz zgłaszane wcześniej postulaty dotyczące braku
jakiejkolwiek racji istnienia przeszkody pokrewieństwa duchowego,
łatwo wyciągnąć wniosek, iż konsultorzy doszli do wniosku, że przeszkoda ta zwyczajnie straciła już swoją aktualność. Podobną decyzję
podjęli także konsultorzy grupy studyjnej De sacramentis, w odniesieniu do can. 768 CIC o chrzcie. Uznali bowiem, że skoro pokrewieństwo
duchowe nie powoduje już żadnych skutków prawnych, jego utrzymywanie w nowym kodeksie nie miałoby żadnego sensu. Pojawiła się
wprawdzie propozycja pozostawienia koncepcji pokrewieństwa duchowego pochodzącego z sakramentu chrztu w takiej konfiguracji,
w jakiej istniało ono w CIC w odniesieniu do sakramentu bierzmowania
(czyli nie jako przeszkoda małżeńska, ale związek duchowy istniejący
pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną). Propozycja ta nie została
AAS 55 (1963), s. 363-364.
Cum reformationis principium e simpliciore disciplina desumendum sit, legis
latio de matrimonii impedimentis ad nova temporis adiuncta accommodare oportet,
abrogatis impedimentis gradus minoris (…) - Acta synodalia Sacrosancti Concilii
Oecumenici Vaticani II, t. 3, cz. 8, Typis polyglottis Vaticanis 1976, s. 468.
57
Cum legislatio de matrimonii impedimentis ad nova temporis adiuncta accom
modetur, principium e simpliciore disciplina desumendum erit. Itaque: a) impedimen
ta gradus minoris abrogentus (…) – Tamże, s. 468-469.
58
Communicationes 32 (2000), s. 241 I 281.
55
56
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jednak zaakceptowana z tego powodu, że nowe Ordo Baptismi parvu
lorum z 15.05.1969 r.59 nie akcentowało już wcale pokrewieństwa duchowego60. W konsekwencji koncepcja pokrewieństwa duchowego nie
znalazła się już w żadnym ze schematów przyszłego Kodeksu, opracowywanych w latach 1972-1980, ani w KPK promulgowanym przez
papieża Jana Pawła II dnia 25.01.1983 r.
W nieco innym kierunku musiały pójść prace powołanej 10.06.1972 r.
Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego
Wschodniego61, ta bowiem, oprócz postulatów Soboru Watykańskiego II
musiała jednocześnie wziąć pod uwagę tradycję wschodnią, zgodnie
z postanowieniami dekretu soborowego Orientalium Ecclesiarum62 oraz
dyrektywami przygotowanymi przez Wydział Prawa Kanonicznego
Wschodniego Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie63.
W dyskusjach nad przyszłym istnieniem i zakresem przeszkody pokrewieństwa duchowego nie było zgodności. Z jednej strony argumentowano postulatami Soboru Watykańskiego II i brakiem aktualności
przeszkody w czasach współczesnych; z drugiej podnoszono zgodność
cognatio spiritualis z wielowiekową tradycją wschodnią, a zwłaszcza
z postanowieniami II Synodu Trullańskiego. Zwrócono także uwagę, że
obecnie zmniejszyła się wrażliwość ludzka na prawdę duchową pochodzącą z sakramentów, dlatego utrzymanie przeszkody pokrewieństwa
duchowego pozwoli zaakcentować rzeczywistość więzów religijnych,
które poprzez chrzest rodzą się pomiędzy osobami niezwiązanymi ze
sobą pokrewieństwem krwi. W głosowaniu, jakie przeprowadzono
8.03.1978 r., siedmiu konsultorów opowiedziało się za zachowaniem
przeszkody w takim kształcie, w jakim istniała ona w kan. 70 CA, pięciu głosowało przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu64.
W konsekwencji kolejne schematy kanonów o małżeństwie oraz
schemat całego Kodeksu z 1986 r. powtarzały, co do istoty, normę
59
Ordo baptismi parvulorum: Rituale Romanum ex decreto Sacrsancti Oecumenici
Concilii Vaticani II instauratum, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.
60
Por. Communicationes 30 (1998), s. 310.
61
Nuntia 1 (1975), s. 11.
62
Sobór Watykański II, Orientalium ecclesiarum, n. 5.
63
Normae per la Ricognizione del Diritto Canonico Orientale, Nuntia 26 (1988),
s. 99-113.
64
Por. Nuntia 8 (1979), s. 14.
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z 1949 r.65, choć jeszcze w r. 1982 pojawiły się propozycje całkowitego
zniesienia przeszkody lub przynajmniej opuszczenia słów eiusque pa
rentibus66, a w r. 1986 niektórzy członkowie Papieskiej Komisji krytykowali kan. 807 schematu twierdząc, iż nowy kodeks powinien patrzeć
w przyszłość, a przeszkoda pokrewieństwa duchowego jest niezgodna
z mentalnością dzisiejszego świata, zwłaszcza w odniesieniu do wiernych wschodnich zamieszkujących terytoria zachodnie67. Ostatecznie
jednak zwyciężyła idea autentycznej tradycji wschodniej, a kan. 811
KKKW został pozostawiony bez zmian, poza nową redakcją tekstu.
3. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego w KKKW
Zgodnie z kan. 811 KKKW § 1 Małżeństwo czyni nieważnym prze
szkoda pokrewieństwa duchowego, która pochodzi z chrztu i zacho
dzi pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną oraz jej rodzicami. § 2.
Jeśli chrzest został udzielony warunkowo, pokrewieństwo duchowe
z niego nie wynika, chyba że powtórnie ten sam chrzestny przy nim
asystował68.
Nie ulega wątpliwości, iż chrzest, aby rzeczywiście stał się źródłem
przeszkody pokrewieństwa duchowego, musi być udzielony ważnie.
To jednak nie wystarczy; wprawdzie chrzestni nie są wymagani ad va
liditatem sakramentu chrztu, gdyby jednak ktoś nie spełnił warunków,
jakich prawo wymaga do ważnego podjęcia obowiązków chrzestnego, wówczas nie zawiąże się pokrewieństwo duchowe, a w konsekwencji nie powstanie przeszkoda małżeńska. Warunki te wymienione zostały przez prawodawcę taksatywnie w kan. 685 § 1 KKKW69,
65
Por. Nuntia 10 (1980), s. 47; Nuntia 15 (1982), s. 73; Nuntia 24-25 (1987),
s. 147.
66
Por. Nuntia 15 (1982), s. 73.
67
Por. Nuntia 28 (1989), s. 108-111.
68
§ 1. Ex baptismo oritur inter patrinum et baptizatum eiusque parentes cognatio
spiritualis, quae matrimonium dirimit. § 2. Si iteratur baptismus sub condicione, cog
natio spiritualis non oritur, nisi iterum idem patrinus adhibitus est.
69
§ 1. Ważnie może podjąć obowiązki chrzestnego ten, kto: 1° przyjął sakramenty
chrztu, chryzmacji i Eucharystii; 2° należy do Kościoła katolickiego, z zachowaniem
§ 3; 3° posiada intencję pełnienia tego zadania; 4° jest wyznaczony przez samego
przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców lub opiekunów, albo, jeśli ich nie ma,
przez szafarza chrztu; 5° nie jest ojcem, matką lub małżonkiem przyjmującego chrzest;
6° jest wolny od ekskomuniki, także mniejszej, suspensy, depozycji i nie został ukarany
pozbawieniem prawa podjęcia funkcji chrzestnego.
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ja jednak pragnę poświęcić swoją uwagę jednemu spośród nich. Otóż
w n. 2 wymienionego kanonu zostało zapisane, że chrzestny powinien
być katolikiem, jednak z zachowaniem § 3. Oznacza to, że dla słusznej przyczyny i zawsze razem z chrzestnym katolikiem, do pełnienia
tej funkcji może być dopuszczony także chrześcijan jakiegokolwiek
Kościoła wschodniego, a to – jak czytamy w Dyrektorium ekumenicznym – ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem
katolickim i Kościołami prawosławnymi70. W związku z tym pojawia
się jednak pytanie, czy pomiędzy wiernym katolikiem wschodnim
a wiernym prawosławnym powstaje w takiej sytuacji przeszkoda pokrewieństwa duchowego? Trzeba zaznaczyć, że jest ona znana również
w ustawodawstwie Kościołów prawosławnych71, to jednak nie zmienia
sytuacji, że pochodzi z prawa kościelnego, a przepisom KKKW podlegają jedynie wierni katolickich Kościołów wschodnich. Na tej podstawie Vitaliy Gorbatykh twierdzi, że chrzestny akatolik nie zawiązuje
przeszkody pokrewieństwa duchowego, a zasada kan. 790 § 2 KKKW
(o której będzie mowa poniżej) nie ma w tym przypadku zastosowania, bowiem i ona dotyczy jedynie wiernych katolików wschodnich72.
Osobiście nie zgadzam się z taką interpretacją. Jest prawdą, że aby
zaistniała przeszkoda pokrewieństwa duchowego konieczne są dwie
osoby: chrzestny i osoba ochrzczona lub jego matka (ojciec). Prawdą
jest również, że w sytuacji, gdy chrzestnym zostaje wierny prawosławny, tylko katolik podlega prawu kan. 811 KKKW, a w związku z tym
przeszkoda ma miejsce jedynie po jego stronie. Natomiast niewłaściwe wydaje się wnioskowanie o braku przeszkody w tym przypadku na
podstawie faktu, że również dyspozycji kan. 790 § 2 podlega jedynie
katolik. To nie ma znaczenia; przeszkoda, nawet jeśli dotyczy tylko
jednej strony, czyni małżeństwo nieważnym, dlatego pokrewieństwo
duchowe, zawiązane poprzez sakrament chrztu pomiędzy katolikiem
a wiernym prawosławnym uniemożliwi zawarcie małżeństwa pomiędzy nimi. A nie może być przecież wątpliwości, że tego rodzaju
pokrewieństwo zawiązuje się w tym przypadku – skoro prawodawca zezwolił na pełnienie funkcji chrzestnego także przez akatolików
70
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumeniczne, 25.03.1993,
n. 98b.
71
Por. S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 1994, s. 95.
72
V. Gorbatykh, L’impedimento della parentela spirituale…, dz. cyt., s. 299.
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wschodnich to znaczy że uznał ich za godnych sprawowania tej ojcowskiej funkcji w wierze.
Zgodnie z kan. 672 § 2 KKKW, jeśli istnieje roztropna wątpliwość,
czy rzeczywiście i czy ważnie był udzielony chrzest, i mimo przeprowadzonego dochodzenia ta wątpliwość nie ustaje, chrztu należy
udzielić warunkowo. Wówczas jednak nie powstaje przeszkoda pokrewieństwa duchowego, zgodnie z dyspozycją wyżej cytowanego § 2
kan. 811 KKKW. Czy jednak nie wynika także z chrztu wątpliwego?
W can. 763 § 2 CIC było powiedziane wyraźnie, że w takim przypadku
nie zawiązuje przeszkody ani chrzestny z chrztu, co do którego istnieje
wątpliwość ani z tego udzielonego sub condicione. W aktualnym ustawodawstwie wschodnim tego „doprecyzowania” zabrakło. Czy jednak
oznacza to, że wolą prawodawcy było istnienie przeszkody w przypadku chrztu wątpliwego? Joseph Prader stanowczo twierdzi, że nie; uważa, że pokrewieństwo duchowe nie powstaje ani z „pierwszego” ani
z „drugiego” chrztu. Niestety, kanonista ten nie wyjaśnia swojego stanowiska, choć jego opinia wydaje się słuszna. Skoro bowiem istnieje
tak poważna wątpliwość co do chrztu, że należy warunkowo go udzielić, to tym bardziej istnieje poważna wątpliwość co do pokrewieństwa duchowego. Przeszkoda może powstać tylko z chrztu ważnego,
a w omawianym przypadku nie wiemy czy był on ważny. Najlepiej byłoby zatem, aby funkcję chrzestnych w chrzcie sub condicione pełniły
te same osoby, co wcześniej. W przeciwnym jednak przypadku przeszkoda pokrewieństwa duchowego nie powstaje wcale.
4. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego w perspektywie
małżeństwa międzyobrządkowego
W kan. 1 KPK została ustanowiona zasada, iż Kanony tego Kodeksu
dotyczą jedynie Kościoła łacińskiego. Analogiczna norma, jedynie
z dodaniem klauzuli chyba że, w tym, co dotyczy relacji z Kościołem
łacińskim, nie zostało wyraźnie postanowione inaczej, znalazła się
również w kan. 1 KKKW. W ten sposób legislacja wschodnia ma dla
wiernych katolików wschodnich tą samą moc obowiązywania, którą ma dla wiernych łacińskich Kodeks łaciński. Co więcej, w materii
małżeńskiej co do zasady, prawo obowiązuje wiernych niezależnie od
tego, gdzie w danym czasie się znajdują, a zatem także poza własnym
terytorium. Dlatego zarówno katolicy wschodni, jak i katolicy łacińscy
zawsze podlegają prawu własnego Kościoła. Co istotne w przedmioto-
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wej kwestii – także wtedy, gdy zawierają małżeństwa z osobami innego Kościoła sui iuris, w tym także Kościoła łacińskiego73.
W tej perspektywie powstaje pytanie o małżeństwo pomiędzy osobą
należącą do Kościoła wschodniego, a jej rzymskokatolickim chrześniakiem i jego rodzicami lub odwrotnie. Stronę łacińską przeszkoda nie
obowiązuje, ale stronę wschodnią tak. Czy w takim przypadku małżeństwo, niezależnie od tego, czy byłoby zawarte w Kościele rzymskokatolickim czy wschodnim, będzie ważne?
Odpowiedź na tak zadane pytanie podaje prawodawca we wspomnianym już kan. 790 § 2 KKKW, zgodnie z którym przeszkoda, cho
ciaż dotyczy tylko jednej strony, czyni jednak małżeństwo nieważnym;
kwestia ta została natomiast całkowicie pominięta w KPK. Błędem
jednak byłoby sądzić, iż prawodawca uznał w ten sposób nieważność
małżeństwa tylko dla strony, której przeszkoda dotyczy. Zasada, o której mowa, przewidziana w can. 1036 § 3 CIC, nie została powtórzona
w aktualnie obowiązującym Kodeksie łacińskim, ponieważ podczas
prac Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego zauważono,
iż jest ona obvia et nihil in iure74. Stanowisko to wydaje się całkowicie słuszne, małżeństwo powstaje bowiem przez nieodwołalną zgodę
osobową mężczyzny i kobiety, trudno zatem byłoby przyjąć, aby było
ważne dla jednej strony, a nieważne dla drugiej75. Co więcej, w tym
zagadnieniu istotne wydaje się także wzięcie pod uwagę treści kan.
73
Por. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej,
Ius Matrimoniale 15 (2010), s. 16.
74
Communicationes 9 (1977), s. 135.
75
Okazuje się jednak, że kwestia ta nie zawsze i nie dla wszystkich była oczywista.
J. Prader w jednym ze swoich artykułów przywołuje ciekawą dyskusję w tym temacie: wśród kanonistów zrodziła się wątpliwość dotycząca ważności małżeństwa zawartego pomiędzy katolikiem wschodnim a łacińskim, któremu stało na przeszkodzie
pokrewieństwo w czwartym stopniu linii bocznej dotykającym trzeciego, stanowiące
przeszkodę małżeńską w legislacji wschodniej (CA, kan. 66 § 2), ale nie w Kodeksie
Pio-Benedyktyńskim (CIC, can. 1076 § 2). Otóż wg opinii F.M. Cappello nie była
w tym przypadku wymagana dyspensa od przeszkody, gdyż strona łacińska, wolna od
niej, udzielała tej wolności stronie wschodniej. Natomiast wg P. Gasparriego małżeństwo w takim przypadku było nieważne, właśnie zgodnie z zasadą wyrażoną w kan.
1036 § 3 CIC. – Por. J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice la
tino e quello del Codice orientale che influiscono sulla validità del matrimonio, Ius
Ecclesiae 5 (1993), s. 473; F.M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramen
tis, III, De Matrimonio, Romae 1950, n. 517; P. Gasparri, Tractatus canonicus de ma
trimonio, Romae 1932, n. 707.
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1059 KPK (kan. 780 § 1 KKKW), zgodnie z którym małżeństwo ka
tolików (…) podlega nie tylko prawu Bożemu, ale także kanoniczne
mu. A skoro tak, to oczywisty wydaje się wniosek, iż w małżeństwie
międzyobrządkowym należy wziąć pod uwagę prawo, które obowiązuje zarówno jedną, jak i drugą stronę. To z kolei prowadzi do konkluzji, iż nieważne będzie małżeństwo, w którym jeden z nupturientów
dotknięty jest przeszkodą. Zasada ta wynika w sposób logiczny także z nieważności małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody
względnej, czyli takiej, która dotyczy nie wszystkich, ale tylko niektórych osób. Dla przykładu – przeszkoda święceń zawsze dotyczyć będzie tylko jednej strony – mężczyzny, a mimo to usiłowanie zawarcia
małżeństwa pomimo jej istnienia skutkować będzie jego nieważnością
dla obu stron, a nie tylko dla jednej76. Do powyższych argumentów należy także dodać stanowisko Josepha Pradera, iż kan. 790 § 2 KKKW
jest jedną z tych norm, które ex natura rei aplikuje się także na gruncie
prawa łacińskiego, kiedy w małżeństwie międzyobrządkowym weryfikuje się przeszkoda przewidziana w prawie wschodnim, ale nieznana
legislacji łacińskiej77.
Wobec powyższego byłoby pożyteczne, aby ci, którym prawo powierza troskę o zabezpieczenie ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa, znali legislację obu Kodeksów. Jeśli bowiem w powyższych
sytuacjach nie zostanie udzielona dyspensa od przeszkody, małżeństwo
pomiędzy chrzestnymi i ich chrześniakami oraz ich rodzicami zostanie
zawarte nieważnie, choćby nawet tylko jedna z osób, które łączy tego
rodzaju pokrewieństwo duchowe, należała do Kościoła wschodniego.
Pojawia się jednak pytanie, kto – w małżeństwie międzyobrządkowym
– może udzielić odnośnej dyspensy potrzebnej stronie wschodniej.
Zgodnie z kan. 795 § 1 KKKW Hierarcha miejsca może dyspen
sować od przeszkód z prawa kościelnego swoich podwładnych gdzie
kolwiek przebywających oraz innych chrześcijan należących do jego
Kościoła sui iuris i aktualnie przebywających w granicach teryto
rium jego eparchii. Ten warunek przynależności do Kościoła sui iuris
udzielającego dyspensy nie jest natomiast wprost przewidziany w kan.
1078 KPK. Zgodnie z nim ordynariusz miejsca może dyspensować
– oprócz swoich podwładnych gdziekolwiek przebywających – tak76
77

Por. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie…, art. cyt., s. 19.
Por. J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale..., art. cyt., s. 473.
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że omnes in proprio territorio actu degentes, czyli wszystkich aktual
nie przebywających na własnym jego terytorium. W tym kontekście
nie ma wśród kanonistów zgodności, czy w małżeństwie międzyobrządkowym, w którym przeszkoda małżeńska dotyczyłaby strony
wschodniej, prawo dyspensowania od niej ma również ordynariusz łaciński. Komentatorzy Kodeksu nie wypowiadają się wprawdzie wprost
o przeszkodzie pokrewieństwa duchowego, ale rozpatrywanie sytuacji, w której przeszkoda dotyczy jedynie strony wschodniej, odnosi
się także do naszego przypadku.
Dimitrios Salachas twierdzi, iż mimo że małżeństwo międzyobrządkowe może być ważnie zawarte zarówno wobec proboszcza łacińskiego, jak i proboszcza wschodniego, to jednak kompetentnym do
udzielenia dyspensy dla strony wschodniej jest wschodni hierarcha
miejsca78. Z kolei zdaniem Josepha Pradera ordynariusz miejsca ma
władzę dyspensowania od przeszkód małżeńskich zawsze, ilekroć chodzi o małżeństwo zawierane pomiędzy stroną łacińską i wschodnią,
także jeśli na danym terytorium jest ustanowiona hierarchia Kościoła
sui iuris, do którego należy wierny wschodni79. Uzasadnia to faktem,
że władza dyspensowania wiąże się ściśle z uprawnieniem do asystowania przy małżeństwie: jeśli ordynariusz miejsca ważnie asystuje
także przy małżeństwie obcych, jeśli jedno z nich należy do obrządku
łacińskiego80, to w konsekwencji ma prawo dyspensowania od przeszkód wiernych wschodnich w tym małżeństwie, zamieszkałych na
jego terytorium81. Podobne stanowisko prezentuje Marian Żurowski.
Według tego Autora, ponieważ sformułowanie a także wszystkich ak
tualnie pozostających na jego terytorium ma charakter ogólny, zgodnie z kan. 17 KPK należy stosować tu analogię prawną i w oparciu
o kan. 1109 KPK stwierdzić, iż ordynariuszowi przysługuje również
ta władza względem małżeństw międzyobrządkowych. Jeżeli bowiem
może ordynariusz miejsca ważnie asystować przy tych małżeństwach,
to również przysługuje mu prawo w konkretnym wypadku udzielenia
im dyspensy82.
78
79
80
81
82

Por. D. Salachas, Chierici e ministero sacro…, dz. cyt., s. 321.
Por. J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale..., art. cyt., s. 475-476.
KPK, kan. 1109.
Por. J. Prader, Aspetti specifici nel codice orientale..., art. cyt., s. 34-35.
M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 131.
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Wydaje się natomiast, że kluczem do rozwiązania tej kwestii jest
interpretacja użytego w kanonie słowa omnes, niestety mało precyzyjnego. A konkretnie – czy poprzez wyrażenie „wszystkich” można
rozumieć jedynie wiernych łacińskich (zgodnie z zasadą podległości
kanonom Kodeksu), czy wolno je rozciągnąć także na wiernych innych obrządków, czyli wschodnich Kościołów sui iuris.
Nie ma wątpliwości, że ordynariusz miejsca będzie uprawniony do
udzielenia dyspensy wiernym katolikom wschodnim jeśli podlegają
mu na podstawie kan. 916 § 5 KKKW, czyli wówczas, gdy powierzeni są jego opiece duszpasterskiej z racji braku hierarchii ich własnego
Kościoła sui iuris na danym terytorium. Natomiast co do pozostałych
katolików wschodnich wydaje się, że odpowiedź weryfikuje się w odniesieniu do wyżej cytowanego kan. 1 KPK. Ordynariusz miejsca łaciński nie jest, co do zasady, ordynariuszem wiernych wschodnich i nie
staje się nim poprzez fakt zawierania małżeństwa międzyobrządkowego. Dlatego wydaje się, iż interpretacja rozciągająca jego uprawnienie
do asystowania przy takim małżeństwie na jednoczesne prawo dyspensowania strony wschodniej od przeszkody, która jej dotyczy, jest zbyt
daleko idąca83.
W tej perspektywie pojawia się jeszcze jedno istotne zagadnienie,
a mianowicie czy od przeszkody pokrewieństwa duchowego w małżeństwie międzyobrządkowym dyspensy mógłby udzielić diakon?
KKKW w kan. 796 § 2 i kan. 797 wymienia szereg osób uprawnionych do udzielenia dyspensy w niebezpieczeństwie śmierci oraz w tzw.
przypadku naglącym; wśród nich jednak nie ma diakona. Jest to konsekwencją zasady, zgodnie z którą do ważnego zawarcia małżeństwa na
Wschodzie wymaga się rytu świętego, polegającego na błogosławieństwie kapłańskim – i tylko kapłańskim. Diakon nie może otrzymać
delegacji do błogosławienia małżeństw, w następstwie czego prawo
nie przyznaje mu także władzy dyspensowania. Inaczej jest w ustawodawstwie łacińskim, gdzie diakon nie tylko może być podmiotem
delegacji do asystowania przy małżeństwie, ale może także, w określonych przez prawo przypadkach, udzielić dyspensy od przeszkody.
Pomijamy tutaj rozważania nad kwestią dyskutowaną w doktrynie, czy
diakon łaciński może być ważnie delegowany do asystowania i pobło83

Więcej na ten temat zob. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie…, art. cyt., s. 22.
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gosławienia małżeństwa międzobrządkowego84. Zakładamy, iż został
on prawnie delegowany lub wezwany na mocy kan. 1116 § 2 KPK
(forma nadzwyczajna), i znalazł się w sytuacji konieczności udzielenia
dyspensy od przeszkody pokrewieństwa duchowego. Otóż wydaje się,
iż w przypadku, gdy wierny wschodni podlega władzy ordynariusza
miejsca na mocy kan. 916 § 5 KKKW, wówczas diakon mógłby udzielić takiej dyspensy; ale nie w wypadku przeciwnym. To bowiem diakon wschodni nie może udzielać dyspensy, a nie wierny wschodni jest
niezdolny do jej przyjęcia od diakona łacińskiego, którego upoważnia
do tego prawo.
Zakończenie
Pokrewieństwo duchowe jest formą bliskości osób, która ma swoje
źródło nie w więzach krwi, ale w sakramencie chrztu św. Jako przeszkoda małżeńska przeszła w ciągu wieków bardzo głęboką ewolucję,
przybierając wielorakie formy, obejmując daleko sięgające stopnie,
a nawet wywodząc się z innych sakramentów. Konsultorzy Papieskiej
Komisji Rewizyjnej, podejmując decyzję o zniesieniu przeszkody
pokrewieństwa duchowego w prawie łacińskim uzasadniali to utratą
aktualności w obecnych czasach. I pewnie mieli racje; niestety wydaje się, że nie tylko przeszkoda straciła swą aktualność, ale też głębia
i znaczenie funkcji chrzestnego gdzieś się zagubiło. Nikt nie przeprowadził i prawdopodobnie nie przeprowadzi badań w tym względzie,
nie trudno jednak dostrzec, jak dla wielu osób bycie chrzestnym przyjmuje zupełnie inny wymiar od tego, który w rzeczywistości oznacza.
Jan Chryzostom w IV wieku przypominał ojcom o ich odpowiedzialności wobec ochrzczonych oraz za ochrzczonych wobec Boga, któremu będą musieli zdać sprawę z każdego zaniedbania w tym względzie.
Ponieważ – jak pisał – mają ich ze źródła chrzcielnego jako dzieci
duchowe. Wydaje się, że istnienie przeszkody pokrewieństwa duchowego w pewien sposób przypominało i akcentowało ten szczególny
związek, który zachodzi pomiędzy osobą dopiero odradzającą się
w Duchu Świętym a tym, kto od tej pory będzie jej towarzyszył na
drodze jej chrześcijańskiego życia. Katolickie Kościoły wschodnie,
wierne swej wielowiekowej tradycji i nie zrażone utratą aktualności,
84
Na ten temat zob. U. Nowicka, Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z pra
wosławnym wg KPK i KKKW, Prawo Kanoniczne 52 (2009) nr 3-4, s. 251-255.
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zachowały przeszkodę pokrewieństwa duchowego. Choć w przeszłości jej zakres przybierał czasami rozmiary wręcz niezrozumiałe, wydaje się jednak, że obecna regulacja, będąca powtórzeniem kanonu
II Synodu Trullańskiego, zasługuje na uwagę i uznanie.
L’impedimento della parentela spirituale
La parentela spirituale è una forma di vicinanza alle persone che ha la sua fonte
non nei vincoli del sangue, ma sorge dal sacramento del battesimo. Per alcuni essa
è completamente ignota perché nel CIC non esiste, tanto meno è impedimento
matrimoniale. È rimasto però nel codice orientale CCEO congruentemente alle
tradizioni orientali. Lo scopo del seguente articolo è mostrare le fonti del’impedimento
della parentela spirituale, la sua formazione storica, le cause, per quali è stato abolito
nella disciplina latina ma rimasto nella legislazione orientale, e i problemi, che si
pongono quando il matrimonio contraggono un fedele cattolico latino e un fedele
appartenente a una delle cattoliche Chiese orientali.
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Treść: Wstęp. – 1. Dawne synody włocławskie jedną z form zarządu diecezją – ich
organizacja, rola i znaczenie. – 2. Wykaz przedtrydenkcich synodów włocławskich.
– 3. Problematyka uchwał synodalnych. – 3.1. Życie, obyczaje, karność i dyscyplina duchowieństwa. 3.2. Sprawowanie sakramentów oraz życie religijne wiernych.
– 3.3. Prawa i obowiązki beneficjantów oraz sprawy majątkowo-administracyjne.
– Zakończenie.

Wstęp
Podjęte opracowanie wychodzi naprzeciw postulatowi jaki został
wysunięty przez autora w artykule opublikowanym w Księdze pamiątkowej dedykowanej ks. prof. Julianowi Kałowskiemu – wieloletniemu dziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
– z okazji jego siedemdziesiątej rocznicy urodzin, a przybliżającym
stan badań nad ustawodawstwem synodalnym diecezji włocławskiej1.
Sugerowano w nim, aby podjąć badania nad zweryfikowaniem i ustaleniem aktualnego katalogu synodów włocławskich oraz prowadzić
dalsze prace badawcze nad sukcesywnym przygotowaniem do druku samych tekstów uchwał synodalnych, jak też podejmować różne
opracowania monograficzne i przeprowadzać specjalistyczne badania
nad treścią poszczególnych uchwał synodalnych, ich zmianami redakcyjnymi oraz wpływem ustawodawstwa prowincjalnego i statutów
synodalnych innych diecezji na ich tematykę. Nie trzeba wyjaśniać,
iż prowadzenie powyższych badań jest ważne, gdyż ustawodawstwo
1
Zob. J. Gręźlikowski, Ustawodawstwo synodalne diecezji włocławskiej – stan
badań oraz postulaty badawcze, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos
ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi
Kałowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. J. Wroceński,
B. Szewczul, A. Orczykowski), Warszawa 2004, s. 615-637.
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synodalne odgrywało i odgrywa niemałą rolę w realizacji misji religijnej Kościoła włocławskiego, a więc w szafarstwie sakramentów świętych, przepowiadaniu Ewangelii oraz organizacji i sprawowaniu kultu
Bożego. Co więcej, regulując całokształt spraw życia kościelnego na
terenie diecezji włocławskiej, ustawodawstwo to wpływało na stan życia religijnego i moralnego, a także stawało się podstawowym punktem odniesienia zarówno dla duszpasterstwa, jak i administracji oraz
sądownictwa kościelnego. Nadto, badania nad polskimi uchwałami
synodalnymi pozwalają uzyskać interesujący obraz stosunków religijnych i społecznych, a także obyczajów, kultury, oświaty, mentalności
itp., panujących w Polsce i na terenie diecezji, w danym środowisku
i w danej epoce2. Jednocześnie statuty synodalne można zaliczyć do
pierwszorzędnych pomników poznania organizacji kościelnej, stanu
religijnej kultury umysłowej oraz poziomu moralnego duchowieństwa
i wiernych, gdyż były one jednym z ważniejszych organów zarządzających biskupstwem3. Jako zebrania duchowieństwa diecezjalnego,
przedstawicieli zakonów i różnych urzędów diecezjalnych, zwoływane przez miejscowego ordynariusza, omawiały różne potrzeby duchowieństwa i wiernych świeckich i przystosowywały ustawodawstwo
powszechne i prowincjonalne do warunków diecezjalnych, partykularnych4. 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 świeckich. Ustawodawcy włocławscy
nadawali przy tym normom prawa synodalnego takie oblicze i wyraz,
jakich domagały się warunki i potrzeby lokalne Ludu Bożego.
Niniejsze opracowanie pragnie przybliżyć i omówić rolę oraz znaczenie synodów włocławskich w okresie przedtrydenckim dla zarządu
diecezją, a także dla życia, organizacji i działalności Kościoła włocławskiego i jego duchowego i religijnego rozwoju, a więc od czasu
ich pierwszych śladów zwoływania, aż do Soboru Trydenckiego, tj.
w okresie XIII-XVI wieku. Ma również za zadanie przybliżyć chrono2
W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce,
Lublin 1991, s. 5.
3
Zob. S. Zachorowski, Studia z historii prawa kościelnego i polskiego, Kraków
1917, s. 146.
4
Zob. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej
50(1967) s. 85 (cyt. dalej: KDW).

[3]

SYNODY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

275

logię synodów oraz treść i problematykę ich uchwał. Okres tej ważnej
i znaczącej dla diecezji działalności synodalnej biskupów kujawskopomorskich, czyli włocławskich, jest mało znany, dlatego zasługuje na
przedstawienie i przeanalizowanie od strony treści i podejmowanych
działań ustawodawczych na miarę warunków i potrzeb lokalnych.
Odbyło się w nim, wiele synodów diecezjalnych i cząstkowych dla
części kujawskiej i pomorskiej diecezji. Trudno dokładnie ustalić ich
wykaz i chronologię. Większość statutów synodalnych jest nieznana,
niektóre zachowały się do dzisiejszych czasów w całości lub we fragmentach albo też w formie listów biskupów zwołujących synod lub
w formie innych dokumentów prezentujących zarządzenia synodalne.
1. Dawne synody włocławskie jedną z form zarządu diecezją
– ich organizacja, rola i znaczenie
Genezy instytucji synodu diecezjalnego w Kościele należy się doszukiwać w idei współpracy i ścisłej łączności między biskupem diecezjalnym i jego prezbiterium w związku z rozwojem duszpasterstwa,
które wymagało właściwego ukierunkowania i uaktywnienia przez
uregulowania prawne. Praktyka Kościoła powszechnego uznająca,
że wiele spraw winno się załatwiać kolegialnie, mimo hierarchicznego ustroju, nakazywała biskupom zwoływać synody diecezjalne.
Poczynając od XI wieku mamy do czynienia ze zwoływaniem synodów
diecezjalnych, na których ogłaszano ustawy biskupie regulujące życie i działalność duchownych i pozostałych wiernych5. Pierwszą ustawę powszechną o zwoływaniu synodów diecezjalnych wydał Sobór
Laterański IV w 1215 r. Nakazał on biskupom coroczne zwoływanie
synodów, po zakończeniu synodu prowincjalnego6. Mimo, że sobór
określił cel zwoływania synodu diecezjalnego, sprowadzając go zasadniczo do ogłaszania na nim uchwał synodu prowincjalnego, biskupi
w swej działalności synodalnej rozszerzyli zakres jego prac. Otóż na
synodach zapoznawali duchowieństwo z przepisami prawa powszechnego, z nowymi zarządzeniami Stolicy Apostolskiej, z dekretami soborowymi, a także wiele miejsca poświęcano na synodzie sprawom
diecezji, zagadnieniom duszpasterstwa, dyscyplinie kościelnej, czuwa5
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży
jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 221.
6
Tamże, s. 221-222; Zob. W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa
synodalnego…, s. 184-186.
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niem nad czystością wiary, rozstrzyganiu spraw spornych i karnych7.
Na mocy wskazań powszechnego prawa kościelnego oraz postanowienia synodu prowincjonalnego 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 Trydencki8. W praktyce jednak nie zawsze stosowano się do tej dyspozycji, zarówno gdy chodzi o synody
prowincjalne, jak i diecezjalne, tak przed Tridentinum, jak i po jego zakończeniu. Synody z reguły odbywały się dość rzadko i nieregularnie,
co należy odnieść także do diecezji włocławskiej9. Co więcej, można
powiedzieć, że instytucja synodu diecezjalnego w przededniu reformy trydenckiej przeżywała pewien regres. W praktyce bowiem synody
przedtrydenckie były zebraniami przedstawicieli stanu duchownego,
dobieranych z grona dygnitarzy i osób piastujących znaczniejsze stanowiska w diecezji. Dopiero reforma trydencka zwróciła uwagę na
potrzebę zreformowania tej instytucji10. Mimo to instytucja synodu
diecezjalnego w okresie przedtrydenckim należała do jednych z ważniejszych dla życia i działalności Kościoła partykularnego.
7
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. II, s. 222; Por.
J. Nowacki, Synody diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, Poznań 2004, s. 8-11.
8
Conc. Trid., sess. XXIV, c. 2 de ref.; Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy try
denckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek
2000, s. 28.
9
Pierwszy synod diecezjalny w Polsce odbył się we Wrocławiu w 1256 r. Zob.
M. Morawski, Synod diecezjalny w dawnej Polsce, Włocławek 1937, s. 16-17; Zob.
A. Petrani, Kanonistyka, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. I – Średniowiecze,
Lublin 1974, s. 383; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich,
Warszawa 1981, s. 19-21.
10
Podczas XXIV sesji Soboru Trydenckiego w kanonie drugim ustalono, aby synody diecezjalne odbywały się co roku, z udziałem zakonników, nawet tych, którzy
posiadali przywilej egzempcji, oraz wszystkich rektorów kościołów parafialnych i innych. Kongregacja Soboru miała czuwać nad czystością postanowień synodalnych,
stąd w 1573 r. polecono nie publikować dokumentów synodalnych do czasu ich zrewidowania i ewentualnego skorygowania. W ten sposób kongregacja miała zbadać, czy
biskupi nie przekroczyli swoich uprawnień, czy uchwały synodalne są zgodne z prawem trydenckim i konstytucjami papieskimi oraz czy nie zawierają niczego przeciw
dobru i interesowi Kościoła. Zob. J. Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii
(1551-1655), Olsztyn 2000, s. 59.
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Diecezja włocławska założona w końcu X lub w pierwszej połowie
XI wieku11 dzieli się historycznie na cztery okresy, czyli fazy istnienia:
kruszwicki do roku 1123, kujawsko-pomorski (1123-1818), kujawskokaliski (1818-1925) i ściśle włocławski od 1925 r.12 Uformowana najpóźniej z początkiem XII wieku przetrwała bez zasadniczych zmian
organizacyjnych i terytorialnych do początków XIX wieku. Stanowiła
jednostkę administracyjną średniej wielkości i składała się przez długi czas swego istnienia z dwóch zasadniczych członów: północnego,
obejmującego większą część Pomorza Gdańskiego wraz z Gdańskiem
i Lęborkiem oraz okręgiem lęborskim, później i bytowskim oraz południowego, pokrywającego się mniej więcej z terytorium Kujaw13.
W interesującym nas okresie ciągnęła się długim pasem wzdłuż lewego (zachodniego) brzegu Wisły, w nielicznych tylko miejscach
przechodząc na jej brzeg wschodni. Zaczynając się na południe od
Lubienia, Przedcza i Brdowa, rozciągała się w stronę północy poprzez
Włocławek, Kruszwicę, Inowrocław, Bydgoszcz, Pelplin, aż do samych
brzegów Bałtyku, do Gdańska, Pucka i Łeby. Obejmowała, jeśli chodzi o administrację państwową, całe Kujawy (województwo brzeskokujawskie i większość inowrocławskiego) oraz Wschodnie Pomorze,
zwane często Pomorzem Gdańskim (województwo pomorskie) wraz
z lennymi ziemiami lęborską i bytowską. Biskupi kujawscy i pomorscy byli niemalże jedyną spójnią pomiędzy Pomorzem Gdańskim
a Koroną, gdy ono w latach 1309-1454 podlegało władzy Krzyżaków
11
Wśród historyków istnieją różne hipotezy na temat powstania diecezji na
Kujawach. Jedne odrzucają istnienie w XI wieku diecezji kruszwickiej, z których
miała wziąć początek dzisiejsza diecezja włocławska. Inne przyjmują istnienie diecezji kruszwickiej. Jeszcze inne zajmują się kwestią czasu przeniesienia diecezji
z Kruszwicy do Włocławka. Powszechnie przyjmuje się, że diecezja we Włocławku
powstała za czasów Bolesława Krzywoustego, kiedy w Polsce (1123-1125) przebywał
legat papieski Idzi z Tuskulum. W. Kujawski, Zarys dziejów diecezji włocławskiej, w:
Diecezja Włocławska 2000, Włocławek 2001, s. 15-19; Zob. Z. Chodyński, Statuta sy
nodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Warszawa 1890, s. III-IX; J. Fijałek,
Ustalenie chronologii biskupów włocławskich, Kraków 1894, s. 3-7.
12
Zob. W. Kujawski, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 15-23; Zob.
J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej…, s. 29-30; W. Kujawski, Diecezja
włocławska – jej miejsce w Kościele polskim i dziejach Narodu, KDW 69(1986)
s. 124-125.
13
B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne 19(1969) s. 299.
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oraz pomiędzy ziemią bytowską i lęborską a Polską, gdy ta pierwsza
w latach 1460-1637 podlegała zniemczonym książętom pomorskim14.
Jak każdą diecezją, tak i włocławską, zarządzał i kierował, jak to
jest i obecnie15, biskup diecezjalny, którego wspierali w zarządzie: kapituła katedralna, kuria biskupia, stałe wyższe i niższe urzędy diecezjalne oraz wyżsi i niżsi współpracownicy. Zaliczyć do nich należy
przede wszystkim: biskupa pomocniczego (sufragana), wikariusza generalnego, oficjała urzędującego w konsystorzu, archidiakonów, dziekanów i proboszczów16. Oni to przede wszystkim wspomagali biskupa
w kierowaniu Kościołem partykularnym, jak też często spełniali rolę
organów zarządzających biskupstwem. Obok powyższych urzędów
i osób instytucją, która wspomagała biskupa w zarządzaniu diecezją
był synod diecezjalny, który można określić jako zebranie duchowieństwa diecezjalnego, zwołane przez miejscowego ordynariusza, celem
omówienia różnych spraw i potrzeb duchowieństwa i wiernych świeckich. Tak rozumiany synod17 poprzez swoje uchwały podejmował również, przystosowanie ustawodawstwa powszechnego i prowincjalnego
do potrzeb i warunków danej diecezji, w tym wypadku do diecezji
włocławskiej.
Każdy synod zwoływał biskup diecezjalny lub w jego zastępstwie
administrator diecezji, wikariusz generalny lub oficjał specjalnym
okólnikiem, wyznaczając miejsce i czas obrad synodalnych. On też
przewodniczył jego obradom, otwierał je i zamykał oraz zatwierdzał
i promulgował uchwały synodalne, w następstwie czego był i pozostał
jedynym prawodawcą ustaw synodalnych. Uczestnikami synodu diecezjalnego, poza ordynariuszem, byli: biskup pomocniczy, wikariusz
generalny i oficjał, opaci, prałaci i kanonicy kapituł katedralnej i kolegiackich, prepozyci i dziekani oraz delegaci duchowieństwa parafialnego. Na synody okręgowe oraz archidiakonalne, czyli tzw. cząstkowe,
zapraszano także wszystkich proboszczów, jak również niższych przełożonych zakonnych. Synod z reguły wybierał urzędników, z których
jedni pełnili obowiązki zaraz na nim (promotor synodu, notariusz, kaznodzieja synodalny, lektor, ekonom), a inni po jego zakończeniu (sędziowie i egzaminatorzy synodalni, taksatorzy beneficjów kościelnych,
14
15
16
17

W. Kujawski, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 17-18.
Zob. kan. 381 i 383 KPK.
Zob. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej…, s. 83-85.
Por. kan. 460-468 KPK.
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kolektorzy świętopietrza i pomocy materialnej Kościoła dla państwa.
Wszystkim uczestnikom synodu przysługiwał głos doradczy. Jednak
tego rodzaju zjazdy i zebrania synodalne wnosiły i wnoszą bardzo wiele elementów wymiany poglądów i zdrowej dyskusji odnoszących się
do Kościoła lokalnego, elementów demokracji, do scentralizowanego
zarządu diecezją. Nadto prawa ustanowione przez biskupa na synodzie, przy których tworzeniu brali udział przedstawiciele diecezji, były
bardziej akceptowane, rozumiane i wypełniane18. Istotny walor tych
norm prawnych, stanowiących efekt działalności synodalnej, stanowił
moment mobilizacji całej społeczności diecezjalnej do wysiłku duchowego na różnych odcinkach życia i działalności.
Do podstawowych zadań synodów diecezjalnych włocławskich, podobnie jak i innych diecezji, należało ogłaszanie i dostosowywanie do
miejscowych warunków przepisów ogólnokościelnych, zarządzeń papieskich i uchwał synodów prowincjonalnych. Odbywanie synodów
i podejmowanie na nich uchwał umożliwiało kontrolę stanu diecezji,
życia duchowego, karności i dyscypliny duchowieństwa i życia religijnego wiernych, regulację wszelkich niedociągnięć w pracy duszpasterskiej i bezpośrednie czuwanie nad aktualnymi potrzebami diecezji.
Stąd statuty synodalne, wzbogacane o akty papieskie bądź dekrety soborowe, a także o ustawy synodów prowincjonalnych, bądź wcześniejszych diecezjalnych, stanowiły prawo partykularne mające na celu
przede wszystkim dobro i rozwój Kościoła lokalnego19.
Synody diecezji włocławskiej odbywały się, nie licząc okresu po
II Soborze Watykańskim, w którym odbyły się dwa synody diecezjalne20, tylko w jej drugiej fazie, czyli w czasie trwania diecezji kujawTamże, s. 86-87.
J. Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii…, s. 60.
20
Po Soborze Watykańskim II odbyły się w diecezji włocławskiej dwa synody: pierwszy zwołany i promulgowany 9 listopada 1967 r. przez biskupa Antoniego
Pawłowskiego, drugi zapoczątkowany i przeprowadzony przez biskupa Jana Zarębę
(1969-1986), który nie zdążył promulgować jego uchwał, a po jego śmierci zatwierdził
je i promulgował 4 kwietnia 1994 r. biskup Bronisław Dembowski. Zob. Statuty sy
nodu diecezjalnego we Włocławku, w: Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970,
red. T. Pieronek, t. II, Ustawodawstwo diecezjalne, z. 4, Warszawa 1974, nr 11-125;
II Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1994; W. Góralski, Drugi synod diece
zji włocławskiej, Ateneum Kapłańskie 87(1995) z. 1, s. 71-83; W. Góralski, Ruch sy
nodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II, Roczniki Nauk Prawnych 7(1998),
s. 241.
18
19
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sko-pomorskiej21. Praktyka synodalna ma tutaj swoją bogatą i ciekawą
historię, która wymaga podjęcia, co umożliwi przybliżenie i ukazanie zarówno tematyki synodów, ich roli i znaczenia dla rozwoju życia religijnego Kościoła włocławskiego, jego struktury i organizacji
oraz umożliwi poznanie metod i sposobów wprowadzania prawa powszechnego i prowincjonalnego w życie diecezji włocławskiej. Jest
to tym bardziej ważne, iż do dziś dokładnie nie wiadomo ile w ciągu
wieków odbyło się synodów, a z drugiej strony uchwały synodów włocławskich zajmują poważne miejsce w ustawodawstwie diecezjalnym
w dawnej Polsce, idą bowiem po pomnikach ustawodawczych diecezji
wrocławskiej, krakowskiej i płockiej, a to ze względu na ważność diecezji włocławskiej w dawnej strukturze Kościoła w Polsce22. Biskupi
włocławscy bowiem w dawnej Polsce zajmowali trzecie miejsce wśród
biskupów polskich, pierwszym był arcybiskup gnieźnieński, drugim
biskup krakowski23.
Spośród synodów diecezji włocławskiej omawianego okresu jedne,
zwane diecezjalnymi lub 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 lub cząstkowymi, wreszcie inne, nieliczne
– dla pojedynczych dekanatów, szczególnie religijnie i moralnie zaniedbanych. Do połowy XVI wieku przypuszczalnie odbywały się w tej
diecezji także synody dla poszczególnych archidiakonatów (włocławskiego, kruszwickiego i pomorskiego), zwoływane powagą samych
archidiakonów24. Synody przewidziane dla części kujawskiej diece21
S. Librowski, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641 roku,
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2(1961) s. 345-346; Por. J. Borucki, Życie i kar
ność kapłanów w świetle uchwał synodów diecezji włocławskiej, w: Sprawiedliwość,
pokój i radość w posługiwaniu biskupim. Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red.
A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010, s. 168-169.
22
W. Kujawski, Zarys dziejów diecezji włocławskiej…, s. 35; Zob. W. Góralski,
Ustawodawstwo synodalne diecezji płockiej – stan badań oraz postulaty badawcze,
Studia Płockie t. VII(1979) s. 174-175.
23
Zob. A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów
(XV-XVIII w.), Toruń 1964, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 69(1964)
z. 3, 17; J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 109.
24
Diecezja włocławska podzielona była na trzy archidiakonaty: włocławski, kruszwicki i pomorski. Były to największe urzędy i jednostki terytorialne ówczesnej admi-
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zji 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 dominikanów25. Najwięcej
synodów w diecezji włocławskiej odbyło się po Soborze Trydenckim,
w okresie bowiem XVI i XVII wieku znamy statuty dziewiętnastu
z dwudziestu synodów odbytych26. Po ostatnim synodzie tego okresu,
jaki się odbył w 1641 r., działalność synodalna w diecezji włocławskiej
ustała na ponad trzy wieki. Wynikało to głównie z tragicznego położenia kraju, uwikłanego w częste wojny, zakończone rozbiorami w latach
1772-1795, a także był to efekt pewnych zaniedbań ze strony biskupów włocławskich, którzy nie dostrzegali w synodach ważnej funkcji w kierowaniu diecezją, aczkolwiek niektórzy z nich podejmowali
próby zwołania synodów27. Po Soborze Watykańskim II odbyły się
w diecezji włocławskiej dwa synody: biskupa Antoniego Pawłowskiego
z 1967 r. i biskupa Bronisława Dembowskiego z 1994 r.28
Na treść uchwał synodalnych, a potem promulgowanych przez biskupów włocławskich statutów, składał się szeroki wachlarz spraw
ustawodawczych, administracyjnych i sądowych, jakie ustawodawca
diecezjalny zamierzał wprowadzić w życie diecezji. Ogłaszał na nich
nowe przepisy prawa powszechnego i metropolitalnego, jak też stanowił prawo we własnym zakresie, odnoszące się zazwyczaj do: kulnistracji kościelnej, na jakie dzieliły się diecezje polskie XVI wieku. Na ich czele stali
archidiakoni, którzy prowadzili własną kancelarię i spełniali funkcje wizytacyjne oraz
administracyjno-sądowe. Zob. B. Kumor, Archidiakonat, w: Encyklopedia Katolicka,
t. I, Lublin 1985, kol. 869-873; T. Silnicki, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szki
ce historyczne, Warszawa 1960, s. 260-261; S. Librowski, Synody diecezji włocław
skiej…, s. 85.
25
Tamże, s. 85.
26
Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 140-173.
27
Zob. S. Librowski, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641
roku..., s. 346; J. Gręźlikowski, Ustawodawstwo synodalne diecezji włocławskiej…,
s. 631.
28
Zob. Statuty synodu diecezjalnego we Włocławku, w: Prawodawstwo Kościoła
w Polsce 1961-1970, red. T. Pieronek, t. II, Ustawodawstwo diecezjalne, z. 4, Warszawa
1974, nr 11-125; II Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1994.
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tu Bożego oraz sprawowania i przyjmowania sakramentów, przekazu
wiary i nauczania katechetycznego, duszpasterstwa, reformy i karności
duchowieństwa oraz odnoszących się do spraw majątkowo-administracyjnych i sądowych. Nadto na synodzie podejmowane były sprawy,
które miały być poruszane na najbliższym synodzie prowincjalnym,
sejmie krajowym, sejmiku województw kujawskich i stanów pomorskich oraz na trybunale koronnym29. Promulgowane i wydawane przez
biskupa diecezjalnego w tamtym czasie uchwały synodalne były jedną
z form zarządzania diecezją. Przyczyniały się bowiem do wprowadzania w życie Kościoła lokalnego norm prawnych powszechnych, krajowych i partykularnych, które regulowały na różnych płaszczyznach
życie i działalność tego Kościoła. Warto również zaznaczyć, iż w konstytucjach synodalnych znajdujemy wiele mądrych i ważnych zarządzeń, które służyły rozwojowi Kościoła i życiu chrześcijańskiemu, jak
też przyczyniały się do wzrostu życia religijnego i dyscyplinarnego
w diecezji. Szkoda, że niemała część konstytucji synodalnych włocław
skich przepadła bezpowrotnie, nie tylko z powodu wojen i nieszczęść
narodowych, ale także przez niedbałość i opieszałość wielu od których
zależała dbałość i troska o dokumenty kościelne.
2. Wykaz przedtrydenkcich synodów włocławskich
Ustalenie chronologii synodów włocławskich, jak zresztą i synodów
innych diecezji, jest trudne i często nie zawsze możliwe do przeprowadzenia. 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, rzadko
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 sporej liczby synodów,
z przed roku 1402, za wyjątkiem fragmentów z lat 1227 i 1233 r., nie jesteśmy w stanie odtworzyć, a tym bardziej dotrzeć do ich uchwał, gdyż
zostały w całości zagubione. Pewna ich liczba może znajdować się
ewentualnie w Archiwum Watykańskim, przesyłana tam przez bisku-

29

Zob. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej…, s. 86.
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pów do aprobaty albo wiadomości kongregacji Stolicy Apostolskiej,
jak to było w zwyczaju ówczesnych biskupów30.
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 Cujaviensis31. Synodyk ten, który zaginął w czasie
II wojny światowej, podawał w miarę pełny – jak twierdził ks. prof.
Stanisław Librowski – znany wtedy katalog synodów włocławskich32.
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, który ex professo zajmował
się synodami włocławskimi, w swoim monumentalnym opracowaniu
Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae wydanym
w Warszawie w 1890 r., które ukazało się w trzy lata po jego śmierci33.
Jego badaniom i pracy źródłowej, archiwalnej, diecezja włocławska
zawdzięcza, jako jedna z pierwszych w Polsce, zbiór swoich statutów synodalnych. Jak do tej pory, jesteśmy niejako skazani na przyjęcie tego wykazu synodów, gdyż do tej pory nie został on przebadany
i zweryfikowany, a tylko częściowo uzupełniony – o czym za chwilę
– przez zmarłego w 2002 r. ks. prof. Stanisława Librowskiego. Spis
ks. Chodyńskiego obejmował 46 synodów generalnych i okręgowych34.
Opublikował natomiast w swoim dziele zachowane w mniejszym lub
większym stopniu uchwały 29 synodów, 10 odbytych przed Soborem
Trydenckim i 19 odbytych po tym soborze35.
30

s. 91.

S. Librowski, Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641 roku...,

31
S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej..., s. 91; J. Koceniak, Antoni
Sebastian Dembowski biskup Włocławski i Pomorski, sylwetka z czasów saskich,
Warszawa 1953, s. 32-35.
32
W roku 1754 biskup Antoni Sebastian zamierzał dać swemu zbiorowi tytuł
Synodicum Vladislaviensis dioecesis, potem jednak zmienił swoją decyzję co do nazwy
zbioru synodów włocławskich. Zob. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej..., s. 91.
33
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 1-242; Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja re
formy trydenckiej..., s. 176.
34
Zob. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XVI-XXXVI i s. 1-267.
35
Po Soborze Trydenckim odbyło się w sumie dwadzieścia synodów: dwa diecezjalne biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 r.; siedem odbytych przez biskupa Hieronima Rozdrażewskiego, trzy diecezjalne z 1586, 1589 i 1590 r. oraz cztery
zwołane dla archidiakonatu pomorskiego w roku 1585, 1589, 1590 i 1598 r.; jeden bi-
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Jeżeli chodzi o włocławskie synody przedtrydenckie to ks. Zenon
Chodyński we wspomnianym swoim dziele Statuta synodalna dioece
sis Wladislaviensis et Pomeraniae ogłosił ślady odbycia w diecezji
włocławskiej następujących synodów:
1. Biskupa Michała z 1227 r. odbytego w maju, w okolicach
Włocławka i Kruszwicy, w Bąkowie (Buchkow) blisko Inowrocławia,
na którym byli zebrani między innymi członkowie kapituły katedralnej
i kolegiackiej kruszwickiej36.
2. Tego samego biskupa z 1233 r., który odbył się w Inowrocławiu.
Na tym synodzie przywrócono archidiakonat kruszwicki, zniesiony
przez biskupa Ogierza (Ogeriusza) i przyłączony do włocławskiego.
Chociaż nie ma śladu jego zarządzeń, dokument wskazujący na odbyty
synod może być uważany za jeden ze statutów synodalnych dotyczących dyscypliny kościelnej37.
3. Biskupa Jana Kropidły, księcia opolskiego, odbyty przed 1389 r.,
kiedy to po raz pierwszy był biskupem kujawsko-pomorskim, czyli
włocławskim (1384-1389), a który wiele miejsca poświęcił odnowieniu włocławskiej kapituły katedralnej oraz życiu, obyczajach i dyscyplinie duchowieństwa38.
4. Diecezjalnego biskupa Mikołaja Kurowskiego, który odbył się we
Włocławku w kwietniu 1402 r.39, a którego uchwały drukuje w swoim
dziele Z. Chodyński40.
skupa Wojciecha Baranowskiego z 1607 r., trzy biskupa Wawrzyńca Gembickiego,
cząstkowy dla archidiakonatu kujawskiego z 1612 r, diecezjalny z 1613 r. i cząstkowy
dla archidiakonatu pomorskiego z 1614 r.; trzy biskupa Pawła Wołuckiego, diecezjalny z 1620 r. oraz dwa dla archidiakonatu pomorskiego z 1617 i 1622 r.; diecezjalny biskupa Andrzeja Lipskiego z 1628 r. oraz trzy biskupa Macieja Łubieńskiego,
dwa diecezjalne z 1634 i 1641 r. i jeden zwołany dla archidiakonatu pomorskiego
w 1640 r. Akta tego ostatniego synodu zaginęły i nie są znane. Zostały one szczegółowo opracowane m.in. w pracy habilitacyjnej ks. J. Gręźlikowskiego oraz w doktoracie
ks. J. Boruckiego (synody biskupa Hieronima Rozdrażewskiego. Zob. J. Grzęźli
kowski, Recepcja reformy trydenckiej…, s. 107-173; J. Borucki, Wkład synodów bi
skupa Hieronima Rozrażewskiego w dzieło recepcji Soboru Trydenckiego, Warszawa
1998 (mps Bibl. Sem. Duch. we Włocławku).
36
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XVIII.
37
Tamże.
38
Tamże.
39
Tamże, s. XVIII-XIX.
40
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402. Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 1-9.
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5. Biskupa Jana Kropidły z 1418 r., kiedy to po raz drugi został
biskupem włocławskim (1402-1421), po przejściu biskupa Mikołaja
Kurowskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Synod ten został
zwołany na rok 1417, ale ze względu na różne ważne zajęcia biskupa w archidiakonacie pomorskim, odbył się w styczniu 1418 r. we
Włocławku. Biskup osobiście nie przewodniczył synodowi, polecił to
swemu sufraganowi Wieńczysławowi. Statuty synodalne nie zachowały się, aczkolwiek głównie odnosiły się do uzdrowienia dyscypliny
i karności duchowieństwa oraz naprawy rozluźnionych obyczajów41.
Zachował się list zwołujący synod oraz edykt archidiakona włocławskiego Stanisława z Comozino, który wzywał duchowieństwo do zachowywania statutów synodalnych42.
6. Biskupa Jana Pelli z 1425 r., który został zwołany do Bydgoszczy,
ale nie ma pewności czy faktycznie się odbył ze względu na wojnę
z zakonem krzyżackim, jak również poselstwa i kontakty z tym zakonem, których obowiązek bardzo często powierzany był przez
króla biskupowi z Kujaw. Brak jest akt synodalnych, istnieje tylko
w Archiwum Diecezjalnym (rękopis Kapituły Włocławskiej) list zwołujący synod43.
7. Tego samego biskupa, który krótko przed śmiercią zwołał jeszcze
synod diecezjalny do Radziejowa na rok 142744. Zachowały się niekompletne akta tego synodu, które publikuje Z. Chodyński45.
8. Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego z 1478 r.46. Nie zachowały się
jego statuty, ani list zwołujący synod. Zachowały się natomiast rozporządzenia (ordinationes) z 1477 r. sporządzone na sposób rozpraw
teologicznych i z nakazu biskupa przedstawione duchowieństwu przez
archidiakonów, głównie po to, aby stanowiły materiał na egzamin
z wiedzy teologicznej przed sędzią synodalnym. Z treści ordinationes
wynika, jak wielkie i gorliwe starania podejmował biskup w celu czystości i krzewienia wiary oraz jej obrony, jak też odnowienia dyscypliny i karności kościelnej. Z całą pewnością rozporządzenia o których
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XIX-XX.
Acta synodi Anno 1418. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 9-13.
43
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XX.
44
Tamże, s. XX-XXI.
45
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 13-15.
46
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXI-XXII.
41
42
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mowa stanowiły materiał do dyskusji na synodzie lub też zostały dołączone do uchwał synodalnych, skoro już przed synodem były rozpowszechniane przez archidiakonów jako posiadające moc prawną.
Z tego samego powodu opublikował je Z. Chodyński47.
9. Biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego z 1487 r.48 Zostały one
zachowane w formie dokumentu archidiakona włocławskiego Pawła,
syna Sulisława z Łyczków. Zarządzenia tam zawarte zawierają wiele
ciekawych i osobliwych regulacji odnoszących się do obyczajów i dyscypliny duchowieństwa oraz świętych praw tamtych czasów49.
10. Biskupa Krzesłowa z Kurozwęk z 1497 r. Był to synod cząstkowy odbyty dla archidiakonatu pomorskiego i dotyczył głównie zaopatrzenia biskupiego. Konstytucje i akta synodu nie zostały włączone do
rejestru czynności biskupich. Zachowało się jedynie wprowadzenie do
synodu50.
11. Tego samego biskupa, który w tym samym roku (1497) zwołał synod dla archidiakonatu kujawskiego do Bydgoszczy. Akta i przebieg synodu nie są znane, jedyna wzmianka o nim występuje w Liber
Erectionum51.
12. Diecezjalnego z 1499 r. również biskupa Krzesłowa z Kurozwęk
zwołanego do Włocławka głównie w celu podjęcia walki z szerzącym
się wśród duchowieństwa i wiernych świeckich husytyzmem oraz zachowaniem czystości wiary. Akta tego synodu nie zachowały się, jak
też nie jest znany żaden szczegół z jego przebiegu52.
13. Biskupa Wincentego Przerębskiego z 1508 r. Został zwołany
do Gdańska, jako synod cząstkowy dla części pomorskiej diecezji.
Jego akta i przebieg nie są znane. Wiadomo tylko, że postanowienia
tego synodu stanowiły zasadniczą pomoc przy ustanawianiu obowiązków Kościoła pomorskiego oraz określały przepisy co do dyscypliny
duchowieństwa53.
47
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 15-21.
48
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXII-XXIII.
49
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 22-27.
50
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXIII.
51
Tamże.
52
Tamże.
53
Tamże.
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14. Synodu odbytego w kwietniu 1510 r. przez tego samego biskupa w Bydgoszczy, najprawdopodobniej dla części kujawskiej diecezji. Jego akta i przebieg nie są znane, pozostała tylko wzmianka
w czynnościach biskupich, gdzie czytamy, że „w dniu Merkurego,
24 kwietnia 1510 r., nazajutrz po dniu św. Wojciecha, Najczcigodniejszy
Vincentius, biskup włocławski, rano po zakończeniu synodu, wyjechał
z Bydgoszczy i tego samego dnia przybył do Parkanie”54.
15. Diecezjalnego biskupa Macieja Drzewickiego z 1516 r., który
odbył się 21 września w katedrze włocławskiej. Jego statuty zostały
rok później wydrukowane w Krakowie u Jana Hallera. Jak pisał pod
koniec XIX wieku Z. Chodyński, egzemplarz tego wydania znajdował
się w Bibliotece Jagiellońskiej z napisem „Statuty synodalne diecezji
włocławskiej” i zawierał ciekawe słowa najprawdopodobniej dopisane
w późniejszym czasie: Clerice, si nescis quid lexet quid sit honestas
– aptius est rastrum quamsacer ordo tibi – kleryku (duchowny-kapłanie, jeśli nie wiesz czym jest prawo i uczciwość – stosowniejsza
dla ciebie jest motyka niż stan duchowny55. Jak zauważa wspomniany
Z. Chodyński, „treść synodu co do słowa przepisana jest z pierwszego
wydania synodu diecezjalnego gnieźnieńskiego, zwołanego przez arcybiskupa Łaskiego w roku 1512 i przez tego samego Hallera wydanego drukiem w 1512 i 1513 r. Oba synody różnią się tylko wstępem”56.
Chodyński w swoim dziele publikuje akta tego synodu57.
16. Cząstkowego dla archidiakonatu pomorskiego z tego samego
roku, zwołanego również przez biskupa Macieja Drzewickiego. Synod
obradował od 4 października do końca tego miesiąca w Gdańsku.
Statuty synodu nie są znane, Z. Chodyński publikuje tylko dekret biskupa Drzewickiego zwołujący synod i zawarte w nim postulaty na
synod oraz indult papieża Aleksandra VI zezwalający duchowieństwu
gdańskiemu na recytowanie godzin kanonicznych i sprawowania służby Bożej według sposobu i zwyczaju Braci Zakonu Niemieckiego

Tamże.
Tamże, s. XXIII-XXIV.
56
Tamże, s. XXIV.
57
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 28-34.
54
55
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Najświętszej Maryi Panny z roku 149858. Można przypuszczać, że konstytucje synodalne wydane w tym samym roku na synodzie odbytym
przez biskupa Drzewickiego we Włocławku i w następnym roku wydane drukiem, zostały rozpowszechnione również wśród duchowieństwa archidiakonatu pomorskiego59.
17. Diecezjalnego tego samego biskupa z 1518 r. Wspomina o nim
zapis w aktach kapituły włocławskiej, który wskazuje, że na posiedzeniu generalnym w uroczystość Wniebowzięcia NMP kapituła zaaprobowała prośbę biskupa Drzewickiego co do woli odbycia synodu.
Głównym powodem zwołania synodu, jak zapisano, było „przeciwstawienie się rozszerzającym się błędom i przewrotnej nauce Lutra”,
która rozpowszechniała się przede wszystkim na Pomorzu60. Akta
i przebieg synodu nie są znane. Zapewne bardzo gorliwy w działalności synodalnej biskup Drzewicki odbył jeszcze później synody
w ówczesnej diecezji włocławskiej, tj. w latach 1518-1531, jednakże
zapewne na skutek trudnych warunków politycznych i religijnych, jak
też pewnych zaniedbań ludzi tamtego czasu, ich uchwały nie zachowały się do naszych czasów.
18. Diecezjalnego biskupa Jana Karnkowskiego z 1532 r. Poprzedziła
go wizytacja diecezji przeprowadzona przez biskupa i archidiakonów
oraz wizytacja duchownych zaniedbujących swoje obowiązki albo
oskarżonych o popełnienie przestępstw, którzy zostali wezwani na synod. Wezwanych zostało na sąd synodalny pięciu kapłanów z archidiakonatu włocławskiego i kruszwickiego. Odbywał się on w dniach od
12 do 16 września i wymierzył tym kapłanom stosowne kary. Statuty
tego synodu – jak pisze Z. Chodyński – zaginęły, ostał się tylko egzemplarz sądów, które wykonywane były po zakończeniu synodu61.
19. Diecezjalnego tego samego biskupa z 14 maja 1537 r., który odbył się we Włocławku. Zachował się list biskupa Jana Karnkowskiego
z dnia 3 kwietnia tego samego roku zwołujący synod. Jak wynika ze
wspomnianego listu, zasadniczym celem zwołania synodu była naprawa obyczajów i dyscypliny duchowieństwa oraz podjęcie działań
58
In synodo dioecesana Gedani A. D. 1516 ultima oct. celebrata mandatum sive
decretum Matthiae Drzewicki [...]. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 34-36.
59
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXIV.
60
Tamże, s. XXIV.
61
Tamże, s. XXIV.
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zmierzających do powstrzymania rozszerzania się nauki Lutra w diecezji. Statuty tego synodu nie zachowały się62.
20. Biskupa Łukasza Górki z 1539 r. Był to synod również diecezjalny zwołany na dzień 17 kwietnia do katedry włocławskiej. Statuty
synodu nie są znane. Wzmiankę o synodzie podaje informacja zawarta
w „czynnościach pasterskich” biskupa Górki, gdzie podano, iż synod
osądził i ukarał dwóch kapłanów za ich nieprawość i niemoralne życie,
a także wskazano na poręczenie jakiego udzielił biskup wobec duchowieństwa bezkarnie uciskanego przez szlachtę63. Z. Chodyński publikuje w swoim opracowaniu list biskupa zwołujący niniejszy synod
i wzywający na synod duchowieństwo64.
21. Biskupa Mikołaja Dzierzgowskiego z 1544 r. Synod ten odbył
się 23 września w katedrze włocławskiej. Uchwały synodu nie zachowały się do naszych czasów, pozostał tylko list biskupa zwołujący synod, w którym wyłuszcza powody zwołania synodu oraz tematykę jaka
zostanie na nim poruszona, przede wszystkim „potrzebę przedyskutowania w jaki sposób zreformować i przywrócić świętość życia duchowieństwa i wiernych świeckich oraz jakie podjąć środki zaradcze, aby
przyjść Ojczyźnie i Kościołowi z pomocą w obliczu niebezpieczeństw
i obelg miotanych przez niewiernych i schizmatyków – wrogów imienia Chrystusowego, a najbardziej ze strony Turków, którzy już stoją
u bram Polski”65.
22. Cząstkowego zwołanego dla archidiakonatu pomorskiego zwołanego przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w 1547 r. Nie znamy ani dokładnego czasu jego odbycia, ani uchwał. Wiadomym jest,
że synod odbył się w Subkowie miasteczku na Pomorzu koło Tczewa
i miał na celu, jak dowiadujemy się z listu biskupiego zwołującego
synod, „przywrócić karność, dyscyplinę i dobre obyczaje duchowieństwa, ukrócić występki, ukarać popełniających nadużycia oraz przeciwdziałać szerzącej się nauce Lutra”. Biskup wzywał jednocześnie
duchowieństwo do trzymania się nakazów Soboru Trydenckiego66. Jest
też wiadomym, że synod odbył się kilka tygodni wcześniej niż synod
Tamże, s. XXV.
Tamże, s. XXVI.
64
In synodo anno 1539 cautio Lucae de Górka episcopi [...], Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 36-37.
65
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXVI-XXVII.
66
Tamże, s. XXVII.
62
63
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prowincjalny w Łęczycy67. Biskup Zebrzydowski osobiście nie uczestniczył w synodzie, reprezentował go archidiakon pomorski ks. Andrzej
Duchnicki68.
23. Tego samego biskupa z roku 1550, który również został zwołany w październiku dla archidiakonatu pomorskiego. Odbył się
w Gdańsku, jak dowiadujemy się z listu samego biskupa i miał na
celu obronę i wzmocnienie czystości wiary katolickiej. Na synodzie
tym biskup Zebrzydowski złożył sprawozdanie ze swego zarządzania
diecezją69. Akta i uchwały tego synodu nie zachowały się do naszych
czasów.
24. Diecezjalnego z 1551 r., który odbył się w katedrze włocławskiej,
najprawdopodobniej w styczniu, krótko przed synodem prowicjalnym piotrkowskim z 1551 r.70 Jak dowiadujemy się z listu biskupiego
zwołującego synod, a napisanego we wsi Kłotno oraz z korespondencji biskupa Zebrzydowskiego, miał on dokończyć i uzupełnić synod
cząstkowy z Gdańska z 1550 r. Synod poprzedziła wizytacja diecezji,
a poprzez swoje obrady i uchwały miał przyczynić się do zachowania czystości wiary, podjęcia reformy religijnej oraz duchowieństwa
i usprawnienia zarządu dobrami kościelnymi71. Uchwały synodu nie
są nam znane.
25. Biskupa Jana Drohojewskiego z 1554 r. Był to najprawdopodobniej ostatni synod przedtrydencki w diecezji włocławskiej. Odbył
się w katedrze włocławskiej. Szczegółów o jego zwołaniu, przebiegu
i uchwałach tego synodu nie znamy72.
Do powyższego wykazu 25 synodów odbytych przed Soborem
Trydenckim, a podanym przez ks. Zenona Chodyńskiego należy jeszcze dodać cztery synody nieznane ks. Chodyńskiemu, a których ślady
odnalazł i podał zmarły przed paru laty ks. prof. Stanisław Librowski,
a mianowicie: z 1227 r., odbytego w Subkowach dla pomorskiej częI. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 96-97.
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXVII.
69
Tamże, s. XXVII.
70
Na synodzie tym nakazano biskupowi Drohojewskiemu nazywać się biskupem
włocławskim i pomorskim, a nie kujawskim, aby nie dać w przyszłości pretekstu do
odłączenia się Pomorza od biskupstwa kujawskiego. Zob. I. Subera, Synody prowin
cjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 100.
71
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. XXVII-XXVIII.
72
Tamże, s. XXVIII-XXIX.
67
68
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ści diecezji73 oraz synodów z 1508, 1537 i 1551 r.74 Niestety statuty
tych synodów nie są znane, gdyż nie zostały odnalezione w Archiwum
Diecezji Włocławskiej przez wspomnianego ks. prof. Librowskiego,
mimo jego usilnych poszukiwań i wysiłków.
Możemy zatem powiedzieć, iż na dzień dzisiejszy w okresie przedtrydenckim wiemy o zwołaniu i odbyciu w diecezji włocławskiej
przynajmniej 29 synodów diecezjalnych i cząstkowych. Liczba ta
jest zapewne o wiele większa, szczególnie jeżeli chodzi o wiek XIV,
gdzie znamy tylko synod biskupa Mikołaja Kurowskiego z 1389 r.,
a w którym to wieku jedenaście razy zwoływane były synody prowincjalne. Należy zatem sądzić, że w diecezji włocławskiej zostało
zwołanych przynajmniej kilka synodów, chociaż nieustanne najazdy
krzyżaków nie za bardzo pozwalały biskupom włocławskim na odbywanie zgromadzeń synodalnych. Z kolei wiek XV i XVI na skutek
rozwoju reformacji i herezji husyckiej powodował większą czujność
biskupów odnośnie depozytu wiary i religijności wiernych, a tym samym zwiększał aktywność synodalną biskupów. Tym samym, jeżeli do wspomnianych dwudziestu dziewięciu włocławskich synodów
przedtrydenckich doda się dwadzieścia synodów odbytych po Soborze
Trydenckim75 oraz dwa zwołane i odbyte po Soborze Watykańskim II,
to wynik wszystkich znanych synodów w diecezji włocławskiej należy
określić na pięćdziesiąt jeden76.
Wspomniany ks. Zenon Chodyński – jak zaznaczono przy poszczególnych synodach przedtrydenckich – opublikował we fragmentach
lub w całości listy biskupów zwołujące synody lub też dokumenty
i uchwały następujących synodów: cząstkowego dla archidiakonatu
kruszwickiego biskupa Michała z 1227 i 1233 r.,77 diecezjalnego biskupa Mikołaja z Kurowa z 1402 r.,78 diecezjalnego biskupa Jana Kropidły

S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej..., s. 87.
Tamże, s. 87.
75
Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 140-173.
76
Zob. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej..., s. 89; Por. J. Gręźlikowski,
Ustawodawstwo synodalne diecezji włocławskiej – stan badań oraz postulaty badaw
cze…, s. 635.
77
In synodo Michaelis Episcopi anno 1233, Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 1.
78
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 1-9.
73
74
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z 1418 r.,79 diecezjalnego biskupa Jana Pelli z 1427 r.,80 diecezjalnego biskupa Zbigniewa z Oleśnicy z roku 147781, cząstkowego biskupa
Piotra z Bnina Moszyńskiego z 1487 r.,82 diecezjalnego i cząstkowego
biskupa Macieja z Drzewicy z tego samego 1516 r.83 oraz diecezjalnego biskupa Łukasza z Górki z 1539 r.84 A zatem spośród 29 synodów
w diecezji włocławskiej okresu przedtrydenckiego, znamy tylko
uchwały 10 z nich. Nie zawsze są to statuty synodalne w całości, bo
istnieją tylko fragmenty uchwał czy też listy biskupów zwołujące synod czy inne dokumenty prezentujące zarządzenia synodalne. Nie jest
to duża liczba, jednakże analizując istniejące uchwały można poznać
istniejące problemy i potrzeby ówczesnego Kościoła Włocławskiego
oraz podejmowane próby jego odnowy i działalności.
Spośród uchwał wspomnianych synodów przedtrydenckich, po raz
pierwszy opublikowane drukiem zostały statuty synodalne biskupa
Macieja Drzewickiego z 1516 r. Zostały one wydrukowane rok później w Krakowie u Jana Hallera, jako samoistne dokumenty85. Drugim,
znanym w historii diecezji włocławskiej synodem, którego uchwały
i dokumenty zostały wydane i ogłoszone drukiem był synod potrydencki biskupa Stanisława Karnkowskiego odbyty w 1568 r., a więc
pięć lat po zakończeniu Soboru Trydenckiego. Statuty tego synodu zostały wydane drukiem w Kolonii u M. Cholina w roku 1572 pod tytułem: Constitutiones in dioecesana synodo Wladislaviensi presidente
[...] de Stanislao Carncovio episcopo Vladislaviensi86. Również wiele
Acta synodi anno 1418, Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 9-13.
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 13-15.
81
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta syno
dalia..., s. 15-21.
82
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 22-27.
83
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 28-34; In synodo dioecesana Gedani A. D. 1516 ultima oct.
Celebrata mandatum sive decretum Matthiae Drzewicki [...], Tamże, s. 34-36.
84
In synodo anno 1539 cautio Lucae de Górka episcopi [...], Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 36-37.
85
Z. Chodyński, Statuta synodalia dioecesis..., s. XXIV.
86
Constitutiones in dioecesana synodo Wladislaviensi presidente [...] de Stanislao
Carncovio episcopo Wladislaviensi, editae Coloniae 1572 apud M. Cholinum. Wydania
tego nie ma jednak obecnie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we
79
80
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późniejszych włocławskich synodów potrydenckich było wydawanych drukiem87. Po raz pierwszy teksty wszystkich omawianych synodów przedtrydenckich, te które się zachowały, opublikował w 1890 r.
w pośmiertnym opracowaniu wspomniany ks. Zenon Chodyński, który
przygotowując do druku przed ponad stu dwudziestu laty swoje opracowanie, tylko niektóre z nich oglądał, a większość swojego dzieła
oparł na aktach archiwalnych88.
3. Problematyka uchwał synodalnych
Przedtrydenckie synody diecezji włocławskiej, jak już powiedziano
wyżej, były organem kościelnej władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego i jako takie miały fundamentalne i podstawowe znaczenie
dla kształtowania prawa i dyscypliny w diecezji oraz dla rozwoju życia
kościelnego. Stanowiły zatem ważny czynnik ustroju i życia Kościoła
diecezjalnego. Do ich podstawowych zadań – jak to już wspomniano – należało ogłaszanie i dostosowywanie do miejscowych warunków i potrzeb przepisów ogólnokościelnych, zarządzeń papieskich
i uchwał synodów prowincjonalnych. To właśnie poprzez działalność
ustawodawczą synodów diecezjalnych prawo ogólnokościelne oraz
prawo synodów prowincji gnieźnieńskiej znajdowało najskuteczniejszy dostęp do Kościoła partykularnego oraz wpływało na postawy religijno-moralne zarówno kapłanów, jak i wiernych świeckich, jak też
miało zasadniczy wpływ na pouczanie wiernych o prawdach wiary,
obyczajach, karności i dyscyplinie duchowieństwa, życiu sakramentalnym, kształtowaniu praw i obowiązków beneficjantów, jak też porządkowaniu spraw majątkowych i administracyjnych Kościoła. Biskupi
włocławscy jako prawodawcy nadawali przy tym normom prawa partykularnego taki kształt i wyraz, jakich domagały się warunki i potrzeby lokalne rozległej wspólnoty diecezjalnej. Istotny walor norm
Włocławku. Znał je i na jego podstawie opublikował statuty synodalne tego synodu Zenon Chodyński w swoim zbiorze, który jest dosłownym przetransponowaniem
z wydania z 1572 r. Nie ma też akt synodu rękopiśmiennych tego synodu w Archiwum
Diecezji Włocławskiej. Zob. Acta synodi dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per
Stanislaum Karnkowski episcopum celebratae [...], Z. Chodyński, Statuta synodalia...,
s. 38- 79; J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 178-179.
87
Zob. J. Gręźlikowski, Ustawodawstwo synodalne diecezji włocławskiej…,
s. 625-627.
88
S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej..., s. 91-92.
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prawnych – jak to zobaczymy – stanowiących efekt uchwał synodalnych, stanowił moment mobilizacji całej społeczności diecezjalnej do
wysiłku duchowego na różnych odcinkach życia i działalności. Nadto
system synodów umożliwiał kontrolę stanu życia duchowego, dyscypliny i karności duchowieństwa, życia religijnego wiernych świeckich
oraz regulację wszelkich niedociągnięć w pracy duszpasterskiej i czuwanie nad aktualnymi potrzebami Kościoła diecezjalnego.
Analizując przedtrydenckie włocławskie uchwały synodalne należy zauważyć, iż granice treściowe, a więc dyspozycje odnoszące się
do uprawnień i obowiązków, określało kościelne prawo powszechne
oraz statuty synodów prowincjalnych. Stąd promulgowane przez biskupów włocławskich postanowienia synodalne zawsze były w zgodzie z prawem Kościoła powszechnego oraz wprowadzały to prawo,
jak i prawo stanowione na synodach prowincji gnieźnieńskiej, w życie i działalność Kościoła włocławskiego. Niekiedy postanowienia te,
mając charakter partykularny i uwzględniając warunki oraz potrzeby
Kościoła włocławskiego, wprowadzały własne rozwiązania prawne
i dyspozycje, które miały zapewnić jego rozwój i usprawnić organizację. Sporadycznie też uchwały synodalne ponawiały statuty wcześniejszych synodów, dodając stosowne przeróbki redakcyjne.
Treść uchwał synodalnych stanowią liczne przepisy prawne, administracyjne i dyscyplinarne oraz zalecenia i pouczenia duszpasterskie.
Swoją problematyką obejmują szeroki zakres spraw należących do
różnych dziedzin życia kościelnego odnoszącego się do wzrostu życia moralnego, ascetycznego i dyscyplinarnego duchowieństwa, jego
karności, sprawowania i przyjmowania sakramentów, życia religijnego
wiernych ś�������������������������������������������������������
w������������������������������������������������������
ieckich, obowiązków i zadań beneficjatów oraz porządkowania i regulowania spraw majątkowych i administracyjnych.
3.1. Życie, obyczaje, karność i dyscyplina duchowieństwa
Dyspozycje synodalne odnośnie obyczajów, karności i dyscypliny,
a także postawy i zachowania osób duchownych zajmują sporo miejsca we włocławskim ustawodawstwie synodalnym przedtrydenckim.
Prawie wszystkie znane nam uchwały synodalne z tego okresu zwracały uwagę na postępowanie w dziedzinie obyczajowości kapłanów
i zobowiązywały ich do przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa
powszechnego i prowincjonalnego, co do życia, postawy, zachowania,
obyczajów, karności i dyscypliny. Stanowiąc prawo w tej dziedzi-
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nie biskupi włocławscy pragnęli, aby duszpasterze byli nieskazitelni i dawali wiernym przykład życia zgodnego z Ewangelią i nauką
Kościoła. Jednocześnie ustanawiali kary na tych duchownych, którzy
nie zachowywali dobrych obyczajów, zasad moralnych i karności kościelnej uważając, że bezkarność wobec wykraczających w tej dziedzinie sprzyja rozluźnieniu dyscypliny kościelnej, a także potęguje zło
i grzech89.
Jednym z pierwszych znanych włocławskich zarządzeń synodalnych co do życia, obyczajów i dyscypliny duchowieństwa jest rozporządzenie archidiakona Stanisława z ostatnich lat rządów biskupa Jana
Kropidły, księcia opolskiego, a mianowicie z roku 1389, zwracające
uwagę duchowieństwu na właściwą postawę i zachowanie ze względu
na godność kapłańską oraz na obowiązek noszenia tonsury, a także
nakazujące duchowieństwu, aby nie szło za przykładem ludzi świeckich i nie nosiło sukni fałdzistej plicatum, fibulatum, ani wyciętej con
scissam lub różnokolorowej, czyli schachowanej discolorem, a butów
nie używało czerwonych90. Brzmienie statutów synodalnych zostało
zaczerpnięte z początkowej części uchwał synodu prowincjonalnego
arcybiskupa Jana Suchegowilka z 1376 r. odbytego w Uniejowie91.
W trosce o naprawę obyczajów duchowieństwa, biskup Mikołaj
Kurowski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, na synodzie odbytym
w 1402 r. bardzo jednoznacznie i zdecydowanie nakazywał duchownym, aby odpowiednio do stanu duchownego postępowali i zachowywali się, aby dbali o swój wygląd i odpowiedni kapłański strój oraz
unikali karczm, zabaw, pijaństwa i różnych bezbożnych gier, a także
zakazywał uprawiania lichwy, handlu i symonii, a pod karą utraty beneficjum zabraniał duchownym przyjmowania beneficjów od świeckich oraz obcowania ze złoczyńcami i ludźmi naruszających naukę
Kościoła. Nakazywał również noszenie tonsury92. Synod zakazywał
duchownych używania sukni koloru czerwonego i zielonego lub też
89
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 3.
90
Z. Chodyński, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae...,
s. XVIII; Zob. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle usta
wodawstwa synodalnego, Kraków b.d.w., s. 26.
91
J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 15.
92
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 3-4.
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różnobarwnej albo znów długiej lub za krótkiej, jednak nie nakładał na duchownych żadnego rodzaju kary za nieprzestrzeganie tego
przepisu93.
Nakaz ten okazał się widocznie nieskuteczny, skoro biskup Jan Pella
z Niewiesza na synodzie odbytym w Radziejowie w 1427 r., nawiązując do dekretu Soboru Wienneńskiego z 1312 r., ponownie zachęcał
i zobowiązywał duchowieństwo, już w sposób bardziej kategoryczny
i surowy, do stosowania odpowiedniego stroju kapłańskiego, do poprawy obyczajów oraz zakazywał symonii oraz lichwy. Biskup ten
stwierdzał w swoich statutach synodalnych, że „nikomu z duchownych nie wolno się nosić obyczajem ludzi świeckich”. Przede wszystkim zabronił ubierać się księżom i niższemu duchowieństwu w suknie
(tuniki), tzw. kassanijcze, pod groźbą jej konfiskaty przez wizytującego archidiakona na rzecz ubogich. Strój duchowieństwa miał być
skromny i różnić się od stroju osób świeckich94. Wydaje się, że od zarządzenia wspomnianego biskupa nastąpiła w diecezji pewna poprawa
co do stroju duchowieństwa, skoro późniejsze synody, między innymi
biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego z roku 1487 r.95 i instrukcje archidiakona Pawła, syna Sulisława z Łyczków, z roku 1477 i 1487, zamieszczają tylko pobieżną i dodatkową wzmiankę o przyzwoitym dla
osób duchownych ubiorze honestas vestes96.
Wcześniej, z edyktu archidiakona włocławskiego Stanisława z Ko
morznik z około 1419 r. dowiadujemy się o pewnych nadużyciach
wśród duchowieństwa włocławskiego za czasów króla Jagiełły, a mianowicie zamiast przepisanej przez prawo tonsury kleryckiej, duchowieństwo kujawskie nosiło wieńce na głowie. Co więcej, „zabawiało
się w niedziele i dni świąteczne hałaśliwie i rozwiąźle, nie samą tylko grą i napitkiem, ale jeszcze kłótnią i bójką ze świeckimi w szynkowniach. Duchowni przy tym szli do tańca z dziewczętami i innymi
kobietami z opaskami i wieńcami na głowie (coronati serwis et crina
Tamże, s. 4.
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 13-14.
95
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 25.
96
Tamże, s. 24-25; Zob. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecz
nej…, s. 27.
93
94
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libus)”97. Upomnienia i nakazy biskupa Jana Kropidły, nie obostrzone
żadną sankcją karną, zawarte w uchwałach synodalnych z 1389 r. nie
przyniosły żadnego większego rezultatu skoro zwyczaj noszenia wieńca na głowie, brody i trefienia włosów przez duchownych rozprzestrzeniał się w diecezji. Można powiedzieć, że było to nadużycie rodzime,
które z wielką trudnością, w myśl żądań prawa kościelnego, dało się
z czasem wykorzenić. Wspominają o nim jeszcze uchwały synodalne
biskupa Macieja Drzewieckiego z 1516 r., które zakazują duchownym
występowania w wieńcach (clerici in coronis seu crinalibus non ince
dant) oraz wzywają, aby nie zwijali włosów, ani bród w pierścienie,
a wąsów nie trefili98.
Interesującym zarządzeniem jest statut synodalny biskupa Piotra
z Bnina Moszyńskiego z 1487 r., zachowany w formie cytowanego
już dokumentu archidiakona włocławskiego Pawła, który nakazywał
świadkom synodalnym o dowiadywanie się o upijających się kapłanach oraz o duchownych prowadzących i utrzymujących karczmy oraz
tabernatorów, czyli proboszczów utrzymujących szynki oraz księży
trudniących się wyszynkiem piwa w swych domach99. Zdarzało się
bowiem, iż proboszcz mając w posiadłościach swego kościoła nadaną karczmę, nie wypuszczał jej w dzierżawę, ale sam nią zarządzał
i osobiście lub przez scholarów sprzedawał w niej trunki i pożywienie
albo też trudnił się sprzedażą piwa na plebanii. Stąd biskup Maciej
Drzewiecki na synodzie w 1516 r. bardzo jednoznacznie zakazał uprawiania tego typu procederu, nakładając na wszystkich proboszczów
trudniących się tym zajęciem stosowną karę100. Problem w diecezji
włocławskiej z kapłanami utrzymującymi i prowadzącymi karczmy
i tawerny musiał istnieć jeszcze po Soborze Trydenckim, ponieważ
biskup Maciej Łubieński na synodzie w 1641 r. wzywał wszystkich

J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 21.
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 29.
99
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 26.
100
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 28.
97
98
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plebanów do zaprzestania prowadzenia karczm i wyrabiania oraz
sprzedawania piwa na plebaniach101.
Ustawodawstwo synodalne włocławskie okresu przedtrydenckiego
zwracało również uwagę na stosunek duchownych do niewiast, domagając się od duchownych ze względu na godne realizowania obowiązków swego stanu i powołania dwóch cnót: wstrzemięźliwości
(temperantia, modestia) i czystości (castitas, castimonia). Należący
do stanu duchownego mieli je zachowywać i przestrzegać w większym, stopniu aniżeli wierni świeccy. Wszelkie wykroczenia w tym
względzie ustawodawcy synodalni karali dość surowo, żądając stanowczo, aby duchowni prowadzili pobożne, skromne i czyste życie.
Jednocześnie ustawodawcy synodalni, podobnie jak to było w innych
diecezjach, bardzo mocno i jednoznacznie piętnowali nie zachowywanie celibatu oraz pożycie małżeńskie duchowieństwa, wznawiając
w swoich zarządzeniach synodalnych, ustawę synodu legata Filipa
z 1279 r., zabraniającą duchownym mieszkać wspólnie z jakimikolwiek kobietami pod jednym dachem102.
Początkowy statut synodu biskupa Macieja Kurowskiego z 1402 r.
stanowił: Statuimus, ut clerici linguam et oculos et omnia membran
sub freno castitatis et modestia debeant coercere (postanawiamy, że
duchowni winni poskramiać język, oczy i wszelkie członki wędzidłem
czystości i skromności)103. Ten sam biskup przepisywał, aby duchowni trzymali się z dala od takich kobiet, z którymi często obcując lub
nawet z nimi pod wspólnym dachem przebywając, ściągnąć by przez
to mogli na siebie podejrzenie życia niepowściągliwego104. Natomiast
biskup Maciej Drzewiecki na synodzie odbytym w 1516 r. zabrania
mieszkać duchownym razem z kobietami i przechowywać je u siebie,
zwłaszcza jeśli są to osoby młode lub podejrzane, wyjąwszy jedynie

101
Synodus Dioecesana sub [...] Mathia Łubieński [...] episcopo Wladislaviensi
et Pomeraniae, Wladislaviae, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo
Primo, die nona mensis junii, celebrata, Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 237.
102
R. Hube, Antiqussimae Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis maxi
ma et parte nunc primum e condicibus manu scriptis typis mandatae, Petersburg 1856,
c. 45, s. 13.
103
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 2.
104
Tamże.
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takie, na które prawo zezwala (exceptis dumtaxat a iure concessis)105.
Zapis ten wskazuje, iż biskup Drzewiecki jako ustawodawca oparł się
w swoim rozporządzeniu na obowiązującej w Kościele zasadzie o stosunku osób stanu duchownego do kobiet: non tentum caste sed etami
– caute (nie tylko czyste, ale i pewne), która pozwalała tylko bliskim
krewnym duchownego zamieszkiwać w domach duchownych106.
Wśród włocławskich przepisów synodalnych omawianego okresu
znajdujemy statuty o osobach duchownych żyjących w konkubinacie.
Już instrukcja włocławska dla wizytatorów synodalnych z XIV wieku
zamieszczała pytanie: Item si qui sint gradu subdiaconatus vel ultra et
stent cum mulieribus tanquam legittime conjugati (gdy mają święcenia
subdiakonatu lub wyższe przestają z kobietami tak jak legalni małżonkowie)107, które miało za zadanie sprawdzenie czy duchowni nie
utrzymują konkubin, tym samym przekraczając ślub wstrzemięźliwości. Jedno zaś z pytań instrukcji dla wizytujących jakie stawiał biskup
Piotr z Bnina brzmiało: si plebanus est dislapidator bonorum eccle
siae inutiliter, ut emendo tunicas concubinis vel filias maritando (czy
pleban nie marnotrawi majątku kościelnego np. na kupowanie ubrań
konkubinom albo wydawanie córek za mąż)108. Synod wcześniejszy
z 1402 r., odwołując się na istniejące już ustawy prawa prowincjonalnego, a mianowicie na konstytucje synodu kaliskiego z 1357 r.109,
przypomina duchowieństwu o prawnych skutkach życia w konkubinacie. Otóż przypominając normy prawa prowincjalnego, według
którego duchowni żyjący w konkubinacie podlegali oni klątwie ipso
facto (na mocy samego prawa, tj. po dopuszczeniu się przestępstwa,
105
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 29.
106
J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 67-68.
107
Tamże, s. 73.
108
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 26.
109
Synod ten, arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława stwierdzał: Quo nullu pres
byter concubinam palam vel indubitanter teneat (żaden duchowny niech nie trzyma
konkubiny jawnie i w sposób nie pozostawiający wątpliwości), przytaczając w dosłownym brzmieniu uchwały legatów papieskich Kardynała Gwidona (1267) i Filipa
(1279), sformułowane i określone bliżej na synodzie łęczyckim w 1285 r. przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. Zob. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecz
nej…, s. 74.
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bez konieczności wydania wyroku sądowego), jeśli zaś odprawiali
nabożeństwo stawali się nieprawidłowymi (irregulares) i tracili ipso
facto beneficja kościelne110, artykuł piąty statutów włocławskich dodaje jeszcze karę więzienia i zaostrza ją, w razie niepoprawny, ciężkim
karcerem z pokutą. Zastrzega jednak, że od tej kary wolnymi mieli być
konkubinariusze prałaci i kanonicy111. Osobliwy to wyjątek, być może
włocławski ustawodawca synodalny wykorzystał do ustanowienia takiego prawa końcową wskazówkę ustawy legata Gentilisa z 1309 r.,
która zalecała, aby przełożeni, uznając to za pożyteczne, stosowali
w tej materii kary cielesne lub skazywali na wieczne lub czasowe odpokutowanie w więzieniu. A może i stosował normy prawa powszechnego, m.in. konstytucję papieża Bonifacego VIII, która przy wymiarze
kar więzienia polecała mieć wzgląd na doniosłość osoby delikwenta
oraz nakazywała w karach dokonywać łagodniejszej interpretacji wobec pomocników biskupów i członków kapituł112.
Niektóre z synodów włocławskich w swych uchwałach podejmowały sprawę spowiedzi kapłanów, określając zasady korzystania z tego
sakramentu oraz przypominały o obowiązku odmawiania brewiarza.
Synod z 1402 r. nakazywał kapłanom, aby często się spowiadali i byli
wolni od grzechów i ciężkiej winy, gdyż sami jako duchowi lekarze
winni być przykładem dla wiernych. Nadto polecał, aby proboszczowie nie spowiadali się u swoich wikariuszy. Diakonów, subdiakonów
i duchownych niższych święceń ustawodawca synodalny zachęcał
do częstszej spowiedzi113. Podobne zarządzenia w sprawie spowiedzi kapłańskiej, aczkolwiek mniej szczegółowe, wydał synod biskupa
Zbigniewa Oleśnickiego z 1477 r.114 Synod zaś z roku 1402 i 1487 bar110
Clerici non teneant concubinas et alias mulieres suspectas in domibus propriis
et vicinis primo sub poena excommunicationis unius mensis, demum sub beneficiorum
ipsorum privatione (zabrania się duchownym utrzymywania konkubin i innych podejrzanych kobiet we własnych lub sąsiednich domach, najpierw pod karą miesięcznej
ekskomuniki, a później pod karą pozbawienia beneficjów). J. Fijałek, Życie i obycza
je kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 75-76.
111
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 2-3.
112
J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 76.
113
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 6.
114
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 17.
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dzo szeroko przypominał kapłanom o zachowaniu tajemnicy spowiedzi oraz wyjaśniał jakimi cechami powinien odznaczać się spowiednik,
a mianowicie winien posiadać niezbędną wiedzę w zakresie rodzajów
grzechów, odznaczać się roztropnością i dobrocią, nadto powinien znać
kary kościelne łącznie z rezerwatami papieskimi i biskupimi, a także
sposoby i warunki odpuszczania winy i kary oraz nakładania pokuty115.
Kwestie zaniedbywania odmawiania brewiarza przez duchownych podejmował z kolei synod z 1516 r., który stanowił, iż na duchownych
zaniedbujących brewiarz będą nakładane środki karne. Jednocześnie
przypominał indult papieża Aleksandra VI zezwalający duchowieństwu gdańskiemu na recytowanie godzin kanonicznych według sposobu i zwyczaju Braci Zakonu Niemieckiego Najświętszej Maryi Panny
z 1498 r.116
Ustawodawca synodalny w 1516 r. z kolei zakazywał duchownym
występowania w roli świadka w świeckich sprawach sądowych117, natomiast synod z 1487 r. podawał instrukcję przesłuchania osób duchownych jako świadków zeznających przed sądem kościelnym o życiu
i sprawowaniu obowiązków przez proboszczów i wikariuszy,118 zaś synod wcześniejszy biskupa Jana Kropidły z 1418 r., wzywał duchowieństwo do zachowywania statutów synodalnych, a także zobowiązywał
do przestrzegania obyczajowości życia osób duchownych ogłaszając
kary za niewłaściwe postępowanie119. Z uwagi zaś na szerzącą się praktykę lichwy w najróżniejszych jej postaciach, dwa przedtrydenckie synody włocławskie z 1477 i 1516 r. przypominały obowiązujące w tej
mierze przepisy kościelne, zakazujące jej praktykowania i przypominające sankcje karne za jej stosowanie120.
115
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae..., s. 4; Ordinationes sub regimine
Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 25.
116
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 34.
117
Tamże, s. 31.
118
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 26-27.
119
Acta synodi anno 1418. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 11-13.
120
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 21; Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
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3.2. Sprawowanie sakramentów oraz życie religijne wiernych
Stosunkowo sporo uchwał synodów włocławskich podejmuje tematykę sprawowania sakramentów. Czyniły to zarówno w sposób ogólny,
jak i szczegółowy w odniesieniu do poszczególnych sakramentów. Ten
ważny odcinek życia religijnego i kościelnego był przez ustawodawców synodalnych okresu przedtrydenckiego wielokrotnie regulowany.
Spośród postanowień ogólnych należy wskazać normy przypominające proboszczom i wikariuszom o tym, że są zobowiązani do udzielania
sakramentów swoim parafianom zgodnie z przepisami liturgicznymi,
jak też winni posiadać intencję przy ich sprawowaniu oraz czynić to
w sposób godny i pobożny121. Synod z roku 1516 określał normy odnoszące się do olejów świętych. Mieli je odbierać z kościołów gdzie były
święcone archidiakoni i dziekani, a od nich poszczególni proboszczowie do swoich kościołów parafialnych. Po sprowadzeniu świeżych
olejów, proboszcz winien „stare należało palić, a zebrany popiół umieścić pod ołtarzem”122. Ten sam synod przypominał proboszczom o obowiązku przechowywania Najświętszego Sakramentu, wody chrzcielnej
i oleju krzyżma w miejscu bezpiecznym, zamykanym na klucz, który
powinien posiadać tylko kapłan123.
W jednym z pierwszych synodów włocławskich, biskupa Mikołaja
Kurowskiego z 1402 r., a także z 1516 r., znajdujemy przepis nakazujący proboszczom, pod groźbą pozbawienia ich beneficjum, aby
w razie potrzeby postarali się o stałych pomocników – kapłanów, którzy otoczyliby opieką sakramentalną parafian posługujących się obcym, nieznanym proboszczowi językiem124. Odnosiło się to głównie do
części pomorskiej diecezji i miało na celu skuteczność przekazywania
prawd wiary oraz sprawowania sakramentów. W tym samym synodzie
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 29.
121
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 16-17.
122
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 31.
123
Tamże, s. 32.
124
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4; Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebra
ta. Matthias Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis,
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 31.
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prawodawca zakazuje duchownym pobierania opłat (oprócz ofiar) za
udzielanie chrztu i innych sakramentów125, co ponawia synod z roku
1477, wskazując na sposób, formę i warunki ważnego sprawowania
tego sakramentu126, jak też o niedopuszczaniu obcych kapłanów do
sprawowania Eucharystii i innych sakramentów127, co z kolei powtarza
w swoich uchwałach synod z roku 1516128.
W nawiązaniu do synodu prowincjonalnego arcybiskupa Jakuba
Świnki z 1285 r., nakazującego biskupom organizowanie w swoich
diecezjach kursów duszpasterskich dla duchowieństwa, na których wyjaśniałoby kościelną naukę o sakramentach, szczególnie o Eucharystii,
a także podstawowe prawdy wiary, synod włocławski z 1402 r. wzywał duchowieństwo do uczestniczenia w takich kursach celem zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w sprawowaniu sakramentów
i nauczaniu o ich potrzebie i znaczeniu dla życia chrześcijanina129. Ten
sam synod w sposób zdecydowany nauczał o Eucharystii zwracając
uwagę na konieczność przystąpienia przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, do spowiedzi i komunii świętej130, co potem powtarzały również synody późniejsze z 1427131, 1477132, 1487133 i 1516 r.134
wprowadzające do uchwał synodalnych wyjaśnienia co do ważności
125
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.
126
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 16.
127
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.
128
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 30.
129
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 5.
130
Tamże, s. 5.
131
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 14-15.
132
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 17.
133
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 24.
134
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 31.
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i godności sakramentu Eucharystii, jak też wzywające do obowiązku
„słuchania” Mszy świętej oraz nakazujące godną postawę i strój przy
przyjmowaniu Eucharystii, a także, na co zwracał uwagę szczególnie
synod z 1487 i 1516 r., na formę i materię Eucharystii i sposób jej
sprawowania. Przy okazji przepisów odnoszących się do Eucharystii
wspomniane synody przypominały przepisy dotyczące postu eucharystycznego oraz nakazywały proboszczom, aby przed udzielaniem
sakramentów wyjaśniali wiernym, uwzględniając ich poziom intelektualny, znaczenie i potrzebę przyjmowania sakramentów135.
Odnośnie sakramentu chrztu znajdujemy uchwały synodalne szczegółowo wyjaśniające rolę i znaczenie tego sakramentu dla życia każdego człowieka, a także wskazujące jak winien być sprawowany ten
sakrament136. Synod z 1516 r. polecał, aby dziecko do chrztu, który
winien się odbyć jak najprędzej po urodzeniu dziecka, przedstawiali
oboje rodzice, których obowiązkiem było wybrać rodziców chrzestnych. Nie mogli nimi być heretycy i ekskomunikowani oraz ci, którzy
nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania. Chrzest, tak jak inne
sakramenty, powinien być udzielany w kościele parafialnym, z wyjątkiem sytuacji gdy nie pozwalał na to stan zdrowia dziecka137.
Tematykę sakramentu bierzmowania podejmowały dwa synody,
z 1402 i 1477 r. Pierwszy, nakazując jego udzielanie i wyjaśnianie potrzeby jego przyjmowania, wskazywał, że jest zaniedbywany
i niedoceniany138. Synod zaś z 1477 r., przypominając formę i sposób udzielania tego sakramentu, nakazywał proboszczom, aby zadbali
o to, aby wszyscy z parafian przystępowali do bierzmowania w stanie
bez grzechu śmiertelnego. Proboszczowie byli zobowiązani pouczać

Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
Statuta synodalia...,s. 24; Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept.
1516 a. celebrata. Matthias Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus
Wladislaviensis, Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 30.
136
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 16.
137
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 33.
138
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.
135
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odpowiednio wiernych na temat pożytku i skutków tego sakramentu
oraz godnego przygotowania się do jego przyjęcia139.
Pokuta i związane z nią nawrócenie również były tematem uchwał
przedtrydenckich synodów włocławskich. Według synodu biskupa Mikołaja Kurowskiego z 1402 r. „grzesznik nie ma innego sposobu pojednania się z Bogiem, jak tylko przez uznanie swojej winy,
uświadomienie sobie skutku grzechu i czynionego zła, którego jest
sprawcą, szczery żal i postanowienie poprawy podjęte w sakramencie
pokuty”140. Synod ten zwracał uwagę na obowiązek rocznej spowiedzi
w okresie wielkanocnym, ci którzy nie wypełnili tego obowiązki mieli być zapisywani w specjalnej księdze parafialnej. Nakazywał też
i wzywał duszpasterzy, aby byli przykładem korzystania z tego sakramentu dla wiernych oraz wypełniali obowiązki spowiedników zgodnie
z nakazami prawa i nauki Kościoła. Przypominał także o obowiązku
znajomości przez duchownych kar kościelnych łącznie z rezerwatami papieskimi i biskupimi oraz podawał sposoby i warunki odpuszczania grzechów i nakładania pokuty141. Synod zaś biskupa Zbigniewa
Oleśnickiego z 1477 r. nakładał na proboszczów obowiązek nauczania
wiernych czym jest sakrament pokuty, jakie są jego części i w jaki sposób poszczególne elementy sakramentu pokuty należy wypełnić, aby
łaskę Bożą odzyskać. Prawodawca synodalny wymieniał grzechy i osoby jemu zarezerwowane do rozgrzeszania: zabójstwa, uduszenie dzieci, ekskomunikowani, heretycy i tym podobne. Jeżeli jednak istniałaby
słuszna przyczyna (niebezpieczeństwo śmierci) wymagająca szybszego rozgrzeszenia, to nie mając pozwolenia biskupiego, proboszcz
mógł udzielić rozgrzeszenia. Jednocześnie przypominał, że proboszcz
nie może udzielać rozgrzeszenia wiernym, którzy nie przynależeli do
jego parafii, z wyjątkiem pozwolenia ich proboszcza i konieczności142.
Zachowanie tajemnicy spowiedzi przez duchownych podejmował
z kolei synod z roku1487, który przypominał o karach za zdradę tej
tajemnicy oraz przypominał o postępowaniu wobec penitentów, które
139
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 16.
140
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 6.
141
Tamże, s. 3-4.
142
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 17.
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miało na celu uświadamianie i uczenie wiernych, „aby nie sądzili, że
odpuszczenie grzechów przez spowiedź może się dokonać, kiedy grzechy spowiadającego się nie zostały wyznane i wysłuchane”143. Ten sam
synod, podobnie jak i wcześniejszy, przypominał kwestie związane
z obowiązkiem posiadania przez kapłanów jurysdykcji do słuchania spowiedzi. Żadnemu kapłanowi nie wolno było spowiadać kogokolwiek z wiernych powierzonych duszpasterskiej pieczy innemu
kapłanowi bez zgody tegoż kapłana. Ktokolwiek zaś postępowałby
wbrew temu nakazowi, narażał się na niebezpieczeństwo utraty urzędu
kościelnego144.
Prawodawcy włocławscy doby przedtrydenckiej w uchwałach synodalnych podejmowali również temat opieki w zakresie posług sakramentalnych i dobra duchowego ludzi chorych. Wydawali dyspozycje
prawne i duszpasterskie co do Komunii chorych i sakramentu pokuty,
a także sakramentu namaszczenia chorych. Najpierw prawodawcy synodalni z 1427 oraz z 1477 r. nakazywali proboszczom, aby nauczali
i przypominali wiernym o znaczeniu i skutkach namaszczenia chorych
dla ciała i duszy oraz aby udzielali tego sakramentu wszystkim, którzy o to poproszą. Winni oni, jeżeli to możliwe, przed przyjęciem tego
sakramentu wyznać swoje grzechy145. W uchwałach tego ostatniego
synodu znajdujemy dyspozycje mające na celu ujednolicenie praktyki udzielania i przyjmowania tego sakramentu, które nakazywały proboszczom godnie i uroczyście zanosić Ciało Chrystusa chorym oraz
stosować właściwy ryt przy jego udzielaniu. Ustawodawca nakazywał
proboszczom zaopatrywać chorych bezzwłocznie. Kapłana niosącego
Najświętszy Sakrament powinien poprzedzać ministrant z dzwonkiem,
a w mieście ze światłem. Możemy także odnaleźć dyspozycję regulującą przyjmowanie tego sakramentu przez wiernych ekskomunikowanych146. Z treści uchwał synodalnych wynika troska prawodawców
synodalnych o to, aby nikt z chorych i będących w niebezpieczeństwie
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
Statuta synodalia..., s. 25.
144
Tamże, s. 25-26.
145
Synodus Radziejoviae per Johannem episcopum anno 1427 celebrata, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia...,s. 15; Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477,
Tamże, s. 21.
146
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 18-19 i 21.
143

dyński,

[35]

SYNODY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

307

śmierci nie umarł bez sakramentu namaszczenia. Dlatego wzywali proboszczów do gorliwości w udzielaniu tego sakramentu, jak i pouczaniu
wiernych o jego znaczeniu.
Problematykę sakramentu kapłaństwa poruszał tylko jeden z przedtrydenckich synodów włocławskich, mianowicie odbyty w Gdańsku
w 1516 r. Otóż przypominając o obowiązkach osób duchownych,
podkreślał doniosłość stanu kapłańskiego i troskę o to, „aby święcenia kapłańskie przyjmowali jak najbardziej wypróbowani w wierze
i moralności”, jednocześnie nakazywał, aby kandydaci do święceń
wyższych posiadali świadectwo kwalifikacyjne dziekana i dwu proboszczów dekanatu147. Wydaje się, iż było to nawiązanie do regulacji
uchwalonych na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie w 1510 r.148
Synody regulowały także sprawę sakramentu małżeństwa, które
należało zawierać według formy kościelnej, tzn. wobec proboszcza
i świadków, po wcześniejszym wygłoszeniu trzech zapowiedzi, co nakazał Sobór Laterański IV w 1215 r.149. Małżeństwo zawarte według
formy kościelnej było nierozerwalne. Mając powyższe na uwadze, synod biskupa Mikołaja Kurowskiego odbyty w 1402 r. zwracał uwagę
na kategoryczny obowiązek głoszenia w trzy kolejne niedziele zapowiedzi przedślubnych w parafiach narzeczonych oraz na sposób zawierania małżeństwa według przepisanej przez prawo formy kościelnej.
Zakazał proboszczom pod karą suspensy błogosławienia małżeństwa
osób spoza ich parafii, chyba że otrzymali zgodę swego proboszcza150,
co było konsekwencją obowiązującej wtedy zasady ius parochiale.
Synod z kolei biskupa Zbigniewa Oleśnickiego z 1477 r. szczegółowo
podawał i wyjaśniał formę kanoniczną zawierania małżeństwa i naka147
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 34.
148
Zob. I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 79.
149
Do wieku XI małżeństwo w Polsce było zawierane według prawa zwyczajowego, pogańskiego. Dopiero w 1197 r. legat papieski Piotr z Kapui wydał nakaz zawierania małżeństw w obliczu Kościoła (in facie Ecclesiae), który powtórzył w 1297 r. legat
Filip z Fermo na synodzie w Budzie. Polegało ono na wzajemnym wyrażeniu zgody na
małżeństwo wobec proboszcza i świadków, co potem nakazywało polskie ustawodawstwo synodalne. Zob. H. Karbownik, Zarys sytuacji prawnej Kościoła katolickiego
w Polsce przedrozbiorowej, w: Kościół i Prawo, nr 13, Lublin 1998, s. 20.
150
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 5.
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zywał stosowanie się do przepisów liturgicznych151, co powtarzał następnie synod z roku 1487, dodając do statutów synodalnych formułę
zawarcia zaręczyn i zawarcia małżeństwa152.
Obok problematyki związanej z posługą sakramentalną przedtrydenckie synody włocławskie sporadycznie zwracały uwagę na sprawowanie kultu Bożego oraz miejsca i czasy święte. Stanowione normy
i zarządzenia określały sprawowanie innych form kultu Bożego i sakramentaliów, zapobiegały nadużyciom oraz ujednolicały liturgię, tym
samym mając wpływ na kształt duszpasterstwa i życie religijne wiernych. Przede wszystkim nakazywały proboszczom nabywanie agend
i ksiąg liturgicznych koniecznych do sprawowania sakramentów
i kultu Bożego, jak to czyniły synody z 1477153 i 1487 r.154 oraz synod
z 1516 r., który nakaz ten rozszerzał na brewiarze i mszały włocławskie155. Zarządzenia te miały służyć właściwemu i jednolitemu sprawowaniu szeroko rozumianej liturgii. Każdy kapłan zobowiązany był
sprawować czynności liturgiczne i służbę Bożą według Rationale divi
norum i posiadać sakramentarz156.
Ustawodawcy włocławscy zobowiązywali również proboszczów do
nabywania i wyposażania kościoła parafialnego w sprzęty liturgiczne, utensylia ołtarzowe, szaty liturgiczne. Już synod 1402 r. w tytule
o paramentach liturgicznych podawał wykaz paramentów liturgicznych
w jakie powinien być wyposażony kościół parafialny. Jednocześnie
wzywał, aby cały sprzęt kościelny i liturgiczny był przechowywany
w należytym porządku i czystości157. Podobne rozporządzenie znajdujemy w uchwałach synodu diecezjalnego biskupa Macieja Drzewickiego
151
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 19.
152
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 24.
153
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 17.
154
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 22-23.
155
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 34.
156
Tamże.
157
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.

[37]

SYNODY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

309

z 1516 r.158 Wspomniany synod z 1402 r. podawał listę świąt obowiązujących w diecezji, nakazując ich uroczyste obchodzenie. Zdarzało
się bowiem, że to samo święto w niektórych parafiach było obchodzone bardziej uroczyście, podczas gdy w innych nie obchodzono go
w ogóle. Aby ten stan zmienić, prawodawca synodalny podał listę świąt
diecezjalnych i nakazał jednakowe ich obchodzenie we wszystkich parafiach całej diecezji159. Biskup Mikołaj Kurowski natomiast, pragnął
ujednolicenia postów w diecezji. Stąd na synodzie odbytym w 1402 r.
wyjaśniał praktykę i znaczenie postu w życiu chrześcijanina oraz nakazywał, aby posty które nałożył Kościół oraz te które wynikały z prawa
zwyczajowego diecezji, były zachowywane w całej rozciągłości160
Ciekawą dyspozycję wpisującą się w troskę o życie religijne wiernych podaje synod z 1477 r., który szczegółowo określa jak wierni powinni zachować się podczas uczestniczenia (słuchania) we Mszy św.,
szczególnie podczas podniesienia, jak też podczas błogosławieństwa
biskupiego161. Ten sam synod, podawał zarządzenia odnośnie pogrzebu
chrześcijańskiego. Nakazywał duchowieństwu odprawianie pogrzebu
z zachowaniem przepisów liturgicznych zawartych w agendzie zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. Jednocześnie przypominał konieczność odmowy pochówku kościelnego i grzebania zmarłych na
poświęconym miejscu na cmentarzu osobom ekskomunikowanym,
niewiernym, heretykom, schizmatykom, imiennie obłożonym interdyktem, jawnym lichwiarzom, winnym zabójstwa, bluźniercom i tym,
którzy nie wykazali przed śmiercią żadnej skruchy za swoje grzechy.
Ustawodawca synodalny polecał też trosce duszpasterzy wszystkich
zmarłych, szczególnie ubogich, aby byli grzebani z należną czcią.
Przypominał, że każda parafia powinna posiadać obok kościoła parafialnego cmentarz grzebalny. Pogrzeb – zgodnie z wolą ustawodawcy
– nie mógł być dla proboszczów okazją do zysku162. Zarządzenia te
158
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 32.
159
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 8-9.
160
Tamże, s. 8.
161
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 20.
162
Tamże, s. 20.
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uzupełnił później biskup Maciej Drzewicki na synodzie diecezjalnym
odbytym w 1516 r. regulując kwestie pochówku w kościołach i nakazując troskę o cmentarz i jego ogrodzenie, o czym wcześniej wspominał i nakazywał synod z 1402 r.163 Zgodnie ze statutem synodalnym
z 1516 r., można było pochować w kościele jedynie patronów i zasłużonych dobroczyńców164.
Przybliżając tematykę uchwał synodalnych należy również wspomnieć, iż synod biskupa Łukasza z Górki z 1539 r., którego statuty
zaginęły, a znamy tylko list biskupa zwołujący synod, w trosce o życie
religijne wiernych, najprawdopodobniej, możemy się tego domyślać
z listu konwokacyjnego, uchwalił dyspozycje odnoszące się do walki
z herezją rozwijającą się w pierwszej połowie XVI wieku w diecezji.
Otóż, mając na uwadze uchwały synodu prowincjonalnego odbytego
w Łęczycy w 1527 r.165, prawodawca synodalny najprawdopodobniej
nakazywał, aby proboszczowie propagatorów herezji i podejrzanych
pod względem wiary oddawali pod sądy kościelne. Nadto zapewne
wzywał duszpasterzy, aby pogłębiali swoją wiarę i wiedzę teologiczną celem przeciwstawienia się rozszerzającej się herezji, szczególnie
w archidiakonacie pomorskim166.
Powyższe normy i zarządzenia jakie wydawali włocławscy ustawodawcy synodalni odnośnie sprawowania sakramentów oraz życia religijnego wiernych miały na celu wzrost życia religijnego wiernych,
usuwanie wszelkich nadużyć w sprawowaniu sakramentów oraz służby
Bożej, a także ujednolicenie różnych form kultu i sprawowanej liturgii.
Były to działania wyraziste, czerpiące z synodalnego ustawodawstwa
prowincjonalnego i własnej inwencji biskupów włocławskich, aczkolwiek uwidocznione tylko fragmentarycznie ze względu na nieznajomość wszystkich uchwał synodalnych omawianego okresu.

163
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 6.
164
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 29 i 32.
165
I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 83-84.
166
In synodo anno 1539 cautio Lucae de Górka episcopi [...], Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 36-37.
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3.3. Prawa i obowiązki beneficjantów oraz sprawy
majątkowo-administracyjne
Prawie każdy z przedtrydenckich synodów włocławskich, których
uchwały są znane, regulował kwestie związane z kościelnym beneficjum oraz prawami i obowiązkami beneficjantów. Kwestie te bowiem stanowiły dość ważny element w zarządzie i kierowaniu parafią
tamtego okresu, co przekładało się następnie na życie i działalność
Kościoła partykularnego. Diecezja włocławska nie wyróżniała się oryginalną strukturą od innych diecezji tamtego okresu. Jak wspomniano
dzieliła się na trzy archidiakonaty: włocławski, kruszwicki i pomorski (gdański), dekanaty, zwane wówczas archiprezbiteratami oraz na
parafie. Wszystkie te jednostki organizacyjne podlegały biskupowi
diecezjalnemu, nie podlegały zaś władzy biskupa klasztory męskie
i żeńskie posiadające tzw. egzempcję i własną organizację167 W omawianym okresie bardzo znaczącą rolę pełnili archiprezbiterzy, który
będąc proboszczami dobrze uposażonej parafii, pełnili także ważne
zadania względem podległego sobie dekanatu i jego duchowieństwa.
Stąd urząd ten przeznaczony był dla zdolnych i cieszących się dobrą
opinią kapłanów. Mieli oni honorowe prawo pierwszeństwa przed
innymi proboszczami, nadto prawo i obowiązek wizytowania podległych sobie parafii i pracującego w nich duchowieństwa. Stąd synod
z 1418 r. bardzo wiele miejsca poświęcał temu urzędowi. Mimo, że nie
zachowały się statuty tego synodu, to z listu archidiakona włocławskiego Stanisława z Comozino zwołującego synod dowiadujemy się,
iż jego uchwały miały przede wszystkim dotyczyć i regulować dyscyplinę, obyczaje i karność duchowieństwa, do kontrolowania i przestrzegania których wydatnie mieli się przyczynić dziekani, nazwani
w synodzie „pełnomocnikami biskupa diecezjalnego”168. Synod zaś
późniejszy z roku 1487 bardzo szczegółowo omawiał zakres obowiązków archidiakonów podczas wizytacji parafii. Podawał w punktach kwestie i obszary, na które wizytatorzy mieli zwrócić uwagę.
Ustawodawca synodalny nakazywał zapowiedzieć taką wizytację,
a następnie przeprowadzając ją zwrócić uwagę na: zaopatrzenie kościo167
Por. F. Bogdan, Sprawa egzempcji benedyktynów w Polsce średniowiecznej,
Nasza Przeszłość 9(1959) s. 51-53.
168
Acta synodi Anno 1418. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 11-12 oraz XIXXX.

312

KS. J. GRĘŹLIKOWSKI

[40]

ła w paramenty liturgiczne potrzebne do sprawowania kultu Bożego,
dokumenty jakie winna posiadać każda parafia, księgi liturgiczne oraz
sprawowanie przez duchownych sakramentów, ich życie i obyczaje,
a także sposób zarządzania dobrami kościelnymi169.
Inną ważną sprawą, którą poruszały synody włocławskie omawianego okresu, było obsadzanie urzędów kościelnych. Urzędy
te służyły celom duszpasterskim. Przy każdym z nich było kościelne beneficjum, które dawało utrzymanie duchownemu piastującemu
urząd. Obsadzanie powyższych urzędów należało do zakresu uprawnień władzy kościelnej, jednakże przy tym akcie brały też udział osoby świeckie. Proboszczowie otrzymywali nominację na swe urzędy od
miejscowego biskupa ordynariusza, lecz ich kandydatura była uzgadniana z patronem kościoła parafialnego. Uprawnienia i obowiązki
patronalne najczęściej spoczywały na właścicielu ziemskim, osobie
szlacheckiej lub panującej bądź na instytucji kościelnej, czyli osobie
fizycznej lub prawnej, która dała kościołowi uposażenie. Uposażenie
to stanowił majątek w formie nieruchomości ziemskich czy też zabudowań. Parafie i inne instytucje kościelne posiadały ziemię nadaną przez fundatorów, którzy budując kościół w swych posiadłościach
także dawali mu uposażenie170. Mając na uwadze powyższą sytuację
i warunki, biskup Maciej Drzewicki przypominał duchowieństwu na
synodzie odbytym w roku 1516 obowiązujące przepisy kościelne o obsadzaniu urzędów proboszczowskich. Nikomu – jak nakazywał statut
synodalny – nie wolno było pod żadnym pozorem, przyjmować beneficjum kościelnego z rąk osób świeckich bez kanonicznego nadania
przez władzę duchową. Otrzymujący beneficjum powinien je prawnie
objąć. Wszyscy prawnie obejmujący beneficja mieli obowiązek przyjęcia ich poprzez fakt kanonicznego nadania przez własnego biskupa
lub jego wikariusza generalnego. Proboszczowie i inni beneficjanci,
zgodnie z poleceniem ustawodawcy synodalnego, winni posiadać na
piśmie dowód swej instalacji na beneficjum. Analogiczne wskazywał
na przepisy o uposażeniu duchownych nakazując, aby nie opuszczali
samowolnie swych beneficjów, jak też pamiętali, że prawo kościelne zabrania im wszelkiej alienacji majątku kościelnego na rzecz osób
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
Statuta synodalia..., s. 22-23.
170
H. Karbownik, Zarys sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w Polsce przedro
zbiorowej…, s. 11-12.
169
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świeckich bez zgody biskupa. Duchowny – zgodnie ze statutem synodu – który alienował, miał być usunięty z urzędu, a wierny świecki,
który przyjął dobra kościelne, miał obowiązek je zwrócić Kościołowi
w ciągu roku171.
Wspomniany wyżej synod, podejmował w swoich uchwałach sprawę inwentarza rzeczy i dóbr wchodzących w skład beneficjum kościelnego. Ustawodawca synodalny nakazywał wszystkim beneficjantom,
aby każdy po przyjęciu od ordynariusza urzędu i otrzymaniu w posiadanie beneficjum sporządził inwentarz rzeczy i dóbr z nim związanych. Majątek każdego beneficjum, łącznie z jego dziesięcinami
i innymi dochodami, miał być spisany i opisany. Mieli to sprawdzać
podczas wizytacji parafii zarówno dziekani, jak i archidiakoni. Nadto,
synod zaznaczał, że żaden kapłan nie może otrzymać beneficjum, jeżeli wcześniej nie zostanie przez biskupa lub jego delegata uważnie
przebadany, szczególnie czy jest wolny od grzechu symonii. Miało
to zapobiec nadużyciom w nadawaniu beneficjów, co było widoczne
szczególnie w archidiakonacie pomorskim. Stąd ustawodawca synodalny groził karami kościelnymi dla tych duchownych, którzy przyjmowali beneficja od osób świeckich, jak też udzielali sakramentów
bez inwestytur i komend172. Należy sądzić, że nie wszyscy duchowni
przestrzegali ustanowionych przepisów, skoro synody potrydenckie
wiele miejsca poświęcały obowiązkom beneficjatów173.
Synod biskupa Piotra z Bnina z 1487 r. z kolei zwracał uwagę na
prawa i obowiązki członków kapituł, szczególnie kapituły katedralnej, która była drugim obok biskupa czynnikiem zarządzającym diecezją. Jakkolwiek do każdorazowego biskupa diecezjalnego należało
zwierzchnictwo nad kapitułą katedralną, to jednak kapituła ta miała
zastrzeżone przez ustawodawstwo kościelne prawo ingerowania w poczynania biskupa w diecezji i w sposób rządzenia przezeń dobrami
biskupimi, w czasie zaś vacatu stolicy biskupiej przejmowała całość
władzy w diecezji. Stąd w uchwałach synodalnych biskup kierował
do prałatów i kanoników kapituły katedralnej i kolegiackich polecenie wiernego przestrzegania dyscypliny kościelnej i zasad pobożności,
171
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 31.
172
Tamże, s. 31-32.
173
J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej…, s. 345-357.
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a także wiernego przestrzegania obowiązków chórowych (officia divi
na) w swoich świątyniach. Zobowiązywał członków kapituł do strzeżenia dóbr kościelnych, praw i przywilejów oraz wolności Kościoła174.
Biskup włocławski Mikołaj Kurowski, późniejszy arcybiskup
gnieźnieński, w swoich statutach synodalnych z 1402 r. podejmował
i regulował z kolei kwestie związane z zapisem i testamentem osób
duchownych. Artykuł szósty jego statutów stwierdzał: „rządcy kościołów nie mogą w testamentach nic przeznaczyć z własności kościoła
i dochodów nabytych z urzędu, pod karą nieważności; jeśliby zaś tak
uczynili, to ich następcy winni takowe odwołać, a gdyby ci nie chcieli
uczynić, będą zmuszeni do tego przez biskupa”175. Źródłem tego przepisu o testamentach beneficjatów był statut legata Filipa zatytułowany
Opes ecclesiarum non oppignorandae nec distrahendae, który dopuszczał jednak pewien wyjątek, a mianowicie stwierdzał: rectores eccle
siarum de acquisitis contemplatione ecclesiarum ipsarum non possunt
condere testamentum, nisi in casibus a iure permissis (rektorzy kościołów nie mogą przekazywać w testamencie dóbr otrzymanych od
Kościoła, z wyjątkiem wypadków przewidzianych przez prawo)176.
Prawo zaś powszechne i prowincjonalne na mocy powszechnego
zwyczaju umożliwiało beneficjatom uczynić jakąś darowiznę za życia lub zapisać testamentem część majątku ruchomego, nabytego
w służbie Kościołowi, nie tylko na klasztor lub ubogich, ale także na
rzecz krewnych i dla swojej służby. Przytoczony zapis synodu biskupa
Kurowskiego zakazujący takowej darowizny czy zapisu, a więc ograniczający stosowanie ustawy powszechnej i prowincjonalnej o wolności testowania cząstki dochodów kościelnych, wskazuje na pewien
rygoryzm ustawodawcy diecezjalnego, a także na istniejące zapewne
nadużycia wśród duchowieństwa, którzy pod pretekstem istniejącego
zwyczaju prawnego przekraczali go, zapisując swój majątek nabyty
z dóbr i dochodów Kościoła swojej rodzinie177.
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
Statuta synodalia..., s. 24.
175
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 3.
176
R. Hube, Antiqussimae Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis…,
c. 48, s. 15; Por. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 80.
177
J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej…, s. 80-81.
174
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Ten sam synod w jednym ze swoich statutów, w nawiązaniu do
uchwały wcześniejszego synodu prowincjonalnego z 1285 r.178, zakazywał beneficjantom opuszczania swego beneficjum oraz diecezji
i przyjmowania innej służby bez pozwolenia biskupa diecezjalnego.
Groził też ustawodawca synodalny karą klątwy tym świeckim, którzy
zmieniali granice swoich posiadłości ziemskich zabierając przy tym
majątek kościelny lub też działając na szkodę Kościoła. Jednocześnie
podawał przepisy, które byli zobowiązani stosować beneficjaci jeżeli chodzi o przywrócenia świętości znieważonemu kościołowi lub
cmentarzowi179. Powtarzał je w nieco zmienionej formie synod biskupa Piotra z Bnina z roku 1487180. Synod zaś biskupa Łukasza z Górki
z roku 1539, przywołując postanowienia synodu prowincjonalnego
z roku 1527 odnoszące się do obrony wolności i przywilejów osób
duchownych oraz ochrony stanu duchownego przed gwałtem i bezprawiem181, poruszał sprawę krzywd wyrządzonych duchowieństwu
diecezji włocławskiej przez szlachtę i wzywał do dochodzenia praw
należnych stanowi duchownemu. Sam biskup ustanowił się poręczycielem w dochodzeniu tych praw i przywilejów. Przy tej okazji przypominał wszystkim beneficjatom o ich obowiązkach, a mianowicie:
trosce o stan materialny świątyń, ich wyposażeniu w paramenty liturgiczne i inne rzeczy konieczne do funkcjonowania182. Czyniły to także
synody z 1402 r.183 i z 1487 r.184 Synod zaś z 1516 r. zabraniał duchownym stawać lub bronić czyjejś sprawy w sądach świeckich, chyba że
chodziło o sprawy własnych kościołów, osób ubogich, krewnych lub
poddanych185.
I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 51.
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4 i 7.
180
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 26.
181
I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich…, s. 91-92.
182
In synodo anno 1539 cautio Lucae de Górka episcopi [...], Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 37.
183
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.
184
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 23.
185
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 32.
178
179
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Obowiązkiem beneficjantów i rektorów kościołów, jak zaznacza
synod z roku 1477, było również kontrolowanie scholarów uczących
w szkołach parafialnych, szczególnie pod kątem nowych nauk. Szkoły
parafialne w omawianym okresie były instytucjami kościelnymi, ściśle powiązanymi z parafią i kościołem, podlegały nadzorowi miejscowych proboszczów, którzy mieli również obowiązek organizować dla
nich odpowiednie zaplecze materialne186. Synod w tej materii nakazywał, aby oprócz nauczania czytania i pisania, katechizmu, pacierza,
ceremonii kościelnych oraz dobrych obyczajów, zwracano szczególną
uwagę na różne nowe pojawiające się nauki i na odpowiednich nauczycieli. Na stanowisku nauczyciela nie wolno było zatrudniać proboszczom osób podejrzanych o nauczanie niezdrowej nauki, jak też
budzących zastrzeżenia pod względem moralnym. „Szkoła bowiem –
jak zaznaczał prawodawca synodalny – jest tym miejscem, w którym
rozstrzyga się przyszłość Kościoła i Rzeczypospolitej”. Ponadto nakazywał uwagę i czujność przy zatrudnianiu scholarów z Czech, jak też
kontrolowanie nauczania w szkołach parafialnych187.
Tematyka dziesięciny również była treścią uchwał synodalnych. Już
synod z 1402 r. podkreślając prawo Kościoła do posiadania dóbr materialnych, przypominał niezbywalne prawo Kościoła do pobierania
dziesięciny. Jednocześnie upominał kapłanów, aby nikomu z parafian
nie odmawiali chrztu i innych sakramentów, czy też zakazywali wstępu do kościoła z powodu nie uiszczenia dziesięciny albo niedotrzymania innych zobowiązań188. Wykaz dziesięcin powinien być spisany
i opisany – zgodnie z nakazem synodu z roku 1516 – w inwentarzu
rzeczy i dóbr, jaki miał prowadzić każdy proboszcz189.
Odnośnie spraw administracyjnych, to w uchwałach przedtrydenckich synodów włocławskich znajdujemy dyspozycje odnośnie szybkiego przekazywania sobie przez duchowieństwo pism biskupich,
186
Zob. S.K. Olczak, Rola Kościoła w nauczaniu elementarnym w Polsce, Ateneum
Kapłańskie t. 95(1980) s. 395-398.
187
Statuta dioecesana Sbignei episcopi anno 1477, Z. Chodyński, Statuta synoda
lia…, s. 21.
188
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 4.
189
Synodus dioecesana Wladislaviae die 21 sept. 1516 a. celebrata. Matthias
Drevicius Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Wladislaviensis, Z. Chodyński,
Statuta synodalia..., s. 31-32.
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które były kierowane przez biskupa czy jego urzędników do kapłanów. Synod biskupa Mikołaja Kurskiego z 1402 r. nakazuje duchowieństwu, aby sprawnie i szybko przekazywało sobie pisma biskupie,
pisma oficjałów i archidiakonów. Zawierały one ważne i aktualne informacje odnoszące się do życia i działalności duszpasterskiej
Kościoła włocławskiego, jak też zawierały ważne dyspozycje co do
spraw duszpasterskich i diecezjalnych190. Synod z kolei z 1487 r. podawał duchowieństwu informacje odnoszące się do przebiegu wizytacji parafii oraz formularz według którego taką wizytację należało
przeprowadzić191.
Zakończenie
Działalność synodalna Kościołów patrykularnych jest wpisana od
samego początku w ich życie, działalność i rozwój. Zawsze synody
odgrywały i odgrywają bardzo ważną rolę eklezjalną, ustawodawczą
i organizacyjną dla wspólnoty lokalnego Kościoła, a dzięki trosce, wysiłkom i pracy ustawodawców synodalnych oraz zawartych w uchwałach synodalnych dyspozycji kształtował się wielopłaszczyznowy
obraz i organizacja tych wspólnot, ich życie religijne, sakramentalne
i dyscyplinarne. Synody te ujmowały powszechne zasady kanoniczne
w aspekcie rodzimych potrzeb, a także stanowiły rolę kanałów, którymi dopływały nowe tendencje chrześcijańskiego życia. Jednocześnie
stanowiły doniosły czynnik kształtujący nie tylko stosunki prawne
społeczności kościelnej, lecz także życie religijno-moralne zarówno
duchowieństwa, jak i wiernych świeckich. Regulowały też całokształt
spraw życia kościelnego w danym obszarze administracyjnym i były
podstawowym punktem odniesienia zarówno dla duszpasterstwa, jak
i dla administracji oraz sądownictwa kościelnego.
Praktyka synodalna w diecezji włocławskiej ma swoją bogatą i interesującą historię, która wymaga szczegółowego opracowania, gdyż
stan badań naukowych nad synodami włocławskimi nie jest imponujący i wymaga podjęcia, co przyczyni się do przybliżenia i ukazania zarówno tematyki synodów, ich roli i znaczenia dla rozwoju
życia religijnego Kościoła włocławskiego, jego struktury i organiza190
Statuta synodalna Nicolai Kurowski episcopi Anno 1402, Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 7.
191
Ordinationes sub regimine Petri de Bnin, episcopi anno 1487 editae, Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 22-23 i 26-27.
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cji oraz umożliwi poznanie metod i sposobów wprowadzania prawa
powszechnego i prowincjonalnego w życie diecezji włocławskiej.
W historycznych czterech okresach, czy też fazach istnienia diecezji
(kruszwicki do roku 1123, kujawsko-pomorski (1123-1818), kujawsko-kaliski (1818-1925) i ściśle włocławski od 1925 r.), synody odbywały się, nie licząc okresu po II Soborze Watykańskim, gdzie odbyły
się dwa synody diecezjalne, tylko w jej drugiej fazie, czyli w czasie
trwania diecezji kujawsko-pomorskiej. W okresie przedtrydenckim
w diecezji włocławskiej można odnotować zwołanie i odbycie przynajmniej dwudziestu dziewięciu synodów diecezjalnych i cząstkowych.
Liczba ta jest zapewne o wiele większa, szczególnie jeżeli chodzi
o wiek XIV, ale najazdy Krzyżaków, wojny, zabory i niesprzyjające warunki polityczne spowodowały, iż wiadomości o synodach
i ich statuty nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Spośród 29 odbytych synodów okresu przedtrydenckiego, znamy tylko uchwały 10
z nich: cząstkowego dla archidiakonatu kruszwickiego biskupa Micha
ła z 1227 i 1233 r., diecezjalnego biskupa Mikołaja z Kurowa z 1402 r.,
diecezjalnego biskupa Jana Kropidły z 1418 r., diecezjalnego biskupa Jana Pelli z 1427 r., diecezjalnego biskupa Zbigniewa z Oleśnicy
z roku 1477, cząstkowego biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego
z 1487 r., diecezjalnego i cząstkowego biskupa Macieja z Drzewicy
z tego samego 1516 r. oraz diecezjalnego biskupa Łukasza z Górki
z 1539 r.
Nie zawsze są to statuty synodalne w całości, gdyż często są to tylko fragmenty uchwał czy też listy biskupów zwołujące synod czy inne
dokumenty prezentujące zarządzenia synodalne. W sumie zatem możemy powiedzieć, że dotychczasowe badania wskazują, iż w diecezji włocławskiej odbyło się pięćdziesiąt jeden synodów diecezjalnych
i cząstkowych: dwadzieścia dziewięć przed Soborem Trydenckim,
dwadzieścia po Tridentinum i dwa po Soborze Watykańskim II.
Ustawodawcy synodalni w uchwałach synodów przedtrydenckich
podejmowali szeroki i ważny wachlarz spraw ustawodawczych, administracyjnych i sądowych, jakie pragnęli wprowadzić w życie diecezji.
Zaprezentowane uchwały synodalne były dla Kościoła włocławskiego tamtego okresu ważnym instrumentem usprawniającym zarządzanie rozległą diecezją, jak też umożliwiały biskupowi wprowadzanie
w życie swej diecezji norm prawa powszechnego i prowincjonalnego,
przystosowując je do warunków lokalnych. Stanowiły też możliwość

[47]

SYNODY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

319

zaradzania potrzebom jakie były w diecezji czy to w stosunku do organizacji struktur kościelnych, życia religijnego wiernych świeckich, zadań, praw, obowiązków, karności i dyscypliny duchowieństwa, spraw
związanych ze sprawowaniem i przyjmowaniem sakramentów czy zarządzaniem majątkiem kościelnym. Ich celem było także czuwanie nad
czystością wiary, obwieszczaniem duchowieństwu zarządzeń Stolicy
Apostolskiej i uchwał synodów prowincjonalnych oraz własnych zarządzeń i instrukcji biskupa diecezji, rozsądzanie szczególnie zawiłych lub ważnych sporów lub szczególnie uroczyste potępianie błędów
i występków.
Synods of Włocławek Diocese before Trident Council
Synodal practice in Włocławek diocese in period before Trident Council has rich
and interesting history. Synodal activity since the very beginning had been written
into the life, activity and development of Włocławek’s Church and synods played
very important ecclesial, legislative and organizational role for that local Church.
Thanks to care, efforts and work of synodal legislators – Włocławek’s bishops as well
as dispositions and orders included in synodal resolutions, religious, sacramental and
disciplinary life was formed of the faithful clerical and secular people as well as
organization and structures of diocese. Synodal statutes were basic reference point for
the priesthood, administration and Church judicature.
In period before Trident Council, calling and holding of at least twenty nine dioecesan
and partial synods can be noted in Włocławek’s diocese. This number is probably a lot
higher, especially if we are talking about the XIV-th century, but conquests of Teutonic
Knights, the wars, annexations and unfavourable political conditions caused that news
about synods and their statutes have not lasted till contemporary times. From twenty
nine held synods of period before Trident Council, we know the redolutions of only
ten of them. Not always are complete synodal statutes, because aften there ore only
fragments of resolutions or letters of bishops calling the synod, or other documents
presenting synodal orders.
In the resolutions of synods held before Trident Council, synodal legislators
undertook wide and important range of legislating, administration and judiciary
cases, which they wanted to implement into the life of diocese. They were important
instruments for Włocławek’s Church of that period, making management of large
dioceses easier and more efficient, as well as they allowed bishops to introduce
common and provincial law into life his dioceses, adopting in to local conditions. They
created also a possibility to deal witch needs, which occurred in the diocese in relation
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to organization of church structures, religious life of the faithful secular people, task,
rights, duties and discipline of priesthood, case connected with performing and taking
the sacraments or managing the church prosperity. Their goal was also to watch over
the purity of faith, announcing to the priesthood over the purity of faith, announcing to
the priesthood the ordinance of The Holy See and resolutions of Provincial Synods as
well own orders and instructions from diocese bishop, adjudicate especially complex
or important disputes or especially official condemnation of faults or misdemeanours.
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Wstęp
Po Soborze Trydenckim rozpoczął się proces tworzenia seminariów
diecezjalnych, które miały za zadanie kształcenie przyszłych kapłanów.
W Rzymie funkcję tę spełniały powstające kolegia narodowe – coraz
więcej młodych ludzi przybywało tam z różnych państw, by zdobywać
wiedzę i przyjmować święcenia kapłańskie.
W końcu XVIII w. Polska utraciła niepodległość, a państwa zaborcze:
Rosja, Niemcy i Austria utrudniały lub wręcz zakazywały kształcenia
przyszłych kapłanów. W połowie XIX w. założyciele Zgromadzenia
Księży Zmartwychwstańców zaczęli propagować ideę utworzenia
w Rzymie kolegium, które miałoby na celu kształcenie kandydatów do
kapłaństwa. Projekt ten napotkał jednak trudności, zarówno z powodu
braku funduszy, jak i silnej opozycji dyplomatycznej, przede wszystkim ze strony rosyjskiej i pruskiej. Mimo przeszkód papież Pius IX poparł tę inicjatywę i dekretem z dnia 9 marca 1866 r. erygował Papieskie
Kolegium Polskie w Rzymie1.
1
Na wstępie dekretu Pius IX podkreślił, że obowiązkiem papieża jest troska
o wszystkie narody katolickie, a więc także o młodzież przybywającą do Rzymu, aby
kształcić się w zakresie nauk kościelnych i innych dziedzin uniwersalnych. Ojciec
Święty podkreślił dalej, że Stolica Apostolska powinna tworzyć kolegia i seminaria nie
tylko dla pobliskich narodów, ale również dla zamieszkujących dalsze tereny, i dlatego podejmuje decyzję o utworzeniu Papieskiego Kolegium Polskiego dla młodzieży
polskiej przybywającej w tym celu do Rzymu. Por. Autoryzowana kopia dekretu erek-
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Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia Regulaminu Papieskiego
Kolegium Polskiego z 1866 r. pod kątem celu ustanowienia i zasad
funkcjonowania tej instytucji.
1. Cel ustanowienia Kolegium
W archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego nie zachowały
się dokumenty ukazujące proces tworzenia Regulaminu, wydaje się
jednak, że brał w nim udział ks. Piotr Semenenko, pierwszy rektor
Kolegium. Może o tym świadczyć list ks. Hieronima Kajsiewicza do
ks. Aleksandra Jełowieckiego z 22 listopada 1864 r., którego treść cytuje w swojej książce ks. Paweł Smolikowski. Autor listu tak mówi
o konieczności powrotu ks. Semenenki do Rzymu i pilnej potrzebie
rozpoczęcia pracy nad regulaminem kolegium: „Kiedy nasi protektorowie tu pilą. Trzeba, aby on napisał regulamin i aby go obronił przed
komisją już ustanowioną pod prezydencją kardynała Clarelli. Oni zechcą naśladować regulamina włoskie, a do naszej dorosłej młodzieży
one niestosowne”2.
Regulamin Kolegium został zatwierdzony i wydrukowany do użytku wewnętrznego w 1866 r.3 Podzielono go na dziesięć artykułów
opatrzonych następującymi tytułami: Cel i ustanowienie Kolegium;
O przyjmowaniu i wydalaniu alumnów oraz o święceniach; Praktyki
religijne, studia i dyscyplina; O domownikach Kolegium; O rektorze;
O wicerektorze; O ekonomie lub mistrzu domu; O ojcu duchownym;
O prefektach; O regułach obowiązujących alumnów4. Do zasadniczego
Regulaminu dołączono dwie dodatkowe części: Wskazania dotyczące
cyjnego (w języku włoskim). Pałac Apostolski, 09-03-1866. Archiwum Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie (skrót: APKP). Archiwum I (skrót: I), sygn. 63.7-8.
2
P. Smolikowski, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopi
śmiennych, Kraków 1896, s. 114.
3
Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego (dalej: Regulamin) wydrukowano w języku włoskim. Por. Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. ��������������������������������������������������������������
APKP, sygn. I 25.1. W archiwum Kolegium zachowały się trzy egzemplarze tego dokumentu (sygn. I 25.1-3) oraz jego niekompletne tłumaczenie na język polski (sygn. I 24.13).
4
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuły kolejnych artykułów brzmią następująco:
scopo ed istituzione del collegio; sull’ammissione dimissione degli alunni e sacre ordi
nazioni; esercizj di pieta’, studj e disciplina; della famiglia del collegio; sul Rettore;
del Vice-Rettore; dell’Economo o Maestro di casa; del Padre spirituale; dei Prefetti;
regole per gli alunni. Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3, 5, 9, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 28.
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sposobu zachowania reguł Kolegium polskiego5 oraz Formuła przysię
gi dla alumnów przyjmowanych do Papieskiego Kolegium Polskiego6.
Artykuł pierwszy Regulaminu składał się z dziewięciu punktów.
Na jego wstępie stwierdzono, że Kolegium jest instytucją działającą
pod protektoratem Piusa IX, a celem jego istnienia jest przygotowywanie młodzieży narodowości polskiej do przyjmowania święceń kapłańskich. Wyświęceni kapłani mieli wypełniać posługę kapłańską już
w swoich diecezjach, pod zwierzchnictwem własnych biskupów7. Cel
istnienia Kolegium był więc jasny – przygotowywanie kandydatów do
przyjmowania święceń kapłańskich i do podejmowania pracy na obszarach zamieszkałych przez ludność narodowości polskiej, znajdujących się wówczas pod zaborami Rosji, Prus i Austrii.
Dalej Regulamin ustanawiał, że alumni zamieszkujący w Kolegium
mieli obowiązek studiować filozofię, teologię oraz prawo kanoniczne
i cywilne, przy czym ze studiów ostatnich dwóch wymienionych dyscyplin mogli być dyspensowani w szczególnych przypadkach8. Studia
z zakresu filozofii i teologii miały odbywać się w Kolegium Rzymskim,
a na prawo kanoniczne i cywilne studenci mieli uczęszczać do Liceum
św. Apolinarego9.
Rektora Kolegium osobiście mianował papież, po uprzednim
przedstawieniu kandydata przez kardynała protektora10. Określając
5
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuł brzmi następująco: Avvertimenti sul modo
di osservare le regole del collegio polacco. Tamże, s. 37-39.
6
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuł brzmi następująco: Formula juramenti
emittendi ab alumnis Pontificii Collegii Polonici. Tamże, s. 41-42. Treść Regulaminu
Kolegium polskiego była podobna do wydrukowanego wcześniej Regulaminu
Pontificio Collegio Urbano. Por. Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio
Urbano de Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda
Fide, Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1.
7
Art. 1, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3.
8
Art. 1, pkt 2, tamże.
9
Art. 1, pkt 3, tamże.
10
Pierwszym kardynałem protektorem Papieskiego Kolegium Polskiego został
Giuseppe Milesi, mianowany dopiero w końcu 1866 r. Wcześniej, w pierwszej połowie maja 1865 r., na polecenie Piusa IX kard. Antonelli, sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej, podpisał dekrety nominacyjne członków Papieskiej Komisji do spraw
utworzenia Kolegium Polskiego, która miała za zadanie tworzenie Papieskiego
Kolegium Polskiego. Jej przewodniczącym został kard. Mikołaj Paracciani Clarelli.
Komisja ta zebrała się po raz ostatni 9 listopada 1866 r., a zakończyła działalność
7 grudnia, po otrzymaniu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej pisma informu-
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w Regulaminie zasady powoływania rektora, umieszczono zapis umożliwiający jego mianowanie spośród księży należących do Zgromadzenia
Zmartwychwstańców, z zaznaczeniem – „o ile będzie to pożyteczne”11.
Jak się wydaje, ta wyjątkowa procedura nominacyjna wynikała z docenienia wysiłków i roli Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców
w utworzeniu Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie12.
Po nominacji rektor, zobowiązawszy się do przestrzegania postanowień Regulaminu, niezwłocznie przejmował kierowanie Kolegium
i odpowiadał przed kardynałem protektorem oraz dwoma mianowanymi przez niego tzw. deputatami13, którym raz w roku miał przedłożyć sprawozdanie dotyczące sytuacji ekonomicznej Kolegium
oraz z postawy religijnej i moralnej alumnów, jak też z ich postępów
w nauce14. Kardynał protektor mianował deputatów spośród duchowieństwa rzymskiego15, a w porozumieniu z rektorem powoływał podległego mu zastępcę, który miał go wspierać w kierowaniu Kolegium,
również w sprawach ekonomicznych. Regulamin dopuszczał możliwość mianowania mistrza domu, któremu można było zlecić zajmowanie się sprawami ekonomicznymi16. Zaznaczono tam, że Kolegium
powinno posiadać nauczyciela śpiewu gregoriańskiego i świętej liturgii oraz dwóch stałych spowiedników, jak również lekarza i chirurga17.
Wszystkich wymienionych mianował kardynał protektor18.
jącego o mianowaniu kardynała protektora Papieskiego Kolegium Polskiego. Por.
Protokoły Komisji. Rzym, 18-05-1865, 09-11-1866, w: Verbale delle Adunanze della Commissione Pontificia per l’istituzione del Collegio Polacco 1865-1866. APKP,
sygn. I 45.2, k.1, 44-46; Protocollo di tutti gli atti concernenti l’istituzione del Collegio
Polacco in Roma dal 18 Magi 1865 fino al. 7 Dicembre 1866. APKP, sygn. I 45.35.
11
Art. 1, pkt 5, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 4.
12
Por. M. Stępień, Erygowanie i początki funkcjonowania Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie w XIX w., Prawo Kanoniczne 53(2010), nr 3-4, s. 246-252.
13
Art. 1, pkt 4, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3-4.
14
Art. 1, pkt 5, tamże, s. 4.
15
Art. 1, pkt 4, tamże, s. 3-4.
16
Art. 1, pkt 6, tamże, s. 4.
17
W punkcie siódmym artykułu pierwszego wymienia się chirurga. Jednak z treści
Regulaminu wynika, że przez pomyłkę użyto tu terminu „chirurg”, a faktycznie chodziło o sanitariusza. Por. art. 1, pkt 7, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco.
Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 4.
18
Art. 1, pkt 7, tamże.
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W Regulaminie zamieszczono przepisy dotyczące darczyńców
Kolegium, którzy tworzyliby stałą fundację stypendialną i przekazywali odpowiedni kapitał dla opłacania pobytu studentów. Mieli oni
cieszyć się prawem proponowania kardynałowi protektorowi osób
mogących korzystać z tak utworzonego funduszu stypendialnego19.
Czesne każdego alumna zostało ustalone na 220 skudów rocznie,
z czego miały być pokrywane koszty codziennego utrzymania, ubioru
i zakupu książek do nauki oraz leków w wypadku choroby20.
2. Zasady funkcjonowania
Nad funkcjonowaniem Kolegium czuwał kardynał protektor, któremu pomocą służyli dwaj deputaci. Kapłani ci mieli dbać o to, by
przestrzegano dyscypliny, zobowiązani byli również do zajmowania
się bieżącą administracją Kolegium, wypełniając obowiązki określone
przez kardynała protektora. Regulamin nakładał na deputatów obowiązek wizytowania Kolegium nie mniej niż jeden raz na piętnaście dni.
Każdy alumn miał w czasie wizytacji prawo przedstawić swoją sytuację i prosić o pomoc21.
Artykuł drugi Regulaminu dotyczy przyjmowania i wydalania alumnów oraz zasad udzielania święceń. Składa się on z piętnastu punktów, z których pierwsze dziesięć odnosi się do procedury i warunków
przyjmowania do Kolegium. Kandydatami mogli być młodzi Polacy
posiadający powołanie do kapłaństwa oraz odpowiednie przymioty
i cechy22. Alumni mieli rozpoczynać studia od filozofii, w nadzwyczajnych przypadkach jednak kardynał protektor mógł dopuścić rozpoczęcie studiów od kursu teologii, pod warunkiem, że wcześniej alumn
ukończył studia filozoficzne w innym kolegium lub uniwersytecie,
co musiało być potwierdzone odpowiednimi dokumentami23. Osoba
ubiegająca się o przyjęcie do Kolegium zobowiązana była dostarczyć
rektorowi list od biskupa swojej diecezji, w którym wykazuje się, że
kandydat posiada powołanie do kapłaństwa oraz świadectwa: „prawego urodzenia”, chrztu i bierzmowania, zaświadczenie o prawym
19
20
21
22
23

Art. 1, pkt 9, tamże, s. 5.
Art. 1, pkt 8, tamże.
Art. 1, pkt 4, tamże, s. 3-4.
Art. 2, pkt 1, tamże, s. 5.
Art. 2, pkt 2, tamże.
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postępowaniu i dobrym stanie zdrowia24. Regulamin nakładał na kandydata również obowiązek przekazania rektorowi uwierzytelnionego
dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego depozytu
pieniężnego. Suma ta miała mieć wysokość wystarczającą na pokrycie
kosztów czasowego wyjazdu do ojczyzny oraz ewentualnego utrzymania studenta w Kolegium przez co najmniej semestr25. Kandydat ubiegający się o przyjęcie musiał mieć ukończone 15 lat26. Fakt przyjęcia
potwierdzany był przez kardynała protektora, po uprzednim zaświadczeniu rektora, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone27.
Kandydaci przyjęci na mocy potwierdzenia udzielonego przez kardynała protektora, którzy nie zgłosili się do Kolegium w ustalonym
przez rektora terminie lub przyjechali do Rzymu, ale nie stawili się
w Kolegium, nie byli ostatecznie przyjmowani. Rektor miał obowiązek troszczyć się o to, aby studenci nie przyjeżdżali do Kolegium
w miesiącach letnich, ale by przybywali jesienią, jednak nie później niż
w połowie października każdego roku28. Ilość alumnów w Kolegium
w każdym roku akademickim miała być proporcjonalna do możliwości
lokalowych i finansowych. Studenci z chwilą przyjazdu i zamieszkania w Kolegium podlegali władzy rektora i mieli obowiązek stosować
się do przepisów dyscyplinarnych29.
Wszyscy alumni Kolegium byli zobowiązani do złożenia przysięgi
w języku łacińskim, według formuły zamieszczonej w Regulaminie,
ślubując czyste intencje zmierzania do stanu duchownego i chęć przyjęcia święceń kapłańskich. W drugiej przysiędze mówi się – z wyjątkiem tych, którzy utrzymywali się z własnych środków – o tym, że
Art. 2, pkt 3, tamże, s. 5-6.
Art. 2, pkt 4, tamże, s. 6.
26
Do Papieskiego Kolegium Urbano kandydatów przyjmowano po ukończeniu 14
lat. Por. pkt 4, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de Propaganda
Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma 1863,
APKP, sygn. I 29.1, s. 8.
27
Art. 2, pkt 5-6, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 6.
28
Art. 2, pkt 7-8, tamże.
29
Art. 2, pkt 9-10, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 6-7. Podobne zasady znajdują się w Regulaminie
Papieskiego Kolegium Urbano. Por. pkt 3, Regolamento del Venerabile Pontificio
Collegio Urbano de Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 8.
24
25
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alumni powrócą do swoich diecezji i podejmą pracę tam, gdzie biskup ich skieruje, nawet w innej diecezji. Przysięgi te należało złożyć przed kardynałem protektorem lub jednym z deputatów w terminie
sześciu miesięcy od rozpoczęcia pobytu w Kolegium. Żaden z alumnów nie mógł przyjąć święceń, nawet niższych, bez złożenia pierwszej
przysięgi30. Taka zasada obowiązywała także w Papieskim Kolegium
Urbano31. Warunkiem dopuszczenia kandydata do święceń było wykazanie się powołaniem, opanowanie potrzebnej wiedzy i posiadanie
odpowiednich przymiotów osobistych. Zwykle alumni przyjmowali święcenia w ostatnim roku pobytu w Kolegium, mogli być jednak
wyświęceni wcześniej w nadzwyczajnych przypadkach, gdy zaistniała
prawdziwa konieczność32.
Pierwsze sześć miesięcy pobytu w Kolegium było okresem próby.
W tym czasie, jak i przez cały okres kształcenia, studenci mogli zostać
usunięci przez przełożonych z następujących powodów: poważnych
problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiałyby kontynuowanie studiów; braku dostatecznych postępów w nauce; braku powołania do
stanu duchownego; nieprzestrzegania dyscypliny w Kolegium mimo
powtarzanych upomnień; postawy nieposłuszeństwa, nieopanowania
w stosunku do przełożonych oraz zakłócania porządku w Kolegium;
braku zadowalających postępów w kształtowaniu postawy i charakteru. Gdy zaistniała jedna z wymienionych okoliczności lub inne poważne racje, rektor, po wyrażeniu zgody przez kardynała protektora
i zainteresowanego biskupa diecezjalnego, usuwał alumna z Kolegium.
W sytuacji bardzo pilnej, do podjęcia decyzji o wydaleniu z Kolegium,
mogła wystarczyć tylko zgoda kardynała protektora, ale rektor był zobowiązany do powiadomienia właściwego ordynariusza o okolicznościach wydalenia alumna33.
Studenci przebywający w Kolegium byli zobowiązani zaliczyć dwuletni kurs filozofii, ukończyć cztery lata studiów teologicznych i w cią30
Formula Juramenti, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 41-42. Art. 2, pkt 11-12, tamże, s. 7.
31
Por. pkt 4-5, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 8.
32
Art. 2, pkt 11-12, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 7.
33
Art. 2, pkt 14-15, tamże, s. 8.
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gu trzech lat zaliczyć prawo kanoniczne i świeckie. W czasie studiów
musieli przestrzegać kalendarza zajęć i egzaminów oraz regulaminów
liceum i szkół, do których uczęszczali. Oprócz tego mieli wypełniać
polecenia przełożonych Kolegium odnoszące się do procesu kształcenia w studium i do innych praktyk przewidzianych w Regulaminie34.
Wszyscy alumni – w określonym czasie i zgodnie z regulaminem
liceum – musieli zaliczać poszczególne kursy, chyba że byliby dyspensowani ze względu na stan zdrowia35. Byli też zobowiązani zdawać
egzaminy w celu zdobycia bakalaureatu oraz licencjatu z filozofii, teologii i prawa. Jeśli któryś z alumnów odmówiłby zdawania egzaminów,
nie otrzymawszy dyspensy zgodnie z prawem, należało powiadomić
o tym fakcie właściwego biskupa, aby mógł podjąć kroki dyscyplinarne36. Ci studenci, którzy zostaliby uznani za wyjątkowo zdolnych, mogli na ostatnim roku filozofii, teologii czy prawa podjąć trud zdawania
egzaminu doktorskiego, ale nie można było ich zwolnić z uczęszczania
do szkoły i z pozostałych obowiązków na okres inny niż dwa miesiące przed egzaminem doktorskim37. Po przyjęciu święceń kapłaństwa
i ukończeniu studiów studenci nie mogli przebywać w Kolegium dłużej niż jeden miesiąc. Przełożeni jednak mieli prawo – w szczególnych
przypadkach – ten czas przedłużyć. Po zakończeniu studiów i pobytu
w Kolegium, alumni byli zobowiązani do niezwłocznego powrotu do
ojczyzny bez zbędnego podróżowania38.
Alumni Kolegium musieli być posłuszni i okazywać szacunek rektorowi, przełożonym, a także prefektom we wszystkich kwestiach, które
dotyczyły kształcenia, życia duchowego i dyscypliny39. W nadzwyczajnych wypadkach mogli prosić o rozmowę z kardynałem protektorem
lub z deputatami, zgłaszając to wcześniej rektorowi i informując go
o temacie rozmowy, nawet jeśli dotyczyłaby decyzji rektora, zwolnień
czy dyspens. Studenci zobowiązani byli do informowania prefektów
o wszystkich decyzjach podjętych przez rektora w ich sprawach40.
34
35
36
37
38
39
40

Art. 3, § 2, pkt 1, tamże, s. 9-10.
Art. 3, § 2, pkt 3, tamże, s. 10.
Art. 3, § 2, pkt 4, tamże.
Art. 3, § 2, pkt 5, tamże, s. 10-11.
Art. 2, pkt 13, tamże, s. 7-8.
Art. 10, pkt 7, tamże, s. 30-31.
Art. 10, pkt 8, tamże, s. 31.
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3. Personel
3.1. Rektor
Mieszkańcy Kolegium zobowiązani byli do przestrzegania reguł
i wykonywania poleceń wyższych przełożonych41. Do kompetencji
rektora należało dbanie o wszystko, co dotyczyło dyscypliny i edukacji alumnów. Jego podstawowym obowiązkiem było z gorliwością
kształcić i wychowywać przyszłych kapłanów, aby rozwijali w sobie
cnoty i życie duchowe oraz zdobywali potrzebną wiedzę42. Do zadań
rektora należało sprawowanie nadzoru ekonomicznego i administrowanie Kolegium, dbałość o to, by alumni posiadali wszystko, co jest
im niezbędne, a personel Kolegium dobrze wypełniał swoje obowiązki. Rektor nie mógł zmieniać norm dotyczących codziennego życia,
wizyt, itp., ustanowionych przez wyższych przełożonych43.
Przed złożeniem przez alumnów przewidzianej w Regulaminie przysięgi rektor musiał sprawdzić, czy poszczególni kandydaci posiadają
powołanie do kapłaństwa. Zapoznawał ich z obowiązkami, jakie wiążą
się z przyjęciem święceń, oraz dokładał wszelkich starań, aby studenci
jak najlepiej wykorzystywali dany im czas44. Dwa razy w roku, w czasie Świąt Wielkanocnych i w końcu roku akademickiego, rektor zwracał się do prefektury liceum, do którego uczęszczali alumni, z prośbą
o uzyskanie informacji o ich postępach w nauce i zachowaniu. Jeśli
opinia nie była satysfakcjonująca, miał obowiązek oficjalnie upomnieć
alumna. Na zakończenie roku szkolnego sporządzał opinie o każdym
ze studentów, przekazując je kardynałowi protektorowi i zainteresowanym biskupom diecezjalnym45.
Kolejnym zadaniem rektora, było dopilnowanie tego, by alumni byli
odpowiednio poinstruowani, uzyskali wyczerpującą informację dotyczącą ich obowiązków i praw oraz rekolekcji duchowych46. Zgodnie
z Regulaminem rektor winien czuwać nad tym, aby kandydaci do święceń odprawiali rekolekcje duchowe oraz sumiennie wypełniali powierzone im funkcje. Rektor otaczał opieką oratorium i wszystko to, co
41
42
43
44
45
46

Art. 5, pkt 3, tamże, s. 15.
Art. 4, pkt 5, tamże, s. 14.
Art. 5, pkt 21, tamże, s. 19.
Art. 5, pkt 5, tamże, s. 15.
Art. 5, pkt 1-2, tamże, s. 14-15.
Art. 5, pkt 4, tamże, s. 15.
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służyło w Kolegium do uprawiania kultu Bożego47. Kilka razy w roku,
oprócz normalnych terminów spowiedzi, zobowiązany był umożliwić
alumnom przystąpienie do sakramentu pokuty u spowiednika nadzwyczajnego, konsultując jego kandydaturę z kardynałem protektorem tak,
aby była to osoba biegła w doktrynie, o nieposzlakowanej opinii i mająca doświadczenie życiowe48. Do zadań rektora należało też coroczne
wyznaczanie dogodnego terminu odprawiania rekolekcji duchowych,
na sposób przyjęty w innych kolegiach rzymskich, oraz zorganizowanie dni skupienia, a w każdą niedzielę i w święta wygłaszanie nauki
duchowej dla wspólnoty Kolegium49.
Specjalną uwagę rektor miał poświęcać przebywaniu alumnów poza
Kolegium. Nie mogli oni wychodzić z obcymi osobami bez jego pozwolenia, które powinno być wydawane ostrożnie i z umiarem. Był
on zobowiązany ograniczać wychodzenie studentów z mieszkańcami
innych domów i udawanie się do miejsc uznanych za nieodpowiednie
dla stanu duchownego50. Nie mógł zmieniać postanowień Regulaminu
Kolegium dotyczących zakazów. Dyspensować mógł jedynie w szczególnych przypadkach w sprawach mniejszej wagi, jeśli uznałby, że jest
to konieczne i nie uczyni żadnej szkody oraz że nie ucierpi dyscyplina w Kolegium51. Podobnie nie miał możliwości zwalniania alumnów z uczęszczania do szkoły, ze wspólnych studiów i od obowiązków
wyznaczanych na poszczególnych wydziałach oraz ze składania egzaminów w celu zdobycia stopni akademickich. W pojedyńczych wypadkach rektor miał prawo zwolnić alumna z udania się do szkoły lub
z ćwiczeń, jeżeli uznałby to za stosowne. W wypadku choroby student
mógł pozostać w Kolegium, ale po wcześniejszej konsultacji z lekarzem52. Rektor nie mógł ustanawiać dni wolnych od zajęć, oprócz tych
ustalonych w kalendarzach szkół, chyba że w sytuacjach nadzwyczajnych i po uzyskaniu zgody przełożonych tych szkół53.
Alumni, przełożeni i pracownicy Kolegium otrzymywali jednakowe pożywienie, a tylko z przyczyn zdrowotnych dopuszczalne były
47
48
49
50
51
52
53

Art. 5, pkt 6-7, tamże, s. 15-16.
Art. 5, pkt 8, tamże, s. 16.
Art. 5, pkt 9, tamże.
Art. 5, pkt 10, tamże, s. 16-17.
Art. 5, pkt 11, tamże, s. 17.
Art. 5, pkt 12, tamże.
Art. 5, pkt 13, tamże.
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wyjątki od tej zasady. Rektor miał za zadanie dopilnować, aby studenci posiadali podobne wyposażenie swych pokoi i ubiory. Był również
uprawniony do sprawdzania korespondencji54, dokonywania inspekcji
pokoi i sprawdzania, czy studenci nie posiadają książek zakazanych
lub takich, które przeszkadzałyby w zdobywaniu wiedzy55.
W czasie choroby alumnów rektor miał czuwać nad tym, aby sanitariusz Kolegium wypełniał dobrze swoje zadania. W poważnych
przypadkach mógł skierować do pomocy w opiece dodatkowo dwóch
studentów, pod warunkiem, że byliby w tym czasie wolni od zajęć56.
Jeśli lekarz zdiagnozowałby istnienie niebezpieczeństwa dla życia
albo byłby z wizytą u tego samego studenta po raz trzeci, wtedy rektor
był zobowiązany umożliwić choremu skorzystanie z sakramentu pokuty, zwracając się do spowiednika zwyczajnego lub nadzwyczajnego
Kolegium, a na prośbę zainteresowanego mógł udzielić mu komunii
św. i sakramentu namaszczenia chorych. Rektor miał również służyć
pomocą przy wyjeździe alumnów z Kolegium lub przy zmianie ich
miejsca zamieszkania57.
Zadania i obowiązki rektora w zasadzie nie różniły się od tych, które
opisano w Regulaminie Papieskiego Kolegium Urbano w Rzymie, z tą
różnicą, że nie było tam urzędu kardynała protektora, gdyż nadzór nad
działaniem Kolegium sprawowała Kongregacja Propagandy Wiary58.
3.2. Wicerektor
Wicerektor Kolegium był podporządkowany rektorowi we wszystkich swych działaniach i zobowiązany do wypełniania narzuconych
przez niego obowiązków z gorliwością, zapałem i starannością.
W sytuacjach nadzwyczajnych miał zwracać się do rektora z prośbą
o szczególne wskazania59. Do zadań wicerektora należały: nadzór nad
przestrzeganiem przez prefektów i alumnów obowiązujących zasad
Art. 5, pkt 14-15, tamże, s. 17-18.
Art. 5, pkt 17, tamże, s. 18.
56
Art. 5, pkt 18, tamże.
57
Art. 5, pkt 19-20, tamże, s. 18-19.
58
Por. Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de Propaganda
Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma 1863,
APKP, sygn. I 29.1, s. 14-18.
59
Art. 6, pkt 6-7, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 21.
54
55
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oraz nad spełnianiem przez nich praktyk religijnych, a także wizytowanie pokoi w czasie studium, sprawowanie opieki nad rekreacją oraz
przekazywanie rektorowi wszelkich uwag i obserwacji w zakresie tej
działalności60. W czasie wakacji ustalał kierunek wspólnych spacerów
prefektów i alumnów. W wyjątkowych przypadkach mógł zwalniać
z obowiązku ich odbywania, ale pozwolenie to nie mogło być sformułowane ogólnie ani wydawane wielokrotnie61. Miał również troszczyć się o to, by studenci posiadali wszystko to, co im jest niezbędne,
a szczególnie książki do nauki, ubrania i wyposażenie pokoi. W tym
celu korzystał ze sporządzanych przez prefektów notatek zawierających spisy rzeczy, które niezwłocznie należało zakupić. Wicerektor
zwracał szczególną uwagę na to, by alumni, zanim otrzymają nowe,
zwracali rzeczy zużyte, po czym informował rektora o tych zmianach
i o przypadkach zbyt szybkiego zużycia62. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie pracy sanitariusza Kolegium, towarzyszenie mu podczas odwiedzin studentów i w czasie wizyt lekarskich63.
Miał także dokładać starań, by alumni przestrzegali zasad ustalonych
w Kolegium. W szczególności miał sprawować pieczę nad komunikowaniem się studentów z personelem Kolegium, osobami z zewnątrz,
a także zważać na to, by studenci nie pozostawali w swoich pokojach
w czasie zajęć i czasu przewidzianego na studium64.
Część Regulaminu dotycząca obowiązków i praw wicerektora jest
właściwie tożsama z odpowiednimi zasadami zawartymi w Regulaminie
Kolegium Urbano. Taka sama jest ilość punktów odnoszących się do
opisywanych kwestii, a nieliczne różnice wynikają jedynie ze sposobu
zredagowania tekstu65.

Art. 6, pkt 1, tamże, s. 19-20.
Art. 6, pkt 2, tamże, s. 20.
62
Art. 6, pkt 3, tamże.
63
Art. 6, pkt 4, tamże.
64
Art. 6, pkt 5, tamże, s. 21.
65
Por. pkt 1-7, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 19-20.
60
61
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3.3. Ekonom – mistrz domu66
W sprawowaniu swego urzędu ekonom podlegał rektorowi i był zobowiązany przekazywać mu wszystkie polecenia kierowane do niego przez wyższych przełożonych67. Nie miał on uprawnień do zmiany
metod administrowania, a jego działania, takie jak: zaopatrywanie
w żywność i ubiór oraz zamawianie usług rzemieślników i ich zmienianie, wymagało zezwolenia przełożonych. Zgodnie z Regulaminem
ekonom powinien wyszukiwać najkorzystniejsze oferty zaopatrywania w żywność i zakupu ubiorów dla studentów, dbać jednocześnie
o dobrą ich jakość i odpowiednie rozmiary, a także mieć na uwadze
jednakowe zaopatrzenie dla wszystkich alumnów, nie doprowadzając w tym względzie do powstawania żadnych różnic68. Szczególną
wagę powinien przykładać do codziennego zaopatrzenia kuchni
w odpowiednie produkty, zważając na to, by były świeże, ale niezbyt
kosztowne. Ekonom miał skrupulatnie przestrzegać norm ilości i jakości produktów ustalonych przez przełożonych oraz zwracać uwagę
na to, czy personel odpowiednio przygotowuje pożywienie. Jeśli byłyby przypadki zachowania niezgodnego z przyjętymi zasadami, zobowiązany był niezwłocznie powiadomić o tym rektora69. Miał przy
tym również sprawdzać i weryfikować rachunki dokonanych zakupów, sporządzać na ich podstawie odpowiednie zestawienia, po czym
przekazywać je deputatom Kolegium70 z prośbą o ich zatwierdzenie.
Do jego obowiązków należało comiesięczne wypłacanie personelowi
wynagrodzenia i odbieranie oraz przechowywanie podpisanych przez
66
Regulamin Kolegium przewidywał funkcję ekonoma lub mistrza domu. Jak
wynika z treści artykułu piątego Regulaminu, terminy te były stosowane zamiennie.
W Regulaminie Kolegium Urbano używano tylko tego drugiego określenia. Por. art. 7,
Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP,
sygn. I 25.1, s. 21-24; Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 21.
67
Art. 7, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 21.
68
Art. 7, pkt 2-4, tamże, s. 22-23.
69
Art. 7, pkt 5-6, tamże, s. 23.
70
W Kolegium Urbano mistrz domu przekazywał rachunki do akceptacji sekretarzowi Kongregacji Propagandy Wiary. Por. pkt 7, Regolamento del Venerabile
Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio
Urbano de Propaganda Fide, Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 23.
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nich pokwitowań71. Miał się również zajmować inwentaryzowaniem
i konserwowaniem sprzętów znajdujących się w Kolegium. Wszystkie
swoje zadania miał wykonywać z poświęceniem i zaangażowaniem,
ale bez jakiegokolwiek ingerowania w dyscyplinę i sposób kierowania alumnami72. Tutaj znów należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy dotyczące praw i obowiązków ekonoma były właściwie identyczne
z odpowiednimi normami zamieszczonymi w Regulaminie Papieskiego
Kolegium Urbano73.
3.4. Ojcowie duchowni
Funkcję ojca duchownego spełniało dwóch duchownych. Do ich
zadań należało spowiadanie domowników Kolegium w każdą sobotę i wigilie świąt oraz nauczanie alumnów modlitwy i rozmyślania.
W Regulaminie sugerowano również, aby raz lub dwa razy w miesiącu ojciec duchowny prowadził modlitwy w kaplicy. Sprawując swój
urząd, nie mieli prawa ingerować w administrowanie Kolegium, musieli również unikać tego, co w jakikolwiek sposób mogłoby zakłócić kierownictwo duchowe sprawowane nad alumnami74. Regulamin
Kolegium Urbano posiadał podobne uregulowania, ale przewidziano
w nim jednego ojca duchownego i zaznaczono, że jego zadaniem jest
czuwanie nad sprawami duchowymi alumnów i pełnienie funkcji kierownika duchowego75.
3.5. Prefekci
Regulamin Kolegium przewidywał również funkcję prefektów,
którzy zobowiązani byli współdziałać z alumnami we wszystkim, co
miało na celu jak najlepsze wykonywanie zadań dotyczących kształce71
Art. 7, pkt 7, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 23.
72
Art. 7, pkt 8-10, tamże, s. 24.
73
Por. pkt 1-10, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 21-23.
74
Art. 8, pkt 1-3, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 24-25.
75
Por. pkt 1-6, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 24-25.
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nia, przestrzegania dyscypliny i wypełniania poleceń przełożonych76.
Prefekci mieli odznaczać się szacunkiem dla przełożonych i posłuszeństwem wobec nich. Nie mogli dyspensować studentów, chyba że
w sprawach drobnych lub w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy nie
było możliwości zwrócenia się bezpośrednio do przełożonego, którego
należało jednak po fakcie poinformować o wykonanych czynnościach
lub podjętych decyzjach. Nie mogli samodzielnie karać alumnów,
a jedynie wykonywać w tej mierze polecenia rektora77. Jeśli prefekt nie
zgadzał się z decyzją rektora w sprawach dyscyplinarnych i uznał za
konieczne zwrócić się do wyższych przełożonych, mógł to uczynić, ale
wcześniej powinien rektorowi przedstawić swoje wątpliwości78.
Prefekci nie mogli rozmawiać z alumnami w sposób, który mógłby
naruszyć zaufanie, szacunek lub posłuszeństwo wobec przełożonych,
a także z innymi prefektami lub osobami spoza Kolegium na tematy
dotyczące konkretnych studentów79. Kontakty prefektów z alumnami
miały być nacechowane delikatnością i szacunkiem. Należało wystrzegać się nierównego traktowania, poufałości i źle pojętej przyjaźni80.
W ich kompetencjach leżało też pilnowanie, by alumni dbali o porządek, zachowywali się odpowiednio, bez pozwolenia przełożonych nie
zapraszali nikogo do swych pokoi. O wszelkich wykroczeniach studentów prefekci mieli informować bezpośrednio rektora81. Ich obowiązkiem było również organizowanie czynności rekreacyjnych,
w tym spacerów w odpowiednim szyku, po wcześniejszym poinformowaniu przełożonych o trasie i miejscu docelowym82. Prefekt miał
czuwać nad tym, by alumni przebywali w czasie studium razem i nie
wchodzili do obcych pokoi oraz do izby chorych83. W przypadku, gdy
któryś ze studentów zachorował, musiał niezwłocznie powiadomić
przełożonych i dołożyć wszelkich starań, by choremu nic nie brakowało84. Odwiedzanie przez niego alumnów mogło się odbywać tylko przy
76
Art. 9, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 25.
77
Art. 9, pkt 2, tamże.
78
Art. 9, pkt 3, tamże, s. 25-26.
79
Art. 9, pkt 4, tamże, s. 26.
80
Art. 9, pkt 5, tamże.
81
Art. 9, pkt 6-7, 9, tamże, s. 26-27.
82
Art. 9, pkt 8, tamże.
83
Art. 9, pkt 10-11, tamże, s. 27.
84
Art. 9, pkt 12, tamże.
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otwartych drzwiach do pokoju, a do wizyty w izbie chorych potrzebna była odrębna zgoda rektora85. Prefekci raz w miesiącu zobowiązani byli do sporządzania pisemnej opinii o poszczególnych alumnach
i przedstawiania jej przełożonym86. Funkcja prefekta w Regulaminie
Kolegium polskiego była uregulowana tak samo, jak w Papieskim
Kolegium Urbano87.
3.6. Personel pomocniczy
Pracownicy Kolegium zobowiązani byli przestrzegać postanowień
Regulaminu i wykonywać polecenia przełożonych88. Artykuł czwarty
Regulaminu, składający się z sześciu punktów, dotyczył tzw. domowników zatrudnionych w Kolegium w różnych funkcjach. Przyjęci do
pracy mogli zostać tylko ci, którzy autentycznie potrzebowali zatrudnienia, a także byli znani z dobrego charakteru, co powinno być zaświadczone przez różne urzędy. Wymogiem był też wolny stan cywilny
zainteresowanego i nieukończenie trzydziestego roku życia89. Osoba
spełniająca kryteria zostawała przyjęta na okres próbny, a rektor w ciągu dwóch miesięcy lub w wyjątkowych wypadkach później, zwracał
się do kardynała protektora o oficjalne uznanie kandydata za pracownika Kolegium i określenie miesięcznego wynagrodzenia. Oficjalne
przyjęcie nie zabraniało jednak przełożonym późniejszego jego zwolnienia, gdyby okazało się to konieczne dla dobra Kolegium90.
Rektor mógł karać personel za przewinienia, pozbawiając go części miesięcznego uposażenia lub w inny sposób. Jeśli uznał, że zachowanie pracownika nie rokuje najmniejszej poprawy, mógł go zwolnić,
a zainteresowany nie miał prawa żądać od Kolegium odszkodowania91.
Pracownik, który miał pozytywną opinię przełożonych, ale z racji wieku, czy innych obiektywnych przyczyn nie mógł należycie wykonywać
swoich obowiązków, musiał opuścić Kolegium, mogąc jednak liczyć
Art. 9, pkt 13, tamże, s. 27-28.
Art. 9, pkt 14-16, tamże, s. 28.
87
Por. pkt 1-16, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 26-29.
88
Art. 3, § 3, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 11.
89
Art. 4, pkt 1, tamże, s. 13.
90
Art. 4, pkt 2, tamże.
91
Art. 4, pkt 3, tamże.
85
86
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na wsparcie ze strony tej instytucji92. Rektor przydzielał pracownikowi urząd, określał na piśmie jego kompetencje i zadania93. Przełożeni
mieli prawo zlecać im dodatkowe zadania, jeśli służyłoby to dobru
Kolegium, a ci zobowiązani byli wykonywać je najlepiej jak umieli94.
Przepisy Regulaminu Kolegium dotyczące wymienionej kategorii pracowników były niemal identycznie, jak normy Papieskiego Kolegium
Urbano, z tą różnicą, że w Kolegium Urbano decyzję o przyjęciu do
pracy podejmował sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary95.
Z całą pewnością podczas redagowania części Regulaminu Kole
gium polskiego, dotyczącej celu ustanowienia, zasad funkcjonowania i zatrudnionego personelu, korzystano z Regulaminu Papieskiego
Kolegium Urbano, a nawet się na nim wzorowano. Świadczy o tym
prawie identyczna treść tych dwóch dokumentów96.
Zakończenie
Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie utworzone w 1866 r. otrzymało obszerny Regulamin, który regulował status prawny i funkcjonowanie tej instytucji. Celem istnienia Kolegium było przygotowywanie
kandydatów do przyjęcia święceń kapłańskich i do podjęcia pracy
przez nowych kapłanów na obszarach zamieszkałych przez ludność
narodowości polskiej.
W Kolegium stworzono funkcję kardynała protektora, który czuwał
nad prawidłowym działaniem tej instytucji i wypełnianiem postawionych zadań. Rektor mógł być mianowany z grona kapłanów należących
do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, co było docenieniem
wysiłków i roli tego Zgromadzenia w utworzeniu Kolegium. Regulamin
przewidywał możliwość zatrudnienia licznego personelu, który prawnie był podporządkowany kardynałowi protektorowi i dwóm księżom
deputatom, mianowanym spośród duchowieństwa rzymskiego.
Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego z 1866 r. zredagowany
był na wzór Regulaminu Papieskiego Kolegium Urbano w Rzymie.
Art. 4, pkt 4, tamże, s. 13-14.
Art. 4, pkt 5, tamże, s. 14.
94
Art. 5, pkt 1, tamże.
95
Por. pkt 1-5, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de
Propaganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide,
Roma 1863, APKP, sygn. I 29.1, s. 12-13.
96
Por. pkt 1-6, tamże, s. 30-32.
92
93
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Treść tych dokumentów była prawie identyczna. Istniały niewielkie
różnice w treści, ale wynikały one jedynie z odrębnego celu działania tych instytucji i ich różnego prawnego podporządkowania. Mimo
tego, że spełniły się wcześniejsze przewidywania ks. Kajsiewicza
ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, według których
Regulamin będzie naśladował unormowania włoskich kolegiów, co
– jego zdaniem – nie było najlepsze w kształceniu polskiej młodzieży w Rzymie, to jednak – jak się wydaje – w czasie obowiązywania
Regulaminu z 1866 r., Papieskie Kolegium Polskie dobrze wypełniało
postawione przed nim zadania.
The Regulations of the Polish Pontifical College in Rome from 1866 (the aim of
establishing the institution, the rules of functioning, the personnel)
In the middle of the XIX century the founders the Congregation of Resurrectionist
Fathers started the effort to create the Polish college in Rome. Besides many obstacles,
The Pope Pius IX with decree from 9 March 1866 Polish Pontifical College was established in Rome. In the same year the detailed regulation was officially established.
The Polish Pontifical College, was the institution acting under the auspices of The
Pope Pius IX. Its aim was to prepare the candidates for priestly ordinations and for
working on the territory inhabited by the population of Polish nationality. These territories at those times were under the annexation of Russia, Prussia and Austria.
The Cardinal Protector watched over the functioning of the College with the assistance of the two deputes, whose duties were caring, observing if the rules of discipline
are obeyed and dealing with the current administration of the College. The Rector could
be nominated from the group of the priests from the Congregation of Resurrectionist
Fathers, which meant the appreciation of the effort put into establishing the college and
the role of The Congregation of Resurrectionist Fathers in its creating. The Regulation
assumed the possibility of employing the numerous staff, which hierarchically and
legally was supervised by the Cardinal Protector and the two priests deputes. Alumni
were obliged to study philosophy, theology and law.
Regulation of the Polish Pontifical College in 1866 was created according to
the pattern of the Papal Regulation of the College Urbano in Rome. The content of
these documents was almost identical. The minor differences were connected with
the different aims of these institutions as well as the different hierarchical and legal
subordinations.
It seems that during the time of applying the rules of the Regulation from 1866
Polish Pontifical College fulfilled well the assumed aims and the tasks.
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ZAGADNIENIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W DE GUBERNATIONE DEI SALWIANA
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Treść: Wstęp. – 1. Władza nad niewolnikami. – 2. Rzymski system finansowy.
– 3. Koloni. – 4. Kuriałowie. – Podsumowanie.

Wstęp
Salwian z Marsylii urodził się na przełomie IV i V w. Pochodził z bogatego rodu, uzyskał gruntowne wykształcenie. Żył w tej części Galii,
która pozostawała wciąż pod zwierzchnictwem Rzymu1. Pomiędzy 415
a 422 r. ożenił się z Palladią, wyznającą w momencie zawarcia małżeństwa religię pogańską. Palladia przyjęła później chrześcijaństwo.
Małżonkom urodziła się córka Auspiciola, jednak ok. 424 r. Salwian
opuścił rodzinę i wstąpił do klasztoru w Lerinum, gdzie przebywał kilka lat. Prawdopodobnie w 429 r. otrzymał święcenia kapłańskie2.
Spośród dzieł Salwiana zachowały się jedynie: Adversus avaritiam
(Ad Ecclesiam), De gubernatione Dei oraz listy3. De gubernatione Dei
(O rządach Boga) powstało prawdopodobnie pomiędzy 439 a 450 r.4
1
Salvien de Marseille, Oeuvres, t. II, Du gouvernement de Dieu, introduction,
texte critique, traduction et notes G. Lagarrigue, Paris 1975, s. 11; M. Iannelli, La ca
duta d’un Impero nel capolavoro di Salviano, Napoli 1948, s. 16-17.
2
Gennadiusz twierdzi (De viris illustribus XIV,1), że Salwian był księdzem
w Marsylii. O kolejach życia Salwiana zob. R. Kamienik, O nierozwiązanych zagad
nieniach z życia Salwiana z Marsylii, Annales UMCS, Sectio F, 23-24 (1968-1969),
nr 3, s. 47-73 i tam cytowana literatura.
3
W 2010 r. ukazało się tłumaczenie dzieł Salwiana na jęz. polski: Salwian
z Marsylii. Dzieła wszystkie, tłum. P. Jakubowska, T. Kołosowski, M. Przyszychowska,
Warszawa 2010.
4
Zob. R. Kamienik, Retoryka a zagadnienie prawdy historycznej w pismach
Salwiana z Marsylii, „Antiquitas” 4 (1974), s. 99; R. Kamienik, O nierozwiązanych
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Jest to dzieło o charakterze w przeważającej mierze retorycznym5.
Salwian obserwował stopniowy upadek imperium rzymskiego, o który współcześni mu Rzymianie obwiniali często religię chrześcijańską. Sami chrześcijanie również zadawali sobie pytanie o brak reakcji
Boga. Dzieło Salwiana stanowić miało odpowiedź na wyrażane przez
chrześcijan wątpliwości.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza jedynie wybranych
aspektów wielowątkowego dzieła, jakim jest z pewnością De guber
natione Dei6. Salwian przedstawił w nim m.in. obserwacje dotyczące
sytuacji społecznej w Cesarstwie, wskazując na nierówności społeczne
i obwiniając bogatsze warstwy o uciskanie warstw niższych. Analiza
opinii wygłaszanych przez retora przeprowadzona zostanie w odniesieniu do obowiązujących wówczas norm prawa rzymskiego.
1. Władza nad niewolnikami
Salwian zarówno dostrzegał, jak i ostro ganił nierówność społeczną, przeważnie nie odnosząc jednak krytycznych uwag do relacji wolni – niewolnicy. Przeciwstawienie to uważał za naturalne, co więcej,
częstokroć prezentował pozbawione głębszej refleksji podejście do sytuacji niewolników w okresie Cesarstwa.
Sytuacja niewolników interesowała Salwiana nie tyle ze względów
społecznych, ile dla udowodnienia postawionej tezy7. Relacja właściciel – niewolnik stanowiła dla niego pewnego rodzaju odniesienie, jakkolwiek nie bezpośrednie, do relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Salwian rozważał cechy przypisywane powszechnie niewolnikom
w kontekście obowiązków chrześcijan wobec Boga.
System społeczny państwa rzymskiego oparty był w dużej mierze
na podległości warstwy niewolniczej ludziom wolnym8. Właściciel
zagadnieniach, s.70-72; T. Kołosowski, Wstęp, w: Salwian z Marsylii. Dzieła wszystkie, s. 13.
5
R. Kamienik, Retoryka, s. 100.
6
W dziele Salwiana odnaleźć można wiele elementów odnoszących się do obowiązującego wówczas prawa, zob. na ten temat M. Wójcik, Prawo rzymskie w De
Gubernatione Dei Salwiana z Marsylii, w: Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze
wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011 [w druku].
7
R. Kamienik, Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle poglądów litera
tury antycznej, Annales UMCS 1965, vol. XX,1, Sectio F, s. 16-18.
8
Warto podkreślić, że w V w. znaczenie niewolników w rolnictwie nie było już tak
duże jak we wcześniejszym okresie; zob. R. Kosiński, M. Pawlak, Społeczeństwo w
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miał nad niewolnikiem pełnię władzy, w tym przede wszystkim władzę
życia i śmierci (ius vitae necisque). W dziele Salwiana odnaleźć można szereg przykładów wykorzystywania w praktyce przez właścicieli
przyznanych im uprawnień.
Odnosząc się do wybiórczego przestrzegania przez chrześcijan zasad wyznawanej przez nich religii retor wyjaśnia, że podobnie jak
obowiązkiem niewolników jest wykonywanie wszystkich poleceń
swojego właściciela, tak obowiązkiem chrześcijanina jest przestrzeganie wszystkich nakazów Bożych. Nie czyniąc tego, chrześcijanie okazują pogardę wobec Boga i wypełniają w rzeczywistości swoją wolę,
nie Jego9. Przekonuje, że ludzie nie powinni dziwić się nieszczęściom,
które ich spotykają (nazywa je „chłostą” ze strony Boga), skoro również właściciele niewolników chłoszczą swoich podwładnych za dokonane przewinienia10. Wydaje się, że Salwian miał na myśli chłostę
dokonywaną w relacji właściciel – niewolnik, a nie chłostę nakładaną
jako karę przez władzę państwową11. Prawo do stosowania kar cielesnych (castigatio) stanowiło jeden z elementów przysługującej właścicielom władzy (potestas) nad niewolnikami. Chłostanie niewolników
było dozwolone od dawna, a prawne potwierdzenie uzyskało m.in.
w konstytucjach Konstantyna Wielkiego.
Salwian określał chłostę wymiennie terminami: verberatio i flagel
latio12. Wiadomo jednak, że w źródłach prawniczych określenia te nie
były synonimami. Podstawowym terminem na określenie chłosty było
verberatio, zaś termin flagellatio, oznaczał chłostę stosowaną wyłącznie wobec niewolników13. Wydaje się, że w tekście Salwiana nie można doszukać się różnicy znaczeniowej obu wymienionych terminów.
Cesarstwie Rzymskim w V wieku, w: Świat rzymski, s. 281-283; R. MacMullen, Late
Roman slavery, „Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte” 36 (1987), nr 3, s. 368-370.
9
De Gub. 3,7,27; 3,9,43.
10
De Gub. 4,2,11.
11
Kara chłosty była stosowana głównie wobec niewolników (podlegali jej również
liberii należący do warstw niższych), zarówno jako kara dodatkowa, która miała zwielokrotnić skutki kary głównej, jak i oddzielna kara za dokonane przestępstwo – zob.
np. C.Th. 16,5,52; 54. Na ten temat P. Kołodko, Chłosta jako dodatkowy środek kar
ny zaostrzający dolegliwość właściwej kary, w: Salus rei publicae suprema lex, red.
A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 87-101.
12
De Gub. 4,2,11; 6,16,92.
13
P. Kołodko, Rzymska terminologia prawna stosowana na określenie chłosty, w:
Contra leges et bonos mores, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 149152; 156-158.
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Stosowanie chłosty miało w opinii Salwiana wymiar niejako edukacyjny – jego celem była „poprawa” niewolników14. Koncepcja „karania
w celu poprawy” (emendatio servi) obecna była również w ustawach
państwowych. Konstantyn Wielki stanowił, że emendatio servi jest
okolicznością wyłączającą bezprawność czynu, jeśli niewolnik zmarł
podczas chłosty15. Salwian zauważył, że nie zawsze surowe metody
postępowania z niewolnikami odnoszą pożądany skutek, niekiedy bowiem lepszy efekt osiągnąć można „słodyczą” i „dobrodziejstwami”16.
Opinia taka była zbieżna ze stanowiskiem władzy państwowej. W jednym z reskryptów Antonin Pius podkreślał, że w interesie właścicieli
jest korygowanie niewolników nie tylko poprzez środki przymusu, ale
także przez zachętę i dobre traktowanie17.
Salwian wspomina też o torturach18, którym poddawano niewolników. Jeśli założyć, że miał na myśli tortury uregulowane prawnie, to należy wskazać, że właściciel mógł poddawać niewolnika torturom, jeśli
popełnił on przestępstwo wymierzone przeciwko swojemu właścicielowi. Uprawnienie to odebrano właścicielom w wieku III, przekazując
je urzędnikom państwowym. Zatem w czasach Salwiana właściciele
nie mieli prawa do torturowania niewolników. Możliwe jednak, że
Salwian posłużył się potocznym znaczeniem słowa „tortury”, określając w ten sposób surowe kary wymierzane niewolnikom. Jednakże
i w tym wypadku wkraczało prawo, ustanawiając ograniczenia na
korzyść niewolników. Warto w tym miejscu nadmienić, że istniejąca początkowo w prawie rzymskim możliwość stosowania tortur
wobec niewolników w trakcie procesów sądowych była stopniowo
ograniczana19.
De Gub. 6,16,92.
Zob. konstytucje zawarte w dwunastym tytule księgi 9 Kodeksu Teodozjańskiego,
zatytułowanym De emendatione servorum (C. Th. 9,12,1 i C. Th. 9,12,2); na ten temat
F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego,
Wrocław 2004, s. 43-45.
16
De Gub. 6,16,92. Zastosowany przez Salwiana termin supplicia odnosi się tu zapewne do potocznego rozumienia jako kary stosowanej przez właściciela, a nie związanej z państwowym wymiarem sprawiedliwości.
17
Coll. 3,3,5-6; zob. F. Longchamps de Bérier, Nadużycie, s. 46-47.
18
Wspomniane przez Salwiana „tortury” dotyczyły zapewne sposobu wykonywania władzy nad niewolnikami przez właścicieli.
19
Niewolnicy w postępowaniu karnym byli poddawani torturom. Możliwość stosowania tortur wobec niewolników w procesach była stopniowo ograniczana. Ulpian
14
15
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Salwian zarzucał właścicielom niewolników, że traktują jako przysługujące im uprawnienie prawo do pozbawienia życia niewolnika,
w konsekwencji nie uznając tego czynu za przestępstwo: occidunt se
rvulossuos, iusputantesse, non crimen20.W rzeczywistości tego rodzaju
postawa właścicieli wydaje się wątpliwa w kontekście stanowiska prawa rzymskiego, które starało się stopniowo ograniczać prawo właściciela do zabójstwa niewolnika bez słusznego powodu. Lex Petroniaz
I w. ograniczała uprawnienie właścicieli do przeznaczania niewolników na walki ze zwierzętami21. Hadrian zakazał natomiast w ogóle
zabójstwa własnych niewolników bez wyroku sądowego22. Zgodnie
z przekazem Gajusa, właściciel, który zabił niewolnika bez słusznej
przyczyny (sine causa) odpowiadał jak za zabicie cudzego niewolnika23. Za to przestępstwo prawdopodobnie już lex Cornelia de sicariis
et veneficis (81 r. p.n.e.) przewidywała crimen capitale, a właściciel
przekazuje (D. 48,18,1), że tortury były w praktyce stosowane; jednak pewien umiar
zalecał już cesarz August, a później Hadrian, który nakazywał stosowanie tortur wówczas, gdy w sprawie istniały inne wskazówki i dowody, a do udowodnienia brakowało
właściwie jedynie zeznań niewolnika; torturom podlegali również ludzie wolni, z wyjątkiem niektórych wyższych warstw społecznych, jak np. dekurioni czy senatorowie
(w stosunku do nich tortury mogły być stosowane jedynie w postępowaniu dotyczącym
niektórych, najcięższych przestępstw); zob. także C. 9,41 oraz O. Robinson, Slaves
and the criminal law, ZSS Rom. Abt. 1981, s. 216; 223-227; M. Jońca, Parricidium
w prawie rzymskim, Lublin 2008, s. 308; W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków
2003, s. 91; Lineamenti di storia del diritto romano, red. M. Talamanca, Milano 1989,
s. 593.
20
De Gub. 4,5,23.
21
D. 48,8,11,2 (Modestinus); zob. M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea,
Paris 2000, s. 100 nn. (w okresie przedjustyniańskim).
22
 �����������������������������������������������������������������������������������
D. 48,8,11,1 (Modestinus). Script. hist. Aug., vita Hadr. 18,7. O interpretacji zakazu Hadriana zob. A. Wiliński, Ustawy Konstantyna Cod. Th. 9,12 De emendatione
servorum na tle historycznego rozwoju iuris vitae ac necis pana niewolnika, „Roczniki
Teologiczne” 10 (1963), z. 4, s. 180-181.
23
G. 1,53: „Ale obecnie ani obywatelom rzymskim, ani jakimkolwiek innym osobom, które znajdują się pod panowaniem ludu rzymskiego, ponad miarę i bez powodu nie wolno się znęcać nad swoimi niewolnikami. Bowiem zgodnie z nakazem
konstytucji najświętszego cesarza Antoninusa, ten, kto bez powodu zabił swego niewolnika, odpowiadać winien nie w mniejszym stopniu niż ten, kto zabił niewolnika cudzego. (…) nakazał, by właściciele, których okrucieństwo okazałoby się nie do
zniesienia, zmuszani byli do sprzedaży swoich niewolników” (Gai Institutiones, tłum.
W. Rozwadowski, Poznań 2003, s. 9-10). Zob. także D. 40,8,2 (Modestinus). Wątpli
wości interpretacyjne może powodować zwrot sine causa, w zakresie koncepcji „przyczyny” uzasadniającej zabójstwo niewolnika; sporne jest, czy musiała być to przyczyna
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traktowany był jako homicida24. Wciąż jednakże było dozwolone stosowanie chłosty. Gdyby niewolnik zmarł podczas wymierzania chłosty,
właściciel nie odpowiadał za zabójstwo, chyba że jego postępowanie
nosiło znamiona dolus25. Zgodnie z konstytucjami wydanymi przez
Konstantyna Wielkiego w latach 319 i 326, właściciel nie odpowiadał
za zabójstwo niewolnika poprzez chłostę, jeśli była ona wymierzana
w określonym celu, a mianowicie dla poprawy (corrigere, sc. emen
dare) niewolnika. Za homicidium uznawano zabójstwo niewolnika dokonane umyślnie, tzn. takie, w którym po stronie właściciela istniał
zamiar zabicia niewolnika (voluntas occidendi)26.
Zgodnie z przekonaniem Salwiana natura niewolników była taka
sama, jak ludzi wolnych. Nie oznacza to jednak, że niewolnicy szczycili się tymi samymi przymiotami, co wolni; przeciwnie, byli częstokroć dla Salwiana negatywnym przykładem dla obrazowania przywar
ludzkich27. Jednocześnie jednak – co trzeba wyraźnie podkreślić – retor znajduje usprawiedliwienie dla zachowań niewolników w ich trudnym położeniu. Takiego usprawiedliwienia nie widzi w odniesieniu
do ludzi wolnych. Celem podkreślenia gorszącego postępowania ludzi
wolnych (głównie warstw bogatych), porównał popełniane przez nich
przestępstwa z przestępstwami niewolników, przy czym te drugie ocenił łagodniej. Postępowanie ludzi wolnych uważa za bardziej naganne.
Jako przykład podaje zbrodnię pozbawienia życia (homicidium). Ilość
zabójstw dokonywanych przez wolnych miała być znacznie większa
„odpowiednia”, „wystarczająca”, czy jakakolwiek przyczyna; zob. A. Wiliński, op.
cit., s. 181 i nn., jako zwolennik drugiego poglądu.
24
Zob. także G. 3,213: „Ten, którego niewolnik został zabity, ma swobodny wybór: albo oskarżyć zabójcę o zbrodnię zagrożoną karą główną, albo dochodzić odszkodowania na podstawie tej ustawy” (Gai Institutiones…, s. 146).
25
Paul. Sent. 5,23,6; zob. F. Longchamps de Bérier, op. cit., s. 42-43. Zob. także
Paul Sent. 5,23,5, który to fragment wymaga zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy chłostą a śmiercią niewolnika (w szczególności należało stwierdzić, że niewolnik zmarł bezpośrednio wskutek śmiertelnych uderzeń, a nie pośrednio – np. po
kilku dniach).
26
C. Th. 9,12,1;2. Zob. A. Wiliński, op. cit., s. 187 i nn; O. Robinson, op. cit.,
s. 219-222. Co do kwestii szczegółowych odnośnie do ustaw dotyczących władzy
pana nad niewolnikiem zob. np. C. 1, 13,2; C. 9,45,5; C. 9,14,1; C. 1,7,5; zob. także
W. Buckland, The Roman Law of Slavery, Cambridge 2010, s. 36 i nn; E.J. Jonkers,
De l’influence du Christianisme sur la législation relative à l’esclavage dans l’antiqui
té, „Mnemosyne” 1 (1933-1934), fasc. 4.
27
Zob. D. 50,17,32 (Ulpianus).
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(są to, jak pisze, „wypadki codzienne”) niż zabójstw popełnianych
przez niewolników (są „rzadkością”28). Salwian dementuje także pogląd, jakoby dopuszczanie się kradzieży (furtum) było charakterystyczne raczej dla niewolników niż ludzi wolnych29. Jeśli niewolnicy
dopuszczają się kradzieży, czynią to zmuszeni warunkami, w których
żyją. Autor różnicuje stopień winy – w rozumieniu moralnym, nie
prawnym – od pochodzenia społecznego sprawcy. Przestępstwa popełniane przez niewolników ocenia jako zaistniałe „wbrew ich woli”30. Na
większe potępienie zasługuje jego zdaniem kradzież popełniona przez
senatorów, niż ludzi niższego stanu31. Reguły tej nie odnosi wyłącznie
do kradzieży, uważa bowiem, że powinna być aplikowana przy ocenie
każdego rodzaju postępowania32.
Podobnie jak niewolnicy – kontynuuje wywód Salwian – chrześcijanie chcą dokonywać przestępstw (sc. „grzeszyć”), które miałyby
pozostać bezkarne („nasza moralność jest taka sama, jak naszych niewolników”)33. Odejście od przykazań Bożych postrzega Salwian jako
ucieczkę od takiego prawodawcy, którego nakazów się nie akceptuje;
na wzór niewolników, którzy uciekają od swojego właściciela, ponieważ nie akceptują jego prawa34. Wina po stronie niewolnika była jedDe Gub. 4,5,23: Homicidia quoque in servis rara sunt.
W dziełach literackich niewolnicy często przedstawiani byli jako złodzieje; zob.
R. Kamienik, Niewolnicy, s. 7.
30
De Gub. 4,3,14: „A więc samą winę pomniejsza bieda, ponieważ oskarżonego o kradzież [niewolnika – M.W.] można tu usprawiedliwić, do kradzieży bowiem
wbrew swej woli zdawał się być zmuszony” (tłum. Salwian z Marsylii. Dzieła wszyst
kie, s. 153).
31
De Gub. 4,12,58.
32
De Gub. 4, 12,57: Criminosior enim culpa est, ubi honestior status.
33
De Gub. 4,2,11. Czyni na marginesie zarzut władzy państwowej, że pozwala,
aby bogaci mieli „graniczącą z pewnością” nadzieję na pozostanie bezkarnymi (De
Gub. 4,5,23). Salwian dopuszcza jednak możliwość, iż nie wszyscy chrześcijanie postępują w godny napiętnowania sposób (De Gub. 4,3,13).
34
De Gub. 4,3,18. Niewolnik, który uciekał od właściciela określany był jako ser
vus fugitivus. W okresie Cesarstwa ucieczki niewolników były częstym zjawiskiem.
Salwian znajduje usprawiedliwienie dla zbiegających niewolników przenosząc ciężar
winy na surowych właścicieli: „Niewolników bowiem zmusza do ucieczki nie tylko
bieda, ale także bardzo surowe kary. (…) A zatem winni ucieczki są nie tyle ci, którzy uciekają, ile raczej ci, którzy ich do ucieczki zmuszają. Gwałtu doznają ci bardzo nieszczęśliwi ludzie, pragną służyć panu, a zmuszeni są do ucieczki” (De Gub.
4,3,15; tłum. Salwian z Marsylii. Dzieła wszystkie, s. 153). Wiele uregulowań odnoś
28
29
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nak mniejsza, gdyż uciekał od złego pana, a nie jak chrześcijanin – od
dobrego.
Z opisu Salwiana wynika, że w praktyce stosunek Rzymian do niewolników, pomimo korzystnych dla tych ostatnich uregulowań prawnych, niewiele się zmienił. Nadal postrzegani byli jako ludzie „niższej
kategorii”, obarczeni wszelkimi możliwymi wadami. Uznawani byli
za tych, którzy dopuszczą się każdej zbrodni, żeby uzyskać wolność35.
Należy jednak zaznaczyć, że Salwian był w stanie wytłumaczyć zachowanie niewolników trudną sytuacją, stawiając ich w opozycji do
ludzi wolnych, których zachowanie nie mogło być w żadnej mierze
usprawiedliwione.
2. Rzymski system finansowy
Niezaprzeczalne wady Rzymian dostrzega Salwian analizując zagadnienie wyzysku warstw biednych przez ludzi bogatych. W V w.
zanikły już różnice związane z triadą: obywatel rzymski – Latyn – peregryn, pojawiły się natomiast odrębności o charakterze ekonomicznym,
co Salwian wielokrotnie podkreśla. Zasadniczy podział ujmowany we
wcześniejszym okresie za pomocą terminów honestiores i humiliores
nie zanikł całkowicie, choć źródła mówią raczej o tzw. potentes, którzy
osiągnęli swoją pozycję bazując na ogromnym majątku, albo też wysokiej randze w administracji cesarskiej. Już od IV w. coraz większą rolę
odgrywają właściciele latyfundiów, którzy uzależniali od siebie warstwy ludności biedniejszej. Latyfundia posiadały dużą samodzielność
zarówno gospodarczą, jak i nierzadko polityczną i militarną. W V w.
bogactwo Zachodu koncentrowało się w rękach kilku wielkich rodów,
stąd m.in. w Galii miało miejsce wiele buntów chłopskich. Potentes
korzystali ze słabości państwa, aby wzmocnić swoją pozycję. Poprzez
układy z aparatem urzędniczym oraz realną siłę byli w stanie wymusić
w praktyce nieegzekwowanie od nich obciążeń finansowych na rzecz
państwa.
Podstawowe zarzuty Salwiana dotyczą zarówno zbyt dużego obciążenia finansowego obywateli ze strony władzy państwowej, jak
również przerzucania ciężarów podatkowych przez warstwy bogate
nie do kradzieży niewolników zawiera tytuł drugi księgi 47 Digestów (De furtis); zob.
W. Buckland, op. cit., s. 31i nn.
35
Por. Synesios, De regno 15. O sytuacji niewolników w okresie późnego Cesarstwa
zob. także R. MacMullen, op. cit., s. 359-382.
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na niższe warstwy społeczne36.Wydaje się, że opinia Salwiana była
zgodna ze społecznym odbiorem polityki fiskalnej państwa. Salwian
nie wzywał do odmowy płacenia podatków, naciskał natomiast, aby
byli nimi obciążeni wszyscy obywatele, nie tylko najbiedniejsi37.
Ustawodawstwo państwowe podejmowało pewne kroki legislacyjne
w kierunku zapewnienia równego traktowania wszystkich warstw społecznych oraz ograniczenia nadużyć ze strony urzędników38, jednak
jak wynika z dzieła Salwiana, przepisy te pozostawały martwe.
Wielokrotnie porusza Salwian kwestie związane ze złym funkcjonowaniem aparatu państwowego. Wadliwość systemu dotyczy zwłaszcza,
jego zdaniem, administracji finansowej cesarstwa, wysokości nakładanych podatków, nierównomiernego ich rozłożenia między poszczególne warstwy społeczne oraz sposobu ściągania należności finansowych.
Fraza „zbrodniczy rozbój” (latrocinium ac scelus) dobrze określa stosunek Salwiana do problemów związanych z poborem podatków39.
Poborców podatkowych określa mianem „tyranów”40.
Salwian nie omówił zasad rządzących systemem podatkowym
Cesarstwa (nie wymienił chociażby nazw poszczególnych podatków),
przedstawił natomiast wady tego systemu41. W czasach Salwiana zapłata należności podatkowych w naturze zastąpiona już została zasadniczo przez zapłatę w pieniądzach, choć pozostały jeszcze nieliczne
daniny uiszczane w naturze42. Wprowadzony za czasów Dioklecjana
podatek gruntowy (iugatio-capitatio) faworyzował wielką własność
36
De Gub. 4,6,30; 5,7,28-29; zob. także A. Bernardi, The economic problems of
the Roman Empire at the time of its decline, „Studia et Documenta Historiae et Iuris”
1965, s. 128-130; 135-142.
37
De Gub. 5,7,31.
38
Już Konstantyn wydał ustawę zakazującą tego procederu (C. Th. 13,10,1 z 313
r.); zob. także C. Th. 11,1,20; 11,13,1; 11,4,1; 11,7,20.
39
De Gub. 4,6,30. Suma należności, które należało wpłacać tytułem podatków systematycznie rosła, osiągając wysokość 1/4 lub 1/3 dochodów obywatela rzymskiego (A.H.M. Jones, Overtaxation and the decline of Roman Empire, „Antiquity” 33
(1959), s. 39).
40
De Gub. 5,4,18.
41
J. Jundziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa
rzymskiego, Warszawa 1984, s. 121-123.
42
Zob. A. Kunisz, Gospodarka pieniężna a gospodarka naturalna w epoce Późnego
Cesarstwa Rzymskiego, w: Problemy schyłku świata antycznego, red. A. Kunisz,
Katowice 1978, s. 82-90; J. Wiewiorowski, Organizacja Cesarstwa Rzymskiego
w V stuleciu: cesarz – armia – prawo, w: Świat rzymski, s. 226-227.
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ziemską. Konstantyn pozostawił ten system, wprowadzając dodatkowo
dwa nowe podatki: follis senatorius – tylko dla senatorów (zniesiony
przez Walentyniana III w 450 r.) oraz lustralis collatio (chrysargyron),
pobierany co pięć, a następnie co cztery lata (zniesiony dopiero przez
cesarza Anastazjusza). W tym okresie zanikły już natomiast: vicesima
hereditatum43 oraz vicesima libertatis44. Przetrwała natomiast centesi
ma rerum venalium45.
W V w. władza państwowa musiała stawić czoła zjawisku szerokiego przyznawania immunitetów wybranym kategoriom obywateli
i w obliczu trudnej sytuacji finansowej państwa podjąć próbę ich redukowania. Reforma zakończyła się większym sukcesem na Wschodzie.
Na Zachodzie sytuacja była trudniejsza, także z powodu nieudolności
urzędników. Cesarz starał się zaradzić doraźnym problemom związanym z buntami przeciwko uciskowi finansowemu umarzając zaległości podatkowe. Salwian odwołuje się prawdopodobnie m.in. do ustawy
z 20 lutego 441 r.46, umarzającej wszystkie długi z tytułu zaległości
fiskalnych klasom uprzywilejowanym. Komentując tę ustawę stwierdza, że zwalniała mieszkańców miast z zaległości podatkowych („nawet
najmniejszych”) wobec państwa oraz wprowadzała ulgi podatkowe.
Podkreśla jednak, że skorzystali na tym jedynie bogaci, którzy między siebie podzielili przysługujące wszystkim ulgi, natomiast biednym
jeszcze zwiększono obciążenia. Krytycznie zatem ocenia tego rodzaje
działania władcy, które przyczyniają się raczej do pogłębienia dysproporcji społecznych, niż do ich zmniejszenia47.
Niemniej jednak, z drugiej strony, aby podreperować finanse, cesarz wprowadził nowy podatek od sprzedaży, zwany siliquaticum.
Bezpośrednim impulsem do wprowadzenia nowego podatku były
43
Był to podatek wynoszący 5% od wartości majątku otrzymanego za pomocą
dziedziczenia lub zapisu (na temat tego podatku zob. M. Kuryłowicz, Vicesima here
ditatum. Z historii podatków od spadków, w: W kręgu prawa podatkowego i finansów
publicznych, red. H. Dzwonkowski [i inni], Lublin 2005, s. 217-223).
44
Inaczej vicesima manumissionum; był to podatek pobierany przy okazji wyzwolenia niewolnika, w wysokości 5% jego wartości (A. Berger, Encyclopedic dictionary
of roman law, Philadelphia 1953, s. v. vicesima manumissionum).
45
Podatek wprowadzony przez cesarza Augusta, w wysokości 1% od sprzedaży
aukcyjnej (W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998,
s. v. centesima rerum venalium).
46
Nov. Val. 10. Zob. też np. C. Th. 12,1,173 z 410 r.
47
De Gub. 4,6,31; 5,8,34-35.
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prawdopodobnie potrzeby związane z wyposażeniem armii. Bowiem
już w okresie poprzedzającym wprowadzenie podatku cesarz starał się
pozyskać środki znosząc np. zwolnienia podatkowe dla niektórych grup
społecznych48. Nazwa podatku pochodziła od pieniądza, w którym był
pobierany (siliqua). Wynosił on 1/24 wartości sprzedawanych towarów49. Przypuszczalnie ten podatek miał na myśli Salwian zarzucając
władcom, że nakładają na podwładnych coraz większe świadczenia.
Sytuację pogarszał fakt, że główne urzędy na Zachodzie stały się
monopolem jednej klasy: wielkich posiadaczy ziemskich, którzy dbali
raczej o swoje interesy, niż o pomyślność państwa. Ponieważ możliwość uzyskania wysokich urzędów (np. prefekta pretorianów), uzależniona była praktycznie tylko od przynależności do klasy latyfundystów,
urzędy te sprawowali często ludzie nieprzygotowani. Rozważania
Salwiana można skonkludować następująco: w V w. Cesarstwo znalazło się w dramatycznej sytuacji finansowej, z jednej strony wskutek
najazdów barbarzyńskich, a z drugiej – złej administracji.
Z powodu zbyt wysokich świadczeń warstwy najbiedniejsze popadały w ruinę. Salwian zauważa, że za niedopełnienie obowiązków
podatkowych groziła im konfiskata mienia. Zgodnie z ustawami z lat
327 i 337, osoby, które nie mogły zapłacić podatku karane były sprzedaniem ich ziemi przez poborców podatkowych, zwanych exactores50.
Od końca III w. w Galii wybuchały walki, określane jako rewolucja
bagaudów; brali w nim udział zarówno niewolnicy i koloni, jak i wolni
chłopi. Bunty ubogiej ludności, na którą przerzucano ciężary na rzecz
państwa, wybuchały wciąż jeszcze w V w., zwłaszcza gdy ustały dostawy zboża i pieniędzy z Afryki51.
48
Nov. Val. 6,3 z 444 r.; P. Heather, The Huns and the End of the Roman Empire in
Western Europe, „The English Historical Review” 435 (Feb., 1995), s. 28-29.
49
E. Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, Paris 1949, s. 342.
50
Zob. A. Berger, op. cit., s. v. exactor. Zob. C. Th. 11,7,4; 11,9,1-2.
51
Ruch bagaudów różnie oceniany jest we współczesnej historiografii; na ten
temat zob. R. Kosiński, M. Pawlak, Społeczeństwo w Cesarstwie, s. 293-294;
E.A. Thompson, Peasantrevolts in late Roman Gaul and Spain, „Past &Present” 1952,
nr 2, s. 11-23; J. Drinkwater, The „Bacaudae” in fifth-century Gaul, w: Fifth-century
Gaul: a crisis of identity?, red. J. Drinkwater, H. Elton, Cambridge 1992, s. 208-217;
R. Kamienik, Kościół i hierarchia kościelna wobec „barbarzyńców”. Nowy stosu
nek do ludów nierzymskich i kształtowanie się „wspólnoty narodów”, Acta UWr,
Antiquitas VIII, 1979, s. 168-169.
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Retor wyraża szczególny żal z powodu obojętności księży i biskupów wobec niesprawiedliwości społecznej: „gwałtom ludzi nieprawych nie sprzeciwiają się nawet kapłani Pańscy”52. Sugeruje, że
postawa duchowieństwa wynikała m.in. z obawy przed popadnięciem
w konflikt z bogatymi właścicielami ziemskimi.
3. Koloni
Już od II w. tworzyła się w Cesarstwie instytucja kolonatu. Za czasów
Konstantyna przybrała ona formy skrajnie niekorzystne dla kolonów53.
Koloni (coloni) byli drobnymi dzierżawcami ziemskimi, stopniowo
coraz bardziej ograniczanymi w swobodnym przemieszczaniu się, aż
ostatecznie przywiązani do ziemi (glebae adscripti). Stanowisko kolonów było dziedziczne. Obciążano ich ogromnymi, jak na ich możliwości, podatkami, które płacili poprzez swoich właścicieli. Ucieczki
kolonów stały się równie częste, jak wcześniej niewolników. Ich gospodarstwa pozostawały opuszczone (agri deserti), a obowiązek płacenia podatków obciążał sąsiadów (epibolé).W rzeczywistości sytuacja
prawna kolonów była niemal identyczna jak niewolników, co potwierdza Salwian, wskazując, że możni tratują ich jak swoją własność i czynią niewolnikami tych, którzy przecież urodzili się jako wolni54.
Na Zachodzie rozpowszechniła się instytucja patrocinium, stanowiąca formę opieki właścicieli ziemskich nad uciekającymi się do ich
pomocy chłopami i kolonami, którzy nie byli w stanie płacić państwu
wszystkie należne świadczenia55. Salwian maluje obraz ubogich chłopów, którzy porzucają swoje poletka i wraz z rodzinami oddają się
pod opiekę możnych. Było to zjawisko dla państwa niekorzystne, gdyż
utrudniało ściąganie należności podatkowych. Władza państwowa początkowo walczyła środkami prawnymi ze zjawiskiem patrocinium,
w końcu je legalizując56. Salwian definiuje zasady patrocinium nastę52
De Gub. 5,5,19 (tłum. Salwian z Marsylii. Dzieła wszystkie, s. 182). Zob. też De
Gub. 5,5,20. Inne zarzuty wobec kapłanów przedstawia np. w De Gub. 5,10,52-55.
53
Ustawodawstwo państwowe względem kolonów omawiają: M. Mirković, The
Later Roman Colonate and Freedom, „Transactions of the American Philosophical
Society”, New Series, 87 (1997), nr 2, s. 1-144; A.H.M. Jones, The Roman Colonate,
„Past &Present” 1958, nr 13, s. 1-13.
54
De Gub. 5,9,45. Zob. Martinez, s. 47-50.
55
G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, tłum. A. Gierlińska, Poznań
1998, s. 278-279.
56
C. Th. 11,24,6 (415 r.).
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pująco: „[ubodzy – M.W.] oddają się pod opiekę i ochronę ludziom od
siebie możniejszym, stają się poddanymi ludzi bogatych, przechodząc
niejako pod ich prawo i władzę”57. Z czasem latyfundyści obciążali
podopiecznych ogromnymi świadczeniami, które okazywały się wcale
nie mniejsze od podatków.
Jedną z konsekwencji niesprawiedliwego systemu finansowego
państwa były, zdaniem Salwiana, ucieczki obywateli rzymskich pod
panowanie plemion barbarzyńskich. „Wrogowie są dla nich łaskawsi” – stwierdza Salwian – „od poborców podatkowych”58. Przewiduje,
że nie dochodziłoby do takich sytuacji, gdyby ciężary ponosiło równo całe społeczeństwo59. Autor nie określa wyraźnie skali tego zjawiska, jednak wydaje się, że w rzeczywistości nie mógł to być proces
masowy60.
Salwian przeciwstawia wielokrotnie pozytywne cechy barbarzyńców wadom Rzymian. Dotyczy to również zarządzania finansami państwa. Zdzierstw podatkowych próżno, jego zdaniem, szukać
u Franków, Wandalów czy Hunów. Przebywający na ich terenach
Rzymianie zauważają tak wielką różnicę w obciążeniach finansowych, że życzą sobie, aby nigdy nie podlegali prawu rzymskiemu. Jak
więc zwyciężyć barbarzyńców, pyta retorycznie Salwian, skoro nawet Rzymianie wolą pozostawać pod ich władzą, niż przynależeć do
Cesarstwa Rzymskiego61.
De Gub. 5,8,38 (tłum. Salwian z Marsylii. Dzieła wszystkie, s. 187).
De Gub. 5,7,28 (tłum. Salwian z Marsylii. Dzieła wszystkie, s. 185). Zob.
M. Banniard, Wczesne średniowiecze na Zachodzie, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1998,
s. 9-13.
59
De Gub. 5,7,28.
60
Zob. E. Bordone, La società romana del quinto secolo nella requisitoria di
Salviano Massiliense, [w:] Studi dedicati alla memoria di Paolo Ubaldi, Milano 1937,
s. 317. Przeciwnie: R. Kamienik, Humanitas barbarzyńców i barbarzyństwo Rzymian,
„Rocznik Lubelski” 8 (1965), s. 17, który przytacza świadectwa innych ówcześnie żyjących pisarzy (prz. 46).
61
De Gub. 5,8,36-37. Podobnie Zosimus (Hist. Nov. 4,32) w odniesieniu do okresu panowania Teodozjusza: „(…) rozkazał, aby ściągający podatki dla państwa żądali
zapłaty z wielką dokładnością. Można było oglądać, jak było zabierane to, co pozostało dzięki łagodności barbarzyńców. (…) Miasta i wsie pełne były narzekań i lamentów; wszyscy przyzywali barbarzyńców i domagali się ich pomocy” (tłum. Zosimos,
Nowa historia, tłum. H. Cichocka, Warszawa 1993, s. 177). Tak też Orosius, Historiae
adversum paganos 7,41.
57
58
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4. Kuriałowie
Kuriałowie (decuriones, curiales) byli radnymi miejskimi. We
wcześniejszym okresie przynależność do stanu kuriałów była zaszczytem. Kiedy jednak ściąganie podatków wskutek trudnej sytuacji
w Cesarstwie stanowić zaczęło problem, kuriałowie obciążeni zostali
odpowiedzialnością własnym majątkiem za należne podatki i daniny.
Odpowiedzialni byli za ściąganie podatku pogłównego i gruntowego
oraz za porządek publiczny i zaopatrzenie w zboże. Bez zgody namiestnika prowincji nie mogli opuszczać miasta, ani sprzedawać swoich posiadłości62. Przynależność do stanu kuriałów była, jak się na ogół
przyjmuje, obligatoryjna i dziedziczna. Do kurii należeli mieszkańcy
miast posiadający majątek przekraczający ustaloną prawnie wysokość.
Za czasów Salwiana, zgodnie z ustawą Walentyniana III z 439 r., minimalna wielkość majątku wynosiła 300 solidów63. Kuriałowie płacili od 364 r. aurum coronarium, podatek początkowo traktowany jako
dobrowolny, później jako obowiązkowy, jednak pobierany wyłącznie
w nadzwyczajnych okolicznościach64.
Salwian przypisuje kuriałom złe intencje i uciskanie warstw biednych, wynikające zwłaszcza z ich uprawnień do egzekwowania podatków. Z relacji Salwiana widać wyraźnie, że przyznanie kuriałom
funkcji poborców podatkowych doprowadziło do znacznego pogorszenia stosunków społecznych w miastach. Jako cechę charakterystyczną
W literaturze podnosi się kwestię słabego oporu ludności gallo-rzymskiej wobec
naporu barbarzyńców. Z pewnością jedną z przyczyn był brak jedności wśród samych Rzymian, tarcia na linii posiadacze ziemscy – władza państwowa. Być może
Rzymianie nie docenili niebezpieczeństwa, które mogło im grozić ze strony najeźdźców, ponieważ początkowo ich pozycja w państwie nie ucierpiała. Również Salwian
podnosi kwestię bierności bogatych posiadaczy ziemskich (E. Lucki, The Role of the
Large Landholders in the Loss of Roman Gaul. A Case Study in the Decline of the
Roman Empire in the West, „American Journal of Economics and Sociology” 20
(1960), nr 1, 89-93; E. A. Thompson, The Settlement of the Barbarians in Southern
Gaul, „The Journal of Roman Studies” 46, (1956), parts 1 and 2, s. 65-75; P. Heather,
op. cit., s. 30-31).
62
G. Alföldy, op. cit., s. 260-262.
63
Nov. Val. 3,4. Kuriałów dotyczą także m.in. C. Th. 12,1,39; 12,1,80; 12,1,117;
12,1,7; 12,18,2. O sytuacji prawnej kuriałów zob. M. Nuyens, Le statut obligatoi
re des décurions dans le droit constantinien, Louvain 1964; R. Kosiński, M. Pawlak,
Społeczeństwo w Cesarstwie, s. 287-289; Lineamenti…, s. 503; 573-574; 577-578;
558-559.
64
Senatorowie płacili podobny podatek, zwany aurum oblaticium.

[15]

ZAGADNIENIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ

353

tej grupy społecznej wymienia iniquitas (niesprawiedliwość, niegodziwość)65. Autor lapidarnie podsumowuje rolę Kuriatów paremią: quot
curiales, tot tyranni66. W rzeczywistości jednak obciążenie kuriałów
odpowiedzialnością majątkową za podatki, których nie udało się im
wyegzekwować, doprowadziło do znacznego zubożenia tej warstwy
społecznej. Wydaje się więc, że kuriałowie byli bardziej ofiarami polityki fiskalnej państwa, niż – jak to ukazuje Salwian – prześladowcami
ubogich.
Podsumowanie
Podsumowując przedstawione rozważania można sformułować kilka wniosków. W odniesieniu do sytuacji niewolników, niektóre stwierdzenia dotyczące ius vitae necisque właściciela stoją w sprzeczności
z obowiązującym prawem. Chodzi w szczególności o przepisy chroniące niewolników przed samowolą właścicieli. Trzeba jednak
mieć na uwadze, że przepisy te mogły nie być w praktyce do końca
przestrzegane.
W doktrynie podkreśla się, że – choć w niektórych miejscach gniew
Salwiana przeciwko mu współczesnym jest przesadny– to jednak
w ocenie niesprawiedliwości społecznej ucisku finansowego jego opinie odzwierciedlają rzeczywiste problemy. E. Bordone podkreśla, że
trzeba zważyć na inklinacje Salwiana w kierunku życia ascetycznego,
stąd jego wysokie wymagania stawiane chrześcijanom67.
Brak obiektywizmu można niewątpliwie zarzucić Salwianowi
w dwóch kwestiach: krytycznej ocenie kuriałów oraz zbyt łagodnym osądzie o barbarzyńcach68. R. Kamienik uważa Salwiana za reprezentującego „kierunek idealizujący barbarzyńców”; podkreśla, że
w dziele retora następuje przewartościowanie dotychczasowych pojęć
De Gub. 3,10,50.
De Gub. 5,4,17.
67
E. Bordone, op. cit., s. 335-336.
68
Zob. M. Maas, Ethnicity, orthodoxy and community in Salvian of Marseilles, w:
Fifth-century Gaul, s. 275-284; W. R. Jones, The image of the Barbarian in Medieval
Europe, „Comparative Studies in Society and History” 13 (1971), nr 4, s. 376-407.
Zdaniem Z. Wojtowicza przychylna barbarzyńcom opinia Salwiana nie wynikała do
końca z jego rzeczywistych przekonań, ale miała zjednać Wizygotów, aby w przyszłości Rzym mógł liczyć na ich pomoc w walkach z Hunami i Wandalami (Z. Wójtowicz,
Obraz duchowieństwa w pismach Salwiana z Marsylii († 480), „VoxPatrum” 13-15
(1993-1995), z. 24-29, s. 170).
65
66
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– odtąd Rzymianie są barbarzyńscy, a barbarzyńcy szczycą się swoją
humanitas69.
Salwian krytykuje fiskalizm, nie starając się zauważyć, że był to
środek podejmowany dla ratowania państwa. Nie podaje faktów, które
przeczyłyby stawianej przez niego tezie. Należy podkreślić, że Salwian
stawiał sobie cele doraźne, nie zamierzał wszak napisać dzieła analizującego całościowo przyczyny upadku Cesarstwa. Jego zamierzeniem nie było pisanie dla potomnych, ale dla współczesnych mu ludzi:
chciał im wyjaśnić rolę Boga w wydarzeniach na świecie. Zakładał, że
każdy żyjący w jego epoce sam mógł obserwować istniejącą sytuację,
nie widział więc konieczności całościowego jej pokazania. Starał się
natomiast odpowiednio ją skomentować, przedstawić we właściwym
świetle, dokładnie jej nie opisując. Z tego też powodu rozważania
Salwiana zdają się nieraz mieć charakter dość wybiórczy, zwłaszcza
jeśli chodzi o sytuację społeczno-polityczną. Obserwacje związane
z kryzysem społecznym są dla Salwiana środkiem, a nie celem70.
Należy przychylić się do opinii tych komentatorów dzieł Salwina, którzy, nie odmawiając im wielu walorów, twierdzą, że jego dzieła nie
mogą służyć za podstawę wiedzy o epoce, ale mogą być jedynie wykorzystane w celu weryfikacji, potwierdzenia informacji przekazanych
przez innych autorów71.
The Issue of Social Inequality in De Gubernatione Dei by Salvian of Marseilles.
Legal Aspects
Salvian both recognized and censured social inequality, however, without transpo
sing his critical attitude onto the relationship between freemen and slaves. For Salvian,
this relationship was a point of reference, though indirect, to the relationship between
man and God. Salvian considered the characteristics commonly attributed to slaves
against the backdrop of Christian duties before God. When it comes to the situation
of slaves, some Salvian’s opinions on the lord’s ius vitaenecisque are in conflict with
the existing law, as, for instance, some provisions safeguarding slaves against owners’
abuse or lawlessness. Yet, such provisions might not have been fully observed in
practice.
69
R. Kamienik, Kościół i hierarchia kościelna, s. 175; tenże, Humanitas, s. 9-36.
Zob. także G. Wcisło, Stosunek Salwiana do barbarzyńców, w: Studia nad kulturą antyczną, t. II, red. J. Rostropowicz, Opole 2002, s. 159-169.
70
E. Bordone, op. cit., s. 337.
71
Ibidem; Salvien de Marseille, Oeuvres, s. 29.
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Salvian recognizes some undeniable Roman flaws when examining the issue of
exploitation of the poor by the rich. The main Salvian’s objections relate to both
excessive financial burden laid on citizens by the state, as well as to the wealthy shifting
the tax encumbrance to the needy. State legislation took some measures to remedy this
situation, but, as follows from Salvian’s account, these regulations remained a dead
letter. Salvian repeatedly touches on the problem of the ineffective state apparatus. In
Salvian’s opinion, in the aftermath of the unjust state financial system, many Roman
citizens fled to become the subjects of the barbarian rule.
Salvian attributed ill intentions and oppression of the poor to the councillors; it
was largely due to their tax collection powers. As follows from Salvian’s account,
the councillors’ assumption of the function of tax collectors was to the significant
detriment of social relations in cities. The author briefly reviews their role with the
maxim: quot curiales, tot tyranni.
Not infrequently, Salvian’s considerations seem rather selective, particularly with
respect to the socio-political situation. In his opinion, the Roman Empire of the 5th
century faced a dramatic economic slump, first, due to the barbarian invasions, and
second, due to the poor administration.
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Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 1-2

KS. RYSZARD SZTYCHMILER
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Wielu (w tym nie kanoniści) czasem nie zdaje sobie sprawy ze
znaczenia istotnych obowiązków małżeńskich. Niektórzy kanoniści
wyrażają przekonanie, iż obowiązki te mają znaczenie tylko przy prowadzeniu procesów o nieważność małżeństwa. Tymczasem należy
je uwzględniać tak podczas przygotowania młodych do małżeństwa,
podczas samego zawierania małżeństwa, jak też przy ewentualnych
procesach o nieważność małżeństwa. Niewielu potrafi też dokładniej
określić, a przynajmniej wymienić istotne obowiązki małżeńskie.
Aby przedstawić to zagadnienie, celowe wydaje się krótkie zaprezentowanie następujących kwestii: stan badań tego zagadnienia,
znaczenie istotnych obowiązków małżeńskich, potrzeba bliższego ich
określenia, konkretyzacja istotnych obowiązków małżeńskich, wnioski
końcowe.
1. Stan badań dotyczących obowiązków małżeńskich
Nauka o istotnych obowiązkach małżeńskich wydaje się być obecnie dość ustabilizowana. Nastąpiło to jednak dopiero kilkanaście lat
po ogłoszeniu w 1983 r. KPK, czyli po dość długim okresie wyczekiwania czy publikowania tylko wypowiedzi fragmentarycznych,
zwłaszcza dotyczących pojęcia niezdolności do podjęcia obowiązków
małżeńskich lub braku rozeznania oceniającego w tym zakresie, a także ich przyczyn, z pomijaniem ustalania i analizy samych obowiązków małżeńskich. Artykuły te były szczególnie autorstwa profesorów:
Żurowskiego, Góralskiego, Stankiewicza i Lüdicke.
Pierwszym w świecie całościowym opracowaniem zagadnienia
obowiązków małżeńskich była książka: R. Sztychmiler, „Istotne obowiązki małżeńskie”, opublikowana przez ATK w 1997 r. (549 str)1.
1

Drugie jej wydanie, to: R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999.
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Wcześniej opracowywałem fragmentarycznie to zagadnienie2, konstruując też pierwsze szersze katalogi istotnych obowiązków małżeńskich3
Po raz pierwszy określiłem ich znaczenie nie tylko podczas procesów
małżeńskich, lecz także w okresie przygotowania do małżeństwa oraz
jego zawierania4. Później kontynuowałem badanie niektórych kwestii
szczegółowych5.
W 1998 r. w Hiszpanii opublikowana została cenna praca prof. PedroJuan Viladricha El consentimiento matrimonial6 w której autor także
podaje katalog istotnych obowiązków małżeńskich. Prawdopodobnie
nie znał jeszcze publikacji R. Sztychmilera, ale katalogi obydwu tych
autorów są bardzo podobne.
Nie spotkałem w ostatnich kilkunastu latach publikacji kontestującej
obowiązki określone przez dwu ww. autorów, czy proponującej inny
katalog istotnych obowiązków małżeńskich. Autorem, który w ostat2
R. Sztychmiler, Obowiązek przekazywania życia w rodzinie, Chrześcijanin
w świecie 20(1988) nr 12, s. 8-19; tenże, L`obbligo dei genitori di educare i figli
alla vita eucaristica, Ius Ecclesiae 2(1990) n. 1, s. 127-135; tenże, Zakres i znaczenie
pomocy wzajemnej małżonków według współczesnej nauki Kościoła, Roczniki Nauk
Prawnych 4(1994), s. 119-127; tenże, Obowiązki małżeńskie według Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio i innych okołokodeksowych dokumentów Kościoła,
Studia Warmińskie 34(1997), s. 329-339; Ryszard Sztychmiler - Małgorzata
Lisiecka, Istotne obowiązki małżeńskie według uchwał Soboru Watykańskiego II,
Studia Warmińskie 33(1996), s. 51‑74; Ryszard Sztychmiler, Jarosław Chryzostom
Fryc, Bożena Drelich, Stwardnienie rozsiane a zdolność podjęcia istotnych obowiąz
ków małżeńskich, Ius matrimoniale 2(1997), s. 9-38.
3
R. Sztychmiler, Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius matrimoniale 1(1996), s. 59-77; tenże, Istotne obowiązki małżeńskie w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku, Roczniki Nauk Prawnych 7(1997), s. 121-138.
4
Tenże, Odpowiedzialność za przygotowanie do wypełniania obowiązków mał
żeńskich i rodzinnych, Studia Warmińskie 32(1995), s. 199‑213; R. Sztychmiler,
S. Szulgacz, Alkoholizm a istotne obowiązki małżeńskie, w: Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Nauki Prawne, Zeszyt 1. pod red.
R. Sztychmilera, Olsztyn 1998, s. 128-146.
5
R. Sztychmiler, Stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, w: Kościół i prawo, t. 13, Lublin
1998, s. 209-215; tenże, Obowiązki małżeńskie - istotne i nieistotne, Ius matrimoniale 3(9)/1998/, s. 115-134, tenże, Rozsądzanie spraw z tytułów braku rozeznania i nie
zdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Prawo Kanoniczne 44(2001)
nr 3-4, s. 225-238.
6
Tłumaczenie polskie: P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oce
ny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
tłum. S. Świaczny, Warszawa 2002.
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nich latach opublikował najwięcej artykułów analizujących problem
niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, a także
publikacji książkowych analizujących w pewnym zakresie także same
obowiązki małżeńskie, jest ks. prof. Wojciech Góralski7. Pierwsza
próba bliższego określenia przez niego istotnych obowiązków małżeńskich podjęta została w jego cennej publikacji „Kanoniczna zgoda
małżeńska”8. Później analizował wiele wyroków rotalnych dotykających kwestii obowiązków małżeńskich9. Ponadto o obowiązkach małżeńskich fragmentarycznie i raczej w aspekcie teoretycznym pisali:
Józef Krzywda10, Henryk Stawniak11 i Ginter Dzierżon.
Prof. W. Góralski w dziele „Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Kan. 1095, nn. 1-3 KPK”, oraz we
wspominanym artykule: „Istotne obowiązki małżeńskie w świetle
orzecznictwa Roty Rzymskiej” potwierdza tezę audytorów rotalnych
i R. Sztychmilera, że istotne obowiązki małżeńskie wynikają z trzech
(augustyńskich) dóbr małżeństwa oraz z bonum coniugum12. Jednakże
dalej tacy wybitni kanoniści jak W. Góralski i H. Franceschi w ustalaniu istotnych obowiązków małżeńskich widzą ”jedno z najtrudniejszych zadań doktryny i orzecznictwa”13.
7
W. Góralski, Matrimonium facit consensus, Warszawa 2000, s. 130-131: za
ponensem Stankiewiczem wymienia tam 5 istotnych obowiązków małżeńskich;
W. Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiąz
ków małżeńskich (kan. 1095 n.2 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa
2001, s. 165-170; W. Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa
Roty Rzymskiej. Zarys problematyki, Prawo Kanoniczne 52(2009) nr 3-4, s. 215-228.
8
W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991, s. 60-66.
9
Publikowane one były zwłaszcza w tomach Jus matrimoniale, w publikacji książkowej „Matrimonium facit consensus”, jw., s. 15-182, a ostatnio w artykule: Istotne
obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 217-228.
10
Istotne obowiązki małżeńskie w przemówieniach Jana Pawła II, Jus matrimoniale 7(1996), s. 79-99.
11
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury
psychicznej: (n. 3 kan. 1095 KPK), Prawo Kanoniczne 48(2005) nr 1-2, s. 35-47; tenże,
Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich
do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła, Prawo Kanoniczne 52(2009) nr 3-4, s. 237-240.
12
Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego …, w: Niezdolność konsensualna, s. 165; Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty
Rzymskiej, s. 221-222.
13
Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
s. 222 i 225.
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Niniejsza prezentacja będzie więc podsumowaniem dotychczasowego stanu badań nad obowiązkami małżeńskimi, z zajęciem stanowiska w niektórych kwestiach nadal dyskutowanych.
2. Znaczenie istotnych obowiązków małżeńskich
Istotne obowiązki małżeńskie mają olbrzymie znaczenie teoretyczne
i praktyczne. Bez ich wypełniania życie małżeńskie i rodzinne byłoby
niemożliwe. Dlatego też prawodawca kościelny chroni w obowiązującym
od 1983 r. Kodeksie Jana Pawła II uznanie i wypełnianie obowiązków
małżeńskich bardziej niż czynił to dawniej. Podkreśla ich znaczenie, i to
nie tylko podczas procesów małżeńskich, lecz także w okresie przygotowania do małżeństwa oraz jego zawierania.
W kanonie 1063 KPK prawodawca wyraźnie nakazuje odpowiednie przygotowanie kandydatów do małżeństwa, aby mogli oni wiernie
i owocnie wypełniać obowiązki małżeńskie. W numerze 1 i 2 tego kanonu wyraźnie mowa jest o obowiązkach małżeńskich. W świetle kan. 1096
narzeczeni muszą znać przynajmniej niektóre istotne obowiązki małżeńskie, aby mogli ważnie zawrzeć małżeństwo i owocnie je realizować.
W kanonie 1095 KPK, w numerze drugim i trzecim, mówi się już
wyraźnie o istotnych obowiązkach małżeńskich. Od ich właściwego
pojmowania i zdolności wypełniania prawodawca kościelny uzależnił
ważność zawieranych małżeństw14. Niezdolność nupturienta do zawarcia małżeństwa wynikać może z braku rozeznania istotnych obowiązków małżeńskich lub niezdolności podjęcia któregoś z nich15. Zgodnie
z kan. 1095 nr 2-3 oboje nupturienci, a potem małżonkowie, winni zatem rozumieć wszystkie istotne obowiązki małżeńskie oraz być zdolni
do ich podjęcia i wypełniania. Niezdolność podjęcia choćby jednego
z nich może powodować nieważność zawieranego małżeństwa.
Nupturienci nie mogą też podczas ślubu wykluczać przyjęcia któregokolwiek z istotnych obowiązków małżeńskich. W świetle kan. 1101 § 2
postawa przeciwna spowodowałaby nieważność zawieranego małżeństwa. Nikt rozumny nie chce ściągać na siebie takiej sankcji.
Dlatego też w sprawach o nieważność małżeństwa należy mozolnie
ustalać, czy w konkretnej sytuacji nie miało miejsca naruszenie prawa
14
Takie same postanowienia zawarte zostały także w Kodeksie Kanonów Kościołów
Wschodnich (skrót: KKKWsch.; - kan. 818 nr 2 i 3), ogłoszonym w 1990 r.
15
R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 433-476.

[5]

KOMUNIKATY

361

kanonicznego w którymś z wymienionych wymagań, a tym samym
badać, czy małżeństwo było zawarte ważnie. Gdy anomalia powoduje
niezdolność podjęcia konkretnego istotnego obowiązku małżeńskiego,
sędziowie, aby uprościć badanie, mogliby rozpatrywać sprawy z tytułu
niezdolności do podjęcia określonego istotnego obowiązku małżeńskiego, zamiast przyjmować, rozpatrywać i orzekać sprawy z ogólnego tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, lub
z tytułu niezdolności do podjęcia obowiązków wynikających z „bonum
coniugum”. Takie sformułowanie przedmiotu sporu uprościłoby znacznie przebieg procesu. Pytania i przesłuchania mogłyby być znacznie
krótsze i sprawy rozstrzygane byłyby w krótszym terminie. Takie ułatwienie należy oczywiście stosować tylko wtedy, gdy ze skargi wynika, że podważana jest zdolność do wypełniania konkretnego istotnego
obowiązku, gdy przedmiot sporu jest wyraźny i szkoda tracić czas na
badanie innych aspektów sprawy. Ale aby tę zasadę stosować, sędziowie
winni znać listę istotnych obowiązków małżeńskich. Natomiast wtedy,
gdy zakres niezdolności nie jest precyzyjny, lepiej nie ograniczać zbytnio
przedmiotu sporu.
Jan Paweł II ogłaszając w 1983 r. KPK, nie określił w kan. 1095 KPK
ani samych istotnych obowiązków małżeńskich ani przyczyn natury psychicznej, które powodują albo niezdolność nupturienta do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich albo brak rozeznania oceniającego w tej
dziedzinie16. Tę kwestię pozostawił do dopracowania, lub raczej stałego
dopracowywania, przez kanonistów i jurysprudencję.
Dlatego też sędziowie, obrońcy w.m., adwokaci i biegli sądowi winni
stale dokształcać się i znać nie tylko zaburzenia psychiczne, mogące powodować brak rozeznania oceniającego lub niezdolność do wypełniania
obowiązków małżeńskich, lecz także znać konkretne istotne obowiązki
małżeńskie, aby móc wskazać, jaki obowiązek lub obowiązki nie mogą
być krytycznie ocenione lub wypełnione przez daną osobę zawierającą
małżeństwo.

16
Warto zauważyć, że podczas opracowywania KPK z 1983 r. dopiero przy ostatnich
poprawkach redakcyjnych, inspirowanych przez Jana Pawła II, ujednolicono terminologię w numerze 2 i 3 kan. 1095; w obydwu numerach umieszczono określenie „istotne”
(obowiązki). Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Codex Iuris
Canonici. Schema novissimum, E Civitate Vaticana 1982, can. 1095.
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3. Potrzeba bliższego określenia istotnych obowiązków
małżeńskich
W ostatnich latach bardzo wzrosła w Polsce i w świecie liczba spraw
sądowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Szczególnie wzrosła liczba spraw prowadzonych w sądach kościelnych z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich
(kan. 1095 nr 3). Łącznie ze sprawami z tytułu braku rozeznania oceniającego (kan. 1095 nr 2), sprawy te stanowią w wielu sądach w Polsce
ponad połowę wszystkich rozpatrywanych spraw17. Nieco inaczej wygląda statystyka spraw małżeńskich z wyżej wymienionych tytułów
w sądach diecezjalnych w Niemczech. Np. w trybunale diecezjalnym
w Münster w latach 1989-1992 rozstrzygnięcia z tytułów określonych w kan. 1095 nr 2 i 3 występowały w ok. 50% spraw w I instancji
i w ok. 38% spraw w II instancji, zaś w roku 1994 r. udział tych spraw
zmniejszył się do ok. 25% ogółu spraw w I instancji i ok. 14% ogółu spraw w II instancji18. Wyższy udział tych spraw utrzymuje się
w ostatnich latach w niektórych sądach w Niemczech. Np. w trybunale
metropolitalnym w Kolonii sprawy prowadzone z tytułów określonych
w kan. 1095 nr 2 i 3 stanowiły w 2007 roku 48% wszystkich tytułów,
a w latach 2008 i 2009 po 49%19.
Godny zastanowienia jest fakt, iż w wyrokach Roty Rzymskiej nie
ma takiej tendencji, jaka obserwowana jest w wielu trybunałach diecezjalnych. Liczba spraw wyrokowanych w latach 1984-1990 z tytułów
określonych w kan. 1095 nr 2 i 3 wahała się między 18 a 38, co stanowi ok. 10-20% ogółu spraw rozstrzyganych w tych latach w Rocie

17
Tak jest stale od roku 1984 m.in. w Trybunale Gdańskim (z wyjątkiem spraw w II
instancji w roku 1992). Podobnie jest w Trybunale Warmińskim, zarówno w I instancji
(od 1988 r), jak i w II instancji (od 1993 r.), w Trybunale Lubelskim (gdzie udział tych
spraw szczególnie wzrósł w latach 1984 (z 20%)- 1988 (do 90%). Jeszcze większy był
udział tych spraw w niektórych trybunałach zagranicznych, zwłaszcza w USA. Np. w trybunale archidiecezjalnym w Seattle w 1993 roku wydano ponad 400 wyroków, z czego
ponad 90% właśnie z kanonu 1095 nr 2-3.
18
Informacja z trybunału w Münster; większy procentowo jest tam udział spraw z tytułu wykluczenia potomstwa lub wykluczenia nierozerwalności małżeństwa. Wyroki negatywne stanowiły w tych latach tylko od 5 do 15% wszystkich rozstrzygnięć.
19
Erzbischöfliches Offizialat Köln, Jahresbericht 2007, s. 12; tenże, Jahresbericht
2008, s. 12; tenże, Jahresbericht 2009, s. 14.
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Rzymskiej. W roku 1991 wystąpiły one już w ok. 38% spraw20, w roku
1992 udział tych spraw wzrósł do ok. 46%. Jeśli chodzi o wynik tych
spraw, to tylko w roku 1983 (w roku wejścia w życie nowego KPK)
więcej było spraw „pro nullitate” niż „pro vinculo”. Zaś w następnych
latach do roku 1991 orzeczeń „pro vinculo” było od 2 do 5 razy więcej niż orzeczeń „pro nullitate”21. Dopiero rok 1992 przyniósł pewną
równowagę wyroków pozytywnych i negatywnych w tych sprawach
(po ok. 50%)22.
Powyższe dane skłaniają do postawienia pytania: gdzie leży przyczyna tak różnego wykorzystywania kanonu 1095 nr 2 i 3 przez poszczególne trybunały kościelne? Wydaje się, że w dużej mierze wynikało to
z braku katalogu istotnych obowiązków małżeńskich.
Należy zgodzić się z wypowiedziami audytorów Roty Rzymskiej
oraz ks. prof. W. Góralskiego, że „Szczególnie doniosłym zadaniem
stojącym przed nauką i jurysprudencją jest wskazanie konkretnych
praw-obowiązków małżeńskich /.../ wchodzących w zakres przedmiotu zgody małżeńskiej”23. W tej sytuacji całkowicie zasadne wydaje się stałe pogłębianie wiedzy o istotnych obowiązkach małżeńskich.
Bliższe określenie istotnych obowiązków małżeńskich ułatwia pracę
nie tylko sędziom wyrokującym w sprawach małżeńskich, ale także
sędziom audytorom, obrońcom węzła małżeńskiego, adwokatom, notariuszom, a także biegłym sądowym. Dzięki temu wiedzą oni lepiej,
jaką wagę przykładać do przytaczanych faktów, jak oceniać zebrany
materiał dowodowy, aby eksponować te wątki zeznań lub opinii biegłych, które wskazują na zdolność lub niezdolność osoby do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich.
Za nieaktualny uznać można pogląd wyrażony w 2001 r. przez
ks. prof. Góralskiego, iż próby stworzenia wyczerpującego katalogu
20
Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae (skrót: RRDec),
Libreria Editrice Vaticana vol. 83(1991), s. VI-XXIV.
21
Wszystkie sprawy z Polski rozpatrywane w roku 1991 z tych tytułów (trzy) uzyskały
wyrok pro nullitate. Zob. RRDec 83:1991 (opublikowane w 1994 r).
22
Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae, Typis
Polyglottis Vaticanis 81(1989) – 84(1992), Attività del Tribunale Apostolico della Rota
Romana. Relazione Annuale (Anno Giudiziario 1.10.1991-30.09.1992), Città del Vaticano
1993, s. 6, 22, 61.
23
W.  Góralski, Pojęcie „bonum coniugum” (kan. 1055 § 1 kpk) w świetle orzecznic
twa Roty Rzymskiej, Roczniki Nauk Prawnych 6(1996), s. 77.
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istotnych obowiązków małżeńskich są niewykonalne i zbędne24. Jego
pogląd, iż takie badania są zbędne, że tę kwestię należy pozostawić
sędziom, wydaje się przesadnie akcentować możliwości sędziów.
Wiadomo, że w wielu diecezjach obsada kadrowa sądów kościelnych
nie jest priorytetem władz kościelnych, że pracują w nich nie zawsze
dobrze wykształceni kanoniści. A w ich rękach jest los wielu ludzi,
którym należy się ustalenie ich pozycji w Kościele zgodnie z prawdą
obiektywną i normami Kościoła. Normy te zaś bywają bardzo ogólne,
np. kan. 1095 nr 2 i 3 czy kan. 1101, wymagające od sędziów i innych uczestników procesu, m.in. obrońców węzła małżeńskiego i adwokatów, szczegółowej wiedzy w tych zakresach. W wypowiedziach
papieskich i w literaturze wielokrotnie wyrażany był pogląd, iż tym
problemem winni zająć się tak kanoniści jak i uczestnicy jurysprudencji kościelnej; i to nie tylko wskazać konkretne istotne obowiązki małżeńskie, lecz także wyjaśnić ich treść i zakres25.
Uzasadnione i przekonujące wydaje się stanowisko wyrażane przez
prof. Góralskiego w późniejszych publikacjach, z którym należy się
zgodzić, iż stworzenie wyczerpującego katalogu istotnych obowiązków
małżeńskich jest zadaniem trudnym, ale potrzebnym26. Przyczyną tego
jest stały rozwój psychologii, antropologii i innych nauk. Należy liczyć
się z tym, że np. za 20 lat sformułowane zostaną jeszcze inne istotne
obowiązki małżeńskie.
Jan Paweł II w przemówieniach do Roty Rzymskiej z 1987 i 1988
roku przypomniał kanonistom, że wypracowanie nauki Kościoła o obowiązkach małżeńskich spoczywa właśnie na nich. Okazuje się, że w niektórych regionach świata kanoniści podejmują zadanie wyznaczone im
przez prawodawcę27, a w innych się od tego uchylają28.
24
Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obo
wiązków małżeńskich, s. 168. Chociaż w tym samym artykule, kilka stron wcześniej
(s. 166-168), Autor przytacza katalogi obowiązków sformułowane przez C. Burke oraz
R. Sztychmiler i zasadniczo nie kwestionuje ich.
25
Tak samo problem ten ujmuje prof. Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie
w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 217-218.
26
Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
s. 223-224.
27
Są to zwłaszcza kanoniści hiszpańscy, polscy i włoscy..
28
Są to przeważnie kanoniści niemieccy. Zob. np. K. Lüdicke, Psychisch bedingte
Eheunfähigkeit, Frankfurt a.M. 1978, s. 152-211; tenże, Canon 1095 CIC/1983 - Genese
und Exegese, Revue de droit canonique 36(1986), s. 38-40.

[9]

KOMUNIKATY

365

Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich nie musi odnosić
się do małżeństwa jako całości, do wszystkich jego obowiązków, lecz
może odnosić się do bardzo konkretnych, poszczególnych obowiązków
małżeńskich29. Dlatego celowe wydaje się coraz dokładniejsze określanie katalogu obowiązków małżeńskich.
4. Konkretyzacja istotnych obowiązków małżeńskich
Tak w obydwu sformułowaniach zawartych w kodeksie Kościoła
Łacińskiego (kan. 1095 n. 2 i 3), jak w Kodeksie Kanonów Kościołów
Wschodnich (kan. 818 nr 2 i 3), prawodawca kościelny ani nie okreś
la, ani nie sugeruje zakresu istotnych obowiązków małżeńskich.
Pozostawia tę kwestię teoretykom prawa i jurysprudencji.
Trudno jest sporządzić dokładną i pełną listę istotnych praw i obowiązków małżeńskich. W ich określeniach ogólnych zawierają się
bowiem uprawnienia i obowiązki bardziej szczegółowe. B. Rodricks
i F. Gil Hellin jako istotne określają obowiązki odnoszące się ogólnie
do jednoczącego i prokreacyjnego aspektu małżeństwa albo odpowiadające dwojakiemu ukierunkowaniu małżeństwa: na bonum coniugum
i bonum prolis30. Prof. Viladrich i Prof. Pawluk istotne obowiązki małżeńskie wyprowadzają z małżeńskiej wspólnoty życia i miłości, nierozerwalnej wierności, a także ze skierowania małżeństwa na zrodzenie
i wychowanie potomstwa31.
Dobre, choć skrótowe, naświetlenie istotnych praw i obowiązków
małżeńskich przedstawił w swojej monografii ks. prof. W. Góralski32.
W świetle przeprowadzonych tam analiz z bonum prolis i bonum co
29
U. Navarrete, Capita nullitatis matrimonii in Codice 1983: gressus historicus ver
sus perfectiorem ordinem systematicum, w: Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann
zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern, Hrsg. K. Lüdice, H. Mussinghoff,
H. Schwendenwein, Essen 1990, s. 272; P. Pavanello, Il requisito della perpetuita
nell’incapacita di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°),
Periodica 83(1994), s. 130-131.
30
B. Rodricks, The Invalidating Exclusion of „bonum coniugum” in Matrimonial
Consent, Romae 1989, s. 80; F. Gil Hellin, Aspectos unitivo y procreativo del ser del
matrimonio y de la vida conyugal, w: Persona, verità e morale, Roma 1987, s. 749‑756.
31
P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, w: Codice di diritto canonico, Ed.
P. Lombardia, J.I. Arrieta, L. Castiglione, t. 2, Roma 1986, s. 780; Podobnie: T. Pawluk,
Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984,
s. 159.
32
Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991; zob. s. 45-46 i 60-64.
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niugum wynikają określone uprawnienia i obowiązki małżeńskie, co do
których nupturienci powinni mieć zdolność ich wypełnienia. Zgadzam
się z prof. Góralskim, iż zakres istotnych praw i obowiązków małżeńskich jest szerszy niż zakres istotnych elementów małżeństwa (o których mowa w kan. 1101 § 2). Istotne elementy małżeństwa wynikają
bowiem tylko z celów małżeństwa, zaś istotne prawa i obowiązki wynikają z celów oraz istotnych przymiotów małżeństwa33.
W swojej części publikacji, wspólnej z G. Dzierżonem, prof. Góralski
wymienia za prof. Stankiewiczem następujące obowiązki małżeńskie
(pięć): „obowiązek wierności, dwustronnej wyłączności, trwania w małżeństwie, prokreacyjności `ze współmałżonka` (dotyczącej zrodzenia
i wychowania potomstwa) oraz miłości małżeńskiej” (s. 166). Stwierdza
też (za C. Burke wypowiadającym się w wyroku z 22.07.1993), że bardziej szczegółowe wyliczenie obowiązków małżeńskich jest trudne,
lecz konieczne dla sądownictwa34. Dalej przytacza katalog istotnych
obowiązków sformułowany przez R. Sztychmilera35.
Kanoniści włoscy, hiszpańscy i polscy starają się jak najbardziej
sprecyzować istotne obowiązki małżeńskie. Natomiast większość kanonistów niemieckich ujmuje te obowiązki bardzo ogólnikowo, nie
wychodząc właściwie poza sformułowania kodeksowe36.
W sprawozdaniu z działalności Roty Rzymskiej za rok 1991/92
stwierdzono, że w żadnym wyroku rotalnym nie podano dotąd pełnego katalogu praw i obowiązków małżeńskich, o których mowa w kan.
1095 n. 2 i 337. W sprawozdaniu tym wyczuwa się pewien niedosyt
z tego powodu.
Sędzia rotalny Cormac Burke w wyroku z 22.07.1993 r. także wskazywał na konieczność szczegółowego określenia istotnych praw-obo
wiązków małżeńskich. Stwierdził on, że nie można udowodnić braku
rozeznania oceniającego lub niezdolności, określonych w kan. 1095
Tamże s. 58‑60.
Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obo
wiązków małżeńskich, s. 166-167; Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle
orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 225.
35
Tamże, s. 167-168; potwierdza to też na s. 230-231; zob. R. Sztychmiler, Istotne
obowiązki małżeńskie, s. 243-255.
36
Zob. K. Lüdicke, Canon 1095, s. 51‑56; tenże, Heiligungsamt: Ehe (c. 1055‑1165),
w: Münsterischer Kommentar zum CIC, Essen 1985‑ (11 Erg.‑Lfg. XI 1989) ad 1055, 4.
37
Attività del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Anno giudiziario 1 Ottobre
1991 - 30 Settembre 1992. Relazione annuale, Città del Vaticano 1992, s. 31.
33
34
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nr 2 i 3, jeśli nie wykaże się, jaka anomalia w danym przypadku była
przyczyną braku rozeznania lub niezdolności i jakiego istotnego obowiązku małżeńskiego, lub obowiązków, dotykała; jeśli anomalia dotykała tylko obowiązku nieistotnego, nie może ona wpływać na ważność
zgody małżeńskiej38.
Kanoniści zajmujący się istotnymi obowiązkami małżeńskimi są
zgodni, że są one zawarte w ogólnie określonych w Kodeksie (kan.
1055 i 1056) celach małżeństwa oraz jego przymiotach. Szukają oni
istotnych obowiązków małżeńskich w trzech tradycyjnych, lub już
w czterech (łącznie z bonum coniugum), dobrach małżeństwa albo
w przedmiocie zgody małżeńskiej39.
Trudno jest określić ostatecznie, ile jest obowiązków małżeńskich
i jakie one są. Zagadnienie to jest ciągle jeszcze przedmiotem refleksji kanonistów. Na podstawie analiz przeprowadzanych w wyrokach
rotalnych oraz na podstawie dotychczasowych wywodów kanonistów
w tej materii można uznać, że do obowiązków małżeńskich zaliczyć
należy te wszystkie obowiązki, które warunkują realizację bonum co
niugum i bonum prolis. Należy tu zaznaczyć, że oba pojęcia należy tu
rozumieć szeroko. Tak więc obowiązki służące bonum coniugum to
obowiązek jedności (wierności), dozgonności, pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego i inne. Obowiązki służące bonum prolis to
obowiązek pożycia intymnego otwartego na przekazywanie życia,
obowiązek przyjęcia każdego poczętego życia, obowiązek wychowania dzieci oraz inne obowiązki z tym związane.
Trudno określić obowiązki, które służą wyłącznie dobru małżonków lub tylko dobru potomstwa. Jedne na drugie wzajemnie wpływają,
a wypełnianie jednych przyczynia się także do dobra w drugiej dziedzinie. Jeśli nawet kryterium podziału złagodzimy, to także nie da się
precyzyjnie oddzielić tych obowiązków, które służą przede wszystkim
38
Monitor Ecclesiasticus 29(1994), s. 511-512; Góralski, Istotne obowiązki małżeń
skie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 225.
39
M. Żurowski, Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psy
chicznych, Prawo Kanoniczne 29(1986) nr 3‑4, s. 159‑160. Zob. M.F. Pompedda, Inca
pacità di natura psichica, w: Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento,
Bologna 1985, s. 146; E. Davino, L’incapacità psicologica a contrarre matrimonio dal
Codice Pio‑Benedettino al nuovo Codice di Diritto Canonico, w: Giustizia e Servizio,
Napoli 1984, s. 138; Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada [wyd.
przez profesorów Papieskiego Uniwersytetu w Salamance], Madrid 19888, s. 530.
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dobru małżonków od tych, które służą przede wszystkim dobru potomstwa40. Jednak dla zachowania ich powiązania ze źródłem, z którego pochodzą, oraz dla większej ich przejrzystości, podzielę je na trzy
grupy: służące przede wszystkim dobru małżonków, służące przede
wszystkim dziełu przekazywania życia i służące przede wszystkim
wychowaniu dzieci.
4.1. Obowiązki służące przede wszystkim realizacji dobra małżonków
Ostatnio ważne opracowanie na temat obowiązków małżeńskich
wynikających z dobra małżonków opublikował ks, prof. W. Góralski41
Postaram się zacząć od obowiązków mających największe znaczenie
dla małżonków, a mniejsze dla potomstwa, a przechodzić do obowiązków mających nieco mniejsze znaczenie dla małżonków, a coraz większe dla potomstwa.
a. Obowiązek zachowania wierności (wyłączności) małżeńskiej
Obowiązek ten wynika z kan. 1055 § 1 KPK, gdzie określono małżeństwo jako wspólnotę całego życia, oraz z kan. 1056, gdzie stwierdzono,
że jednym z istotnych przymiotów małżeństwa jest jedność. Obowiązek
ten wyraźnie przywołują także sędziowie rotalni, orzekający w sprawach o nieważność małżeństwa na podstawie kan. 109542. Obowiązek
ten uznają także: Góralski i Viladrich.
Prawodawca kodeksowy wyraźnie stwierdza, że w wyniku ważnie
zawartego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury
swej trwały i wyłączny43. Obowiązek zachowania w małżeństwie wyłączności polega na tym, że wspólnotę małżeńską tworzą tylko te dwie
osoby, które zawarły z sobą małżeństwo. Maż i żona są zobowiązani
do całkowitego i wzajemnego dochowania sobie jedności i wierności,
nie tylko cielesnej, ale też duchowej. Winni tę jedność stale pogłębiać
i umacniać. Pogłębianie duchowej jedności małżeńskiej dokonuje się
przez umacnianie wzajemnego zaufania, przez wzajemną pomoc, co40
Taki sam pogląd wyraża: Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle
orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 225-227.
41
Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 2010.
42
A. Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988 nr 5, RRDec 80(1988), s. 417; C. Burke, Wyrok
z 22.07.1993, Monitor Ecclesiasticus 29(1994), s. 517.
43
Kan. 1134 KPK.
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dzienną życzliwość, ofiarność i wspólne wychowywanie dzieci. Jeśli
w konsensie małżeńskim wyraża się coś przeciwnego wierności samej
w sobie, np. postanawia się utrzymywać kontakty seksualne z inną osobą lub utrzymywać z nią więź duchową silniejszą niż ze współmałżonkiem, nie zawiera się prawdziwego małżeństwa.
b. Obowiązek ludzkiego (humano modo) pożycia intymnego ze
współmałżonkiem
Niektórzy kanoniści bardziej konkretyzują obowiązki mające istotne
znaczenie w małżeństwie, zwłaszcza odnoszące się do jedności małżonków. Viladrich obowiązek ten wymienia na 1 miejscu i nazywa „obowiązek aktów małżeńskich”.
Z kan. 1055 § 1 i kan. 1061 § 1 wynika obowiązek pożycia małżeńskiego, które winno odbywać się w sposób ludzki i naturalny44.
Dlatego też niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy nie potrafią
w taki sposób prowadzić pożycia intymnego. O istotności tego wymogu
świadczy sformułowanie kan. 1061 § 1, gdzie prawodawca stwierdza,
że małżeństwo ze swej natury ukierunkowane jest na akty małżeńskie
podejmowane humano modo i per se zdolne do zrodzenia potomstwa.
Pożycie intymne jest tak ważne w małżeństwie, że niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego powoduje nieważność zawieranego
małżeństwa45. Niezdolność taka wynikać może nie tylko z trwałej impotencji sensu stricto (wtedy nie mówi się o niezdolności, lecz o przeszkodzie małżeńskiej), lecz wynikać może także z przyczyny natury
psychicznej (zwłaszcza psychoseksualnej), np. homoseksualizmu, nimfomanii, transseksualizmu, sadyzmu itp.46 Tylko wtedy, gdy niezdolność
pochodzi z przyczyny natury psychicznej, sprawę niezdolności do pożycia intymnego rozpatrywać można na podstawie kan. 1095 nr 3.
44
F. Gil de las Heras, La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del
matrimonio (su tratamiento en los tribunales eclesiasticas espańoles), Ius Canonicum
27(1987), s. 287‑289.
45
Kan. 1084 § 1 KPK. KK6.
46
Zob. Burke, Wyrok z 22.07.1993, s. 515; Góralski, Kanoniczna, s. 60-62;
Pawluk, Prawo, s. 159-160; B. Schinkele, Sterilisation in moraltheologischer und kir
chenrechtlicher Sicht, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 18(1989), s. 159-160;
U. Navarrete, Novae methodi technicae procreationis humanae et ius canonicum matri
moniale, Periodica 77(1988), s. 86-87.
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Podjęcie współżycia małżeńskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w kanonie 1061 § ma poważne konsekwencje prawne. Powoduje
ono bowiem absolutną nierozerwalność małżeństwa. Brak natomiast lub
niemożliwość takiego współżycia może być przyczyną niedopełnienia
małżeństwa, a to daje podstawę do prośby o dyspensę papieską uwalniającą od tego małżeństwa47.
c. Obowiązek nierozerwalności, czyli zachowania dozgonnego charakteru małżeństwa
Obowiązek ten wynika z tego, że sami małżonkowie własną powa
gą nie mogą rozwiązać ważnego małżeństwa za życia obydwu stron.
Żadna ze stron nie może zatem za życia drugiej strony zawrzeć ważnie
innego małżeństwa. Jest to jeden z najistotniejszych obowiązków małżeńskich, ale jego rozumienie i zdolność podjęcia wydają się być coraz
bardziej zagrożone. Wynika to także z tzw. rozwodowej mentalności
społeczeństwa. Wielu zawiera małżeństwo lekkomyślnie, nie troszcząc się zbytnio o przyszłość, a nawet przyjmując postawę asekurancką, wyrażając gotowość rozejścia się, a nie podejmowania wysiłków
dla ratowania małżeństwa, gdyby było ono nieudane lub zagrożone.
W wyrokach rotalnych potwierdza się istnienie postaw sprzecznych
z wymaganiem dozgonności życia małżeńskiego48.
Obowiązek ten wymienia wyraźnie prof. Góralski49 i prof. A. Stan
kiewicz (np. w wyroku z 16 XII 1994; zob. Góralski, Matrimonium
facit consensus, s.130-131), lecz nie wymienia go Viladrich. Skupia się
on bowiem zasadniczo na obowiązkach wynikających z celów małżeństwa, a nie z jego przymiotów.
d. Obowiązek pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego, czyli
prawidłowych małżeńskich relacji interpersonalnych
W definicji małżeństwa prawodawca kodeksowy wyraźnie stwierdza, że mężczyzna i kobieta przez zawarcie małżeństwa tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia (consortium totius vitae)50. Małżonkowie mają
47
48
49
50

Kan. 1142 KPK.
Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988, s. 417; Burke, Wyrok z 22.07.1993, s. 515-516.
Kanoniczna zgoda, s. 66.
Kan. 1055 § 1 KPK.
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być nie tylko jednym ciałem, ale też jednym sercem i jednym duchem51.
W wielu opracowaniach i wyrokach sądów kościelnych podkreśla się
doniosłość relacji międzyosobowych w małżeństwie, wśród których
ważną rolę spełnia miłość małżeńska52. Jan Paweł II wśród podstawowych zadań rodziny chrześcijańskiej na pierwszym miejscu wymienia
tworzenie wspólnoty osób. W adhortacji Familiaris consortio (nr 17-21)
szczegółowo poucza małżonków, jak mają budować prawdziwą wspólnotę osób. Niezbędnymi warunkami jej tworzenia są: zaufanie i wzajemne zrozumienie małżonków. Dają one poczucie bezpieczeństwa
i stabilizacji. Małżonkowie winni zdążać ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na poziomie związku ciał, charakterów,
serc, umysłów i dążeń, związku dusz. Chodzi tu o obowiązek nawiązania głębokich międzyosobowych relacji małżeńskich53, czyli obowiązek
intymności duchowej, jak go określa C. Burke54. Do realizacji bonum
coniugum konieczna jest bowiem jedność duchowa małżonków i właściwe relacje interpersonalne między nimi55. Chodzi tu o ich dopełnianie
się w sferze nie tylko cielesnej, lecz także duchowej.
Dlatego niezdolnymi do zawarcia małżeństwa są nupturienci, którzy nie są zdolni do ofiarności i postawy altruistycznej wobec współmałżonka, do wzajemnego darowania się, co zakłada określony stopień
dojrzałości56. Szczegółowym przejawem niezdolności realizacji bonum
coniugum jest więc niezdolność nawiązania relacji interpersonalnych
i utworzenia wspólnoty życia małżeńskiego.
Małżonkowie mają prawo wspólnego zamieszkiwania, gdyż bez
tego nie mogliby stworzyć jedności duchowej i prawdziwej wspólnoty życia. Osoba niezdolna, z powodów natury psychicznej, do wspólnego zamieszkiwania ze współmałżonkiem (a nie mieszkająca potem
51
A. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985,
s. 14; D. De Caro, La comunicazione interpersonale e l’amore coniugale nel matrimo
nio canonico, Monitor Ecclesiasticus 110(1985), s. 522-526.
52
W. Góralski, Ius matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim,
t. 2, Lublin 1991, s. 91‑92.s. 91-92.
53
Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988 (nr 5), s. 417-418. Zob. Góralski, Kanoniczna
s. 60‑64; podobnie: Viladrich, Il consenso, s. 781.
54
Burke, Wyrok z 22.07.1993, s. 515-517.7.1993 s. 515-517.
55
E. Davino w wyroku rotalnym z 27.04.1993; zob. Monitor Ecclesiasticus 29(1994),
s. 469-470.
56
D. De Caro, La cosidetta, s. 220 i 229‑230; Gil de las Heras, La incapacidad,
s. 272.s. 272.
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oddzielnie z konieczności), także nie jest zdolna do ważnego zawarcia
małżeństwa57.
Bardzo szczegółowo ten obowiązek analizuje prof. Viladrich. Nazy
wa go obowiązkiem ustanowienia, zachowania i i ukierunkowania intymnej wspólnoty małżeńskiej ku jej obiektywnym celom;58 Uznaje go
także prof. Góralski59, który ostatnio poważnie obowiązek ten uzasadnił,
uwzględniając różne jego określenia60.
e. Obowiązek świadczenia współmałżonkowi pomocy
Jest to jeden z elementów wspominanej wyżej małżeńskiej relacji
interpersonalnej. Obowiązujący KPK nie mówi expressis verbis o pomocy w małżeństwie. Jedynie w kanonie 1135 prawodawca, mówi
o równych prawach i obowiązkach małżonków, jakby sugeruje, że
małżonkowie powinni wspólnie pokonywać wszelkie trudności, a więc
pomagać sobie we wszystkim. Pomoc wzajemna w małżeństwie ma
głębokie uzasadnienie biblijne (Rdz 2, 18). Małżonkowie winni świadczyć sobie wzajemnie pomoc przez wspólne wypełnianie obowiązków
i zjednoczenie swoich działań. Wzajemna pomoc obejmuje wszystkie
dziedziny życia małżonków: sprawy materialne, duchowe, osobiste,
rodzinne i zawodowe. We wszystkich tych dziedzinach mąż i żona powinni mieć oparcie w swoim współmałżonku. Każde z nich winno zawsze starać się o zaspokojenie słusznych potrzeb współmałżonka.
Można wysunąć zastrzeżenie, że pomoc wzajemna nie jest należna tylko małżonkom. Wszyscy ludzie powinni sobie pomagać. Jednak
pomoc w małżeństwie ma niewątpliwie szerszy zakres i większe znaczenie. Nie jest to zwyczajna pomoc, lecz pomoc szczególna, pomoc
dwojga osób związanych ze sobą na dobre i na złe. O obowiązku wzajemnej pomocy w małżeństwie więcej wypowiedzi znaleźć można
w wyrokach rotalnych z lat 1984-198861. Niezdolnymi do zawarcia
Gil de las Heras, La incapacidad, s. 271.
Viladrich, Konsens małżeński, s. 312-317.
59
Kanoniczna zgoda, s. 63-64.
60
W. Góralski, Ustanowienie wspólnoty małżeńskiej i troska o jej rozwój jako
istotny obowiązek małżeński w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, w: Orzecznictwo
rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Tarnów 2010, s. 131-149.
61
Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988, s. 417. Zob. Góralski, Kanoniczna, s. 60‑64; podobnie: Viladrich, Il consenso, s. 781.
57
58
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małżeństwa są nupturienci, którzy nie są zdolni do ofiarności i postawy
altruistycznej wobec współmałżonka, a więc do pomocy, do darowania swego czasu i sił współmałżonkowi, co zakłada określony stopień
dojrzałości62.
Obowiązek ten uznają także: Góralski (Kanoniczna zgoda, s. 63)
i Viladrich (Konsens małżeński, s. 317-320).
f. Obowiązek przyczyniania się do dobra współmałżonka
Oprócz obowiązków wyżej wymienionych można określić jeszcze
inne elementy dobra współmałżonka, które przez jurysprudencję uznane są za istotne elementy szeroko rozumianego bonum coniugum. Na
elementy te, poza już wymienionymi, wskazał w jednym z wyroków
rotalnych A. Stankiewicz63. S. Villeggiante także przyznaje, że w pojęciu bonum coniugum zawiera się wiele szczegółowych dóbr64, a więc
także i obowiązków małżeńskich.
Można bowiem przełożyć bonum coniugum na konkretne prawaobowiązki małżonków, które będą uwzględniały dobro każdego z nich,
dobro obojga i miały określone znaczenie prawne. Te uprawnienia-obowiązki małżeńskie winny być tak ujęte, aby były rzeczywiście istotne
w małżeństwie i wchodziły w zakres przedmiotu zgody małżeńskiej.
Każdy z małżonków winien przyczyniać się do dobra współmałżonka. Tylko ludzie o dojrzałej osobowości zdolni są stworzyć małżeńską wspólnotę całego życia i potem stale ją umacniać. Obecnie,
jak nigdy dotąd, spójność małżeńska zależy od czynników osobowych
małżonków, od ich dojrzałej osobowości. Życie codzienne małżonków
polega na wzajemnym ofiarnym dawaniu się sobie, na wzajemnym
dopełnianiu się. Małżonkowie, codziennie oddziałując na siebie, mają
możliwość stałego doskonalenia siebie i pomagania współmałżonkowi
w jego osobowym doskonaleniu się.
Szczególnie trudne jest precyzyjne określenie istotnych obowiązków
małżeńskich wynikających z bonum coniugum65. Ani prof. Góralski ani
62
Gil de las Heras, La incapacidad, s. 272; S. Villeggiante, Il bonum coniugum
e l’oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico, Monitor Ecclesiasticus 30(1995)
z. 1-2, s. 323.s. 323.
63
Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988, s. 417. Zob. Żurowski, Niezdolność, s. 159.
64
Villeggiante, Il bonum coniugum, s. 305.
65
Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
s. 224.
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Viladrich nie wymieniają wyraźnie tego obowiązku. Jednak Viladrich
wymienia obowiązek troski o wyłączność istotnych praw i obowiązków
małżeńskich, co jest wyłącznym dobrem wspólnym małżonków66.
g. Problem obowiązku świętości
Nierozwiązany dotąd wydaje się problem, czy małżonkowie chrześcijańscy, a przynajmniej katoliccy, mają ścisły obowiązek dążenia do
świętości. Profesor W. Góralski odpowiada na to pytanie twierdząco67.
Profesor Viladrich nie wymienia tego obowiązku, lecz pisze o obowiązku pomocy we wzajemnym doskonaleniu osobowym (Konsens,
s. 319). Co do tego nie ma jednak jeszcze w doktrynie jasnego stanowiska. Od odpowiedzi na postawione pytanie zależy znaczenie prawne
niezdolności nupturienta do troski o świętość życia; czy jest ona jedną
z postaci niezdolności do małżeństwa.
Wszystkie omówione dotychczas obowiązki odnoszą się do każdego
małżeństwa, nie tylko chrześcijańskiego. Małżeństwo chrześcijańskie
zawiera jednak bogatszą treść niż małżeństwo naturalne. Jak stwierdza bowiem prawodawca w kanonie 1055 § 1, małżeństwo między
ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności
sakramentu. Wypada więc zapytać, czy z tej racji małżonkowie nie
mają jakiegoś specjalnego obowiązku. Czy małżeństwo chrześcijańskie, będące sakramentem, a więc źródłem łaski, ma czymś różnić się
od małżeństwa naturalnego, czy też nie?68.
Wyjaśnienie tej kwestii znajdujemy w kanonie 835 § 4 KPK. Otóż
prawodawca stwierdza tam, że wszyscy wierni, a w szczególny sposób rodzice prowadzący życie małżeńskie w duchu chrześcijańskim
i podejmujący chrześcijańskie wychowanie dzieci, mają swój udział
w zadaniu uświęcania. Treść tego kanonu nawiązuje wyraźnie do myśli
zawartych w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Jan Paweł II
przypomina w niej, że powszechne powołanie do świętości skierowane
jest także do małżonków i rodziców chrześcijańskich. Papież wyraźnie
naucza, że przez wierne wypełnianie codziennych zadań małżeńskich
i rodzinnych zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia
Viladrich, Konsens, s. 330-331.
W. Góralski, Pojęcie „bonum coniugum” (kan. 1055 § 1 kpk) w świetle orzecz
nictwa Roty Rzymskiej, Roczniki Nauk Prawnych 6(1996), s. 80-81.
68
J. Rybczyk, Alternatywne, s. 21.
66
67
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własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia (nr 56). W wielu miejscach tejże adhortacji Ojciec święty wskazuje na przejawy życia rodzinnego, przez które szczególnie dokonuje się uświęcenie69.
Małżonkowie mają obowiązek uświęcać się przez godne życie małżeńskie oraz podjęcie i wypełnienie praw i obowiązków małżeńskich.
Odpowiednio do swojej pozycji są także zobowiązani przepajać i udoskonalać duchem ewangelicznym porządek doczesny70. Prawodawca
kodeksowy wskazuje płaszczyzny życia, na których winno dokonywać się uświęcanie małżonków. Przede wszystkim winni oni uświęcać
się przez godne życie małżeńskie. W kanonie 226 § 1 prawodawca
formułuje małżeński obowiązek uświęcenia w ten oto sposób: Żyjący
w stanie małżeńskim, zgodnie z własnym powołaniem, mają szczególny obowiązek przyczyniać się do budowania Ludu Bożego przez
małżeństwo i rodzinę. Mają więc budować Kościół w sobie, w swojej
rodzinie i w swoim otoczeniu. Budowanie Ludu Bożego w rodzinie, to
rodzenie i wychowywanie dzieci, to doprowadzanie ich do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej, to praca dla dobra rodziny, a przez to uświęcanie samych małżonków.
Poza omówionymi tutaj sposobami osiągania świętości małżonkowie mają do dyspozycji także środki, z których korzystają wszyscy
wierni. Należą do nich przede wszystkim: modlitwa, uczynki miłosierdzia, czytanie Pisma św. i przyjmowanie sakramentów71.
Wydaje się więc, że omówiony obowiązek realizowania świętości
w małżeństwie został w KPK wyraźnie sformułowany. Także dzięki
temu, że na ten problem zwrócił uwagę Sobór Watykański II72. Są więc
poważne argumenty świadczące o tym, że małżonkowie katoliccy mają
też obowiązek wzajemnego uświęcania siebie i całej rodziny. Jest to na
pewno obowiązek małżeński. Ostatecznie praktyka Roty Rzymskiej
wskaże, czy jest to tylko obowiązek moralny, czy także ściśle prawny.
A. Stankiewicz nie wymienia tego obowiązku wśród obowiązków tylko moralnych73.
Familiaris consortio nr 2‑3, 50‑51 i 54‑55.
Kan. 225 § 2 KPK.
71
Kan. 839 § 1 oraz kan. 840 KPK.
72
Gaudium et spes nr 52.
73
Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
s. 224.
69
70
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4.2. Obowiązki związane z rodzeniem dzieci
Z tej części bonum prolis, jaką jest rodzenie potomstwa, wynikają
przynajmniej trzy obowiązki małżeńskie: 1) Obowiązek pożycia intymnego zmierzającego do zrodzenia potomstwa, 2) Obowiązek przyjęcia
potomstwa poczętego ze współmałżonkiem, 3) Obowiązek odpowiedzialności za rodzinę.
a. Obowiązek pożycia intymnego zmierzającego do zrodzenia
potomstwa
W kanonie 1055 § 1 i w kanonie 1061 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicz
nego zapisano, że zrodzenie potomstwa jest naturalnym celem małżeństwa: jest ono bowiem ze swej natury skierowane do zrodzenia
potomstwa. Małżonkowie sprzeniewierzyliby się swojemu powołaniu,
gdyby nie chcieli rodzić potomstwa. Nupturienci przystępujący do ślubu z takim zamiarem nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa74. Taka
interpretacja wymienionych kanonów wynika jednoznacznie także
z wyroków Roty Rzymskiej75. Absolutny jest obowiązek podejmowania w małżeństwie pożycia płciowego otwartego na przekazanie życia.
Obowiązek tan tak samo określa prof. Góralski (Kanoniczna zgoda,
s. 62) i prof. Viladrich. Ten drugi zaznacza wyraźnie że obowiązkowi temu przeciwna jest sztuczna, pozaustrojowa prokreacja (Konsens,
s. 311-312).
Małżeństwo ze swej natury ukierunkowane jest na akty małżeńskie,
które z natury swojej prowadzą do zrodzenia potomstwa76. Tylko takie
akty są ścisłym uprawnieniem i obowiązkiem małżonków. Powinny one
być dokonywane w sposób ludzki i naturalny, tzn. aby w sposób naturalny mogły doprowadzić do zrodzenia potomstwa. Prawodawca kościelny nie dopuszcza możliwości rodzenia dzieci w sposób nienaturalny,
nieludzki, bez seksualnego współdziałania małżonków, na przykład
w warunkach laboratoryjnych. Niedopuszczalne jest zatem sztuczne zapładnianie kobiet77. Stałe stanowisko Kościoła w tej kwestii potwierdzaKan. 1101 § 2 KPK.
Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988, s. 417; Burke, Wyrok z 22.07.1993, s. 515. Por.
kan. 1096 § 1 KPK.
76
Kan. 1061 § 1 KPK.
77
Zob. przemówienia Piusa XII na ten temat: AAS 41(1949), s. 560; AAS 48(1956),
s. 471‑474; AAS 50(1958), s. 733..
74
75
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li ostatnio papieże (Pius XII: AAS 41:1949 s. 560; 48:1956 s. 471-474),
Kongregacja Nauki Wiary (Instrukcja „Donum vitae” II,1) i biskupi
(KKK, nr 2376).
Rozstrzygnięcie co do liczby dzieci w rodzinie pozostawia Kościół
samym małżonkom, którzy winni mieć w tym celu poprawnie ukształtowane sumienie. Papież Jan Paweł II zezwolił małżonkom na odpowiedzialną regulację poczęć według metod naturalnych, odpowiadających
godności ludzkiej i nauce Kościoła78.
b. Obowiązek przyjęcia potomstwa poczętego ze współmałżonkiem
Obowiązek ten także wynika z kan. 1055 § 1 i z kan. 1101 § 2 KPK.
Potwierdzany jest w wyjaśnieniach sędziów rotalnych79, a także w wypowiedziach kanonistów, np. W. Góralskiego (Kanoniczna zgoda, s. 62)
i Viladricha (Konsens małżeński, s. 320-321).
W związku z dyskusjami, jakie w latach siedemdziesiątych XX wieku toczyły się na temat prób legalizacji przerywania ciąży w niektórych
krajach, Kongregacja Nauki Wiary 18 XI 1974 r. wydała Deklarację
o przerywaniu ciąży80. Stwierdza się w niej, że nienaruszalnego z woli
Boga prawa do życia nie może naruszyć żaden człowiek ani żaden autorytet publiczny. Dziecko od chwili poczęcia jest odrębną osobą, będącą
już podmiotem praw. Przerywanie ciąży jest tak poważnym przestępstwem, że Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje za jego popełnienie
najsurowszą karę poprawczą: ekskomunikę latae sententiae81. Wierni
związani tą karą nie mogą ważnie korzystać z sakramentów świętych,
na przykład nie mogą przystępować do spowiedzi ani Komunii świętej
dopóki nie uzyskają zwolnienia z niej od właściwej władzy kościelnej.
c. Obowiązek odpowiedzialności za rodzinę
Obowiązek ten wynika m.in. z kan. 1055, 1056, 1063, 1151 KPK.
Nie wymieniają go inni kanoniści, a wymieniają audytorzy rotalni
(np. C. Burke w wyroku z 22 VII 1991). Zawierając małżeństwo nupturienci winni być zdolni do choćby przeciętnej odpowiedzialności za za78
79
80
81

Familiaris consortio nr 72.
Zob. np. Stankiewicz, Wyrok z 23.06.1988, s. 417.
Declaratio de abortu procurato, AAS 66(1974), s. 730‑747.
Kan. 1398 KPK.
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kładaną rodzinę. Zaś niezdolność podjęcia odpowiedzialności za rodzinę
uniemożliwia zawarcie małżeństwa. Jednak taką niezdolność w każdym
przypadku należy udowodnić82.
4.3. Obowiązki związane z wychowywaniem dzieci
Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci mocno podkreślony został
w soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum
educationis. Obowiązek ten wynika z nienaruszalnego prawa wszystkich ludzi, a więc także dzieci, do wychowania83. Szczególna podstawa rodzicielskiego obowiązku wychowania dzieci wypływa też z faktu
zrodzenia przez nich swoich dzieci.
Wychowanie naturalne jest obowiązkiem wszystkich rodziców, zaś
wychowanie chrześcijańskie jest obowiązkiem rodziców będących
chrześcijanami. Obowiązki wychowawcze rodziców wynikają z kan.
226 § 2, 1055 § 1 i kan. 1136 KPK. W dwu z wymienionych kanonów
mowa jest wyraźnie o tym, że wychowanie dzieci jest bardzo poważnym lub najpoważniejszym obowiązkiem rodziców.
W kanonie 1055 § 1 stwierdza się, że małżeństwo z natury swojej
zmierza m.in. do wychowania zrodzonego w nim potomstwa. W kanonie 226 § 2 prawodawca bardzo zdecydowanie wyraża prawo naturalne: Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny
obowiązek i prawo ich wychowania.
Również w dziale prawa małżeńskiego prawodawca mówi wyraźnie o obowiązku troski obojga rodziców o wychowanie potomstwa84.
Godne podkreślenia jest to, że w obydwu wspominanych kanonach
prawodawca używa słów mówiących o najwyższym zobowiązaniu do
wychowania: gravissima obligatio i officium gravissimum.
Wielkie znaczenie teoretyczne obowiązku wychowania podkreś
lił prawodawca w ten sposób, iż powtarza go aż trzy razy: w kanonach 226 i 793 (normy te odnoszą się do rodziców katolickich) oraz
w kanonie 1136 (zawiera on prawo naturalne).

Burke, Wyrok z 22.07.1993, s. 517.
Gravissimum educationis nr 1. Jest to stwierdzenie zgodne ze stałym nauczaniem
Kościoła. Zob. Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (11 IV 1963 r.), AAS 55(1963),
s. 259‑260.
84
Kan. 1136 KPK.
82
83
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a. Obowiązek wychowania ogólnoludzkiego
Wszystkie dzieci mają prawo do wychowania, które winno zmierzać do ukształtowania osoby ludzkiej pod kątem jej celu ostatecznego oraz dobra społeczności, w której żyją. Także w dokumentach
pozakodeksowych zwraca się uwagę na konieczność wszechstronnego
wychowania dzieci: rodzice poprzez wychowanie powinni doprowadzić je do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej85. W świetle
kanonu 1136 do wychowania ogólnoludzkiego zaliczyć można wychowanie fizyczne, kulturalne i społeczne. Kodeks Prawa Kanonicznego
wyraźnie postanawia, że wychowanie dzieci i młodzieży powinno być
wszechstronne i harmonijne.
Wydaje się więc, że małżonkowie mają obowiązek takiego wszechstronnego, ogólnoludzkiego wychowania swoich dzieci. Niezdolność
rodzica do jakiegokolwiek wychowania swego dziecka powoduje automatycznie jego niezdolność do zawarcia małżeństwa. Jest to wniosek z prawa i nauczania Kościoła. Choć obowiązku tego nie zauważają
niektórzy kanoniści, to prof. Góralski (Kanoniczna zgoda małżeńska
s. 63) i prof. Viladrich (Konsens s. 321-322) wyraźnie wymieniają go.
b. Obowiązek fizycznego wychowania potomstwa
Jeszcze za czasów starego kodeksu uznawano, że fizyczne utrzymanie dzieci przy życiu jest ścisłym obowiązkiem małżonków i rodziców. W dwóch normach nowego KPK wyraźnie wskazany jest
obowiązek fizycznego wychowania potomstwa86. Od chwili poczęcia
rodzice mają obowiązek troszczyć się o to, aby ich dziecko rozwijało
się prawidłowo pod względem fizycznym, aby nie było zatruwane, np.
przez alkohol, a nade wszystko, aby było bezpiecznie urodzone. Gdy
dziecko zostanie urodzone, z prawa naturalnego rodzice zobowiązani są zabezpieczyć dziecku wszystko, czego potrzebuje ono do życia
i normalnego rozwoju.
Najbardziej szczegółowo obowiązek ten opisuje prof. Viladrich.
Według niego rodzice mają obowiązek przyjęcia swoich dzieci do
Familiaris consortio nr 2.
Kan. 1136 najdokładniej wymienia dziedziny wszechstronnego wychowania
katolickiego. Natomiast kanon 795 wymienia tylko wychowanie fizyczne, moralne oraz
intelektualne.
85
86
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wspólnoty małżeńskiej, włączając je we wspólny los rodziny, mają zapewnić im odpowiednią opiekę, dbać o ich zdrowie, o rozwój fizyczny
i psychiczny87.
c. Obowiązek wychowania religijnego; czy istnieje?
Ze wszystkich dziedzin wychowania Kodeks Prawa Kanonicznego
najwięcej miejsca poświęca wychowaniu religijnemu. Normy tego dotyczące zawarte zostały aż w 19 kanonach. Głównymi wychowawcami
są oczywiście rodzice. Jednak Kościół pomaga im przez formułowanie
wyraźnych norm określających ich zadania w dziedzinie wychowania
religijnego dzieci. Przez wychowanie religijne małżonkowie winni
przygotować dzieci do życia według zasad wiary w celu ich osobistego
uświęcenia. Warto zauważyć, iż wychowanie dzieci ma być prowadzone zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół (Sobór Watykański II,
Dekret o Apostolstwie Świeckich, nr 11). Ma to więc być wychowanie
katolickie.
Także w kanonie 793 § 1 prawodawca nakłada na rodziców katolickich obowiązek katolickiego wychowania dzieci. Znaczy to, że
w całym procesie wychowania powinni oni kierować się nauką
Kościoła. Zgodnie z kan. 774 § 1 i kan. 779 KPK szczególnie do rodziców katolickich należy troska o zdobywanie przez dzieci i młodzież wiedzy religijnej i kształcenie postaw chrześcijańskich poprzez
katechizację88.
Skoro na rodzicach katolickich ciąży tak wiele obowiązków wychowawczych związanych z wychowaniem religijnym, to czyż nie można stwierdzić, że wychowanie religijne jest także jednym z istotnych
obowiązków małżeńskich? Jest to postawienie kropki nad „i”. W przeciwnym wypadku uznajemy, że małżeństwo katolickie nie różni się niczym od małżeństwa naturalnego, zawartego przez nieochrzczonych.
Czy to, że jest ono także sakramentem, nie powinno wywierać skutków także w zakresie istotnych obowiązków małżeńskich?
Oczywiście, jest to obowiązek – istotny – tylko małżonków katolickich. Od innych nie można tego wymagać. Jednak inni kanoniści nie
wymieniają go pośród istotnych obowiązków małżeńskich. Także Rota
87
88

Viladrich, Konsens małżeński, s. 320.
Por. kan. 774 § 1 i kan. 779 KPK.
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Rzymska nie powołuje się wyraźnie na ten obowiązek, lecz uznaje znaczenie wychowania w ogólności. Czy tak rzeczywiście powinno być?
Proponuję, aby ten aspekt w badaniach dalej pogłębiać. Obowiązek ten
uwzględnia także prof. Góralski (Kanoniczna zgoda, s. 62). Niedawno
ważkie argumenty podał on w swojej publikacji „Studia nad małżeństwem i rodziną”89.
Wnioski
Jestem świadom, że przedstawione wyliczenie istotnych obowiązków małżeńskich nie jest ostatecznym, zamkniętym katalogiem. Ale
jest to znacznie ustabilizowana już propozycja logicznego usystematyzowania tych obowiązków, przydatna do dalszych badań, a zwłaszcza
dla pracowników i uczestników kościelnego wymiaru sprawiedliwości. Propozycja ta winna być także inspiracją do opracowania dobrego
programu przygotowania do małżeństwa oraz duszpasterstwa rodzin.
Określiłem tutaj 13 istotnych obowiązków małżeńskich, z których
11 uwzględnianych jest także przez innych wybitnych kanonistów. Za
uznaniem tych dwu dodatkowych obowiązków przemawiają poważne
argumenty, choć inni jeszcze ich nie zauważają lub nie są do nich przekonani. Jest oczywiste, że niektóre obowiązki można traktować jako
bardziej ogólne, a inne, bardziej szczegółowe, można by włączyć do
tych ogólnych. Wydaje się jednak, że wszystkie tu wymienione są tak
ważne, że wymagały wyeksponowania jako odrębne.
Jest to przyczynek do dalszej dyskusji. Należy podkreślić, że
w aspekcie prawnym ważny (dla kanonistów i dla sądowników) jest
nie tylko zakres każdego obowiązku, lecz także jego znaczenie i charakter: czy należy on do obowiązków istotnych, czy jest tylko przypadłościowy, niekonieczny.
Stałe precyzowanie istotnych obowiązków małżeńskich wymaga
dalszych badań i może być podjęte przy innej okazji. Wyrażam nadzieję, że poznanie najnowszych osiągnięć psychologii i psychiatrii
w zakresie określania przyczyn braku rozeznania oceniającego oraz
niezdolności do podjęcia i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich, z udziałem wybitnych psychologów i psychiatrów, pozwoli jeszcze bardziej zgłębić analizowany problem, może nawet doprecyzować
zakresy niektórych istotnych obowiązków małżeńskich.
89

W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 383-390.
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Janusz Odziemkowski
Piechota Polska w wojnie z Rosją bolszewicką
1919-1920

Wojna odradzającej się Rzeczypospolitej z Rosją bolszewicką była przede wszystkim
walką mas piechoty wspieranej przez artylerię, słabe lotnictwo i broń pancerną.
Aż do tego momentu brakowało w naszej literaturze całościowego opracowania
tego tematu ze szczególnym uwzględnieniem historii „szarego” piechura.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski

NIEZDOLNOŚĆ DO PODJĘCIA ISTOTNYCH
OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH
Promulgowany 23 I 1983 r. przez Jana Pawła II Kodeks Prawa
Kanonicznego przyniósł szereg istotnych zmian i modyfikacji w zakresie prawa małżeńskiego. W tej właśnie dziedzinie ustawodawca kościelny, mając m.in. na uwadze nauczanie Soboru Watykańskiego II
zawarte w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes, określił, iż zgoda małżeńska jest aktem dogłębnie ludzkim i w pełni osobowym, przy
którym małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu
stworzenia małżeństwa. Następstwem takiego rozumienia konsensu
małżeńskiego było wprowadzenie nowych tytułów nieważności małżeństwa, szczególnie w odniesieniu do kan. 1095 n. 2-3. Określane są
one ogólnie jako spowodowana przyczynami natury psychicznej niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Taka ogólna redakcja skłania jurysprudencję rotalną oraz kanonistów do bardziej wnikliwych
i szczegółowych dociekań w tej materii. Szczególna uwaga badaczy
skupiła się na treści kan. 1095 n. 3.
1. Przymioty „incapacitas”
Obserwując badania w tym względzie zauważa się, iż w pierwszych
latach po promulgowaniu obecnego kodeksu przedmiotem dociekań
było samo pojęcie incapacitas, a w sposób szczególny przymioty niezdolności. Wskazywano na takie przymioty jak: ciężkość, trwałość,
uprzedniość, absolutność.
Po promulgowaniu obecnie obowiązującego kodeksu wśród kanonistów była zgoda, iż istotną cechą niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest jej ciężkość (incapacitas gravis).
Właściwym kryterium ciężkości jest tutaj relacja jaka zachodzi pomiędzy niezdolnością podmiotu wobec istotnych obowiązków małżeń-
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skich. Ciężkość niezdolności polega więc na tym, iż kontrahent jest
rzeczywiście niezdolny do podjęcia określonego istotnego obowiązku
małżeńskiego. Jednak wyraźnie zaznacza się, iż w ocenie ciężkości
incapacitatis niewystarczające jest kryterium medyczne określające daną anomalię jako poważną. Aby można mówić o niezdolności
należy uwzględnić jej relację do istotnych obowiązków małżeńskich.
Niezdolność ciężka, a więc rzeczywista, różni się od trudności, które
kontrahent może przejawiać w stosunku do określonego istotnego obowiązku małżeńskiego, np. dochowania wierności drugiej stronie. Przed
utożsamianiem niezdolności ze zwykłymi trudnościami wyraźnie
przestrzegał papież Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej
z dnia 5 II 1987 r.1
Postulowana uprzedniość niezdolności (incapacitas antecedens)
oznacza, że niezdolność taka istniała już w okresie przedślubnym.
Według niektórych kanonistów i audytorów rotalnych wymóg ten jest
niezbędny dla udowodnienia, iż niezdolność występowała w samym
momencie zawierania umowy małżeńskiej, innymi słowy, w chwili
podejmowania istotnych obowiązków małżeńskich. Zwolennicy tej
opinii są zdania, iż niezdolność należy uważać za uprzednią także wówczas, gdy występuje dopiero po zawarciu małżeństwa, lecz pochodzi
z przyczyny istniejącej już w momencie wyrażania zgody małżeńskiej,
a więc w chwili zawierania małżeństwa. Spotyka się i inne poglądy w tej kwestii, według których wymóg uprzedniości jest zbędny.
Wystarcza bowiem, by niezdolność ta występowała w chwili zawierania małżeństwa. Należy zauważyć, iż tylko w rozważaniu spekulatywnym można mówić, że wystarczy, aby ta niezdolność występowała
w chwili zawierania małżeństwa. Biorąc jednak pod uwagę aspekt procesowy, nie da się udowodnić, iż ta niezdolność wystąpiła w chwili
składania przysięgi małżeńskiej, jeśli nie udowodni się, iż występowała ona już przed ślubem.2
Wiele sporów wśród kanonistów wywołuje pytanie: czy niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich winna oznaczać
się trwałością? Niezdolność trwała (incapacitas perpetua), to inaczej
niezdolność nieusuwalna, (nieuleczalna), której nie da się przezwyciężyć, usunąć zwykłymi i godziwymi środkami. Tego rodzaju stano1
2

L`Osservatore Romano, wyd. polskie 8(1987), s. 32
Dec. z 4 V 1992 r. c. Pompedda, RRD 84(1992), s. 224-225.
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wisko reprezentują tacy audytorzy rotalni jak: Pinto, Burke, Palestro.
Twierdzenie o konieczności występowania niezdolności trwałej spotyka się z krytyką innych kanonistów, m.in. Pompeddy. W ostatnich
latach coraz mniej kanonistów oraz sędziów domaga się trwałości in
capacitatis. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż prawomocne dekrety lub wyroki trybunałów II Instancji z reguły dołączają klauzulę dla
osoby, której niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich została udowodniona; klauzule te następnie w znacznej części
są uchylane. Gdyby przymiot „trwałości” incapacitas był czymś istotnym, tego rodzaju praktyka byłaby niemożliwa3.
Nie ma jednomyślności wśród przedstawicieli doktryny i orzecznictwa odnośnie przymiotu absolutności. Zwolennicy tego przymiotu
argumentują tym, iż zdolność winna być odnoszona do małżeństwa
jako takiego, a więc w ujęciu abstrakcyjnym, a nie do współpartnera.
Tak twierdzą: Pompedda, Di Felice, Burke. Wielu jednak znanych kanonistów (m.in. Navarrete, Serrano, Pinto) głosi pogląd, w myśl którego do spowodowania nieważności małżeństwa wystarczy niezdolność
względna, inaczej relatywna, a więc odnosząca się do konkretnego
współpartnera. Podkreślają, że niemożliwą jest rzeczą sprawdzenie
czy ta niezdolność jest absolutna czy względna? Wskazują, iż osoba
musiałaby wielokrotnie zawierać małżeństwo. W przypadku jednego
małżeństwa jest to bardzo trudne do udowodnienia.4
Powyższy problem dostrzegają również biegli, którzy występują
w sprawach o nieważność małżeństwa z omawianego tytułu. Dość
często spotyka się przypadki osób, które funkcjonują poprawnie
w środowisku zawodowym czy koleżeńskim, natomiast w relacjach
ze współmałżonkiem ujawniają istotne zaburzenia. „Można wówczas
mówić o tzw. niezdolności względnej powstającej w konkretnej diadzie
małżeńskiej, najczęściej wobec pierwotnie niepełnowartościowych
motywów zawierania małżeństwa, np. nie planowana ciąża, gdy w grę
wchodzą interesy rodzin pochodzenia, gdy postawa przed ślubem jest
nieszczera. Wtedy u osób, u których nie dostrzega się cech zaburzonej
osobowości, ujawniają się tkwiące w nich cechy negatywne, emocje
3
S. Paździor, Uchylanie klauzul dołączonych do wyroków w Trybunale Archidiecezji
Lubelskiej, w: Ius matrimoniale, t. 2/8, Warszawa 1997, s. 145-157.
4
R. Sztychmiler, Sprawozdanie z dyskusji nad referatami podczas sympozjum 1213 x 1992, Przymierze małżeńskie, Lublin 1993, s. 153-159.
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nasycone zawziętością, egoizmem, agresją itp., do tego stopnia, że niemożliwe staje się prawidłowe zaistnienie więzi małżeńskiej”.5
2. Istotne obowiązki małżeńskie
Podkreśla się, iż zakres istotnych obowiązków małżeńskich jest jednak szerszy niż zakres istotnych elementów małżeństwa. Do istotnych
obowiązków małżeńskich, poza dziedziną dobra małżonków i dobra
potomstwa, należy zaliczyć również sferę istotnych przymiotów małżeństwa – jedność i nierozerwalność. Powyższą kwestią w sposób
szczególny zajmuje się Sztychmiler, który wskazuje na następujące
istotne obowiązki małżeńskie. Co tyczy się obowiązków związanych
z dobrem małżonków są nimi: 1) obowiązek zachowania wierności;
2) obowiązek ludzkiego (humano modo) pożycia intymnego ze współ
małżonkiem; 3) obowiązek nierozerwalności, czyli zachowania dozgonnego charakteru małżeństwa; 4) obowiązek pielęgnowania wspólnoty
życia małżeńskiego, czyli prawidłowych małżeńskich relacji interpersonalnych; 5) obowiązek świadczenia współmałżonkowi pomocy;
6) obowiązek przyczyniania się do dobra współmałżonka; 7) obowiązek świętości. Obowiązki względem dobra potomstwa to: 1) obowiązek pożycia intymnego zmierzającego do zrodzenia potomstwa;
2) obowiązek przyjęcia potomstwa poczętego ze współmałżonkiem;
3) obowiązek wychowania ogólnoludzkiego; 4) obowiązek fizycznego
wychowania potomstwa; 5) obowiązek wychowania religijnego.6
3. Uzależnienia
Bardzo ważnym zagadnieniem w naświetlaniu niezdolności do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest wskazanie przyczyn
powodujących taką niezdolność. Ogólnie rzez biorąc tego rodzaju przyczynami są: uzależnienia, choroby i uszkodzenia mózgu, zaburzenia
psychoseksualne, kwestie dziedziczne oraz przyczyny środowiskowe.
a) alkoholizm
Wśród uzależnień bardzo często w procesach o nieważność małżeństwa z kan. 1095 n. 3 występuje uzależnienie od alkoholu. Alkoholizm
5
W. Krupa, Zasady opracowania opinii biegłego psychologa w sprawach o nie
ważność małżeństwa, Ius matrimoniale, t. I (6-7), Warszawa 1996, s. 141.
6
R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 244-264.
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jest bardzo skomplikowanym i powszechnym zjawiskiem społecznym.
Na skutek nadużywania alkoholu następuje degradacja psychiczna.
Może przejawiać się w obniżeniu funkcjonowania intelektualnego na
skutek uszkodzenia lub zmian organicznych mózgu. Degradacja może
również dotyczyć zmian cech osobowości polegających na osłabieniu lub zaniku społecznej motywacji działania, osłabieniu zdolności
planowania, przewidywania, zubożenia zainteresowań, obniżeniu życia uczuciowego. Dla sędziego kościelnego istnieje jedno kryterium
bardzo charakterystyczne, a jest nim ubytek „osobowości moralnej”,
„oceny etycznej”, która nie występuje wskutek upojenia jednorazowego, a jest stanem mniej lub więcej habitualnym w psychice alkoholika
chronicznego. Ubytek zdolności oceny etycznej stanowi oznakę ubytku samej osobowości. Na koniec dochodzi do pewnego zwyrodnienia etycznego.7 W stadium przewlekłym występują głębokie zmiany
w sferze woli. Pijący żyje chwilą obecną, nie potrafi przewidywać,
nad wszystkim góruje konieczność picia. Jest niezdolny do wysiłku
woli, do realizacji założonych celów. W przypadku zaawansowanego alkoholizmu zdarzają się postawy zupełnie antysocjalne. Należy
zauważyć, iż istnieją różnice odnośnie alkoholizmu mężczyzny i kobiety. Każda sytuacja może doprowadzić do uzależnienia mężczyzny
od alkoholu. Analizując procesy kiedy miał miejsce alkoholizm mężczyzny należy stwierdzić ogólnie, że nie był w stanie podjąć żadnego
z istotnych obowiązków małżeńskich. W żadnym zaś wypadku nie był
w stanie podjąć istotnych obowiązków wynikających z bonum coniu
gum. Dobro wiary zniecierpiało jedynie wówczas, kiedy mężczyzna
na skutek nadużywania alkoholu był dotknięty impotencją. W etiologii
alkoholizmu kobiet stosunkowo mniejsza rola przypada środowisku
i obyczajom. Przyczyną uzależnienia często jest patologiczne podłoże
w postaci neuropatii, zaburzeń osobowości, zaburzeń hormonalnych.
Kobiety na ogół piją mniej, jednak konsekwencje tego są często poważniejsze. Znawcy tematu określają wpływ alkoholu u kobiety jako
„chaos trudny do wyobrażenia”. Alkoholizm bardziej upośledza kobiety ze względu na ich konstrukcję hormonalną i odmienny metabolizm.
W przypadku kobiet uzależnionych od alkoholu następuje psychodegradacja osobowości, szczególnie w zaburzonej sferze psychoseksual7
B. Laversin, Alcoholism chronique feminin et nullite de mariage, Ius Canonicum
121(1972), s. 325.
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nej. Z reguły kobieta alkoholiczka nie jest w stanie podjąć obowiązku
dobra wiary. Małżeństwa kobiet alkoholiczek trwają krócej aniżeli mężów alkoholików.8
b) narkomania
Uzależnienie od narkotyków, podobnie jak w przypadku alkoholizmu konsekwencją jest degradacja struktur i funkcji psychicznych.
Osobowość narkomana zawiera wiele cech neurotycznych i schizofrenicznych. Zauważa się, że zmiany w psychice u narkomanów są często
tak bardzo zaawansowane, iż ograniczają, a niekiedy nawet całkowicie
znoszą poczytalność. Uzależniony od tego nałogu ciągle myśli tylko
o narkotyku i przeżyciach z nim związanych; jest egoistyczny i bardzo agresywny, nie jest nastawiony na drugą osobę, nie jest w stanie
pokonywać trudności związanych z życiem codziennym. Osoby takie
są niezdolne do głębszych i trwałych więzi. Człowiek uzależniony od
narkotyków nie jest w stanie sprostać wymaganiom życia małżeńskiego. W przypadku zażywania narkotyków ustala się rytm życia całkowicie podporządkowany narkotykom. Życie toczy się od zastrzyku do
zastrzyku, aż w końcu ogranicza się jedynie do zaspokajania potrzeb
fizjologicznych. Zanikają wszelkie inne potrzeby, do tego stopnia, że
nie ma już potrzeb wypływających z wewnątrz, nie ma już życia psychicznego. Akta procesowe ukazują spustoszenie psychiki, jakie niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Osoba uzależniona żyje we
własnym świecie, zawarcie małżeństwa niewiele zmienia w jej życiu,
partner małżeński jakby nie istnieje. Można dojść do stwierdzenia, że
narkoman w rzeczywistości nie żyje, a jedynie wegetuje.9
c) lekomania
Lekomania jest zjawiskiem, które polega na zażywaniu leków głównie psychotropowych w celu np. usunięcia znacznego lęku. Osoby sięL. Hryniewicz, Kliniczne zagadnienia alkoholizmu, Warszawa 1966; D. Soszyń
Alkohol a psychika, Warszawa 1980; B. Habrat, Szkody zdrowotne spowodowa
ne alkoholem, Warszawa 1996; T.J. Krzyszowski, Alkohol-wróg rodziny, Zakroczym
1987; B. Woronowicz, Alkohol jako choroba, Warszawa 1995.
9
Z. Gaś, Narkomania. Wybrane zagadnienia, Lublin 1989; P. Robson, Narkotyki,
Kraków 1997; Cz. Cekiera, Psychologiczne i duszpasterskie aspekty narkomanii, w: Wybra
ne zagadnienia z psychologii pastoralnej, red. Z. Chlewiński, Lublin 1989; R. Toporkiewicz,
Niedostosowanie społeczne a narkomania, Życie Katolickie 2(1984), s. 18-21.
8
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gające po leki psychotropowe próbują zaradzić złemu samopoczuciu
fizycznemu i duchowemu. Zażywanie leków może przybrać formę
nałogu i powodować zakłócenia w sferze psychicznej. U osób nadużywających zażywanie leków zauważa się narastający egotyzm,
wynikający z samoobserwacji z obawy przed pojawieniem się dolegliwości. Wszystkie inne problemy życia odsuwane są stopniowo na
dalszy plan, natomiast centralnym zagadnieniem staje się troska o opanowanie dręczących objawów. Na skutek tego zanika dążność ku wyższym wartościom życiowym, spłyca się uczuciowość wyższa, zatraca
się życiowa energia, przepada dbałość o jak najlepsze wywiązanie się
z obowiązków. Tego rodzaju osoby tracą z upływem czasu poczucie
odpowiedzialności, nie zależy im na opinii społeczności w której żyją,
degradują się, tłumacząc swoje niepowodzenia chorobą rozumianą
jako dolegliwości hipochondryczne. W jednym z procesów kościelnych strony poznały się w Poradni Leczenia i Uzależnień Lekowych.
Według opinii biegłego u pozwanego uzależnienie od leków oraz od
alkoholu spowodowało nieodwracalne zmiany zarówno somatyczne
jak i psychiczne. Osoba taka nie zdaje sobie w pełni sprawy czym jest
małżeństwo, a tym bardziej sakramentalny związek z jego istotnymi
celami oraz przymiotami.10
d) Internet
W ostatnich latach zauważa się inne uzależnienie, które może mieć
wpływ na nieważność małżeństwa, a mianowicie uzależnienie od
Internetu. Skutki takiego uzależnienia znajdujemy m.in. w procesie,
który toczył się w sądzie okręgowym w Krakowie. Tenże sąd odebrał
33-letniej kobiecie prawo do opieki nad potomstwem do czasu, aż wyleczy się z uzależnienia od Internetu. Sprawę ujawnił kurator, który
podczas rutynowych wizyt odkrył, że czwórka dzieci jest zaniedbana
i głodna, a jedynym urządzeniem działającym w mieszkaniu jest komputer. Podczas procesu okazało się, że kobieta prawie wszystkie pieniądze przeznaczała na rachunki za Internet. Świadkowie zeznali, że
kobieta odłączała się od sieci jedynie na czas snu, a całe dni spędzała

10
T. Chruściel, Używanie leków dla celów niemedycznych i zależności lekowe, w:
Zależności lekowe, red. P. Kubikowski, H. Wardaszko - Łysakowska, Warszawa 1978;
Cz. Cekiera, Toksykomania, narkomania, lekomania, nikotynizm, Warszawa 1985.
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na czatach towarzyskich i randkowych.11 Z tym uzależnieniem spotykają się już i trybunały kościelne.
4. Zaburzenia psychoseksualne
Kolejną grupą przyczyn natury psychicznej powodujących niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich są zaburzenia
w sferze psychoseksualnej. Etiopatogeneza zaburzeń psychoseksualnych w chwili obecnej nie jest dostatecznie znana. Przyjmuje się, że
podłożem niektórych z nich mogą być organiczne uszkodzenia mózgu,
zaburzenia hormonalne, niekorzystne wpływy środowiskowe, a zwłaszcza te, które oddziaływały w okresie dzieciństwa, zaburzając pełną
identyfikacje z własną płcią, lub też zbieżność tych czynników.12
a) homoseksualizm
Najczęściej występującą w orzecznictwie trybunałów kościelnych dewiacją seksualną jest homoseksualizm, gdzie popęd płciowy
jest skierowany wyłącznie, lub prawie wyłącznie, do osób tej samej
płci. Homoseksualizm jest niezdolnością do prowadzenia normalnego, wyłącznego współżycia seksualnego z partnerem odmiennej płci.
Niezdolność ta narusza prawo partnera do intymnej wspólnoty zarówno w sposobie jej realizacji, jak też wyłączność tego prawa. Prawdziwy,
czysty homoseksualizm odznacza się tym, że da się tylko chwilowo
opanować, później jednak prowadzi do ucieczki homoseksualisty od
małżeństwa. W przypadku homoseksualizmu zachodzi już ukierunkowanie osobowości przeciwne do heteroseksualnego, co uniemożliwia
integrację we wspólnocie małżeńskiej. Nie każda forma homoseksualizmu wpływa na nieważność małżeństwa, lecz tylko ciężki i nieuleczalny homoseksualizm, który uniemożliwia świadczenie przedmiotu
zgody małżeńskiej, powodując niezdolność kontrahenta do przyjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich. Tę zasadę znajdujemy w większości wyroków rotalnych traktujących o homoseksualizmie, mimo,
że nie wszystkie z nich umieszczają go w ramach tego samego tytułu
nieważności małżeństwa. Homoseksualizm zarówno po stronie męż11
K. Mierzejewski, Uzależnienie od Internetu jako przyczyna niezdolności do za
warcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, Warszawa 2010 (mps.).
12
J. Godlewski, Wybrane zagadnienia seksuologii, w: Psychiatria, t. I, Warszawa
1987, s. 287-309.
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czyzny oraz kobiety (miłość lesbijska) uniemożliwia realizację dobra
małżonków.13
b) biseksualizm
Specyficzną odmianą homoseksualizmu jest biseksualizm. Jego
specyfiką jest to, że zjawisko pociągu seksualnego do osób obu płci.
Biseksualista może w tym samym czasie angażować się w praktyki
homoseksualne i heteroseksualne zależnie od zmieniających się okoliczności i warunków życia. Zauważa się, że przy wyrównanych komponentach homoseksualnych i heteroseksualnych, biseksualiści mają
z reguły większą satysfakcję w życiu homoseksualnym niż w normalnym życiu małżeńskim. Zdarzają się przypadki, w których jedynie pragnienie ojcostwa popycha tego rodzaju osobę do zawarcia małżeństwa.
Pragnienie ojcostwa może być u biseksualisty nawet szczere i prawdziwe, ale w takiej sytuacji małżonka nie jest małżonką w pełnym słowa
znaczeniu, tylko zwykłym narzędziem do zrodzenia dziecka. Podobnie
dzieje się u lesbijek, które traktowały męża jako warunek niezbędny
do posiadania dziecka, o którym marzyły przed i po zawarciu małżeństwa. Zwraca się uwagę, iż dotychczasowa refleksja nad pojęciem biseksualizmu prowadzi do wniosku, że przy obecnym stanie badań nad
tym problemem kanonista nie jest kompetentny zajmować autorytatywnego stanowiska w tej sprawie i w każdym konkretnym przypadku
powinien korzystać z opinii biegłych.14
c) erotomania
Kolejnym zaburzeniem w sferze psychoseksualnej jest „erotomania”
lub hiperlibidia, gdzie w odniesieniu do mężczyzn stosuje się pojęcie
satyryzmu, w odniesieniu do kobiet pojęcia nimfomanii. Zaburzenia
te wyrażają się nadmiernym popędem płciowym i niepokonaną skłonnością do kontaktów seksualnych z wieloma partnerami. Towarzyszą
13
M. Popieralski, Homoseksualizm i młodzież, w: Problemy Rodziny 2(1972),
s. 45-51; D. Ange, Homoseksualizm czym jest i do czego prowadzi, Kraków 1993;
K. Boczkowski, Homoseksualizm, Warszawa 1988; G. Weinberg, Ludzie zorientowa
ni homoseksualnie w społeczeństwie, Poznań 1991; W. Szafrański, Homoseksualizm
jako problem pastoralno-sądowy, Włocławek 1987.
14
B.W. Zubert, Biseksualizm a zdolność do zgody małżeńskiej, w: Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, red. B.W. Zubert, Opole 1998,
s. 73-104.
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temu nierzadko zboczone zachowanie seksualne. Osoby dotknięte taką
anomalią mogą sobie zdawać sprawę z natury małżeństwa i wynikających z niego obowiązków, a nawet pozytywnym aktem woli je przyjmować, jednak nie mogą zapanować nad swoim instynktem, nie są
w stanie dochować wierności, która jest istotnym obowiązkiem małżeńskim. Jak wykazują procesy kościelne erotomania wyklucza również dobro potomstwa.15
d) transseksualizm
Zaburzenia w sferze psychoseksualnej mają miejsce w zaburzeniach identyfikacji płciowej. Wskazywany jest tutaj transseksualizm
oraz transwestytyzm. Zjawisko transseksualizmu jest przedmiotem
wielu badań i publikacji medycznych, psychologicznych i prawnych.
Transseksualizm polega na rozbieżności między poczuciem psychicznym płci a budową ciała morfologiczną – biologiczną oraz płcią socjalną (metrykalną), które odczuwane są jako „obce” i należące do
płci przeciwnej. Transseksualista czytuje się mężczyzną „więzionym”
w ciele kobiety i odwrotnie. Osoby takie wykazują niezwykle silne
pragnienie przekształcenia swego ciała nawet na drodze skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. W środowisku transseksualistów
zauważa się wysoki procent samobójstw. Transseksualiści poddawani są wielu stresom w środowisku, w którym przebywają. Staje się
to dla nich źródłem życiowego napięcia i trudności w samorealizacji
oraz znalezieniu właściwej drogi życiowej. Znamienne dla większości transseksualistów jest również nieustanne poczucie lęku przed miłością, przed pracą, przed nawiązywaniem kontaktów towarzyskich,
przed dalszym życiem. Jakkolwiek transseksualista jest „normalnym”
człowiekiem w życiu codziennym, to cierpi na zaburzenia co do swej
tożsamości płciowej, co sprawia, że nie jest on (ona?) zdolny do wyrażenia zgody, w której zawiera się też prawo do ciała (ius in corpus).
Ponadto ta zgoda do ciała nie jest otwarta ani na prawdziwy stosunek
płciowy, ani na poczęcie nowego życia, de facto weszły w związek
15
J. Godlewski, Wybrane zagadnienia seksuologii, Psychiatria, t. I, Warszawa
1987, s. 287-309; Z. Lew-Starowicz, Leczenie zaburzeń seksualnych, w: Zarys metod leczenia w psychiatrii, red. A. Bilikiewicz, Warszawa 1987, s. 275-288; E. Klimas,
Satyryzm, w: Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1985, s. 262;
E. Klimas, Nimfomania, w: Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa
1985, s. 169.
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dwie osoby tej samej płci. W odniesieniu do małżeństwa zawartego
po operacji „zmiany płci” podkreśla się, że operacja chirurgiczna ma
charakter tylko i wyłącznie powierzchowny (plastyczny) i nie zmienia
samej natury płciowej: mężczyzna w swej istocie pozostaje nadal mężczyzną, a kobieta kobietą. Kongregacja Doktryny Wiary na zapytanie
niemieckiej Konferencji Episkopatu z dnia 16.IV.1991 r. stwierdziła,
że osoby po „zmianie płci” nie można dopuścić do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Stolica Apostolska zajmie stanowisko w sprawie
zmiany płci dopiero wówczas, gdy naukowcy dokładnie wyjaśnią
przyczyny tego zjawiska.16
e) transwestytyzm
Transwestytyzm jest to upodobanie do noszenia strojów płci odmiennej w celu osiągnięcia zadowolenia seksualnego. Transwestyci
pragną być zwykle zaakceptowani przez społeczeństwo w swojej nowej postaci, toteż nie tylko przebierają się, lecz także naśladują ruchy,
odgrywają role seksualne i społeczne zgodne z nową płcią. Odnosząc
się do relacji, jaka zachodzi pomiędzy transwestycyzmem a zdolnością
do zawarcia ważnego sakramentalnego małżeństwa, zwraca się uwagę,
na stopień intensywności omawianej anomalii. Jeżeli tendencja taka
może być opanowana, nie stanowi przeszkody w zawarciu małżeństwa. Jeżeli natomiast taka tendencja niesie z sobą habitualnie anormalny sposób zachowania się może stanowić prawdziwą przeszkodę
do prowadzenia regularnego współżycia małżeńskiego, osoba taka nie
jest w stanie podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.17
16
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rze
czywistość, Warszawa 1988; S. Dulko, Determinaty zaburzonej identyfikacji i roli
płciowej w świetle badań empiryczno-eksperymentalnych, w: Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS, Katowice 1996 s. 155-158;
tenże, Identyfikacja z płcią, w: Pamiętnik II Konferencji Seksuologów, Warszawa
1983, s. 157-166; B. Harwas-Napierała, Kształtowanie się tożsamości płciowej: nie
które rodzinne uwarunkowania, Psychologia Wychowawcza 4(1993), s. 312-318;
A. Dzięga, Co to jest transseksualizm?, Ius matrimoniale, t. III, Lublin 1992, s. 50-53;
tenże, Wpływ transseksualizmu na zdolność osoby do małżeństwa. Uwagi i pytania,
w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, t. I, Lublin 1999,
s. 137-150; K. Rozental, O zmianie płci metrykalnej de lege ferenda, Państwo i Prawo
10(1991) s. 64-73.
17
U. Navarrete, Transsexualismus et ordo canonico, Periodica 86(1997) s. 101124; J. Huber, Transseksualizm i transwestytyzm a zgoda małżeńska, Referat wygło-
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5. Choroby i uszkodzenia mózgu
Do kolejnej grupy przyczyn powodujących niezdolność osoby do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich należą choroby i uszkodzenia mózgu.
a) uszkodzenia mózgu
Urazy czaszkowo – mózgowe stanowią ważny i coraz bardziej
znaczący rodzaj zagrożeń zdrowotnych. Rozwój techniki, komunikacji, wzrost liczby wypadków drogowych – wszystko to powoduje
epidemiczny niemal przyrost tego typu urazów i ich następstw. Ostre
stadium takiego urazu może wywołać wstrząs mózgu. Osobowość encefalopatyczna może zaistnieć także na skutek procesów zapalnych,
niedokrwiennych lub toksycznych związanych z mózgiem, bądź urazami powietrznymi czy też porażeniem prądem elektrycznym. W wyniku
uszkodzenia mózgu dochodzi do osłabienia poznawczego oraz zaburzeń procesów świadomości. Do bezpośrednich urazów głowy należą
między innymi: amnezja, psychozy pourazowe, łącznie z majaczeniem.
Do przewlekłych następstw należą zaburzenia pamięci, psychozy i niekiedy otępienie. Jednym z ciężkich i odległych następstw urazów mózgu jest padaczka pourazowa. Natomiast w następstwie zapalenia opon
mózgowych mogą występować zaburzenia typu neurastenicznego, zaburzenia zachowania a także niekiedy regresja intelektualna. Procesy
kościelne ukazują, iż tego rodzaju osoby przejawiają zachowania bardzo nerwowe, cechuje ich wielka nieodpowiedzialność, dostrzega się
zaburzoną sferę psychoseksualną, zachowania infantylne oraz agresję.
Powyższe objawy uniemożliwiają zawiązanie w małżeństwie trwałych
więzi interpersonalnych.
b) upośledzenie umysłowe
Do grupy tego rodzaju przyczyn należy upośledzenie umysłowe,
określane również jako niedorozwój umysłowy. Jest to nie osiągnięcie
odpowiedniej dla danego wieku sprawności poznawczej, umożliwiaszony dnia 16 X 1996 r. podczas sympozjum kanonistycznego w Opolu, w: Tożsamość
seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, red. B.W. Zubert, Opole
1998, s. 31-51; M. Haslam, Psychiatria, Poznań 1997; M. Popielarski, Niektóre pro
blemy związane z rozwojem popędu seksualnego, w: Psychiatria wieku rozwojowego,
red. A. Popielarska, M. Popielarska, Warszawa 2000, s. 217-229.
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jącej opanowanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do prawidłowego przystosowania życiowego. Jest to stan trwały, utrzymujący
się przez całe życie. Odnośnie upośledzenia umysłowego wyróżnia się
cztery grupy: 1) upośledzenie lekkie; 2) upośledzenie umiarkowane;
3) upośledzenie znaczne; 4) upośledzenie głębokie. Jak ukazują procesy kościelne mężczyźni z upośledzeniem umysłowym po zawarciu
małżeństwa zupełnie nie są zainteresowani jego przyszłością oraz należytym funkcjonowaniem rodziny. Na małżeństwo i żonę patrzą przez
pryzmat seksu, takiemu podejściu towarzyszą zdrady małżeńskie oraz
brutalność wobec żony. Mężczyzna z upośledzeniem umysłowym nie
rozumie potrzeb i zachowań swego dziecka. Kobieta dotknięta upośledzeniem umysłowym przejawia rozwiązłość seksualną, nadużywa alkoholu. Opieka nad dzieckiem przerasta jej możliwości. Z tej racji nie
są zdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.18
c) padaczka
Nie do rzadkości należą procesy prowadzone w trybunałach kościelnych, kiedy przyczyną nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 jest
padaczka. Padaczka, epilepsja, choroba św. Walentego jest to zespół
chorobowy, którego istotą są napady padaczkowe z towarzyszącymi
im zmianami czynności bioelektrycznych mózgu. Napady padaczkowe przebiegają najczęściej, ale nie wyłącznie z utratą przytomności.
Padaczka najczęściej jest wyrazem organicznego uszkodzenia mózgu
a zwłaszcza okolic skroniowo-limbicznych. Osobowość padaczkowa
odznacza się tendencją do długotrwałego utrzymywania się i kumulacji afektów, „lepkością” i rozwlekłością w myśleniu, „lepkim” kontaktem z otoczeniem. W osobowości padaczkowej dostrzega się również
cechy histeryczne. Ponadto wskazuje się, że charakteropatię padaczkową cechuje nadmierna pobożność, stany dysforii, skłonność do gniewu i agresji, mściwość, zazdrość, skłonność do egzaltacji. Jakkolwiek
choroba padaczki nie powoduje automatycznie niezdolności osoby do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, to jednak wpływ tej choJ. Wald, Upośledzenie umysłowe, w: Psychiatria, red. A. Bilikiewicz, W. Strzy
t. I, Warszawa 1992, s. 428-454; E. Zdzieniecka, Upośledzenie umysłowe, w:
Diagnostyka i leczenie w neurologii, red. A. A. Członkowscy, Warszawa 1992, s. 2224; D.A. Tomb, Upośledzenie umysłowe, w: Psychiatria, red. S. Sidorowicz, Wrocław
1998, s. 186-187; A. Koślacz, B. Nowak, Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psy
chiatryczne, Warszawa 1988.
18

żewski,
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roby na psychikę jest dość znaczny. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.19
d) sclerosis multiplex
Kolejną przyczyną jest stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex).
Choroba ta występuje częściej u kobiet, atakuje podczas trzeciej lub
czwartej dekady życia. Osoby takie cechuje: niepokój, euforia, apatia, brak zainteresowania, labilność emocjonalna, łatwość irytacji,
złość, agresja. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z histerią, myślami samobójczymi oraz depresją. Zaburzenia pamięci należą
do jednych z większych istotnych osłabień czynności poznawczych
u osób ze stwardnieniem rozsianym. Uszkodzenie to może spowodować utratę pamięci od minimalnej aż do poważnej. Choroba sclerosis
multiplex będąca chorobą neurologiczną może stać się przyczyną nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż w ostatecznych swych skutkach
jest natury psychicznej. Z powodu zaburzenia emocjonalnego (brak
stabilności emocjonalnej), osoba z tego rodzaju chorobą jest ograniczona w swojej zdolności do nawiązania relacji interpersonalnych
w ramach wspólnoty życia małżeńskiego.
e) osobowość starcza
Wreszcie do tej grupy przyczyn należy osobowość starcza.
Omawiana kwestia jest ważna gdyż sądy kościelne niejednokrotnie
rozpatrują sprawę o nieważność małżeństwa, kiedy osoba zawierała
małżeństwo w podeszłym wieku. Starość jest nieuniknionym etapem
w życiu człowieka i ma charakter statyczny, natomiast inne pojęcie
z nią związane – starzenie się, jest procesem, a więc zjawiskiem dy19
J. Majkowski, Padaczka, Warszawa 1991; E. Stocki, Epilepsje – padacz
ka. Miano chorobowe w ciągu wieków (karta z dziejów mianownictwa lekarskiego),
Wiadomości Lekarskie 25(1972), s. 832; A. Bilikiewicz, S. Smoczyński, Padaczka,
w: Psychiatria, red. A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski, t. I, Warszawa 1992, s. 256265; J. Majkowski, L. Bułachowa, Padaczka. Porady dla chorych, Warszawa 1991;
J. Majkowski, Patomechanizm napadów padaczkowych i etiopatogeneza padaczki,
w: Padaczka i inne stany napadowe u dzieci, red. R. Michałowicz, Warszawa 1992
s. 11; tenże, Padaczka. Diagnostyka. Leczenie. Zapobieganie, Warszawa 1986; A. Dwo
żenko, Z. Huber, Zagadnienie dziedziczności w padaczce, Neurologia, Neurochirurgia
i Psychiatria Polska 10(1-6)1960, s. 639; J. Zieliński, Społeczno-lekarskie problemy
padaczki, Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 14(1-6) 1964, s. 832.
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namicznym. Poszczególni ludzie starzeją się w różny sposób, z różną szybkością i odmiennie odnoszą się do zjawisk występujących
z wiekiem. U starzejących się osób rozpoznaje się często występowanie otępienia, klasycznym przykładem otępienia jest otępienie starcze.
Otępienie starcze niesie ze sobą ograniczenie zakresu swoich zainteresowań tylko do własnej egzystencji (egotyzm starczy). W związku
z osłabionym krytycyzmem wypowiadane sądy są naiwne i dziecinne. Pojawia się też zwykle wczesnodziecięcy upór i przekora a także podatność na sugestie. Niezależnie od zaburzeń intelektualnych
stwierdza się znaczną chwiejność uczuciową, tzn. łatwe przechodzenie
ze smutku w euforię, ze spokojnego zachowania we wściekłość itp.
W ciężkim otępieniu starczym można dopatrywać się cech charakteropatycznych. Powyższe cechy mogą uniemożliwić zawarcie ważnego
małżeństwa sakramentalnego.20
6. Rola rodziny i środowiska
Istotną rolę w kształtowaniu osobowości potomstwa odgrywa rodzina. Rodzina jest to najmniejsza komórka życia społecznego złożona
z rodziców i dzieci (w tym adoptowanych), której celem jest prokreacja, wychowanie i ekspresja osobowości. Rodzina jest naturalnym
środowiskiem życia dzieci młodzieży i jako taka oddziałuje na ich
rozwój, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące ten
rozwój. Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem
zdrowym i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne cechy
patologii – w każdym przypadku kształtuje ich osobowość. Bez udziału i wsparcia rodziny nikt nie wpoi dziecku zasad moralnych, którymi
20
W. Cendrowski, Stwardnienie rozsiane. Poradnik dla chorych, Warszawa 1994;
tenże, Stwardnienie rozsiane, Warszawa 1993; M.J. Świątek, Stwardnienie rozsia
ne. Poradnik dla chorych i ich rodzin, Warszawa 1989; T. Bilikiewicz, Stwardnienie
wieloogniskowe, w: Psychologia kliniczna, red. T. Bilikiewicz, t. II, Warszawa 1989,
s. 77-78; R. Sztychmiler, J.Ch. Fryc, B. Drelich, Stwardnienie rozsiane a zdolność do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, w: Ius matrimoniale, t. 2(8), Warszawa
1997, s. 19; K. Graczyk, Wpływ sclerosis multiplex na ważność małżeństwa w prawie
kanonicznym, Lublin 1999; tenże, Stwardnienie rozsiane jako przyczyna natury psy
chicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa, w: Kościelne prawo procesowe.
Materiały i studia, red. A. Dzięga, t. I, Lublin 1999, s. 151-176; tenże, Wpływ padacz
ki na kanoniczną zdolność osoby do wyrażenia zgody małżeńskiej w świetle doktryny
Kościoła katolickiego, Epileptologia 8(2000), s. 121.
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będzie się ono zawsze w życiu konsekwentnie kierowało.21 Oprócz rodziny patologicznej wpływ na ukształtowanie osobowości potomstwa
mogą mieć choroby psychiczne w rodzinie pochodzenia, rodzina niepełna oraz wadliwe wychowanie. Nie bez znaczenia jest także środowisko w jakim młody człowiek dorasta.22
7. Poszczególne rodzaje osobowości zaburzonej
Następstwem powyższych przyczyn, o których była mowa jest
ukształtowanie się konkretnej zaburzonej osobowości, która może powodować niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych wylicza następujące zaburzenia osobowości:
Osobowość dyssocjalna. Najnowsza klasyfikacja zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania w następujący sposób charakteryzuje osobowość dyssocjalną: „cechuje ją bezwzględne nieliczenie
się z uczuciami innych; silną i trwałą postawą nieodpowiedzialności
oraz lekceważeniem norm, reguł i zobowiązań społecznych; niemożnością utrzymania trwałych związków z innymi; bardzo niską tolerancją frustracji i niskim progiem wyzwalania agresji, w tym zachowań
gwałtownych; niezdolnością przeżywania poczucia winy i korzystania
z doświadczeń, a w szczególności – z doświadczanych kar, wyraźną
skłonnością do obwiniania innych. Cechą towarzyszącą może być także nadmierna drażliwość”.23
Osobowość schizoidalna. Tego rodzaju zaburzona osobowość cechuje się brakiem potrzeby bliższych związków uczuciowych z innymi
osobami, nie wyłączając członków rodziny, brakiem uczucia zado21
H. Izdebska, Rodzina i jej funkcje wychowawcze, w: Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993 s. 699-702.
22
J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995; tenże,
Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991; S. Kasprzak, Rodzina
katolicka środowiskiem wychowania potomstwa do rozumienia małżeństwa. Studium
kanoniczno-psychologiczne, Lublin 2005; S. Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa
1992; H. Bzdak, Zaburzenia procesów wychowania i uspołecznienia dziecka w rodzi
nie, jako źródło patologii społecznej, szczególnie przestępcze działalności dzieci i mło
dzieży, w: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, Katowice 1996
s. 473-482.
23
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,
Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości w ICD10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa 1997, s. 172.

[17]

KOMUNIKATY

399

wolenia z kontaktów emocjonalnych z innymi. Tego typu osobowości
podejmują działania samodzielnie, unikając współdziałania z innymi.
Objawiają rzadkie doświadczenie silnych emocji, takich jak gniew
i radość. Przeżywają życie w oderwaniu od rzeczywistości, pogrążeni
w różnych, często dziwacznych i niezrozumiałych dla otoczenia stanach psychicznych, doświadczają różnorodnych fantazji.24
Osobowość paranoiczna. W zespole paranoidalnym stwierdza się
rozpad osobowości. W tak zaburzonej osobowości towarzyszy „spostrzeganie” bez bodźca zewnętrznego (omam). Paranoik może odczuwać „głosy w głowie, myśli ugłośnione, echo myśli, echo lektury”.
Występują też urojenia prześladowcze – do najczęstszych z nich należą
takie treści jak: zagrożenie życia i zdrowia, podsłuch, wciąganie do
działań przestępczych, niewierność małżeńska. Osobowości paranoidalnej towarzyszą zaburzenia myślenia – myślenie jest oderwane od
rzeczywistości.25
Osobowość chwiejna emocjonalnie. Jest to zaburzenie osobowości z wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez uwzględnienia
ich konsekwencji oraz z niestabilnością emocjonalną. W tego rodzaju
osobowości zaburzony jest obraz samego siebie, własnych celów i wewnętrznych preferencji w tym również i seksualnych. Czeto występuje
stałe poczucie pustki wewnętrznej, istnieje skłonność do wchodzenia
w intensywne i niestabilne związki co może prowadzić go gróźb samobójstwa lub samouszkodzeń.26
Osobowość anankastyczna. Osobowości takiej towarzyszą tzw.
impulsy natrętne. Na pierwszy plan wysuwa się chęć, niemal przymus działania z bardzo silnym napięciem emocjonalnym, jednak działanie takie nie następuje. Może towarzyszyć np. chęć uduszenia lub
zranienia ostrym przedmiotem kogoś z najbliższych (współmałżonka,
dzieci). Osobowość anankastyczna charakteryzuje się również tendencją do niepewności, nadmiarem wątpliwości i ostrożności, nadmierną skrupulatnością. W tak zaburzonej osobowości dostrzega się

24
H.I. Kaplan, B.J. Sadock, Psychiatria kliniczna, red. S. Sidorowicz, wyd. I polskie,
Wrocław 1995, s. 171; J. Jaroszyński, Zespoły zaburzeń psychicznych, w: Psychiatria,
red. A. Bilikiewicz, S. Strzyżewski, t. I, Warszawa 1992, s. 28.
25
Jaroszyński, Zespoły zaburzeń psychicznych, s. 27-30.
26
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja w ICD-10, s. 172-173.
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sztywność zasad moralnych, przesadne poczucie odpowiedzialności,
nietolerancyjność.27
Osobowość histrioniczna. W tak zaburzonej osobowości występują częste i nagłe zmiany nastrojów, nadmierna ekspresja emocjonalna, uleganie doraźnym emocjom w postępowaniu, nieadekwatne
i niewspółmierne do sytuacji reakcje emocjonalne, myślenie życzeniowe, sugestywność, teatralność zachowań. U takich osób spotykamy się
z rozległym światem marzeń i fantazji, zależnością od innych, skłonnością do skupiania uwagi na własnej osobie, tendencją do manipulowania otoczeniem oraz często niedojrzałością seksualną.28
Osobowość zależna. Tego typu zaburzona osobowość charakteryzuje się biernym opierającym się na innych w podejmowaniu mniej
lub bardziej ważnych decyzji życiowych, poczuciem bezradności i niekompetencji, bierną uległością wobec życzeń starszych i innych oraz
niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań. Dostrzega się również unikanie trudności oraz łatwe wycofywanie się z podjętych decyzji i działań, oraz nadwrażliwość na stresy psychiczne i somatyczne.29
Osobowość lękliwa. Osobowość określana jakom lękliwa (wycofująca się) jest uporczywym i wszechogarniającym uczuciem napięcia
i niepokoju, poczuciem społecznego nieprzystosowania, indywidualnej nieatrakcyjności lub niższości w stosunku do innych osób. Istnieje
niechęć do wchodzenia w bliższe związki z ludźmi, o ile nie zapewniają akceptacji.30
Oprócz podstawowych, wyżej wymienionych typów osobowości
zaburzonej występują jeszcze inne określone zaburzenia osobowości,
takie jak: bierno-agresywna, psychoneurotyczna, narcystyczna,
niedojrzała. Należy zauważyć, iż z powodu rozpoznania przez biegłego osobowości niedojrzałej w wielu procesach sądy kościelne orzekają
o niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
z przyczyn natury psychicznej.

27
Jaroszyński, Zespół zaburzeń psychicznych, s. 38; A. Jakubik, Zaburzenia oso
bowości, Warszawa 1997, s. 80.
28
A. Jakubik, Zaburzona osobowość, w: Psychiatria, t. I, Warszawa 1987, s. 241.
29
Tamże, s. 241-242.
30
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja w ICD-10, s. 174.
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8. Kwestie dyskusyjne
Art. 203 Instr. „Dignitas conubii” stanowi: W sprawach z tytułu impotencji lub wady konsensu z powodu choroby umysłowej lub niezdolności, o których w kan. 1095, sędzia powinien skorzystać z pomocy
jednego lub kilku biegłych, chyba, że z okoliczności wydaje się to wyraźnie niepotrzebne (por. kan. 1680 KPK).
W związku z tytułem nieważności małżeństwa – niezdolność do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej rodzą się w mojej ocenie pewne wątpliwości i zapytania
(szczególnie wobec biegłych sądowych).
1. Czy nałogi i uzależnienia (np. alkoholizm, narkomania) są w ścisłym sensie przyczynami natury psychicznej, czy też są czynnikami kształtującymi zaburzoną osobowość – która w następstwie jest
w ścisłym sensie przyczyną natury psychicznej (konkretna osobowość zaburzona)?
2. Czy metody psychologiczne (jakie?) pozwalają określić zaburzoną
osobowość w chwili zawierania małżeństwa, gdy małżeństwo zostało zawarte np. 20 – 25 lat wcześniej, gdy w takiej sytuacji toczy
się proces kościelny i jest powoływany biegły?
3. Jaki wpływ na osobowość potomstwa mają kwestie dziedziczności? Co nauki szczegółowe mają w tej kwestii do powiedzenia? Jak
ta kwestia jest ważna w prowadzonym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3?
4. Czy w przypadku zaistnienia „diady” można mówić o przyczynach
natury psychicznej w rozumieniu kan. 1095 n. 3?
5. Jak długi okres czasu (czy tak można rozważać według stanu badań
psychologicznych) może spowodować ustanie istniejącej osobowości zaburzonej? Niekiedy bowiem od stwierdzenia nieważności
małżeństwa przez trybunał kościelny a powtórną chęcią zawarcia
małżeństwa przez jedną ze stron upłynął krótki okres czasu, np. 2
– 3 lata? Sprawa ta jest istotna przy uchylaniu nałożonych klauzul
gdy proces toczył się z kan. 1095 n. 3.
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ROZEZNANIE OCENIAJĄCE
Pojęcie discretionis iudicii
Pośród spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w polskich sądach kościelnych przyczyny nieważności określone
zbiorczym mianem niezdolności konsensualnej a regulowane w kan.
1095 zajmują poczesne miejsce. „Wspomniane tytuły nieważności są
w Polsce tak popularne, że wydaje się, iż niektóre trybunały znają tylko kan. 1095, nn. 2-3”1.
Regulując w kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego przyczyny nieważności małżeństwa, które mają swe źródła w psychice ludzkiej, ustawodawca kościelny w punkcie 2 tegoż kanonu stanowi, iż
„Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: [...] mają poważny
brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych”.
Poważny brak rozeznania oceniającego. W ten sposób na język polski zostało przełożone łacińskie wyrażenie gravis defectus discretionis
iudicii.
Discretio iudicii – rozeznanie oceniające – to termin w prawie
świeckim nieznany2. Na forum kanoniczne brak rozeznania oceniają1
P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat Sygnatury
Apostolskiej, w: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały
z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad
Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2010, s. 37.
2
Pojęcie „braku rozeznania” pojawia się natomiast w orzecznictwie i komentarzach do art. 82 Kodeksu cywilnego, który regulując problematykę wad oświadczenia
woli stanowi: „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne
powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburze-
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nia czynności psychicznych”. Komentując ten przepis podkreśla się, iż obejmuje on –
choć nie wystarczy stan jedynie ograniczający swobodę postępowania, ale wymaga się
wyłączenia możliwości swobodnej decyzji – nie tylko zupełny brak świadomości, lecz
także każdy stan psychiczny charakteryzujący się zupełnym brakiem rozeznania sytuacji i przedsiębranych przez siebie kroków (brak świadomości) lub taki skutek negatywnego oddziaływania pewnych czynników psychicznych, który wyłącza możliwość
swobodnego (nieskrępowanego) decydowania. Zob. J. Strzebińczyk, Komentarz do
art. 82 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E Gniewek, Warszawa 2008, s. 224225. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lutego 2006 r. (sygn. akt IV CSK 7/05;
publ. LEX nr 180191): „1. Stan wyłączający świadomość to – najogólniej rzecz ujmując – brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych i zachowań innych osób, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania.
Stan taki musi przy tym wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim
znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych,
w jakich osoba ta się znalazła. [...] Powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest swobodne, gdy zarówno proces decyzyjny, jak i uzewnętrznienie woli nie zostały zakłócone
przez destrukcyjne czynniki wynikające z właściwości psychiki czy procesu myślowego osoby składającej oświadczenie woli. Stan wyłączający swobodę musi również
wynikać z przyczyny wewnętrznej, umiejscowionej w samym podmiocie składającym
oświadczenie woli, a nie w sytuacji zewnętrznej. Tak pojmowanemu brakowi swobody towarzyszyć będzie natomiast najczęściej także pewne ograniczenie świadomości. 2. Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być
rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych
osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania”.
Brak świadomości albo swobody może powstać „z jakichkolwiek” przyczyn, spośród
których polski ustawodawca wymienił przykładowo chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy. Praktyka orzecznicza wskazuje także na inne przyczyny faktyczne,
jak: pourazowe zaburzenia psychiczne, psychozy, stany depresyjne lub maniakalne,
uwiąd starczy, alkoholizm, narkomanię oraz długotrwałą obłożną chorobę. Artykułu
82 k.c. nie stosuje się jednak do zawarcia małżeństwa (cywilnego), gdyż ustawodawca w przepisie art. 151 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ogranicza się do wskazania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli jako przeszkody małżeńskiej.
Takie ujęcie jest przez niektórych komentatorów krytykowane, inni zaś bronią przyjętej regulacji uznając, że przy zawarciu małżeństwa rozstrzygające znaczenie ma świadome wyrażenie woli przed urzędnikiem stanu cywilnego, natomiast skoro powzięcie
decyzji zawarcia małżeństwa nastąpiło już wcześniej, ewentualne defekty natury psychicznej, jakie mogą mieć miejsce na etapie decyzyjnym, nie mogą mieć wpływu
na samo oświadczenie woli, a tym samym na ważność zawartego małżeństwa. Zob.
K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 151 k.r.o., w: K. Pietrzykowski i in., Kodeks ro
dzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 231-233; J. Gajda, Unieważnienie
małżeństwa, w: System Prawa Prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red.
T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 174-175. Taka koncepcja jest rezultatem odmien-
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cego jako tytuł nieważności małżeństwa (caput nullitatis) został wprowadzony najpierw w kościelnych trybunałach amerykańskich, potem
uzyskał akceptację w trybunale tzw. Roty Hiszpańskiej i wpłynął na
kształtującą się linię orzeczniczą w Trybunale Roty Rzymskiej, by
znaleźć się w pierwszym (z 1975 r.) i kolejnych projektach, a wreszcie
w ostatecznej wersji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku3. Sama
idea konieczności wystarczającego rozeznania do zawarcia małżeństwa
pojawiała się jednak w literaturze kanonistycznej dużo wcześniej4.
W nomenklaturze prawniczej – zarówno w literaturze świeckiej jak
i kanonistycznej – rzeczownik discretio pojawia się w polskim wyrażeniu „dyskrecjonalność”, będącym synonimem „uznaniowości”
i znajduje główne zastosowanie w rozważaniach na temat tzw. zasady
dyskrecjonalności (uznaniowości) w sprawowaniu władzy administracyjnej, zarówno w społeczności państwowej, jak i w Kościele. Zasada
ta dochodzi do głosu, gdy norma prawna w swej dyspozycji wyposaża
organ w określoną kompetencję za pomocą słowa „może” lub mu podobnego5 i oznacza przyznanie pewnego zakresu swobody organowi
stosującemu prawo przy podejmowaniu decyzji. Mówi się w tym konnego ujmowania przez prawodawców polskiego i kanonicznego przyczyny sprawczej
małżeństwa: w prawie polskim jest to oświadczenie woli (zob. art. 1 § 1 k.r.o.), natomiast w prawie kanonicznym akt woli (czyli wola jako taka – zob. kan. 1057 § 1),
którego nie da się oddzielić od etapu decyzyjnego i biograficznej ciągłości podmiotu. Prawo polskie za przesłankę unieważnienia małżeństwa cywilnego uznaje jeszcze m.in. chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy (art. 12 § 1 k.r.o.), ale
w komentarzach podkreśla się, że ratio tych przepisów nie tkwi w zaburzeniach procesu decyzyjnego czy też oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, ale w zagrożeniu, jakie taki stan psychiczny stwarza dla życia małżeńskiego i dla potomstwa. Zob.
K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 12 k.r.o., w: K. Pietrzykowski i in., Kodeks ro
dzinny..., s. 202, nr 11 oraz s. 233, nr 17.
3
Zob. J.M. Fernández Castaño, Legislación matrimonial de la Iglesia, Salamanca
1994, s. 264.
4
Zob. M.A. Żurowski, Problem rozeznania oceniającego, w: Kościół i prawo, red.
J. Krukowski, t. 6, Lublin 1989, s. 57-58. Tam też znajdziemy prezentację orzecznictwa rotalnego sprzed 1983 r. w przedmiocie rozeznania oceniającego. Zob. też
E. Górecki, Poważny brak rozeznania oceniającego, w: Kościelne Prawo Procesowe.
Materiały i Studia, red. A. Dzięga, M. Wróbel, t. 3, Lublin 2003, s. 12-17; S. Paździor,
Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2, Lublin
2004, s. 11-15.
5
Zob. E. Smoktunowicz, Uznanie administracyjne, w: Wielka Encyklopedia
Prawa, red. B. Hołyst, Warszawa 2005, s.1128.
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tekście o „luzach” decyzyjnych6. To pozwala na wstępne stwierdzenie,
że pojęcie discretio iudicii stosowane do małżeństwa dotyczy zdolności podmiotu do wolnego dokonania wyboru i podjęcia decyzji o zawarciu związku małżeńskiego
Do takiego samego wniosku dojść można po dokonaniu analizy etymologicznej pojęcia discretio iudicii. Jego elementy składowe w języku
łacińskim – terminy: discretio7 oraz iudicium8 – wskazują na zdolność
dokonania wyboru, umiejętność rozróżniania, zdolność wydawania
sądu. Analogiczne znaczenie ma polski zwrot „rozeznanie oceniające”9.
Termin rozeznanie w dawnych i nowszych słownikach to: ‘zdolność
rozważania, oceniania, rozgarnianie, rozsądek’. Rozeznanie to także
‘zdolność do rozeznawania, rozgarnięcie, rozsądek, poznanie, rozum,
roztropność, zastanowienie, zdanie, pogląd, rozróżnienie’ czy wreszcie
‘rozpoznanie’ (w sensie postawienia diagnozy – diagnosis differentia
lis). Natomiast rozeznawać to ‘poznawszy różnicę, odróżnić, rozróżnić, rozpoznać, rozsądzić, rozstrzygnąć, zorientować się, połapać się,
zbliżyć się, zapoznać się, zawiązać stosunek, porozumieć się’. Zgodnie
z przekazem kolejnego źródła rozeznanie jest czynnością rozeznawania, czyli obiektywną zdolnością odróżniania prawdy od fałszu; oznacza również ‘rozpoznanie, rozsądek, roztropność, stan świadomości’.
A rozeznawanie to ‘umiejętność rozróżniania jednego od drugiego,
umiejętność rozpoznawania, rozsądzania i rozstrzygania’. Wreszcie
rozeznać to ‘rozpoznać, dostrzec, rozróżnić, (z trudem) zorientować
się w czymś, rozpoznać coś, połapać się w czymś’. Ponadto rzeczownik rozeznanie oznacza istotnie ‘znajomość przedmiotu, zagadnienia,
orientację w jakiejś dziedzinie’. Natomiast znaczenie czasownikowe
pojęcia rozeznać, rozeznawać oznacza zdolność, by: ‘rozróżnić jedno
6
Zob. Z. Wojnicki, Dyskrecjonalność w stosowaniu prawa, w: Wielka Encyklopedia
Prawa, dz. cyt., s. 167-168.
7
Rzeczownik ten tłumaczony jest jako: podział, rozdział, oddzielenie, rozłączenie, wybór, wyłączenie, rozróżnienie, odróżnienie, umiejętność rozróżniania. Zob.
M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. II, Warszawa 1962, s. 188.
8
Iudicium to m.in. opinia, pogląd, zdanie, przekonanie, zdolność wydawania sądu,
przenikliwość, bystrość, rozsądek, namysł, zastanowienie się. Zob. M. Plezia (red.),
Słownik łacińsko-polski, t. III, Warszawa 1969, s. 188.
9
Zob. W. Wenz, Zasada dyskrecjonalności w sprawowaniu władzy administracyjnej
w Kościele, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich: Organizacja i funkcjonowanie administracji
w Kościele, Toruń 7-8 IX 2010 r. Materiały Konferencji będą opublikowane.
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od drugiego, rozpoznać, dostrzec z trudnością, rozeznać się lub rozeznawać się, zorientować się w czymś, zdać sobie z czegoś sprawę’.
Pojęcie ocena definiowane jest jako ‘zdanie wartościujące, czyli
zdanie którego treścią jest sąd rozumu, orzekającego o wartości jakiejś
istniejącej rzeczy lub idei, tzn. sąd o stopniu ich doskonałości w stosunku do określonego ideału, przede wszystkim w aspekcie prawdy,
dobra, piękna i użyteczności’. Samego pojęcia oceny nie utożsamia się
z opisem ani z wyjaśnieniem, lecz oznacza ono ‘wyrażony w formie
ustnej lub pisemnej sąd o wartości czegoś, osąd, krytykę’. Wyrażenie
ocenić lub oceniać to ‘wydać opinię o kimś lub o czymś, wypowiedzieć sąd o wartości czegoś lub kogoś, określić wartość materialną
czegoś, wielkość, liczbę, rozmiary czegoś, oszacować’ itp.
Konkludując. W oparciu o przytoczone etymologiczne wyjaśnienia
pojęcia discretionis iudicii można wskazać, że jest to obiektywizująca
znajomość przedmiotu, zagadnienia, pełniejsza orientacja w konkretnej dziedzinie, zdawanie sobie sprawy z czegoś w oparciu o posiadany sąd, dotyczący wartości czegoś. To także krytyczny osąd jawiącej
się rzeczywistości. W tym określeniu definiującym za istotne elementy
trzeba uznać poznanie poprzedzające krytyczny osąd rzeczywistości,
którego podstawą jest zdanie wartościujące. W takim działaniu bezsprzecznie sfera intelektualna splata się ze sferą wolitywną. Samo
poznanie posiada swój wewnętrzny dynamizm ze względu na ukierunkowanie dotyczące wartości. Stąd wybierane jest to co jest rozpoznane
jako obiektywna wartość.
Wprawdzie zwrot „rozeznanie oceniające” zdawałby się odnosić do
władz intelektualnych, niemniej jednak jurysprudencja rotalna nadaje
temu wyrażeniu znaczenie jurydyczno-kanoniczne i odnosi zarówno
do władzy umysłowej w znaczeniu tradycyjnym (tj. poznawczej, krytycznej i oceniającej), jak również do władzy wolitywnej, która odnosi
się do wolności wyboru10. Jest to zrozumiałe z uwagi na związek przyczynowy między intelektem a wolą, aczkolwiek w przypadku rozeznania oceniającego nie jest to proste przełożenie Arystotelesowskiej
zasady nihil volitum, nisi praecognitum, gdyż chodzi o zaburzenie rozumienia i chcenia, a nie o niedoskonałość aktu woli spowodowaną
niedostatkiem poznania.
10
Zob. W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeń
stwa kanonicznego. Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa 2001, s. 154.
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Odnosząc się do znaczenia terminu „rozeznanie oceniające” już na
polu prawa kanonicznego, można opisać je jako zdolność podmiotu
do uchwycenia, refleksji, dokonania krytycznej oceny i osądu tego,
do czego się zobowiązuje w konkretnych uwarunkowaniach, tak by w
oparciu o tę dojrzałą ocenę w sposób wolny podjąć decyzję o zawarciu
(lub niezawarciu) małżeństwa11.
Posiadanie rozeznania oceniającego jest warunkiem ważnego zawarcia małżeństwa wymaganym przez samo prawo naturalne. Akt
woli może być przyczyną sprawczą małżeństwa wtedy, gdy jest aktem własnym i odpowiedzialnym, czyli wolą osoby wypływającą
z harmonijnego współdziałania jej wszystkich duchowych zdolności.
Konsens małżeński – który jest owocem konfiguracji decyzji dwojga
osób – musi opierać się nie tylko na możliwości pojmowania praw
i obowiązków małżeńskich in abstracto, lecz także na możliwości ich
oceny krytycznej w perspektywie przyszłości. Dlatego w omawianiu
problematyki rozeznania oceniającego podkreśla się wymóg zdolności
podmiotu do sądu krytycznego, albo, inaczej mówiąc, wartościującego. Używa się również celnego określenia „sąd praktyczny”12, bowiem
osobie zawierającej związek małżeński potrzebna jest praktyczna
ocena wartości i zadań konkretnego małżeństwa, które chce zawrzeć
w konkretnych uwarunkowaniach i z konkretną osobą. Cechą poznania praktycznego jest wartościowanie, ocena możliwości zdobycia
przedmiotu oraz prowadzących do tego środków i wreszcie poruszenie woli. Ów wymóg zdolności krytyczno-praktycznej polega na
umiejętności dostrzeżenia siebie w sytuacji partnera konkretnej osoby
w relacji do konkretnych ważnych wspólnych działań oraz konfrontacji teoretycznie ujętych zadań małżeńskich z ich kształtem narzucanym
konkretną rzeczywistością, poznając je i oceniając, aby tak poznane
i ocenione sprowadzić do praktycznej, ważkiej życiowej decyzji. Jest
to więc umiejętność połączenia wiedzy teoretycznej z rzeczywistością
11

s. 58.

Zob. F.R. Aznar Gil, Derecho matrimonial canónico, t. II, Salamanca 2002,

12
Zob. H. Noldin, A. Schmitt, Summa theologiae moralis iuxta Codicem Iuris
Canonici, t. I: De principiis theologiae moralis, Oeniponte 1925, s. 53; B.H. Mer
kelbach, Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi,
t. I: De principiis, Brugis 1962, s. 104, nr 107. Synonimem iudicium practicum jest
właśnie iudicium discretivum.
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konkretnego małżeństwa z konkretną osobą13. Nie można mówić więc
o właściwej ocenie, dojrzałości sądu i praktycznej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, jeśli ktoś – mimo posiadania abstrakcyjnej
znajomości obowiązków małżeńskich – nie jest zdolny ocenić subiektywnie swego stanu. Jeśli u danej osoby zdolność krytycznego osądzania jest mocno naruszona, do tego stopnia, że osoba ta nie jest w stanie
pojąć elementów i relacji w małżeństwie, które ma zawrzeć, jej wola
może nie zostać uznana za akt samostanowienia nupturienta, tak iżby
czyniony przezeń dar z siebie samego i przyjęcie drugiej osoby „tu
i teraz” były autentyczne i wystarczające z punktu widzenia sprawiedliwości, a więc jako coś, co się współmałżonkowi należy14.
Nie wymaga się bynajmniej oceny wszystkich ewentualnych przyszłych konsekwencji decyzji podejmowanej hic et nunc, ale zakłada
się realizację pewnego minimum krytycznej oceny zobowiązań, jakie podejmuje się zawierając małżeństwo, a więc w momencie jego
powstawania15. Rozeznanie oceniające nie oznacza pełni dojrzałości,
którą przecież nabywa się przez całe życie, w dodatku przez życie odpowiednie i prawe, co w odniesieniu do małżeństwa oznacza nabywanie jej właśnie żyjąc w małżeństwie. „Wymaganie jeszcze przed
zawarciem małżeństwa «pełni dojrzałości», która może być dopiero owocem życia małżeńskiego, sprowadziłoby się do absurdalnego
zakwalifikowania wszystkich jako nieposiadających rozeznania oceniającego, czyli niezdolnych do zawarcia małżeństwa”16. Posiadanie
rozeznania oceniającego jest rezultatem naturalnego procesu biograficznego dojrzewania intelektualnego i wolitywnego, jest stanem zarządzania samym sobą i swymi aktami obdarzonym pewną trwałością,
co oznacza, że nie osiąga się go symbolicznie w jednym dniu, aby na
drugi dzień go stracić17.
Discretio iudicii jest definiowana także jako „psychologiczna dojrzałość, proporcjonalna do zobowiązującej i decydującej decyzji zaZob. E. Górecki, Poważny brak rozeznania..., s. 17-20.
Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095-1107
Kodeksu Prawa Kanonicznego), Warszawa 2002, s. 52.
15
Zob. P. Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy,
konsultantów i wiernych, Kraków 2006, s. 194.
16
P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 64.
17
Zob. tamże, s. 65.
13
14
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warcia małżeństwa”18. Określenie to należy jednak traktować jako
niedoskonałe, gdyż prostym następstwem definiowania rozeznania oceniającego jako „dojrzałości” jest konkluzja, iż brak rozeznania oceniającego stanowi „niedojrzałość”. Tymczasem ustawodawca
świadomie nie posłużył się w kan. 1095, 2º terminem maturitas, choć
w literaturze i jurysprudencji często pojęcie rozeznanie oceniające jest
używane zamiennie z dojrzałością. Należy sprecyzować, iż chodzi
w tym przypadku o „niedojrzałość sądu” (immaturitas iudicii), a nie
o niedojrzałość afektywną, która jest oznaką pewnego zakłócenia sfery
uczuciowej19.
Istotnym założeniem dla wszelkich rozważań na temat tego tytułu
nieważności małżeństwa jest prawidłowe usytuowanie pojęcia braku
rozeznania oceniającego jako kategorii prawnej, a nie jednostki chorobowej sklasyfikowanej przez psychiatrę czy opisanej przez specjalistę
w zakresie psychologii. Ustawodawca kanoniczny z rozmysłem nie posługuje się w kan. 1095 pojęciami właściwymi dla tych gałęzi wiedzy,
jakimi są medycyna – w szczególności psychiatria – i psychologia.
Pojęcia takie jak: poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, 2º),
brak używania rozumu (kan. 1095, 1º), niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, 3º) stanowią kategorie
kanoniczno-prawne, a nie przejawy form chorobowych czy anomalii
psychicznych20. Oceniając konkretny przypadek lub podejmując decyzję sądową, nie można zatem mylnie utożsamiać anomalii psychicznej
z niezdolnością konsensualną. Anomalia psychiczna, której istnienie
stwierdza i stopień ustala specjalista z zakresu psychologii lub psychiatrii może jedynie stanowić źródło, podstawę faktyczną poważnego
braku rozeznania oceniającego jako kanonicznej przyczyny nieważności małżeństwa, której istnienie i stopień („poważny brak”) ocenia
już nie biegły specjalista, ale sędzia kościelny przygotowany i powołany do pełnienia tego zadania. Dlatego niepoprawne jest stwierdzenie: „małżeństwo jest nieważne z powodu niedorozwoju umysłowego,
J.M. Fernández Castaño, Legislación matrimonial..., s. 267.
Zob. tamże, s. 268; W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony 10951107), Gdańsk 1991, s. 52. Kwestia ta zostanie podjęta dalej.
20
Widoczne było to zwłaszcza w pracach nad kolejnymi projektami dzisiejszego
kan. 1095, 3º, gdzie ostatecznie nie zostały zaakceptowane propozycje umieszczenia
w tekście kanonu słów „poważna anomalia psychoseksualna”, „poważna anomalia
psychiczna”. Zob. F.R. Aznar Gil, Derecho matrimonial..., t. II, s. 84-85.
18
19
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zaburzeń natury nerwicowej, schizofrenii, ciężkiej depresji, psychozy
itp.”. Przeciwnie, anomalia psychiczna albo choroba umysłowa nigdy
nie jest sama w sobie i przez siebie przyczyną nieważności, lecz stanowi pewną okoliczność faktyczną podmiotu, na bazie której określa
się (oceniając zawsze każdy przypadek z osobna), czy w czasie zawierania małżeństwa był on pozbawiony koniecznego rozeznania oceniającego, gdyż to właśnie ono jest normatywnym kryterium prawnym
służącym do oceny i określenia niezdolności konsensualnej według
kan. 1095, a w rezultacie rzeczywistą przyczyną nieważności. Pojęcia
takie jak niezdolność, niedojrzałość mają własne znaczenie w prawie
kanonicznym, a inne na polu psychiatrii czy psychologii, i nie mogą
być bezkrytycznie przenoszone z jednej domeny do drugiej21. Co więcej, wiele osób obarczonych zaburzeniami i anomaliami psychicznymi występującymi w momencie zawierania małżeństwa i klinicznie
stwierdzonymi posiada pełną zdolność konsensualną i może zawrzeć
ważne małżeństwo22. Osoba z dysfunkcją psychiczną może ważnie zawrzeć małżeństwo, jeżeli w danym przypadku, w momencie wyrażania
zgody, ta sytuacja psychiczna nie pozbawia jej rozeznania oceniającego. Oczywiście istotny problem, jaki się z tym wiąże, to należyte
określenie roli biegłych psychologów i psychiatrów występujących
w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa
oraz adekwatna ocena ich fachowych ekspertyz, jakiej ma dokonać sędzia kościelny, ale ten ważny temat jest przedmiotem innych
opracowań.
Elementy konstytutywne rozeznania oceniającego
Rozeznanie oceniające odwołuje się do złożonego procesu wolnej
i rozumnej autodeterminacji osoby. Chodzi o moment, w którym roZob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 40-41, 45-46.
Na temat pojęcia normalności w stosunku do psychopatologicznych przejawów
ludzkiego zachowania, zob. przemówienie Jana Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej
z dnia 25 stycznia 1988 r. (AAS 80 [1988] s. 1178-1185), zwłaszcza nr 4–9: „podczas
gdy dla psychologa lub psychiatry każda forma patologii psychicznych może wykraczać poza pojęcie normalności, dla kanonisty, który opiera się na powyższej, integralnej wizji osoby, koncepcja normalności, czyli powszechnej kondycji człowieka na tym
świecie, obejmuje także lekkie formy trudności psychicznych, a także związane z tym
wezwanie do życia wedle Ducha również pośród utrapień, za cenę wyrzeczeń i poświęceń” (nr 5). Tłumaczenie polskie za: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. V, Kraków
2007, s. 670.
21
22
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zum praktyczny, po rozważeniu z wystarczającą wolnością i prawdziwym rozumieniem, proponuje pewne opcje, a wola którąś z nich
wybiera i ustanawia jako własne „chcę”. Dlatego „ocenianie” zakłada
władzę rozumu w jego praktycznej funkcji poznania, rozważenia i proponowania jako możliwej opcji konkretnego małżeństwa, ale również
zakłada zdolność podmiotu do tego, by działanie polegające na wyborze, w sobie i przez siebie, konkretnego małżeństwa i ustanowienia go
„tu i teraz”, uczynić działaniem własnym23.
Literatura i orzecznictwo kanoniczne wyodrębniły w strukturze
rozeznania oceniającego trzy niezbędne elementy: 1) poznanie intelektualne przedmiotu zgody małżeńskiej; 2) ocena krytyczna tegoż
przedmiotu, czyli właściwy sąd o zawieranym małżeństwie; 3) wolność wewnętrzna podmiotu umożliwiająca dokonanie swobodnego
wyboru24.
Pierwszy element, czyli poznanie intelektualne przedmiotu zgody
małżeńskiej jest w gruncie rzeczy poznaniem teoretycznym natury
małżeństwa jako wspólnoty całego życia, a także poznaniem istotnych
praw i obowiązków małżeńskich. Chodzi nie o to, czy nupturient faktycznie zaznajomił się z tymi treściami i posiada minimalną wiedzę
o małżeństwie (to jest przedmiotem kan. 1096), ale czy posiada taką
zdolność poznawczą, by móc przyswoić sobie przedmiot konsensu.
Drugim elementem – bardziej charakterystycznym w strukturze rozeznania oceniającego – jest ocena krytyczna przedmiotu konsensu
małżeńskiego w procesie decyzyjnym, która jest w istocie właściwym
sądem (sądem oceniającym, krytycznym) o zawieranym małżeństwie
i dotyczy poddania ocenie wszystkich przesłanek, które przemawiają
za lub przeciw jego zawarciu, a więc wniosków wyciąganych z życiowych doświadczeń, aktualnych uwarunkowań, motywacji, przewidywania konsekwencji. Dzięki tej władzy krytycznej nupturient
może przejść od poznania do działania za pośrednictwem osądu wartościującego, za którym idzie decyzja akceptująca lub dezaprobująca
zawarcie małżeństwa. Sąd krytyczny prowadzący do podjęcia decyzji
Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 64-65.
Zob. W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna..., s. 157-164;
W. Góralski, Elementy podmiotowe rozeznania oceniającego co do istotnych praw
i obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK), Prawo Kanoniczne 48 (2005), nr 1-2,
s. 25-33.
23
24
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powinien mieć charakter syntetyczny i całościowy, nie zaś analityczny
i szczegółowy.
Trzecim elementem struktury rozeznania oceniającego jest wolność
wewnętrzna podmiotu, zwana również wolnością psychologiczną.
Wolność ta jest atrybutem woli i umożliwia dokonanie swobodnego
wyboru. Zgoda małżeńska powinna być bowiem powzięta przy pełnej swobodzie działania woli. Taka swoboda domaga się, by wszelkie
impulsy innych władz ludzkich, takie chociażby jak instynkty, uczucia
czy inne impulsy wewnętrzne, wpływając na wolę nie odznaczały się
taką intensywnością, aby mogły ją zdeterminować. Wybór musi dokonać się w sposób swobodny. Zakłada zatem wolność wewnętrzna,
z jednej strony, pewną obojętność w stosunku do różnych możliwości
wyboru (tzn. by podmiot nie czuł się zobligowany do opowiedzenia
się za konkretną opcją), z drugiej zaś wolność woli do określenia się,
czyli podjęcia decyzji.
Brak rozeznania oceniającego a inne formy niezdolności
psychicznej do zawarcia małżeństwa
Brak rozeznania oceniającego należy odróżnić w pierwszym rzędzie
od niewiedzy i błędu. Niewiedza (ignorantia) jest trwałym (całkowitym) brakiem poznania rzeczywistości. Błąd (error) to fałszywy sąd
o rzeczywistości. Te sytuacje nie stanowią o braku rozeznania oceniającego, gdyż relacja między poznaniem a wolą zachodzi poprawnie.
Brak wiedzy lub wiedza fałszywa nie są defektem władzy poznawczej
człowieka. Zespół intelekt-wola u człowieka dotkniętego błędem działa całkowicie normalnie — wola kieruje się ku jakiemuś przedmiotowi
stosownie do informacji, którą intelekt jej dostarcza o tym przedmiocie. Błąd nie jest więc przejawem anormalności funkcjonowania
psychiki ludzkiej, ale po prostu normalnym skutkiem zredukowania
ad unum (która to redukcja jest w rozpatrywanym przypadku jednocześnie determinacją ad falsum) poznanej rzeczywistości. Natomiast
w przypadku niezdolności, defekt leży w konstytucji psychicznej człowieka; jest wadą jego zdolności poznawczej, wolitywnej czy wykonawczej. Dlatego ostateczne racje nieważności małżeństwa w obu tych
przypadkach są różne.
Należy także odnieść się do różnicy między poważnym brakiem rozeznania oceniającego a innymi formami niezdolności konsensualnej
regulowanymi w kan. 1095, a więc: brakiem używania rozumu (kan.
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1095, 1º) i niezdolnością do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, 3º). Wspólnym „mianownikiem” tych – różnych
przecież, co ma zresztą swoje niebagatelne konsekwencje procesowe25
– tytułów nieważności małżeństwa jest to, że ich źródłem są różnorakie dysfunkcje ludzkiej psychiki. Stąd wszystkie trzy capitula nullita
tis mogą być określane wspólnym mianem niezdolności psychicznej
do małżeństwa26. Stanowią jednak trzy odrębne tytuły nieważności27.
Każda z form tej niezdolności zachowuje swą autonomię i specyfikę,
nie tylko procesową, ale także wynikającą z odmiennego wpływu tych
dysfunkcji na proces formowania się i urzeczywistnienia decyzji o zawarciu małżeństwa. Każda z tych trzech figur prawnych odnosi się do
innego aspektu zgody małżeńskiej. Nierzadko jednak granice pomiędzy nimi jawią się jako dość płynne, zwłaszcza między figurą z punktu
2º i punktu 3º kan. 109528.
25
Chodzi przede wszystkim o ustalanie formuły wątpliwości, zgodność lub niezgodność tytułów nieważności małżeństwa oraz zgodność wyroków i w konsekwencji możliwość (lub niemożliwość) ponownego wniesienia skargi małżeństwa z innego
tytułu po prawomocnym wyroku negatywnym. Zob. na ten temat m.in. T. Rozkrut,
Zasada zgodności formalnej i substancjalnej dwóch wyroków w kanonicznym proce
sie małżeńskim według „Dignitas connubii”, w: Proces małżeński w świetle „Dignitas
connubii” – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca
2007 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2008, s. 87-102; G. Erlebach, Wybrane kwestie
dotyczące rozumienia zgodności wyroków, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 1, Warszawa 2009,
s. 365-383; T. Rozkrut, Formuła wątpliwości (DC, art. 135 § 3): zgodność oraz nie
zgodność tytułów małżeńskich (wymiar prawno-duszpasterski), w: Ars boni et aequi.
Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu
z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa
2010, s. 451-470.
26
Niemniej jednak wyrażana jest także odosobniona opinia, iż nie jest wykluczone
dopuszczenie takiej przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego, która nie
ma natury psychicznej. Zob. R. Sztychmiler, Rozsądzanie spraw z tytułów braku roze
znania i niezdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Prawo Kanoniczne
44 (2001), nr 3-4, s. 231.
27
Zob. W. Góralski, Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn.
1-3 KPK, Prawo Kanoniczne 39 (1996), nr 3-4. s. 36-42.
28
Zob. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji inter
pretacyjnej, Ius Matrimoniale 4 (1999), s. 33-35.
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Przyjmuje się często, że brak wystarczającego używania rozumu,
o którym mowa w kan. 1095, 1º pociąga za sobą w sposób konieczny poważny brak rozeznania oceniającego, tak iż ten, kto nie posiada
wystarczającego używania rozumu, nie dysponuje tym samym rozeznaniem oceniającym wymaganym w takim stopniu, by zawierane
przezeń małżeństwo było ważne29. Należy jednak pamiętać, że brak
wystarczającego używania rozumu jest aktualnym (w chwili zawarcia małżeństwa) pozbawieniem człowieka funkcjonowania pełnego
i harmonijnego zarządzania swoimi władzami zmysłowymi, pożądawczymi, umysłowymi i wolitywnymi, tak iż wyrażenie konsensu przez
podmiot dotknięty tego rodzaju defektem nie może być uznane za
akt ludzki30. Niekoniecznie zatem przyczyna braku wystarczającego
używania rozumu – która nie zawsze jest chorobą psychiczną – musi
sprawiać jednocześnie poważny brak rozeznania oceniającego. Na
przykład małżeństwo zawarte w stanie ostrego upojenia alkoholowego
będzie mogło być uznane za nieważne z powodu braku wystarczającego używania rozumu, choć podmiot zachowuje przy tym habitualną
zdolność rozeznania oceniającego31.
Różnica między figurami prawnymi regulowanymi w trzech punktach kan. 1095 nie polega też na stopniu intensywności anomalii
psychicznych, tak iż brak wystarczającego używania rozumu byłby
wywoływany chorobą psychiczną, czyli zaburzeniem „większego kalibru”, poważny brak rozeznania oceniającego anomaliami o mniejszym
stopniu intensywności, natomiast niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich dysfunkcjami lżejszymi32. Nie wydaje się też właściwe uzasadnianie, iż brak wystarczającego używania rozumu mieści
w sobie poważny brak rozeznania oceniającego, ten zaś konsumuje
niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Tymczasem różnica nie tkwi w intensywności przyczyny, ale
w sposobie, w jaki oddziałuje ona na proces poznawczo-wolitywny
nupturienta: jeśli pozbawia jego działanie charakteru aktu ludzkiego,
stajemy wobec tytułu nieważności, o którym w kan. 1095, 1º; jeśli poważnie narusza zdolność poznawczą i decyzyjną podmiotu, właściwym tytułem nieważności będzie gravis defectus discretionis iudicii;
29
30
31
32

Zob. np. W. Góralski, Elementy podmiotowe..., s. 27.
Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 53.
Zob. tamże, s. 65-66.
Tak np. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 414.
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w sytuacji zaś, gdy dysfunkcja psychiczna dotyka osobowej struktury
podmiotu, powodując w nim psychopatologiczną niemożność podjęcia
– czyli wzięcia na siebie w sposób rzeczywiście zobowiązujący i odpowiedzialny – istotnych obowiązków małżeńskich, tak iż podmiot ów
nie dysponuje przedmiotem zgody małżeńskiej, mamy do czynienia
z kategorią, o której mowa w kan. 1095, 3º33.
Nie można zatem klasyfikować źródeł niezdolności psychicznej
w zależności od stopnia zaburzenia. Ta sama anomalia może bowiem
stanowić przyczynę psychiczną dwóch albo nawet trzech tytułów nieważności wymienionych w kan. 1095. Na przykład ostra schizofrenia
jako przyczyna psychiczna może spowodować orzeczenie nieważności
małżeństwa w oparciu o każdy z trzech punktów kan. 1095, a nawet ze
wszystkich tych trzech tytułów jednocześnie34.
Stopień rozeznania oceniającego („poważny brak”)
Nie każdy defekt rozeznania oceniającego powoduje wadę konsensu małżeńskiego i skutkuje nieważnością małżeństwa. Aby tak było,
defekt rozeznania musi być „poważny” (gravis). Tekst kan. 1095, 2º
nie oferuje żadnego kryterium, które mogłoby być pomocne w ocenie miary braku rozeznania oceniającego. Zadanie wypracowania takich reguł spoczywa na doktrynie, a zwłaszcza na orzecznictwie, które
w poszczególnych przypadkach analizuje i rozstrzyga, czy rozważany
w procesie stan faktyczny (przyczyna natury psychicznej) upoważnia
do oceny, że jego skutkiem jest poważny brak rozeznania.
Ustawodawca stawia podobny wymóg ciężkości także w innych
tytułach nieważności małżeństwa – bojaźń musi być m.in. „ciężka”
(metus „gravis” – kan. 1103), a podstęp winien odnosić się do takiego
przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może „poważnie” (gra
viter)��������������������������������������������������������������
zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego (kan. 1098), aby spowodować nieważność małżeństwa.
Wyraźnie stawiany przez ustawodawcę wymóg, by brak rozeznania
oceniającego był „poważny” – chociaż niektórzy autorzy uważają to
Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 95-100.
Na temat możliwości orzekania nieważności małżeństwa jednocześnie z tytułów określonych w punktach 2º i 3º kan. 1095 zob. R. Sobański, Orzekanie nieważno
ści małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, Ius Matrimoniale 5
(2000), s. 141, 147-149.
33
34
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wymaganie za zbędne35 – zmierza do wykluczenia orzeczeń nieważności małżeństwa z powodu lżejszych nieprawidłowości władz poznawczych i wolitywnych w procesie decyzyjnym. Tym samym nie
wolno stawiać zbyt wysokich wymagań do ważnego zawarcia związku
małżeńskiego. Podejmowanie tak ważnej decyzji nigdy przecież nie
odbywa się w warunkach „sterylnie czystych” – często dochodzą do
głosu rozmaite przejawy niezdecydowania, wahanie, stres, obawy, rozterki, poczucie niepewności. Wielką rolę odgrywa zazwyczaj uczucie,
czasem bardzo silne. Oczywistym jest, że tego rodzaju wpływy, które
można określić jako „normalne”, z reguły nie niweczą wolności osoby
podejmującej decyzję o zawarciu małżeństwa. Orzekanie nieważności
małżeństwa tylko z takich powodów oznaczałoby zaprzeczenie naturalnego prawa osoby do zawarcia małżeństwa36.
W sukurs przychodzi sam ustawodawca, wspierając wysiłki jurysprudencji kanonicznej swym autorytetem: Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej z dnia 5 lutego 1987 r. wyjaśnił: „Kanonista
winien kierować się jednoznaczną zasadą, że tylko niezdolność, a nie
trudność w zakresie zgody małżeńskiej i urzeczywistnienia prawdziwej wspólnoty zycia i miłości, powoduje nieważność małżeństwa.
Załamanie się jakiegoś związku małżeńskiego nigdy samo w sobie
nie może stanowić dowodu, służącego wykazaniu owej niezdolności kontrahentów, którzy mogli zaniedbać lub używać źle będące do
ich dyspozycji środki zarówno naturalne, jak nadprzyrodzone, bądź
też nie zaakceptować nieuniknionych ograniczeń lub ciężarów życia
w związku małżeńskim – czy to z powodu zahamowań na poziomie
podświadomości, lekkich stanów patologicznych, które nie naruszają
istoty ludzkiej wolności, czy wreszcie ze względu na braki w zakresie
porządku moralnego. Hipotezę o istnieniu rzeczywistej niezdolności
można wysuwać jedynie w przypadku poważnej anomalii, która – jak-

35
Zob. W. Góralski, Kanoniczna zgoda..., s. 44; W. Góralski, G. Dzierżon,
Niezdolność konsensualna..., s. 170-171. Autor prezentuje opinię M. Pompeddy, z którą się jednak nie zgadza, słusznie dopatrując się niebezpieczeństwa laksyzmu w stosowaniu kan. 1095, 2º, gdyby ów przymiotnik pominąć. Właśnie na to zagrożenie
zwracano uwagę podczas prac nad reformą Kodeksu argumentując, iż określenie gra
vis jest w kanonie niezbędne.
36
Zob. P. Bianchi, Kiedy małżeństwo..., s. 195.
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kolwiek by ją zdefiniować – musi w zasadniczy sposób naruszać zdolność rozumienia, a tym samym wolę nupturienta”37.
Tę myśl podjął również papież Benedykt XVI w przemówieniu do
Roty Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2009 r.: „Trzeba przede wszystkim
odkryć na nowo pozytywną wartość zasadniczej zdolności każdej osoby do zawarcia małżeństwa, która wiąże się z samą naturą mężczyzny
czy kobiety. Grozi nam bowiem niebezpieczeństwo popadnięcia w pesymizm antropologiczny, który – w świetle obecnej sytuacji kulturowej – prowadzi do uznania, iż małżeństwo jest niemal niemożliwe.
Pomijając fakt, że wspomniana sytuacja nie jest jednolita w różnych
regionach świata, nie można prawdziwej niezdolności do wyrażenia
zgody małżeńskiej mylić z rzeczywistymi trudnościami wielu ludzi,
zwłaszcza młodych, dochodząc do stwierdzenia, że związek małżeński
jest po prostu nie do pomyślenia i niemożliwy. Co więcej, potwierdzenie wrodzonej zdolności człowieka do małżeństwa jest właśnie
punktem wyjścia, który pozwala pomagać parom małżeńskim w odkryciu naturalnego charakteru małżeństwa i jego znaczenia w planie
zbawienia. Ostatecznie stawką jest tu bowiem sama prawda o małżeństwie i jego rzeczywistym wymiarze prawnym (por. Benedykt XVI,
Przemówienie do Roty Rzymskiej, 27 stycznia 2007, AAS 99 [2007],
ss. 86-91, «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 5/2007, s. 33),
będąca niezbędną przesłanką do tego, by zdefiniować i ocenić zdolność
wymaganą do małżeństwa. [...] Oczywiście, pewne «humanistyczne» nurty antropologiczne, afirmujące egocentryczną samorealizację
i autotranscendencję, idealizują osobę ludzką i małżeństwo do tego
stopnia, że w końcu odmawiają zdolności psychicznej bardzo wielu
osobom, ponieważ definiują ją na podstawie elementów nie odpowiadających zasadniczym wymogom węzła małżeńskiego. W obliczu tych
koncepcji znawcy prawa kościelnego nie mogą zapominać o zdrowym
realizmie, do którego odwoływał się mój czcigodny Poprzednik (por.
Jan Paweł II, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 27 stycznia 1997, n. 4,
AAS 89 [1997], s. 488), bowiem zdolność odnosi się do minimum koniecznego, aby zawierający małżeństwo mogli oddać się sobie jako
mężczyzna i kobieta, by powstał ten węzeł, do którego jest powołana
37
Przemówienie Jana Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 5 lutego 1987 r.,
AAS 79 (1987), s. 1453–1459. nr 7. Tłumaczenie polskie za: Jan Paweł II, Dzieła ze
brane, t. V, Kraków 2007, s. 665.
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zdecydowana większość istot ludzkich. Wynika z tego, że zasadniczo,
by orzekać w sprawach dotyczących nieważności małżeństwa z powodu niezdolności psychicznej, sędzia powinien korzystać z pomocy
biegłych, by stwierdzić istnienie prawdziwej niezdolności (kan. 1680;
art. 203, 1, DC), która zawsze stanowi wyjątek od naturalnej zasady,
jaką jest zdolność konieczna do zrozumienia, podjęcia odpowiedniej
decyzji i urzeczywistnienia daru z siebie samych, z którego rodzi się
węzeł małżeński”38.
Stawiany przez ustawodawcę wymóg „ciężkości” braku rozeznania
oceniającego potwierdza, że nie każda dysfunkcja na płaszczyźnie psychicznej automatycznie niweczy wolność i odpowiedzialność osoby39.
Trudno jest jednak w praktyce ustalić, czy w konkretnym wypadku
mamy do czynienia z brakiem „poważnym”, czy też z takim defektem,
który jest wprawdzie jakimś „brakiem”, ale który mieści się jeszcze
w minimalnym stopniu rozeznania oceniającego wymaganym do ważności konsensu40. W każdym razie – zdaniem P. J. Viladricha – gdy
mowa o „poważnym” braku rozeznania oceniającego, miara braku zawarta w przymiotniku gravis jest kryterium prawnym, które nie odnosi
się do stopnia zaburzenia umysłowego lub do anomalii psychicznej
osobowości czy zachowania podmiotu, będących pojęciami należącymi do zakresu diagnozy medycznej. Decydująca nie jest zatem ciężkość
medyczna zaburzenia psychicznego, które wywołało brak rozeznania
oceniającego, ani też statystyczna ciężkość anomalii psychicznej, według podręcznikowej klasyfikacji medyczno-psychiatrycznej, lecz
ostateczny efekt tych przyczyn psychicznych w konkretnym podmiocie, widziany w odrębności jego biografii, w wyniku której tenże podmiot nie osiągnął lub utracił habitualną dojrzałość odpowiednią do
38
Benedykt XVI, Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem Stwórcy,
Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. L’Osservatore
Romano. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 3, s. 14-16. Dlatego Instrukcja Dignitas con
nubii z 25 I 2005 r., w art. 56 § 4 stanowi, iż w procesach o stwierdzenie nieważności
małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, obrońca węzła zawsze winien ocenić,
czy opinia biegłego została sporządzona na podstawie zasad antropologii chrześcijańskiej, uwzględniającej taką koncepcję normalności, w której jest miejsce na ludzką
słabość i błąd, ale jednocześnie możliwość skutecznej pracy nad sobą i efektywnego
przezwyciężenia pojawiających się trudności.
39
Zob. W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna..., s. 171.
40
Zob. tamże, s. 174-175.
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rozeznania za pomocą rozumu i przyjęcia za pomocą woli skutecznego
przekazania i przyjęcia praw i obowiązków małżeńskich41.
Przedmiot rozeznania oceniającego
(„istotne prawa i obowiązki małżeńskie”)
Stosownie do brzmienia kan. 1095, 2º brak rozeznania oceniającego sprawiający nieważność małżeństwa winien dotyczyć „istotnych
praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych”. To sformułowanie zakreśla zatem przedmiot rozeznania oceniającego, którego poważny brak niweczy konsens małżeński.
Nie chodzi więc o niemożliwość rozumienia i podejmowania decyzji
w ogóle, ale w szczególnym kontekście podejmowania decyzji o zawarciu małżeństwa.
Pojawienie się w tekście kan. 1095, 2º pojęcia „istotnych praw
i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych” nie jest rzecz jasna przypadkowe. Przedmiot i tytuł zgody małżeńskiej (są nimi: sama osoba, jako kobieta lub mężczyzna, darowująca
się tytułem należności, oraz druga osoba, jako kobieta lub mężczyzna,
przyjmowana tytułem prawa) wymagają od nupturienta takiego stopnia dojrzałości, który nie tylko przewyższa zwykłe używanie rozumu,
ale jest konieczny w wielu życiowych działaniach. Takie jest właśnie
wymaganie przedstawione przez prawodawcę ustanawiającego niezdolność konsensualną tych, którzy są dotknięci poważnym brakiem
rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, jakie w momencie wyrażania ważnej zgody należy wzajemnie
przekazać i przyjąć. Jakkolwiek współczynnik inteligencji i poziom
kultury wpływają na poziom rozeznania, niemniej jednak wyrażenie
„rozeznanie oceniające” odnosi się nie tyle do poznawczego bogactwa osoby, czy do wystarczającej percepcji intelektualnej (to kwestia
minimalnej wiedzy o małżeństwie, wymaganej w kan. 1096), ile do
takiego stopnia osobowej dojrzałości, który pozwala nupturientowi na
rozeznanie potrzebne do dokonania aktu zobowiązania się do podjęcia
istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Oznacza ono, iż wymaga-

41

Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 67-68.

[19]

KOMUNIKATY

421

ne rozeznanie ma być proporcjonalne do istotnych praw i obowiązków
małżeńskich42.
Prawo kanoniczne nie wymienia istotnych praw i obowiązków
małżeńskich ani enumeratywnie, ani przykładowo. Ich określenie pozostawione jest (podobnie jak w kan. 1095, 3º) orzecznictwu i doktrynie. Spośród katalogów tego rodzaju istotnych praw i obowiązków
formułowanych w piśmiennictwie43 zaprezentujmy wykaz sporządzony przez P. J. Viladricha. Te istotne prawa i obowiązki małżeńskie są
korelatywne w tym sensie, że każdemu istotnemu prawu odpowiada
jego – niemniej istotny – obowiązek. Są one następujące: prawo-obowiązek aktów małżeńskich; prawo-obowiązek niestawiania przeszkód
w zrodzeniu potomstwa; prawo-obowiązek ustanowienia, zachowania
i ukierunkowania intymnej wspólnoty małżeńskiej ku jej obiektywnym celom; prawo-obowiązek wierności; prawo-obowiązek wzajemnej pomocy w działaniach i zachowaniach samych z siebie zdolnych
i koniecznych do osiągnięcia istotnych celów małżeństwa; prawo-obowiązek przyjęcia i troski o wspólne potomstwo na łonie wspólnoty
małżeńskiej; prawo-obowiązek wychowania dzieci44.
Miałby zatem miejsce poważny brak rozeznania oceniającego, gdyby zostało dowiedzione, iż nupturient, na skutek jakiejś przyczyny
psychicznej, jest pozbawiony intelektualnej i wolitywnej dojrzałości,
koniecznej do tego, by rozpoznać – w celu nieodwołalnego zobowiązania się – istotne prawa i obowiązki właściwe małżeństwu, które winny
być przedmiotem wzajemnego oddania i przyjęcia. Rozeznanie oceniające wskazuje na taki stopień rozumienia i woli nupturientów, jaki
czyni ich zdolnymi do dania się i odebrania tego daru tytułem prawnego węzła, w jednej, jedynej wspólnocie życia i miłości, nierozerwalnie
wiernej, skierowanej ku dobru małżonków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa45.

42
P.J. Viladrich, Komentarz do kan. 1095, w: Código de Derecho Canónico.
Edición bilingüe y anotada. A cargo de Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2007,
s. 700.
43
Zob. np. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki..., passim; S. Paździor, Przyczyny
poważnego braku..., s. 34-37.
44
Zob. P.J. Viladrich, Konsens małżeński..., s. 69.
45
Zob. P.J. Viladrich, Komentarz do kan. 1095, cyt., s. 700.
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Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wyżej, nie należy do kompetencji kanonisty autorytatywne wypowiadanie się na temat medycznego
aspektu tych zaburzeń ludzkiej psychiki, które mogą stać się źródłem
nieważności małżeństwa z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego. Jedynie tytułem egzemplifikacji wymienimy te zakłócenia psychiczne dotykające bądź władzy poznawczej, bądź władzy wolitywnej,
które stanowią najczęstsze przyczyny faktyczne nieważności w sprawach małżeńskich rozpatrywanych w sądach kościelnych46.
Będą to zatem choroby psychiczne (psychozy), zaburzenia psychiczne niebędące sensu stricto chorobami psychicznymi, jak nerwice i rozmaite zaburzenia osobowości (psychopatie) sklasyfikowane
w fachowych wykazach opracowywanych przez specjalistów kompetentnych w tej materii. Pośród przyczyn poważnego braku rozeznania
oceniającego wymienia się także uzależnienia, zaburzenia psychoseksualne (choć najczęściej są one uznawane za źródło niezdolności
do podjęcia obowiązków małżeńskich, o którym mowa w kan. 1095,
3º47), choroby i uszkodzenia mózgu (pośród których wskazuje się na
padaczkę i stwardnienie rozsiane48), zaburzenia afektywne, jak np. epizod depresyjny49, zaburzenia afektywne dwubiegunowe (psychoza maniakalno-depresyjna)50. Rozważa się także w literaturze i podejmuje
w orzecznictwie – aczkolwiek nie bez zastrzeżeń, zwłaszcza sygnalizując obawy przed generalizowaniem formułowanych wniosków – zagadnienie braku wolności wewnętrznej spowodowanej nie tyle jakąś
patologią psychiki, co przedślubną ciążą, która w pewnych odosobnio46
Przyczyny psychiczne poważnego braku rozeznania oceniającego wymienione
w dalszej kolejności prezentowane są przede wszystkim w oparciu o: W. Góralski,
G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna..., s. 176-188; S. Paździor, Przyczyny poważ
nego braku..., passim.
47
Zob. np. G. Erlebach, Tożsamość seksualna a nieważność związku małżeń
skiego według najnowszej jurysprudencji rotalnej (1983-1994). Zarys systematycz
ny, w: Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, red.
B.W. Zubert, Opole 1998, s. 105-160.
48
Zob. K. Graczyk, Schorzenie „sclerosis multiplex” a zdolność osoby do zawar
cia małżeństwa w świetle prawa Kościoła katolickiego, Lublin 2002.
49
Zob. G. Leszczyński, Wpływ depresji na niezdolność konsensualną do zawarcia
małżeństwa, w: Finis legis Christus..., s. 529-540.
50
Zob. G. Leszczyński, Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdol
ności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, 1º-3º KPK), Łódź 2009.
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nych przypadkach może destrukcyjnie oddziaływać na swobodę decyzyjną kobiety51.
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest relacja między niedojrzałością (osobowościową i emocjonalną) a poważnym brakiem rozeznania oceniającego52. Nie można wprawdzie utożsamiać niedojrzałości
psychologicznej z poważnym brakiem rozeznania53 i jedynie w wyjątkowych sytuacjach Rota Rzymska uznaje ją za źródło tej formy
niezdolności. Zasadniczym problemem zdaje się być to, że pojęcie niedojrzałości w różnych dziedzinach wiedzy oznacza co innego. Ponadto
pojawia się trudność w odpowiednim oznaczeniu, kiedy konkretna
anormalna sytuacja psychologiczna określona ogólną nazwą „niedojrzałość”54 jest na tyle poważna, iż może stać się źródłem poważnego
braku rozeznania oceniającego. W każdym razie nie można opierać się
jedynie na pewnych symptomach niedojrzałości, jak np. oznak infantylizmu czy skłonności do konfliktów, gdyż – jak przestrzegał Jan Paweł II
do Roty Rzymskiej w cytowanych już przemówieniach z 1987 r. i 1988 r.
– bezkrytyczne przyjmowanie przez sędziego sformułowania mogą
stać się jedynie „pretekstem” do mnożenia nieuzasadnionych orzeczeń nieważności powołujących się na szeroko rozumianą „niedojrza-

51
Zob. F.R. Aznar Gil, La necesaria madurez y libertad para contraer el matrimo
nio en los casos de embarazo prematrimonial, w: Estudios canónicos en homenaje al
Profesor D. Lamberto de Echeverría, Salamanca 1988, s. 198-244, szczeg. s. 217-227.
52
Zob. np. S. Panizo Orallo, La inmadurez de la persona y el matrimonio,
Salamanca 1996; K. Stepulak, Niedojrzałość osobowości jako istotny problem psy
chologiczny w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa. Z praktyki
biegłego psychologa, w: Wpływ zaburzeń osobowości na kanoniczną zdolność osoby
do zawarcia małżeństwa, red. A. Dzięga, M. Greszata, Kościelne Prawo Procesowe.
Materiały i Studia, t. 2, Lublin 2002, s. 133-144; G. Leszczyński, Niedojrzałość emo
cjonalna jako przyczyna niezdolności konsensualnej, Forum Iuridicum 3 (2004),
s. 231-247; Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva. Actas del VI Simposio
Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (Pamplona, 3-5 de noviembre de
2004), red. J. I. Bañares, J. Bosch, Pamplona 2005.
53
Zob. W. Góralski, Kanoniczna zgoda..., s. 52-53.
54
Niedojrzałość psychologiczna dotyczy logiczno-krytycznych władz osoby, niedojrzałość uczuciowa (afektywna czy emocjonalna) odnosi się do sfery uczuć, wpływając na motywacje decyzyjne i na koherencję w podejmowanych działaniach. Zob.
P. Bianchi, Kiedy małżeństwo..., s. 199-200. Nierzadko obie te nazwy są są bezpodstawnie używane zamiennie.
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łość” czy „słabość psychiczną” podmiotu55. „Nieporozumienie może
powstać także wtedy, gdy biegły uznaje kontrahenta za niezdolnego
do małżeństwa, przyjmując za kryterium nie minimum wystarczające
do ważnej zgody małżeńskiej, ale ideał pewnej dojrzałości jako warunek szczęśliwego pożycia małżeńskiego”56. Dojrzałość z psychicznego
punktu widzenia jest bowiem swoistą metą, punktem finalnym w rozwoju człowieka, w dodatku trudno osiągalnym57. Natomiast dojrzałość
kanoniczna stanowi jedynie wymagane minimum, a więc punkt wyjścia, ale wystarczający do ważnego zawarcia małżeństwa58.
Zwłaszcza pojęcie niedojrzałości emocjonalnej, która coraz częściej
pojawia się w jurysprudencji kanonicznej, może być powodem pewnego zaniepokojenia. Niedojrzałość, jako przyczyna braku rozeznania
oceniającego pojawiła się – czasami skrywana pod innymi określeniami59 – w wyrokach rotalnych w latach 60. i 70. i zagościła na dobre
w orzecznictwie kanonicznym, budząc niekiedy krytykę ze strony
specjalistów w zakresie psychologii i psychiatrii, zdaniem których
w sądowej praktyce kanonicznej zmierza się do ustalenia własnego –
kanonicznego – pojęcia niedojrzałości afektywnej, która miałaby stanowić zaburzenie samo w sobie, a nie jedynie być symptomem innych
anomalii60. Zresztą w samej jurysprudencji rotalnej wskazuje się na
niebezpieczeństwa, jakie niesie z sobą odwoływanie się do pojęcia niedojrzałości afektywnej, ze względu na zbytnią ogólnikowość i nieprecyzyjność pojęć dojrzałości i niedojrzałości. W ten sposób – przestrzega
się – do kategorii niedojrzałości emocjonalnej mogą być przyporządkowywane nawet lekkie i incydentalne zaburzenia. Niemniej jednak
jest ona uwzględniana w orzecznictwie jako przyczyna mogąca zakłócać, albo wręcz niweczyć całkowicie, wolność wyboru podmiotu61.
55

nr 8.

Zob. Przemówienie z 5 II 1987 r., cyt., nr 9; przemówienie z 25 I 1988 r., cyt.,

Przemówienie z 25 I 1988 r., cyt., nr 8.
Zob. N. Schöch, Gli interventi del magistero pontificio in materia di diffetto del
la discrezione del giudizio, w: L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn 1-2), Città del Vaticano 2000, s. 69-70, 78.
58
Przemówienie z 5 II 1987 r., cyt., nr 6.
59
Zob. A. Stankiewicz, Jurisprudencia de la Rota Romana sobre la inmadurez
afectiva, w: Consentimiento matrimonial e inmadurez..., s. 150.
60
Zob. tamże, s. 153.
61
Zob. tamże, s. 155-160.
56
57
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Konkluzja
W ocenie konkretnego przypadku, rozpatrywanego pod kątem kan.
1095, 2º, należy uwzględniać nie tylko opinie biegłych psychiatrów
lub psychologów, ale całość dowodów, ujmując osobę w jej indywidualności, wraz z jej konkretną biografią, środowiskiem społecznym
i kulturowym, w którym wzrastała, jej przymiotami fizycznymi, psychicznymi i charakterologicznymi. Do tej integralnej wizji osoby należeć będzie także nieuleganie pokusie zatrzymywania się wyłącznie
na negatywnych aspektach osobowości, z pominięciem tych pozytywnych. Należy odpowiednio uwzględniać podstawy metafizyczne i założenia antropologiczne62.
Przede wszystkim należy mieć na uwadze ius connubii i zasadę fa
vor matrimonii, których logicznym następstwem jest domniemanie,
iż każdy dorosły człowiek cieszy się rozeznaniem wystarczającym na
tyle, by móc ważnie zawrzeć małżeństwo.

62

Zob. N. Schöch, Gli interventi del magistero..., s. 78.
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GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 23 LISTOPADA
2010 R., K 5/101 W SPRAWIE PRAWA OSÓB
PEŁNOLETNICH, UCZĄCYCH SIĘ I POSIADAJĄCYCH
DZIECI DO ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Teza rozstrzygnięcia
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimen
tów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr
98, poz. 817 oraz z 2010 r., Nr 81, poz. 530) jest niezgodny z art. 32
ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 oraz w związku z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”.
W pozostałym zakresie badania zgodności art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r., na skutek cofnięcia wniosku, Trybunał postanowił
umorzyć postępowanie – działając „na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2
w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552
i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz.
1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r.
Nr 197, poz. 1307)”.
Przesłanki stanu faktycznego
Wnioskiem z dnia 1 lutego 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy wymie1
Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. została
ogłoszona dnia 6 grudnia 2010 r. w Dz. U. Nr 229, poz. 1504.
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nione w sentencji przepisy są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej. Potrzeba udzielenia odpowiedzi wynikała z zasadności skarg
osób pozbawionych prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Zasadniczą wątpliwość budziła przesłanka określona w art. 10 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, pozbawiająca prawa do świadczeń z funduszu osoby,
które są pełnoletnie i posiadają własne dziecko. W ocenie zainteresowanych (uprawnionych) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, narusza
to konstytucyjną równość wobec prawa.
Pytanie prawne Rzecznik Praw Obywatelskich określił poprzez ścisłą analizę zaskarżonej regulacji.
Przedmiotowe świadczenia alimentacyjne z funduszu zastąpiły wypłacaną do 30 września 2008 r. zaliczkę alimentacyjną2. Mają charakter
świadczenia celowego, a więc przysługują pod warunkiem realizacji
przy jego pomocy oznaczonych funkcji społecznych3.
Podstawowym ich zadaniem jest wspieranie osób ubogich, które nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób bezpośrednio zobowiązanych wobec
nich do alimentacji4. Nie są świadczeniami bezzwrotnymi, ponieważ
są tylko czasowo udostępniane wierzycielowi. Stąd też, czasowo łagodzą niedostatek, będący efektem mało skutecznie działającego systemu
ścigania dłużnika uchylającego się od realizacji prawomocnie ustalonego obowiązku alimentacyjnego5. Są zatem świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez państwo osobom uprawnionym w wypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów. Zakres i interpretację „bezskuteczności egzekucji” określił ustawodawca w art. 2 pkt 11 analizowanej ustawy. Zachodzi ona wówczas kiedy w okresie „ostatnich dwóch
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, a także egzekucja, której nie
2
Na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.
3
Szerzej zob. J. Ignaczewski (red.), Alimenty. Komentarz, Warszawa 2009.
4
Zob. definicję legalną zawartą w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.
Cel świadczeń alimentacyjnych został wskazany w preambule analizowanej ustawy.
5
Zakres i charakter prawny publicznego świadczenia alimentacyjnego został
przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 czerwca 2008 r., sygn.
P 18/06, OTK ZU, nr 5/A/2008, poz. 83.
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można wszcząć lub prowadzić ze względu na to, że dłużnik przebywa
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma podstawy prawnej
do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo osoba uprawniona nie
może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą”.
W szczególności, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wątpliwości budzi istotne zróżnicowanie w zakresie prawa do świadczeń
z funduszu osób uczących się. Tym bardziej, że samo prawo do świadczeń z funduszu przysługuje co do zasady osobie do ukończenia przez
nią 18 roku życia albo w wypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej – do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w wypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1)6. Ustawodawca wprowadził istotne ograniczenia prawa do świadczeń z funduszu wobec osób, które wprawdzie
spełniają wymagane prawem przesłanki pozytywne, ale w ich wypadku pojawiła się jedna z przesłanek negatywnych (art. 10 ust. 1 i 2)7.
Należy do nich: umieszczenie osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, albo gdy
osoba uprawniona jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, albo gdy
zawarła związek małżeński.
W opinii Rzecznika, wątpliwości budzi przesłanka negatywna, okreś
lona w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, pozbawiająca prawa do świadczeń
z funduszu osoby, które są pełnoletnie i posiadają własne dziecko. Jego
zdaniem zastosowane rozwiązanie dokonuje niczym nieuzasadnionego podziału osób na dwie grupy, przy czym zasadniczym kryterium
i zróżnicowaniem w zakresie dostępu do świadczeń osób pełnoletnich
uczących się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nie
25 roku życia, bezskutecznie próbujących egzekwować zasądzone im
alimenty, stanowi fakt „posiadania własnego dziecka”8.
6
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Osobą uprawnioną, w myśl ustawy alimentacyjnej, jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
ich egzekucja okazała się bezskuteczna.
7
Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości nie wyższej niż 500 zł.
8
Jak dalej argumentował Rzecznik, „celem ustawodawcy było ograniczenie kręgu uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych do wypadków niepozostawiających
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To właśnie zróżnicowanie w zakresie prawa do świadczeń z funduszu osób uczących się w szkole lub szkole wyższej, oparte na kryterium posiadania własnego dziecka wymaga, zdaniem Rzecznika,
oceny z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.
Powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik
przypomniał, że zgodnie z zasadą równości, wszystkie podmioty prawa
charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną, powinny
być traktowane równo, to znaczy bez dyskryminowania ani faworyzowania. Istotną cechą, zdaniem Rzecznika, przesądzającą o uznaniu
porównywalnych podmiotów za podobne, bądź odmienne, jest – status
osób uczących się w szkole lub szkole wyższej, które nie osiągnęły
25 roku życia oraz bezskuteczność egzekucji alimentów zasądzonych
od rodzica. Wymienione cechy mają również osoby posiadające własne dziecko. To właśnie kryterium stanowi – w ocenie Rzecznika,
o odstępstwie od zasady równego traktowania podmiotów. Odstępstwo
to jest w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału dopuszczalne pod warunkiem, że znajdują uzasadnioną podstawę, mają charakter relewantny (istotny), proporcjonalny i pozostają w związku
z jakimiś innymi wartościami, zasadami, czy normami konstytucyjnymi. Analizowane zróżnicowanie dokonane przez ustawodawcę na
gruncie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy nie spełnia – zdaniem Rzecznika
– powyższych kryteriów, gdyż nie realizuje podstawowego celu, któremu służą świadczenia z funduszu, a ponadto nie ma też charakteru
proporcjonalnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika, trudno jest wykazać
zgodność między analizowanym „zróżnicowaniem” określonym w art.
10 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy – a zasadą pomocy
państwa rodzinom niepełnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, o których mowa w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP9.
Stąd też, zaskarżona regulacja, ograniczająca prawa do świadczenia
wątpliwości co do trudnej sytuacji materialnej świadczeniobiorców. Tymczasem sytuacja osób pełnoletnich, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej i posiadają
dziecko, a które zostały pozbawione prawa do świadczeń z funduszu, jest, zdaniem
Rzecznika, szczególnie trudna. Nawet w sytuacji, w której własne dziecko takiej osoby jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych z funduszu, taka osoba może pozostawać całkowicie bez środków na utrzymanie”.
9
Zgodnie z argumentacją Rzecznika, art. 71 ust. 1 Konstytucji daje podstawę do
gradacji wszystkich świadczeń publicznych (mieszczących się w ramach „polityki
społecznej i gospodarczej”) na rzecz rodzin w zależności od ich sytuacji.
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alimentacyjnego tylko jednej grupy uczących się osób pełnoletnich, to
jest tych, które posiadają dzieci, nie jest uzasadniona żadnymi wartościami ani zasadami konstytucyjnymi. Zdaniem Rzecznika, margines
swobody regulacyjnej ustawodawcy w odniesieniu do art. 71 ust. 1
Konstytucji został przekroczony10.
Ponadto, Rzecznik w uzasadnieniu wniosku podniósł, że zakwestionowana regulacja jest niezgodna także z art. 2 Konstytucji i wyrażoną
w nim zasadą sprawiedliwości społecznej11. Wyeliminowanie prawa
do świadczenia alimentacyjnego z funduszu wobec osób pełnoletnich
i uczących się przez wprowadzenie dodatkowego kryterium posiadania dziecka nie może być uznane, w ocenie Rzecznika, za pozostające
w zgodzie z zasadą sprawiedliwości społecznej.
Prokurator Generalny12 wnioskował o uznanie niezgodności z Kon
stytucją przepisów będących przedmiotem orzekania13 – w związku
z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Podzielił w pełni argumentację
zaprezentowaną przez Rzecznika, co do wprowadzenia przez zakwestionowany przepis, zróżnicowania praw dwóch identycznych grup
adresatów ustawy. Stwierdził, że samo wyłączenie świadczenia alimentacyjnego w przypadku osób posiadających własne dziecko prowadzi do nierówności, która nie jest uzasadniona ani potrzebą ochrony
interesu publicznego, ani też ochroną dobra wspólnego, traktowanymi jako wartości konstytucyjne. Powołując się na orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie stwierdził, że przyjęte
w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy – kryterium posiadania dziecka, nie spełnia żadnego z warunków testu równości. Nie jest ponadto relewantne
z punktu widzenia celów świadczenia alimentacyjnego, a co za tym
idzie nie powoduje, że dostęp do świadczenia jest uregulowany w sposób proporcjonalny. Zdaniem Prokuratora Generalnego wątpliwości
budzi także możliwość jego uzasadnienia wartościami konstytucyj10
Rzecznik zwrócił ponadto uwagę, że pomoc państwa związana z niemożliwością
wyegzekwowania alimentów nie jest bezzwrotną pomocą społeczną. Kwoty wypłacane z funduszu są bowiem odzyskiwane od dłużnika alimentacyjnego.
11
Sprawiedliwość rozdzielcza zakłada jednakowe traktowanie osób w zakresie rozdziału dóbr. Sprawiedliwość społeczna jest, zdaniem Rzecznika, realizowana
w myśl ogólnych klauzul dobra rodziny, z niej bowiem wynika obowiązek udzielania
przez państwo szczególnej pomocy rodzinom niepełnym i wielodzietnym.
12
W piśmie z 16 marca 2010 r.
13
Wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 10 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1
ustawy alimentacyjnej z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.
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nymi, szczególnie obowiązkiem pomocy dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji społecznej. Podzielając pogląd Rzecznika, zarzucił również, że uregulowanie takie – jako wprowadzające niekonstytucyjną dyskryminację – jest sprzeczne z art. 2 Konstytucji i wyrażoną
w nim zasadą sprawiedliwości społecznej. Podzielił również zastrzeżenia Rzecznika pod adresem zgodności zakwestionowanej regulacji
z art. 71 ust. 1 Konstytucji. W ocenie Prokuratora nie ma podstaw,
by zakładać, że każda osoba posiadająca własne dziecko automatycznie pozostaje w związku porównywalnym do małżeństwa, co miałoby
uzasadniać przerwanie dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego
spoczywającego na rodzicach małżonka. W adekwatnym, niemałżeńskim związku mogą pozostawać także osoby pełnoletnie, uczące się
w szkole lub szkole wyższej, które nie posiadają własnych dzieci, a nie
są one pozbawione z mocy prawa świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podzielił tym samym twierdzenie Rzecznika, że wprowadzenie
przez ustawodawcę kryterium posiadania bądź nie własnego dziecka
– jako przesłanki uzyskania świadczenia z funduszu – stanowi przekroczenie marginesu swobody regulacyjnej. Powołując się na uchwałę
SN z 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty, jednoznacznie
stwierdził, że analizowane kryterium wybrane zostało przez ustawodawcę arbitralnie czego dowodem jest brak jakichkolwiek wyjaśnień
powodów wprowadzenia tej przesłanki w uzasadnieniu poselskiego
projektu ustawy o funduszu alimentacyjnym14.
Natomiast Marszałek Sejmu15 wniósł o stwierdzenie niezgodności
art. 10 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy z art. 32 ust. 1 w związku
z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Odnosząc się do zgodności zakwestionowanej regulacji z powołanymi przez Rzecznika wzorcami
kontroli, Marszałek wskazał, że przyjęte przez ustawodawcę grani14
Prokurator Generalny wskazał także, że na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto znajduje się w niedostatku. Poza tą przesłanką uprawniony musi wykazać, że rażąco nie naruszył zasad
współżycia w rodzinie. Zgodnie z przywołaną uchwałą SN - naruszenie zasad współżycia w rodzinie może polegać na zawinionym popadnięciu w niedostatek lub umyślnym wywołaniu sytuacji prowadzącej do żądania alimentów. Wprowadzenie takiej
przesłanki do ustawy powoduje jednak, że odmowa przyznania środków z funduszu
ma miejsce ex lege, nie zaś, jak w powołanej uchwale wskazał SN, jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy budzą one powszechną dezaprobatę.
15
W piśmie z 17 marca 2010 r.
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ce wiekowe, do których można otrzymywać świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, nie są przypadkowe. Dodał jednak, że istnieje uzasadniona obawa, że część osób uprawnionych podejmowałaby naukę
tylko w celu spełnienia przesłanki wymaganej do nabycia prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zdaniem Marszałka kryteria negatywne ustawy korespondują z ogólnym ratio legis ustawy,
którym jest wspieranie przez państwo tylko tych osób ubogich, które
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a nie otrzymują one należnego wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.
Marszałek przyznał jednak, że w nieobowiązującej już ustawie z dnia
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej16 fakt posiadania dziecka – nie decydował o utracie przez osobę je wychowującą – statusu dziecka uprawnionego do zaliczki alimentacyjnej, w odniesieniu zaś do osób uczących
się mogły one korzystać równocześnie z zasiłku rodzinnego i zaliczki
alimentacyjnej17.
Odnosząc się do zakwestionowanego katalogu przesłanek negatywnych – określonych w art. 10 ust. 2, Marszałek przyznał jednoznacznie, że trudno jest wskazać ich zasadniczy cel. Tym bardziej, że sam
fakt pozbawienia osoby pełnoletniej, ale uczącej się i jednocześnie posiadającej dziecko – prawa do świadczeń, nie jest według aktualnego
stanu prawnego – związane z faktem otrzymywania innych świadczeń
z pomocy publicznej. Stąd też, Marszałek dostrzegł niespójność tej regulacji z jej podstawowym celem. W jego ocenie – wynikający z samej
zasady równości nakaz proporcjonalności wymaga, aby waga interesu, któremu ma służyć zróżnicowanie sytuacji adresatów normy prawnej, pozostawała w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które
mają zostać naruszone w wyniku nierównego traktowania podmiotów
podobnych. Z kolei brak możliwości zidentyfikowania ratio legis zaskarżonych przepisów przesądza, że nie ma możliwości analizowania
dochowania zasady proporcjonalności w związku z tym, iż nie można ustalić, czy została zachowana odpowiednia relacja między rangą celu przepisu a intensywnością ingerencji ustawodawcy. Ponadto,
zakwestionowana regulacja, nie pozostaje także w związku z innymi
Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.
Regulacja ta określała wzajemne relacje między dwoma systemami pomocy publicznej dla rodzin w trudnej sytuacji: systemem świadczeń rodzinnych i systemem
publicznych świadczeń alimentacyjnych.
16
17
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wartościami konstytucyjnymi. Faktyczne naruszenie zasady równości
przejawia się również w tym, że osoby uprawnione i niepełnoletnie
mające dziecko nie są pozbawione prawa do świadczeń alimentacyjnych, osoby zaś uprawnione i pełnoletnie posiadające dziecko są go
pozbawione. Stanowi to – w ocenie Marszałka – konstytucyjnie zakazaną dyskryminację osób pełnoletnich posiadających dziecko.
Pozostałe wzorce kontroli powołane przez Rzecznika, a więc art. 2
i art. 71 ust. 1 Konstytucji, wzmacniają – zdaniem Marszałka Sejmu
– zajęte stanowisko i tworzą istotne domniemanie interpretacyjne, nakazując wykładnię ustawowego prawa do świadczeń z funduszu w kierunku zaprezentowanym w piśmie.
Trybunał Konstytucyjny w dniu 12 sierpnia 2010 r. skierował prośbę o opinię do Minister Pracy i Polityki Społecznej, w której zawarł
zapytanie: czy orzeczenie Trybunału w sprawie z wniosku Rzecznika
może wywoływać skutki wiążące się z nieprzewidzianymi nakładami finansowymi? Udzielając wyjaśnienia Minister Pracy i Polityki
Społecznej18 wskazała, że usunięcie zaskarżonego przepisu z ustawy
alimentacyjnej spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu państwa
z uwagi na wzrost liczby świadczeniobiorców, których oszacowano na
około cztery tysiące osób. Przewidywany wzrost wydatków może wynieść około 13 milionów złotych. Ponadto, poinformowała, że 13 lipca
2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmianie ustawy alimentacyjnej, które zakładają m.in. uchylenie zakwestionowanego przepisu.
Na rozprawie w dniu 23 listopada 2010 r. Rzecznik cofnął wniosek w zakresie, w jakim dotyczył art. 9 ust. 1 ustawy, a Prokurator
Generalny zmodyfikował stanowisko w ten sposób, że wniósł o stwierdzenie niezgodności z powołanymi przez wnioskodawcę wzorcami jedynie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy. W pozostałym zakresie uczestnicy
postępowania podtrzymali argumentację przedstawioną w pismach
procesowych.
Argumentacja Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał uznał, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją zakwestionowanych przepisów, ma dokonanie
oceny zgodności art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej, wyłą18

W piśmie z 21 września 2010 r.
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czającego prawo do świadczeń alimentacyjnych osób, które posiadają własne dziecko, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2
Konstytucji RP.
Zdaniem Trybunału art. 10 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy alimentacyjnej, różnicuje sytuacje podmiotów podobnych – osób, które
są pełnoletnie – na podstawie kryterium posiadania własnego dziecka.
Trybunał Konstytucyjny przeprowadził analizę przebiegu prac legislacyjnych, która nie dała odpowiedzi na pytanie: jaka była ratio legis
pozbawienia prawa do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tego
właśnie kryterium? Brak możliwości zidentyfikowania ratio legis zaskarżonych przepisów uniemożliwia analizowanie dochowania zasady
proporcjonalności. Ustawodawca nie wskazał bowiem celu wyłączenia zawartego w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej, tym samym
nie można ustalić, czy została zachowana właściwa relacja między celem ustawy a dokonanym przez ustawodawcę odstępstwem od zasady
równości.
W związku z powyższym Trybunał uznał za słuszne twierdzenie
Rzecznika, że sytuacja takiej osoby jest trudniejsza (zarówno materialnie, jak i społecznie) od sytuacji osoby uczącej się i nieposiadającej
własnych dzieci. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że pozbawienie
prawa do świadczeń alimentacyjnych osoby pełnoletniej uczącej się
w szkole lub szkole wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka – nie realizuje jednego z celów świadczeń z funduszu, jakim jest
pomoc państwa osobom pełnoletnim w zdobyciu wykształcenia, które
umożliwi im następnie samodzielne zaspokajanie ich potrzeb. W konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, że osoby takie będą musiały
zrezygnować z dalszego kształcenia z braku środków utrzymania.
Trybunał uznał także, że zastosowane przez ustawodawcę kryterium
zróżnicowania nie pozostaje także w związku z innymi wartościami
i zasadami konstytucyjnymi, które uzasadniałyby odmienne traktowanie osób należących do tej samej kategorii podmiotów. Utrata uprawnienia przez podmiot tylko dlatego, że charakteryzuje się dodatkową
cechą – posiadaniem własnego dziecka, nie ma – zdaniem Trybunału
– relewantnego charakteru i nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów Konstytucji RP.
Ponadto, kwestionowana regulacja pozostaje również w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji, jak i z art. 2 Konstytucji, z które-
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go wywodzona jest zasada sprawiedliwości społecznej, a który został
przywołany przez Rzecznika w związku z zasadą równości19.
Trybunał zgodził się również z wnioskodawcą, że margines swobody
regulacyjnej ustawodawcy w odniesieniu do art. 71 ust. 1 Konstytucji
został przekroczony, co uzasadnia niezgodność art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej z tym wzorcem kontroli. Tym bardziej, że powołany
wzorzec kontroli zobowiązuje państwo do uwzględniania w jego polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny. Art. 71 ust. 1 Konstytucji
różnicuje pomoc państwa na rzecz rodzin świadczoną w ramach polityki społecznej i gospodarczej, przyznając rodzinom wielodzietnym
i niepełnym, których sytuacja bytowa jest trudna, prawo podmiotowe
do szczególnej pomoc ze strony władz publicznych. Pomocy tej zostały pozbawione osoby, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej, przy czym wyłączenie zawarte w tym przepisie nie zostało
uzasadnione żadnymi wartościami lub zasadami konstytucyjnymi.
Wskutek cofnięcia przez Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie wniosku w części, w jakiej dotyczył art. 9 ust. 1 ustawy alimentacyjnej, Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie
w tym zakresie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym20.
Ocena rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznać należy za słuszny, szczególnie wobec istotnego założenia zawartego w art. 1 ust. 2 analizowanej ustawy, który stanowi system wspierania osób uprawnionych do
alimentów środkami finansowanymi z budżetu państwa.
Pomoc państwa uzasadnia trudna sytuacja materialna i społeczna
wywołana niewykonywaniem obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego. Stąd też, państwo wykonuje swoją powinność pomocy
osobom ubogim, opartą na zasadzie pomocniczości, która daje możliwość wsparcia, a więc udzielenia świadczenia tylko pod warunkiem
19
Trybunał powołał się na wyrok o sygn. K 10/96, w którym Trybunał podkreślił,
że różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma większe szanse na uznanie za zgodne z Konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości
społecznej lub służy urzeczywistnianiu tych zasad. Zakwestionowana regulacja nie
spełnia również tego wymogu.
20
Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
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wyczerpania własnych środków samopomocowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do zażegnania ryzyka braku alimentacji21.
Warto dodać, że prawodawca ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określił mechanizm postępowania, ukierunkowany na aktywizację zawodową dłużnika oraz
weryfikację sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika. Tym samym zobowiązał państwo do poszukiwania alternatywnych rozwiązań prawnych (instrumentów dyscyplinowania) aktywizujących dłużnika w celu
odnalezienia źródeł umożliwiających skuteczną alimentację. Dopiero
w drugim etapie nieskuteczności tych rozwiązań, uruchamiane są środki dolegliwości w postaci zatrzymania prawa jazdy22 przez starostę
z obowiązkiem zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu osobie uprawnionej (regres), łącznie z ustawowymi
odsetkami, czy też zainicjowanie postępowania karnego.
Co ciekawe w glosowanym orzeczeniu, Trybunał Konstytucyjny
taksatywnie wymienił obowiązujące instrumenty dyscyplinowania, do
których należy – zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi, zapominając
o wydanym dnia 22 września 2009 r. (P 46/0723) wyroku w sprawie
zasadności zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
Trybunał uznał wówczas, że „art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej24 jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”. Co prawda, obecnie gminy nadal mogą
wnioskować o odebranie prawa jazdy25, ponieważ Trybunał orzekał
wobec art. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjne, która została uchylona 1 października
2008 r. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio
21
Szerzej zob. M. Wasilewska, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Instruktaż postępowania i wzory, Gdańsk 2009.
22
Stanowił zatem rodzaj normatywnego zabezpieczenia realizacji obowiązków
alimentacyjnych przez uporczywego dłużnika alimentacyjnego. Zob. W. Maciejko,
Komentarz. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimenta
cyjnej, Warszawa 2007.
23
Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. została ogłoszona dnia 25 września 2009 r. w Dz. U. Nr 159, poz. 1261.
24
Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 119, poz. 770.
25
Ok. 20,5 tys. wniosków do starosty o odebranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym złożyły gminy w I półroczu 2009 r.
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nym do alimentów26. Regulacja ta, obowiązująca współcześnie zawiera
unormowanie analogiczne do kwestionowanego w pytaniu prawnym
skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Faktem jest, że zarówno
resort pracy, jak i konstytucjonaliści podtrzymują stanowisko dotyczące możliwości w aktualnym stanie prawnym, kierowania wniosków
do starostów o odebranie prawa jazdy, to jednak duża część jednostek
wstrzymuje się z takim działaniem27. Okoliczność ta wynika z obawy i ewentualności, iż dłużnik alimentacyjny wykorzysta analizowaną
drogę administracyjno-procesową i odwoła się od niekorzystnej decyzji najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a potem
do sądu, który uzna, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się
do obowiązujących przepisów o pomocy osobom uprawnionym do ali
mentów i uchyli decyzję starosty.
Kontynuując komentarz prawny do glosowanego wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, warto podkreślić, że kwestionowane świadczenie alimentacyjne nie jest uprawnieniem samoistnym, ma charakter
fakultatywny, a możliwość skorzystania z niego występuje dopiero
wówczas, gdy zawiodły inne środki prawne mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego. Ma zatem na celu skredytowanie
podstawowych potrzeb uprawnionego do alimentów w sytuacji braku
możliwości ich wyegzekwowania. W takiej sytuacji państwo staje się
gwarantem otrzymania zasądzonych alimentów28, a w zakresie wypłaconych świadczeń wstępuje w jego miejsce, stając się wierzycielem
dłużnika alimentacyjnego29.
Dz. U. Nr 192, poz. 1378.
W Polsce znaczna większość gmin właśnie ten przepis uznała za najbardziej
skuteczny w mobilizowaniu dłużników do łożenia na dzieci. Największą skuteczność
w ściąganiu zaległych alimentów mają te gminy, które stosują wszystkie sposoby walki z dłużnikami alimentacyjnymi.
28
Warto podkreślić, że jest to podstawowe założenie charakterystyczne dla wszystkich aktów regulujących publiczne świadczenia alimentacyjne. Świadczenia te są jedynie czasowo udostępniane wierzycielowi i nie są świadczeniami bezzwrotnymi.
29
Zasadniczą kwestią systemu publicznego wsparcia jest to, że zwrot kwoty świadczenia następuje nie od osoby, która świadczenie pobrała, ale od dłużnika, którego dług
względem osoby uprawnionej został zaspokojony przez państwo. Charakter publicznego świadczenia alimentacyjnego został przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z 23 czerwca 2008 r., sygn. P 18/06 (OTK ZU nr 5/A/2008, poz. 83), który zapadł jeszcze pod rządami ustawy o zaliczce alimentacyjnej, jednakże poczynione
w nim ustalenia nie straciły w tym zakresie na aktualności, ponieważ konstrukcja, cha26
27
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Przechodząc do oceny zakwestionowanego art. 10 ust. 2 ustawy alimentacyjnej, należy jednoznacznie ocenić zasadność i słuszność wyroku Trybunału. Warto jednak przypomnieć, co ustalił także Trybunał, że
art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy otrzymał aktualne brzmienie w efekcie prac
Komisji: Finansów Publicznych, Polityki Społecznej, Rodziny i Praw
Kobiet oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej30, która
rozpatrywała łącznie projekty obywatelski i poselski. Na 47 posiedzeniu Sejmu V kadencji dnia 5 września 2007 r., a więc podczas już drugiego czytania projektu – poseł Mirosław Krajewski zadał pytanie: czy
przepis pozbawiający prawa do świadczenia osoby pełnoletniej, która
posiada własne dziecko, nie dyskryminuje osób pełnoletnich, które posiadają własne potomstwo, ale nie pozostają w związku małżeńskim
i nadal się uczą w szkole lub szkole wyższej? Odpowiedzi na uzasadnione, a w konsekwencji zakwestionowane w Trybunale rozwiązanie prawne – nie udzielono. Wątpliwości te nie zostały zatem w ogóle
wyjaśnione31.
Istota i zakres przesłanek negatywnych są badane przez organ
z pierwszeństwem przed pozytywnymi, a zajście choćby jednej z nich
zwalnia organ z konieczności poddawania ocenie wszystkich warunków korzystania ze świadczenia32. Dokonując oceny glosowanego
wyroku – w zakresie zgodności art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej, wyłączającego prawo do świadczeń alimentacyjnych osób,
które posiadają własne dziecko, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71
ust. 1 i art. 2 Konstytucji – warto dodać, że nie realizuje ono jednego
z celów świadczenia z funduszu, jakim jest pomoc państwa osobom
pełnoletnim w zdobyciu wykształcenia. Zastosowane przez ustawodawcę kryterium nie pozostaje również w odpowiedniej proporcji do
wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania osób pełnoletnich uczących się w szkole lub szkole wyższej.
Także brak możliwości zidentyfikowania ratio legis zaskarżonych
przepisów uniemożliwia w całości analizowanie dochowania zasady
rakter i źródła finansowania zaliczki i świadczenia, o którym mowa w aktualnie obowiązującej ustawie alimentacyjnej, są zasadniczo takie same.
30
Zob. druk sejmowy nr 2079/V kadencji.
31
Zob. stenogram, s. 36.
32
Zob. A. Korcz-Maciejko, Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimen
tów. Komentarz, Warszawa 2010; W. Maciejko, Postępowanie wobec dłużników ali
mentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 245.
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proporcjonalności. Tym bardziej, że prawodawca nie wskazał nawet
ogólnego celu wyłączenia zawartego w art. 10 ust. 2 pkt 2 kwestionowanej ustawy, tym samym nie można ustalić, czy została zachowana
właściwa relacja między celem ustawy a dokonanym przez ustawodawcę odstępstwem od zasady równości.
Ponadto, zastosowane przez ustawodawcę negatywne kryterium
zróżnicowania nie pozostaje także w związku z innymi wartościami
i zasadami konstytucyjnymi, które uzasadniałyby odmienne traktowanie osób należących do tej samej kategorii podmiotów uprawnionych
do świadczeń z funduszu.
Konkludując tę glosę, warto określić kilka zagadnień materialnoprocesowych, mających zastosowanie praktyczne.
Po pierwsze, w związku z analizowanym wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego od dnia 6 grudnia 2010 r., ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie stosuje się przepisu art. 10 ust.
2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej z 2007 r. Zatem od tej daty – kryterium
negatywne w postaci posiadania dziecka przez osobę uprawnioną do
alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Po drugie osoby, które przed 6 grudnia 2010 r. otrzymały decyzję
o odmowie przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, miały prawo
(w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego) wnieść do organu właściwego wypłacającego świad
czenia z funduszu alimentacyjnego – skargę o wznowienie postępowa
nia33.
Po trzecie, właściwym organem administracji publicznej do rozpatrzenia skargi jest organ który wydał w danej sprawie decyzję
w ostatniej instancji. Stąd też, jeśli organ ten stwierdzi fakt istnienia
podstaw do uchylenia decyzji (na podstawie art. 145a k.p.a.), uchyli
decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny
z Konstytucją RP i wyda nową decyzję rozstrzygającą o przyznaniu
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wyrok ten jest kontynuacją linii orzecznictwa Trybunału Konsty
tucyjnego, który zarówno w odniesieniu do poprzedniej ustawy ali33
Zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad
ministracyjnego, Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.
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mentacyjnej, jak i obecnej z 2007 r., poddaje ocenie poszczególne
uregulowania prawne, których istnienie, zasadność, a w konsekwencji
słuszność, bywa kłopotliwa także dla samego prawodawcy. Aktualnie
nadal dość niemiarodajny pozostaje przelicznik dochodu rodziny na
osobę. Szczególnie, że z obliczenia tego dochodu wyłącza się: dzieci
pozostające pod opieką opiekuna prawnego, czy też zaginionego małżonka rodzica osoby uprawnionej. Wlicza się natomiast dochód osoby
do dochodu rodziny, jeśli osoba ta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ale ponosi koszty za to utrzymanie.
W tym zakresie pojawiła się w doktrynie uzasadniona wątpliwość co
do ewentualnego ryzyka sztucznego zawyżenia wysokości dochodów34.
Nadal pozostaje otwarta kwestia dopracowania niekonwencjonalnych
metod działania w celu uskutecznienia uporczywej niealimentacji35.
Także w zakresie przepisów k.r.o., coraz częściej istotną rolę odgrywa
egzekucja z majątku wspólnego, blokująca poczucie bezkarności dłużnika, który stosunkowo często celowo ubezskutecznia egzekucję przez
komornika, przepisując swój majątek na nowego partnera. Z całą pewnością w większym stopniu powinno się także egzekwować alimenty
od dalszych członków rodziny dłużnika alimentacyjnego – na podstawie art. 129 k.r.o.36. Analizowana w kwestionowanej ustawie pomoc
państwa nie powinna w praktyce wyprzedzać, a nawet wyłączać pomocy rodziny, a więc także osób zobowiązanych w dalszej kolejności.

34
Zob. M. Bieżuński, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa
2009, s. 46.
35
Zob. K. Lubiński, Kierunki reformy systemu organów egzekucyjnych w sprawach
cywilnych, „Problemy Edukacji Sądowej” 1997, nr 28, s. 9.
36
Zob. „Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych –
obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. § 2. Krewnych w tym samym stopniu
obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom
zarobkowym i majątkowym”.
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Conferencia del Episcopado Dominicano, Documentos de la Conferencia del
Episcopado Dominicano, t. 1 1955-1990; t. 2. 1991-1997; t. 3. 1998-2006, Redacion
Ramon Benito Angeles Fernandez i inni, Santo Domingo, Republica Dominicana
2007 (faktycznie kwiecień 2008). ss. XXXIV + 736 + XXVIII + (pomylony początek numeracji) 351 + XXIV + 426.
Publikacja tekstów źródłowych jest szczególnym wyrazem dużej odpowiedzialności za aktualne działania, które zawsze mają jakieś odniesienia do przeszłości. Każdy
wytworzony dokument jakoby automatycznie staje się źródłem i prawem czasu staje
się historią. W przyszłości szczególnie ważnym jest odpowiedź na pytanie o dostępność do niego i możliwość korzystania. W tę świadomość wpisuje się także Kościół
w wielu krajach będąc szczególnie zatroskanym o archiwa i archiwalia.
Oto Konferencja Episkopatu Dominikany udostępniła trzy tomy wydanych przez
siebie w latach 1955-2006 dokumentów. Jest to monumentalna edycja, która w tomie
pierwszym i drugim jest już reedycją z lat 1990 i 1998.
Każdy tom otwiera informacja o sponsorze wydania Banco de Reservas de la
Republica Dominicana. Następnie podano aktualny w 2006 roku skład Konferencji
Episkopatu Dominikany (KED). Zamieszczono także krótkie podziękowanie dla
Banco de Reservas za sfinansowanie wydania dzieła. Z tej racji nie może ono być
sprzedawane i traktowane jest jako element działalności kulturalnej.
W ramach numeracji rzymskiej w każdym tomie zamieszczono spis treści, prezentację ks. Ramon Benito Angeles Fernandez, sekretarza generalnego KED i Daniel
Toribio, administratora generalnego Banreservas. W tomie pierwszym i drugim zamieszczono jeszcze prezentację do pierwszego wydania każdego z tych tomów pióra
Francisco Jose Arnaiz SJ, ówczesnego Sekretarza generalnego KED, a późniejszego
biskupa pomocniczego Santo Domingo.
Tom pierwszy zawiera 114 tekstów, drugi 32, a trzeci 44, a zatem w sumie to 190
tekstów. Są to listy pasterskie, orędzia, refleksje, deklaracje, noty, dekrety, adhortacje,
homilie czy komunikaty oraz posiadające jeszcze inne tytuły czy określenia. Generalnie
listy pasterskie mają charakter wyjaśniający; orędzia upominający, a noty objaśniający.
Czasem są zarządzenia, np. odczytania tekstu podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych (t. 1, s. 436). Są niekiedy komunikaty o posiedzeniach plenarnych (t. 1, s. 471).
Każdy z tomów zaopatrzony jest w dość obszerny indeks nazwisk, miejscowości
i rzeczowy opracowany przez Ignacio Hernandez Valera. Są one niezwykle przydat-
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nym narzędziem w lekturze oraz korzystaniu z tego zbioru; zwłaszcza poszukiwania
szczegółowych kwestii czy innych danych. Zauważa się jednak, że w indeksie rzeczowym nie zawsze występują te same określenia, a niekiedy zostały bardziej rozczłonkowane czy uszczegółowione. Nie zawsze są one precyzyjne co do wskazanych stron. Są
też braki w stosunku do tekstów, np. Franciszek de Vitoria (t., 3 s. 342).
Prezentowana edycja zawierająca kompletny zestaw nauczania Konferencji
Episkopatu Dominikany jest niezwykłą publikacją źródłową. Oczywiście jest to zbiór
według nieprecyzyjnych kryteriów. Nie mniej publikacja ta budzi tym większe uznanie, że wydała ją tak niewielka Konferencja Episkopatu. Świadczy to o znakomitej
świadomości Sekretariatu Konferencji co do rangi tego typu wydań.
We wszystkich dokumentach, niezależnie od ich charakteru, wybrzmiewa wielka
troska o rozwój posługi ewangelizacyjnej tamtejszego Kościoła, przy jednoczesnej
promocji problematyki ludzkiej oraz integralnego rozwoju kultury, zdrowia, edukacji
i innych dziedzin życia Dominikańczyków. Poszczególne dokumenty odzwierciedlają
aktualne sytuacje, ich dynamikę i rozwój, a czasem i napięcia..
Nauczanie Konferencji miało zawsze szeroki oddźwięk w społeczeństwie, czego
wyraźnie świadomi są autorzy poszczególnych dokumentów. Obok wielu okazji szczególnie uroczyste są listy z okazji Święta Matki Bożej La Altagracia z Higuey, protektorki Republiki Dominikańskiej oraz Dnia Niepodległości. Teksty Episkopatu dotyczą
nie tylko bardzo różnych zagadnień ściśle kościelnych ale także i wielu problemów
odnoszących się do codziennego życia, tak w wymiarze osobowym jak i społecznym.
Jeśli w dokumentach wybrzmiewa problematyka polityczna, a jest to stosunkowo często, to zawsze jest ona widziana jako teologiczno-polityczna lub etyczno-polityczna. Biskupi zatem, zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, zdecydowanie
odcinają się od zaangażowania w tej płaszczyźnie, przed czym także przestrzegają
kapłanów (t. 1, s. 101).W praktyce życia społecznego chodzi zatem o harmonijne
i owocne współżycie i współpracę, a wynika to z ewangelicznego przesłania „miłuj bliźniego jak siebie samego”, choć nie można jednocześnie pomijać „miłuj Boga
z całego serca…” (por. Mt 22,37-39).
Trzy okresy odpowiadające poszczególnym tomom to nie przypadek. Okresom tym
bowiem odpowiadają specyficzne momenty w dziejach Republiki Dominikańskiej.
Stosownie do okoliczności wzmacniano wartości moralne, duchowe, społeczne i ludzkie. Wymownym jest zauważenie niebezpieczeństwa komunizmu (t. 1, s. 85-88, 101105). Problem ten wpisuje się w wielorakie działania tej ideologii, które zazwyczaj
były bardzo misteryjne, choć z innej strony zdolne także do zbrojnych działań.
Mimo zróżnicowanej tematyki, a niekiedy i akcentów wszystkie dokumenty mają
zawsze charakter duszpasterski i redagowane są według zasad metodologii pasterskiej.
Dotykanie aktualnych problemów, zawsze ma wychylenie ku przyszłości, widzianej

[3]

Recenzje

445

jako ewangelizacyjna posługa Kościoła. Jako roztropni pasterze biskupi dominikańscy
są niezwykle biblijni w swym oglądzie rzeczywistości boskiej i ludzkiej..
Dokumenty mocno podkreślają, iż Dominikana jest krajem katolickim, jest jednak
w pełni pluralistyczna, a to nie może pomniejszać pełni praw Kościoła katolickiego
do swobodnego propagowania swego nauczania o świecie, społeczeństwie i osobie
ludzkiej. Z innej strony, mając na względzie m.in. różne doświadczenia wewnątrzkościelne, biskupi przypominają, że pominięcie w tym nauczaniu elementów nadprzyrodzonych jest zaprzeczeniem wiary katolickiej. To jest dotknięcie drażliwe problemu,
jakże żywego zwłaszcza w krajach latynoskich i na Karaibach.
Warto, trochę jako pewną ciekawostkę, zauważyć jedyny akcent związany ze sprawami polskimi „Polonia Amerykańska” (t. 1, s. 368). Są jednak w dokumentach także
ciekawe wątki europejskie. Generalnie dokumenty podpisują wszyscy biskupi, także
emerytowani. Są jednak także teksty wydane przez Radę stałą, różne komisje i inne organa Konferencji, a także poszczególnych biskupów. Szkoda, że niektóre dokumenty
nie mają dat jedynie zostały zakwalifikowane w ramach lat (t. 1, s. 361, 367), a czasem
brak autorów czy podpisu (t. 1, s. 105, 197).
Ciekawym problemem dla wyspy jest jej podział na dwa państwa. Jest to, przynajmniej w opinii jej mieszkańców problem zamknięty. Nie mniej Episkopat Dominikany
stosunkowo często dywaguje nad problematyką emigrantów haitańskich, tak legalnych jak i zwłaszcza nielegalnych. Jest to bowiem zagadnienie wielopłaszczyznowe,
a w tym i duszpasterskie. Mieszają się tutaj sprawy wielu nadużyć, korupcji i przemocy, a zwłaszcza negacji praw człowieka. Wydaje się, że po ostatnim trzęsieniu ziemi
na Haiti kwestia ta stała się jeszcze bardziej napięta, choć jakby nieco oddaliła się ze
sfery czysto politycznej czy państwowej, a bardziej weszła w sferę humanitarną.
Wymowną sprawą jest czas rządów dyktatorskich. W tym kontekście wymowną
jest korespondencja dotycząca prezydenta Rafael Leonidas Trujillo Molina, a więc list
Episkopatu do niego oraz list jego następcy do Konferencji w związku z próbą nadania
mu pośmiertnie tytułu „Dobroczyńca Kościoła” (t. 1, s. 57-65). Spotkało się to z odmową, ale nie mniej jest to wymowny znak specyficznych relacji Kościół – Państwo
w czasach tego prezydenta. Nieco inne, ale w jakimś sensie zbliżone problemy były
z kolejnym prezydentem Joaquin Balaguer (t. 1, s. 63-64, 71-74). Mimo takiego tonu
korespondencji, pełnego dyplomacji jednak podteksty zdają się sugerować pewne powiązania i relacje. Zresztą cała ta epoka, nie tylko w Kościele dominikańskim, czeka
jeszcze na bardziej obiektywne opracowania. Wydaje się bowiem, że nadal funkcjonuje tutaj wiele emocji.
Stosunkowo liczne są różnorodne teksty ogłaszane z okazji wyborów. Może to nawet budzić wątpliwości czy pytania jeśli są aż cztery, choć różnej rangi, wokół jednego
wydarzenia. Jest to oczywiście generalnie przypominanie nauki społecznej Kościoła
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i próba jej aplikacji do miejscowych warunków. Wydaje się zatem, że w kształtowaniu
się demokracji to jest potrzebne w duchu odpowiedzialności za państwo i naród. Co
więcej, zapewne oczekiwania społeczne wyzwalają takie inicjatyw pasterskie.
Stosunkowo nieliczne są tematy z zakresu teologii, jako dyscypliny naukowej
i jednocześnie narzędzia przekazu prawd wiary. Przywoływane są uczelnie kościelne
i teologiczne, ale zbyt mało wybrzmiewa akcent akademicki ich posługi, w sensie
badań naukowych. Oczywistym jest, że ze względu na język hiszpański Kościół na
Dominikanie ma dostęp do szerokiej literatury światowej.
Generalnie zbiór ten zawiera także niewiele tekstów o charakterze prawnym
(t. 1, s. 303). Jeśli natomiast występują elementy czy treści tego typu to ze zdecydowanym charakterem duszpasterskim. Np. udział duchownych w działalności politycznej
(t. 1, s. 45), o sytuacji mieszkańców wsi (t. 1, s. 155), o sytuacji w kraju (t. 2, s. 313),
o reformie konstytucyjnej (t. 3, s. 165) czy o wyborach (t. 3, s. 259, 265). Charakter
tych enuncjacji wynika z podejmowania praktycznych aplikacji społecznego nauczania Kościoła.
Prezentowany zbiór dokumentów Konferencji Episkopatu Dominikany stanowi
podstawowe źródło do badań nad dziejami tamtejszego Kościoła, zwłaszcza w jego
ewangelizacyjnej posłudze jako konkretny Kościół lokalny. Trudno odtąd badając
najnowsze dzieje tej cząstki Kościoła powszechnego nie sięgać do tego monumentalnego zbioru. W pewnym sensie materiały te mogą być także przydatne dla opracowań całego Kościoła Latynoamerykańskiego i Karaibów, zwłaszcza w kontekście
Konferencji CELAM. Można także stwierdzić, iż jest to również ważne źródło do
dziejów Republiki Dominikańskiej, zwłaszcza w płaszczyźnie kościelnej, społecznej
i kulturalnej.
bp Andrzej F. Dziuba

Ks. Robert Bączek, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm
Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego,
Warszawa – Łomża 2010, ss. 504.
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w ramach znanej już serii wydawniczej Episteme Wszechnicy Mazurskiej, jako 101
tom tej serii, ukazała się pod koniec 2010 r. książka (rozprawa doktorska) ks. Roberta
Bączka pt. Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa
Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego, poświęcona długotrwałemu i złożonemu procesowi wdrażania uchwał ostatniego Soboru i obowiązu-
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jącego Kodeksu Prawa Kanonicznego w życie jednej z diecezji Kościoła w Polsce.
Doktryna Soboru Watykańskiego II oraz Kodeks Prawa Kanonicznego, który stał się
pasem transmisyjnym przenoszącym na język kanonistyczny soborową naukę, zwłaszcza eklezjologię domaga się od pasterzy poszczególnych Kościołów partykularnych
dostosowywania prawa partykularnego do wymogów prawa powszechnego i do poszukiwania konkretnych rozwiązań lokalnych, będących odzwierciedleniem dyrektyw
i wskazań tegoż Soboru. Sam wybór tematu należy uznać za słuszny, bowiem badania
nad recepcją uchwał Vaticanum II i norm Kodeksu z 1983 r. pozwalają ocenić zakres i skalę realizacji posoborowej odnowy w poszczególnych Kościołach, a w tym
przypadku w konkretnym Kościele łomżyńskim. Zresztą Autor we wstępie swojego
opracowania wyjaśnia pojęcie recepcji oraz cel i motyw podjęcia tego tematu. Wydaje
się, że znajomość diecezji łomżyńskiej z racji przynależności do niej Autora oraz
dostępność materiałów źródłowych, a także zakończony w 2005 r. I Synod Diecezji
Łomżyńskiej były dodatkowymi motywacjami do zajęcia się prawem partykularnym
tegoż Kościoła.
Ks. dr R. Bączek chcąc przedstawić proces recepcji Soboru i Kodeksu postawił szereg szczegółowych pytań, na które odpowiedź przyniosła analiza zebranego materiału
źródłowego. Poddał on analizie dokumenty Stolicy Apostolskiej, umowy międzynarodowe, dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, dokumenty Prymasów Polski, dokumenty synodalne, a przede wszystkim wszelkie dokumenty wydane przez Biskupów
łomżyńskich, zgromadzone w Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, z których większość
została promulgowana w urzędowym piśmie diecezjalnym o nazwie Łomżyńskie
Wiadomości Diecezjalne. Pozostałe zaś, jako dokumenty archiwalne, znajdują się
w Archiwum Akt Dawnych, bądź w Archiwum Akt Bieżących. W tym ostatnim znajduje się również cała dokumentacja I Synodu Diecezji Łomżyńskiej. Należy też zauważyć, że Autor sięgnął także do aktów administracyjnych biskupów łomżyńskich,
przez co wykroczył poza temat opracowania, bowiem nie mieszczą się one w pojęciu „prawo partykularne”, ale tym samym ubogacił tematykę badań ukazując ją
w szerszym kontekście. Analizując poszczególne akty normatywne i administracyjne
nawiązywał do odnośnych norm prawa powszechnego lub do norm wydanych przez
Konferencję Episkopatu Polski. Taka metoda badawcza pozwala czytelnikowi zorientować się, na ile i w jaki sposób realizowały się w prawie diecezjalnym poszczególne
dyspozycje prawa powszechnego. Ponadto Autor wykorzystał też w swojej pracy liczne opracowania i bogatą literaturę pomocniczą.
Konstrukcja pracy zawiera spis treści, słowo wprowadzające biskupa łomżyńskiego, wstęp, wykaz skrótów, pięć rozdziałów merytorycznych, zakończenie oraz
streszczenie i spis treści w języku angielskim. Całość obejmuje 470 stron. Ponadto
do publikacji dołączono w formie aneksów informację o Wydziałach UKSW i katalog
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wydanych tomów Episteme. Recenzja dotyczy oczywiście merytorycznej zawartości
publikacji.
We wstępie Autor dobrze uzasadnił temat opracowania, zapoznał czytelnika
z treścią poszczególnych rozdziałów pracy oraz z bazą bibliograficzną, zwłaszcza ze
źródłami.
Rozdział pierwszy opracowania posiada charakter koniecznego wprowadzenia
i przedstawia uwarunkowania kanoniczno-społeczne Kościoła łomżyńskiego z uwzględ
nieniem okresu przedsoborowego oraz okresu soborowego i posoborowego. W tym
pierwszym okresie Autor omówił zagadnienie erygowania diecezji łomżyńskiej, jej
stan prawny, strukturę organizacyjną oraz przedstawił charakterystykę demograficznowyznaniową Kościoła łomżyńskiego. Analizując okres soborowy i posoborowy ukazał
zmiany terytorialne granic diecezji, scharakteryzował jej stan religijno-społeczny oraz
omówił problemy relacji Kościół – państwo tego okresu w Polsce.
W rozdziale drugim Autor z dużą wnikliwością przedstawił posoborową odnowę Kościoła łomżyńskiego w okresie do promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
w 1983 r. Rozdział ten został podzielony na trzy paragrafy ukazujące kolejno: zawierzenie soborowej odnowy Kościoła w Polsce i diecezji łomżyńskiej Matce Najświętszej,
zmiany wprowadzone z inspiracji Vaticanum II w centralnych instytucjach diecezji,
takich jak: kuria diecezjalna, rada kapłańska, rada duszpasterska, seminarium duchowne. W trzecim paragrafie zostało poddane analizie prawo partykularne diecezji łomżyńskiej stanowione przez jej biskupów dotyczące reformy liturgii, duszpasterstwa
parafialnego, życia religijnego wiernych, spraw duchowo – materialnych kapłanów
i zarządzania dobrami materialnymi. Autor w tym rozdziale nie tylko umiejętnie wydobył ze źródeł to wszystko, co stanowiło w Kościele łomżyńskim pierwsze symptomy odnowy soborowej, ale też ukazał swoistą specyfikę i aurę tegoż Kościoła,
w którym dokonywała się soborowa odnowa.
Rozdział trzeci Autor poświęcił omówieniu wpływu nowego Kodeksu Prawa
Kanonicznego na ustawodawstwo partykularne Kościoła łomżyńskiego. Podobnie jak
w rozdziale poprzednim w trzech paragrafach zarysował powstanie nowych instytucji
diecezjalnych takich jak: organy kolegialne, diecezjalna rada ekonomiczna, kolegium
konsultorów, rada biskupia, trybunał super rato, a także nowych urzędów jak: wikariusz biskupi i ekonom diecezjalny. Ponadto w paragrafie drugim ukazał zmiany
w funkcjonowaniu istniejących już posoborowych instytucji diecezjalnych takich jak:
kuria diecezjalna, rada kapłańska, rada duszpasterska i kapituła katedralna. Wreszcie
w paragrafie trzecim tegoż rozdziału Autor poddał analizie normy wydane przez biskupów łomżyńskich z inspiracji lub nakazu Kodeksu. Z dużą wnikliwością przedstawił
wszystkie ich dokonania ustawodawcze i administracyjne w zakresie posługi nauczania, w tym katechezy parafialnej i szkolnej, w zakresie posługi uświęcania, w tym
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posługi sakramentalnej oraz w zakresie kierowania życiem wiernych. W odrębnych
punktach tegoż paragrafu omówił normy dotyczące życia i posługi prezbiterów, nowego podziału administracyjnego diecezji oraz zarządzania majątkiem kościelnym.
W rozdziale czwartym Autor poddał analizie statuty pierwszego synodu diecezjalnego z lat 1995-2005 z przerwą wynikającą ze zmiany osoby biskupa diecezjalnego.
Ks. R. Bączek szczegółowo przedstawił zapowiedź zwołania synodu, przygotowanie
i jego przebieg. W odrębnym paragrafie przedstawił schematy synodalne, wyszczególniając w kolejności zeszyty synodalne, w których publikowano materiały synodalne.
Analizując statuty synodalne ukazał szerokie spektrum dziedzin i spraw uregulowanych w duchu postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego przez pierwszy synod
łomżyński. Na uwagę zasługuje trafny schemat przyjęty w analizowaniu uchwał
synodalnych, bowiem Autor omawia najpierw nowe dziedziny skodyfikowanego
prawa partykularnego, następnie znowelizowane przepisy Kościoła łomżyńskiego,
wreszcie przepisy powtórzone i uzupełnione nowymi normami. W ostatnim paragrafie
omawianego rozdziału ks. R. Bączek przedstawił zarządzenia posynodalne biskupa
łomżyńskiego. Autor analizując postanowienia synodalne dotyczące niektórych kwestii duszpasterskich ocenia je krytycznie, a jednocześnie formułuje postulaty de lege
ferenda.
W rozdziale piątym Autor dokonał oceny procesu recepcji Soboru i Kodeksu oraz
ukazał przyszłą perspektywę pracy pastoralnej Kościoła łomżyńskiego. Podzielił go
na trzy paragrafy, dokonując oceny literalnej recepcji doktryny soborowej, pokodeksowej reformy Kościoła łomżyńskiego oraz ukazując perspektywy rozwoju życia religijnego w tym Kościele. Jest to znaczący rozdział w pracy, bowiem Autor wykazał się
w nim umiejętnością dokonania końcowej syntezy, a także bezstronnością spojrzenia
na dzieło recepcji.
W zakończeniu opracowania Autor dokonał całościowego podsumowania przeprowadzonych badań, zebrał poszczególne wyniki badawcze, na które wskazywał
w poszczególnych rozdziałach. Zamieścił też w nim szereg interesujących pytań dotyczących omawianego zagadnienia.
W ocenie końcowej należy podkreślić, że recenzowane opracowanie jest udaną próbą ukazania długotrwałego i złożonego procesu wdrażania w życie doktryny i ducha Vaticanum II i posoborowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w jednym
z Kościołów partykularnych w Polsce. Autor słusznie akcentuje i wiąże dzieło Soboru
Watykańskiego II z posoborowym ustawodawstwem kodeksowym, a co za tym idzie
recepcję doktryny soborowej z recepcją Kodeksu, wszak powszechnie się przyjmuje,
że tenże Kodeks jest ostatnim dokumentem soborowym. Wykorzystując obfity materiał źródłowy wyczerpująco ukazał wszystkie płaszczyzny życia kościelnego, na
których dokonywała się posoborowa odnowa Kościoła partykularnego. Należy też
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zauważyć, że Autor dokonując szczegółowej analizy wszystkich zaistniałych wielorakich płaszczyzn żmudnego procesu recepcji prawa powszechnego we wspólnocie
Kościoła łomżyńskiego, wskazał jednocześnie na te dziedziny, które nadal domagają
się ich odnowienia w duchu Soboru Watykańskiego II. To oznacza, że mimo upływu 45 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II i 27 lat od promulgacji Kodeksu
Prawa Kanonicznego proces recepcji prawa powszechnego w Kościołach partykularnych ciągle trwa i może nie dotyczy już litery prawa, ile jego ducha, pochodzącego
z inspiracji wiary, dzięki któremu Kościół, który jest ciągle żywy, nie może „skostnieć” w swoich strukturach zewnętrznych, a tylko te podlegają opisowi prawa. Stąd
też Autor nie ograniczył się do suchej analizy przepisów prawnych, ale umiejętnie
powiązał ich treść z doktryną Kościoła.
							

ks. Józef Wroceński SCJ

Ks. Krzysztof Burczak, Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2010, ss. 527 + 6 nlb.
Starannie wydana przez Wydawnictwo KUL praca stanowi rezultat znacznie
wcześniej ujawnionych przez ks. Krzysztofa Burczaka, pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zainteresowań badawczych zbiorem Corpus
Iuris Canonici, a w szczególności Dekretem Gracjana (powstał ok. 1140 roku). Została
ona poświęcona instytucji świętokradztwa w tymże dziele ojca kanonistyki. Chodzi
o sacrilegium jako przestępstwo godzące bezpośrednio lub pośrednio w świętość samego Boga, uznawane w prawie kanonicznym za cumulus omnium criminum. Autor
stawia sobie zadanie szczegółowego i wyczerpującego zaprezentowania wszystkich
typów owego przestępstwa występujących w Dekrecie: znieważających Boga tak
wprost, jak i pośrednio (poprzez znieważenie osób, rzeczy lub miejsc, związanych
ściśle z Bogiem poprzez akt konsekracji lub przeznaczonych do celów sakralnych lub
służących tym celom), z uwzględnieniem zarówno wymiaru obiektywnego, jak subiektywnego tegoż sacrilegium.
Podstawowym tekstem źródłowym służącym badaniom ks. Burczaka jest Dekret
Gracjana w edycji Corpus Iuris Canonici Ae. Friedberga z 1879 roku. Niemniej
jednak Autor korzystał również z przechowywanego od 1923 roku w Bibliotece
Uniwersyteckiej KUL rękopisu Dekretu, wraz z zawartą w nim Glossa ordinaria Jana
Teutońskiego (Ioannes Teutonicus), stanowiącą pierwszy systematyczny komentarz do
tekstu tegoż Dekretu. Posługiwanie się tym rękopisem stanowi niejako dodatkowy element badawczy, Autor bowiem dokonuje analizy komparatystycznej w odniesieniu do
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przestępstwa świętokradztwa w obydwu źródłach. Jest to cenne tym bardziej, że ów
rękopis KUL-owski nie doczekał się dotąd opracowań.
Do przedmiotu tak ukierunkowanych badań, do podjęcia których ks. Burczak –
jako kanonista i zarazem filolog klasyczny – był w pełni predysponowany, należy
odnieść się z dużym uznaniem, piśmiennictwo rodzime, poza szczególnym wkładem
A. Vetulaniego, nie obfituje bowiem w opracowania poświęcone wiekopomnemu
dziełu kameduły bolońskiego.
Poza samym Dekretem Gracjana, Autor tej obszernej ksiązki wykorzystał szereg
innych źródeł prawa kanonicznego, w tym glossy i summy dekretystów, zbiory kanonów soborowych i synodalnych, kodeksy prawa kanonicznego, a także Pismo Święte,
pisma Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych, teksty prawa rzymskiego i prawa germańskiego oraz wybranych antycznych pisarzy greckich. Właściwy jest wybór metod,
którymi posłużył się w opracowaniu swojego dzieła: dogmatyczno-prawną, historyczno-prawną, a po części filologiczną i komparatystyczną.
W pełni uzasadniona wydaje się także struktura opracowania, na którą składa się
sześć rozdziałów. Tak więc rozdział pierwszy – „Pojęcie i istota sacrilegium” ma charakter wprowadzenia, przybliżając czytelnikowi etymologię, pojęcie oraz istotę świętokradztwa oraz jego rozumienie w różnych cywilizacjach. W rozdziale II – „Typologia
podmiotów popełniających sacrilegium” Autor wskazuje na podmioty popełniające interesujące go przestępstwo. W rozdziale trzecim, najobszerniejszym – „Przedmiot sa
crilegium” (s. 119-294) dokonano analizy kanonów Dekretu dotyczących konkretnych
przypadków (pogrupowanych) świętokradztwa ujętego w aspekcie przedmiotowym.
Z kolei rozdział IV – „Wina” odnosi się do aspektu subiektywnego przestępstwa,
o którym mowa, rozdział zaś piąty – „Sankcje karne” poświęcony jest normom karnym
przewidzianym za popełnienie sacrilegium. Wreszcie w rozdziale VI – „Wymierzanie
i ustanie kar” Autor omawia sposoby wymierzania sankcji karnych za przestępstwo
sacrilegium.
Rozdział pierwszy książki zawiera najpierw informacje na temat etymologii słowa
sacrilegium (sacer – święty, sakralny, otoczony kultem; legere – zdejmować, zrywać,
kraść, rabować), które pierwotnie oznaczało obrabowanie świątyni, a następnie obrabowanie czegoś, co jest święte lub znajduje się w miejscu świętym. Stosownie do takiego rozumienia świętokradztwa zaczęto wyróżniać trzy jego formy: świętokradztwo
osobowe (znieważenie osób poświęconych Bogu przez stosowanie wobec nich przemocy, ich znieważenie lub grzech przeciwko ślubowi czystości), rzeczowe (zabranie
rzeczy świętej) i miejscowe (profanacja miejsca świętego). Natomiast dopuszczającego się przestępstwa świętokradztwa określano mianem sacrilegus.
Po omówieniu przestępstwa świętokradztwa w cywilizacji greckiej, w Cesarstwie
Rzymskim, w Starym Testamencie, w religii chrześcijańskiej (Nowy Testament, oj-
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cowie Kościoła i pisarze kościelni), Autor przedstawia poglądy kanonistów w przedmiocie istoty sacrilegium (Gracjan, dekretyści, dekretaliści, kanoniści późniejszych
okresów), zaznaczając w podsumowaniu, że wnikliwa analiza dicta oraz auctoritates
w Dekrecie Gracjana pozwalają przyjąć, iż świętokradztwo było przestępstwem popełnionym przeciw Bogu i wobec Boga (stanowi to element konstytutywny tego przestępstwa) – jednak nie bezpośrednio, lecz pośrednio. Dokonuje się to wtedy, gdy rzeczy
lub osoby bezpośrednio poświęcone Bogu są znieważane i traktowane niezgodnie
z prawem; w ten sposób pośrednio obraża się Boga. Świętokradztwo, podkreśla Autor,
jest traktowane u Gracjana jako przestępstwo (crimen), którego istota jest znieważenie
świętości (violatio sacri).
Interesujące są następnie wywody ks. Burczaka na temat trzech definicji sacrile
gium w Dekrecie Gracjana. Jego definicja doktrynalna (naruszenie rzeczy świętej)
jest pierwszą w dziejach prawa kanonicznego próbą określenia świętokradztwa, traktowanego jako przestępstwo ujmowane od strony materialnej (bezprawne zabranie)
i formalnej (czyn zabroniony pod sankcja karną). Każdy z typów tego przestępstwa
występujących u Gracjana Autor poddaje analizie. Zaznacza przy tym, że podczas gdy
definicja świętokradztwa u mistrza z Bolonii ma charakter bardziej ogólny, to z kolei
definicje glosatorów mają większy stopień konkretności.
W rozdziale drugim, w którym ks. Burczak zatrzymuje się przy Gracjańskiej typologii podmiotów popełniających czyn świętokradczy, podkreśla na wstępie, że podmiotem czynnym sacrilegium jest zawsze osoba ludzka, podmiotem zaś biernym – tak
osoby, jak i rzeczy. Ocenia, że ujmowanie w Dekrecie podmiotu wymienionego przestępstwa w sposób ogólny stanowiło – w kontekście ówczesnego, kazuistycznego sposobu stanowienia prawa kościelnego – znaczące osiągnięcie.
Gdy chodzi o podmiot świętokradztwa in specie, Autor wskazuje na występujące
w dziele Gracjana takie podmioty, jak: duchowni (używający dóbr przeznaczonych dla
ubogich; biskup, prezbiter i diakon występujący przeciwko władzy króla; duchowni
radzący się wróżbitów; prezbiter o nierozważnej gorliwości; prezbiter spożywający
podczas Mszy św. jedynie Ciało Chrystusa; prezbiter lub diakon powracający od heretyków; prezbiter lub diakon sprzedający naczynia liturgiczne; subdiakoni i diakoni
łamiący celibat), świeccy (zatrzymujący dziesięcinę; zabójcy króla; zabierający własności i przywileje; uzurpujący sobie władzę nad majątkiem kościelnym) przełożeni
czyniący lub nakazujący czynić to, co jest zakazane przez Boga.
W odniesieniu do przedmiotu świętokradztwa, w rozdziale trzecim, czytelnik zapoznaje się z długim wywodem Autora, obejmującym 10 podstawowych rodzajów tego
przestępstwa w aspekcie jego przedmiotu. Tak więc w Dekrecie określa się następujące przedmioty sacrilegium: dobra materialne Kościoła (18 możliwych przedmiotów,
m.in. zabór majątków kościelnych, kradzież pieniędzy kościelnych, napad na kościół
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i klasztor), religia i jedność Kościoła (apostazja, herezja, schizma), święcenia i urzędy
kościelne (symonia, święcenia biskupie, utrudnianie zarządzania kościołami), przemoc wobec duchownych i osób poświęconych Bogu (pobicie biskupa przez prezbitera,
przemoc wobec duchownego lub mnicha, znieważenie kobiet poświęconych Bogu,
złamanie azylu kościelnego), przestępstwo wobec władzy duchownej i świeckiej (dyskutowanie o decyzjach papieża i cesarza, zabójstwo przestępcy), nielegalne związki (zakonnika z zakonnicą, znieważenie błogosławieństwa narzeczonych), relacje
z Żydami (powierzanie Żydom publicznych urzędów, uczty u Żydów), magia, prorocy
a wieszczowie, odrzucenie powinowactwa, niesprawiedliwy wyrok.
Analiza odnośnych fragmentów zbioru Gracjana pozwoliła ks. Burczakowi dokonać przedstawionej systematyki, której zabrakło w Dekrecie. Ta szeroka panorama
bezprawnych czynów uchodzących za świętokradztwo, które godzą – z reguły pośrednio – w świętość Boga, została ukazana bardzo wnikliwie. Autor zwraca uwagę, że
i tutaj (podobnie jak w odniesieniu do typologii podmiotów przestępstwa) brak norm
zawierających elementy pozwalające na obszerniejszy opis subiektywnego wymiaru
sacrilegium (np. brak wzmianek o poczytalności czy wieku sprawcy czynu).
W rozdziale czwartym, poświęconym winie, Autor rozpatruje przestępstwo świętokradztwa z podmiotowego punktu widzenia, a więc w aspekcie poczytalności prawnokarnej, zakładającej poczytalność moralną, która z kolei pozwala mówić o winie
umyślnej (dolus) i winie nieumyślnej (culpa); jedna i druga jest źródłem poczytalności. Gracjan jednak sam nie stosował terminu culpa na oznaczenie winy nieumyślnej
(zaniechanie należytej staranności w działaniu), lecz używał go na określenie szeroko
rozumianego zawinienia (grzech). Termin ten w znaczeniu winy nieumyślnej przenikał wszakże do prawa kanonicznego pod wpływem prawa rzymskiego. Usiłuje też
ks. Burczak odpowiedzieć na pytanie, czy prawo zebrane w Dekrecie uwzględniało –
w odniesieniu do sacrilegium – elementy podmiotowe przestępstwa, takie jak właśnie
poczytalność oraz okoliczności wpływające na jej stopień (m.in. wiek, przymus i bojaźń), a także usiłowanie przestępstwa, podżeganie do niego czy współsprawstwo.
Dokonując analizy tekstów źródłowych w przedmiocie świętokradztwa u Gracjana,
ks. Burczak dostrzega różnicę zachodzącą pomiędzy charakterem (kazuistycznym)
norm prawa kościelnego a charakterem norm (abstrakcyjnym) prawa rzymskiego, które w tym dziele się znalazły. Stwierdza, że sacrilegium, w myśl norm kościelnych,
można było popełnić jedynie z winy umyślnej. Zaznacza, że wina sprawców czynu świętokradczego była taka sama bez względu na stan, status i pozycję społeczną
przestępcy.
Po pogłębionej refleksji nad winą umyślną w dziele Gracjana ks. Burczak omawia
kwestię tejże winy w odniesieniu do określonych form interesującego go przestępstwa:
alienacji dóbr kościelnych, łamania prawa azylu (sprawców tego czynu prawo obar-
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czało szczególną winą, a jej stopień był tym wyższy, im wyższa była pozycja społeczna
sprawcy czynu), apostazji, herezji, schizmy, zlecenia popełnienia przestępstwa, przyjęcia przez kapłana Komunii św. tylko pod jedną postacią, przeszkadzania w zarządzie
kościołami, nadużycia władzy i współudziału moralnego w przestępstwie (Gracjan za
współudział uznaje tylko rozkaz i zlecenie), uzurpacji dóbr kościelnych, łączenia się
na sposób małżeński przez osoby poświęcone Bogu (uznawano to przestępstwo za
szczególnie ciężką winę), bezprawnego związku małżeńskiego lub potajemnego konkubinatu subdiakona lub diakona (uznawano to przestępstwo za szczególnie ciężką
winę), powierzania Żydom publicznych urzędów, niesłusznego karania, uprawiania
magii przez duchownych, znieważenia błogosławieństwa kobiecie zaręczonej, symonii (uznawano to przestępstwo za szczególnie ciężką winę), wydania niesprawiedliwego wyroku (zdziwienie budzi rozwiązanie przyjęte przez Gracjana, w myśl którego
w imię bezwzględnego posłuszeństwa biskupowi należy przyjąć jego wyrok za przestępstwo, którego sprawca nie popełnił, gdy popełnił inne przestępstwo, za które był
uznany za winnego przez Boga; dekretyści uznali to za błąd swego mistrza), nakładania na kościoły nadzwyczajnych obciążeń, nieuznawania powinowactwa, zajmowania
się magią, zabicia lub okaleczenia kogoś przez tego, kto nie pełni żadnego publicznego
urzędu, a uzurpuje go sobie.
Na kanwie winy umyślnej Autor porusza inne kwestie (należało je wyodrębnić): porównanie winy związanej z popełnieniem sacrilegium i fornicatio (za większą uznano w tekstach źródłowych winę sacrilegium), porównanie winy związanej
z popełnieniem sacrilegium i furtum (za większą uznano w tekstach źródłowych winę
sacrilegium), porównanie winy związanej z popełnieniem sacrilegium i parricidium
/bratobójstwo/ (za większą uznano w tekstach źródłowych winę sacrilegium), wina
zbiorowości (teksty źródłowe potwierdzają dwie tendencje: 1) nakazu karania; 2)nakazu upomnienia, pouczenia oraz modlitwy o poprawę), wina w związku z wywołaniem
wojny i jej prowadzeniem (wina istnieje wówczas, gdy w podejmowaniu decyzji o wywołaniu wojny jej autor kieruje się żądzą wyrządzenia szkody, okrucieństwem zemsty,
nieprzejednanym duchem, żądzą walki, pragnieniem panowania), osobista odpowiedzialność (dziecko nie odpowiada za przestępstwo popełnione z winy rodziców).
Gdy chodzi z kolei o winę nieumyślną, to Autor zauważa, że w C. 12 q. 2 c. 21 –
w pierwszej części treść kanonu wskazuje się na istnienie winy umyślnej, w części
drugiej zaś wskazuje się na winę nieumyślną (quod si neglexerit; qui haec non pre
viderit, et aliter quam scriptum est predia ecclesiae tradita petierit, vel acceperit, aut
possederit). Wywód ks. Burczaka, nawiązujący do poglądów M. Myrchy i A. Ludwiga
w tej kwestii, zmierza do przyjęcia, iż świętokradztwo można było popełnić tylko
wskutek winy umyślnej (ex dolo).
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W rozdziale piątym, w którym mowa jest o sankcjach karnych za przestępstwo
sacrilegium – najcięższe obok zabójstwa i cudzołóstwa – czytelnik zapoznaje się najpierw szerzej z cenzurami (anatema, ekskomunika, interdykt, suspensa). Kara anatemy
(czasowa; tzw. maranatha, mająca trwać do czasu ostatecznego przyjścia Chrystusa;
tzw. perpetuum, mająca trwać dożywotnio) była karą odłączenia od Kościoła, wykluczeniem przestępcy z Królestwa Bożego, a przestępca był traktowany jako skazany na
wieczne potępienie. Anatema i ekskomunika, mimo różnic zewnętrznych (w sposobie
ich wymierzania), w istocie stanowiły tę samą karę (anatema była jedną z form ekskomuniki). Interesujący jest wątek dotyczący historii kary ekskomuniki.
Za przestępstwo świętokradztwa groziła anatema tzw. perpetuum, poza nią za sa
crilegium wymierzano także karę ekskomuniki i suspensy. Autor, w oparciu o analizę
Dekretu Gracjana wskazuje, jakie cenzury groziły za określone postaci przestępstwa
sacrilegium. Tak np. ekskomunika była przewidziana za następujące rodzaje sacrile
gium: złamanie prawa azylu, zbezczeszczenie kościoła, kradzież czegokolwiek z kościoła, krzywda wyrządzona „osobom kościelnym”, powierzanie Żydom publicznych
urzędów, niezgodny z prawem Bożym rozkaz przełożonego, zabór, napad i niszczenie
dóbr kościelnych, złamanie przez zakonnice i zakonników ślubu czystości, usiłowanie
zawarcia małżeństwa z zakonnicą, złamanie przysięgi celibatu, podniesienie ręki na
duchownego, przestępstwo schizmy.
W dalszej części rozdziału mowa jest o karach ekspiacyjnych (czy – wówczas –
odwetowych?), które wymierzano m.in. za przestępstwo sacrilegium. Do kar tych należały: depozycja, degradacja (obydwie dla duchownych), wyrok kanoniczny (kara
nieokreślona; ma kanwie tej kary Autor ukazuje niespójność nauki Gracjana w przedmiocie wyroku sprawiedliwego), niezdolność do przyjęcia świeceń, infamia, niezdolność procesowa, wygnanie, więzienie, chłosta, proskrypcja (kara majątkowa), kara
pieniężna, kara śmierci (ustanawianie i wykonywanie tej kary należało do władzy
świeckiej; Gracjan przytacza jedynie normy prawa rzymskiego w stosunku do przestępstwa świętokradztwa, nie zajmując stanowiska co do stosowności takiej sankcji).
Analizując odnośne teksty Dekretu ks. Burczak wskazuje, jakie kary odwetowe przewidziane były za określone formy sacrilegium.
W dalszym ciągu rozdziału spotykamy omówienie pokut kanonicznych (publicznych), które nakładano m.in. za świętokradztwo (np. za złamanie przez osobę świecką przysięgi wierności danej królowi czy z przestępstwo apostazji); pokuta stanowiła
rodzaj kary.
Trafna jest konstatacja Autora, iż przepisy prawne zamieszczone w dziele kameduły z Bolonii mają charakter normatywny, nie informują więc, jak było w rzeczywistości, lecz jak należy ukarać tego, kto popełnił sacrilegium. Ponieważ cechuje je
kazuistyka, dlatego występuje tak wiele rodzajów sacrilegium oraz indywidualne dla
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każdego z tych rodzajów kary. Nie do ustalenia jest ogólny system kar za świętokradztwo, podobnie jak nie jest możliwe ustalenie ogólnej definicji tego przestępstwa.
Definicje występujące u Gracjana mają charakter konkretny, stąd każdy rodzaj sacri
legium należy rozpatrywać odrębnie.
Naturalne wydaje się przejście ks. Burczaka do rozważań na temat wymierzania
i ustania kar za sacrilegium, co stanowi przedmiot ostatniego, szóstego rozdziału opracowania. Autor rozpoczyna od kar latae sententiae, zwracając uwagę na pewną trudność „wydobywania” ich z Dekretu. W kontekście zaś nasuwających się niepewności
przy analizie kanonów tego zbioru zawierających sankcje za świętokradztwo przyjmuje, iż istnieją tam normy prawne, które nakazują karanie wymienionego przestępstwa karami ferendae sententiae (poza wyjątkami pomieszczonymi w C. 17 q. 4 c. 29;
C. 27 q. 8 c. 50; C. 17 q. 4 c. 5).
Przechodząc do kar ferendae sententiae (określonych i nieokreślonych), uwagę
swoją skupia przy organach wymierzających karę (papież, biskupi, synody, władza
świecka), zaznaczając, jakie kary organy te mogły wymierzać. Gdy chodzi natomiast
o ustanie kar, to referuje teksty Gracjana dotyczące absolucji biskupa w warunkach
zwykłych, zastrzeżenia prawa udzielania absolucji przez papieża, uwalniania od kar
w niebezpieczeństwie śmierci, wreszcie dotyczące innych sposobów ustania sankcji.
Praca zawiera ponadto indeks osobowy oraz dwa cenne aneksy: 1) zestawienie
norm zawierających sacrilegium w Dekrecie w edycji Ae. Friedberga i w rękopisie
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (umożliwia to zorientowanie się na których kartach
rękopisu znajdują się odpowiednie normy, w rękopisie nieponumerowane); 2) zestawienie tekstów (palei) w Dekrecie w edycji Ae. Friedberga i w rękopisie Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL (pozwala to stwierdzić, ile norm stanowiących paleae, dotyczących sacrilegium, znajduje się w Dekrecie w wydaniu Ae. Friedberga, a ile jest ich
w rękopisie KUL-owskim). Poza tym, na sześciu ostatnich stronach (nieliczbowanych)
zamieszczono kolorowe fotografie pięciu kart rękopisu oraz okładki Dekretu Gracjana
z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Mamy zatem do czynienia z obszerną, pionierską monografią poświęconą znaczącej w historii prawa kanonicznego kwestii, jaką było przestępstwo sacrilegium, tak
żywo obecne w Dekrecie Gracjana. Podejmując to niełatwe zadanie badawcze, Autor
opracowania, dzięki żmudnej, wnikliwej i pogłębionej analizie odnośnych tekstów tej
kolekcji, ukazał świętokradztwo we wszystkich jego wymiarach i aspektach, nie pomijając żadnego wątku związanego z tym przestępstwem. Stosując odpowiednie narzędzia badawcze i dysponując bardzo dobrym warsztatem naukowym (jako klasyk
i kanonista), w pełni, a więc wyczerpująco, zrealizował postawione sobie zamierzenie zaprezentowania sacrilegium w jego istocie i formach, jakie pojawiły się w ciągu
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dwunastu stuleci dziejów prawa kościelnego, a następnie znalazły swoje miejsce – po
większej części – w wiekopomnym dziele ojca kanonistyki.
Posługując się zarówno edycją Dekretu zrealizowaną przez Ae. Friedberga, jak
i rękopisem lubelskim (porównawczo) dobrze się przy tym przysłużył temu ostatniemu, wykazał bowiem, że spośród kanonów zawierających paleae (w przedmiocie sacrilegium), znajdują się w nim tylko dwa, pozostałe natomiast stanowią teksty
wpisane do Dekretu przez samego Gracjana. Ks. Burczak wyciągnął stąd wniosek,
iż świętokradztwo stanowiło dla kameduły bolońskiego znane i znaczące w prawie
kanonicznym przestępstwo, w związku z czym celowo wprowadził do wymienionego dzieła liczne normy odnoszące się do tegoż sacrilegium. A to, że nie poświęcił
w swoim zbiorze temu przestępstwu odrębnego rozdziału, ks. Burczak tłumaczy tym,
że „nie wypracował on żadnej systematyki dla swojego ogromnego dzieła i tak jak
inne instytucje prawne znajdują się w różnych miejscach Dekretu, tak też jest w wypadku sacrilegium” (s. 479).
Walorami pracy są ponadto: poprawność metodologiczna, staranne dokumentowanie wywodów Autora, przytaczanie licznych tekstów Gracjana w tłumaczeniu
polskim, szerokie nawiązywanie do piśmiennictwa z zakresu historii źródeł prawa
kanonicznego, zamieszczanie bynajmniej nie lakonicznych podsumowań w poszczególnych rozdziałach, dobre zakończenie monografii, dbałość o język i styl prezentowanych treści.
Pewnymi mankamentami pracy są występujące w niej powtórzenia (szczególnie
w rozdziale III i IV), co zresztą Autor wystarczająco usprawiedliwił, a także niektóre sformułowania tytułów podrozdziałów (m.in. w rozdziale IV), brak wyodrębnienia
w rozdziale IV kwestii specjalnych, referowanych na kanwie winy umyślnej, dotyczących m.in. współsprawstwa, winy zbiorowości czy osobistej odpowiedzialności.
Nie może ulegać wątpliwości, że książka ks. Krzysztofa Burczaka stanowi bardzo
cenny, liczący się nie tylko w skali krajowej, wkład do badań nad Dekretem Gracjana,
a tym samym do rozwoju historii źródeł prawa kanonicznego, tak mało popularnych
na gruncie rodzimym. Wypada przy tym wyrazić nadzieję na kontynuowanie przez
Autora jego zainteresowań badawczych w tym obszarze.
ks. Wojciech Góralski

458

Recenzje

[16]

Tomasz Rakoczy, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425.
1. Tematyka pracy i problem badawczy
Rozprawa nosi tytuł „Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku”. Od razu nasuwa się pytanie o to, czy mamy do czynienia
z kolejnym komentarzem do wybranej części Kodeksu Prawa Kanonicznego (Księga
II, cz. II, tyt. V, rozdz. II), oczywiście rozmiarowo dość obszernym (425 s.), czy mamy
raczej do czynienia z postawieniem przez Autora odpowiednich problemów, które dotyczyłyby omawianej problematyki.
Ks. Rakoczy we Wstępie książki przytacza różnego rodzaju opracowania obcojęzyczne (s. 9), które podejmowały tematykę dotyczącą stowarzyszeń wiernych, ale
czyniły to w ogólności i w odniesieniu jednocześnie do stowarzyszeń prywatnych
i publicznych. Poza wskazanymi przez Autora monografiami dotyczącymi stowarzyszeń wiernych, wykorzystał on również „uznane komentarze do KPK 1983” (s. 9).
Pośród kilku zagranicznych komentarzy wymienia również jeden komentarz w języku
polskim (red. J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom II/1,
Poznań 2005) dodając w następnym zdaniu stwierdzenie, że „Autor nie znalazł w tej
dziedzinie ani jednego opracowania w literaturze polskiej” (s. 9). Nie za bardzo można
z kontekstu wyczytać, o jaką dziedzinę tu chodzi. Czy o komentarz do KPK (wszak
sam go cytuje), czy o artykuły (też są cytowane) czy o monograficzne opracowania
dotyczące stowarzyszeń wiernych w ogólności czy jedynie dotyczące stowarzyszeń
publicznych. Sformułowanie jest niejasne, a więc nie daje możliwości zrozumienia
racji podjęcia proponowanej w tytule rozprawy tematyki.
Czyżby zatem kolejny komentarza do części KPK poświęconej stowarzyszeniom,
który odwołuje się w swej treści do istniejących już opracowań? Nie koniecznie.
Autora interesuje jedynie normatywa dotycząca stowarzyszeń publicznych. Nie jest
to jednak tylko komentarz. Novum tego opracowania stanowi umieszczenie problematyki dotyczącej stowarzyszeń publicznych w szerszym kontekście dwóch zasad, które
znajdują się u podstaw ich istnienia. Jedną z nich jest uznanie prawa wszystkich wiernych do stowarzyszania się. Drugą stanowi „aktywna partycypacja we własnej misji
hierarchii” (s. 7). „Współudział tych dwóch elementów jest widoczny już w nazwie
stowarzyszenia publicznego” (s. 7). Autor uważa, że podjęcie tematyki publicznych
stowarzyszeń wiernych jest „szczególnie cenne”. Szkoda, że nie uzasadnia na czym
polega wartość takiego umiejscowienia tematyki w świetle wspomnianych dwóch zasad. Nie wydaje się logicznym uzasadnienie występujące bezpośrednio w następnym
zdaniu, że „do tej pory nie powstało takie ujęcie w literaturze prawa kanonicznego”.

[17]

Recenzje

459

Warto nadmienić, że Autor ma na myśli ogólnoświatową kanonistykę, skoro nie czyni
rozróżnienia na literaturę polską i obcojęzyczną.
Układ pracy, o czym poniżej, oraz treść opracowania wskazują, że tematyka zarysowana nie tyle w tytule rozprawy, co wyjaśniona we Wstępie do niej, stanowiła
wytyczną całości rozważań. Nie jest to zatem jedynie komentarz do odpowiednich
kanonów KPK. Problematyka dotycząca publicznych stowarzyszeń wiernych nie znalazła dotychczas swojego opracowania w wyżej przytoczonym kontekście i pod tym
względem stanowi novum jako problem badawczy.
2. Prezentacja rozprawy
Książka pt „Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku”, Gniezno 2010, ss. 425 – obejmuje: kartę tytułową, wstęp, trzy części,
z których każda składa się z rozdziałów, zakończenie, wykaz skrótów, bibliografię
(źródła, literatura), spis treści.
W ośmiostronicowym wstępie Autor przedstawia motywy podjęcia omawianej tematyki, źródła, które wykorzystał w swoim opracowaniu oraz dotychczasowe
opracowania, z jakich korzystał, które jednak były poświęcone ogólnie tematyce stowarzyszeń wiernych w Kościele. Została również jasno określona metoda badawcza
(dogmatyczno-prawna, historyczno prawna, teologiczno-prawna).
Pracę podzielił Autor na trzy części, które składają się z różnej ilości rozdziałów,
następnie punktów i podpunktów. Każdy rozdział zakończony jest wnioskami, choć
stanowią one raczej ujęte w punkty podsumowania, streszczenia najważniejszych elementów. Adekwatnym do treści byłoby raczej sformułowanie «podsumowanie» zamiast «wnioski».
Część pierwsza (s. 13-78) została zatytułowana: „Kształtowanie się prawa wiernych do stowarzyszania się”. W dwóch kolejnych rozdziałach zatytułowanych:
„Charakterystyka unormowań prawnych stowarzyszeń wiernych od początków chrześcijaństwa do KPK 1917” oraz „Wskazania doktrynalne Soboru Watykańskiego II na
kształtowanie się idei prawa wiernych do stowarzyszania się i ich prawna aplikacja
w KPK 1983” Autor omawia pierwszą z zasad, na których opierają się stowarzyszenia wiernych, a mianowicie fundamentalne prawo wiernych do stowarzyszania się.
Pierwszy rozdział dotyczy historycznego przedstawienia tego prawa, a głównie sposobów i form, w jakich wierni wyrażali swoje uprawnienia oraz odpowiedź hierarchii kościelnej na takie inicjatywy. W osobnym rozdziale (rozdz. II) Autor analizuje
doktrynalne wskazania Soboru Watykańskiego II w kwestii prawa wiernych do stowarzyszania się. Wyodrębnienie tego zagadnienia w osobnym rozdziale jest słuszne,
gdyż nauka Soboru przyczyniła się do powstania w Kościele publicznych stowarzyszeń wiernych.
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Część druga (ss. 79-135) nosi tytuł: „Stowarzyszenia publiczne wiernych jako
struktury prawa publicznego”. Została ona podzielona na trzy rozdziały, odpowiednio
zatytułowane: „Prawo publiczne i prywatne w kanonistyce” (r. I); „Racje utworzenia
stowarzyszeń publicznych” (r. II); „Kanoniczne kategorie stowarzyszeń publicznych”
(r. III). Prowadząc rozważania zgodnie z zakreślonym planem tę część opracowania
Autor poświęcił drugiej zasadzie, na której opiera się istnienie stowarzyszeń publicznych w Kościele, a mianowicie kształtowaniu się idei prawa publicznego w Kościele
i uczestnictwa wiernych w zadaniach własnych hierarchii. Autora interesuje zagadnienie dotyczące rozróżnienia między prawem publicznym i prywatnym i przyjęcia
tego podziału na grunt Kościoła. Zastanawia się jednocześnie nad adekwatnością tego
podziału zaczerpniętego z prawa świeckiego do struktur Kościoła. Wskazuje jednoznacznie, że chociaż podział na prawo publiczne i prywatne nie został sformalizowany w KPK 1983, to jednak Kodeks zawiera w sobie pewne elementy tego podziału,
ale „omawiany podział nie ma bezpośredniego zastosowania w kanonistyce, ponieważ całe prawo jest jednocześnie publiczne – służy dobru całego Kościoła, jak i jest
w całości prywatne, ponieważ służy dobru poszczególnego wiernego” (s. 91). Kościół
jednak zdecydował się na utworzenie osób prywatnych i publicznych w Kościele by
w ten sposób umożliwić wiernym „tworzenie stowarzyszeń i instytutów, które w swojej
organizacji przekraczałyby możliwości własnej autonomii wiernych” (s. 91). Dlatego
w drugim rozdziale Autor omawia przesłanki o charakterze pozytywnym (prawo wiernych do stowarzyszania się, uczestnictwo wszystkich ochrzczonych w misji Kościoła,
rodząca się idea Akcji Katolickiej) jak i negatywnym (niewystarczalność dotychczasowych regulacji, istnienie stowarzyszeń, które nie mieściły się w dotychczasowej systematyce kodeksowej), które wpłynęły na kształtowanie się koncepcji stowarzyszeń
publicznych, w których wierni działają w imieniu i współdziałają w misji hierarchii
kościelnej. To właśnie te stowarzyszenia stały się prawnym narzędziem, dzięki którym
wierni mogą korzystać z przysługujących im uprawnień. Autor podsumowuje rozważania przeprowadzone w tym rozdziale stwierdzeniem, że: „Podział stowarzyszeń według KPK 1917, stał się nieaktualny już w momencie wejścia w życie kodeksu i to
z dwóch racji. Po pierwsze, kryterium podziału według celów stowarzyszeń skutkowało powstawaniem bardzo wielu ich rodzajów, co wiązało się także z brakiem porządku.
Po drugie, podporządkowanie stowarzyszeń hierarchii było nie do pogodzenia z rodzącą się autonomią wiernych i uznaniem podmiotowości wiernych. Nie do utrzymania
była teza KPK 1917, że stowarzyszenia laickie zostały postawione poza porządkiem
prawnym Kościoła” (s. 106).
Dodatkowo w trzecim rozdziale tej części opracowania Autor charakteryzuje kategorie kanoniczne, dzięki którym stowarzyszenia publiczne są opisywane i charakteryzowane. Najpierw odróżnia stowarzyszenia publiczne od stowarzyszeń prywatnych oraz
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od stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów życia konsekrowanego. Następnie
ukazuje właściwe im kategorie kanoniczne, do których zalicza: a) kościelność, której
kryteria nie występują w KPK, ale zostały wskazane przez adhortację Christifideles
laici; b) preferencja stowarzyszeń publicznych ze strony hierarchii jako polecanych
i chwalonych (recommendatio et laus); c) katolickość.
Najbardziej obszerną część pracy stanowi jej część trzecia zatytułowana: „Struktura
i funkcjonowanie publicznych stowarzyszeń wiernych” (ss. 137-390), która składa się
z sześciu rozdziałów. Tytuł tej części poprawnie oddaje tematykę w niej zawartą, która
dotyczy struktury i działalności publicznych stowarzyszeń. Na początku (rozdział I)
Autor omawia elementy konstytutywne publicznego stowarzyszenia (erygowanie,
działalność na podstawie misji otrzymanej od hierarchii oraz w imieniu Kościoła, cele
stowarzyszeń). W II rozdziale, odwołując się do kan. 298 KPK Autor omawia istniejące w kodeksie rodzaje stowarzyszeń publicznych (stowarzyszenia duchownych w tym
kleryckie, stowarzyszenia wiernych żyjących w świecie i uczestniczących w duchu
jakiegoś instytutu zakonnego, stowarzyszenia świeckich). Trzeci rozdział został poświęcony członkostwu w stowarzyszeniu publicznym w oparciu o prawo powszechne
i własne (wstąpienie, status prawny członków z ich prawami i obowiązkami, wydalenie). Dodatkowo Autor podjął tematykę, która nie występuje w KPK 1983, dotyczącą problematyki udziału niekatolików w stowarzyszeniach publicznych. Kolejny
rozdział poświęcony został zagadnieniom związanym z zarządzaniem stowarzyszeniem w sytuacji zwykłej oraz w zarządzie komisarycznym wraz z okolicznościami
uprawomocniającymi jego powstanie i zasadami jego działania. W rozdziale piątym
Autor analizuje rolę zwierzchnią hierarchii w stowarzyszeniach publicznych. W tym
celu omawia relację istniejącą między stowarzyszeniem publicznym a hierarchią oraz
zadania spoczywające na władzy zwierzchniej (nadzór, wyższe kierownictwo, ustanowienie kapelana, ewentualne zniesienie stowarzyszenia). W ostatnim rozdziale
ks. Rakoczy przedstawia zasady funkcjonowania stowarzyszeń publicznych. Najpierw
zastanawia się nad zakresem autonomii, przysługującej stowarzyszeniom, którą powinny określać statuty. Dlatego też następnie omawia problematykę związaną z koniecznością posiadania statutów, ich aprobatą i przedmiotem uregulowań prawnych.
Ostatnie zagadnienie tego rozdziału dotyczy zarządzania dobrami doczesnymi przez
stowarzyszenie publiczne.
Zakończenie zawiera podsumowanie dotychczasowych rozważań Autora. Stanowi
ono po raz kolejny podsumowanie wniosków zawartych w każdym rozdziale pracy.
Jest to powtórzenie tego, co już było. Można je określić jako streszczenie całej książki. Szkoda, że Autor dwa razy przedstawił to samo. Skoro Autor w rozprawie zwracał
uwagę na pewne braki, dostrzegał problemy, to można zapytać dlaczego się na tym
zatrzymał. Rzeczą ciekawszą byłyby jakieś wnioski de lege ferenda, czy próba przed-
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stawienia własnych rozwiązań. Na tym wiele zyskałaby praca naukowa, która nie powinna być jedynie opisem tego, co było lub jest.
Bibliografia. Autor wyróżnia Źródła i Literaturę. W kategorii źródeł wyszczególnia
dodatkowo Akty normatywne prawa partykularnego. Pozostała część Źródeł nie ma
adekwatnego sformułowania. Można sądzić zatem, że są to akty normatywne prawa
powszechnego. Tak jednak nie jest. Są tam również źródła teologiczne (np. dokumenty Vat II, encykliki i adhortacje papieskie, KKK, dokumenty teologiczne Kongregacji
rzymskich). Podział na źródła jest nieczytelny, nielogiczny i niealfabetyczny (po literze „c” pojawia się litera „s”). Literatura obejmuje ok. 90 pozycji, z których większość
stanowią opracowania obcojęzyczne (głównie niemieckie, włoskie, a także angielskie
czy hiszpańskie). Wśród nich zabrakło moim zdaniem ważnej pozycji dotyczącej problematyki zależności między tym, co publiczne i prywatne w Kościele: M. Visioli,
Il diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un’antropologia teologica, Roma
1999.
W rozprawie powinno się również zawierać streszczenie przynajmniej w jednym
języku obcym. Znacznie podniosłoby to znajomość polskich kanonistów oraz problematyki, którą się zajmują. Pozycja mogłaby zostać dostrzeżona poza granicami Polski.
Szkoda, że Autor tego nie zamieścił.
3. Ocena merytoryczna rozprawy
Autor podjął się całościowego opracowania dotyczącego publicznych stowarzyszeń wiernych. Nie jest to jednak, jak podkreśliłem wcześniej, komentarz do odpowiednich kanonów KPK, lecz ukazanie normatywnych regulacji w świetle dwóch
podstawowych zasad: prawa wiernych do stowarzyszania się oraz aktywnego uczestnictwa wiernych w misji własnej hierarchii kościelnej. Trzeba przyznać, że przez to
opracowanie staje się ciekawsze, gdyż nie mamy jedynie do czynienia z analizą poszczególnych kanonów.
Dwa pierwsze rozdziały wydają mi się ciekawsze, i przez to opracowanie Autora
zyskało na wartości. Najobszerniejsza część trzecia dotyczy omówienia aktualnie
obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do publicznych stowarzyszeń
wiernych. Rzeczą godną podkreślenia jest to, że czyta się ją w perspektywie dwóch
pierwszych rozdziałów. Autor pozostaje wierny kluczowi hermeneutycznemu, według którego podjął rozważania. Wydaje się jednak, że powinien bardziej wyraźnie
i odważnie konfrontować ze sobą normatywne rozwiązania i zasady, które do nich
doprowadziły.
Ks. T. Rakoczy poprawnie przedstawia treści poszczególnych rozdziałów i punktów, które odpowiadają zakreślonym w rozdziałach i punktach tematom.
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Zadaniem recenzenta jest również ukazanie pewnych merytorycznych braków czy
innego spojrzenia na przedstawione rozważania. Niniejszym to czynię.
Część I
1) Autor omawia powstawanie różnego rodzaju formy organizacji wiernych na
początku chrześcijaństwa na Wschodzie. Całkowicie pomija ten fenomen w zachodniej części Kościoła. Czyż tu nie istniały formy organizacji wiernych takie jak kolegia ludzi ubogich (collegia tenuiorum) czy bractwa pogrzebowe (collegia fossorum)
na wzór stowarzyszeń istniejących w prawie rzymskim celem możliwości posiadania
dóbr doczesnych? (ss. 16-17). Dlaczego ks. Rakoczy o nich nie wspomina?
2) Autor pisze o rozkwicie stowarzyszeń na Zachodzie w czasach średniowiecza
i właściwie na tym kończy? A co dalej? Skoro Autor przedstawia kształtujące się od
Soboru Trydenckiego i późniejsze (Klemens VIII w 1604 r., Paweł V w 1610 r.) regulacje prawne w dziedzinie stowarzyszania się wiernych, to powinien tym bardziej
o takich napisać. Zabrakło konsekwencji w ujęciu materiału.
3) Autor nie do końca i wiernie prezentuje doktrynę dotyczącą praw fundamentalnych (podstawowych) w świeckich porządkach prawnych. Pisze on (s. 64), że „model
redagowania katalogów praw i obowiązków wywodzi się z prawodawstwa konstytucyjnego, w których(m?) gwarantuje się poprzez normy prawa pozytywnego prawa
podstawowe”. Jest to francuska koncepcja kontraktualistyczna praw podstawowych
(Nard, Hauriou, Barthélemy, Le Fur). Nie wiadomo dlaczego nie mówi o niemieckiej
prawnopaństwowej doktrynie tychże praw (Gierke, Giese), według której wynikają
one z prawnego porządku państwa. Autor nie przedstawił motywu wyboru jednej koncepcji na rzecz drugiej.
4) Dialog dotyczący praw podstawowych, jaki istniał pomiędzy Kościołem
a światem, zapoczątkowany przez Leona XIII nie toczył się, jak pisze Autor, „na gruncie prawa naturalnego w ramach doktryny społecznej Kościoła” (s. 64), lecz odwołując się do prawa Bożego i celu, który z prawa naturalnego człowiek powinien osiągnąć
w życiu, służąc Bogu, wypełniając w ten sposób swoje obowiązki. Myśl katolicka stała
na stanowisku, że prawa te pochodziły od Boga, jako autora natury, i w nim poszukiwano wspólnego ujęcia praw podstawowych w obu porządkach prawnych.
5) Autor stwierdza, że termin prawo fundamentalne w kanonistyce ma znaczenie
analogiczne w stosunku do prawa świeckiego. Niestety, nie precyzuje o jaką analogię mu chodzi. Analogia proporcjonalności bowiem nie pozwala na odniesienie tego
sformułowania do prawa Kościoła, gdyż pojęcie to nie jest transcendentnie obecne
w obu porządkach prawnych. Jest ono charakterystyczne dla publicznego prawa konstytucyjnego współczesnego państwa i utożsamiane z prawami człowieka. Celem istnienia wspólnoty kościelnej nie jest na pierwszym miejscu gwarantowanie realizacji
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praw wiernych, lecz zagwarantowanie jedności, jednakowości i ciągłości pomiędzy
słowem i sakramentem ustanowionymi przez Chrystusa a głoszonym i sprawowanym
obecnie. Z głoszenia słowa i sprawowania sakramentów wynikają bowiem prawa wierzącego. Pojęcie prawa fundamentalnego możemy przenieść na grunt prawa Kościoła,
bez jakiegokolwiek jego odniesienia do porządków prawnych, w oparciu o analogię
atrybucji (przydzielenie jednej nazwy różnym podmiotom, całkowicie od siebie niezależnym, które spotykają się w jakiejś jednej rzeczy przez rzeczywistą do niej relację),
która nie jest jednak konstytutywna dla praw i obowiązków wiernych.
6) Autor nazywa prawa podstawowe w Kościele „prawami zwykłymi”. A co to
są, jeśli istnieją, prawa niezwykłe? Autor sugeruje, że są to prawa obecne w porządku
kanonicznym (s. 65). Czy prawa podstawowe nie należą do porządku kanonicznego?
Powyższe braki są wynikiem niezbyt szczegółowego podejścia do zgłębienia tego
zagadnienia.
2. Część II
1) Autor stwierdza, że „głównym propagatorem przyjęcia do kanonicznego porządku prawnego podziału prawa na publiczne i prywatne był znany kanonista Wilhelm
Onclin […], który ten podział zaczerpnął z ustawodawstwa belgijskiego. Stąd wyróżnia się w Kościele stowarzyszenia publiczne i prywatne” (s. 81). Szkoda, że nie wyjaśnił na czym ta koncepcja polega i na jakiej zasadzie znalazła one swoje odbicie
w prawodawstwie kościelnym. W czasach prac nad kodeksem istniało wiele różnych
teorii rozróżnienia na prawo prywatne i publiczne (E. Berling i F. Somlo; G. Jellinek;
A. Thon czy K. Opałek). Na tle tych teorii powinna zostać przedstawiona teoria
z prawodawstwa belgijskiego i uzasadnienie jej adekwatności do porządku prawnego
Kościoła.
2) Autor na stronie 82 podaje sprzeczne ze sobą stwierdzenia: „Podział w kanonistyce na prawo publiczne i prywatne, chociaż przyjęty dopiero w KPK 1983, był widoczny już dużo wcześniej” i „Chociaż wskazany podział nie został formalnie przyjęty
do prawa kanonicznego, prawodawca powszechny w obowiązującym Kodeksie posługuje się wielokrotnie zaczerpniętymi z niego pojęciami”. Nasuwa się więc pytanie
o to, czy Kodeks przyjął czy nie podział na prawo publiczne i prywatne.
3) W kanonistyce istnieje również określenie: publiczne prawo Kościoła (por.
np. R. Sobański, O nową koncepcję kościelnego prawa publicznego wewnętrznego,
Śląskie Studia Hist.-Teol. 4(1970), ss. 137-164). Autor powinien w świetle tegoż określenia nakreślić problematykę prawa publicznego i prywatnego w Kościele.
4) Problematyka rozróżnienia na prawo publiczne i prywatne nie została przedstawiona w jej historycznym ujęciu, które pozwoliłoby Autorowi naświetlić rozróżnienie na to, co publiczne i prywatne w Kościele. Pisałem o tej w swojej monografii:
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Prawo-Obowiązek. Pierwszeństwo i współzależność w porządkach prawnych: kano
nicznym i społeczności świeckiej, Warszawa 2007, ss. 385-401.
5) Pomimo wskazanych powyżej uwag, Autor słusznie przedstawia swój końcowy wniosek: „W kanonistyce nie można mówić o dwóch różnych dobrach, a mianowicie o dobru osoby i społeczności całego Kościoła. W społeczności Kościoła istnieje
doskonała korelacja między celem poszczególnego wiernego i celem, do którego zmierza cała społeczność eklezjalna. Stąd dobro poszczególnego wiernego jest dobrem całego Kościoła i odwrotnie” (s. 83).
Autor w swoim opracowaniu nie sięgnął zbyt głęboko w rozważania natury teoretyczno-prawnej i filozoficzno-prawnej. Z drugiej jednak strony przedstawił w swoich
wnioskach powszechnie akceptowalne rozwiązania, odwołując się do współczesnych
poglądów i publikacji.
3. Część III
Ta część rozprawy jest najbardziej obszerna (ss. 137-390). Dotyczy ona drobiazgowej, ale jakże użytecznej analizy obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie stowarzyszeń publicznych w Kościele. Jej zaletą jest to, że nie ma w niej przedstawionej,
na wzór komentarzy do KPK, analizy poszczególnych kanonów tak, jak występują
one w Kodeksie, lecz systematyczne omówienie tematyczne wielorakich aspektów
dotyczących elementów konstytutywnych stowarzyszeń, ich rodzajów, członków, zarządu, roli hierarchii czy zasad ich działania. Pod tym względem jest to duże osiągnięcie Autora i należy uznać poprawność przeprowadzonych rozważań. Brakuje mi
jednak odważnych i samodzielnych propozycji Autora, zwłaszcza tam gdzie jak sam
zauważa, prawodawca posługuje się terminami, które nie zostały określone (np. ważne
przyjęcie, s. 284). To samo dotyczy różnych prezentowanych teorii. Prezentowane są
poprawnie, choć brakuje mi ustosunkowania się do nich Autora rozprawy (np. ss. 262266). Tematykę przedstawia jednak poprawnie, a lektura tekstu nie jest nużąca. Część
trzecia monografii stanowi bardzo dobry i użyteczny komentarz dotyczący obowiązujących przepisów dotyczących publicznych stowarzyszeń wiernych.
4. Ocena metodyczna i formalna rozprawy
Ks. Tomasz Rakoczy przedstawił wyniki swoich poszukiwań w trzech częściach,
podzielonych następnie na rozdziały. Konstrukcja pracy jest logiczna. Podział na
mniejsze jednostki redakcyjne nie budzi moich zastrzeżeń. Daje to możliwość łatwego znalezienia omówienia tego, co wybiórczo może stanowić punkt zainteresowania.
Każdy rozdział oraz każda część rozprawy zakończone są wnioskami, które stanowią
skrótowe przedstawienie omówionej tematyki. Wywody Autora są logiczne i poprawne, choć czasami przedstawia on od razu pewne wnioski, nie prezentując sposobu
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dojścia do nich. Przyjmuje je za coś pewnego i przyjętego. Dodatkowo autor obszernie
opiera swoje wywody na materiale źródłowym.
Metoda pracy zaznaczona we wstępie została przez Autora odpowiednio wyko
rzystana.
Przypisy są poprawnie wykonane. Mógłby jednak Autor stosować skróty: dz. cyt.,
art. cyt. zamiast cytować w części tytuł już w pełni przywołany oraz używać skrótu:
tamże (np. przypisy 68 i 69 na s. 37 i w innych miejscach).
Czasami pojawia się na skrótowe oznaczenie kanonu łacińskie sformułowanie can.
(s. 23). Pojawiają się nieliczne błędy, może wynikające z nadgorliwości komputerowego słownika (np. „właściwościowe” zamiast „właściwe” na s. 35), powtórzenia („na
zarówno na”, s.35; „w kontekście w kontekście” w przyp. 129 na s. 174), wtrącanie
niezrozumiałych słów obcych do tekstu polskiego („ale także i bez origine w Kościele”,
s. 29), nieliczne błędy stylistyczne (np. Paweł VI w 1610 roku wydał napomnienie
o poważnej treści, że unormowania Klemensa VIII, s. 19) oraz niedokładne cytowanie
dzieł obcojęzycznych (np. „ministero di comunione” zamiast „mistero di comunione”,
przyp. 23, s.21).
Krytycznie podchodzę jednak do kwestii prezentacji źródeł w bibliografii, o której
wspomniałem oraz braku streszczenia w języku obcym.
Poza wymienionymi uwagami nie stwierdzam godnych uwagi braków. Wymienione
niedociągnięcia nie są w stanie podważyć wartości opracowania.
5. Ocena końcowa
Książka ks. T. Rakoczego jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią dotyczącą publicznych stowarzyszeń wiernych w Kościele. Zasługą Autora jest
przede wszystkim to, że podjął się całościowego opracowania tej problematyki i nie
dokonał tego na zasadzie komentarza do KPK. Tematyka dotycząca kształtowania
się stowarzyszeń wiernych w Kościele została ukazana w perspektywie historycznej
i w oparciu o dobrze przedstawione dwie zasady teologiczne (prawo wiernych do stowarzyszania się oraz aktywna partycypacja wiernych we własnej misji hierarchii),
które znalazły swe odzwierciedlenie w przepisach normatywnych KPK. Opracowanie
ks. Rakoczego czyta się dobrze i z zaciekawieniem. Daje ona również możliwość
szybkiego sięgnięcia do wybranych zagadnień, według których Autor uszeregował
swoje wywody. Pewne niedociągnięcia widoczne są w sferze teoretyczno i filozoficzno-prawnej. Nie zaciemniają one jednak toku prowadzonych wywodów, które bardziej
niż na filozofii czy teorii prawa opierają się na zagadnieniach teologicznych i nauczaniu Kościoła.
o. Tomasz Gałkowski CP
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Velasio de Paolis, La vita consacrata nella Chiesa. Edizione rivista e ampliata
a cura di Vincenzo Mosca, Marcianum Press, Venezia 2010, ss. 771.
Upłynęło 18 lat od pierwszego wydania komentarza zatytułowanego La vita consa
crata nella Chiesa autorstwa księdza profesora Velasio de Paolis do kanonów Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego. Wyczerpany już od wielu lat nakład książki, pojawianie się wciąż nowych komentarzy w tej dziedzinie i innego rodzaju publikacji
dotyczących życia konsekrowanego, a także opracowanie przez Magisterium Kościoła
nowych dokumentów jak np. posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II pt. Vita
consecrata z 1996 r. obejmująca całościową refleksję dotyczącą życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych od Vaticanum II do czasów obecnych skłoniły
Velasio de Paolisa do opracowania nowego wydania wspomnianego wyżej komentarza. Opracowanie drugiego wydania komentarza, który zachowuje jednak swój
pierwotny tytuł jest dziełem współpracy z autorem także innych znawców prawa instytutów życia konsekrowanego m.in. Diego Pombo, prof. Luisa Okulika a zwłaszcza
prof. Vincenzo Mosca ucznia i kolegi autora w nauczaniu prawa kanonicznego na odpowiednich wydziałach Papieskich Uniwersytetów Urbaniana i Gregoriana w Rzymie.
Zakonnik (karmelita) prof. Vinzcnzo Mosca podobnie jak prof. Velasio de Paolis jest
szczególnie zainteresowany tożsamością życia i studium konsekracji poprzez profesję rad ewangelicznych. Stąd z ogromną kompetencją poświęcił się on zadaniu przejrzenia, przeprowadzenia korekty, skompletowania, ujednolicenia i aktualizacji całości
pierwszej edycji komentarza.
Nowe wydanie książki składa się z wykazu skrótów, prezentacji autorstwa Velasio
de Paolisa, wprowadzenia, 20 rozdziałów utworzonych adekwatnie do podziału kanonów dotyczących instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego proponowany przez KPK/1983, zakończenia, obszernej bibliografii, indeksu imion,
indeksu kanonów oraz spisu treści.
Wnikliwe wprowadzenie obejmujące 30 stron (s. 13-43) zatytułowane Tożsamość
życia konsekrowanego od Vaticanum II do posynodalnej adhortacji apostolskiej «Vita
consecrata» stanowi ujęcie życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej
w oparciu o treści adhortacji. Zostało ono zredagowane na podstawie wielostronicowego (s. 8-124) artykułu V. de Paolisa zamieszczonego w czasopiśmie Informationes
SCRIS z 1996 r. Autor komentarza jest bowiem przekonany, że prawodawstwa Kościoła
dotyczącego życia konsekrowanego nie można właściwie zrozumieć inaczej jak tylko
wychodząc od teologii konsekracji przez profesję rad ewangelicznych (s. 13 przypis 1).
Dlatego też we wprowadzeniu, zaraz po wyjaśnieniu drogi wiodącej do wydania adhortacji Vita consecrata, ukazuje on w jej optyce tożsamość instytutów życia konsekro-
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wanego, następnie wyjaśnia, na czym polega chrystocentryzm życia konsekrowanego
oraz ukazuje miejsce realizacji rad ewangelicznych w tajemnicy Kościoła.
W rozdziale pierwszym autor prezentuje proces redagowania KPK/1983, a szczególnie jego części (kan. 573-746) traktującej o instytutach życia konsekrowanego
i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Wymienia więc Schematy wspomnianych kanonów wiodące do ostatecznej ich redakcji w obowiązującym KPK/1983, sens ich
umieszczenia w Księdze II O Ludzie Bożym, części III Kodeksu Instytuty życia konse
krowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego i wreszcie podstawowe zasady przyjęte w redakcji Kodeksu. Sześć kolejnych rozdziałów książki (rozdz. 2-7) stanowią
komentarz do norm wspólnych wszystkim instytutom życia konsekrowanego zawartym w kanonach 573-606 w ramach I Tytułu Normy wspólne wszystkim instytutom
życia konsekrowanego, I Sekcji Instytuty życia konsekrowanego Księgi II O Ludzie
Bożym.
Rozdział drugi publikacji autor poświęca wyjaśnieniu pojęcia życia konsekrowanego i instytutów życia konsekrowanego, istoty trzech rad ewangelicznych tj. czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, życia braterskiego, stanu życia konsekrowanego w Kościele
oraz początku i rozwoju historycznego różnych form praktyki rad ewangelicznych.
W rozdziale trzecim natomiast autor opisuje sposób erekcji osób prawnych
w Kościele katolickim, jakimi są także instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia publiczne i prywatne, a także władzę kompetentną do erekcji tychże osób
prawnych. Aspekt władzy kompetentnej do erekcji osób prawnych pozostawał zawsze
w cieniu regulacji prawnych, a w ostatnich czasach stał się bardzo aktualny, szczególnie w świecie instytutów życia konsekrowanego. Stąd autor zastanawia się nad główną
wątpliwością w sprawie erekcji a mianowicie nad tym, który przełożony jest kompetentny do fundacji osób prawnych.
Następnie w ramach rozdziału czwartego zostało podjęte zagadnienie realizacji rad
ewangelicznych w formach kolektywnych i indywidualnych. Wśród tych ostatnich
dużo miejsca poświęcono życiu eremickiemu uregulowanemu w kan. 603 KPK/1983
oraz kanonicznemu stanowi dziewic (kan. 604 KPK/1983), wdowom i wdowcom
konsekrowanym. Podjęto także refleksje i objaśnienia dotyczące nowych form życia
konsekrowanego powstających w Kościele katolickim. A w związku z tym szeroko
omówiono kan. 605 KPK/1983 podnoszący zagadnienie władzy kościelnej właściwej
dla zatwierdzania owych form i ich rozpoznawania w momencie powstania i ich początkach. Wspomniany rozdział jest cenny również i z tego względu, że autor podaje
wyczerpujące definicje pojęć, których KPK/1983 nie tłumaczy, zostawiając to zadanie
właśnie komentatorom prawa kanonicznego. Wychodząc naprzeciw temu zamysłowi
V. de Paolis wyjaśnia zagadnienie erekcji instytutu i jego zniesienie, podziału instytutu
na części, ich zniesienie i ponowną erekcję, łączenie już erygowanych i dokonywa-
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nie innych możliwych zmian. Objaśnia również termin agregacji instytutów, ich fusio
i unię, federacje i kongregacje.
Rozdział piąty ukazuje pojęcie i znaczenie patrimonium czyli dziedzictwa instytutów życia konsekrowanego w relacji do ich charyzmatu, a także autonomię instytutów
oraz ich zależność od władzy kościelnej, jako tzw. instytutów na prawie papieskim
i prawie diecezjalnym. Dużo miejsca w treści rozdziału poświęcono również instytucji
egzempcji, omawiając jej kształtowanie się w ujęciu historycznym. Podjęte kwestie
omówiono w interesującym tytule: Patrimonium czy charyzmat instytutu, między au
tonomią i zależnością.
W rozdziale szóstym autor omawia warunki wstępne wymagane od kandydatów
wstępujących do instytutów życia konsekrowanego, takie jak konieczność bycia
katolikiem, posiadania właściwej intencji oraz odpowiednich przymiotów wymaganych prawem powszechnym i własnym instytutu. Kandydat nie może też być związany żadną przeszkodą, a przed przyjęciem do instytutu musi przejść odpowiednie
przygotowanie.
Ostatni, siódmy rozdział komentarza dotyczący norm wspólnych wszystkim instytutom życia konsekrowanego dotyczy uczestnictwa wiernych świeckich w charyzmacie instytutów życia konsekrowanego. Autor poświęcił temu zagadnieniu odrębny
rozdział w związku z tym, że cieszy się on ostatnio dużym zainteresowaniem. Istnieje
dziś bowiem wymóg, dość rozpowszechniony w świecie katolickim, uczestnictwa
w duchowości i misji instytutów życia konsekrowanego, a zwłaszcza instytutów
zakonnych. Wrażliwość ta nie jest czymś zupełnie nowym. Była ona zawsze żywa
w historii Kościoła od momentu powstania monastycyzmu będącego dla chrześcijan
przykładem pełniejszej i radykalniejszej realizacji ideału chrześcijańskiego.
Dalsze rozdziały komentarza zostały poświęcone kolejno instytutom zakonnym
(rozdz. 8-18), dalej instytutom świeckim (rozdz. 19) i stowarzyszeniom życia apostolskiego (rozdz. 20). Odnośnie do instytutów zakonnych, najpierw w rozdziale 8 zostało
szczegółowo omówione pojęcie życia zakonnego, a następnie na tym tle podana definicja instytutu życia zakonnego.
W kolejnym, dziewiątym rozdziale przedstawiono sprawę domów zakonnych:
ich erekcji i zniesienia, a także przeniesienia i zmiany przeznaczenia domu. W ramach rozdziału autor wyjaśnia również pojęcia domów sui iuris i klasztorów mniszek.
Omawia zasady złączenia tych ostatnich z instytutami zakonnymi męskimi oraz federacje klasztorów mniszych.
Dwa następne rozdziały komentarza dotyczą zarządu instytutów zakonnych, a więc
przełożonych i ich rad, a także kapituł generalnych. Autor ukazuje władzę przełożonych w ogólności w oparciu o unormowania kan. 617-619 KPK/1983, omawia kwestę przełożonych wyższych, pojęcie prowincji instytutu zakonnego, sprawę nominacji
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i wyboru przełożonych, relacje przełożonych i ich rad, a także niektóre obowiązki
przełożonych, nazywane często obowiązkami prawnymi tj. obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej, obowiązek rezydencji oraz obowiązek pozostawienia
podwładnym wolności w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa
duchowego. Co się zaś tyczy kapituł generalnych, jako organów władzy kolegialnej,
została ukazana drobiazgowo procedura ich zwoływania, natura oraz zadania i kategorie członków wchodzących w jej skład. Autor na wstępie rozdziału (rozdz. 11) sięgnął
do samych początków tejże instytucji i opisał jej ewolucję historyczną.
Rozdział dwunasty omawianej publikacji poświęcono, zgodnie z układem KPK/1983
zagadnieniu dóbr doczesnych i ich zarządowi. Podano przede wszystkim definicję
dóbr kościelnych na podstawie kanonu 1257 KPK/1983, a następnie odniesiono to
pojęcie do dóbr materialnych instytutów życia konsekrowanego i ukazano cały proces
zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania nimi.
Rozdział trzynasty natomiast porusza – już w sposób szczegółowy – problem
przyjęcia kandydatów do instytutów zakonnych oraz ukazuje proces ich formacji poprzedzającej to przyjęcie (tj. duszpasterstwo powołań i postulat), następnie formacji
początkowej (nowicjat i juniorat) oraz formacji permanentnej.
Konsekwencją przyjęcia członków do instytutu i złożenia w nim profesji wieczystej jest przyjęcie określonych praw i obowiązków. Im to został poświęcony rozdział
czternasty komentarza, a także rozdział piętnasty rozpatrujący oddzielnie (zgodnie
z układem KPK/1983) obowiązek podjęcia przez instytuty działalności apostolskiej.
W rozdziale szesnastym autor wyjaśnia problematykę wyłączenia członków z instytutów zakonnych w postaci przejścia do innego instytutu, wyjścia z instytutu, czyli
eksklaustracji i sekularyzacji oraz wydalenia. Opisowi każdej z form wyłączenia zakonników towarzyszy podanie przez autora dokładnej procedury obowiązującej władzę instytutu.
Zagadnienie zakonników wyniesionych do godności biskupiej i konferencje wyższych przełożonych zakonnych stały się przedmiotem rozdziału siedemnastego.
Nowością komentarza V. de Paolisa jest zamieszczenie rozdziału osiemnastego
poświęconego roli urzędu prokuratora generalnego i wikariusza biskupiego dla życia zakonnego. Autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie jak należy interpretować milczenie prawodawcy w KPK/1983 na temat urzędu prokuratora generalnego.
W odpowiedzi na tak postawione pytanie ukazuje on krótką syntezę historyczną tego
urzędu ze szczególnym zwróceniem uwagi na unormowania KPK/1917 roku. W tej
perspektywie zastanawia się nad przyczyną pominięcia tego urzędu w obowiązującym
Kodeksie Prawa Kanonicznego i zadaje pytanie czy figura prokuratora generalnego
jest jeszcze aktualna. W końcowej części rozdziału przybliża czytelnikowi także urząd
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i zadania wikariusza biskupiego, a tym samym jego znaczenie dla instytutów życia
konsekrowanego.
Kolejny, dziewiętnasty rozdział jest poświęcony instytutom świeckim życia konsekrowanego, a następny stowarzyszeniom życia apostolskiego. Regulację kodeksową
obu tych form poprzedził autor krótkim wprowadzeniem w postaci ekskursu historyczno-prawnego wyjaśniającego przyczyny powstania tych sposobów realizacji rad
ewangelicznych oraz ich aprobatę przez władzę kościelną.
Zakończenie publikacji, podobnie jak jej wprowadzenie wyróżnia się obszernością
i nosi odrębny tytuł: Wierni własnemu charyzmatowi i otwarci na przyszłość Boga
w świecie, który ulega zmianom. Autor zamieścił je celem zaprezentowania czytelnikowi bardziej kompletnej wizji życia konsekrowanego. Ten rodzaj zakończenia uzasadnia również – zdaniem autora – konieczność wspomnienia w jego treści
o sytuacjach trudnych czy wręcz kryzysie, w jakim znalazło się życie konsekrowane
w długim okresie od Vaticanum II do dziś, a także potrzeba przywołania niektórych
podstawowych motywów nadziei dla osób praktykujących rady ewangeliczne. Wśród
głównych przyczyn kryzysu autor wymienia materializm i sekularyzm, które w ciągu
ostatnich 40 lat skutkowały m.in. spadkiem powołań i większą liczbą odejść z życia
konsekrowanego. Opierając się na studium statystycznym A. Pardilli, autor podaje,
że instytuty zakonne i stowarzyszenia życia apostolskiego męskie utraciły w tym czasie 1/3 swoich członków. Jeszcze bardziej alarmujące są dane dotyczące instytutów
zakonnych żeńskich. Te w okresie posoborowym opuściło aż 60% członkiń. W tym
samym zakończeniu V. de Paolis przywołuje również powody budzące nadzieję na
rozwój życia konsekrowanego. Pierwszym z nich jest sama historia życia konsekrowanego, które zawsze umiało odradzać się właśnie w momentach stagnacji i kryzysu.
Pocieszającym jest również fakt, że ten rodzaj życia poświęconego Bogu znajduje
swój sens w osobie Jezusa Chrystusa, stąd nie może go nigdy zabraknąć w Kościele,
chociaż formy historyczne i prawne mogą ulegać zmianom. Reasumując zakończenie publikacji autor przypomina niektóre wyzwania zawarte w adhortacji apostolskiej
Vita consecrata, skierowane pod adresem instytutów życia konsekrowanego. Jednym
z nich jest konieczność inkulturacji charyzmatu instytutu, który w przeszłości został
wcielony w kulturę europejsko-zachodnią i przyniósł obfite owoce, a obecnie domaga
się on zasadzenia na innych terytoriach i kontaktu z nowymi kulturami. Drugim wyzwaniem jest propagowanie wymiaru prorockiego życia konsekrowanego, jako szczególnej formy uczestnictwa w prorockiej funkcji Chrystusa i wreszcie aspekt komunii
i jedności charyzmatów realizowany zwłaszcza we współpracy z wiernymi świeckimi
oraz we współpracy między instytutami.
Konkludując należy podkreślić, że omawiane w ramach recenzji drugie wydanie komentarza do prawa instytutów życia konsekrowanego autorstwa V. de Paolisa
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wyróżnia w stosunku do pierwszego nie tylko powiększenie formatu i pomnożenie
liczby stron, lecz również nowe ujęcie poruszanych zagadnień w perspektywie teologicznej, prawnej i historycznej. Nie można też nie zauważyć, że autor wciąż sięga do
początków i ewolucji historycznej charakterystycznych dla instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego instytucji prawnych celem jak najdokładniejszego ukazania ich czytelnikom, zwłaszcza studentom prawa kanonicznego, do
których przede wszystkim jest adresowana publikacja.
s. Bożena Szewczul WNO

Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II,
Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, ss. 511.
Papież Jan Paweł II pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek w postaci
Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacińskiego, Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, Katechizmu Kościoła Katolickiego, dziesięciu konstytucji apostolskich,
czternastu encyklik, piętnastu adhortacji, kilkudziesięciu listów apostolskich, tysięcy
homilii i wystąpień, w których prezentował i wyznaczał doktrynę Kościoła katolickiego. Studiując tę spuściznę, poznajemy nie tylko to nauczanie, ale i jego samego. W tym
kontekście warto przywołać słowa Benedykta XVI, który zdaje się podpowiadać nam,
w bardzo osobistym wyznaniu, jak patrzeć na tę spuściznę. Mówi on: „Papież jest mi
bliski przez swoje teksty, ponieważ w nich właśnie dostrzegam go i słyszę, i mogę
w ten sposób prowadzić stały dialog z Ojcem Świętym. Przez te słowa on ciągle ze
mną rozmawia. Znam również genezę wielu tekstów, pamiętam rozmowy, jakie toczyliśmy nad tym czy innym tekstem, i w ten sposób nadal mogę z Ojcem Świętym
rozmawiać. Oczywiście, owa bliskość za pośrednictwem słów nie ogranicza się jedynie do tekstu, ale jest kontaktem z osobą. Za tekstami odczuwam obecność samego
Papieża – człowieka, który odszedł do Pana, ale się nie oddalił”1.
To pozostawione przez niego dziedzictwo nie może należeć tylko do przeszłości, ale ma stanowić ciągle aktualny materiał do pogłębiania życia chrześcijańskiego. Podczas Mszy świętej na grobie Jana Pawła II 16 października 2010 roku kard.
Stanisław Dziwisz podkreślił w homilii, że kolejna rocznica wyboru Papieża Polaka
„to nie tyle okazja do wspomnień, do wdzięczności, ale przede wszystkim okazja do
rachunku sumienia z tego, co czynimy z dziedzictwem tego, który dla naszego po1
Benedykt XVI, Człowiek, który żył Bogiem. Rozmowa O. Andrzeja Majewskiego
SJ z Benedyktem XVI z okazji Dnia Papieskiego, 20 września w Castel Gandolfo,
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 11–12 (2005), s. 43.

[31]

Recenzje

473

kolenia był Piotrem naszych czasów? Czy poznajemy nauczanie Jana Pawła II?”2
Z kolei 17 października 2010 roku w Bielsku Podlaskim odsłonięto pomnik Jana
Pawła II. Tutaj również padały słowa o wierności nauce Papieża. Podczas tej uroczystości biskup Antoni Dydycz zaapelował, by wszyscy wierni wznosili pomnik
w sercach i umysłach, trwalszy od tego ze spiżu, pomnik, którym ma być poznawanie
i wcielanie w życie nauczania Jana Pawła II3.
Od śmierci Ojca Świętego pojawiło się w Polsce wiele inicjatyw mających na celu
pogłębianie jego nauczania. Jedną z nich jest powołany w Krakowie ośrodek badań
nad myślą Jana Pawła II. Dzieło to ma za zadanie między innymi prowadzenie naukowej refleksji nad myślą Papieża Polaka, czego rezultatem są wydawane studia.
Aktualnie nakładem Wydawnictwa Naukowego UPJPII ukazał się już siódmy tom
tych studiów, autorstwa ks. Wojciecha Zyzaka, zatytułowany: Kapłaństwo prezbite
rów. Studium nauczania Jana Pawła II.
Życie i posługa prezbiterów we współczesnym świecie były częstym tematem
nauczania Jana Pawła II. Świadczy to o jego wielkiej trosce o tych, którzy przyjęli święcenia, ale i o tych, do których są oni posłani. Nie można bowiem oddzielać
duchownych od Bożego ludu. Publikacja ks. Wojciecha Zyzaka tylko potwierdza to
twierdzenie. We „Wstępie” (s. 7–18) do swej książki napisał, iż „dla Sługi Bożego kapłaństwo sakramentalne było niezwykle ważne, zarówno jako osobiście doświadczany
dar i zadanie, ale też jako przedmiot refleksji”.
Prezentowana publikacja, oprócz wspomnianego wstępu, składa się z sześciu rozdziałów. Obrany schemat pozwala spojrzeć na prezbitera w szerokiej perspektywie.
Tworzą ją przede wszystkim jego relacje do Boga i do wspólnoty Kościoła. W pierwszym z nich, zatytułowanym „U źródeł kapłaństwa” (s. 19–79), Autor przedstawia
najpierw kapłaństwo Chrystusa jako realizację zapowiedzi Starego Testamentu. Ta biblijna panorama jest fundamentem do rozpatrywania uczestnictwa w Chrystusowym
kapłaństwie wszystkich wiernych. Następnie Autor przechodzi od kapłaństwa wspólnego do kapłaństwa służebnego realizowanego przez biskupów i prezbiterów, a także
do posługi diakonów. Tutaj dochodzi do zawężenia obranej problematyki, skupiając
się już na kapłaństwie prezbiterów i ukazując jego tożsamość.
Rozważania te prowadzą do rozdziału drugiego: „Bóg źródłem kapłaństwa prezbiterów” (s. 81–131). Omówiona tu została relacja do Boga jako źródła kapłaństwa
prezbiterów. Treść tutaj zawarta ma charakter czysto dogmatyczny. Powołanie do sta2
Msza święta przy grobie Jana Pawła II z udziałem delegacji Episkopatu
i Prezydenta RP, http://jmichalik.episkopat.pl/wydarzenia/3278.1,Msza_swieta_przy_
grobie_Jana_Pawla_II_z_udzialem_delegacji_Episkopatu_i_Prezydenta_RP.html.
3
Bielsk Podlaski: odsłonięcie pomnika Jana Pawła II, http://ekai.pl/diecezje/
drohiczynska/x34137/bielsk-podlaski-odsloniecie-pomnika-jana-pawla-ii/.
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nu duchownego jest Bożym darem, który gdy zostanie przez człowieka przyjęty, realizowany jest w Kościele. To Boże powołanie ma swoje indywidualne odniesienie do
każdej z Osób Trójcy Świętej. Interesujące jest zatem tutaj powiązanie istoty i misji
prezbiterów nie tylko z Bogiem jako takim, ale z Jego jakby „potrójnym obliczem”.
Kolejny, trzeci już rozdział to „Kapłan we wspólnocie Kościoła” (s. 133–206).
Kościół jest organizmem bardzo złożonym, co świadczy o wielkim jego bogactwie. Są
w nim biskupi, prezbiterzy, osoby konsekrowane, osoby świeckie. Każda z tych grup
ma swoje określone miejsce w Kościele i zadanie do wypełnienia, jednak tworzą one
jedno ciało. Relacja prezbitera do wymienionych grup stanowi treść tego właśnie rozdziału. Zwieńczony on został przedstawieniem więzi pomiędzy prezbiterem a Matką
Bożą. Ona natomiast ukazana jest pod wieloma obrazami, odsłaniającymi ewangeliczną chronologię związaną z Jej osobą.
„Misja kapłana” (s. 207–264) to temat czwartego rozdziału. Miejsce kapłana
w Ludzie Bożym określa jego posługę, która wynika z potrójnej misji Chrystusa.
Prezbiter zatem uczestniczy w prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej funkcji Chrystusa.
Każda z tych funkcji ma swoją specyfikę, a ta przejawia się w codziennej, konkretnej
posłudze prezbitera. Z tego właśnie względu Autor przybliża tutaj czytelnikowi różnorodność form tej posługi, od zaangażowania czysto parafialnego, poprzez duszpasterstwo małżeństw, rodzin i młodzieży, aż po udział w misji ad gentes.
Rozdział piąty to „Duchowość kapłańska” (s. 265–318). Jest to zasadnicza sprawa
w życiu kapłana. Bez życia duchowego, bez nieustannej troski o nie zarówno posługa,
jak i wierność przyjętym kapłańskim zobowiązaniom są niemożliwe. Rozważania tutaj
prowadzone zaczynają się od ukazania roli cnót teologalnych, czyli wiary, nadziei i miłości w życiu kapłana. Następnie Autor omawia sposób realizacji przez prezbitera rad
ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, by w końcu przypomnieć praktyki religijne kapłana, ze szczególnym podkreśleniem modlitwy osobistej, Eucharystii
i korzystania z sakramentu pojednania. Ostatnia część tego rozdziału dotyka kwestii
dążenia kapłana do świętości. Autor przypomina tutaj poczet świętych i wybitnych
duchownych, których papież Jan Paweł II ukazywał Kościołowi w swoim nauczaniu
jako wzory do naśladowania.
By kapłaństwo prezbiterów miało znamiona opisane we wcześniejszych rozdziałach pracy, potrzebny jest odpowiedni formacyjny wysiłek. Na tym właśnie skupia
się ostatni, szósty rozdział o prostym tytule „Formacja kapłańska” (s. 319–370). Jest
w nim mowa nie tylko o formacji do kapłaństwa, ale także o formacji ciągłej kapłanów. To ważne, gdyż formacja nie kończy się z chwilą otrzymania święceń, ale trwa
i powinna trwać do końca życia takiej osoby. Autor rozpatruje to zagadnienie, zgodnie
zresztą z myślą zawartą w kościelnych dokumentach, w szerszym kontekście, zaczynając od troski o powołania. Wszystkie etapy formacyjne ujęte są w swoich czterech
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podstawowych wymiarach, czyli ludzkim, duchowym, intelektualnym i duszpasterskim. Odpowiednie miejsce w rozdziale zajmuje temat odpowiedzialnych za formację
kapłańską, także na wszystkich jej etapach.
Prezentowane nauczanie Jana Pawła II o kapłaństwie prezbiterów wieńczy
„Zakończenie” (s. 371–376). Autor podkreśla w nim, iż „analiza prawie 90 tysięcy
stron Insegnamenti pokazała nam kwestię kapłaństwa prezbiterów ujętą przez Papieża
w różnych wymiarach: dogmatycznym, moralnym, duchowym, pedagogicznym, historycznym, hagiograficznym, a nawet autobiograficznym”. Jest to rzeczywiście bardzo kompleksowe i wyczerpujące studium o kapłaństwie. Choć jego fundamentem
jest papieskie nauczanie, to jednak nie brak w nim dużej liczby odniesień do Pisma
Świętego, dokumentów Soboru Watykańskiego II i szeroko pojętego prawodawstwa
kościelnego.
Po zakończeniu znajdujemy krótkie streszczenie w języku angielskim (s. 377–379),
po którym Autor zamieścił bardzo bogatą i obszerną „Bibliografię” (s. 381–500). Już
sama liczba pozycji zasługuje na wielkie uznanie i wskazuje, jak ogromną pracę wykonał ks. Wojciech Zyzak, by w sposób systematyczny przedstawić kapłaństwo prezbiterów w nauczaniu Jana Pawła II.
Całość opracowania kończy „Spis treści” w języku polskim (s. 501–505) i w języku
angielskim (s. 507–511).
Ta obszerna publikacja z pewnością winna być zauważona na polskim rynku wydawniczym, i to z kilku racji. Przybliża nauczanie papieża Jana Pawła II, co w kontekście jego beatyfikacji nabiera szczególnego wymiaru. Dalej, jest odpowiedzią na
ciągłe nawoływanie do takiego właśnie studium. Najważniejszy jednak wydaje się
argument, że to niezwykle bogaty materiał do medytacji i wcielania w życie przez prezbiterów i kandydatów do kapłaństwa. To z pewnością pierwsi adresaci tej książki. Oni
sami i ich formatorzy znajdą tu materiał na niejedną konferencję i osobiste studium.
Dla wszystkich innych, zainteresowanych przedkładaną problematyką, stanowić ona
może gotowy „zestaw” nauczania papieskiego.
Prezentację tej wartościowej publikacji warto zakończyć słowami Jana Pawła II,
który w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, cytując Orędzie VIII Zwyczajnego
Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów z 28 października 1990 roku, mówił do
kapłanów: „Z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do was, naszych najbliższych współpracowników w posłudze apostolskiej. Wasza rola w Kościele jest naprawdę konieczna i niezastąpiona. Dźwigacie ciężar posługi kapłańskiej i na co dzień
spotykacie się z wiernymi. Jesteście sługami Eucharystii, szafarzami Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, pocieszycielami dusz, przewodnikami wszystkich wiernych wśród zamętu i trudności dzisiejszego życia. Pozdrawiamy was z całego serca,
wyrażamy wam naszą wdzięczność i zachęcamy do wytrwania na tej drodze z radością
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i entuzjazmem. Nie traćcie odwagi. Nasze dzieło nie jest nasze, lecz Boga. Ten, który
nas wezwał i posłał, jest z nami przez wszystkie dni naszego życia. Jesteśmy bowiem
ambasadorami Chrystusa”4.
o. Marek Saj CSsR

4
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, O formacji kapłanów
we współczesnym świecie, 25 marca 1992, AAS 84 (1992) 657–804. Wyd. polskie:
Libreria Editrice Vaticana 1992, nr 4.

sprawozdania
Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 1-2

MIĘDZYNRODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SACRI CANONES – DWADZIEŚCIA LAT DOŚWIADCZEŃ
Dnia 13 lutego 2010 r. w ramach Spotkań Cyrylo-Metodiańskich odbyła się
w Sandomierzu Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacri Canones – dwadzieścia
lat doświadczeń, zorganizowana przez Diecezję Sandomierską oraz Katedrę Prawa
Katolickich Kościołów Wschodnich Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wzięli
w niej udział prelegenci oraz uczestnicy nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Grecji,
Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Ukrainy i Słowacji.
Konferencję otworzył uroczyście inicjator jej zorganizowania, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił ogromną rolę i znaczenie promulgowanego
20 lat temu przez Jana Pawła II Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, który dla
wspólnot wschodnich otworzył całkowicie nową epokę, zaś dla duchowieństwa i wiernych Kościoła łacińskiego stał się swego rodzaju przewodnikiem po chrześcijańskim
Wschodzie.
Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Christo Proykov, biskup tytularny
Briula, Egzarcha Apostolski w Bułgarii. Ukazał on korzenie katolickiej społeczności w Bułgarii, która swą historią sięga czasów Cyryla i Metodego, czyli IX wieku
chrześcijaństwa. W sposób szczegółowy przedstawił biografie Świętych, ich dzieła
i zasługi na polu chrystianizacji, a także kultury Słowian (alfabet słowiański, tzw. „głagolica”). Ukazał także dzieje kultu, jakim od samej śmierci obdarzani byli bracia Cyryl
i Metody, zanim w sposób uroczysty doszło do uznania ich świętości przez Kościół
dnia 30 września 1880 r. oraz ogłoszenia współpatronami Europy dnia 30 grudnia
1980 r. Podkreślił także, iż od 1968 r. święto Cyryla i Metodego jest obchodzone
w Bułgarii jako tradycyjne święto ekumenizmu, jedności i pewnej drogi współżycia
z Kościołem Prawosławnym.
Po pierwszym wykładzie, w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu sprawowana była Liturgia św. Jana
Chryzostoma. Liturgii przewodniczył Egzarcha Apostolski w Grecji, bp Dimitrios
Salachas, zaś koncelebrowali: abp Jan Martyniak, greckokatolicki metropolita przemysko-warszawski, bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej, bp Christo Proykov, Egzarcha Apostolski w Bułgarii, bp Antoni Dziemianko
z Mińska, archimandryta Sergiusz Gajek, wizytator apostolski dla grekokatolików
na Białorusi, mitrat Eugeniusz Popowicz, z Eparchii Przemysko-Warszawskiej, bp
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Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski (który wygłosił homilię) i biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski oraz wielu kapłanów obrządku
łacińskiego i greckokatolickiego.
Dalsza część konferencji, prowadzona przez ks. Mariana Stasiaka, Kierownika
Katedry Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, rozpoczęła się odczytaniem przez biskupa Krzysztofa Nitkiewicza listu kardynała Leonarda Sandro, prefekta Kongregacji
ds. Kościołów Wschodnich, w którym wyraził on swoją radość z podjętej inicjatywy
naukowej oraz przekazał pozdrowienia dla wszystkich uczestników konferencji.
Następnie biskup Dimitrios Salachas wygłosił wykład na temat aspektów duszpastersko-prawnych relacji międzykościelnych pomiędzy katolikami wschodnimi
i łacińskimi. Zwrócił w nim uwagę na założenia doktrynalne i dyscyplinarne Soboru
Watykańskiego II, a wśród nich na jednakową godność i znaczenie eklezjologiczne
Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego, na ich prawo rządzenia się według
własnej dyscypliny oraz – w związku z tym ostatnim aspektem – na prawo partykularne poszczególnych Kościołów sui iuris. Określając adresatów obu Kodeksów (kan.
1 KKKW, kan. 1 KPK), zwrócił także uwagę na ilość przepisów Kodeksu wschodniego odnoszących się także, bezpośrednio bądź pośrednio, do wiernych katolików
łacińskich. W swoim wystąpieniu poruszył także zagadnienie przynależności eklezjalnej, duszpasterstwa migrantów oraz relacji międzykościelnych w celebrowaniu
i administrowaniu poszczególnych sakramentów. Kończąc zaś podkreślił konieczność
i obowiązek zachowywania wszędzie własnego obrządku, co – zdaniem Prelegenta –
powinno polegać na świadczeniu o nim w życiu, celebrowaniu go w liturgii, poznawa
niu go w jego istocie i głębi i promowaniu w sposób dynamiczny.
Przedmiotem kolejnego wykładu, wygłoszonego przez ks. prof. George Dmitry
Gallaro, było przybliżenie pojęcia, statusu i tożsamości Kościołów wschodnich sui
iuris we wspólnocie katolickiej. Prelegent zwrócił przede wszystkim uwagę na konieczność odróżnienia Kościołów Prawosławnych od katolickich Kościołów wschodnich,
choć wszystkie one zawierają się w pojęciu chrześcijańskiego wschodu. Tłumacząc
ich miejsce w wizji eklezjologicznej oraz jedność wewnętrzną poszczególnych
Kościołów partykularnych wschodnich istniejących jako patriarchaty, arcybiskupstwa
większe oraz prowincje autonomiczne, oparł swoje rozważania w pierwszej kolejności
na dokumentach Soboru Watykańskiego II, takich jak Konstytucja Lumen gentium,
dekret Christus Dominus oraz dekret Orientalium Ecclesiarum. W oparciu o nie opisał wschodnie Kościoły partykularne jako wspólnoty eklezjalne złożone z biskupów,
prezbiterów, diakonów, zakonników i wiernych świeckich, które żyją według jednej
z pięciu tradycji wschodnich: aleksandryjskiej, konstantynopolitańskiej, antiocheń
skiej, chaldejskiej i armeńskiej, utworzone w wyniku połączenia wspólnot eparchial
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nych lub diecezjalnych, których biskupi są zjednoczeni pod kierownictwem wspólnego
przywódcy, prawnie wybranego, który jest w jedności hierarchicznej z Biskupem
Rzymskim. Z kolei w oparciu o przebieg prac kodyfikacyjnych oraz odpowiednie kanony Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich wskazał na konieczność dostrzeżenia
różnicy pomiędzy pojęciem obrządku oraz Kościołów sui iuris oraz na słuszną autonomię tych ostatnich, czyli 22 Kościołów wschodnich pozostających w pełnej jedności
ze Stolicą Apostolską.
O sytuacji duszpasterskiej katolików wschodnich w Polsce mówił kolejny
Prelegent, ks. prof. Leszek Adamowicz, wykładowca KUL oraz Papieskiego Instytutu
Wschodniego w Rzymie. Zwrócił na nią uwagę w kontekście relacji pomiędzy współczesną sytuacją społeczną oraz mobilnością osób a większościowością Kościoła łacińskiego na terytorium Polski. Otóż – według Prelegenta – szczególnie ważne aspekty,
jakie pojawiają się w związku z taką sytuacją, dotyczą zagadnień strukturalnych, formacji duchowieństwa i innych osób pełniących zadania w Kościele, a także konsekwencji w duszpasterstwie parafialnym. Co do struktury – kwestia dotyczy przede
wszystkim tych wiernych, którzy na terytorium Polski nie posiadają własnej hierarchii. W związku z tym pozostaje sprawa konieczności zgłębiania przez współczesnego
duszpasterza całego systemu prawnego Kościoła w wymiarze uniwersalnym i pona
dobrządkowym, celem uniknięcia obecnych niestety w duszpasterstwie wątpliwości
z zakresu choćby administrowania sakramentów. Dlatego, w odpowiedzi na taką konieczność, Prelegent przedstawił propozycje programowe dla seminariów łacińskich,
obejmujące podstawowe wiadomości na temat katolickich Kościołów wschodnich.
Z pewnością pomogłoby to uniknąć wielu problemów w duszpasterstwie parafialnym,
do których należą przede wszystkim kwestie z udzielaniem sakramentu chrztu, sprawowaniem sakramentu pokuty i pojednania oraz błogosławieniem małżeństw.
Ostatni wykład wygłosił ks. dr mitrat Eugeniusz Popowicz, Protosyncel Archie
parchii Przemysko-Warszawskiej. Przedstawił on uczestnikom konferencji zagadnienie prawa partykularnego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – historię jego
kodyfikacji oraz wybrane kwestie spośród 148 kanonów obowiązującego od dnia
14 stycznia 2008 r. prawa partykularnego. Zwrócił uwagę, iż jest ono odpowiedzią
na wezwanie Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, który w swej treści bardzo
często odwołuje się do prawa partykularnego poszczególnych Kościołów sui iuris, ale
ukazał także liczne trudności, na jakie napotkano przy opracowywaniu tego prawa dla
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Analizując poszczególne zagadnienia, szczególną uwagę zwrócił na kwestie ustrojowe (a w tym wybór Patriarchy – Arcybiskupa
większego, jego władzę, prawa i obowiązki, a także poszczególne urzędy w Kościele
partykularnym) oraz kwestie związane z kultem Bożym i życiem sakramentalnym.
Przedstawił aktualny dla Kościoła Greckokatolickiego problem odprawiania Mszy
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św. w tzw. dni liturgiczne oraz przyjmowania ofiar mszalnych. Podsumowując zaś
stwierdził, iż choć aktualne prawo partykularne w dużej mierze spełnia normy, które
legły u podstaw prac Papieskiej Komisji do prac nad Kodeksem Prawa Kościołów
Wschodnich, to jednak widać jeszcze sporo niedociągnięć. Dlatego prace kodyfikacyjne w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim nie są jeszcze zakończone, a Synod
Biskupów zlecił kontynuację prac nad prawem partykularnym Synodalnej Komisji
Kanoniczno-Prawnej, która w najbliższym czasie ma doprowadzić prace nad systema
tyzacją prawa partykularnego do pomyślnego zakończenia.
Na zakończenie konferencji, której podsumowaniem była żywy dyskusja na tematy
poruszane przez Prelegentów, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zaprosił na uroczysty obiad do Wyższego
Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
					

Urszula Nowicka

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Zdolność / niezdolność
do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna
Sługa Boży Jan Paweł II w słynnej encyklice Fides et ratio (nr 3) napisał, iż „wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez
to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. (…) Pragnienie prawdy stanowi bowiem nieodłączny element ludzkiej natury. Wrodzoną cechą umysłu ludzkiego jest
skłonność do zastanawiania się nad przyczyną zjawisk, chociaż odpowiedzi, jakich
sobie stopniowo udzielał, są osadzone w kontekście wskazującym wyraźnie na wzajemne oddziaływanie różnych kultur, w których człowiek żyje”. Z absolutną pewnością można stwierdzić, iż w meritum tych słów wpisuje się Ogólnopolska Konferencja
Naukowa zorganizowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w dniach 20-21 października 2010 r., przez Wydział Prawa Kanonicznego (I i II Katedrę
Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego) oraz przez Instytut Psychologii
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (Katedrę Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
i Katedrę Psychologii Pracy i Stresu), określona granicami tematu: Zdolność / niezdol
ność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychia
tryczna i kanonistyczna.
Konferencję rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta sprawowana w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Prawa
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Kanonicznego ks. prof. dr hab. Józefa Wroceńskiego. Homilię wygłosił światowej sławy kanonista ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski.
Po Mszy Świętej uczestnicy Konferencji przeszli do Auli Jana Pawła II, gdzie nastąpiło otwarcie konferencji. Jako pierwszy w imieniu Rektora UKSW powitał uczestników Prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, następnie zabrał głos
ks. prof. dr hab. Jan Krokos, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,
podkreślając interdyscyplinarny charakter Konferencji, oraz pan prof. dr hab. Zdzisław
Majchrzyk, Kierownik Katedry Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, który podziękował osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie Konferencji za poświecony czas i włożony wysiłek. Jeszcze przed ukonstytuowaniem się prezydium I Sesji,
ks. prof. dr hab. Józef Wroceński poinformował uczestników, iż wszystkie wygłoszone
referaty zostaną opublikowane w dwóch czasopismach naukowych Wydziału Prawa
Kanonicznego: Ius Matrimoniale i Prawie Kanonicznym.
O godz. 11.00 rozpoczęła się I Sesja Konferencji, której przewodniczył pan prof.
dr hab. Zdzisław Majchrzyk (UKSW) i Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (UKSW) (pilne obowiązki nie pozwoliły przybyć
zaproszonemu ks. prof. dr. hab. Antoniemu Dębińskiemu z KUL-u). Jako pierwszy zabrał głos pan prof. dr hab. Jan Terelak (UKSW), przedstawiając zagadnienie: Pojęcie
normy w psychologii. Swój referat podzielił na dwie części, omawiając pojęcie normy
funkcjonujące w naukach społecznych oraz dyscypliny psychologiczne odpowiadające granicom tych norm. Zwrócił uwagę na potoczne rozumienie normy w tzw. kategoriach: ilościowych, postulatywnych i normatywnych, oraz zaprezentował modele
naukowe: ilościowy czyli statystyczny, kulturowy czyli jakościowy i ideowy czyli
teoretyczny. Podkreślił, aby w psychologii i praktyce sądowej uwzględniać trzy elementy nauk będących pochodnymi w/w modeli: socjopsychometrię, idealizm kulturowy oraz racjonalizm realny. Jako drugi prelegent wystąpił ks. prof. dr hab. Wojciech
Góralski (UKSW) z referatem: Małżeństwo w prawie kanonicznym. W odniesieniu
do źródeł pochodzenia norm prawa małżeńskiego zaznaczył różnice pomiędzy systemem cywilnym i kanonicznym. W swoich rozważaniach wyszedł od zaaplikowanej do
systemu prawa kanonicznego, rzymskiej definicji zgody małżeńskiej pochodzącej od
Modestyna, a następnie w przedmiotowym kontekście zwrócił uwagę na systemowe
cele i przymioty małżeństwa. Podkreślił, iż kanonista w badaniu nieważności małżeństwa nie może tworzyć systemu norm opartych na płaszczyźnie kategorii psychologicznych, gdyż wytyczną dla sędziego-kanonisty jest system norm prawa kanonicznego,
a osiągnięcia psychiatrii i psychologii są wyłącznie w służbie kanonistyki. Kolejny referat, zatytułowany Rozeznanie oceniające – aspekty psychologiczne, przedłożyła pani
prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL). Stawiając na początku dwie tezy: czym jest
małżeństwo w kontekście rozeznania oceniającego oraz kiedy rozeznanie oceniające
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wpisuje się w tytuł kan. 1095 n. 2 KPK, wyszła od kodeksowej definicji małżeństwa,
zwracając uwagę na jej elementy antropologiczne i sakramentalne. Podkreśliła syntetyczność i wzajemność trzech zasadniczych praw i obowiązków, które nie są zależne
od woli podmiotu lecz wynikają z celów małżeństwa: wzajemnego dobra małżonków,
zrodzenia oraz wychowania potomstwa. Niezwykle ciekawym punktem niniejszego
referatu stała się prezentacja cech rozeznania oceniającego, takich jak: rozróżnienie
przedmiotu wyboru (w tym kontekście małżeństwa), charakter krytyczny, rozumienie
przymiotów małżeństwa, realistyczna samoocena siebie i współmałżonka oraz świadomość odpowiedzialności za przyszłe małżeństwo. I Sesję przedpołudniową zakończył referat Istotne obowiązki małżeńskie wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Ryszarda
Sztychmilera (UWM). Autor omówił w nim stan badań poruszanego zagadnienia, znaczenie istotnych obowiązków małżeńskich, zwrócił uwagę na potrzebę bliższego ich
dookreślenia oraz przedstawił pewną próbę konkretyzacji obowiązków małżeńskich
czyli ich katalog. Szczególnie w odniesieniu do ostatniej kwestii, podkreślił, iż istnieje konieczność stworzenia dla potrzeb sądownictwa, katalogu praw i obowiązków
małżeńskich, gdyż takowe postulaty były wysuwane przez Rotę Rzymską, jak i przez
trybunały niższych instancji. Jednocześnie – zdaniem wielu kanonistów – stworzenie
zamkniętego katalogu jest niewykonalne ze względu na stały rozwój dziedzin naukowych zajmujących się człowiekiem.
Zaraz po wygłoszonych prelekcjach odbyła się dyskusja naukowa. Pytania oscylujące w zakresie prezentowanych referatów stawiali kolejno: ks. oficjał dr Waldemar
Gałązka, ks. dr Tomasz Rakoczy, pani dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, pani prof.
dr hab. Elżbieta Niewiadomska, ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. W trakcie prowadzonej dyskusji, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak przekazał wiadomość o dokonanym na trwającym w tej chwili w Watykanie konsystorzu, podniesieniu ks. abpa
Kazimierza Nycza do godności kardynalskiej.
Po zakończonej dyskusji uczestnicy Konferencji przeszli na obiad.
II Sesja (popołudniowa) rozpoczęła się o godz. 14.30. Przewodniczyli jej pan prof.
dr hab. Jan Terelak (UKSW) oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM), zastępując nieobecnego z powodu choroby ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego. Został
też nieco zmodyfikowany program Konferencji, gdyż ze względu na przełożenie wykładu pani prof. dr. hab. Lidii Cierpiałowskiej (UAM) na dzień następny, rozpoczęto
od wykładu pana prof. dr. hab. Józefa Kocura (UMŁ), zatytułowanego: Ocena psy
chicznej zdolności do zawarcia małżeństwa u osób chorych psychicznie. Autor omówił w pierwszej kolejności wpływ czynników psychopatologicznych na zdolność do
zawarcia małżeństwa w odniesieniu do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, szczególnie art. 12 i 19 oraz w odniesieniu do Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie
kan. 1095 nr 1-3. Ogromną wartością przedłożonego referatu było wykazanie związku
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pomiędzy konkretnymi zaburzeniami psychicznymi a nie-wypełnianiem obowiązków
małżeńskich. Następnie zabrał głos ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor (KUL), poruszając temat Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Skupił
się zasadniczo na dwóch aspektach przedmiotowego zagadnienia: przymiotach i przyczynach niezdolności. Wśród pierwszych omówił: ciężkość, trwałość, uprzedniość
i absolutność incapacitas. Gdy idzie natomiast o grupę przyczyn skupił się na takich
zaburzeniach jak: alkoholizm, narkomania, lekomania, Internet, homoseksualizm, biseksualizm, erotomania, transseksualizm, upośledzenie umysłowe, padaczka, stwardnienie rozsiane i osobowość starcza. Spośród kilku pytań, które Autor postawił na
końcu referatu, jedno zasługuje na szczególne uwypuklenie, a mianowicie jakie metody psychologiczne pozwalają określić zaburzoną osobowość w chwili zawierania
małżeństwa, gdy zostało ono zawarte 20 lat wcześniej w odniesieniu do toczącego się
procesu? Kolejna prelegentka, pani prof. dr hab. Elżbieta Niewiadomska (KUL) w referacie pt.: Alkoholizm i narkomania jako zaburzenia psychiczne, zwróciła w pierwszej
kolejności uwagę na dwa motywy skłaniające do omówienia powyższych uzależnień,
tj. powszechność zjawiska oraz źródło wielu zaburzeń. Następnie w tej perspektywie
omówiła czym jest uzależnienie, jakie substancje prowadzą do uzależnienia, diagnozowanie uzależnienia o charakterze statycznym oraz diagnozowanie dynamiki uzależnienia. Ostatnim wykładem II Sesji popołudniowej był Wpływ uzależnień na ważność
małżeństwa kanonicznego zaprezentowany przez ks. prof. dr hab. Jana Krajczyńskiego
(UKSW). Jak zauważył Szanowny Prelegent, ów temat jest ściśle skorelowany z wcześniejszym zaprezentowanym przez panią prof. dr hab. Elżbietę Niewiadomską (KUL),
a jego materia oparta na orzecznictwie Roty Rzymskiej w odnośnych przypadkach.
Powołując się na tak znakomity i znaczący Trybunał, ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński
podniósł tezę, iż w odniesieniu do alkoholizmu można mówić o przyczynach incapacitas, w konsekwencji skutkujących nieważnością małżeństwa, gdy ma on formę tzw.
alkoholizmu chronicznego, a nie wyłącznie skłonności.
Zaraz po wygłoszonych prelekcjach odbyła się dyskusja naukowa. Pytania oscylujące w zakresie prezentowanych referatów stawiali oraz podejmowali dyskusję:
pan prof. dr hab. Józef Kocur, ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon, pani prof. dr hab.
Stanisława Steuden, ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński, ks. dr hab. Ryszard Sztychmiler,
ks. prof. dr. hab. Tomasz Rozkrut, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, pani prof.
dr hab. Elżbieta Niewiadomska, ks. dr Sławomir Bukalski. O godz. 17.00 zakończono
pierwszy dzień Konferencji.
W czwartek, następnego dnia, o godz. 9.00, III Sesją rozpoczęto dalszy cykl
Konferencji. Z powodu nieobecności pani prof. dr hab. Elżbiety Niewiadomskiej
(KUL) i ks. prof. dr hab. Józefa Krzywdy (UPJPII), przewodniczyli jej pani prof.
dr hab. Stanisława Steuden i ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. W dużej mierze
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uległ zmianom program niniejszej sesji. Pierwszy wykład wygłosiła pani prof. dr hab.
Lidia Cierpiałowska (UAM) przedkładając temat: Zaburzenia osobowości z pogra
nicza nerwicy i psychozy w kontekście niezdolności do podjęcia istotnych obowiąz
ków małżeńskich. Na wstępie przedstawiła zagadnienie z socjologicznej płaszczyzny
badań, wyszczególniając trzy przymioty, które aktualnie są najczęściej oczekiwane
w małżeństwie: zaangażowanie emocjonalne i uczuciowe przez całe życie, namiętność
i intymność w znaczeniu bliskości. Następnie wskazała na związek istniejący pomiędzy szczęśliwością w małżeństwie a zdrowiem fizycznym i psychicznym małżonków.
Ukazała cztery cechy, które definiują szczęśliwy związek małżeński: małżonkowie
koncentrują się na tym, co pozytywne, a cechy negatywne sprowadzają na dalszy plan;
słuchają siebie i rozumieją; konflikty są rozwiązywalne, tzn. małżonkowie rozumieją
problem, który ich dzieli; osoby odnoszą się do zachowań, a nie do motywów i intencji
tych zachowań. Na tle tych zagadnień, zaprezentowała wreszcie zaburzenia osobowości ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zaburzenia boderline. Następnie zabrał
głos Prodziekan ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (UKSW) w temacie Niezdolność
absolutna czy niezdolność relatywna. Już we wstępie postawił niezwykle istotne a zarazem polemiczne pytanie: czy można brać pod uwagę niezdolność relatywną przy
orzekaniu nieważności małżeństwa? Odpowiadając na nie posłużył się następującymi
narzędziami badawczymi: ujęciem małżeństwa w relacji międzyosobowej; niezdolnością konsensualną w kontekście przeszkody impotencji, głównymi założeniami tezy
incapacitas relativa, oraz błędami i niebezpieczeństwami aplikacji takiej teorii na grunt
sądownictwa kościelnego. Trzecim tematem Sesji III był Dialog sędziego z biegłym wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Tomasza Rozkruta (UPJPII). W swojej prelekcji skupił
się on na pięciu istotnych kwestiach w tej materii: powołaniu biegłego przez sędziego kościelnego; realizacji opinii przez biegłego; przedstawieniu opinii sędziemu wraz
z ewentualnymi wyjaśnieniami; ocenie opinii biegłego przez sędziego zgodnie z zasadą iudex peritus peritorum, nauczaniu magisterium Kościoła i alokucjach Jana Pawła II
w omawianym przedmiocie. Jako ostatni prelegent, zabrał głos ks. dr hab. Piotr Majer
przedstawiając referat: Rozeznanie oceniające. Wnikliwie wyjaśnił etymologię terminu discretio iudicii oraz jego historyczne korzenie funkcjonowania w trybunałach kościelnych. Następnie odniósł go do istotnych praw i obowiązków małżeńskich.
Zaraz po wygłoszonych prelekcjach odbyła się dyskusja naukowa. Pytania oscylujące w zakresie prezentowanych referatów stawiali kolejno: pan prof. dr hab. Józef
Kocur, ks. dr Sławomir Bukalski, ks. dr Tomasz Rakoczy. Po dyskusji nastąpiła przerwa na kawę.
Konferencja została wznowiona Sesją IV o godz. 12.30. Przewodniczyli jej pani prof.
dr hab. Iwona Janicka (UŁ) i ks. oficjał dr Waldemar Gałązka. Jako pierwszy przedstawił referat pan dr Przemysław Cynkier (SPZOS Pruszków) w temacie Rozbieżności
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w ocenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej w orzecznictwie są
dów kościelnych i cywilnych – analiza przypadku. We wstępie referatu omówił krótko
przyczyny nieważności małżeństwa w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a następnie przeszedł do prezentacji sprawy małżeńskiej, która trafiła do rozpatrzenia najpierw w sądzie cywilnym
w celu unieważnienia małżeństwa z przyczyny wystąpienia schizofrenii, a następnie
z tej samej przyczyny została wprowadzona na wokandę sądu duchownego. W referacie porównał metody badań na poziomie sądu cywilnego i kościelnego, a następnie
ich aplikacje na grunt tych systemów prawnych. Kolejnym prelegentem był pan prof.
dr hab. Zdzisław Majchrzyk (UKSW) z tematem Ekspertyzy psychologiczne w kontek
ście wizji osoby w ujęciu antropologii chrześcijańskiej. Przedstawił antropologiczne
ujęcia osoby w filozofii pogańskiej i chrześcijańskiej (Arystotelesa, św. Augustyna),
współczesne ujęcia psychologiczne badające ludzkie zachowania (psychoanaliza
Zygmunta Freuda), koncepcję postmodernistyczną osoby, założenia psychologii pozytywnej oraz funkcję psychologii antropologii chrześcijańskiej na gruncie kanonistyki.
Jako ostatni zabrał głos ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), prezentując zagadnienie Recepcji osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim. Podkreślił,
iż nie ma jednej antropologii chrześcijańskiej. Dlatego też stosunek Kościoła do
osiągnięć psychologii i psychiatrii z jednej strony umożliwia przyjęcie tych badań,
a z drugiej nakazuje ostrożność co do niektórych szkół psychologicznych i psychiatrycznych. Dziedziny te nie są bowiem jednorodne, ponieważ nie mają jednolitych
modeli paradygmatycznych, a w konsekwencji mogą – niektóre z nich – być niekoherentne z systemem założeń kanonistycznych.
Po wygłoszonych prelekcjach odbyła się niezwykle żywa dyskusja naukowa.
Pytania oscylujące w zakresie prezentowanych referatów stawiali kolejno: ks. prof.
dr hab. Henryk Stawniak, ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, ks. dr hab. Piotr Majer,
ks. oficjał dr Waldemar Gałązka, ks. dr Tomasz Rakoczy.
Zamknięcia Konferencji dokonał Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ks.
prof. dr hab. Józef Wroceński. W pierwszej kolejności imiennie podziękował organizatorom Konferencji: panu prof. dr hab. Zdzisławowi Majchrzykowi, panu prof.
dr hab. Janowi Terelakowi, ks. prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu i ks. prof.
dr hab. Henrykowi Stawniakowi; następnie członkom Komitetu Organizacyjnego
i Honorowego Konferencji, imiennie wszystkim piętnastu Szanownym Prelegentom,
przewodniczącym poszczególnych Sesji, zabierającym głos w dyskusji. Między innymi swoje podziękowania skierował także do sekretarzy Konferencji, którzy zajmowali się organizacyjnym i technicznym przygotowaniem Konferencji, czyli do pani
dr Urszuli Nowickiej i ks. dr. Tomasza Białobrzeskiego z WPK oraz ks. mgr. Mariusza
Karbowskiemu z WFCh.
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Podsumowując warto jeszcze raz odwołać się do słów Sługi Bożego Jana Pawła II
zaczerpniętych z encykliki Fides et ratio (nr 4), iż człowiek „przynaglany pragnieniem odkrycia ostatecznej prawdy swojego istnienia, stara się zdobyć pewne elementy
uniwersalnej wiedzy, które pozwalają mu lepiej rozumieć samego siebie i coraz pełniej się realizować. Ta podstawowa wiedza bierze początek z zadziwienia, jakie budzi
w nim kontemplacja tego, co stworzone: człowiek odkrywa ze zdumieniem, że żyje
w świecie i jest związany z innymi (…). W tym właśnie momencie wchodzi na drogę,
którą będzie potem zmierzał do odkrycia coraz to nowych horyzontów wiedzy. Bez
zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby
się niezdolny do życia naprawdę osobowego. (…) Zdolność do abstrakcyjnej refleksji
właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby nadał on (…) ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten sposób wypracował wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną
spójnością twierdzeń i harmonią treści. Dzięki temu procesowi w środowisku różnych
kultur i w różnych epokach osiągnięto rezultaty, które doprowadziły do zbudowania
prawdziwych systemów myślowych”. Z głębokim przekonaniem można stwierdzić,
iż Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zawarta w trafnie sformułowanym temacie
Zdolność / niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psycho
logiczna, psychiatryczna i kanonistyczna wpisuje się w ten nurt.
ks. Bartosz Nowakowski

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Prawo Kanoniczne
54 (2011) nr 1-2

Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch
Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
(25 kwietnia – 4 maja 2010 roku)
W dniach od 25 kwietnia do 4 maja 2010 r. miała miejsce wycieczka autokarowa
o profilu turystyczno-naukowym grupy studentów z Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW w Warszawie do pięknej i niezwykle słonecznej krainy położonej w południowej części Europy – Republiki Włoch.
W wyjeździe do Włoch uczestniczyło 48 studentów. Oto ich nazwiska – uczestnicy
wyjazdu: Karol Byczak; Bartłomiej Wawryszuk; Alicja Kuta; Andrzej Szarek; Iwona
Wiśniewska; Monika Niewińska; Justyna Szuszkiewicz; Tadeusz Trzaskowski; Ewa
Szarkowska; Iwona Jakubowska; Adrianna Rzeszot; Dominika Sikora; Marta Tracz;
Piotr Jesionek; Karolina Rejer; Dariusz Korotkiewicz; Radosław Stawowy; Paulina
Teryks; Agata Szafrańska; Justyna Paź; Magdalena Florysiak; Anna Osypiuk; Dawid
Grabowski; Michał Mróz; Paweł Marczak; Wanda Łapińska; Małgorzata Sówka;
Małgorzata Pawlak; Sylwia Marchewa; Marta Kita; Paweł Bogdański; Katarzyna
Dzieszkowska; Aleksandra Lubicka; Paweł Janas; Klaudia Suska; Natalia Kucharska;
Paweł Lusawa; Agata Szpakowska; Anna Żupińska; Marlena Mendra; Emilia
Maciejuk; Katarzyna Szewczyk; Matylda Wieczorek; dr Michał Warciński – UW;
Patrycja Gardocka; Piotr Dołęga – SGGW; dr Marcin Warchoł – UW i Ks. Jarosław
Sokołowski.
Wyjazd studentów do Włoch w całości zorganizowany został przez ks. dr. Jarosława
Sokołowskiego, który znany jest na naszym Wydziale z podejmowania udanych inicjatyw. Nasz wyjazd doszedł do skutku również dzięki dużej życzliwości Rektora
UKSW śp., ks. prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka, który przyznał dofinansowanie do
tego wyjazdu, a także dzięki przychylności ówczesnego Prorektora UKSW ks. prof.
dr. hab. Henryka Skorowskiego, obecnego Rektora UKSW.
Wśród uczestników wycieczki turystyczno-naukowej przeważali studenci Wydziału
Prawa Kanonicznego UKSW, ale nie zabrakło również studentów z innych Wydziałów
UKSW, a także spoza naszej Uczelni.
Pierwszy Dzień – 25. 04. 2010 r.
Wyjazd do Włoch rozpoczął się w niedzielę 25 kwietnia o godz. 9.30 spod Sali
Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie. W czasie podróży jeszcze w Polsce uczest-
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niczyliśmy we Mszy św. polowej, którą dla uczestników celebrował ks. Jarosław
Sokołowski. Modliliśmy się o dobrą podróż i Boże błogosławieństwo. Podróż autokarem trwała 24 godziny i była bardzo długa i męcząca, ale to, co zobaczyliśmy
później bardzo szybko usunęło nasze zmęczenie. Gotowi oraz rządni wrażeń rozpoczęliśmy zwiedzanie już w godzinach rannych w poniedziałek 26 kwietnia. Włochy są
państwem magicznym, pełnym niesamowitych miejsc, które emanują tajemniczością
i niejednokrotnie zatykają dech w piersiach.
Drugi Dzień – 26. 04. 2010 r.
W poniedziałek, pierwszego dnia naszego pobytu we Włoszech w godzinach rannych rozpoczęliśmy od zwiedzania Wenecji. Wenecja, to miasto położone na licznych
bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim. Z tego względu jest to miasto kanałów
– nie ma w nim samochodów, autobusów, a cały transport odbywa się drogą wodną
lub pieszo. Najpopularniejszym środkiem lokomocji jest Vaporetto (tramwaj wodny).
W XX wieku wyspy połączono linią kolejową i autostradą. Wenecja jest znanym na
całym świecie ośrodkiem turystycznym i kulturalnym. Ze względu na swoją architekturę jak i nietypowe położenie, Wenecja znajduje się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Patronem miasta jest święty Marek. W bazylice jego imienia złożone są
jego (oraz innych świętych) relikwie.
Oczywiście nie mogliśmy nie zwiedzić tej pięknej i monumentalnej budowli. Bazylika św. Marka zbudowana została przy Placu św. Marka w celu pochowania relikwii tego właśnie świętego. W 828 r. kupcy weneccy wykradli jego szczątki
z Aleksandrii i przywieźli na lagunę. Pomysł pochowania ciała ewangelisty związany
jest z legendą, zgodnie z którą Marek podczas podróży morskiej do Rzymu zatrzymał
się na lagunie. Tu ujrzał anioła, który słowami: Pax tibi, Marce evangelista meus,
ujawnił jemu miejsce pochowania. Św. Marek został obwołany patronem niezależnej
Wenecji (pod zwierzchnictwem Bizancjum był nim św. Teodoryk). Skrzydlaty lew,
symbol św. Marka, przytrzymujący otwartą księgę z wyrytymi słowami anioła stał się
herbem republiki.
Sam Plac św. Marka (wł. Piazza di San Marco) – znajduje się w najstarszej części
Wenecji i jest najbardziej znanym placem tego miasta. Jego historia zaczyna się w IX
wieku i wiąże się z budową pierwszej bazyliki św. Marka. W tym czasie plac ograniczał się do niewielkiego obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki. Przez teren obecnego placu przepływał jeden z kanałów weneckich, dzieląc go
na dwie części, z których jedną zajmował sad klasztoru św. Zachariasza. Pod koniec
XII wieku plac został powiększony do obecnych rozmiarów. Przebudowa wiąże się ze
spotkaniem papieża Aleksandra III z cesarzem Fryderykiem I Barbarossą.
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Niesamowite wrażenie zrobił na nas Most Westchnień. Most Westchnień to najbardziej znany most Wenecji, także jeden z najbardziej znanych na świecie. Został on
zaprojektowany przez Antoniego Contino, zaś budowę ukończono w 1614 roku. Most
łączy pomieszczenia I piętra Pałacu Dożów z budynkiem nowego więzienia zbudowanym na przełomie XVI i XVII wieku. Obudowana konstrukcja jest przewieszona nad
Kanałem Pałacowym. Wewnątrz mostu znajdują się dwa oddzielone od siebie korytarze. Celem zbudowania mostu było umożliwienie połączenia pomiędzy więzieniem
a obradującym w Pałacu Dożów Trybunałem Kryminalnym. Przez most prowadzono
skazańców do cel, gdzie mieli odsiedzieć swój wyrok. Most swoją sławę zawdzięcza
XIX-wiecznym romantycznym pisarzom. Wedle ich wyobrażeń przechodzący tędy
skazańcy mieli tęsknie wzdychać (stąd także nazwa mostu) do swych ukochanych pozostających na wolności i do „wolnego świata”, który widzieli ostatni raz przed odbyciem kary; niektórzy - w ogóle ostatni raz w życiu.
W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Padwy, miasta w północno-wschod
nich Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, leżącego nad rzeką Bacchiglione
na Nizinie Padańskiej. Centralnym punktem naszego zwiedzania była Bazylika
św. Antoniego, jest to największy kościół w Padwie. Wewnątrz znajduje się grób
św. Antoniego Padewskiego. Mimo licznych pielgrzymek wiernych z całego świata bazylika ta nie posiada statusu głównego kościoła w mieście. Przez mieszkańców
Padwy Bazylika nazywana jest „Il Santo”. Dzisiejszy zewnętrzny wygląd Bazyliki jest
w głównej mierze efektem trzech rekonstrukcji dokonanych w latach 1238-1310.
Ostatnim punktem tego dnia był wyjazd w okolice Werony nad wielkie jezioro
Lago di Garda, gdzie znajdował się nasz camping Bella Italia, tam mieliśmy nocleg.
Trzeci Dzień – 27. 04. 2010 r.
Rano po śniadaniu zwiedzanie rozpoczęliśmy od wyjazdu do Bergamo – to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia w prowincji Bergamo. Dawna
nazwa miejscowości to Bergomum. Centralnym punktem naszego zwiedzania była
część dzisiaj Bergamo o nazwie Comonte di Seriate i dom św. Elżbiety Cerioli
z XIX w., w którym żyła i mieszkała i który ufundowała właśnie owa Święta – kobieta, żona, matka, wdowa i zakonnica oraz założycielka i pierwsza Matka Generalna
Sióstr Świętej Rodziny (dzisiaj Dom Generalny) w Comonte - Bergamo. Beatyfikacji,
czyli ogłoszenia błogosławioną Elżbiety Cerioli dokonał papież Pius XII w 1950 r.
a kanonizacji zaś papież Jan Paweł II w 2004 r. W tym właśnie domu św. Elżbiety
u Sióstr św. Rodziny mieszkał w czasie studiów w Rzymie organizator naszej wycieczki ks. Jarosław Sokołowski. Mieszkające tam Siostry przyjęły nas niezwykle gościnnie, życzliwie i serdecznie.
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W związku z dużymi odległościami pomiędzy miastami włoskimi nie mogliśmy
poświęcić zbyt wiele czasu na zwiedzanie Bergamo. Zatem ruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Mediolanu. Był to jeden z wielu punktów w naszej wycieczce, na
który bardzo czekaliśmy. Mediolan jest bardzo ważnym ośrodkiem międzynarodowej
turystyki. Znajduje się tam największe studio telewizyjne w Europie. Nie bez powodu Mediolan określany jest jako centrum mody. Zachwyciła nas przede wszystkim
niesamowita Katedra pw. Narodzin Świętej Marii Panny. Jest to gotycka marmurowa
katedra, jeden z najbardziej znanych budynków w Europie. Jej wymiary: 157 metrów
długości i 92 szerokości plasują ją na 3 miejscu w Europie. Położona jest na głównym
placu w centrum Mediolanu. Na zewnątrz katedra ozdobiona jest przez 2245 figur, 135
sterczyn, 96 rzygaczy i około kilometra maswerków. Budowa katedry finansowanej
przez Giangaleazzo Viscontiego rozpoczęła się w 1386 roku a ostatnie wykończenia
wykonano na polecenie Napoleona w roku 1809. Zegar słoneczny umieszczony w nawie przy wejściu jest największy na świecie.
Kolejnym punktem naszej wyprawy był Turyn. Turyn to miasto w północno-zachodnich Włoszech nad rzeką Pad, stolica Piemontu. Patronem miasta jest św. Jan
Chrzciciel. Punktem głównym w Turynie było nawiedzenie i modlitwa przy Całunie
Turyńskim, który następnym razem do zwiedzania publicznego udostępniony będzie
w 2025 roku!
Całun turyński, to płótno zawierające obraz dwustronnego (od przodu i od tyłu),
trójwymiarowego odwzorowania (poprzez rzucenie na płaszczyznę) postaci człowieka. Na obrazie widoczne są liczne rany. Według tradycji chrześcijańskiej został
w nie owinięty po śmierci Jezus Chrystus, a charakter i umiejscowienie ran odpowiada opisowi z Ewangelii. Obraz powstał według tradycji samoistnie (wypalił się
na owiniętym dookoła ciała materiale), pod wpływem jakiejś energii w momencie
zmartwychwstania, a czerwone ślady to krew Jezusa. W przeszłości istniało w Europie
co najmniej kilkadziesiąt całunów – relikwii, z podobnym wyobrażeniem ciała poranionego Chrystusa. Jednak zaginęły one w czasie wojen i kataklizmów; część zidentyfikowano jako bez wątpienia fałszywe.
Prosto z centrum Turynu udaliśmy się do hotelu na nocleg, który znajdował się
w pobliżu miasta, na peryferiach Turynu.
Czwarty Dzień – 28. 04. 2010 r.
Po śniadaniu ruszyliśmy z Turynu w kierunku Rzymu, ale czwartego dnia naszego wyjazdu czekała nas po drodze wspaniała Florencja. Jest to miasto położone
w środkowych Włoszech nad rzeką Arno u stóp gór Apenin, stolica Toskanii i prowincji Florencja.

[5]

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

491

Florencja zachwyciła nas przede wszystkim swoją przepiękną panoramą. Widok zapierał nam dech w piersiach. Po czasie przeznaczonym na zdjęcia i podziwianie widoków oraz monumentalnego posągu Dawida poszliśmy pieszo na zwiedzanie Florencji.
Następnie udaliśmy się w dalszą podróż w kierunku Rzymu. Czekała nas bardzo długa
podróż, ale wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na ujrzenie wiecznego miasta, bo
ponoć wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W godzinach wieczornych dojechaliśmy
na nocleg w Rzymie.
Piąty i Szósty Dzień – 29 i 30. 04. 2010 r.
W tych dniach zajęliśmy się zwiedzaniem Rzymu i Watykanu, który jest jego enklawą. Odetchnęliśmy z ulgą, ponieważ w tych dniach mogliśmy odpocząć od podróży
autokarem, która momentami stawała się bardzo nużąca. Rzym jest miastem przepełnionym piękną architekturą i ogromną liczbą zabytków, których nie sposób wyliczyć.
Pierwszym punktem na naszej liście zwiedzania była Bazylika św. Pawła za
Murami. Jest to jedna z czterech bazylik papieskich (dawniej zwanych patriarchalnymi) znajdujących się na terenie Rzymu i Watykanu. Jest to miejsce pochówku świętego
Pawła. Bazylika została zbudowana przy Via Ostiense przez cesarzy Teodozjusza I,
Arkadiusza i Walentyniana II w latach 386-440. Pięcionawowa budowla poprzedzona
została atrium. Zbudowano ją w miejscu, gdzie wcześniej św. Lucyna pochowała ciało
św. Pawła (on sam został ścięty około 3 km od tego miejsca. Zgodnie z legendą, jego
głowa trzykrotnie odbiła się od ziemi, z której wytrysnęły trzy źródła wody). Nad grobem św. Pawła zbudowana została najpierw niewielka kapliczka, która przetrwała do
czasu zbudowania bazyliki.
W Bazylice znajdują się portrety wszystkich Papieży, obecnie ich liczba wynosi
265. W 1980 roku Bazylika św. Pawła za Murami, została wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, jako „Zespół zabytkowy Rzymu, dobra Stolicy Apostolskiej
leżące na terenie Rzymu, korzystające z prawa eksterytorialności i bazylika św. Pawła
za Murami”.
Niezwykłe wrażenie zrobiło na nas Koloseum. Ta budząca zachwyt budowla, znajduje się przy samym wyjściu z włoskiego metra. Jest to niejako miejsce spotkania
dwóch światów – starożytnego Rzymu i świata współczesnego. Koloseum to amfiteatr
w Rzymie, wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów.
Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja
mówi iż w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz
budowli. Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką, jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan, wcześniej pozyskiwano z niego bloki kamienne jako
materiał budowlany. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu
od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego posągu Nerona przedstawionego
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jako Helios. Od II poł. XVIII wieku w Wielki Piątek co roku odbywa się tutaj Droga
Krzyżowa pod przewodnictwem papieża. Dnia 7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony
jednym z siedmiu nowych cudów świata.
Bezpośrednio z Koloseum udaliśmy się na Forum Romanum. Wykupiony bilet
umożliwił nam wejście do trzech rzymskich zabytków: Koloseum, Forum Romanum,
Pallatinum. Forum Romanum, inna nazwa to Forum Magnum – plac w starożytnym
Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Pallatynem, Celiusem,
Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Jest to centrum polityczne, religijne i towarzyskie Rzymu.
Po zwiedzeniu owych zabytków jedni z nas udali się na dalsze zwiedzanie Rzymu
pod opieką księdza Jarosława Sokołowskiego, zaś inni skuszeni piękną pogodą, jaka
towarzyszyła nam przez cały wyjazd, zdecydowali się wyruszyć w stronę Ostii, leżącej
nad Morzem Tyrreńskim. W godzinach wieczornych wszyscy spotkaliśmy się na naszym miejscu zakwaterowania: Camping Village Roma, gdzie mogliśmy się podzielić
wrażeniami z całego dnia.
Nazajutrz czekała na nas perspektywa zwiedzania Watykanu. Dosyć wcześnie rano
wszyscy ochoczo wyruszyliśmy w drogę, ponieważ każdy z nas z niecierpliwością
oczekiwał ujrzenia Grobu naszego Rodaka – Papieża Jana Pawła II.
Całe terytorium Państwa watykańskiego od trzech stron otoczone jest murami.
W tym państwie znajduje się zespół pałacowo-kościelny z Bazyliką świętego Piotra,
placem św. Piotra, pałacem oraz wiele gmachów galerii, muzeów i budynków administracyjnych. Watykan posiada też Papieską Akademię Nauk i Obserwatorium
Watykańskie założone w 1572 roku oraz Ogrody Watykańskie. Niektóre części Rzymu
należą do Watykanu np: 5 uniwersytetów, wiele kościołów, Bazylika Laterańska,
Biblioteka Laterańska.
Bazylika św. Piotra na Watykanie została zbudowana w latach 1506-1626.
Rzymskokatolicka bazylika na placu św. Piotra na Watykanie to drugi co do wielkości kościół na świecie (powierzchnia: 23.000 m²) i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. Wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku
św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża – jego grób leży pod głównym ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się także groby innych papieży, w tym
także naszego Papieża Jana Pawła II. Ogromne wrażenie zrobiła na nas monumentalność Bazyliki oraz zachwycająca kolumnada znajdująca się na placu i otaczająca
Bazylikę. Liczne obrazy znajdujące się w świętej budowli, przy bliższej obserwacji
okazały się dziełami wykonanymi z bardzo drobnej mozaiki, co jak warto zauważyć
było niezwykle pracochłonną techniką. Przyniosła ona jednak niesamowity efekt,
o którym sami mogliśmy się przekonać.
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Następnie udaliśmy się do grobów papieskich. Mogliśmy pomodlić się, oddać
cześć i hołd papieżowi Janowi Pawłowi II oraz innym spoczywającym Papieżom
w podziemiach Bazyliki św. Piotra. Przy Grobie Jana Pawła II wszyscy całą grupą
modliliśmy się dosyć długo, bo przez 15 minut, co było dla nas czymś niesamowitym,
bo zwykle ludzie zatrzymywali się tylko na kilkanaście sekund. Po modlitwie i zadumie przeszliśmy na Plac św. Piotra. Mieliśmy czas wolny, który przeznaczyliśmy na
zakupienie pamiątek z Wiecznego Miasta dla naszych bliskich i znajomych oraz wysłanie im kartki z Rzymu.
Po udanych zakupach zwiedzaliśmy jedno z najpiękniejszych miejsc w Rzymie,
a mianowicie Schody Hiszpańskie, które urzekły nas niesamowitą ilością pięknych
kwiatów. Warto dodać, iż Schody te zwieńczają najdroższą ulicę rzymską. Są one dziełem architektów Francesco de Sanctis i Alessandro Specchi, znajdują się przy Placu
Hiszpańskim (Piazza di Spagna) - jednym z najsłynniejszych placów Rzymu. Zostały
ukończone na Jubileusz w 1725 roku i uroczyście zainaugurowane przez papieża
Benedykta XIII.
Na szczycie schodów znajduje się XVI-wieczny kościół Trinita’ dei Monti (kościół
św. Trójcy), zbudowany według projektu Carla Maderny. Kościół i schody zostały
sfinansowane przez rząd francuski, przyjęta nazwa wiąże się z lokalizacją ambasady hiszpańskiej. Schody Hiszpańskie należą do miejsc tłumnie odwiedzanych przez
turystów. Odbywają się na nich coroczne pokazy mody, a wiosną zdobi je kwiatowa
dekoracja ustawiana z okazji festiwalu kwiatów. Zimą, w okresie Bożego Narodzenia
na tarasie schodów ustawiana jest szopka. Schody mają 138 stopni. To jedne z najdłuższych i najszerszych schodów w Europie.
Następną atrakcją turystyczną była dla nas słynna Fontanna di Trevi. Jest to najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu. Została zbudowana z inicjatywy Klemensa
XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste
Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w roku
19 p.n.e. przez Agrypę, tym samym, który zasila fontannę Barcaccia znajdującą się
u podnóża Schodów Hiszpańskich.
Legenda wiąże nazwę fontanny z imieniem Trevia noszonym przez dziewicę, która
odkryła źródło wody wykorzystane przy budowie akweduktu. Wodę doprowadzaną
przez ten akwedukt do fontanny nazywa się Acqua Virgo. Turyści zwyczajowo wrzucają do fontanny drobne monety, by zapewnić sobie „powrót do Rzymu”. Pieniądze
wyławiane przez władze miasta przeznaczone są na utrzymanie zabytków. Po filmie
„Słodkie Życie” (La Dolce Vita) z 1960 w reżyserii Federico Felliniego stała się sławna na całym świecie, a scena kąpieli Sylvii granej przez Anitę Ekberg należy do najsłynniejszych w dziejach kina.
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Myśleliśmy, że nic już nas nie zaskoczy po ujrzeniu tylu wspaniałych budowli
rzymskich, jednak widok Panteonu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Panteon
(miejsce poświęcone wszystkim bogom), to okrągła świątynia na Polu Marsowym,
ufundowana przez cesarza Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r.
p.n.e., zniszczonej w pożarze w 80 r. n.e. Budową kierował Apollodoros, stracony
później przez cesarza. Od VII wieku Panteon jest użytkowany jako kościół katolicki
pw. Santa Maria ad Martyres – Najświętszej Marii Panny od Męczenników.
Jest jedną z najwspanialszych i jednocześnie najlepiej zachowanych budowli
z czasów starożytnego Rzymu. Panteon jest rotundą o średnicy 44 m i takiej samej
wysokości. Przed wejściem do świątyni znajduje się dobudowany trzyrzędowy portyk 16 kolumn w porządku korynckim, z czego 8 ustawionych jest w pierwszym rzędzie. Wieńczy go tympanon, pod którym widnieje inskrypcja: M. AGRIPPA L F COS
TERTIVM FECIT/ (M(arcus) Agrippa L(ucii)F(ilius) CO(n)S(ul) TERTIVM FECIT),
którą można przetłumaczyć jako „Wzniesiony przez Marka Agryppę, syna Lucjusza,
konsula po raz trzeci”. Wysokość portyku wraz z tympanonem wynosi 25m. Kopuła
budowli odlana jest z niezbrojonego betonu z centralnym otworem (oculusem) o średnicy 9 m, jedynym otworem oświetlającym wnętrze. Ponieważ otwór nie ma przykrycia, podłoga na środku jest lekko wklęsła z odpływem do zbierania deszczu. Wewnątrz
znajdują się rzeźby z brązu, podniebienie kopuły jest ozdobione pięcioma rzędami
kasetonów, a w ścianach znajdują się nisze.
Wnętrze jest imponujące i zarazem niezwykle harmonijne. Prostokątne kapliczki i półkoliste nisze przeplatają się ze sobą. W pierwszej kaplicy znajdują się kości
Perin del Vaga – uważanego za drugiego po Juliuszu Romano, wielkiego asystenta
Rafaela. W pobliżu znajduje się grobowiec Baltazara Perruziego – wielkiego malarza
i architekta.
Następnie udaliśmy się do znanych rzymskich uniwersytetów. Widzieliśmy i podziwialiśmy Biblicum. Na Gregorianie i Angelicum studiowali Księża Wykładowcy
pracujący na naszym Wydziale. Ksiądz Jarosław Sokołowski, jako że jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu zwanego ANGELICUM
zadbał o oprowadzenie nas po tym Uniwersytecie. Warto też nadmienić, że również
studiował tam Ojciec Święty Jan Paweł II i papież Paweł VI.
Kolejnym punktem naszego zwiedzania był Ołtarz Ojczyzny – Altare della Patria,
który dla ludności włoskiej znaczy to samo co dla Polaków – Grób Nieznanego Żoł
nierza. Jest to duża, wielka budowla z białego marmuru, dominująca nad placem
Weneckim. Pomnik zaprojektowany przez Giuseppe Sacconiego, został zbudowany dla
uczczenia zjednoczenia Włoch. Centralna jego część to Grób Nieznanego Żołnierza.
Płonie tu wieczny ogień, a żołnierze trzymają wartę. Za nim ściana ozdobiona pła-
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skorzeźbą z postacią bogini Rzymu na złotym tle. Wyżej na cokole, ustawiono konny
pomnik króla.
Mieliśmy także okazję ujrzeć wilczycę kapitolińską, będącą światowym, historycznym symbolem powstania Rzymu (753 p.n.e.). Ze znajdującego się nieopodal tarasu
rozciągał się zapierający dech w piersiach widok na Forum Romanum.
Ostatnimi miejscami do zwiedzania w programie była Bazylika św. Jana na
Lateranie oraz Święte Schody. Bazylika św. Jana na Lateranie to Katedra Biskupa
Rzymu. Bazylika była częścią rezydencji kolejnych papieży od roku 313. Po przeniesieniu siedziby przez Benedykta XI do Perugii, a następnie (podczas pontyfikatu
Klemensa V do Awinionu) Lateran został spalony (1308). Dlatego papież Grzegorz XI
wracając z Awinionu przeniósł siedzibę na Watykan.
Święte Schody natomiast według historyków zostały przywiezione z Jerozolimy do
Rzymu w 326 r. przez św. Helenę, matkę Konstantyna. Zgodnie z legendą pochodzą
z pałacu Poncjusza Piłata i po nich wschodził Jezus Chrystus. Kaplica San Lorenzo,
w której obecnie mieszczą się schody została zbudowana w XVI wieku na polecenie
Sykstusa V. Obecnie pokryte są drewnianą okładziną i wolno nimi wchodzić tylko na
kolanach.
Po niemalże całym dniu zwiedzania Rzymu mieliśmy czas wolny, który każdy
z nas poświęcił na degustację włoskich przysmaków.
Dzień Siódmy – 1. 05. 2010 r.
Kolejny dzień naszej wyprawy rozpoczęliśmy od zwiedzania Monte Cassino. Po
kilkugodzinnej jeździe z Rzymu dotarliśmy na wzgórze Monte Cassino. Spotkaliśmy
tam absolwentkę naszego Wydziału – Maria Piętka, która od niedawna mieszka i pracuje w Cassino. Dzięki niej mieliśmy możliwość poznania historii tego miasta i wydarzeń z nim związanych. Wedle tradycji Benedykt z Nursji dotarł do Casinum między
525 a 529 rokiem, już po pobycie w Rzymie i w Subiaco, gdzie założył pierwsze
klasztory swojego zakonu. Mistyka miejsca kazała Benedyktowi założyć w Casinum
kolejny klasztor i w nim osiąść. Na potrzeby klasztoru wykorzystano stare świątynie
obrządzone po chrześcijańsku. Klasztor na Monte Cassino stał się w owym czasie
najważniejszym duchowym miejscem chrześcijańskiej Europy. Św. Benedykt przebywał w nim aż do swojej śmierci. Na Monte Cassino umarła również młodsza siostra
św. Benedykta, św. Scholastyka, założycielka Zakonu Benedyktynek w Piumarola.
Szczątki tych dwojga świętych są najcenniejszymi relikwiami opactwa. Klasztor był
świadkiem bitwy pod Monte Cassino, w której uczestniczył II Korpus polski pod wodzą generała Władysława Andersa. Po II wojnie światowej rząd włoski odbudował
klasztor, a papież Paweł VI rekonsekrował go w 1964 r. Obecnie turyści podziwiają pieczołowicie odbudowane opactwo i ekscytują karkołomnym wjazdem na szczyt
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wzgórza. Droga wije się serpentynami po stromym zboczu, dostarczając również pięknych widoków na okolicę.
W pobliżu klasztoru znajduję się bardzo ważne miejsce dla wszystkich Polaków
– Cmentarz Żołnierzy Polskich poległych w bitwie pod Monte Cassino w okresie od
11 do 19 maja 1944 roku. Cmentarz powstał na przełomie lat 1944-1945 pod kierownictwem inż. Tadeusza Muszyńskiego według projektu architektów Wacława Hryniewicza
i Jerzego Skolimowskiego. Inicjatywa budowy wyszła ze strony środowiska polskich
żołnierzy, uczestników bitwy o klasztor na Monte Cassino. Zbudowano go na płaskim
siodle, zwanym w czasie bitwy „Doliną Śmierci”, pomiędzy Monte Cassino i wzgórzem „593”, a więc w miejscu najbardziej wymownym. To właśnie przez „Widmo”,
„Głowę Węża” i „593” szły główne natarcia polskich batalionów. Na wzgórzach „593”
i „575” wzniesiono pomniki ku czci poległych z 3 Dywizji Strzelców Karpackich
i 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Uroczyste oddanie cmentarza nastąpiło 1 września
1945 r. z udziałem przedstawicieli rządu polskiego na uchodźstwie oraz dowództwa
wojsk alianckich. Wśród wzgórz okalających Monte Cassino znaleźli spoczynek żołnierze II Korpusu generała Władysława Andersa, którzy oddali życie w krwawej bitwie o otwarcie wojskom sprzymierzonych drogi na Rzym.
Spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich jej
wyznań: katolików, grekokatolików, prawosławnych, protestantów, żydów i mahometan w większości wyprowadzonych przez gen. Andersa z „nieludzkiej ziemi”,
z sowieckich obozów koncentracyjnych Gułag. Generał Władysław Anders, który zmarł
w 1970 r. w Londynie, w swej ostatniej woli prosił by być pochowanym wśród swoich
żołnierzy pod Monte Cassino. Jego grób stanowi dziś centralny punkt cmentarza.
Będąc w Neapolu chcieliśmy również zwiedzić i zobaczyć wulkan – Wezuwiusz.
Niestety jednak sam krater wulkanu był tego dnia zamknięty, ale byliśmy na
Wezuwiuszu i mogliśmy jednak podziwiać przepiękne pejzaże rozciągające się na
Zatokę Neapolitańską – „Zobaczyć Neapol i ….”. To stwierdzenie ma sens – zwłaszcza dla nas od tego dnia.
Po całym dniu pełnym wrażeń udaliśmy się w dalszą podróż autokarem w kierunku
Rzymu i naszego miejsca zakwaterowania Village Roma.
Dzień Ósmy – 2.05.2010 r.
Tego dnia – niedziela czekał na nas Asyż. Z trudem przyszło nam pożegnanie
się z Rzymem, który przyjął nas niezwykle przyjaźnie. Po drodze zajechaliśmy do
Lugnano in Teverina (diec. Terni) na Mszę św. (którą celebrował dla uczestników ks.
J. Sokołowski) do parafii, gdzie proboszczem jest ks. Krzysztof Kochanowski z diec.
Łomżyńskiej, który nas przyjął bardzo gościnnie. Później byliśmy w Terni w Bazylice
św. Watentego – patrona ludzi zakochanych. Następnie był Asyż - to włoskie mia-
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sto i gmina położone na południowy wschód od Perugii, w regionie Umbria. Asyż jest
najbardziej znany jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary oraz z pojednania
międzynarodowego, religijnego i pokoju na świecie. Bazylika św. Franciszka w Asyżu
– XIII-wieczny kościół poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu, znajdujący się w umbryjskim mieście Asyż.
Bazylika została zbudowana na Wzgórzu Piekielnym (nazwa szczytu związana jest
z wykonywanymi na nim wyrokami śmierci), podarowanym zakonowi przez mieszkańca Asyżu, Szymona Pucciarellego. Reguła zakonu nie pozwala na posiadanie dóbr,
zatem teren ten już od 1228 stanowił własność Watykanu. Dzień po kanonizacji św.
Franciszka, w dniu 17 lipca 1228, papież Grzegorz IX poświęcił miejsce budowy
i zmienił nazwę wzgórza na Wzgórze Rajskie. Budowa kościoła dolnego trwała dwa
lata, a w 1239 zakończono prace nad wznoszeniem bazyliki, konwentu i dzwonnicy.
Klasztor powstawał równolegle z budową kościoła. Nazwa konwent została przyjęta ok. 1300 r. W 1230 przeniesiono ciało św. Franciszka do kościoła dolnego i pochowano je w krypcie pod głównym ołtarzem. Rozbudowa bazyliki miała miejsce
w XIV i XV wieku. Ostateczny kształt został nadany w latach 1474-1476 przez papieża Sykstusa IV. Dzwonnica została zbudowana w stylu romańskim.
Dnia 8 września 1997 r. silne trzęsienie ziemi spowodowało poważne uszkodzenie
bazyliki. Zawaliła się część sklepienia kościoła górnego, którego spadające fragmenty
zabiły czterech zakonników (jeden z nich był Polakiem). Sklepienie odbudowano. Nie
udało się jednak odtworzyć uszkodzonych fragmentów fresków. W 2000 r. Bazylika
i inne zabytki franciszkańskie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO.
Ze względu na duże odległości, jakie dzieliły nas od miejsca naszego zakwaterowania musieliśmy wyruszyć w dalszą drogę autokarem firmy Polonus z Warszawy.
Nocleg mieliśmy zaplanowany w okolicach Wenecji nad Morzem Adriatyckim – Pra’
delle Torri.
Dzień Dziewiąty – 3.05.2010 r.
Rano mogliśmy podziwiać wzburzone Morze Adriatyckie. Część nas zebrała przepiękne muszelki, które będą nam z pewnością przypominać o urokach wycieczki.
Dziewiąty dzień naszej pielgrzymki, to przede wszystkim podróż powrotna do Polski.
Jedną z atrakcji tego dnia był postój na wzgórzu Kahlenberg, skąd mogliśmy podziwiać
przepiękną panoramę Wiednia. Kahlenberg, to po polsku Łysa Góra. Jest to wzgórze
pod Wiedniem, 500 m n.p.m.. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski
dowodził zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń. Na szczycie góry znajduje się kościół
pw. św. Józefa prowadzony od 1906 roku przez polskich Księży Zmartwychwstańców.
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Znajduje się w nim izba upamiętniająca zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej.
Oprowadziła nas po tym miejscu polska Siostra zakonna mieszkająca w tej parafii.
Ze względu na niezwykle ważną dla Polaków uroczystość, jaka przypadała
tego dnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nasz opiekun
ks. Jarosław Sokołowski odprawił Mszę św. w intencji Studentów uczestników
i o opiekę Matki Bożej dla naszego Wydziału w Kościele pw. św. Józefa na Kahlebergu,
w której wzięli udział wszyscy uczestnicy wycieczki. Po Mszy św. mogliśmy również
poświęcić liczne pamiątki zakupione przez nas w Watykanie i w Rzymie.
Podróż do Polski trwała 24 godziny, ale nikt nie martwił sie długością czekającej nas drogi. Z uśmiechem na ustach i bagażem wspomnień przebyliśmy całą drogę.
Dziesiątego dnia naszej podróży, około godziny 10.30 rano dnia 4.05.2010 r. dotarliśmy pod Salę Kongresową Pałacu Kultury w Warszawie.
Zakończenie
Wyjazd do Włoch na pewno na zawsze zapisze się w naszej pamięci, bo były to
chwile, które starczają na całe życie. Na pewno pozostała w nas chęć zobaczenia tego
wszystkiego raz jeszcze. Wycieczka ta dała nam szansę poznania innej kultury i obyczajów, ujrzenia wspaniałych i pięknych miejsc. Co więcej wyjazd ten umożliwił nam
integrację i zacieśnienie więzi pomiędzy studentami Wydziału Prawa Kanonicznego.
Szczególne podziękowania kierujemy do Organizatora i Opiekuna naszej wycieczki ks. Jarosława Sokołowskiego, który po raz kolejny podjął się przedsięwzięcia, jakim
była bardzo udana pielgrzymka do Rzymu.
Składając podziękowania nie możemy zapomnieć o osobach, bez których ten
wyjazd nie byłby możliwy. Gorące podziękowania Studenci pragną złożyć także na
ręce władz naszej Uczelni. Na zakończenie sprawozdania w imieniu Organizatora
i Wszystkich Uczestników wyjazdu z UKSW do Włoch pragniemy bardzo serdecznie podziękować za życzliwość i zrozumienie oraz za dofinansowanie tego wyjazdu
w szczególności Jego Magnificencji Rektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Henrykowi
Skorowskiemu. Naszą wdzięczność za poparcie tego wyjazdu składamy również
Kanclerzowi naszej Uczelni p. mgr inż. Markowi Lepa. Słowa wdzięczności za poparcie inicjatywy wyjazdu kierujemy na ręce Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Józefowi Wroceńskiemu oraz Przewodniczącemu
Samorządu Studentów UKSW p. Cezaremu Szczypie.
Kolejna wycieczka (z kolei już 6 raz) Studentów UKSW, tym razem do Włoch,
pozostała nie tylko w naszej pamięci – uczestników, ale została również upamiętniona
i udokumentowana w trzech formach:
1) Sprawozdanie pisemne z wyjazdu: Sylwia Marchewa, Marta Kita – studentki
III roku WPK UKSW i ks. Jarosław Sokołowski;
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2) Gazetka zdjęciowa – w Gablocie przed Dziekanatem WPK: Katarzyna
Dzieszkowska, Agata Szafrańska – studentki III roku WPK UKSW i ks. Jarosław
Sokołowski;
3) Katalog zdjęć z wyjazdu na CD DVD do strony internetowej WPK UKSW:
Piotr Sulich – absolwent WPK UKSW i ks. Jarosław Sokołowski.
Na pewno nieskromnie jest to podkreślać, ale niemalże tradycyjnie już obecny nasz
wyjazd był bardzo udany, a jego uczestnicy już we Włoszech snuli plany zorganizowania w przyszłości podobnej podróży z naszej Uczelni w inne ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w Europie.
ks. Jarosław Sokołowski
Sylwia Marchewa
Marta Kita

KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. DR. TOMASZA RAKOCZEGO
Dnia 14 grudnia 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne
ks. dr Tomasza Rakoczego, kapłana diecezji gnieźnieńskiej, sędziego diecezjalnego
w Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Publiczne stowarzy
szenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss.
426. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław),
ks. prof. UPJPII dr hab. Tomasz Rozkrut, ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz oraz
ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski. Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Józef
Wroceński.
Zgodnie z kan. 215 KPK wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń
i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania chrześcijań
skiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia
tych celów. Prawo do stowarzyszania się jest jednym z praw fundamentalnych, zaś
w jego realizacji wierni mogą zakładać stowarzyszenia publiczne (gdy podejmują cele
hierarchii, działając w jej imieniu i w drodze misji od niej otrzymanej) oraz prywatne (gdy realizują cele leżące w ich własnej kompetencji i wykonują je we własnym
imieniu).
Rozprawa habilitacyjna ks. dr Tomasza Rakoczego jest próbą analizy stowarzyszeń
publicznych w Kościele. Składa się ze: wstępu (ss. 5-12), trzech części podzielonych
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na rozdziały, punkty i podpunkty (ss. 13-390), zakończenia (ss. 391-398), wykazu
skrótów (ss. 399-400), bibliografii (ss. 401-412) oraz spisu treści (ss. 413-425).
We wstępie dysertacji jej Autor wyjaśnia istnienie dwóch fenomenów, którym
zawdzięcza się istnienie i unormowanie stowarzyszeń publicznych, a mianowicie:
uznanie prawa wiernych do stowarzyszania się oraz sposób realizacji tego uprawnienia w prawie publicznym Kościoła. Współudział tych dwóch elementów stanowi
istotę publicznych stowarzyszeń wiernych, których podstawy doktrynalne dał Sobór
Watykański II. Jego dokumenty stanowią jedno z podstawowych źródeł wykorzystanych w pracy, oczywiście obok fundamentalnych w tym zakresie norm Kodeksu
Prawa Kanonicznego i innych źródeł, które Autor wskazuje we wstępie rozprawy.
W relacji z nimi pozostaje także określony zakres merytoryczny rozprawy, a także
wskazane metody, jakimi ks. dr Tomasz Rakoczy posłużył się przy realizacji tematu. Istotne jest także wskazanie stanu badań w przedmiotowej dziedzinie, okazuje się
bowiem, że przedstawiona monografia jest pierwszą, nie tylko na rynku polskim, ale
także międzynarodowym, analizującą tak szczegółowo zagadnienie stowarzyszeń
publicznych.
Część pierwsza rozprawy (ss. 13-78) poświęcona została Kształtowaniu się prawa
wiernych do stowarzyszania się. Składa się ona z dwóch rozdziałów i – jak wskazuje jej nazwa – dotyczy zagadnień przede wszystkim historycznych; ale nie tylko.
Rozdział pierwszy obejmuje swym zakresem okres od początków chrześcijaństwa do
KPK 1917; ale już rozdział drugi to wskazania doktrynalne Soboru Watykańskiego II
i ich aplikacja w KPK 1983. Stąd też – wedle słów jej Autora – najpierw należało
ukazać sposób, w jaki wierni wyrażali swoje uprawnienie, o którym mowa, w jakich
formach je podejmowali oraz jak hierarchia Kościoła odpowiadała na tworzącą się,
oddolną inicjatywę wiernych. Następnie Autor omawia takie zagadnienia jak uznanie prawa wiernych do stowarzyszania się, podmiot tego prawa, jego fundamentalizm
w życiu wiernych, ograniczenia, jakim podlega oraz przedmiot uprawnienia wiernych
– pojęcie stowarzyszenia w ogólności.
Druga część dysertacji (ss. 79-135) zatytułowana została Stowarzyszenia publiczne
wiernych jako struktury prawa publicznego. Oznacza to, że konsekwentnie do dwóch
fenomenów – filarów stowarzyszeń publicznych, o których była mowa powyżej, część
druga dotyczy właśnie owego drugiego elementu – kształtowania się idei prawa publicznego w kanonistyce. Podzielona została na trzy rozdziały, które dotyczą kolejno
historii podziału na prawo publiczne i prywatne w Kościele, racji utworzenia stowarzyszeń publicznych (racji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) oraz poszczególnych, kanonicznych kategorii stowarzyszeń publicznych.
Część trzecia dysertacji, zdecydowanie najdłuższa (ss. 137-390), stanowi analizę
struktury i funkcjonowania stowarzyszeń publicznych. Podzielona została na sześć
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obszernie rozbudowanych rozdziałów, w których poruszone zostały zagadnienia: elementów konstytutywnych stowarzyszenia publicznego (erekcja, misja, działalność
w imieniu Kościoła i cele stowarzyszeń publicznych); rodzajów stowarzyszeń publicznych znanych prawu kanonicznemu (stowarzyszenia duchownych, a także ich szczególny rodzaj: stowarzyszenia kleryckie, stowarzyszenia wiernych uczestniczących
w duchu instytutu zakonnego oraz stowarzyszenia świeckich); członków stowarzyszeń (wstąpienie do stowarzyszenia, status prawny członków, ich wydalenie, członkowie – niekatolicy); zarządu; roli zwierzchniej hierarchii kościelnej oraz zasad
funkcjonowania stowarzyszeń publicznych (w tym autonomia, statuty i zarząd dobrami doczesnymi).
Zakończenie rozprawy, złożone z osiemnastu punktów, stanowi niejako podsumowanie, streszczenie, zbiór wniosków oraz refleksji związanych z jej problematyką.
Całościowa analiza zagadnienia pozwoliła Autorowi na wypracowanie definicji stowarzyszenia publicznego, której – jak zauważa Autor – przynajmniej w sposób całościowy brak zarówno w prawie, jak również w doktrynie. Ta próba definicji, kończąca
rozprawę, stanowi jakby kwintesencję całej przeprowadzonej analizy.
Recenzenci rozprawy habilitacyjnej ks. dr Tomasza Rakoczego zgodnie ocenili, że
Autor dobrze i wiernie zrealizował swe zamierzenia badawcze, poddał wnikliwej analizie teksty pastoralne i normatywne udowadniając, że potrafi właściwie je interpretować, umiejętnie korzysta z osiągnięć doktryny, a jednocześnie, analizując zagadnienia,
potrafi zająć własne stanowisko, proponować rozwiązania i wyciągać wnioski.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr Tomaszowi
Rakoczemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie
prawa kanonicznego.
						

Urszula Nowicka

DOKTORAT KS. ADAMA PAWLASZCZYKA
Dnia 26 października 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr Adama Pawlaszczyka, absolwenta studiów zaocznych wyżej wymienionego Wydziału, pomocniczego wikariusza sądowego Trybunału Metropolitalnego
w Katowicach. Doktorant przedstawił Radzie Wydziału rozprawę zatytułowaną
Prawo małżonków do zaskarżenia ważności małżeństwa a ochrona małżeństwa w kano
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nicznym prawie procesowym. Przedmiotowa praca napisana została na Wydziale Prawa
Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod kierunkiem naukowym ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego. Z kolei recenzentami rozprawy byli
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda z UPJPII w Krakowie oraz ks. prof. dr hab. Wojciech
Góralski.
Każdy, komu prawo tego nie zabrania, może zawrzeć małżeństwo (kan. 1058
KPK). Ważnie zawarte pozostaje nierozerwalne, ponadto cieszy się przychylnością
prawa (kan. 1060 KPK). Jednak podobnie jak wszyscy mogą małżeństwo zawrzeć,
tak też każdy ma prawo zaskarżenia jego ważności. Nie oznacza to, że ma prawo do
uzyskania takiego wyroku, jakiego oczekuje, ale że może zwrócić się do sądu o przeprowadzenie dochodzenia w swojej sprawie. Zaskarżając małżeństwo wyraża bowiem
dopiero swój subiektywny sąd co do jego nieważności, który jednak niekoniecznie
i nie zawsze musi odpowiadać prawdzie. Prawodawca chroni małżeństwo i chroni jego
nierozerwalności, której źródłem jest zamysł Boży. W ten sposób dochodzi do „spotkania” dwóch zasad i dwóch wartości – z jednej strony prawa wiernego do zaskarżenia ważności małżeństwa, z drugiej – ochrony małżeństwa, a w konsekwencji także
ochrony własnej tożsamości wspólnoty kościelnej. Wzajemna relacja pomiędzy nimi
stała się przedmiotem refleksji Doktoranta – i nie jest to bynajmniej jedynie wywód
teoretyczny, ale analiza przeprowadzona w oparciu oraz w trosce o praktykę sądową.
Przedstawiona Radzie Wydziału rozprawa doktorska składa się z następujących
elementów: bibliografia (ss. 5-19), wykaz skrótów (ss. 20-21), wstęp (ss. 22-29), cztery rozdziały merytoryczne, podzielone na punkty i podpunkty (ss. 30-197) oraz zakończenie (ss. 198-206).
We wstępie dysertacji Autor określa przedmiot swoich badań naukowych, uzasadniając wybór problematyki, aktualnej nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale
również praktycznego. W dzisiejszych czasach zainteresowanie stwierdzeniem nieważności małżeństwa staje się bowiem coraz większe, jednak jego rozumienie – często
jako „rozwodów kościelnych” – powoduje zaniepokojenie oraz niebezpieczeństwo dla
wizerunku Kościoła w świecie. Autor omawia także metody, jakimi posłużył się przy
realizacji tematu pracy, przedstawia strukturę pracy oraz prezentuje materiał źródłowy,
z którego korzystał.
Rozdział pierwszy, zatytułowany Prawo do sądu jako prawo fundamentalne i pra
wo wiernego w Kościele (ss. 30-72), Autor rozpoczyna od przedstawienia prawa do
prowadzenia postępowania przed sądem na tle praw człowieka w ogólności oraz stosunku Kościoła do tych praw. Zagadnienie procesu jako przedmiotu prawa wiernego
omawia w specyficznym kontekście, jakim jest wspólnotowy charakter Kościoła; wyjaśnia pojęcia forum i iudicium oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi oraz ukazuje
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szczególny wymiar i sens, jakiego nabiera prawo do procesu w Kościele, z uwagi na
sprawowaną w nim sacra potestas.
Rozdział drugi, poświęcony zagadnieniu Między jednostką i wspólnotą. Nierozer
walność małżeństwa w communio (s. 73-114), realizuje dwa cele: przedstawienie nauki Kościoła o małżeństwie jako związku nierozerwalnym, oraz ukazanie napięć, jakie
w związku z tym mogą rodzić się pomiędzy jednostką i wspólnotą, do której ta jednostka należy. Bowiem – jak wyjaśnia sam Autor – z jednej strony wierny uczestniczy
w życiu wspólnoty, a wspólnota gwarantując mu autonomiczność wzrasta dzięki nie
mu, z drugiej zaś strony wierny, mając swoje podstawowe prawa, staje wobec wspól
noty z pragnieniem ich zrealizowania, a wspólnota – mając na uwadze konieczność
zachowania swojej tożsamości poprzez ochronę wiary i zachowywanie prawa – powin
na jednocześnie zapewnić mu możliwość tej realizacji. Do takiego napięcia dochodzi
z pewnością w związku z zasadą nierozerwalności małżeństwa – kiedy wierny, należący do wspólnoty głoszącej nierozerwalność, chce jednocześnie zaskarżyć swoje
małżeństwo.
Trzeci rozdział dysertacji zatytułowany został Skarga powodowa i dekret oddalają
cy jako egzemplifikacja przyporządkowania prawa do zaskarżenia ważności małżeń
stwa i ochrony małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym (ss. 115-152). Autor
omawia w nim zagadnienie skargi powodowej jako podstawowego środka służącego
wszczęciu procesu. Czyni to zarówno w aspekcie formalnym – wskazując na ewolucję, jaka dokonała się w odniesieniu do osoby zdolnej do zaskarżenia małżeństwa, jak
i w aspekcie materialnym – próbując m.in., w oparciu o kolejne dokumenty, wyjaśnić
wątpliwości i różnice w zakresie istoty skargi: accusatio czy petitio? Następnie omawia
kwestię dekretu oddalającego skargę, ujmując go w perspektywie częściowej jedynie
realizacji prawa wiernego do sądu.
Rozdział czwarty, zatytułowany Istota prawa kościelnego w kontekście równorzęd
ności prawa do sądu i ochrony małżeństwa (ss. 153-197), jest wyrazem troski Autora
o proces małżeński, narażony dziś na działanie wielu czynników wypaczających
i deformujących jego istotę. Stąd też omawia w nim takie zagadnienia jak formalizm
i jurydyzm prawa kościelnego, konieczność odniesienia do tajemnicy Kościoła, które to
odniesienie ma stać się gwarantem właściwego pojmowania prawa kanonicznego oraz
kwestię tzw. ochoty procesowej i czynników ją stymulujących, a w końcu zaufania jako
fundamentu w relacji pomiędzy sędzią a wiernym.
Zakończenie pracy stanowi przedstawienie wniosków / konkluzji, będących wynikiem przeprowadzonych rozważań i analiz. Jest podsumowaniem, ale jednocześnie
próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie dysertacji, a mianowicie a relację pomiędzy prawem wiernego do zaskarżenia ważności swego małżeństwa a ochroną jego
nierozerwalności. Oscylując w tej optyce, Autor zwraca uwagę na niezwykle istotną
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kwestię, mianowicie: na dążenie do prawdy, będące zawsze celem procesu. To dążenie
do prawdy powinno wyznaczać kierunek działania zarówno sędziów, jak również stron
oraz ich adwokatów; niestety, często zdaje się o nim zapominać lub go nie rozumieć.
Obaj recenzenci wskazali zarówno pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
przedstawionej przez ks. mgr Adama Pawlaszczyka 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
i aktualność wyboru problematyki badawczej oraz to, że rozprawa ks. mgr Adama
Pawlaszczyka stanowi ważny element w zakresie badania problematyki naukowo
i społecznie ważnej, a Autor dobrze zrealizował swoje założenia badawcze.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich, opinie recenzentów oraz pozytywny
wynik obrony, nadała ks. Adamowi Pawlaszczykowi stopień naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
Urszula Nowicka

DOKTORAT PANI JUSTYNY KRZYWKOWSKIEJ
Dnia 9 listopada 2010 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Justyny Krzywkowskiej, absolwentki wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorantka przedłożyła Radzie Wydziału rozprawę pt. Adwokat w sprawach o nie
ważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich zastosowanie w sądach ko
ścielnych w Polsce (1983-2007). 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. Ryszard Sztychmiler z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak
z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Praca p. mgr Justyny Krzywkowskiej składa się ze Spisu treści (s. 2-3); Wykazu
skrótów (s. 4-5); Wstępu (s. 6-10); Rozdziału I: „Miejsce adwokata kościelnego w procesach kanonicznych” (s. 11-44), Rozdziału II: „Ustanowienie adwokata kościelnego”
(s. 45-81), Rozdziału III: „Szczegółowe zadania adwokata w procesie małżeńskim”
(s. 82-126), Rozdziału IV: „Działania i funkcje zakazane adwokatowi” (s. 127-144);

[19]

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

505

Rozdziału V: „Ustanie pomocy adwokata” (s. 145-158); Zakończenia (s. 159-164)
oraz z Bibliografii (s. 165-198).
Doktorantka w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazała na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwróciła uwagę, że podstawą
wyboru tematu pracy doktorskiej był zamiar uzupełnienia prowadzonych w doktrynie rozważań w przedmiocie udziału adwokata w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz uwypuklenie różnorodności jego zadań. Instrukcja
procesowa Dignitas connubii z 2005 roku uszczegółowiła normy kodeksowe między
innymi w zakresie działalności adwokatów przy sądach kościelnych. Coraz żywsze
zainteresowanie w Polsce instytucją adwokata w procesie kanonicznym postępuje od
kilku lat. Świadczy o tym ukazująca się literatura, dyskusje kanonistów, tematyka prac
dyplomowych czy organizowane sympozja naukowe. Jednak na gruncie polskim do
tej pory ukazała się tylko jedna publikacja książkowa autorstwa Małgorzaty Baran,
poświęcona czynnościom adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności
małżeństwa.
Podstawą przeprowadzonych badań były materiały źródłowe i literatura pozyskana
poprzez kwerendy w zbiorach bibliotecznych, polskich i zagranicznych, a także poszukiwania w archiwach kościelnych. Niezbędne do zobrazowania polskiej praktyki
w zakresie posługi adwokackiej okazały się dane uzyskane z korespondencji i przeprowadzonych rozmów z pracownikami 35 sądów kościelnych w Polsce, zwłaszcza oficjałami oraz adwokatami kościelnymi, zarówno stałymi, jak i prywatnymi. Przedmiot
badań uzasadniał wykorzystanie w pracy szeroko rozumianej metody dogmatycznoprawnej. W niektórych kwestiach zasygnalizowany został aspekt historyczny, ale tylko
w takiej mierze, w jakiej okazało się to konieczne i użyteczne dla lepszego zrozumienia aktualnych przepisów regulujących instytucję adwokata.
Rozdział pierwszy dysertacji obejmuje zagadnienia wstępne, jak również ukazuje – na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji
Dignitas connubii oraz pism Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej do trybunałów kościelnych w Polsce – stanowisko ustawodawcy kościelnego w odniesieniu
do udziału adwokata w procesach kanonicznych, zwłaszcza w sprawach o nieważność
małżeństwa. W rozdziale tym najpierw Doktorantka wyjaśniła podstawowe terminy
ściśle powiązane z omawianą kwestią oraz przedstawiła zarys historycznego rozwoju
urzędu adwokata, z uwzględnieniem prawa rzymskiego, gdyż w tym ustawodawstwie
należy szukać podstaw instytucji adwokata w prawie kanonicznym. Następnie w rozdziale tym przedstawiła, kiedy udział adwokata jest konieczny.
W rozdziale drugim Doktorantka omówiła zagadnienia dotyczące sposobu ustanowienia adwokata stałego (mianowanie) i wolnego (zatwierdzanie), w tym analizę
kwalifikacji naukowych i moralnych, wymaganych przez prawo kanoniczne, jakimi
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powinien legitymować się adwokat, także rotalny. W tej części pracy przedstawiła
ponadto działalność poradni kanonicznych i kanoniczno-prawnych w Polsce oraz cele
Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.
Problemowi czynnego uczestnictwa adwokata w procesie małżeńskim poświęcony został rozdział trzeci rozprawy doktorskiej. Autorka przedstawiła w nim zadania
adwokata przed procesem, jako doradcy oraz w trakcie trwania procesu, jako obrońcy procesujących się stron. Ukazała katalog jego uprawnień, jak również zakres obowiązków jakie nakłada na niego Kodeks Prawa Kanonicznego i Dignitas connubii.
W rozdziale tym ukazała różnorodną praktykę w zakresie współdziałania adwokatów
i pracowników w sądach kościelnych w Polsce (np. kwestia udziału adwokata w przesłuchaniach czy też jego dostęp do akt sądowych).
Następny, czwarty rozdział zawiera analizę zakazów jakie ustawodawca stawia
wobec adwokatów. Zostały tu zaprezentowane działania (układanie się o wygórowane wynagrodzenie, sprzeniewierzenie się urzędowi z racji podarunków, obietnic
lub innego motywu, zabieranie spraw z właściwego sądu celem uzyskania szybszego
i korzystnego dla strony wyroku w innym sądzie) i funkcje (zeznawanie w charakterze
świadka, łączenie funkcji adwokata z sądowymi urzędami kościelnymi, bezpodstawne
wycofanie się ze sprawy w trakcie jej trwania), które z mocy prawa są zabronione adwokatowi kościelnemu. W sądach kościelnych w Polsce do 2007 roku nie odnotowano
żadnych z tego rodzaju działań i funkcji zakazanych adwokatowi.
W ostatnim, piątym rozdziale omówione zostały przyczyny wygaśnięcia zlecenia
udzielonego adwokatowi kościelnemu, jak również sankcje karne nakładane na adwokata za niestosowanie się do przepisów prawa, a mianowicie karne środki zaradcze,
grzywna, zawieszenie w pełnieniu urzędu oraz skreślenie z listy adwokackiej.
W świetle przeprowadzonych analiz Doktorantka stwierdziła, iż zapotrzebowanie
stron procesowych w Polsce na pomoc ze strony adwokata jest coraz większe. Niestety,
pojawiające się coraz liczniej w różnych środkach przekazu nieprawdziwe informacje
na temat możliwości uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa wprowadzają
ludzi w błąd odnośnie do obowiązujących procedur. W związku z tym coraz bardziej
uwidacznia się konieczność fachowej pomocy doradczej. Wielkim problemem dla
Kościoła są tzw. nieuczciwi „adwokaci”, którzy szeroko reklamują się w mediach, nie
mają zatwierdzenia od biskupa diecezjalnego, a świadczą porady prawne w zakresie
prawa kanonicznego. Tacy „adwokaci” wykorzystując trudną sytuację strony procesowej, jej nieznajomość prawa procesowego, naciągają lub omijają niektóre przepisy
prawa w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Ich zachowanie wywołuje zgorszenie
i przyczynia się do powstawania negatywnego obrazu Kościoła. Konieczne jest ujednolicenie praktyki w sądach kościelnych w Polsce. Należy dołożyć wszelkich starań,
aby strony procesowe miały możliwość korzystania z pomocy adwokata w procesach
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o stwierdzenie nieważności małżeństwa i korzystały z niej. Należy promować otwieranie kancelarii prawnych, przy czym udzielenie aprobaty przez biskupa diecezjalnego
winno nastąpić po zapoznaniu się z ich programem działania, kompetencją i rzetelnością funkcjonowania, tak, aby mogły one skutecznie i zgodnie z prawem posługiwać
na rzecz prawdy obiektywnej. Widoczny jest problem istnienia tzw. fikcyjnych adwokatów, którzy nie wypełniają swojej posługi, a jedynie widnieją na listach adwokatów
w celu wypełnienia zaleceń Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Należy
zwrócić także uwagę, że ze względów praktycznych (m.in. obecność na przesłuchaniach, publikacja akt) zatwierdzenie na adwokata w pierwszej kolejności winny uzyskiwać osoby zamieszkałe w diecezji, w której siedzibę ma sąd, zwłaszcza gdy będą
chciały łączyć funkcję adwokata z funkcją pełnomocnika. W kwestii ustalania stawek
adwokackich wynagrodzenie adwokata powinno być godziwe. Według Doktorantki
najlepszym rozwiązaniem byłoby dostosowanie wysokości kosztów procesowych
i honorariów dla adwokatów do wysokości zarobków strony procesowej. Koszty
adwokackie nie mogą być jednak przeszkodą dla strony w korzystaniu w procesie
z pomocy adwokata. Prawo kanoniczne nie określa, czy adwokaci sądowi winni być
ustanawiani aż do odwołania, czy na ściśle określony czas. Wydaje się słuszne, aby
na początku zatwierdzać adwokata na czas niezbyt długi, a gdy jego udział okaże się
pożyteczny i właściwy, zatwierdzenie wtedy przedłużyć.
Na zakończenie autoprezentacji rozprawy Doktorantka stwierdziła, iż funkcja
adwokata stanowi szczególny wyraz urzeczywistnienia prawa wiernych do obrony
prawnej. Żadne racje faktyczne i prawne, z wyjątkiem zakazów przewidzianych przez
ustawodawcę, nie są wystarczającym argumentem za uniemożliwieniem adwokatowi
udziału w procesie kanonicznym. Niewątpliwie wyczerpujące udzielenie wiernemu
kompetentnej porady prawnej jest niezmiernie istotne i stanowi przejaw troski o dobro
stron procesowych oraz kompetentną i skuteczną pomoc prawną dla małżonków.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji p. mgr
Justyny Krzywkowskiej i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autorka dobrze zrealizowała 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 p. mgr Justynie Krzywkowskiej
stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR
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DOKTORAT KS. LESŁAWA KRZYŻAKA
Dnia 9 listopada 2010 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej ks. mgr Lesława Krzyżaka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Treść wiary boskiej i katolickiej
w świetle kanonu 750 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Motu proprio „Ad Tuendam
Fidem”. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW
pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Henryka Stawniaka. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu i ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior z Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca doktorska ks. mgr Lesława Krzyżaka składa się ze Spisu treści (s. 2-6);
Wstępu (s. 8-13); Rozdziału I: „Magisterium w służbie wiary” (s. 14-75); Rozdziału II:
„Podstawowe prawdy wiary boskiej” (s. 76-129); Rozdziału III: „Treść prawd wiary katolickiej” (s. 130-194); Rozdziału IV: „Ochrona wiary i przestępstwa przeciw
wierze” (s. 195-231); Zakończenia (s. 232-235); Wykazu skrótów (s. 236-238) oraz
z Bibliografii (s. 239-275).
Doktorant w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazał na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwrócił uwagę, iż treść wiary boskiej i katolickiej stanowi depozyt wiary Kościoła. Każdy wierny tej wspólnoty
jest zobowiązany przyjąć i wyznawać określoną treść wiary. Obowiązek ten wynika z przyjętego sakramentu chrztu świętego. Treść prawd wiary przekazuje i chroni
Magisterium Kościoła. Na mocy mandatu otrzymanego od Chrystusa i charyzmatu
asystencji Ducha Świętego, Magisterium Kościoła strzeże integralności depozytu wiary, autorytatywnie interpretuje i proponuje teologom dalsze pogłębianie treści wiary.
W pogłębianiu zrozumienia Objawienia pomocą Magisterium służą teolodzy. Wyniki
badań prezentują oni Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, a ten z kolei przekazuje wiernym. Zasygnalizowane wyżej kwestie były inspiracją do podjęcia tematu
w dysertacji.
Źródłami dla tej pracy o treści wiary boskiej i katolickiej są Kodeks Prawa
Kanonicznego i Motu proprio Ad Tuendam Fidem, a także dokumenty papieskie dotyczące tej tematyki oraz nauki katolickiej podanej w sposób ostateczny. Ponadto
źródłami pracy jest szereg pozycji naukowych omawiających treść poszczególnych
prawd wiary. Niektóre z treści wiary doczekały się solidnych opracowań naukowych.
Niemniej jednak są treści wiary, które nie są lub są ostrożniej podejmowane przez
teologów. Wynika to między innymi z tego, że Magisterium Kościoła zwróciło uwagę
niektórym teologom na ramy ich pracy i na troskę o odpowiedzialne badanie depozytu
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wiary. Pomimo licznych publikacji zagadnienie treści wiary boskiej i katolickiej nie
zostało jeszcze wyczerpująco opracowane.
Celem więc niniejszej pracy było wyartykułowanie i dookreślenie treści wiary
boskiej i katolickiej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego. Podjęta została próba
wskazania, jaka jest treść wiary boskiej i katolickiej oraz nauki kościelnej podkreślanej
przez Motu proprio Ad Tuendam Fidem. Ponadto celem rozprawy było także zbadanie,
jakie są podstawy dla tych treści wiary Kościoła. Kolejnym było określenie, jaka jest
prawno-karna ochrona dla tych treści wiary, które trzeba przyjąć i których nie można
odrzucić. Następnie zadaniem pracy było wskazanie, jakie konsekwencje ponosi wierny, który nie akceptuje lub zaprzecza jakiejś prawdzie wiary boskiej i katolickiej oraz
nauce katolickiej podanej w sposób ostateczny.
Praca doktorska składa się z czterech wzajemnie dopełniających się rozdziałów.
Rozdział I został poświęcony przedstawieniu współczesnego rozumienia Magisterium
Kościoła, jego miejsca i roli we wspólnocie kościelnej oraz w relacji do teologii.
Z analizy wynika, że Pismo święte, Tradycja przekazana przez apostołów i pierwotne
wspólnoty wierzących oraz sukcesja apostolska są skarbnicą, która dała początek treściom prawd wiary boskiej i katolickiej. Te trzy źródła, od strony teologicznej i kanonicznej tworzą i kształtują treści wiary oraz wyznaczają ramy poprawnego przekazu
ich treści. Ten podstawowy fundament wiary jest bogactwem, na którym powstało
i z którego czerpie Magisterium Kościoła. Urząd Magisterium tworzył się przez wieki,
został umiejscowiony we wspólnocie kościelnej, ma wyznaczone zadania, a wykorzystując różne środki stoi na straży treści prawd wiary. Z treści tego rozdziału wyraźnie wynika, że Magisterium Kościoła nie jest ponad Objawieniem, ale jest na służbie
prawd wiary, które we wspólnocie wierzących podawane są do wierzenia, wyjaśniane
i podlegają ochronie.
W rozdziale II posługując się metodą ściśle teologiczną, w oparciu o dane skryptystyczne, pisma patrystyczne i nauczanie Kościoła, przybliżono prawdy de fide creden
da, czyli prawdy wiary zawarte w Credo oraz prawdy, które nie są zawarte w Credo,
ale stanowią przedmiot Objawienia Bożego i prawd wiary boskiej i katolickiej. Te
prawdy zostały omówione w następującej kolejności: prawdy odnoszące się do Pana
Boga w tajemnicy Trójcy Osób Bożych, prawdy odnoszące się do Kościoła i sakramentów oraz prawdy odnoszące się do rzeczy ostatecznych człowieka. Przy opracowaniu
tego rozdziału pewną trudność stanowiły dogmaty maryjne w kontekście ich umieszczenia w pracy. Z jednej strony są one ściśle powiązane z teologicznymi prawdami
o Osobie Chrystusa, a z drugiej strony Boże macierzyństwo Maryi stanowi podstawę
Jej wszystkich przywilejów i świętości i konsekwentnie są one dogmatami, czyli autonomicznymi prawdami wiary boskiej i katolickiej. Ostatecznie zdecydowano się na
przedstawienie ich w powiązaniu z tajemnicą Chrystusa, jako Osoby Trójcy Świętej.
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W rozdziale III ukazano prawdy wiary kościelnej de fide tenenda. Prawdy te
w sprawach wiary i moralności przekazuje Kościół w sposób ostateczny. Są one definiowane w sposób uroczysty przez Biskupa Rzymskiego, gdy wypowiada się ex
catedra, przez kolegium biskupów zgromadzonych na soborze albo nieomylnie przekazywane w nauczaniu zwyczajnym i powszechnym Kościoła. Prawdy te są niezbędnym warunkiem wiernego zachowywania i wyjaśniania depozytu wiary, chociaż nie
zostały przedstawione przez Magisterium Kościoła jako formalnie objawione. W rozdziale tym omówiono dwa rodzaje prawd. Pierwszą grupę tworzą prawdy związane
z Objawieniem na mocy logicznego myślenia. Są to: rozwój doktryny o nieomylności
Biskupa Rzymskiego, nauczanie o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom, doktryna o niegodziwości eutanazji, nauczanie o niegodziwości prostytucji
i nierządu. W drugiej grupie omówiono prawdy związane z Objawieniem na mocy
konieczności historycznej, którymi są: prawomocność wyboru Biskupa Rzymskiego,
prawomocność zwołania soboru powszechnego, naukę o kanonizacji i deklarację
o nieważności święceń anglikańskich.
Rozdział IV poświęcony został prawno-karnej ochronie wiary boskiej i katolickiej i nauki katolickiej podanej w sposób definitywny. Uwzględniono przy tym zagadnienie wolności i posłuszeństwa wobec Magisterium Kościoła, podstawowych zadań
Kongregacji Nauki Wiary i jej sposobu postępowania w sprawie weryfikowania prawowierności nauki. W segmencie pierwszym rozdziału o karalności za poszczególne
przestępstwa omówiono przestępstwa przeciwko prawdom de fide credenda: apostazja, herezja, schizma, przestępstwa przeciwko sakramentom (tj. przekraczaniu granic
w komunikacji z innymi wyznaniami), krzywoprzysięstwo i bluźnierstwo, przestępstwa przeciw Eucharystii i spowiedzi (tj. rozgrzeszenie wspólnika grzechu, solicytacja, naruszenie tajemnicy spowiedzi) oraz przestępstwa przeciwko życiu (zabójstwo
i aborcja). Natomiast w segmencie drugim omówiono przestępstwa, które stanowią
akty skierowane przeciw prawdom de fide tenenda, nauce kościelnej (fides ecclesiasti
ca), czyli doktrynie katolickiej podanej definitywnie. Ten ostatni rozdział był pomyślany jako wskazujący na troskę Kościoła o czystość depozytu wiary, a nie szczegółowo
opisujący i analizujący problematykę karną wokół prawd wiary boskiej i katolickiej
oraz prawd nauki katolickiej podanej w sposób ostateczny.
Podsumowując całość pracy doktorskiej Doktorant stwierdził, że w przekazywaniu
treści prawd wiary nie można ograniczyć się tylko do pierwszorzędnego przedmiotu nieomylności, który stanowią wydarzenia zbawcze i prawdy formalnie objawione.
Konieczne jest rozszerzenie przekazu o drugorzędny przedmiot nieomylności, którego
treści, chociaż nie zostały formalnie objawione, to jednak istotnie wiążą się z przekazywaniem nauki objawionej. Brak możliwości nieomylnego stwierdzenia tych treści
stanowiłby istotną przeszkodę uniemożliwiającą przejrzyste i integralne przekazywa-
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nie depozytu wiary. Kościół czerpiąc z Pisma świętego, Tradycji apostolskiej i sukcesji
apostolskiej oraz z doświadczenia historii coraz doskonalej i wnikliwiej przekazuje
i broni depozytu wiary. Poprzez wieki, a zwłaszcza współcześnie, dba on o wierny
i integralny przekaz depozytu wiary. Jest to wyrazem jego pasterskiej troski.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji
ks. mgr Lesława Krzyżaka 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. mgr Lesławowi Krzyżakowi
stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

DOKTORAT PANI KATARZYNY MAJCHRZAK
Dnia 25 stycznia 2011 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej p. mgr Katarzyny Majchrzak, absolwentki wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorantka przedłożyła Radzie Wydziału rozprawę pt. Ochrona karna prawa do ży
cia dziecka poczętego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem ks.
prof. UKSW dr hab. Wiesława Kiwiora. Recenzentami rozprawy byli: ks. prof. UPJPII
dr hab. Tomasz Rozkrut z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
i ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak z Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca p. mgr Katarzyny Majchrzak składa się ze Spisu treści (s. 2-7); Wykazu skrótów (s. 8-9); Wstępu (s. 10-14); Rozdziału I: „Pojęcie aborcji – przerwanie ciąży”
(s. 15-41), Rozdziału II: „Podmiot czynny przestępstwa przerwania ciąży” (s. 42-65),
Rozdziału III: „Strona obiektywna przestępstwa aborcji” (s. 66-94), Rozdziału IV:
„Strona subiektywna przestępstwa aborcji” (s. 95-140); Rozdziału V: „Sankcja karna”
(s. 141-183); Zakończenia (s. 184-187) oraz z Bibliografii (s. 188-203).
Doktorantka w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazała na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwróciła uwagę, że podjęła się
dokonania analizy tego zagadnienia między innymi z tego powodu, że ostatnio bardzo
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często poruszana jest ta kwestia, zwłaszcza w kontekście rzekomego prawa kobiet
do decydowania o życiu dziecka poczętego. Prawo do życia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Natomiast samo życie to jedno z największych wartości. Życie
człowieka należy do najwyższych wartości indywidualnych i społecznych, dlatego
stanowi jeden z głównych przedmiotów ochrony karnej. Norma prawa Bożego „nie
zabijaj” sankcjonowana jest przez Kościół, który swoim prawem karnym chroni każde
życie ludzkie od samego poczęcia aż po jego naturalną śmierć. Prawodawca kościelny
w kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku chroni prawo do życia dziecka poczętego, które rozwija się w łonie matki.
Opracowanie tematu Autorka oparła na podstawowych źródłach prawa kanonicznego, czyli na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1917 roku. Wzięła również pod uwagę wiele dokumentów Kościoła,
które poruszają kwestię ochrony karnej dziecka poczętego. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim encyklikę Evangelium vitae Jana Pawła II z 25 marca 1995
roku. W swoich badaniach posłużyła się bogatą literaturą prawa karnego dotyczącą
ogólnych zagadnień o przestępstwie i karze.
Doktorantka zaznaczyła, że w opracowaniu tematu posłużyła się metodą dogmatyczno-prawną. W niektórych częściach pracy zastosowała metodę historyczno-prawną. Prezentowana praca składa się z pięciu rozdziałów.
W rozdziale I zostało przedstawione pojęcie aborcji. Omówiono w nim zwłaszcza znaczenie prawne aborcji w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku. Podane są także informacje na temat przestępstwa aborcji w nauczaniu Kościoła
na przestrzeni wieków. Jest również mowa o pojmowaniu tego czynu przestępnego
w świetle Pisma Świętego.
Rozdział II poświęcony został podmiotowi czynnemu przestępstwa przerwania ciąży. Poruszono również zagadnienie współudziału w przestępstwie aborcji, z uwzględnieniem podziału na uczestników koniecznych i niekoniecznych. Autorka rozróżniła
współudział fizyczny i moralny, który w przestępstwie aborcji może się przejawiać
jako zlecenie, nakaz bądź podżeganie.
W rozdziale III poruszona została kwestia dotycząca strony obiektywnej przestępstwa aborcji, czyli strony przedmiotowej. Przestępstwo aborcji jest przestępstwem
materialnym, czyli o jego dokonaniu decyduje skutek przestępnego działania. Do dokonania aborcji konieczna jest realizacja zamierzonego przez sprawcę skutku, to znaczy rzeczywiste przerwanie ciąży. W tej części pracy jest także mowa o usiłowaniu
popełnienia przestępstwa przerwania ciąży.
Z kolei w rozdziale IV ukazano stronę subiektywną przestępstwa aborcji, czyli
sprawę dotyczącą podmiotu, który popełnia przestępstwo. Przede wszystkim poruszono kwestię winy sprawcy. Omówiono ponadto okoliczności wyłączające poczytalność

[27]

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

513

i odpowiedzialność karną za aborcję, jak również okoliczności, które nie modyfikują
poczytalności i odpowiedzialności karnej za przestępstwo przerwania ciąży.
Rozdział V poświęcony został odpowiedzialności sprawcy za popełnione przestępstwo przerwania ciąży. Zgodnie z kan. 1398 sankcją karną za przestępstwo skutecznego przerwania ciąży jest ekskomunika latae sententiae. Omówiono więc jej wymiar
i skutki. Następnie Autorka przedstawiła zagadnienie absolucji od ekskomuniki, dalej
kwestię dodatkowej sankcji karnej za przestępstwo aborcji ze względu na przynależność do instytutu życia zakonnego, instytutu świeckiego bądź do stowarzyszenia życia
apostolskiego, czyli karę wydalenia.
Podsumowując swoje badania Doktorantka stwierdziła, iż ochrona karna prawa do
życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym jest zagadnieniem niezwykle doniosłym, ale jednocześnie dość problematycznym. Wartość i nienaruszalność życia ludzkiego oparta jest przede wszystkim na fakcie, iż u początku każdej osoby ludzkiej
znajduje się stwórczy akt Boga. Dlatego prawo do życia jest święte i powinno być
chronione z należytą troską. Człowiek w fazie prenatalnej jest niemal niezauważalny
i wyjątkowo bezbronny. Nie może się bronić tak, jak człowiek już urodzony, który
choćby poprzez płacz lub krzyk działa na zmysł wzroku i słuchu. Dziecko poczęte,
będące w łonie matki, pozostaje niejako zdane na wyobraźnię i dobrą wolę tych, od
których jest uzależnione. Prawodawca kościelny ustanowił normy chroniące dziecko
poczęte ze względu na jego wartość i godność osoby, a nie ze względów majątkowych,
społecznych czy politycznych. Prawo do życia nie jest nadane przez władzę państwową, dlatego żadna władza nie może tego prawa nikogo pozbawiać. Niewątpliwie
współcześnie wzrasta zainteresowanie prawami człowieka. Zwłaszcza dużo można
usłyszeć na temat prawa do życia i prawa do wolności, kiedy są one łamane. Nikt
również nie podważa znaczenia istnienia i potrzeby szanowania i przestrzegania tych
praw. Jednakże problem powstaje, kiedy trzeba skonkretyzować te prawa. Pojawia
się bowiem w tej sytuacji niebezpieczeństwo, że z prawem osoby trzeciej wiąże się
nasz obowiązek. Wówczas nie wspominamy o należnych prawach osobie trzeciej, lecz
podnosimy głos, że są łamane nasze prawa. Takim przykładem jest, niestety, prawo
do życia dziecka poczętego, kiedy matka nie zauważa, że to dziecko ma prawo do
życia i do dalszego rozwoju i nie chroni go przed niebezpieczeństwem. Przeciwnie,
matka podnosi wtedy głos, ale w obronie swego prawa do wolności, do decydowania
o własnej przyszłości i o własnym życiu. Należy wyraźnie podkreślić, że dziecko poczęte w pewnym sensie zależne jest od matki, ale – w świetle nauki Kościoła i kanonicznego prawa karnego – nie daje jej to żadnego prawa, aby swobodnie decydować
o jego życiu. Analiza problematyki dotyczącej ochrony karnej prawa do życia dziecka
poczętego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku nasuwa oczywisty wniosek,
że jest to niewątpliwie istotne zagadnienie, które wymaga zainteresowania w sferze
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kanonicznego prawa karnego, a nie tylko w sferze problemów etycznych związanych
z przestępstwem przerwania ciąży.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji p. mgr
Katarzyny Majchrzak i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą wymogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autorka dobrze zrealizowała 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 p. mgr Katarzynie
Majchrzak stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR
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