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Uchwała nr 22/ 2010/2011
Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu UKSW o nadanie tytułu doktora honoris causa
Kard. Peterowi Erdö, Prymasowi Węgier
§1
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.. 1365, z późn. zm.) oraz
§ 7 ust. 2 i 3 Statutu UKSW Rada Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW działając na wniosek Dziekana Wydziału w uznaniu wybitnych zasług położonych na rzecz rozwoju nauki, zwłaszcza prawa kanonicznego w zakresie historii źródeł i literatury prawa kanonicznego,
prawa małżeńskiego, prawa o sakramentach świętych, problemów relacji między obrządkami, jak również prawa konkordatowego, a także rozwoju szkolnictwa wyższego na Węgrzech postanawia wystąpić
z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
o nadanie tytułu doktora honoris causa Kard. Peterowi Erdö,
Prymasowi Węgier oraz o wyznaczenie dwóch recenzentów. Jako recenzentów proponuje się:
–– Ks. prof. dr hab. Jana Dyducha UPJPII Kraków
–– Ks. prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego UKSW
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziekan
ks. prof. Józef Wroceński
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Uchwała Nr 20/2011
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
J. Em. Kard. Peterowi Erdö, Prymasowi Węgier
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz
§ 7 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia
14 grudnia 2010 r., po zapoznaniu się z recenzjami, Senat UKSW pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności J.Em.Kard. Pétera
Erdö, Prymasa Węgier, który jako wybitny znawca prawa kanonicznego podejmuje badania, zwłaszcza w zakresie historii prawa kanonicznego, teologii prawa, prawa małżeńskiego, prawa sakramentalnego jak
również prawa konkordatowego oraz prawa europejskiego. Niezwykle
bogaty dorobek naukowy potwierdza Jego ogromny wkład w rozwój
światowej kanonistyki. Znakomite przygotowanie kanonistyczne i teologiczne sprawia, że jest powoływany do pełnienia ważnych urzędów
zarówno w strukturach Kościoła powszechnego jak i węgierskiego.
W swojej rozległej działalności naukowej i kościelnej zawsze zwraca
szczególną uwagę na wartości ewangeliczne i chrześcijańskie w budowaniu Europy i świata. W ramach tych działań należy podkreślić
Jego zaangażowanie w normalizację stosunków między Kościołem
a Republiką Węgierską. Jego niezwykła wiedza, czynne zaangażo-
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wanie, wysoki autorytet w sferze naukowej jak i w życiu publicznym
czynią z Niego jedną z wybitnych postaci współczesnego Kościoła.
J.Em. Kard. Péter Erdö to człowiek o głębokiej wiedzy, szerokich
kompetencjach i niezwykłej skromności. W uznaniu wielorakich zasług Senat postanawia nadać J.Em. Kard. Péterowi Erdö, Prymasowi
Węgier, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
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Q. F. F
F. Q. S.
SUMMIS AUSPICIIS REI PUBLICAE POLONORUM
ET
SANCTAE SEDIS
NOS

HENRICUS SKOROWSKI

SCIENTIARUM HUMANARUM DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE SCIENTIARUM HISTORICARUM ET
SOCIALIUM PROFESSOR ORDINARIUS,
HOC TEMPORE RECTOR MAGNIFICUS
IOSEPH WROCEŃSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS,
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR
EXTRAORDINARIUS,
HOC TEMPORE DECANUS SPECTABILIS
ADALBERTUS GÓRALSKI
IURIS CANONICI DOCTOR HABILITATUS
IN FACULTATE IURIS CANONICI PROFESSOR ORDINARIUS,
PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
SENATUS UNIVERSITATIS STUDIORUM
CARDINALIS STEPHANI WYSZYŃSKI
VARSOVIAE SITAE
AUCTORITATE
DIE VICESIMA QUARTA MENSIS FEBRUARII A. D. MMXI DECLARATA
IN
EMINENTISSIMUM AC REVERENDISSIMUM DOMINUM
DOMINUM

PETRUM ERDỖ
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SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALEM
PRIMATEMQUE HUNGARIAE
EPISCOPUM AUXILIAREM ALBAE REGIAE, HUNGARICE
SZÉKESFEHÉRVÁR, A BEATO IOANNE PAULO P. P. II
NOMINATUM ET AB IPSO ORDINATUM ANNO DOMINI MM☼
ARCHIEPISCOPUM STRIGONIENSEM ET BUDAPESTIENSEM
A. D. MMII CONSTITUTUM EODEMQUE TEMPORE PRIMATEM
HUNGARIAE☼
ANNO PROXIMO CREATUM CARDINALEM PRESBYTERUM
TITULI SANCTAE BALBINAE☼
ELECTUM PRAESIDEM HUNGARICI COETUS EPISCOPORUM
A. D. MMVI PER   QUINQUENNIUM ET POSTEA REELECTUM IN
SEQUENTES QUINQUE ANNOS ☼
EODEMQUE ANNO MMVI PRAESIDEM CONSILII COETUUM
EPISCOPALIUM EUROPAE ELECTUM ☼
MEMBRUM MULTORUM DICASTERIORUM VATICANORUM:
CONGREGATIONIS PRO INSTITUTIONE CATHOLICA
CONGREGATIONISQUE DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA
SACRAMENTORUM ATQUE MEMBRUM PONTIFICII CONSILII
DE LEGUM TEXTIBUS ET SUPREMI TRIBUNALIS SIGNATURAE
APOSTOLICAE PONTIFICIIQUE CONSILII DE CULTURA☼
CUIUS STUDIO ATQUE OPERA RESTITUTA EST PERPETUOQUE
CRESCIT FIDES ATQUE BENEVOLENTIA, QUAE OLIM INTER
HUNGARIAM ET SANCTAM SEDEM INTERCEDEBAT☼
QUI GRADUM DOCTORIS THEOLOGIAE A. D. MCMLXXVI IN
ACADEMIA THEOLOGICA BUDAPESTENSI ET DOCTORATUM IN
IURE CANONICO IN PONTIFICIA UNIVERSITATE LATERANENSI
ROMAE ANNO MCMLXXX OBTINUIT☼
QUI ERAT PROFESSOR IN SEMINARIO STRIGONIENSI AB
ANNO MCMLXXX AD MCLXXXVI
PROFESSORQUE IN FACULTATE IURIS CANONICI IN
PONTIFICIA UNIVERSITATE GREGORIANA ROMAE SITA ANNIS
MCMLXXXVI – MCMLXXXVIII☼ QUI FUIT PROFESSOR IURIS
CANONICI IN FACULTATE THEOLOGIAE BUDAPESTENSI ANNIS
MCMLXXXVIII – MMIII SIMULQUE PROFESSOR HOSPES IN
FACULTATE IURIS CANONICI SUPRA DICTAE GREGORIANAE
ANNIS MCMLXXXIX - -MMII☼ QUI AB ANNO MCMXCVI USQUE
AD ANNUM MMII PROFESSOR ET PRIMUS DIRECTOR INSTITUTI
AD INSTAR FACULTATIS IURIS CANONICI IN UNIVERSITATE
CATHOLICA BUDAPESTIENSI PETRO PAZMANY DICATA
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☼ RECTOREM MAGNIFICUM EIUSDEM CLARISSIMAE
UNIVERSITATIS ANNIS MCMLXXXVIII – MMII ☼ MEMBRUM
HUNGARICAE ACADEMIAE ARTIUM ET SCIENTIARUM ☼
HOMINEM PIETATE ET DOCTRINA PRAESTANTEM IURISQUE
CANONICI PERITIA TOTO IN MUNDO CLARUM ☼
DOCTOREM HONORIS CAUSA QUATTUOR ACADEMIARUM:
INSTITUTI CATHOLICI LUTETIAE PARISIORUM SITI, BABEBOLYAI UNIVERSITATIS CLAUDIOPOLITANAE; UNIVERSITATIS
CATHOLICAE LUBLINENSIS IOANNIS PAULI II ET
UNIVERSITATIS LUDOVICI MAXIMILIANI MONACHII SITAE☼
VIRUM MAXIMI INGENII ET SINGULARIS MODESTIAE,
QUI IN OMNIBUS SUIS CURIS ET OPERIBUS SEMPER
CONSIDERAT, QUANTI MOMENTI SIT EUROPAE ATQUE MUNDO
EVANGELIUM ET RELIGIONIS CHRISTIANAE PRINCIPIA.

DOCTORIS HONORIS CAUSA
SCIENTIARUM IURIDICARUM
NOMEN ET HONORES, IURA ET PRIVILEGIA CONTULIMUS
IN EIUSQUE REI FIDEM PERPETUAMQUE MEMORIAM
HOC DIPLOMA SIGILLO UNIVERSITATIS STUDIORUM
CARDINALIS STEPHANI WYSZYŃSKI
VARSOVIAE SITAE SANCIENDUM CURAVIMUS
H. T. DECANUS SPECTABILIS
		
REV. IOSEPH WROCEŃSKI

H.T.RECTOR MAGNIFICUS
REV. HENRICUS SKOROWSKI

PROMOTOR RITE CONSTITUTUS
REV. ADALBERTUS GÓRALSKI
DATUM VARSOVIAE, DIE DECIMA QUINTA MENSIS
SEPTEMBRIS A. A. D. MMXI

KS. WOJCIECH GÓRALSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Laudacja
wygłoszona z okazji nadania
kard. Péterowi Erdö tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Eminencje,
Eminencjo, Najdostojniejszy Laureacie,
Ekscelencje,
Magnificencje,
Wysoki Senacie,
Szanowni Uczestnicy XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa
Kanonicznego,
Szanowni Państwo,
jeśli najwyższą godność uniwersytecką nadaje się osobom szczególnie wybitnym, wielkiego formatu, niekwestionowanych zasług
i wyjątkowego dorobku naukowego, to przyznanie jej Jego Eminencji
Kardynałowi prof. dr. hab. Pèterowi Erdö, arcybiskupowi EsztergomuBudapesztu i prymasowi Węgier, przewodniczącemu Konferencji
Episkopatu Węgier, przewodniczącemu Rady Konferencji Biskupów
Europy, uznać należy za w pełni uzasadnione. Tym bardziej, że w osobie dzisiejszego Laureata należy dostrzec nie tylko wybitnego, o uznaniu międzynarodowym, uczonego, lecz również wielce zasłużonego
w życiu publicznym, i to nie tylko na forum kościelnym, duchownego.
I
Péter Erdö, urodzony 25 czerwca 1952 roku w Budapeszcie, najstarszy z sześciorga dzieci prawnika i nauczycielki, po ukończeniu liceum
prowadzonego przez ojców pijarów wstąpił do Archidiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Esztergomie, studiując teologię na Aka
demii Teologicznej w Budapeszcie. W dniu 18 czerwca 1975 roku
otrzymał święcenia kapłańskie, po czym – pełniąc przez dwa lata funkcję wikariusza parafialnego – w 1976 roku uzyskał, na wymienionej
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Akademii, stopień naukowy doktora nauk teologicznych (na podstawie
rozprawy: Fundament teologiczny i filozoficzny prawa kanonicznego
w działach Mikołaja Cusano). W latach 1977-1980 studiował prawo
kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,
wieńcząc je kolejnym doktoratem (w oparciu o rozprawę: L’ufficio del
Primate nella canonistica da Graziano ad Uguccione da Pisa). Po powrocie na Węgry objął funkcję wykładowcy prawa kanonicznego i historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Esztergomie, pełniąc ją do
1986 roku. W 1983 roku, a więc licząc 31 lat, uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk teologicznych na Akademii Teologicznej
w Budapeszcie. W latach 1986-1988 prowadził wykłady z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu
Gregoriańskiego w Rzymie, a w latach 1988-2003 był profesorem
tej dyscypliny na Wydziale Teologicznym Akademii Teologicznej
w Budapeszcie, prowadząc nadal zajęcia na Gregorianum (1989-2002,
w charakterze profesora wizytującego). Ponadto, w latach 1996-2002
był profesorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ad instar Facultatis
Prawa Kanonicznego na utworzonym w 1993 roku Uniwersytecie
Katolickim Pétera Pazmany w Budapeszcie (zatwierdzonym w 1999
roku przez Stolicę Apostolską), w którego skład weszła Akademia Teo
logiczna (jako Wydział Teologiczny). W powstanie i pierwotny rozwój
tego Uniwersytetu nasz dzisiejszy Laureat miał znaczący wkład, pełniąc w nim funkcję dziekana Wydziału Teologicznego (1996-1998),
a następnie rektora (1998-2002). Dzisiaj uczelnia ta posiada 6 wydziałów, na których studiuje ok. 9000 studentów.
Do tej bogatej aktywności dydaktycznej przyszłego Prymasa
Węgier dodać należy prowadzenie wykładów – w charakterze visiting
professor – na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie w Kaliforni
(1995-1996), na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Buenos Aires
(1996), na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1997)
czy na Papieskim Ateneum św. Anzelma w Rzymie (1988).
Niewątpliwie, prawość charakteru oraz szerokie kompetencje prof.
P. Erdö sprawiły, że obok znaczących funkcji akademickich powoływany był na odpowiedzialne urzędy kościelne. Tak więc w latach 1994-1995 był wikariuszem sądowym (oficjałem) w Trybunale Archidiecezji
Esztergom, a w latach 1994 i 1998 pełnił funkcję wikariusza biskupiego archidiecezji Esztergom-Budapeszt. W roku 1986 został sekretarzem Komisji ds. Prawa Kościelnego Konferencji Episkopatu
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Węgier, a od 1996 roku był jej przewodniczącym. Został wówczas
również powołany na konsultora trzech organów Kurii Rzymskiej:
Kongregacji Wychowania Katolickiego, Kongregacji Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Papieskiej
Komisji ds. Tekstów Prawnych.
W uznaniu zasług w dziedzinie pracy dydaktyczno-naukowej i organizacyjnej oraz zaangażowania w działalność na forum kościelnym
nasz Dostojny Gość otrzymał w 1994 roku godność prałata honorowego Jego Świątobliwości, a cztery lata później godność protonotariusza
apostolskiego supra numerum.
Niewątpliwie, w życiu 47-letniego ks. prof. Pétera Erdö rozpoczął się nowy etap, gdy w dniu 15 listopada 1999 roku Ojciec święty
Jan Paweł II powołał Go do godności biskupiej (jako biskupa tytularnego Puppi), mianując jednocześnie biskupem pomocniczym diecezji Szekesfehervar. Świecenia biskupie przyjął 6 stycznia 2000 roku
w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Po dwóch latach pełnienia tej posługi, Jan Paweł II mianował biskupa Erdö arcybiskupem EsztergomuBudapesztu i prymasem Węgier. Na konsystorzu zaś z 21 października 2003 roku został ogłoszony kardynałem. Jednocześnie został
mianowany członkiem Kongregacji Wychowania Katolickiego, Naj
wyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz Papieskiej Rady
ds. Tekstów Ustawodawczych, następnie zaś Kongregacji Dyscypliny
Sakramentów i Kultu Bożego oraz Papieskiej Rady ds. Kultury.
Od 2005 roku kard. Erdö jest przewodniczącym Konferencji Episko
patu Węgier. W roku 2006 został przewodniczącym Rady Konferencji
Biskupów Europy.
II
Dorobek naukowy dzisiejszego Laureata jest wyjątkowo bogaty,
licząc ponad 300 pozycji, w tym 20 prac książkowych. Obejmuje on
obszerne monografie, studia, podręczniki i komentarze o fundamentalnym znaczeniu dla doktryny prawa kanonicznego. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że więcej niż połowa tych publikacji ukazała się
w renomowanych wydawnictwach zagranicznych (w trzynastu językach). Godna podziwu pasja badawcza, umiejętność koncentrowania
się na tym, co ważne poznawczo, dotąd niewystarczająco zbadane, docieranie do znaczących źródeł, oryginalność myśli i wyraźnie twórcze
podejście do podejmowanych zagadnień, wreszcie wyjątkowa praco-
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witość Autora zaowocowały nieprzeciętnymi dokonaniami publikacyjnymi, które imponują ilością, a przede wszystkim ich jakością.
Charakterystyczne dla dorobku Profesora jest to, że w swoich dociekaniach naukowych nie ogranicza się jedynie do jednej dziedziny,
ma bowiem świadomość wzajemnych powiązań różnych dyscyplin,
w szczególności historii z prawem obowiązującym. W żadnym wypadku nie ogranicza się do egzegezy wyizolowanej normy prawnej,
badając ją zawsze w kontekście historycznym.
Jakkolwiek zainteresowania badawcze prof. Erdö znamionuje roz
ległość tematyczna, to ich wiodącymi nurtami są: historia prawa
kanonicznego (głównie historia instytucji) oraz teologia prawa kanonicznego i kanoniczne prawo konstytucyjne (głównie organizacja
Kościoła i normy ogólne KPK). Nieobce też pozostają Mu aktualne
zagadnienia prawa kanonicznego.
Gdy chodzi o historię prawa kanonicznego – dziedzinę, która zainspirowała przyszłego Profesora już w rozprawach doktorskiej i habi
litacyjnej, to znaczącymi okazały się tutaj m.in. takie studia, jak:
Introductio ad historiam scientiae canonicae. Praenotanda ad Codi
cem, Roma 1990, która to praca doczekała się także kilku wydań
obcojęzycznych; seria prac na temat urzędu prymasa in genre oraz
prymasostwa węgierskiego (m.in. Il potere giudiziario del Primate
d’Ungheria, „Apollinaris” 53 /1980/ i 54 /1981/; Cause su diritti pri
maziali nella pratica di Roffredo da Benevento, w: Studi Medievali,
3 ser. 26/II /1985/; Średniowieczne sądy w Polsce i na Węgrzech,
„Kościół i Prawo” 13 /1998/; La storiografia del diritto canonico me
dievale all’alba del terzo mllennio, „Ius Ecclesiae” 13 /2001/; Die
Quellen des Kirchenrechts. Eine geschichtliche Einfürung, Frankfurt
am Main 2002; Il diritto canonico come rappresentante della cultu
ra giuridica europea in Ungheria e in Polonia, w: Iustitia in caritate.
Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis, Roma 2005; Codici
medievali di diritto canonico in Ungheria, w: Medieval Canon Law
Collection and European Ius Commune, Budapest 2006; Codici mano
scritti di diritto canonico e loro frammenti in Ungheria, w: Universitate
si Cultura. Volum dedicat Profesorului Andrei Marga cu ocazia implinirii varseti de 60 ani, Cluj-Napoca 2006; Storia delle fonti del diritto
cannico, Venezia 2008; La presenza del diritto romano in Ungheria
e in Polonia nel Medioevo, w: Iudex et magister. Miscelanea en honor
al Pbro. Nelson C. Dellaferrera, Buenos Aires 2008).
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W tych i innych licznych pracach z tego zakresu ich Autor podejmuje interesujące poznawczo wątki tematyczne, znacząco wzbogacając piśmiennictwo historyczno-prawne, nie tylko w odniesieniu do
historii prawa kanonicznego. Jego liczący się wkład w rozwój tej dyscypliny polega przede wszystkim na sięganiu do mało znanych, średniowiecznych źródeł prawa kościelnego oraz ukazywaniu genezy
i rozwoju poszczególnych instytucji, wokół których koncentruje swoją uwagę. Niewątpliwie, właśnie prace z tego zakresu przysporzyły
prof. Péterowi Erdö szczególnego uznania wśród historyków prawa
(nie tylko prawa kanonicznego), o czym wypowiadający te słowa
mógł przekonać się osobiście podczas konferencji międzynarodowej
nt. Ius commune in Europa, odbywanej w Erice (Sycylia) w październiku 1998 roku.
Z kolei w obszarze teologii prawa kanonicznego oraz kanonicznego
prawa konstytucyjnego wśród prac prof. Erdö wyróżnić należy fundamentalne dzieło: Teologia del diritto canonico. Un approccio sto
lico-istituzionale, Torino 1996 (tłumaczenie oryginalnego wydania
w jęz. węgierskim, Budapeszt 1995). Książka ta ukazała się następnie
w tłumaczeniu niemieckim (Münster 1999) oraz hiszpańskim (Budapeszt
2002). Podobny walor ma opracowanie pt. La coesistenza delle diver
se Chiese particolari e „sui iuris” nello stesso territorio nel quadro
della piena comunione. Appunti circa le forme possibili dell’esercizio
del primato di governo. Relazione conclusiva all’XI Congreso della
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e al XV
Congresso Internaziomnale della Società per il Diritto delle Chiese
Orientali, Budapest, 2-7 settembre 2001, ,,Periodica” 91 (2002).
I w tych dziedzinach koncepcje Autora, powszechnie uznane i przyjęte w doktrynie prawa kanonicznego, stanowią liczący się wkład do
jej rozwoju. Prace te odznaczają się oryginalnością ujęć, wnikliwością
badawczą, precyzyjnością w formułowaniu sądów, kunsztem metodo
logicznym.
Znaczący i nowatorski charakter mają wreszcie liczne prace Profe
sora poświęcone aktualnym zagadnieniom kanonistyki. Porusza w nich
przede wszystkim kwestie dotyczące prawa sakramentalnego, prawa
procesowego oraz relacji Kościół-państwo.
W obrębie prawa sakramentalnego na szczególną uwagę zasługują
pionierskie studia dotyczące dyscypliny międzyobrządkowej (m.in.:
Questioni interrituali (intereccelesiali) del diritto dei sacramenti,
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„Periodica” 84 /1995/ i Il cattolico, il battezzato e il fedele in piena co
munione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione ,,cat
tolico” nel CIC (a proposito del cc. 11 e 96), ,,Periodica” 86 /1997/).
W zakresie prawa procesowego oryginalność myśli Autora odzwierciedlają m.in. opracowania: La certezza morale nella pronuncia del
giudice. Problemi attuali,,,Periodica” 87 /1998/ i Il processo canoni
co penale. Mezzi possibili dell’efficacia del sistema penale canoni
co (Questioni fondamentali e preliminari), w: Ius et Iustitia. Acta IX
Symposii Iuris Canonici anni 1999, red. P.Holec, Spisskà Kapitula
– Spisské Podhradie 2000. Wreszcie publikacje mające za przedmiot wzajemne relacje państwa i Kościoła katolickiego, stanowiące
rezultat zaangażowania bp. Erdö w uregulowanie tychże stosunków
na Węgrzech, mają charakter nie tylko teoretycznie nowatorski, lecz
i praktycznie przydatny. Wystarczy tu wspomnieć choćby takie prace,
jak: Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d’Ungheria, ,,Anuario
de Derecho Ecclesiastico dell’ Estatdo” 14 (1988) czy Wpływ prawa
Unii Europejskiej na wewnętrzne prawo Kościołów, w: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski – O. Thiesen,
Lublin 2003.
Gdy mowa o pracach z zakresu aktualnych zagadnień kanonistyki, nie sposób nie wspomnieć o monumentalnym, liczącym blisko 700
stron dziele naszego Autora pt. Egyhazjog („Prawo kanoniczne”),
Budapeszt 1992, stanowiącym całościowy komentarz do obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego, która to praca doczekała się
trzech kolejnych wydań (1997, 2003, 2005).
W pracach tych, które dowodzą, iż ich Autor jest także znakomitym
dogmatykiem prawa, wyraża się świeża i jasna myśl prawnicza, posługująca się właściwym instrumentarium pojęciowym i wypowiedziana
w niekonwencjonalnej formie. Znamienne jest i to, że dotykają one
szczególnie żywotnych kwestii tzw. publicznego prawa kościelnego.
Dorobek naukowy dzisiejszego Laureata, tak zasobny ilościowo,
rozległy tematycznie i cenny jakościowo, a przy tym o tak wysokim
stopniu dostępności (publikowany w tylu językach europejskich)
pozwala jednoznacznie przyjąć, iż stanowi znaczący wkład w dzieło rozwoju nauk prawnych, w szczególności prawa kanonicznego.
Przyczynia się tym samym i do rozwoju kultury prawniczej we współczesnej Europie. Umiejętne zaś wiązanie nova et vetera przez Autora
tak cennych prac – historyka i zarazem dogmatyka prawa – zdaje się
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ułatwiać pełniejsze rozumienie tego, że integrujące działanie Kościoła
i jego ustawodawstwa z „wczoraj i dziś” stanowi doniosły element
w procesie integracji państw i narodów, sięgających do swoich prawdziwych korzeni.
Wyjątkowa troska przyszłego Prymasa Węgier skłoniła Go do założenia – w połowie lat dziewięćdziesiątych – nowych czasopism
oraz serii wydawniczych: „Folia Theologica”, „Folia Canonica”, „Kà
nonjog”, „Teològia”, Studia Theologica Budapestinenia, Biblotheca
Postgradualis Iuris Canonici, Pàzmàny Könyvek. Jest on ponadto
członkiem redakcji lub komitetów naukowych czasopism i serii wydawniczych: „Communio” (edycja węgierska), „Revista Espanola de
Derecho Canonico” (Salamanca), „Magyar Felsooktatas” (Budapeszt),
Bulletin of Medieval Canon Law (Monachium-Rzym), Amateca
Teotògiai Kézikönyv Sorozat (Mediolan, edycja węgierska Szeged).
Niekwestionowany autorytet naukowy Dostojnego Gościa naszej
uczelni, jak to podkreślają recenzenci w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa (ks. prof. Jan Dyduch i ks. prof. Grzegorz
Leszczyński), utorowały Mu drogę do członkostwa w prestiżowych
stowarzyszeniach naukowych: Consociatio Studio Iuris Canonici Pro
movendo, Society of Medieval Canon Law, Associatio Wilfried Schulz,
Féderation des Universités Catholiques Européenes, Academy of
Sciences and Arts. Szczególnej wymowy nabiera fakt wybrania dzisiejszego Laureata w 2007 roku na członka Węgierskiej Akademii Nauk.
Naturalną niejako konsekwencją wybitnego dorobku naukowego, który zyskał międzynarodowe uznanie, stały się liczne zaproszenia prof. Erdö z wykładami do znaczących naukowych ośrodków
zagranicznych, o czym już wspomniano wyżej. W tym miejscu należy jedynie dodać, iż bardzo często zapraszany jest także z referatami na międzynarodowe kongresy, sympozja i konferencje naukowe.
Dwa kongresy międzynarodowe: prawa kanonicznego (w Budapeszcie
w 2001 roku) i historii średniowiecznego prawa kanonicznego (Esztergom
w 2008 roku) są dziełem organizatorskim Profesora.
Wypada ponadto wspomnieć o realizowanej od lat współpracy
Profesora z polskimi ośrodkami naukowymi, w szczególności z Kato
lickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, a także o Jego udziale autorskim w powstaniu kilku ksiąg pamiątkowych dedykowanych
kanonistom polskim.
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Wyrazem ugruntowanej pozycji dzisiejszego Prymasa Węgier w nau
ce i praktyce prawniczej współczesnej Europy i świata są również liczne
wyróżnienia i odznaczenia, jakie otrzymał, m.in.: Nagroda Stephanus
(Budapeszt 1997), Oficerski Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej
(1998) i Nagroda Galileo Galilei (Pisa 1999). Szczególnym zaś przejawem uznania dla dorobku naukowego prof. Erdö było nadanie Mu
tytułu doktora honoris causa przez cztery uczelnie: Instytut Katolicki
w Paryżu (1996), Uniwersytet Babe-Bolyai w Cluj-Napoka w Rumu
nii (2001), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2006)
i Uniwersytet Ludwika Maksymliana w Monachium (2007). Nasz
Uniwersytet jest więc piątą uczelnią, która obdarza Jego Eminencję
swoja najwyższą godnością.
III
Poza niekwestionowanymi zasługami ponoszonymi dla rozwoju
nauki kard. Pèter Erdö jest także osobą wielce zasłużoną w życiu publicznym. Swoją wiedzą teologiczną i prawniczą oraz swoimi kompetencjami od lat służy tak Kościołowi, jak i Państwu Węgierskiemu. Co
więcej, swoim zaangażowaniem przyczynia się w sposób znaczący do
kształtowania właściwych relacji między tymi dwiema wspólnotami:
religijną i polityczną, czyniąc to w duchu Soboru Watykańskiego II.
Wychowany w rodzinie katolickiej, przeżywając swoje dzieciństwo i młodość w okresie zniewolenia komunistycznego, nasilonego po drastycznym zdławieniu w 1956 roku przez wojska sowieckie
narodowej rewolucji, w klimacie prześladowania swoich rodziców
za przekonania religijne (nie mogli pracować w swoich zawodach)
przyszły Duchowny niewątpliwie uwrażliwił się na podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności religijnej. „Kościół – powie
w wywiadzie udzielonym w 2011 roku Wiktorii Somogyi – kieruje się
[w dziedzinie praw mniejszości religijnych – W.G.] dwiema podstawowymi wartościami: pierwszą jest wolność religijna, zakorzeniona
w godności osób, jak naucza Sobór Watykański II […] Drugą wartością jest tożsamość historyczna, kulturowa i religijna narodów europejskich” („L’ Osservatore Romano, wyd. polskie 32/ 2011/, nr 4, s. 49).
Nic też dziwnego, że wybitnemu Mężowi Kościoła i zarazem gorącemu Patriocie mocno leżała na sercu sprawa właściwego zabezpieczenia tak podstawowego prawa, jakim jest właśnie prawo do wolności
religijnej. Gdy tylko więc nadeszły po temu stosowny czas i okolicz-
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ności, czynnie włączył się w dzieło normalizacji mocno rozchwianych
w Jego kraju wzajemnych stosunków państwa i Kościoła katolickiego.
A sprawa nie była łatwa, Węgry bowiem stanowią różnorodną panoramę kulturową, wyznaniową i narodowościową.
Powołany do odnośnego zespołu negocjatorów, ks. prof. P. Erdö
uczestniczył – jako członek Delegacji Stolicy Apostolskiej – w pracach przygotowawczych do zawarcia porozumień między Stolicą
Apostolska i Republiką Węgierską, wnosząc w urzeczywistnienie
tego dzieła niemały wkład. Prace te zaowocowały trzema umowami:
1) Układem z dnia 9 lutego 1990 roku w sprawie wznowienia relacji dyplomatycznych i zniesienia Aktu podpisanego w Budapeszcie
15 września 1964 roku wraz z Protokołami i Załącznikami; 2) Konwen
cją z dnia 10 stycznia 1994 roku w sprawie opieki duszpasterskiej
nad siłami zbrojnymi i nad strażą graniczną; 3) Konwencją z dnia
20 czerwca 1997 roku w sprawie finansowania działalności publicznej
i innej ściśle religijnej („Życie z Wiary”) i niektórych spraw majątkowych.
Ponadto, w latach 1990-2001, nasz Dostojny Gość brał udział w przy
gotowaniu wielu aktów prawnych państwowych (głównie ustaw)
dotyczących wolności religijnej oraz kościołów. Jako konsultant ustawodawcy węgierskiego hołdował zasadzie pozytywnej separacji państwa i Kościoła, wymagającej zdrowego współdziałania tych wspólnot
dla dobra tych samych ludzi, do nich należących.
Należy wreszcie podkreślić, iż aktywność kard. P. Erdö w życiu
publicznym wyraża się w pełnieniu przezeń znaczącej funkcji przewodniczącego Rady Konferencji Biskupów Europy. Wykonując zadania z tą funkcją związane, jest zdecydowanym rzecznikiem idei
integracji starego kontynentu, przypomina przy tym o duchowym wymiarze jedności narodów. Uważa, że obecność Kościołów w jednoczącej się Europie jest „bogactwem, nawet z punktu widzenia porządku
publicznego”, gdyż „przekonanie moralne szeroko rozpowszechnione, oparte na realistycznym obrazie istoty ludzkiej, świata, na zdolności człowieka do poznania rzeczywistości świata i kryteriów ludzkich
zachowań, jest bogactwem, które może przyczynić się do stabilności
społeczeństwa, chroniąc je przed anarchią i przestępczością”. Uważa
więc za „rzecz zrozumiałą, że w krajach byłego bloku socjalistycznego liczni politycy popierają tradycyjne Kościoły, dostrzegając potrzebę
odbudowania godności, tożsamości swojego społeczeństwa, by zapo-
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biec upadkowi kulturowemu i będącemu jego następstwem brakowi
wartości, co widać w zsekularyzowanych społeczeństwach pewnych
krajów, w których po upadku komunizmu pozostała wielka pustka”.
A na pytanie wcześniej wymienionej dziennikarki, jak bronić chrześcijańskich wartości w Europie, odpowiada: „Na tysiąc sposobów:
w środkach przekazu i za pomocą języków kultury, muzyki, tańca,
ale także wprost przez głoszenie kazań, nawet na ulicach, czemu nie?
Trzeba pokazywać ludziom, że jesteśmy katolikami, muszą mówić, że
Kościół jest obecny, ma coś do przekazania. Trzeba umacniać rodziny,
parafie, również jako wspólnoty, jako miejsca spotkania i wzajemnej
pomocy. Trzeba ze szczególną wrażliwością traktować najuboższych,
tych, którzy nie są objęci siecią opieki społecznej i nie mają już ani
domu, ani pracy, ani punktu odniesienia we wspólnocie. Trzeba ich
szukać i zaopiekować się nim […] i to właśnie jest tym promieniem
nadziei, autentycznym świadectwem, że należymy do Chrystusa”
(„L’ Osservatore Romano”, jw., s. 43).
**********
Kończąc, nie sposób oprzeć się refleksji, że bez pasji badawczej
i wszechstronnego dorobku naukowego kard. Pétera Erdö, człowieka głębokiej duchowości i rozległej wiedzy, wybitnego i cenionego
w świecie znawcy prawa kanonicznego i męża stanu, bez jego twórczej myśli historyczno-prawnej, jego wytrwałej troski o rozwój życia
akademickiego, jego otwartego spojrzenia na świat i Kościół, jego
twórczego dialogu ze współczesną kulturą prawniczą, wreszcie bez
jego szczególnego zaangażowania w dzieło budowania mostów między wspólnotą religijną i wspólnotami politycznymi w jednoczącej się
Europie trudniej byłoby zmierzać do celów, jakie stają przed nauką,
Kościołem i państwami. Jego niekwestionowany autorytet w środowisku naukowym własnego kraju i za granicą, wkład, jaki wniósł i nadal wnosi do międzynarodowej myśli prawniczej, a także osiągnięcia
na polu działalności publicznej, prowadzonej zarówno na forum kościelnym, jak i poza nim, w pełni uzasadniają przyznanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
A przyjęcie przez Księdza Kardynała naszego najwyższego wyróżnienia stanowi dla nas prawdziwy zaszczyt. Zapewniając o tym, pragnę życzyć dalszych dokonań i sukcesów w tak rozległej aktywności
Waszej Eminencji.
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Z DUCHOWOŚCIĄ TOWARZYSTWA
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Treść: Wstęp. – 1. Prawo polskie. – 2. Prawo kanoniczne. – 3. Stowarzyszenia
w historii i prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego. – 4. Salezjańskie
Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. – 5. Salezjański Ruch Troski o Młodzież Saltrom.
– 6. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Zakończenie.

Wstęp
Prawodawstwo polskie szanuje prawo do stowarzyszania się. Pośród
wielu różnych polskich stowarzyszeń znajdują się także te, które są
związane z duchowością i celami konkretnych instytutów zakonnych.
Istnieją m.in. stowarzyszenia nawiązujące do charyzmatu salezjańskiego, które opierają się na duchowości Towarzystwa św. Franciszka
Salezego1. Niniejsza praca badawcza odniesie się do tych właśnie stowarzyszeń istniejących w Polsce. Stowarzyszenia mogą realizować
różnorodne cele. Badanie skupi się na kwestii: jak działalność wybranych stowarzyszeń nawiązuje do realizacji celów Towarzystwa
Salezjańskiego, a zarazem misji całego Kościoła.
Zauważenie zadań Kościoła podejmowanych w wybranych stowarzyszeniach łączy się z rozważeniem również norm prawa kanonicznego. Dlatego wyżej określony cel badawczy zostanie odniesiony do
Zamiennie z pełną nazwą „Towarzystwo św. Franciszka Salezego” używam
nazwy skróconej „Towarzystwo Salezjańskie” lub „Zgromadzenie Salezjańskie”.
W tradycji instytutu określenie „prowincja zakonna” zastępowane jest terminem „inspektoria”, a „prowincjał”- „inspektorem”. Fundamentalne prawo własne salezjanów
składa się z dwóch zbiorów, por. Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa św.
Franciszka Salezego, Rzym 1986, dalej cytuję Konstytucje lub Regulaminy Ogólne.
1
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prawa polskiego, jak i do prawa kanonicznego, a w dalszej kolejności
do prawa własnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
Przedmiotem badań będą następujące podmioty: Salezjańskie
Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Salezjański Ruch Troski o Mło
dzież Saltrom, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej
Polskiej. Nie są to wszystkie stowarzyszenia, które nawiązują do duchowości salezjańskiej i działają na terenie Polski. Niniejszy artykuł
ukazuje jedynie przykładowe stowarzyszenia oraz to, jak w założeniach i w praktyce realizują one cele eklezjalne. Tytułem wprowadzenia, w punkcie pierwszym zostanie pokrótce przybliżone prawo
polskie nt. stowarzyszeń. Następnie zaprezentowane zostaną normy
prawa kanonicznego dotyczące stowarzyszania się oraz prawo własne
salezjanów, które zawiera możność współpracy z różnymi stowarzyszeniami. W kolejnych punktach zostaną omówione wymienione wyżej stowarzyszenia, nawiązujące do duchowości salezjańskiej.
1. Prawo polskie
W demokratycznym społeczeństwie obywatelskim w swobodny sposób tworzą się liczne stowarzyszenia. Stanowią one ważną część sektora organizacji pozarządowych o celach niezarobkowych2. Podstawowe
oparcie znajdują w prawie konstytucyjnym. Prawo do stowarzyszania
się należy do praw człowieka. Także Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej gwarantuje to prawo: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania (…) stowarzyszeń (…)”3. Prawo to występuje również w Konstytucji w dziale wolności i praw politycznych:
„każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”4.
Szczegółowe normy nt. stowarzyszeń zawiera ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach5. Stowarzyszenie jest do2
Por. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skoro
widz, wyd. 12, Krasnobród 2004, s. 9-19.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483, art. 12.
4
Tamże, art. 58 ust. 1; „Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są
sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. (…) Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.”, tamże, art. 58 ust. 2-3.
5
Por. Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm. (dalej Prawo o stowarzysze
niach). Por. komentarze do Prawa o stowarzyszeniach: H. Izdebski, Fundacje i stowa
rzyszenia; P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005.
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browolną korporacją osób, które wspólnie chcą realizować określone
przez siebie zadania. „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”6. Wszystkie istotne elementy, które tworzą stowarzyszenie, zawiera statut, a zwłaszcza: nazwę
własną, teren działania i siedzibę, cele, kwestię członkostwa, władze
stowarzyszenia i sposób jego reprezentacji, posiadany majątek, nanoszenie zmian w statucie i sposób rozwiązania7. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)8.
Po rozpoznaniu przez właściwy sąd i wpisaniu do wspomnianego
Rejestru uzyskuje osobowość prawną9. Do zasadniczych władz w stowarzyszeniu należą: walne zebranie członków, zarząd i organ kontroli
wewnętrznej10.
Ze względu na to, że niniejsze opracowanie zajmuje się także realizacją misji Kościoła, należy zauważyć szczególną grupę stowarzyszeń. Konkordat polski gwarantuje „prawo wiernych do zrzeszania się
zgodnie z prawem kanonicznym i w celach określonych w tym prawie”11. Stowarzyszenia wiernych, czy to posiadające kanoniczną podmiotowość prawną, czy też nie, mogą zabiegać o potwierdzenie lub
uzyskanie osobowości cywilno-prawnej. Istnieje możliwość uznania
podmiotowości w prawie polskim, już posiadanej według prawa kanonicznego, poprzez wypełnienie procedury poinformowania organów
władzy państwowej. Tak stanowi Konkordat polski: „inne instytucje
kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość
prawną na podstawie prawa polskiego”12. Procedurę potwierdzenia
osobowości prawnej dla publicznych stowarzyszeń wiernych podaje
Prawo o stowarzyszeniach, art. 2 ust. 1.
Por. tamże, art. 10 ust. 1.
8
Por. tamże, art. 8 ust. 1, art. 12.
9
Por. tamże, art. 17 ust. 1.
10
Por. tamże, art. 11 ust. 1-3.
11
Konkordat polski z 28.07.1993, Dz. U. z 1998, nr 51 poz. 318, art. 19. Por.
J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 158-162;
Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin 2003, s. 356-365;
Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Warszawa
2008, s. 95-102.
12
Konkordat polski, art. 4, ust. 3. Wcześniejsze rozwiązania prawne w odniesieniu
do kościelnych i katolickich organizacji, por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosun
ku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 r., nr
29, poz. 154 z późn. zm., art. 33-37.
6
7
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instrukcja Komisji Konkordatowej z 2000 r.13. Natomiast prywatne
stowarzyszenia wiernych mogą uzyskać podmiotowość prawną poprzez wspomnianą wyżej sądową rejestrację, tj. według ustawy Prawo
o stowarzyszeniach14. Respektując prawo polskie, wierni mogą się
zrzeszać, a dodatkowo poprzez zapis konkordatowy (w art. 19) strona
państwowa gwarantuje, że stowarzyszenia wiernych mogą się kierować normami prawa kanonicznego15.
2. Prawo kanoniczne
Prawodawca kościelny pośród obowiązków i praw wszystkich
wiernych umieścił prawo do 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”16. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. poświęca
Por. Kościelna Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca zakresu i sposo
bu uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne na podstawie prawa pol
skiego, 15.06.2000, Akta Konferencji Episkopatu Polski, nr 5 (2000), Warszawa 2000,
s. 41-50. 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 prawnej, por. tamże, art.
6-8. Nabycie osobowości zgodnie z prawem polskim dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest publikowane
w Dzienniku Ustaw RP, por. tamże, art. 10-12.
14
Por. tamże, art. 14. Zastosowanie Prawa o stowarzyszeniach do organizacji katolickich, o których mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do
Kościoła katolickiego…, por. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, s. 120-122.
15
Por. J. Krukowski, Konkordat polski, s. 159-160.
16
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Poznań 1984 (dalej KPK 1983), kan. 215. Por. literaturę nt. prawa wiernych
do zrzeszania się: E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa
1985, s. 341-354; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2,
Olsztyn 1986, s. 103-110; L. Gerosa, Prawo Kościoła, tłum. I. Pękalski, Poznań 1999,
s. 299-316; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red. J. Krukowski,
Poznań 2005, s. 123-155; M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce
według obowiązującego prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne 49 (2006) 3-4, s. 122-131; D. Gącik, Prawo wiernych do stowarzyszania się, Kieleckie Studia Teologiczne
8 (2009), s. 31-44; R. Baccari, Il diritto di associazzione nella Chiesa, w: I laici nel di
ritti della Chiesa, Citta del Vaticano 1987, s. 57-72; L. Navarro, Diritto di associazio
ne e assiociazioni di fedeli, Milano 1991, s. 5-33; G. Feliciani, Il diritto di associazione
13
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stowarzyszeniom wiernych oddzielny tytuł17. Normy kodeksowe
w sposób istotny opierają się na nauczaniu Soboru Watykańskiego II18.
Zasadniczą myślą organizującą ich działanie jest to, że stowarzyszenia nie są celem same dla siebie, lecz mają służyć wypełnianiu misji
Kościoła19.
Wierni poprzez działalność stowarzyszeniową realizują zadania
związane z życiem Kościoła katolickiego20. Zrzeszeni, choć mogą
należeć do różnych stanów, podejmują różnorodne cele: rozwój życia duchowego, publiczny kult, popieranie chrześcijańskiej doktryny,
dzieła apostolatu, ewangelizacji, pobożności lub miłości, jak również
ożywienie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego21. Zależnie
od potrzeb mogą się pojawić bardziej szczegółowe cele stowarzyszeń,
które są złączone z misją Kościoła22. W chrześcijańskim widzeniu tego
zagadnienia stowarzyszenia powstają z inspiracji Ducha Świętego,
który pobudza wiernych do działalności dla dobra Kościoła23.
nella Chiesa: autorita, autonomia dei fedeli e comunione ecclesiale, w: Le associazioni nella Chiesa, Citta del Vaticano 1999, s. 19-31; V. Mamertino, Il Diritto di asso
ciazione nella Chiesa: fondamento e finalita, Citta del Vaticano 2000; V. de Paolis,
Diritto dei fedeli di assiociarsi e la normativa che lo regola, w: Fedeli. Associazioni.
Movimenti, XXVIII Incontro di studi „Villa Cagnola”- Gazzada 2 luglio-6 luglio 2001,
Milano 2002, s. 127-162; C. Redaelli, Aspetti problematici della normativa canoni
ca e della sua applicazione alla realta assiociativa 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.
17
Por. KPK 1983, kan. 298-329.
18
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.
19
Por. Apostolicam actuositatem, nr 19.
20
Prawo kanoniczne odróżnia stowarzyszenia wiernych od instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, co widać także w systematyce kodeksowej, por. KPK 1983, kan. 298 § 1.
21
Por. tamże, kan. 298 § 1. Wierni powinni należeć do tych stowarzyszeń, które
władza kościelna erygowała albo zaleca czy popiera, por. tamże, kan. 298 § 2.
22
Por. M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie…, s. 159-162.
23
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 125. Stowarzyszenia
wiernych łączą się z koncepcją „charyzmatu”, por. L. Gerosa, Prawo Kościoła, s. 302-
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Prawo kanoniczne dzieli stowarzyszenia na prywatne i publiczne24.
Stowarzyszenia publiczne powstają, aby realizować cele „w imieniu
Kościoła”, np. rozwijać kult publiczny25; są one wyraźnie erygowane przez władzę kościelną26. Istnieją też 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 doskonałości27.
Istotnymi prawnymi elementami konstytuującymi stowarzyszenie
jest posiadana nazwa własna i statut. Ten ostatni winien określać: cel,
siedzibę, zarząd, sposoby działania, członkostwo i inne konstytutywne
czynniki28. Prawo kanoniczne poddaje stowarzyszenia wiernych kościelnemu nadzorowi oraz wytycza ogólne normy, np. przyjmowania
członków29.
Publiczne stowarzyszenia eryguje: Stolica Apostolska, Konferencja
Episkopatu i biskup diecezjalny30. Zgoda biskupa diecezjalnego na
erygowanie domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na założenie w tymże domu lub w złączonym z nim kościele
307. O historii katolickich polskich stowarzyszeń, por. M. Wróbel, Stowarzyszenia
katolickie…, s. 131-143.
24
Por. P. Giuliani, La distinzione fra assiociazioni 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, Citta del Vaticano
1999, s. 33-52; M. F. Maternini Zotta, Le associazioni ecclesiali tra publico e priva
to, w: tamże, s. 53-66; T. Rakoczy, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r., Gniezno 2011.
25
Por. KPK 1983, kan. 301 § 1. Podziały stowarzyszeń wiernych, por. L. Gerosa,
Prawo Kościoła, s. 310-312; M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie…, s. 144-149.
26
Por. KPK 1983, kan. 301 § 1-2; L. Navarro, Diritto di associazione e assiocia
zioni di fedeli, s. 141-210.
27
Por. KPK 1983, kan. 303. W niektórych stowarzyszeniach nawiązujących do
określonego instytutu życia konsekrowanego, osoby konsekrowane pełnią funkcję
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 assiociazioni di fedeli, s. 191-194.
28
Por. KPK 1983, kan. 304 § 1-2, kan. 94 § 1-3; M. Wróbel, Stowarzyszenia ka
tolickie…, s. 151-157.
29
Por. KPK 1983, kan. 305-311.
30
Por. tamże, kan. 312-313. Ze względu za zasięg działalności mogą być: diecezjalne, krajowe, międzynarodowe i powszechne. Por. też M. Delgado Galindo,
Asociaciones internacionales de fieles, Ius Canonicum 50 (2010) 1, s. 9-29.
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stowarzyszenia, które jest właściwe duchowości instytutu31. Statuty
publicznego stowarzyszenia wymagają aprobaty władzy kościelnej32.
Prawo kanoniczne ogranicza członkostwo w niektórych sytuacjach:
publiczne odstąpienie od wiary katolickiej, zerwanie ze wspólnotą kościelną, kara ekskomuniki nałożonej wyrokiem czy zdeklarowanej33.
Stowarzyszenia publiczne posiadają moderatora oraz osobę asystenta
kościelnego (kapelana)34. Stowarzyszenia mogą gospodarować różnymi dobrami zgodnie z postanowieniami statutów; istnieje nadzór władzy kościelnej i sprawozdawczość składana właściwym podmiotom35.
Jak już zaznaczono, w prawie kanonicznym odróżnia się stowarzyszenia publiczne od prywatnych. Te drugie często powstają oddolnie
z inicjatywy wiernych. Do uzyskania kanonicznego uznania stowarzyszeń prywatnych oraz podmiotowości prawnej w Kościele wymagany jest dekret kompetentnej władzy kościelnej i aprobata statutów36.
Jedynie za zgodą odnośnej władzy kościelnej mogą się nazywać „katolickimi”37. Prywatne stowarzyszenia są kierowane przez samych
wiernych, według zapisów statutów38. Zachowują one autonomię,
co dotyczy np. wyznaczania własnych moderatorów; pozostają jednak zależne od władzy kościelnej, która sprawuje nad nimi nadzór39.
Stowarzyszenia prywatne w sposób wolny zarządzają posiadanymi
dobrami, z zachowaniem prawa nadzoru władzy kościelnej40.
31
Por. KPK 1983, kan. 312 § 2. Por. też M. Areitio, Asociaciones y vida consa
grada: distintas relaciones y sus perspectivas canonicas, Ius Canonicum 50 (2010) 1,
s. 129-161.
32
Por. KPK 1983, kan. 314. Zatwierdzenie statutu jest aktem odrębnym od erygowania stowarzyszenia; często te dwa akty są zawarte w tym samym dokumencie.
33
Por. tamże, kan. 316 § 1-2. 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 associazione e assiociazioni di fedeli, s. 179-181.
34
Por. KPK 1983, kan. 317-318.
35
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.
36
Por. tamże, kan. 299 § 1-3, kan. 321-322.
37
Por. tamże, kan. 300.
38
Por. tamże, kan. 321.
39
Por. tamże, kan. 323-324.
40
Por. tamże, kan. 325 § 1-2.
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Kościół naucza wiernych, by pośród zwyczajnych warunków życia
społecznego tworzyli oni ewangeliczny zaczyn prowadzący do uświęcenia świata41. Formą apostolstwa wiernych jest także ich wielorakie
zaangażowanie w stowarzyszenia42. Niezależnie od formy prawnej
stowarzyszenia prawo kanoniczne zachęca katolików, by doceniali
stowarzyszenia. „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”43. Celem tworzenia chrześcijańskiego zaczynu w świecie powstają stowarzyszenia wiernych wewnątrz
Kościoła i wyraźnie zależne od prawa kanonicznego. Jak również
istnieją liczne stowarzyszenia, które chociaż są niezwiązane z prawodawstwem kościelnym, to w założeniu dążą do ożywiania świata
duchem chrześcijańskim44. Mogą także istnieć stowarzyszenia „faktyczne”, które nie zabiegają o akceptację władz kościelnych albo mają
jedynie status organizacji uznanych przez państwo45.
3. Stowarzyszenia wiernych w historii i prawie własnym
Towarzystwa św. Franciszka Salezego
Założycielem Towarzystwa św. Franciszka Salezego, tj. instytutu zakonnego kleryckiego na prawie papieskim, był św. Jan Bosko
(1815-1888). Głównym celem założyciela i następnie instytutu jest
wychowanie oraz ewangelizacja młodzieży46. W trakcie swej pracy apostolskiej św. J. Bosko docenił pomoc zaangażowanych ludzi
świeckich, a także kapłanów diecezjalnych47. Podjął pierwszą forPor. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 104-166, nr 31.
42
Por. Apostolicam actuositatem, nr 19.
43
KPK 1983, kan. 327.
44
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 154. Mogą tu być
zaliczane m.in. partie chrześcijańskie, czy chrześcijańskie związki zawodowe.
45
Por. M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie…, s. 149.
46
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. Również św. Jan Bosko był współzałożycielem sióstr salezjanek, tj.
Córek Maryi Wspomożycielki.
47
Por. P. Braido, Laicita e laici nel progetto operativo di don Bosco, w: Laici nella
familia salesiana. Atti della XII Settimana di Spiritualita della Famiglia Salesiana, red.
M. Cogliandro, A. Martinelli, Roma 1986, s. 17-34.
41
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malną próbę zorganizowania współpracowników dzieł wychowawczych, pod nazwą „Pobożnego Zjednoczenia”, jeszcze w 1850 r.48.
Po konsultacjach ze Stolicą Apostolską założył w 1876 r. stowarzyszenie współpracowników, rodzaj salezjańskiego trzeciego zakonu49.
Stowarzyszenie gromadziło osoby, które nie zmieniając swego stanu
w Kościele – wzięły współodpowiedzialność za świat i Kościół w tym
samym duchu, co salezjanie.
Pod aktualną nazwą Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
współdziała z salezjanami i ma oparcie m.in. w prawie własnym tegoż instytutu zakonnego. Omawiane stowarzyszenie kontynuuje posłannictwo ks. Bosko, trwając w jedności z innymi podmiotami,
które tworzą rodzinę salezjańską50. Zakonne wspólnoty salezjańskie
mają wspierać Stowarzyszenie, m.in. w zakresie formacji członków
i upowszechnianiu tego specyficznego powołania51. Stowarzyszenie
Salezjanów Współpracowników najczęściej współdziała w już istniejących salezjańskich formach apostolstwa52.
Do wspomnianej wyżej „rodziny salezjańskiej” należą salezjanie
i salezjanki, ale także inne instytuty zakonne i świeckie oraz stowarzyszenia i grupy. Tym, co łączy tę „rodzinę”, jest: charyzmat św. Jana
Bosko, młodzieżowe i ludowe posłannictwo, salezjański styl życia
i działania oraz związek z Założycielem rodziny salezjańskiej oraz
jego następcami53.
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 192-195.
Por. tamże, s. 196-200. Pius IX wydał 9 maja 1876 r. breve akceptujące stowarzyszenie i jego regulamin.
50
Por. Konstytucje, art. 5.
51
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.
52
Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko. Przewodnik po lekturze
Konstytucji Salezjańskich, Kraków 1997, s. 89.
53
Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, s. 86; A. Martinelli, Karta
jedności rodziny salezjańskiej księdza Bosko, DRG (1995) 353, s. 31-41; J. Vecchi,
Rodzina salezjańska kończy 25 lat, DRG (1997) 358, s. 3-38; Uznanie przynależności
do rodziny salezjańskiej, DRG (1998) 363, s. 45-52; A. Martinelli, Animacja ducho
wa i duszpasterska grup należących do rodziny salezjańskiej poparta charyzmatami
święceń kapłańskich, DRG (2001) 375, s. 44-55; A. Bregolin, Niektóre wskazania dla
animacji rodziny salezjańskiej na szczeblu inspektorialnym i lokalnym, DRG (2006)
392, s. 44-48; P. Chavez, List przełożonego generalnego. �������������������������
Rodzina salezjańska wczo
48
49
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Propozycja wychowawcza ks. Bosko okazała się skuteczna i prowadziła do wychowania młodych ludzi na dobrych chrześcijan i zarazem prawych obywateli. Byli wychowankowie Jana Bosko spotykali
się ze swoim wychowawcą, ale też praktycznie wspierali dzieła salezjańskie54. Zrzeszenia byłych wychowanków powstawały również
poza Turynem, przy innych dziełach salezjańskich. Stopniowo ruch
ewoluował ku zbudowaniu międzynarodowej federacji stowarzyszeń55.
Także współcześnie wychowankowie dzieł salezjańskich są zaproszeni do 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”56. Wspólnota salezjanów powinna utrzymywać kontakty z byłymi wychowankami, okazywać im zainteresowanie, stwarzać okazje
do spotkań, formacji i współpracy; a także pobudzać i podtrzymywać
Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Księdza Bosko i wspólnie
z nimi szukać sposobów zbliżenia tych, którzy się oddalili, oraz pomagać w dorastaniu do powołania pomocnika57.
Trzecim stowarzyszeniem, które rozwinęło się za życia ks. Bosko,
było Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jego powstanie
wynikało z kultu maryjnego założyciela salezjanów, który był wielkim czcicielem Maryi pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych.
Pobożność maryjna przenikała Jana Bosko i wpisała się w charyzmat salezjański. Wyrazem tego kultu był zbudowany przez niego
w Turynie kościół Maryi Wspomożycielki. Od początku swego istnienia świątynia promieniowała nabożeństwem pod tym wezwaniem maryjnym58. Przy tymże kościele już w 1869 r. powstało Stowarzyszenie
Maryi Wspomożycielki Wiernych. Salezjanie współpracują z tym storaj i dziś, DRG (2009) 403, s. 3-32; La Famiglia salesiana di don Bosco, Roma 1999;
Laici nella familia salesiana…
54
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 368-369.
55
Por. tamże, s. 372-377.
56
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.
57
Por. Regulaminy Ogólne, art. 39.
58
Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 140-142.
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warzyszeniem, jak i innymi instytutami, grupami i ruchami należącymi do „rodziny salezjańskiej”59.
Piąty artykuł Konstytucji Salezjańskich stanowi o szeroko rozumianym ruchu społecznym, który koncentruje się wokół posłannictwa
młodzieżowego. Interpretacja tego zapisu prawa własnego salezjanów
nie może zamknąć się w gronie podmiotów formalnie przyjętych do
„rodziny salezjańskiej”. Istnieją różne grupy osób odwołujące się do
ks. Bosko i jego programu apostolskiego. „Ostatecznie taki ruch może
obejmować różnoraką rzeczywistość, nawet grupy mało podobne,
o różnych sposobach organizacji oraz odmiennych zapatrywaniach,
dotyczących promocji ludzi i opieki społecznej, łącznie z nawiązywaniem współpracy z niechrześcijanami, a nawet niewierzącymi.
Słowem, ruch ten może skupiać wokół ks. Bosko i młodzieży ludzi
dobrej woli, którzy nie zawsze musieliby znać podstawy wychowania
salezjańskiego, jakimi są: rozum, miłość i religia.”60
Tym samym z salezjanami mogą współpracować różnorakie stowarzyszenia. Także te, które nie mają kanonicznego charakteru stowarzyszeń wiernych. A po stronie Zgromadzenia Salezjańskiego
spoczywa odpowiedzialność nie tylko za ściśle rozumianą „rodzinę
salezjańską”, ale również za zasygnalizowany szeroki ruch społeczny. Odpowiedzialność polega na utrzymaniu ducha jedności, pobudzaniu do dialogu i braterskiej współpracy dla większej skuteczności
apostolskiej61. Regulaminy Ogólne stanowią dalej: „wspólnota, w porozumieniu z odpowiedzialnymi różnych grup, w duchu służby i z poszanowaniem ich autonomii, zapewnia im opiekę duchową, zachęca
do spotkań, popiera współpracę wychowawczą i duszpasterską oraz
rozwija wspólne działanie na rzecz powołań”62. Ten zapis można
w szerszej interpretacji odnieść do stowarzyszeń spoza „rodziny salezjańskiej”, które współpracują z salezjanami w wychowywaniu młodzieży.
59
Por. Konstytucje, art. 5. Wymienione trzy stowarzyszenia i inne, które są związane z rodziną salezjańską, por. A. Domaszk, Realizacja misji nauczycielskiej Kościoła w
publicznych stowarzyszeniach wiernych związanych z Towarzystwem Św. Franciszka
Salezego, Prawo Kanoniczne 54 (2011) nr 1-2, s. 17-41.
60
Program życia salezjanów Księdza Bosko, s. 85.
61
Por. Konstytucje, art. 5.
62
Regulaminy Ogólne, art. 36.
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4. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
W salezjańskiej inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile od roku
1994 rozwijała się działalność Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.
Ruch ten na przełomie roku 2000/2001 przyjął formę stowarzyszenia
i funkcjonuje pod nazwą: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania
Młodzieży (dalej SSWM) z siedzibą w Pile, działając na terenie RP.
Nastąpiło prawne przeobrażenie z ruchu młodzieżowego w stowarzyszenie zarejestrowane 12 listopada 2001 r. w sądzie, pod nr KRS
0000061527.
W dalszym rozwoju powstawały oddziały regionalne SSWM w Byd
goszczy, Szczecinie Wielgowie, Rumi, Nowogródku Pomorskim,
Trzcińcu, Aleksandrowie Kujawskim, Czaplinku i Poznaniu. Aktualnie
stowarzyszenie liczy 178 członków zwyczajnych63. Prawo o stowa
rzyszeniach przewiduje, że terenowe jednostki organizacyjne mogą
uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje64. Stowarzyszenie zgodnie z prawem polskim posiada własny statut,
w którym określa wszystkie istotne elementy i struktury stowarzyszenia. Przewiduje on tworzenie terenowych jednostek, ale zgodnie z decyzją zarządu SSWM nie posiadają one osobowości prawnej65.
Działalność statutowa stowarzyszeń niekiedy zbiega się z wykonywaniem zadań publicznych przez struktury państwowe. Zatem, do
stowarzyszeń należy zastosować zasadę pomocniczości, w oparciu
o którą organizacje pozarządowe wspierają państwo w realizacji zadań publicznych66. Takie działania opierają się na Ustawie o działal
ności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r.67 Salezjańskie
Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 15 kwietnia 2005 r. zostało
uznane za Organizację Pożytku Publicznego.
Każde stowarzyszenie ma własne cele. Jakie cele określa dla siebie SSWM? Po wstępie stanowiącym o działalności na rzecz ogółu
społeczności, zwłaszcza na rzecz osób będących w trudnej sytuacji
Rys historyczny i liczba członków za: http://www.sswm.org/ (data dostępu:
27.05.2011).
64
Por. Prawo o stowarzyszeniach, art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 1a.
65
Por. Statut SSWM, § 6; tekst statutu za: http://www.sswm.org/strony-8/statut.
htm (data dostępu: 27.05.2011). Decyzja zarządu SSWM; por. http://www.sswm.org/
strony-7/oddzialy_lokalne.htm (data dostępu: 28.05.2011).
66
Por. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, s. 22-24.
67
Por. Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873.
63
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życiowej i materialnej, statut SSWM specyfikuje zadania: „charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym
w trudnej sytuacji życiowej, wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży, animacja ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku, nawiązywanie kontaktów i współpraca
z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku,
ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie wartości chrześcijańskich, promocja i organizacja wolontariatu”68.
Te ogólne cele statut dookreśla i dzieli na działania nieodpłatne oraz
odpłatne. W pierwszej grupie wymienione są następujące formy aktywności stowarzyszenia: „pomoc w kształceniu się młodzieży ubogiej, organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży,
działalność turystyczno-wypoczynkowa, współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi, samorządowymi i pozarządowymi,
różnorodna pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, zwłaszcza pochodzących ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią oraz rodzin o niskim standardzie ekonomicznym,
różnorodne formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież z rodzin
ubogich, organizowanie integralnej formacji wolontariuszy, w ramach
szkoły animatora (szkolenia, zjazdy, warsztaty), działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa”69. Do odpłatnych form aktywności SSWM
należą: organizacja cyklicznych spotkań edukacyjnych dla młodzieży, działalność informacyjna, wydawnicza i szkoleniowa, organizacja
imprez rozrywkowo-kulturalnych, przygotowanie programów edukacyjnych, promocja wydawnictw z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz innych wartościowych książek, prasy, filmów, spektakli
teatralnych, wystaw, koncertów, itp.70 Cele, jakie stawia sobie SSWM,
są w wielu punktach zbieżne z zadaniami publicznymi wskazanymi
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie71.
Statut SSWM, § 7 ust. 1-2.
Tamże, § 8 ust. 1.
70
Por. tamże, § 8 ust. 2.
71
„Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charyta68
69
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Działalność SSWM koresponduje z celami Zgromadzenia Sale
zjańskiego. Św. Jan Bosko gromadził młodzież, głównie ubogą.
Salezjanie realizują program apostolski swego założyciela, tj. bycie
znakami i nosicielami miłości Bożej do młodzieży, zwłaszcza uboższej72. To, co Jan Bosko nazywał „oratorium”, zawierało w sobie różne wymiary oddziaływania na młodych ludzi. „Było ono dla chłopców
domem, który przygarnia; parafią, która ewangelizuje; szkołą, która
przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.”73 Salezjańskie oratoria i ośrodki młodzieżowe pełnią zadania ewangelizacyjne oraz wychowawcze, ale też służą
młodzieży w rozwoju różnych zainteresowań, jak i w dobrym wykorzystaniu czasu wolnego74.
Ze względu na celowe powiązanie SSWM z Towarzystwem
Salezjańskim, warto wydobyć ze statutu zapisy, które tę łączność opisują. Już sama nazwa stowarzyszenia podkreśla koherentność: „tworzy się Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży (…)”75.
Struktury stowarzyszenia rozwijają się w miejscach, gdzie pracują salezjanie, gdzie istnieją poszczególne domy zakonne. „Stowarzyszenie
może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania podstawowe jednostki samorządowe, na terenie których istnieją domy zakonne lub parafie Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii pw. św. Wojciecha (…)”76. Członkowie SSWM są zobotywnej; (…) 6) ochrony i promocji zdrowia; (…) 14) nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania; 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; (…) 19) turystyki i krajoznawstwa; (…) 26) działalności na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji wolontariatu; (…) 31) działalności na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32)
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; (…)”, Ustawa o działalno
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4 ust. 1.
72
Por. Konstytucje, art. 2.
73
Tamże, nr 40. Por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska, s. 41-106.
74
Por. Regulaminy Ogólne, nr 11-12.
75
Statut SSWM, § 1. Adres SSWM mieści się w Pile i jest ten sam, co dla salezjańskiej inspektorii św. Wojciecha.
76
Tamże, § 6. Także prawo własne Inspektorii Św. Wojciecha umiejscawia SSWM
wśród swoich dzieł młodzieżowych, por. Dyrektorium inspektorialne Inspektorii Św.
Wojciecha, w: Dokumenty końcowe X Kapituły Inspektorialnej. Ląd nad Wartą 0610 IV 2010 r., Piła 2010, s. 40-115, nr 278-282; prezes oddziału i przełożony lokalnej
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wiązani nie tylko do czynnego udziału w pracach stowarzyszenia,
ale również do działalności w duchu salezjańskim77. Najwyższym
organem władzy jest Walne Zebranie Członków. Uchwały Walnego
Zebrania podlegają kontroli pod kątem zgodności z Konstytucjami
Salezjańskimi78. Z urzędu członkiem Zarządu SSWM jest Inspekto
rialny Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który zarazem pełni
funkcję prezesa Zarządu79. Z kolei w terenowych jednostkach stowarzyszenia, prezes zarządu oddziału musi otrzymać pozytywną aprobatę od dyrektora lokalnej wspólnoty salezjańskiej80. Każdy statut
stowarzyszenia obejmuje normy na wypadek jego rozwiązania. Przy
likwidacji SSWM jego majątek przechodzi na własność Towarzystwa
Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile81.
Zadania SSWM należy odczytać nie tylko w wąskim odniesieniu
do Towarzystwa Salezjańskiego, ale znacznie szerzej. Korespondują
one ponadto z normami zawartymi w trzeciej księdze Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r. Zwłaszcza chodzi tu o kwestię wychowania
katolickiego. Wychowanie jest pierwszorzędnym zadaniem rodziców,
ale w oparciu o zasadę pomocniczości mogą oni korzystać z różnych
środków i instytucji wspierających82. Nic nie przeszkadza, aby również
stowarzyszenia wspierały rodziny w katolickim wychowaniu dzieci
i młodzieży. Należy tu dodać, że wychowanie w myśli katolickiej nie
dotyczy tylko przestrzeni religijnej, ale jest integralnym oddziaływaniem. „Ponieważ prawdziwe wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, zarówno w odniesieniu do celu ostatecznego,
jak i w odniesieniu do dobra wspólnego społeczności, dlatego dzieci
wspólnoty salezjańskiej prowadzą formację duszpasterską wewnątrz stowarzyszenia,
por. tamże, nr 282.
77
Por. Statut SSWM, § 13 ust. 2.
78
Por. tamże, § 22 ust. 8; kontroli zgodności dokonuje właściwy inspektor salezjański (Inspektorii Św. Wojciecha w Pile) w terminie 7 dni; zgłoszenie zastrzeżeń powoduje konieczność ponownej debaty nad uchwałą, por. tamże.
79
Por. tamże, § 25 ust. 2-3. Inspektorialny Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży
pełni określone zadania w ramach inspektorii salezjańskiej, por. Dyrektorium inspek
torialne, nr 7. Pierwszym Prezesem Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania
Młodzieży był salezjanin ks. Jarosław Pizoń.
80
Por. Statut SSWM, § 37 ust. 1.
81
Por. tamże, § 43 ust. 3. Temat likwidacji stowarzyszeń, por. Prawo o stowarzy
szeniach, art. 39-39.
82
Por. KPK 1983, kan. 793 § 1-2.
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i młodzież tak powinny być wychowywane, ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne,
zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i przygotowywać się do czynnego udziału w życiu
społecznym.”83
Po nakreśleniu celów SSWM i powiązań ze Zgromadzeniem Sale
zjańskim oraz ogólną misją Kościoła należy pokazać kilka przykładów
działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi np. wymianę
młodzieży, czego efektem jest realizacja założeń edukacji międzykulturowej i rozwijanie zainteresowań uczestników pochodzących
z różnych krajów. Od 2007 SSWM angażuje się w międzynarodowy
wolontariat: polscy wolontariusze udzielają się poza granicami kraju,
a np. włoscy przyjeżdżają do Polski (w ramach współpracy z włoską
organizacją La Federazione SCS/CNOS: Servizio Civile Salesiano
i Centro Nazionale delle Opere). Organizowane są zloty młodzieżowe.
Wydawane jest pismo młodzieżowe pn. „Kontakt” (ISSN 1426-6300)
i inne publikacje84. Szczegółowe sprawozdania finansowe i merytoryczne z prowadzonej działalności i wszystkich zrealizowanych projektów (w latach 2005-2010) znajduje się na publicznie dostępnej stronie Departamentu Pożytku Publicznego85.
Przedstawiając SSWM, można ogólnie zaznaczyć, że zgodnie
z Prawem o stowarzyszeniach, SSWM posiada władze, którymi są:
Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna86. Członkami
SSWM są osoby fizyczne i osoby prawne (członkowie wspierający)87.
Statut SSWM składa się z następujących części: postanowienia ogólne, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, organy stowarzyszenia, jednostki terenowe SSWM, majątek i fundusze, zmiana
statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

Tamże, kan. 795.
Informacje o aktualnej i przeszłej działalności stowarzyszenia, por. http://www.
sswm.org/ (data dostępu: 08.07.2011).
85
Por.
https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=2C8102E9BA60C53EECB44532F834E651?oppId=28927 (data dostępu: 08.07.2011).
86
Por. Prawo o stowarzyszeniach, art. 11 ust. 1-3; Statut SSWM, § 15-28.
87
Por. Prawo o stowarzyszeniach, art. 3 ust. 1-3, art. 6 ust. 1-2, art. 10 ust. 1 nr 4,
art. 10 ust. 3; Statut SSWM, § 10-14.
83
84
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5. Salezjański Ruch Troski o Młodzież Saltrom
Kolejnym przykładem stowarzyszenia o duchowości salezjańskiej
jest Salezjański Ruch Troski o Młodzież, który używa skróconej nazwy Saltrom88. Działa on na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje się w Krakowie89. Saltrom jest stowarzyszeniem
prowadzonym przez pedagogów, wychowawców, salezjanów i wolontariuszy, które prowadzi działalność: wychowawczą, profilaktyczną
i edukacyjną.
Ruch na rzecz młodzieży narodził się w krakowskim środowisku
salezjanów jeszcze w 1981 roku. „Dom Otwartych Drzwi” stał się
schronieniem dla wielu młodych ludzi z ulicy, także narkomanów.
Formami udzielanej pomocy były: dożywianie i douczanie, zajęcia terapeutyczne, świetlicowe oraz grupowe. Ruch przekształcił się
w stowarzyszenie, które rozpoczęło działalność w 1992 r., wtedy też
powstała pierwsza wersja statutu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie 30 sierpnia 2002 r. i w związku z tym posiada osobowość prawną (KRS: 0000128589). Saltrom ma od 2005 r. status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Statut stowarzyszenia po postanowieniach ogólnych oraz wymienieniu celów i sposobów działania reguluje kwestie członkostwa.
Członkami Saltromu są osoby fizyczne i osoby prawne (członkowie
wspierający). Oprócz członków zwyczajnych i wspierających są też
honorowi. Następnie statut przedstawia władze, którymi są: Zjazd
Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny
Sąd Koleżeński. Statut kończą rozdziały dotyczące majątku Saltromu,
zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe z osobowością prawną90. Takie jednostki posiadają struktury analogiczne jak całe
stowarzyszenie: walne zebranie, zarząd oddziału, komisja rewizyjna
i sąd koleżeński91. Całe stowarzyszenie otwiera się na kontakt z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o tym samym lub podobnym
profilu92.
Por. Salezjański Ruch Troski o Młodzież Saltrom, Statut, Kraków 2005 (dalej
Statut Saltrom), art. 1.
89
Por. tamże, art. 3.
90
Por. tamże, art. 6.
91
Por. tamże, art. 44-66.
92
Por. tamże, art. 5.
88
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Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie aktywnie wychodzić do
młodych ludzi i wspierać środowiska młodzieżowe. Chodzi głównie o młodzież zaniedbaną wychowawczo i dysfunkcyjną, zagrożoną
moralnie, z uzależnieniami czy po prostu będącą w trudnej sytuacji93.
Celami wsparcia i pomocy są: kształtowanie postaw religijnych
i moralnych, podtrzymywanie tradycji narodowych, obywatelskich
i kulturowych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja
zdrowia i ekologii, działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, organizowanie szkoleń, zjazdów i kursów, promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa, szerzenie i organizacja wolontariatu, rozwój
kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami Europy i świata94.
Tak szerokie spektrum celów wymaga złożonych form ich realizacji. Saltrom wskazuje na następujące: prowadzenie poradni, świetlic,
darmowa korepetycja, pomoc medyczna, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieci oraz młodzieży, materialne wsparcie dla
wychowanków, publicystyka i wydawanie pism, ulotek, organizacja
szkoleń, m.in. dla wolontariuszy, współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi95.
W realizacji celów Saltrom odwołuje się do religijnej inspiracji.
Ze względu na ukierunkowanie na młodzież stowarzyszenie przywołuje św. Jana Bosko, jako przykład wychowawcy, wraz z jego systemem wychowawczym, stylem i metodą pracy96. Innymi osobami,
które statut wymienia jako wzory i przykłady są: św. Brat Albert, św.
Franciszek z Asyżu i bł. August Czartoryski97. Stowarzyszenie łączy
szczególna więź z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, co ma także odzwierciedlenie w samej nazwie. W kontekście Głównego Sądu
Koleżeńskiego treść statutu kolejny raz przywołuje system wychowawczy (św. Jana Bosko), który cechuje dobrość, łagodność i cierpliwość. To z kolei implikuje powściągliwość w stosowaniu kar oraz
Por. tamże, art. 7 ust. 1.
Por. tamże, art. 7 ust. 2.
95
Por. tamże, art. 9.
96
Por. tamże, art. 8. Odwołanie wprost do metody wychowawczej, znanej jako system prewencyjny, por. tamże, art. 2. Opis systemu prewencyjnego ks. Bosko przedstawia strona stowarzyszenia, por. http://www.saltrom.krakow.pl/index.php/o-nas/
system-wychowawczy (data dostępu: 08.07.2011).
97
Por. Statut Saltrom, art. 8.
93
94
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dostrzeganie dobra w każdym z wychowanków98. Z chwilą rozwiązania Saltromu majątek stowarzyszenia przechodzi na rzecz inspektorii
Towarzystwa Salezjańskiego, na terenie której się on mieścił99.
Funkcjonowanie Saltromu jest otwarte na pracę profilaktyczną
i wychowawczą. Stowarzyszenie w swojej siedzibie prowadzi świetlicę dla dzieci: „Świat Dziecka”, oratorium dla młodzieży, kaplicę,
jadalnię, salę, w której prowadzone są darmowe korepetycje, salę taneczną, muzyczną, plac zabaw dla najmłodszych, siłownię. Saltrom
prowadzi też Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dzien
nego. W okresie zimowym i letnim stowarzyszenie organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży. W trakcie rozwoju pojawiły się nowe
pomysły przyciągające młodych ludzi: Yacht Club, breakdance, wspinaczka skałkowa, grupy graficiarzy, cheerleaders, taneczne, sportowe
i muzyczne100. Propozycje ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży są otwarte na pomoc wolontariuszy, którzy mogą pomagać np.
w korepetycjach. Studenci krakowskich uczelni mają możliwość przeprowadzania swoich praktyk w ramach różnych działań prowadzonych przez Saltrom. Jeszcze inną propozycją stowarzyszenia stanowi
bezpłatny punkt poradnictwa i konsultacji psychologiczno-pedagogicznej101. Szczegółowe informacje prowadzonych działań zawierają
sprawozdania merytoryczne, które zawierają także dane i rozliczenia
finansowe. Rozliczenia z lat 2005-2010 są prezentowane na internetowej stronie Saltromu102.
6. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
Z inicjatywy salezjanów, sióstr salezjanek i osób świeckich powstało w Polsce stowarzyszenie o charakterze sportowym. Salezjańska
Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie Salos RP,
została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej
Por. tamże, art. 42.
Por. tamże, art. 71 ust. 3. Należy mieć na uwadze główną siedzibę Saltromu,
tj. aktualnie miasto Kraków, więc byłaby to salezjańska inspektoria pw. św. Jacka
w Krakowie.
100
Por. http://www.saltrom.krakow.pl/index.php/o-nas/historia (data dostępu:
08.07.2011).
101
Szczegółowe informacje o prowadzonej działalności i propozycjach Saltromu,
por. http://www.saltrom.krakow.pl/ (data dostępu: 08.07.2011).
102
Por. http://www.saltrom.krakow.pl/index.php/o-nas/sprawozdania (data dostępu: 08.07.2011).
98
99

38

KS. A. DOMASZK

[20]

29 czerwca 1992 r. w Warszawie. Dnia 30 września 1996 r. została
wpisana pod numerem SKF „B” 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie, a 26 czerwca 2001 r.
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
21665103. Podstawowym celem Salosu RP jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu. Wychowanie
przez sport inspiruje myśl chrześcijańska i salezjańska tradycja. Salos
RP jest członkiem: Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale,
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich.
Stowarzyszenie kieruje się ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Ze
względu na swój sportowy charakter istotnym punktem odniesienia
była także ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej104
(aktualnie uchylona), a następnie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
O sporcie105. Organizacja posiada status pożytku publicznego. W preambule statutu następuje deklaracja współdziałania ze Zgromadzeniem
Córek Maryi Wspomożycielki i Towarzystwem Salezjańskim. Salos RP
działa na terenie Polski, a siedzibą jest miasto Warszawa. Stowarzy
szenie jest związkiem stowarzyszeń i osób prawnych106.
Statut stowarzyszenia po postanowieniach ogólnych wymienia cele
i metody działania. Następnie reguluje kwestie członkostwa, praw
i obowiązków członków. Statut przedstawia władze, którymi są: Zjazd
Salosu RP, Zarząd Salos RP i Komisja Rewizyjna Salos RP. Dokument
kończą zapisy dotyczące finansów i majątku stowarzyszenia, zmiany
statutu, rozwiązania stowarzyszenia i postanowienia końcowe.
Członkowie Salosu RP dzielą się na: zwyczajnych, honorowych
i wspierających. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia
lokalne i inspektorialne SALOS RP oraz inne chrześcijańskie stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną, które
akceptują cele i postanowienia statutu SALOS RP107. W tym miejscu
widać połączenie struktur Salosu ze Zgromadzeniem Salezjańskim.
Przy salezjańskich inspektoriach polskich powstały stowarzyszenia inPor. http://www.salosrp.pl/o_salosie/historia (data dostępu: 09.07.2011).
Por. Dz. U. z 1996 r., nr 25, poz. 113.
105
Por. Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857.
106
Por. Statut Salos RP, http://www.salosrp.pl/dokumenty/statut (data dostępu:
09.07.2011), art. 1 ust. 1.
107
Por. tamże, art. 3 ust. 4 nr 1.
103
104
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spektorialne Salosu, a przy domach zakonnych (najczęściej) powstały
stowarzyszenia lokalne108.
Statutowemu nakreśleniu celów i sposobów działania Salosu RP
towarzyszy nawiązanie do duchowości salezjańskiej i systemu pre
wencyjnego św. Jana Bosko oraz do dokumentów Soboru Watykań
skiego II109. Treść statutu kilkakrotnie zawiera połączone słowa:
„salezjański sport wychowawczy”, co wyraża nawiązanie do systemu wychowawczego ks. Bosko, a zarazem do idei wychowania przez
sport110. Należy dodać w tym miejscu, że Jan Bosko od dzieciństwa
wykorzystywał zabawy i sport w początkach swego apostolstwa.
W jego oratorium sport stanowił ważne narzędzie wychowawcze.
Święty wychowawca dostrzegł, że zabawy i ruch są konieczne dla odprężenia młodego człowieka. Wszystko to dokonywało się w klimacie
radości i swobody. Była to świadoma formacja fizyczna, ale również
moralna. Poprzez zabawy, głównie ruchowe, prowadził on młodzież
do radości i do świętości111. Posługa wychowawcza i duszpasterska salezjanów zmierza do integralnego rozwoju młodego człowieka112, co
łączy się m.in. z oddziaływaniem poprzez sport i wychowanie fizyczne. Integralny rozwój, którego częścią jest rozwój fizyczny, jest celem
szeroko rozumianego wychowania katolickiego113.
Głównymi celami Salos RP są: rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, krzewienie humanistycznych
i personalistycznych walorów sportu wraz z ideą olimpizmu, podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do wychowania
108
Strona główna Salos RP podaje 5 stowarzyszeń inspektorialnych (4 inspektorie salezjanów i jedna sióstr salezjanek) oraz 72 stowarzyszenia lokalne. Salezjanie
i salezjanki są wybierani do zarządu Salos RP, jako kandydaci ze stowarzyszeń inspektorialnych, por. Statut Salos RP, art. 5 ust. 6 nr 2. Salezjanin wobec stowarzyszenia lokalnego (członków, wychowawców i trenerów) pełni opiekę duszpasterską, por.
Dyrektorium inspektorialne Inspektorii Św. Wojciecha, s. 81, nr 201; delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego wchodzi do zarządu stowarzyszenia inspektorialnego, por.
tamże, nr 202.
109
Por. Statut Salos RP, art. 2.
110
Por. tamże, art. 2 ust. 1 nr 1, art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 nr 4, art. 3 ust. 5 nr 1, art. 3
ust. 6 nr 1.
111
Element sportu w oratorium św. Jana Bosko, por. M. Wirth, Ksiądz Bosko i rodzi
na salezjańska, s. 96-99. Cechy oratorium salezjańskiego, por. Konstytucje, art. 40.
112
Por. Konstytucje, art. 31-32.
113
Por. KPK 1983, kan. 795.
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i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, upowszechnianie
wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród
dzieci i młodzieży, propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, organizowanie obozów,
rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń, wzbogacanie kultury fizycznej
dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne, propagowanie idei wolontariatu
w sporcie, prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród
osób niepełnosprawnych, prowadzenie szeroko rozumianej międzynarodowej działalności sportowo-edukacyjnej wśród młodzieży różnych
państw i kultur, a szczególnie w ramach krajów Unii Europejskiej, organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji114.
Cele statutowe Salos RP realizuje w różnorodny sposób. Informacje
o prowadzonych działaniach zawierają sprawozdania merytoryczne
i finansowe. Przykładowo, ze sprawozdania za rok 2010 wynika, że
stowarzyszenie przeprowadziło we wskazanym roku: przygotowanie
i udział reprezentacji Salos RP w Światowych Igrzyskach Młodzie
ży Salezjańskiej (Bosco Cup w Lignano Sabbiadoro we Włoszech
w dniach 28 kwietnia do 2 maja 2010), XVIII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej (w Płocku w dniach od 10 do 12 września
2010 r.), imprezy sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim,
w tym m.in. Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w futsalu (w Pieszycach w dniach 5-7.02.2010 r.), szereg masowych imprez
sportowych (np. XVII Dni Młodości w Debrznie, Savionalia 2010
– Inspektorialne Dni Młodości w Krakowie, Ogólnopolski Turniej
w Piłkę Siatkową dla Dziewcząt i Chłopców w Kielcach, Ogólno
polski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców w Ostródzie, Pim – Masowa
Impreza Sportowa Dla Dzieci I Młodzieży w Twardogórze, Spartakiada
Młodych Minipim 2010 we Wrocławiu), 50 obozów sportowych dla
dzieci i młodzieży, obozy dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w Warszawie nt.
Kultura fizyczna a globalizacja, publikacja książki pt. Kultura fizycz

114

Por. Statut Salos RP, art. 2 ust. 1 nr 1-13.
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na a globalizacja, kursy i szkolenia dla trenerów i animatorów, zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży115.
Zakończenie
Zaprezentowana praca badawcza przybliżyła wybrane stowarzyszenia, obecne w rzeczywistości polskiej, które są zarazem związane
z duchowością Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Przy ich przedstawieniu wskazano jednocześnie, jak są one strukturalnie złączone
z Towarzystwem Salezjańskim oraz jak nawiązują do celów salezjańskich, a zarazem misji całego Kościoła.
Dla nakreślenia pełnego kontekstu istnienia stowarzyszeń w początkowych punktach opracowania ukazano prawo polskie oraz
prawo kanoniczne, jak również prawo własne Towarzystwa św.
Franciszka Salezego. Przedmiotem badań były następujące podmioty: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Salezjański
Ruch Troski o Młodzież Saltrom, Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej.
Św. Jan Bosko założył trzy grupy zrzeszające wiernych, tj. współpracowników, czcicieli Maryi Wspomożycielki i byłych wychowan
ków. Wytyczył w ten sposób drogę do współpracy salezjanów z różnymi grupami wiernych. Piąty artykuł Konstytucji Salezjańskich stanowi
o szeroko rozumianym ruchu społecznym, który koncentruje się wokół posłannictwa młodzieżowego. Istnieją różne grupy osób odwołujące się do ks. Bosko i jego programu apostolskiego, zrzeszające się
w stowarzyszenia, które współpracują z salezjanami. Także te, które nie mają kanonicznego charakteru stowarzyszeń wiernych, a tylko cywilną osobowość prawną. Salezjanie, jak i całe Zgromadzenie
Salezjańskie, podejmują odpowiedzialność za tak określone stowarzyszenia poprzez utrzymywanie ducha jedności, pobudzanie do dialogu
i braterskiej współpracy dla większej skuteczności apostolskiej skierowanej na dzieci i młodzież.
Istnieją stowarzyszenia rozciągające działalność na całą Polskę
(Salos RP), jak i takie, które są związane z określoną inspektorią salezjańską (SSWM, Saltrom), mające jakby mniejszy zakres oddziały115
Por. Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2010, http://www.salosrp.pl/sites/default/files/dokumenty/sprawozdanie_merytoryczne_salos_rp_rok_2010.pdf (data dostępu: 11.07.2011).
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wania (w znaczeniu geograficznym). Niezależnie od tego wszystkie
one podejmują działalność wychowawczą, edukacyjną i ewangelizacyjną dzieci i młodzieży. Dzięki czemu ściśle łączą się z głównym posłannictwem Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Istotne jest także
to, że przedstawione stowarzyszenia, tak w założeniach statutowych,
jak i w praktyce, stosują salezjański system wychowania, znany jako
system prewencyjny. Przykładowe stowarzyszenia realizują ponadto założenia integralnego rozwoju dzieci i młodzieży, co jest jednym
z założeń misji Kościoła w zakresie wychowania katolickiego.
Istnienie stowarzyszeń nawiązujących do duchowości określonego
instytutu zakonnego stanowi ogromny potencjał służący ludziom i ich
rozwojowi. Stowarzyszenia ujawniają wielkie zaangażowanie, wręcz
pasję społecznikowską ich członków. Jest to bardzo pozytywne doświadczenie społeczne. Zarazem konieczna jest troska, tak po stronie
instytutu, jak i stowarzyszenia, aby zachować bogactwo duchowości,
w tym wypadku salezjańskiej. Ponadto istnienie tak specyficznej podgrupy stowarzyszeń jest ciekawym materiałem do dalszych badań,
w kontekście prawa o stowarzyszeniach. Zarówno w odniesieniu do
prawodawstwa polskiego oraz kanonicznego, jak i zakonnego.
The realization of the mission of the Church in associations connected with the
spirituality of the Society of St. Francis de Sales
Polish legislation respects the law to associate. Among numerous different Polish
associations there are also those, which are connected with spirituality and aims
of specific religious institutes. One can find, inter alia, the associations relating to
Salesian charism. This research paper refers to associations, which exist in Poland,
and are connected with spirituality of the Society of St. Francis de Sales. The research
is focused on the issue of how the activity of some selected associations refers to the
realization of the Society of St. Francis de Sales’s aims, and at the same time to the
mission of the whole Church.
To outline the whole context of existence of associations, in the initial points of
this paper, there have been shown the Polish Law, Canon Law, and also the Society
of St. Francis de Sales’s Own Law. The following associations were the subject of
study: Salesian Organisation of Youth Education, Salesian Movement of Concern for
the Youth “Saltrom”, Salesian Sport Organization of the Republic of Poland SALOS.
Salesians cooperate with various groups of the faithful, also with the youth mission
oriented associations, and with those, which don’t have the canonical nature of the
faithful associations, but have a civil legal personality. What is important is that those
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associations take up educational and evangelisation activity of children and youth.
In this way they are closely related with the principal mission of the Society of St.
Francis de Sales. Also significant is the fact that presented associations apply Salesian
educational system, also known as preventive, in statutory stipulations, as well as in
practice. Furthermore, the introduced associations carry out the stipulations of integral
development of children and youth, which is one of the stipulations of the Church
mission in the scope of Catholic education.
The existence of associations that refer to the spirituality of certain religious
institute constitute the immense potential useful to people and their development.
The members of the associations show a great commitment, which is a very positive
social experience. To preserve the spiritual wealth, in this case the Salesian one, it is
vital to give an attention on both the institute and the association side. In addition,
the existence of such specific association subgroup is an interesting matter to further
research in the context of Law of Associations.
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WALOR WSPÓŁCZESNYCH PRAWNOINSTYTUCJONALNYCH NARZĘDZI POSZUKIWANIA
PRAWDY W PROCESIE O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.
W NURCIE „HERMENEUTYKI ODNOWY
ZACHOWUJĄCEJ CIĄGŁOŚĆ”1
Treść: Wstęp. – 1. Znaczenie prawne Instrukcji Dignitas connubii. – 2. Znaczenie
prawne orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej. – 3. Znaczenie prawne papieskich
przemówień do Roty Rzymskiej.

Wstęp
Otwarcie nowego roku sądowniczego 2008 przebiegało pod znakiem setnej rocznicy ogłoszenia przez Piusa X konstytucji apostolskiej Sapienti consilio2, przywracającej do życia Trybunał Apostolski
Roty Rzymskiej. Świętowanie tego wydarzenia Benedykt XVI związał z refleksją na temat poczucia sprawiedliwości, które w pracy sędziego kościelnego zawsze winno się przekładać na autentyczną
służbę zbawczej komunii3. Papież przypomniał, że współczesne sędziowskie stosowanie prawa szczególnie doprasza się afirmacji sprawiedliwości – immanentnej w systemie ius Ecclesiae i nade wszystko
związanej z samą istotą małżeństwa. „Jedynym sposobem, by oprzeć
1
Benedykt XVI, „Piękno prawdy o małżeństwie, objawionej przez Chrys
tusa”. Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej [27 I 2007],
„L’Osservatore Romano – wydanie polskie” [dalej: OsRomPol] 28 (2007) nr 5,
s. 33.
2
Pius X, Constitutio apostolica „Sapienti consilio” [29 VI 1908], „Acta
Apostolicae Sedis” [dalej: AAS] 41 (1908) s. 425-440.
3
Benedykt XVI, „Prawne znaczenie wyroków rotalnych”. Przemówienie do
pracowników Trybunału Roty Rzymskiej [26 I 2008], OsRomPol 29 (2008) nr 3,
s. 33.
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dzieło jurysprudencyjne na trwałym fundamencie, jest pojmowanie
go jako prawdziwe stosowanie prudentia iuris, roztropności, która
w żadnym wypadku nie jest tożsama z arbitralnością lub relatywizmem,
ponieważ pozwala odczytywać w wydarzeniach obecność lub brak
specyficznej relacji sprawiedliwości, jaką stanowi małżeństwo ze swą
rzeczywistą wartością ludzką i zbawczą”4. W ten sposób Benedykt XVI
nawiązał do treści ostatniego spotkania Jana Pawła II z audytorami
Roty Rzymskiej w 2005 roku, kiedy to papież mocno zaapelował
o dostrzeganie fundamentalnego związku, jaki istnieje między procesem małżeńskim a poszukiwaniem obiektywnej prawdy5.
Orzeczenia sądów w procesach de nullitate matrimonii muszą konsekwentnie opierać się na zasadach sprawiedliwości i jej powszechnych normach. To zaś może zapewnić – mówił Benedykt XVI we
wspomnianym przemówieniu rotalnym – świadome przyjęcie adekwatnej „postawy” hermeneutycznej. Owszem, wszyscy pracownicy wymiary sprawiedliwości w Kościele winni wziąć sobie do serca
ostatni apel Jana Pawła II (2005), by nie pojmować prawa w duchu
mentalności pozytywistycznej. Za warte przytoczenia uznał papież
wypowiedziane podówczas słowa: „Zdrowa hermeneutyka prawna
wymaga […] wizji obejmującej całość nauczania Kościoła, tak aby
można było organicznie związać każde twierdzenie z tradycją. W ten
sposób będzie można uniknąć zarówno selektywnych i wypaczonych
interpretacji, jak też jałowych krytyk poszczególnych stadiów”6.
Niniejsze, doniosłe jubileuszowe memento byłego bliskiego współpracownika, a dziś wybitnego następcy Jana Pawła II, daje kanonistom-teoretykom prawa małżeńskiego oraz sędziom trybunałów kościel
nych asumpt do głębszego namysłu nad znaczeniem instrumentów
prawno-instytucjonalnych, w które posoborowi papieże-prawodawcy
kościelni wyposażyli Kościół z zamiarem odnowienia, ugruntowania i udoskonalenia procedur wyświetlania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa. Warto w tym kontekście uczynić przedmiotem
badań następujące kwestie: w pierwszym punkcie – istotność normaTamże, s. 32-33; por. tenże, „Piękno prawdy o małżeństwie”..., s, 33.
Jan Paweł II, „Przyjąć naukę Kościoła o małżeństwie”. Przemówienie do
audytorów Trybunału Roty Rzymskiej [29 I 2005], OsRomPol 26 (2005) nr 4,
s. 24, n. 4.
6
Tamże, s. 25, n. 6; Benedykt XVI, „Prawne znaczenie wyroków rotal
nych”…, s. 33.
4
5
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tywną Instrukcji Dignitas connubii, w drugim – walor orzecznictwa
Trybunału Roty Rzymskiej, w trzecim – znaczenie prawne papieskich
przemówień do wymienionego Trybunału.
1. Znaczenie prawne Instrukcji Dignitas connubii
Kilkuletni okres obowiązywania Instrukcji Dignitas connubii
z 25 stycznia 2005 roku7 pokazuje, jak ważne narzędzie poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa zyskały trybunały
diecezjalne i międzydiecezjalne8. Taką, jednoznaczną opinię o niniejszej specjalnej procedurze „małżeńskiej” wyrażał już na początku
jej obowiązywania Benedykt XVI. Swe pierwsze przemówienie rotalne papież rozpoczynał optymistycznym nawiązaniem do faktu wejścia
w życie nowej instrukcji, będącej „swoistym vademecum, nie tylko
gromadzącym przepisy obowiązujące w tej dziedzinie, ale wzbogacającym je o dodatkowe rozporządzenia, konieczne dla właściwego stosowania tych przepisów”9.
Warto w skrócie przypomnieć genezę owej cennej inicjatywy ustawodawczej, której początki sięgają lat osiemdziesiątych, tuż po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 1983)10. Formalnie,
długą drogę przygotowania dokumentu rozpoczęło powołanie przez
Jana Pawła II 24 lutego 1996 roku Komisji międzydykasterialnej
(z udziałem reprezentantów Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostol
skiej, Apostolskiego Trybunału Roty Rzymskiej, Papieskiej Rady ds.
Tekstów Prawnych11), której zadaniem było przygotowanie pierwPontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas connubii”
servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis
nullitatis matrimonii [25 I 2005], „Communicationes” [dalej: ComCan] 37 (2005)
s. 11-89.
8
Zob. R.J. Kaslyn, The Role of History and Context in Church Law: The
Instruction Dignitas Connubii as One Case in Point, „The Jurist” [dalej: Jur] 70
(2010) s. 1-28.
9
Benedykt XVI, „Umiłowanie prawdy a proces o nieważność małżeństwa”.
Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej [28 I 2006], OsRomPol
27 (2006) nr 4, s. 28.
10
Wskazują na to badania G.P. Montiniego – G.P. Montini, L’istruzione
„Dignitas connubii” sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione,
„Quaderni di diritto ecclesiale” 18 (2005) s. 343, przyp. 5.
11
Skład Komisji, skupiającej po dwóch reprezentantów zgłoszonych przez
wymienione dykasterie, był następujący: F. Daneels (przewodniczący), Ch.J.
Scicluna (sekretarz), R. Funghini, J. Huber, U. Navarrete, V. de Paolis – zob.
7
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szego projektu zbioru porządkującego materię prawną procesu małżeńskiego (una normativa di attuazione specifica del Codice12) wedle
kryteriów i metody zastosowanych przy powstaniu Instrukcji Provida
Mater13. Wypada zaznaczyć, że sam papież w przemówieniu do Roty
Rzymskiej z 18 stycznia 1998 roku – odnosząc się bezpośrednio do
wcześniej podjętych decyzji – rangę i wartość przyszłej nowej instrukcji wiązał bezpośrednio z udoskonaleniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach małżeńskich, zarówno w wymiarze przedmiotowym,
jak i proceduralnym14. Owocem prac Komisji międzydykasterialnej
były dwa schematy – pierwszy z lutego 1999 roku: Primum Schema
a commissione approbatum (przesłany do konsultacji 27 konferencjom episkopatu różnych kontynentów), drugi z lipca 2000 roku:
Primum Schema recognitum (z załączonymi Vota et Animadversiones
Conferentiarum Episcoporum una cum moderum expensione ex par
te Commissionis Interdicasterialis)15. Druga Komisja16, której zadaniem było przygotowanie trzeciego projektu instrukcji (dodajmy:
w czym miały dodatkowo partycypować Kongregacje: Doktryny Wiary
oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zakończyła swe prace
w 2002 roku opracowaniem Novissimum Schema. Dnia 4 lutego 2003
S. Haering, Eine neue Eheprozeßordnung? Streiflichter zu einem Gesetzentwurf,
in: Communio in Ecclesiae Mysterio. Festschrift für Winfried Aymans zum 65.
Geburtstag, hrsg. K.-Th. Geringer, H. Schmitz, St. Ottilien 2001, s. 162; F. Da
neels , Una introducción general a la Instrucción „Dignitas connubii”, „Ius
Canonicum” [dalej: IusCan] 46 (2006) s. 34-35.
12
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros
Advocatosque Rotae Romanae coram admissos [22 I 1996], ComCan 28 (1996)
s. 5, n. 4.
13
Sacra Congregatio Sacramentis, Instructio „Provida Mater” [15 VIII
1936], AAS 28 (1936) s. 313-361; Pontificium Consilium de Legum Textibus,
Instructio „Dignitas connubii”..., s. 14; J. Herranz, Istruzione „Dignitas con
nubii”: 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.
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.
15
Zob. F. Daneels, Una introducción..., s. 35; zob. szerzej – S. Haering, Eine
neue Eheprozeßordnung..., s. 163-173; L.G. Wrenn, A New Procedural Law for
Marriage Cases?, Jur 62 (2002) s. 198-199, 206-208.
16
Zob. interesujące uwagi na temat prac drugiej Komisji – L.G. Wrenn, A New
Procedural Law..., s. 208-210.
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roku Jan Paweł II zdecydował, że przygotowanie i edycja ostatecznego tekstu dokumentu należeć będzie do Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych17. I tak się też stało. Po upływie niespełna dwóch lat,
25 stycznia 2005 roku została wydana de mandato Summi Pontificis
Ioannis Pauli II Instrukcja Dignitas connubii18. Pod dokumentem
swe podpisy złożyli przewodniczący i sekretarz Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych.
„Najważniejszym wkładem tej Instrukcji – mówił Benedykt XVI
w cytowanym przemówieniu do Roty (2006) – jest wskazanie, w jakiej mierze i w jaki sposób należy stosować w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa normy zawarte w kanonach dotyczących
zwykłego procesu spornego, z uwzględnieniem norm specjalnych, jakich wymagają sprawy, których przedmiotem jest stan osób i dobro
publiczne”19. Papieskie oświadczenie zawiera istotny przekaz merytoryczny, umożliwiający pogłębioną eksplorację znaczenia Instrukcji
Dignitas connubii w porządku normatywnym Kościoła. Wszak, nie
zatrzymując się na samej genezie dokumentu i odnotowaniu analogii
z Instrukcją Provida Mater20, rzetelnego objaśnienia domaga się kwestia, którą zwerbalizował syntetycznie wybitny znawca przedmiotu G.P. Montini, a mianowicie problem usytuowania wymienionej
Instrukcji w hierarchii źródeł prawa kanonicznego21. Nie przesądzając, jak dalece Benedykt XVI chciał – w przytoczonej opinii – zaanPostquam laborem examinaverat a Commissione peractum, Litteris datis
die 4 februarii 2003, Romanus Pontifex statuit ut [...] hoc Pontificium Consilium
[de Legum Textibus] textum definitivum instructionis circa normas in re vigentes
tandem appararet, et in lucem ederet. Quod ad effectum deductum est ope novae
Commissionis interdicasterialis et consultis Congregationibus et Tribunalibus
Apostolicis quorum interest – Pontificium Consilium de Legum Textibus,
Instructio „Dignitas connubii”..., s. 14.
18
Wartość poznawczą ma samo zakończenie dokumentu: Hanc instructionem,
de mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli II pro hac vice dato, die 4 mensis febru
arii anni 2003, ab hoc Pontificio Consilio, arcte cooperantibus Congregationibus
pro Doctrina Fidei et de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum atque
Tribunalibus Signaturae Apostolicae et Rotae Romanae exaratam, idem Romanus
Pontifex, die 8 mensis novembris anni 2004 approbavit atque iussit ipsam statim
a die publicationis ab universis ad quos pertinet servandam esse – tamże, s. 89.
19
Benedykt XVI, „Umiłowanie prawdy a proces..., s. 28-29.
20
Zob. J. Herranz, Istruzione „Dignitas connubii”..., s. 93.
21
G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia delle fonti,
„Periodica de re canonica” [dalej: PRMCL] 94 (2005) s. 417-476.
17
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gażować swój nauczycielski autorytet, prawnicy-matrymonialiści,
a zwłaszcza sędziowie kościelni, są zobligowani, by słowa papieża
potraktować jako punkt odniesienia w toczącej się dyskusji na ten temat. Owszem, biorąc pod uwagę stanowczy ton wypowiedzi ojca św.,
trudno uznać za przypadkowe kontekstualne przywołanie – jeśli nie
wprost, to implicite – treści kan. 1691 (KPK 1983)22. A chodzi o rzecz
niebagatelną – o faktyczną, acz nieformalną aprobatę stanowiska doktrynalnego, firmowanego prominentnymi nazwiskami G.P. Montiniego
oraz F. Daneelsa (przewodniczącego Komisji międzydykasterialnej)23,
stanowiska, które w niniejszej normie kodeksowej widzi podstawowe
kryterium interpretacyjne omawianej Instrukcji24.
Próbę usytuowania Dignitas connubii w porządku normatywnym
Kościoła wypada rozpocząć od uwag wstępnych, by nade wszystko
odnieść się do żywo dziś dyskutowanej kwestii o znaczeniu podstawowym. Otóż w dość zgodnej opinii komentatorów dołączona do tytułu
nazwa: „instrukcja” nie jest w pełni adekwatna25. A to z racji, że sygnowany tą nazwą dokument co najmniej w paru „punktach” rozmija
się z uregulowaniami trzech paragrafów kan. 34, opisujących materię
„W pozostałych kwestiach dotyczących sposobu postępowania, należy stosować, jeśli nie sprzeciwia się temu natura rzeczy, kanony o procesie w ogólności
i o zwyczajnym procesie spornym, z zachowaniem norm specjalnych co do spraw
o stanie osób i spraw odnoszących się do dobra publicznego”.
23
O wyraźnej przewadze owej linii doktrynalnej zaświadcza m.in. J. Otaduy,
który choć podziela opinie wymienionych kanonistów w kwestiach natury ogólnej, w tym punkcie (jak to sam ujmuje: w kwestii habilitación legal Instrukcji
Dignitas connubii) deklaruje całkiem odmienne stanowisko (do zasygnalizowania różnic jeszcze wrócimy) – J. Otaduy, El principio de jerarquía normativa y la
instrucción „Dignitas connubii”, IusCan 46 (2006) s. 79-81.
24
Nie jest bez znaczenia już samo pojawienie się kan. 1691 we wstępie doktrynalnym dokumentu – Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio
„Dignitas connubii”..., s. 13. Do tego faktu nawiązuje też G.P. Montini, gdy
formułuje swą kluczową tezę: Pur nell’esiguità e nell’ambiguità dell’accenno
al prescritto del canone 1691 nel proemio dell’istruzione, si deve ritenere che
si è di fronte ad un criterio interpretativo fondamentale della „Dignitas connu
bii” [podkr. – A.P.] – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella ge
rarchia..., s. 425.
25
Z drugiej strony trudno uznać to za ewenement, skoro z łatwością można przytoczyć wiele podobnych przykładów sprzed i po Vaticanum II – zob.
R. Sobański, Komentarz do kan. 34, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz
nego, red. J. Krukowski, t. 1: Księga I: Normy ogólne, Poznań 2003, s. 93.
22
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prawną de instructionibus (KPK 1983)26. Skąd wątpliwości co do nazwy „instrukcja”?
Po pierwsze, na uwagę zasługuje problem kompetencji organu,
który wydał dokument. Autorem Instrukcji Dignitas connubii jest
Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych. Publikując Instrukcję, działała
ona na podstawie wyraźnego polecenia papieskiego – o czym dowiadujemy się z końcowej noty dokumentu27. Na marginesie trzeba zauważyć, że wymieniona Rada sama z siebie nie jest zdolna wydawać
dekretów ogólnych, o ile nie uzyska od papieża specjalnego pełnomocnictwa (mamy wtedy do czynienia z delegowaniem władzy ustawodawczej)28. Czy tak było w tym przypadku? Odpowiedź może być
tylko jedna: jakkolwiek mandat papieski udzielony Radzie do publikacji Instrukcji Dignitas connubii stanowił upoważnienie wyraźnie
i specjalne (mandato [...] pro hac vice dato), to z pewnością nie było
to upoważnienie do wydania ustawy w formie dekretu ogólnego,
w rozumieniu przepisu kan. 30 (a pomocniczo, przepisów kan. 29-34,
KPK 1983)29. Przesądza o tym art. 18 konstytucji apostolskiej Pastor
„Instrukcje, które mianowicie wyjaśniają przepisy ustaw oraz rozwijają
i określają racje, które należy uwzględnić przy ich zachowaniu, są dane na użytek tych, którzy mają się troszczyć o wprowadzenie ustaw w życie i obowiązują
ich w wykonywaniu ustaw. Wydają je zgodnie z prawem w granicach swojej kompetencji ci, którzy posiadają władzę wykonawczą (§ 1). Postanowienia instrukcji
nie zmieniają ustaw. Jeśli zaś któreś z nich nie dadzą się pogodzić z przepisami
ustaw, są pozbawione wszelkiej mocy (§ 2). Instrukcje tracą moc nie tylko przez
odwołanie wyraźne lub pośrednie przez kompetentną władzę, która je wydała, lub
wyższą, lecz także przez wygaśnięcie ustawy, dla której wyjaśnienia czy wprowadzenia jej w życie, zostały wydane (§ 3)”; zob. szczegółowe analizy w tym przedmiocie – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...[2. La
„Dignitas connubii” in relazione alle istruzioni di cui al c. 34], s. 430-451; zob.
też obszerną bibliografię – tamże, s. 431, przyp. 16.
27
Zob. wyżej przyp. 18.
28
Przykładowo – zob. A. Viana, Problemas canónicos planteados por la in
strucción „Erga Migrantes Caritas Christi” [3 V 2004], IusCan 89 (2005) s. 276282.
29
„Kto posiada jedynie władzę wykonawczą, nie może wydać dekretu ogólnego, o którym w kan. 29, chyba że w poszczególnych wypadkach zostanie mu
wyraźnie udzielona zgodnie z prawem przez kompetentnego prawodawcę, z zachowaniem warunków określonych w akcie jej udzielenia” (kan. 30). „Dekrety
ogólne, wydawane przez kompetentnego prawodawcę dla wspólnoty zdolnej do
przyjęcia prawa i zawierające ogólne przepisy, są ustawami we właściwym znaczeniu i rządzą się przepisami kanonów o ustawach” (kan. 29); zob. J. Otaduy, El
26
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bonus, który stanowi, że dykasterie Kurii Rzymskiej nie mogą wydawać dekretów ogólnych bez specyficznej aprobaty papieskiej (ap
probatio specifica)30. Wydaje się zaś rzeczą bezsporną, że publikując
Instrukcję, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych dysponowała jedynie
zwyczajną aprobatę papieską, tj. in forma communi31. Innymi słowy,
chodziło o mandat32 do przygotowania i publikacji normy administracyjnej służącej aplikacji prawa. Potwierdzają to słowa zamieszczone we wstępie dokumentu: Ideo leges processuales Codicis Iuris
Canonici ad declarandam matrimonii nullitatem manent in toto suo
vigore, ad quas semper referendum erit in instructione interpretanda33.
Oparcie dla tak sformułowanej tezy daje – wedle G.P. Montiniego34
– zbadanie dwóch kwestii: najpierw zakresu kompetencji dykasterii,
która wydała Instrukcję Dignitas connubii, a następnie rodzaju władzy
w ten akt zaangażowanej (natura della potestà coinvolta nella pubbli
cazione). Otóż Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych nie ma władzy
wykonawczej, nie jest władna wydawać instrukcji, a właściwy jej zakres kompetencji nie rozciąga się na dziedzinę prawa procesowego35.
Bezprzedmiotowe zatem byłoby ewentualne doszukiwanie się w regulacjach kan. 34 (normy kodeksowej de instructionibus) legitymacji do wspomnianych działań podjętych przez Papieską Radę. Co się
zaś tyczy samej władzy udzielonej Radzie przez papieża do wydania
Dignitas connubii, nawet jeśli treść mandatu papieskiego z jakiegoś
principio de jerarquía normativa..., s. 70-71; zob. szerzej – J.M. Huels, A Theory
of Juridical Documents Based on Canons 29-34, „Studia canonica” 32 (1998)
s. 337-370; R. Sobański, Komentarz do kan. 29-34, w: Komentarz..., s. 87-93.
30
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica de Romana Curia „Pastor bonus”
[28 VI 1988], AAS 80 (1988) s. 864.
31
Zob. A. Stankiewicz, Komentarz do art. 1, w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 23.
32
I mandati del Sommo Pontefice circa la „Dignitas connubii” dovettero es
sere più di uno. Qui si considera solo quello che ha preceduto immediatamenen
te la pubblicazione dell’istruzione. Più oltre si farà un cenno al mandato che ha
dato inizio alla preparazione del testo della „Dignitas connubii” – G.P. Montini,
L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 442, przyp. 33.
33
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas connu
bii”..., s. 14; zob. J. Otaduy, El principio de jerarquía normativa..., s. 71.
34
G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 442443.
35
Zob. Ioannes Paulus II,  Constitutio apostolica „Pastor bonus”..., s. 901902, art. 154-158.
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powodu nie została upubliczniona, charakter owej władzy można
ustalić na podstawie tekstu Instrukcji oraz innych źródeł36. Ważny
w tym względzie jest przytoczony wcześniej37 passus o decyzji najwyższego prawodawcy, który zarządził, że textum definitivum in
structionis circa normas in re vigentes tandem appararet, et in lucem
ederet. Charakterystyczny zwrot instructio circa normas in re vigentes
oznacza, że mandat papieża bezpośrednio odnosi przepisy Dignitas
connubii do obowiązującego ustawodawstwa, innymi słowy – posiłkując się sformułowaniem z alokucji rotalnej z 1996 roku – Instrukcja
stanowi una normativa di attuazione specifica del Codice38. Ponadto,
biorąc pod uwagę wolę prawodawcy deklarowaną w alokucji z 1998
roku39 (i zakładając trwanie owej voluntas Pontificis Romani), wspomniany mandat dotyczy materii procesu małżeńskiego40.
Po drugie, pytania co do adekwatności nazwy „instrukcja” rodzi
także analiza omawianego dokumentu w przedmiocie jego funkcji
i adresatów. I tu nietrudno wykazać, że Dignitas connubii nie mieści się w zakresie funkcjonalnym instructiones, wyznaczonym regulacjami kan. 34. Instrukcje wyjaśniają przepisy ustaw, do których
nawiązują, i tym samym – w myśl dyspozycji kan. 16 § 341 – służą
ich urzędowej (lecz nie autentycznej) interpretacji. Gwoli ścisłości
– taka interpretacja (in re peculiari) ma walor wiążący ograniczony
G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 444.
Zob. przyp. 18.
38
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis... [22 I 1996], s. 5, n. 4.
39
In proposito, ed allo scopo di favorire una sempre migliore amministra
zione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, ho isti
tuito una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto di
Istruzione circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali –
tenże , Allocutio Summi Pontificis... [18 I 1998], s. 10, n. 5.
40
Zob. G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...,
s. 446-477.
41
KPK 1983, kan. 16: „W sposób autentyczny ustawy interpretuje prawodawca oraz ten, komu on zlecił władzę autentycznego interpretowania (§ 1).
Interpretacja autentyczna, dokonana w formie ustawy posiada taką samą moc co
ustawa i wymaga promulgacji; jeśli tylko wyjaśnia słowa ustawy same w sobie
pewne wtedy działa wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza [si legem coarctet
vel extendat] albo tłumaczy wątpliwą, nie działa wstecz (§ 2). Interpretacja zaś
dokonana w formie wyroku sądowego lub aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie [in re peculiari], nie ma mocy ustawy i wiąże jedynie osoby oraz dotyczy spraw, dla których została wydana (§ 3)”.
36
37
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do materii i osób, których instrukcja dotyczy. Stąd jest oczywiste, że
w dokonywanej interpretacji instrukcja nie może – z uwagi na swe
strukturalne podporządkowanie ustawie – wykraczać poza ten zakres.
Mówiąc wprost: taka interpretacja nie ma znaczenia prawnego si le
gem coarctet vel extendat42. Z kolei niełatwo skorelować całościowo43
dyspozycje Dignitas connubii z zakresem desygnowanym przez pozostałe dwa wyznaczniki instrukcji. Zapisane w kan. 34 funkcje rozwijania (evolvere) procedur wprowadzania ustaw w życie i określania
(determinare) konkretnych sposobów wykonywania ustaw łączy –
wedle G.P. Montiniego – wspólny mianownik: instrukcje wskazują,
jakie procedury mogą oraz/lub powinny być zastosowane w celu realizacji ustawy44. Kłopot z postrzeganiem Dignitas connubii jako klasycznej instrukcji rodzi pytanie, czy zakres funkcjonalny dokumentu
obejmuje wyłącznie obszar aplikacji kodeksowych norm zwykłego
procesu spornego odniesionych do spraw o nieważność małżeństwa
(normae secundum legem)45? Jak traktować te przepisy Dignitas con
nubii, które już wcześniej miały moc wiążącą – przede wszystkim
jako zasady (reguły) ogłoszone przez magisterium papieskie – ale nie
zostały sformalizowane w postaci norm procesowych w KPK 1983?
Warto tu choćby przywołać ważne artykuły omawianej Instrukcji:
o obowiązkach obrońcy węzła w sprawach de nullitate matrimonii
z tytułu niezdolności – art. 56 § 4; o ograniczeniach dotyczących
Zob. F.J. Urrutia, Les normes générales. Commentaire des canons 1-203,
Paris 1994, s. 114, n. 331.
43
Oczywiście należy przyjąć, że znaczna część przepisów Dignitas con
nubii harmonizuje ze wszystkimi elementami instrukcji. W opracowaniu G.P.
Montiniego można znaleźć charakterystyczne przykłady (art. 11, 13, 14, 180
§ 1, 232 DC) – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...,
s. 435.
44
Le istruzioni [...] individuano [...] quelle serie di atti destinati ad assicurare
l’attuazione della legge, assicurando in un contesto peculiare il raggiungimento
non solo di quanto la legge nel suo oggetto puntualmente contiene, ma di quanto
la legge si propone di raggiungere. Questa funzione delle istruzioni richiede nor
malmente una contestualizzazione (un abuso che si è verificato in relazione ad
una legge e cui si intende ovviare con una proceduralizzazione; un uso locale che
sembra porre in discussione l’osservanza di una legge; un quesito posto su un’in
certezza rilevata nella osservanza di una legge), cui si risponde con la proposta
o l’obbligo di una procedura volta ad equilibrare la situazione rendendo possibi
le l’osservanza piena della legge – tamże, s. 434.
45
Zob. J. Otaduy, El principio de jerarquía normativa..., s. 83-89.
42
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przedstawiania spraw wpadkowych – art. 218; o warunkach osiągnięcia przez sędziego pewności moralnej – art. 247 § 2. Podobny problem
dotyczy przepisów Instrukcji odnoszących się do utrwalonej praktyki jurysprudencji w jakimś przedmiocie, czyli określonej reguły kościelnego orzecznictwa, która ma moc ustawy, choć dotąd nie miała
bezpośredniego umocowania w regulacjach kodeksowych. Dobrym
przykładem może tu być przepis o równoważnej, czyli substancjalnej
zgodności wyroków – art. 291 § 2 i 3. Jeszcze bardziej problematyczny – gdy idzie o sytuowanie Dignitas connubii w formalnych ramach
normy kodeksowej o instrukcjach – musi wydawać się każdy przypadek unormowań praeter legem46. Tę sytuację egzemplifikują przepisy Instrukcji: o kompetencjach Kościołów i wspólnot kościelnych
niekatolickich wobec małżeństw mieszanych – art. 2 § 2; o właściwości trybunałów łacińskich w rozpatrywaniu ważności małżeństw
katolików innych Kościołów sui iuris – art. 16; o zasadach obowiązujących przy ustanowieniu pełnomocnika i/lub adwokata – art. 101
i 102; o obowiązkach sędziego w zakresie przeprowadzania dowodu
z biegłych – art. 209; o zasadach dotyczących dołączania do sentencji wyroku klauzul zabraniających zawarcie nowego małżeństwa – art.
251; o kosztach sądowych i nieodpłatnej obronie prawnej – art. 302-308. W końcu, karkołomna byłaby próba stosowania do omawianego dokumentu uregulowań kan. 34 w przedmiocie adresatów instrukcji47. Instrukcje są wewnętrznymi normami administracji kościelnej;
normami, w których najwyższa władza w Kościele wskazuje władzy
niższego rzędu, jak wypełnić ustawę, a mianowicie: albo dostarcza jej
wskazówek do właściwego rozumienia zapisów ustawy, którą należy
realizować, albo też określa sposób, w jaki ustawę należy wykonać48.
Tymczasem adresatami Dignitas connubii są z całą pewnością adresaci
kodeksowego ustawodawstwa de processibus49. Trudno przy tym nie
Zob. tamże, s. 92-94.
Badał tę kwestię m.in. G.P. Montini, którego obszerną argumentację wypada w pełni podzielić (i odesłać zainteresowanego czytelnika do cytowanego opracowania, ponieważ wykraczałoby poza ramy niniejszego artykułu referowanie in
extenso argumentów Montiniego) – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connu
bii” nella gerarchia..., s. 436-441.
48
J. Otaduy, El principio de jerarquía normativa..., s. 71.
49
D’altronde basterebbe chiedersi chi siano i destinatori della legge proces
suale codiciale per consentire (quale che sia la risposta) senza ombra di dubbio
che vi è identità fra i destinatori della legge processuale codiciale e i destinatori
46
47
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zauważyć, iż dwa artykuły Instrukcji rozszerzyły jeszcze ten zakres.
W pewnych bowiem warunkach, określonych regulacjami przywołanego art. 16 oraz art. 3 § 250, w orbicie jurysdykcji coram Ecclesia
catholica znajdują się nie tylko wierni katolickich Kościołów wschodnich, ale także ochrzczeni niekatolicy i nieochrzczeni.
Dotychczasowe ustalenia, potwierdzające hipotezę o podporządkowaniu przepisów Instrukcji Dignitas connubii obowiązującym
(in toto suo vigore) normom procesowym KPK 198351, prowadzą do
konkluzji, że mamy tu do czynienia nie z dokumentem legislacyjnym
(o mocy ustawy), ale dokumentem administracyjnym o charakterze
ogólnym. Niniejsza konstatacja koresponduje – jak precyzyjnie uzasadnia kard. F. Daneels52 – z rozpoznaniem w kan. 1691 klucza hermeneutycznego do omawianego dokumentu53. W ocenie przewodniczącego
Komisji międzydykasterialnej oznacza to w aplikacji obowiązujących przepisów proceduralnych (przez kościelne trybunały diecezjalne i międzydiecezjalne) przyjęcie dwóch istotnych wyznaczników.
Należy – po pierwsze – uznać pierwszeństwo norm procesu specjalnego o orzeczenie nieważności małżeństwa (kan. 1671-1691) przed
procesowymi normami ogólnymi, dotyczącymi postępowania sądodella normativa della „Dignitas connubii”. La cosa è di assoluta evidenza – G.P.
Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 441.
50
Iudex autem ecclesiasticus illas tantum causas nullitatis matrimonii aca
tholicorum, sive baptizatorum sive non baptizatorum, cognoscit, in quibus status
liber unius saltem partis coram Ecclesia catholica comprobetur oportet, salvo
art. 114.
51
Por. Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas con
nubii”..., s. 14.
52
F. Daneels, Una introducción..., s. 41-47.
53
Polemiczną nadinterpretacją ze strony J. Otaduy’a jest przypisywanie reprezentantom niniejszego stanowiska apriorycznego formułowania wniosków
z kan. 1691 w zakresie legitymizacji prawnej Dignitas connubii, kiedy w rzeczywistości punkt wyjścia i oś ich badań leży na płaszczyźnie interpretacyjno-aplikacyjnej – zob. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...[1.2:
L’applicazione dei canoni processuali generali alle cause di nullità matrimo
niali], s. 423-426. Jako przykład wspomnianego nieporozumienia można podać
stwierdzenie: Pero no es fácil establecer que el c. 1691 (que por lo demás apenas
es alegado por la „Dignitas connubii”, como avierte el propio Montini) constitu
ya un fundamento que habilite las normas de la Instrucción – J. Otaduy, El prin
cipio de jerarquía normativa..., s. 80.
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wego w ogólności i zwykłego procesu spornego54. I konsekwentnie –
po wtóre – należy przyjąć, że podporządkowanie przepisów Instrukcji
Dignitas connubii normom kodeksowym oznacza – w świetle dyspozycji kan. 1691 – stosowanie w sprawach małżeńskich wspomnianych
kanonów ogólnych de processibus z przestrzeganiem klauzuli „jeśli
nie sprzeciwia się temu natura rzeczy”55, tzn. z koniecznym uwzględnieniem specyficznej natury procesu małżeńskiego56.
W oparciu o tak sformułowane założenia można podjąć próbę bliższego określenia administracyjnej natury Instrukcji Dignitas connubii.
Już na wstępie wypada podzielić opinię G.P. Montiniego, który denominację dokumentu w postaci ogólnego aktu administracyjnego uściśla
stwierdzeniem, że prawno-proceduralny profil Dignitas connubii wykazuje wyraźne cechy ogólnego dekretu wykonawczego. Ostrożność
wszakże w tego rodzaju ultymatywnym zaszeregowaniu dokumentu – nawet wobec otwartej formuły kan. 33 § 1: etiamsi edantur in
directoriis aliusve nominis documentis – podpowiadają dwie ważne
okoliczności. Z jednej strony nie da się do końca skorelować ustaleń
dotyczących adresatów omawianego dokumentu z odnośnymi dyspozycjami KPK 1983 w zakresie decreta generalia exsecutoria. Z drugiej strony istotną przeszkodą w uznaniu Dignitas connubii za ogólny
dekret wykonawczy jest brak wymaganej – zgodnie z dyspozycją kan.
31 § 2 – publikacji w „Acta Apostolicae Sedis”, co ciekawe – inaczej,
niż to było w wypadku poprzedniej instrukcji Provida Mater (opublikowanej w AAS)57.
Trzeba natomiast za G.P. Montinim zauważyć, że nie sposób –
mimo wcześniej sygnalizowanych wątpliwości i zastrzeżeń – afirZob. tamże, s. 41-42.
Tu wypada raz jeszcze przypomnieć treść can. 1691 (w oryginalnym brzmieniu łacińskim): In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt,
nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordi
nario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad
bonum publicum spectantes [podkr. – A.P.].
56
Zob. F. Daneels, Una introducción..., s. 42-47. Dobrą ilustracją znaczenia
tego ostatniego wyznacznika jest uwaga G.P. Montiniego: In alcuni casi è la stes
sa „Dignitas connubii a motivare esplicitamente il prescritto in base alla natura
delle cause di nullità matrimoniale: cfr., per esempio, art. 65 § 2; 218; 303 § 1,
2°; cfr. pure artt. 33 e 254 § 2 – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii”
sui processi..., s. 348, przyp. 12.
57
Tenże, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 461.
54
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mować znaczącą pozycję Dignitas connubii w prawnym porządku
Kościoła bez ogólnego (ramowego) odniesienia normowanej w dokumencie materii do kategorii decretum generale58. Tym bardziej, że
nie można przeoczyć lub zbagatelizować woli ustawodawcy, wyrażonej w poleceniu wydania instructio circa normas in re vigentes59 oraz
w wyraźnie wskazanym celu dokumentu: regulowania całej dyscypliny
procesu małżeńskiego60. Owszem, walor i ranga tak „zdefiniowanego”
ogólnego aktu administracyjnego pozwalają przyjąć za „prawnie wiążące wszystkie przepisy kanonicznego prawa procesowego Instrukcji
Tu objaśnienia domaga się stwierdzenie kanonisty: [...] è chiaro che il
Codice non intende elencare esaustivamente i tipi di decreti generali quanto piut
tosto fornirne gli elementi caratteristici – tamże, s. 461, przyp. 66. Autor odcina
się od dość powszechnego stanowiska, że skoro dekret ogólny jest ustawą we właściwym znaczeniu, to kan. 29 (KPK 1983) winien znaleźć się w tytule I (księgi I):
„Ustawy kościelne” (kan. 7-22) – zob. przykładowo M.J. Ciáurriz, Comentario
al c. 29, in: Comentario exegético al Código de Derecho canónico, ed. Á. Marzoa,
J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 20023, vol. 1, s. 484-486. Otóż – jak
zauważa H. Socha – niektórzy kanoniści (np. T.I. Jiménez Urresti, P.V. Pinto,
F.J. Urrutia, A. Boni, J.M. Huels) zastosowane w KPK 1983 rozwiązanie systematyczne uzasadniają treściową odrębnością decreta generalia od leges: Andere
Autoren behaupten folgende inhaltliche Unterschiede: Gesetze seien auf Dauer
angelegt und besäßen eine autonome Normativität. Allgemeine Dekrete ergingen
dagegen nur für dringende zeitlich begrenzte Angelegenheiten und hätten ledig
lich gesetzesanwendende oder -ergänzende Funktion [podkr. A.P.] – H. Socha,
Kommentar zum c. 29, in: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici,
hrsg. K. Lüdicke, Essen 1991, 29/3.
59
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas connu
bii”..., s. 14.
60
Jak podkreśla G.P. Montini: Il dichiarato scopo di esporre tutta la materia
processuale matrimoniale connesso con il riferimento generico al decreto am
ministrativo generale permette di superare agevolmente e positivamente tutte le
secche delle domande circa il valore della „Dignitas connubii” nei suoi prescrit
ti „extra legem”, „praeter legem”, nonché di interpretare correttamente i casi
certi e dubbi di prescritti contra legem – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas
connubii” nella gerarchia..., s. 461. Na bazie tych samych przesłanek J. Otaduy
jest skłonny wyciągać dalej idące wnioski: Tampoco se puede decir que haya un
equilibrio entre el contenido de la Instrucción y su condición de norma admini
strativa. „Dignitas connubii” reordena íntegramente el derecho procesal canó
nico en el ámbito más sensible y significativo, que es el proceso de declaración
de nulidad matrimonial. A una norma administrativa difícilmente puede conve
nirle un alcance tan decisivo. El derecho procesal, por lo demás, es un derecho
que debe ser introducido por ley – J. Otaduy, El principio de jerarquía norma
tiva..., s. 95.
58
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Dignitas connubii, także wtedy, gdy nie istnieje, nie jest ewidentna
i nie jest pewna ustawa (kanon prawa procesowego), którą chce się
wykonać”61.
W realizacji zadania eksplikacji odnośnych przepisów kodeksowych Dignitas connubii interpretuje je wedle ustalonych w KPK
1983 reguł. Interpretacje zarówno szerokie, jak i ścisłe – o charakterze wyłącznie deklaratywnym – są prawnie wiążące. Nie mają natomiast takiej mocy interpretacje, które bądź to zawężają lub poszerzają
ustawę, bądź też tłumaczą ustawę wątpliwą62. Powód jest oczywisty.
Administracyjna natura omawianego dokumentu – i to bez względu
na jego szczegółową identyfikację: czy to instrukcji w sensie ścisłym,
czy też instrukcji o pewnych cechach ogólnego aktu (dekretu) administracyjnego – implikuje podporządkowanie przepisów Dignitas con
nubii kanonom kodeksowym63. Co więcej, w kontekście zapisanego
w kan. 1691 zadania „aplikacji” (applicandi sunt [...] canones de iu
diciis in genere et de iudicio contentioso ordinario) nie ma wątpliwości, że ewentualne przepisy Instrukcji contra legem (względnie contra
leges) byłyby pozbawione mocy wiążącej (i jako takie mogłyby być
uważane za bezprawne lub nieważne) w dwóch przypadkach: po
pierwsze, jeśli wprost byłyby przeciwne ustawie64, czyli konkretnie
gdyby nie dało się zachować jednocześnie przepisu Dignitas connu
bii i przepisu ustawowego (kodeksowego); po wtóre, gdyby artykuły
tego dokumentu zawężały lub ograniczały chronione ustawą uprawnienia podmiotowe, np. fundamentalne prawa wiernych65 (do czego
nota bene odnosi się kan. 1691 w passusie: servatis specialibus nor
mis circa causas de statu personarum)66.
G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 462.
Por. KPK 1983, kan. 16 § 2.
63
Allgemeine Ausführungsdekrete und Instruktionen sind ihrer Natur nach
den Gesetzen, die sie ausführen wollen, untergeordnet und von ihnen abhängig
– H. Heimerl, Die Bindung der Verwaltung an das Gesetz im CIC 1983, in: Im
Dienst von Kirche und Staat. In memoriam Carl Holböck, hrsg. F. Pototschnig,
A. Rinnerthaler, Wien 1985, s. 426; zob. G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas
connubii” nella gerarchia..., s. 462-464.
64
Por. KPK 1983, kan. 20.
65
Zob. KPK 1983, kan. 208-223.
66
Zob. G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...,
s. 463. W tym kontekście kanonista w trosce o klarowność wywodu dodaje: In tut
ti i casi di dubbio che concernano i prescritti della „Dignitas connubii”, ancor
61
62
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Z natury administracyjnej (nie legislacyjnej) omawianego dokumentu wynikają jeszcze inne konsekwencje, które wypada tu pokrótce
odnotować. Najpierw, jest oczywiste, że przepisy Dignitas connubii
nie mają mocy unieważniającej i uniezdalniającej67. Co się zaś z tym
wiąże, naruszenie jakiegoś artykułu Instrukcji nigdy, samo w sobie,
nie skutkuje ani nieważnością aktu, ani nieważnością wyroku sądowego68. I na odwrót, realizacja przepisu Instrukcji nie może spowodować uchylenia (nawet częściowego) przepisów kodeksowych. W razie
wystąpienia wątpliwości, czy weryfikuje się ta ostatnia sytuacja (gdy
trudno jednoznacznie stwierdzić, że konkretny artykuł Instrukcji koliduje z normami kodeksowymi i jako taki nie ma mocy wiążącej), przepis Dignitas connubii winien być interpretowany nie tylko w zgodzie
z regułami hermeneutycznymi KPK 1983, ale i wedle wcześniej ustalonej prawdy o nadrzędności tegoż ustawodawstwa69. W końcu naleché si possano applicare analogicamente i principi che attengono alle leggi, non
è da escludere il ricorso alla tradizionale massima „Ut res potius valeat quam pe
reat”, in favore della legge o delle leggi che i prescritti dell’istruzione intendono
applicare– tamże, s. 463-464.
67
Por. KPK 1983, kan. 14.
68
Interesujący w tym względzie jest przykład art. 231 DC: Violatio praescrip
ti, de quo in art. 229, § 3, nullitatem sanabilem sententiae secumfert, in casu vero
iuris defensionis reapse denegati nullitatem insanabilem (cf. cann. 1598, § 1;
1620, n. 7; 1622, n. 5). Jak słusznie zauważa G.P. Montini przepis ten bynajmniej
nie ustanawia nowego motywu nieważności usuwalnej: [...] recependo un indi
rizzo interpretativo prevalente nella giurisprudenza del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica e della Rota Romana, lega i giudici dei tribunali diocesa
ni e interdiocesani a questa interpretazione, senza precludere un diverso orienta
mento della giurisprudenza e una diversa valutazione „in iure” e „in facto” della
illegittima pubblicazione degli atti da parte della Rota Romana, anche investita
del giudizio nella stessa causa giudicata nei tribunali diocesani e interdiocesani
– G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia..., s. 468-469;
por. też J. Otaduy, El principio de jerarquía normativa..., s. 86-87.
69
Dobrym tego unaocznieniem jest art. 216 DC. Po dosłownym przytoczeniu słów kan. 1586 w § 1, dodaje się w § 2: Pariter praesumptiones ipse ne coni
ciat quae discrepent ab iis in iurisprudentia Rotae Romanae elaboratis. Przepis
ten w kontekście normy kan. 1608 § 3 („Dowody zaś sędzia powinien oceniać
w swoim sumieniu, z zachowaniem przepisów ustawy o skuteczności niektórych
dowodów”), można by interpretować jako ograniczenie władzy sędziego, ale niekoniecznie. Wedle G.P. Montiniego jedyną uprawnioną interpretacją jest w tym
przypadku potraktowanie art. 216 § 2 DC jako poważnej przestrogi, by oceny aktualizacji wymogów domniemania sędziowskiego dokonywać po wcześniejszym
(„uważnym i całościowym”) studium orzecznictwa Roty Rzymskiej w tym przed-
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ży jednoznacznie stwierdzić, że Apostolski Trybunał Roty Rzymskiej
(tak jak pozostałe trybunały Stolicy Apostolskiej) nie jest związany
przepisami Instrukcji, ponieważ – zgodnie z zapisem kan. 1402 – kieruje się własnymi normami70.
2. Znaczenie prawne orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej
W alokucji rotalnej z 24 stycznia 1981 roku71, którą można traktować jako pokłosie świeżo zakończonego Synodu Biskupów (jeszcze przed publikacją posynodalnej adhortacji Familiaris consortio72),
Jan Paweł II zwrócił się ze stanowczym apelem do pracowników kościelnego wymiaru sprawiedliwości o wierną interpretację tekstów
Vaticanum II dotyczących małżeństwa i rodziny. Nie umknęło uwadze
znawców magisterium papieskiego, że w wystąpieniu tym papież – na
kanwie afirmacji soborowej hermeneutyki reformy73 – uwypuklił specjalną kompetencję Roty Rzymskiej w dziedzinie spraw małżeńskich.
Zaakcentował mianowicie wymóg „dyspozycyjności sądów diecezjalnych i regionalnych”, uznając w tej mierze za papierek lakmusowy
adekwatną aplikację obowiązującego prawa wedle wytycznych Stolicy
Apostolskiej, a zwłaszcza respektowanie in concreto niezmiennego
orzecznictwa wymienionego trybunału apostolskiego. Realizacja zasady „dyspozycyjności” – w przekonaniu papieża – gwarantuje ochronę kościelnego wymiaru sprawiedliwości przed pokusą „uciekania się
do domniemanych czy prawdopodobnych innowacji, do interpretacji,
nie mających rzeczowego odpowiednika w przepisach kanonicznych
miocie – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella gerarchia...,
s. 473-474.
70
Rotae Romanae Tribunal, Normae [18 IV 1994], AAS 86 (1994) s. 508540. Na marginesie, ciekawe jest spostrzeżenie G.P. Montiniego: L’aderenza che
la „Dignitas connubii” professa e pratica alla odierna e prevalente giurispruden
za della Rota Romana non potrà evirare che il medesimo Tribunale Apostolico
perseveri in alcune interpretazioni proprie e diverse di prescritti processuali
né che si evolva in futuro verso interpretazioni processuali non recepite dalla
„Dignitas connubii” – G.P. Montini, L’istruzione „Dignitas connubii” nella ge
rarchia..., s. 470, przyp. 83.
71
Jan Paweł II, „Na straży nierozerwalności małżeństwa”. Przemówienie do
Roty Rzymskiej [24 I 1981], OsRomPol 2 (1981) nr 2, s. 1, 10.
72
Tenże, Adhortatio apostolica „Familiaris consortio” [22 XI 1981], AAS 74
(1982) s. 81-191.
73
Tenże, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 25, n. 6.
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ani poparcia w żadnym określonym orzecznictwie sądowym. Każde
bowiem wprowadzanie innowacji do prawa, bądź materialnego, bądź
procesowego, które nie znajduje żadnego potwierdzenia w jurysprudencji lub procedurze trybunałów i dykasterii Stolicy Apostolskiej,
jest zuchwałością. Musimy być przekonani – mówił dalej papież –
że jasne, uważne, przemyślane, pełne i wyczerpujące rozważanie
spraw małżeńskich wymaga całkowitej zgodności z poprawną nauką
Kościoła z prawem kanonicznym i rozsądnym kanonicznym orzecznictwem, które osiągnęło dojrzałość przede wszystkim dzięki wkładowi Roty Rzymskiej”74. Nie bez kozery tę samą regułę hermeneutyczną
rekomendował wcześniej Paweł VI, o czym najlepiej zaświadcza jego
ostatnie przemówienie rotalne (1978)75. Dość przypomnieć, że w przemówieniu tym wspomniana reguła została zdiagnozowana jako „mądre narzędzie” oraz wytyczone przez zdrową tradycję „tory” (binario
di scorrimento), których osią pozostaje „precyzyjne poszukiwanie
obiektywnej prawdy, a punktem końcowym: prawy wymiar sprawiedliwości”76.
Jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa kodeksowego papież Jan Paweł II, późniejszy autor zbioru, wiązał „programowo” –
wzorem swojego poprzednika – znaczenie jurysprudencji rotalnej
z paradygmatem „jedności” zakotwiczonym w samej naturze sacra
potestas77 najwyższego ustawodawcy kościelnego. I tak jak Paweł VI
nauczał o ścisłych więzach łączących Biskupa Rzymskiego z jego
apostolskim trybunałem (ponieważ „przy pomocy tego organu Stolica
Tenże, Na straży nierozerwalności..., s. 10, n. 5. Doniosłość tego passu
su alokucji rotalnej została uwypuklona m.in. w znanych komentarzach do kan.
1443 i 1444 (KPK 1983) – zob. Z. Grocholewski, Comentario al cc. 1443-1444,
in: Comentario exegético..., vol. 4/1, s. 896; C. de Diego-Lora, R. RodríguezOcaña, Lecciones de derecho Procesal Canónico. Parte general, Pamplona 2003,
s. 293-296.
75
Paulus VI, Allocutio ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum,
Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, ineunte anno iudiciali [28 I 1978],
AAS 70 (1978) s. 181-186; Jan Paweł II, Na straży nierozerwalności..., s. 10, n. 5.
76
Tamże, s. 182.
77
Por. Jan Paweł II, „Znaczenie prac Roty Rzymskiej dla dobra Kościoła”.
Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej [26 II 1983], OsRomPol 3
(1983) nr 3, s. 12, n. 3; zob. A. Pastwa, „Caritas” fundamentem kościelnego wy
miaru sprawiedliwości..., s. 158-159.
74
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Apostolska wykonuje swą władzę sądowniczą”)78, tak Jan Paweł II
z rozmysłem wpisywał walor orzecznictwa Roty Rzymskiej w szeroki kontekst eklezjalny: budowania communio poprzez „fundamentalną
jedność z posługą Piotrową”79. Nie inaczej też, w czasie ważnej audiencji inaugurującej rok sądowy 1984. (u początków obowiązywania
KPK 1983) papież określił jako newralgiczny plan stygmatyzowania
niniejszą ideą całego procesu wdrażania nowego prawa, m.in. w dziedzinie ius matrimoniale. Wskazując na wagę rzeczywistej komunii
apostolskiego trybunału z następcą Piotra80, strategię i priorytety tego
wielkiego – dodajmy: ogólnokościelnego – przedsięwzięcia, nakreślił
w triadzie: „poznanie nowego prawa” – „wierność normom prawnym”
– „waga interpretacji”81.
Wobec potencjalnego ryzyka nowatorskich, nieścisłych i niespójnych interpretacji (m.in. w sędziowskiej aplikacji nowego prawa małżeńskiego82), ostanie ogniwo papieskiej triady – i zarazem swoista jej
kulminacja – niesie z sobą przekaz o kapitalnym znaczeniu. Sytuuje
mianowicie centralnie83 orzecznictwo Apostolskiego Trybunału Roty
Questo stesso modo di presentazione dimostra l’importanza attribuita nel
la Curia Romana a questo organo per il quale la Sede Apostolica esercita la sua
potestà giudiziaria – Paulus VI, Allocutio ad Praelatos Auditores et Officiales
Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a Beatissimo Padre novo litibus iudicandis
ineunte anno coram admissos [28 I 1972], AAS 64 (1972) s. 202.
79
Ioannes Paulus II, Discorso del Santo Padre ai Membri del Tribunale della
Rota Romana (Il vostro lavoro è giudiziario, ma la vostra missione è fondamen
talmente evangelica, ecclesiale e sacerdotale) [30 I 1986], ComCan 18 (1986)
s. 26-27, n. 2. Taki też sens mają słowa, które papież wypowiedział w przemówieniu do Roty z 1982 roku: Voi lavorate, studiate, giudicate, in nome della Sede
Apostolica – tenże, Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos
Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos [28 I 1982], ComCan 14
(1982) s. 16, n. 3.
80
Tenże, „Sędziowie trybunałów kościelnych wobec nowego Kodeksu”. Prze
mówienie do Roty Rzymskiej [26 I 1984], OsRomPol 4 (1984) nr 1-2, s. 18, n. 1.
81
Tamże, s. 18, n. 3-6.
82
Tenże, Discorso del Santo Padre..., s. 28, n. 5.
83
Tu warto zauważyć, że tłem wypowiedzi papieża jest wcześniejszy passus
jego wystąpienia: „Przemawiając do was, Sędziowie Roty, chciałbym poczynić
kilka refleksji na temat waszej roli i odpowiedzialności w działalności kościelnej, w świetle odnośnych postanowień nowego prawa Kościoła. Urząd dicere ius
stawia was instytucjonalnie w ścisłym i głębokim związku z prawem, na którego
dyktacie musicie się opierać, dostosowując do niego wasze orzeczenia. Jesteście
sługami prawa i, jak powiedziałem wam przy innej okazji cytując Cycerona, je78
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Rzymskiej – w stosunku do całej kościelnej jurysprudencji niższego
szczebla – jako zakorzenione w tradycji, istotne uzupełniające źródło
prawa (fons suppletorius)84. Właśnie to przesłanie doktrynalne stanowi
klucz do pełnego odczytania nauki zawartej w 6. numerze omawianego przemówienia rotalnego (1984). Po przypomnieniu, że prawdziwa
i autentyczna interpretacja w sensie ścisłym – zgodnie ze znaną maksymą: unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat (Innocenty III)85
– należy wyłącznie do prawodawcy, papież wskazuje na specyfikę
urzędowej posługi dicere ius86, związanej z wymiarem sprawiedliwości w Kościele. Otóż, z jednej strony każdy sędzia kościelny – bo
o nim tutaj mowa – ma bardzo poważny udział w ustalaniu sensu ca
nones (ewentualnie innych jeszcze przepisów kanonicznych), ponieważ wyrok stanowi dla stron autentyczną interpretację prawa87.
Z drugiej strony norma kan. 16 § 388 jasno precyzuje, że interpretacja
sędziowska wiąże wyłącznie osoby i dotyczy rzeczy, dla których została wydana, i jako taka nie ma waloru ustawy89. Innymi słowy, sędzia,
wydając wyrok w poszczególnym przypadku, dokonuje interpretacji
(w formie autentycznej), która na mocy samego prawa zobowiązuje
strony w sprawie90. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że taka insteście samym prawem, [prawem,] które mówi (por. AAS, 73, 1980, s. 117) – tenże, Sędziowie trybunałów kościelnych..., s. 18, n. 3.
84
Por. M.F. Pompedda, La giurisprudenza come fonte di diritto nell’ordina
mento canonoco matrimoniale, „Quaderni Studio Rotale” 1 (1987) s. 68.
85
X, 5, 39, 31.
86
Zob. R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio dicit, „Ius Matrimoniale”
4 (1999) s. 181-196.
87
Jan Paweł II, Sędziowie trybunałów kościelnych..., s. 18, n. 6.
88
„Interpretacja zaś dokonana w formie wyroku sądowego lub aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie, nie ma mocy ustawy i wiąże jedynie osoby
oraz dotyczy spraw, dla których została wydana”.
89
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros
Advocatosque Rotae Romanae coram admissos (Salvaguardare l’immutabilità
della legge divina e la stabilità della norma canonica, tutelando e difendendo la
dignità dell’uomo) [23 I 1992], ComCan 24 (1992) s. 5, n. 4.
90
M.F. Pompedda zauważa, że w tej materii obowiązuje generalna zasada:
[...] il giudice non è legislatore: egli è interprete della norma, in forma autentica
e vincolante solo per le parti in causa – M.F. Pompedda, La giurisprudenza come
fonte..., s. 67. W związku z powyższym niezbywalną prerogatywą sędziego jest
zadanie wypełniania luk prawnych: Nessun codice in realtà può essere così ac
curatamente elaborato da riuscire a prevedere tutte le eventualità occorrenti nel
la vita giuridica nella rispettiva società. [...] Se dunque il giudice non trova nella
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terpretacja in casu nie ma wartości ogólnej (waloru powszechności).
I dlatego w kościelnym wymiarze sprawiedliwości respektowana musi
być reguła, wyrażona w stwierdzeniu Jana Pawła II: „Moc interpretacyjną należy odnieść przede wszystkim do całokształtu orzecznictwa,
to znaczy do ogółu podobnych wyroków, które choć nie posiadają
wartości absolutnej starożytnego auctoritas rerum perpetuo similiter
iudicatarum (Dig. I. 3. De legibus, I. 38. Nam Imperator), odgrywają
znaczną rolę w wypełnianiu ewentualnych lacunae legis (kan. 19)”91.
Nietrudno się domyślić, że tu właśnie ujawniają się specyficzne zadania i obszar aktywności stanowiące domenę Roty Rzymskiej.
Po pierwsze, najpewniejszą gwarancją „komunijności” posługi sędziowskiej (officium caritatis et unitatis92) jest realizacja jednej
z podstawowych zasad hermeneutyki prawa kościelnego. Jan Paweł II
w przemówieniu rotalnym z 1992 roku93 – apelując o wierność wypracowanym przez tradycję zapisom normatywnym kan. 1994 – przypomina, że w interpretacji ustaw, zwłaszcza tam, gdzie występują luki
prawne, niezastąpioną rolę uzupełniającego źródła prawa odgrywają
jurysprudencja i praktyka Kurii Rzymskiej. Jeśli zaś odnieść kodeksową dyspozycję do spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
legge la norma da applicare al caso, necessariamente egli, incombendogli il do
vere di giudicarlo e definirlo, dovrà creare da se stesso la norma da applicare
e svolgere così il ruolo del legislatore di fronte al caso non previsto che gli si
pone: tutto ciò comunque secondo criteri stabiliti dall’ordinamento, così che sia
qualunque eccesso da parte dello stesso giudice – tamże, s. 51.
91
Jan Paweł II, Sędziowie trybunałów kościelnych..., s. 18, n. 6.
92
Tenże, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros Advocatosque
Rotae Romanae coram admissos [18 I 1998], ComCan 30 (1998) s. 8, n. 2.
93
To ważne przemówienie papieskie szeroko naświetla dwie podstawowe
funkcje Roty Rzymskiej: (1) zabezpieczenie niezmienności praw Bożych, i co
się z tym wiąże – stabilności norm kanonicznych; (2) kompleksowa ochrona godności osoby ludzkiej – por. H. Pree, Aus der Rechtsprechung der Rota Romana.
Ausgewählte Fragen der Gerichtsjahre 1989/90-1993/94, „De processibus matrimonialibus” 1 (1994) s. 97.
94
„Jeśli w określonej sprawie brak wyraźnej ustawy, powszechnej lub partykularnej, albo prawa zwyczajowego sprawa - z wyjątkiem karnej - winna być rozstrzygnięta z uwzględnieniem ustaw wydanych w podobnych sprawach, ogólnych
zasad prawnych z zachowaniem słuszności kanonicznej, jurysprudencji, praktyki Kurii Rzymskiej oraz powszechnej i stałej opinii uczonych”; por. CIC 1917,
can. 20; zob. też komentarz do kan. 19 (z obszerną bibliografią) – H. Socha,
Kommentar zum c. 19, in: Münsterischer Kommentar..., Essen 1990, 19/1-11.
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to – jak objaśnia explicite papież – przez jurysprudencję należy rozumieć wyłącznie (esclusivamente) tę wydawaną przez Rotę Rzymską95.
Przekładając konkluzje wynikające z niniejszej deklaracji papieskiej na
konkret orzekania w sprawach o nieważność małżeństwa, jej „hermeneutyczne” przesłanie (adresowane do sędziów i innych pracowników
kościelnego wymiaru sprawiedliwości) przybiera zgoła imperatywny
charakter. Znaczy to, ni mniej ni więcej, że w interpretacji/aplikacji
przepisów ius matrimoniale, a nade wszystko wobec konieczności
uzupełnienia luki prawnej, każda ustalona linia orzecznictwa Roty
Rzymskiej96 ma dla sędziego wartość nie tyle instruktywną, ile wiążącą (w pierwszym przypadku jako fons cognoscendi, w drugim jako
fons suppletorius). Taka też jest wymowa art. 126 konstytucji apostolskiej Pastor bonus97, wedle którego wymieniony trybunał apostolski
sprawuje pieczę nad jednością jurysprudencji i przez swoje wyroki
niesie pomoc trybunałom niższych stopni98.
Po wtóre, w miarę precyzyjne rozpoznanie znaczenia wzorcowej „jedności” (implikowanej naturą potestas sacra99) – w kościelIoannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis... [23 I 1992], s. 5, n. 4. H. Pree
jest zdania, że papieską eksplikację słów kan. 19: iurisprudentia et praxis Curiae
Romanae, należy uznać za urzędową wykładnię quasi-autentyczną: Hier nimmt
der Papst eine quasi-authentische Auslegung vor: Soweit es um das materielle
Recht – im Unterschied zum Prozeßrecht – in Ehenichtigkeitsfällen geht, ist unter
„iurisprudentia“ ausschließlich jene der Rota zu verstehen – H. Pree, Aus der
Rechtsprechung..., s. 97.
96
Pod pojęciem linii (kierunku) jurysprudencji rotalnej należy rozumieć dotyczące określonej materii prawnej orzecznictwo: stałe (w czasie) i powszechne
(wśród różnych audytorów) – G. Erlebach, Problem wymiaru antropologiczne
go i prawnego w rozumieniu zgody małżeńskiej, „Ius Matrimoniale” 4 (1999)
s. 23, przyp. 33.
97
Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro
more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurispru
dentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio
est – Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica „Pastor bonus”..., s. 892; zob.
R. Rodríguez-Ocaña, El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia,
IusCan 30 (1990) s. 423-448.
98
Por. Ioannes Paulus II,  Allocutio Summi Pontificis... [23 I 1992], s. 5, n.
4. Dodatkowy asumpt do takiego właśnie odczytania nauki papieskiej dają słowa wstępu doktrynalnego i art. 35 § 3 DC – Pontificium Consilium de Legum
Textibus, Instructio „Dignitas connubii”..., s. 14–15, 27.
99
Zob. E. Corecco, Natur und Struktur der „sacra potestas” in der kanoni
schen Doktrin und im neuen CIC, AKKR 153 (1984) s. 354-383.
95
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nej posłudze prawdzie o małżeństwie – jeszcze bardziej uwydatnia
wagę jurysprudencji rotalnej100. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II
w alokucji z 26 II 1983 roku, pt.: Znaczenie prac Roty Rzymskiej dla
dobra Kościoła, kiedy stwierdza: „Rolą orzecznictwa rotalnego jest
[...] doprowadzenie – przy całym poszanowaniu zdrowego pluralizmu odzwierciedlającego uniwersalizm Kościoła – do coraz ściślejszej jedności i zasadniczej jednorodności w obronie istotnych treści
małżeństwa kanonicznego, które małżonkowie, szafarze sakramentu,
sprawują zgodnie z głębią i bogactwem tajemnicy, we wzajemnym
przyrzeczeniu dochowania wiary wobec Boga”101. Walor i rangę niniejszej wypowiedzi magisterialnej określają bliższe okoliczności
jej wygłoszenia. Najpierw, w pierwszych passusach alokucji papież
uznaje wydarzenie zakończenia „długiej i godnej uznania pracy nad
reformą praw Kościoła” (ledwie parę dni po uroczystej promulgacji
nowego KPK 1983) za dobrą okazję, by powtórzyć słowa Pawła VI
skierowane do Roty Rzymskiej u samych początków reformy (1968):
„Bogate i różnorodne doświadczenie zebrane w ciągu ostatnich lat
przez Trybunał pozwala wam dziś, podobnie jak w przeszłości wnosić
wiele materiału cennego dla nowego ustawodawstwa”102. Następnie
zaś Jan Paweł II postanawia rozwinąć myśl swego poprzednika
w przedmiocie „wprowadzania innowacji do prawa”103. I tu właśnie
dyskurs papieski na temat znaczenia jurysprudencji rotalnej w cytowanej alokucji osiąga swój punkt kulminacyjny. Nie chodzi już tylko o afirmację autorytetu104 orzecznictwa Roty Rzymskiej (qualificata
Benedykt XVI naucza, że wartość orzecznictwa Roty Rzymskiej wynika m.in. „z jej natury wyższej instancji apelacyjnej przy Stolicy Apostolskiej.
Rozporządzenia prawne, uznające ową wartość (por. KPK, kan. 19; Konst. apost.
Pastor bonus, art. 126), nie tworzą jej, lecz ją stwierdzają. Jej ostatecznym źródłem jest potrzeba wymierzania sprawiedliwości według jednakowych zasad
w tym wszystkim, co z założenia jest samo w sobie jednakowe” – Benedykt XVI,
„Prawne znaczenie wyroków rotalnych”…, s. 32.
101
Jan Paweł II, Znaczenie prac Roty Rzymskiej..., s. 12, n. 5.
102
Paulus VI, Allocutio ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos
Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram
admissos [12 II 1968], AAS 60 (1968) s. 205-206; Jan Paweł II, Znaczenie prac
Roty Rzymskiej..., s. 12, n. 1.
103
Jan Paweł II, Na straży nierozerwalności..., s. 10, n. 5
104
La giurisprudenza ha una autorità non soltanto morale, ma propriamente
giuridica, in quanto essa influisce giuridicamente ed efficacemente sulla interpre
tazione e sulla concreta applicazione della legge [...]. Ma non questa soltanto è la
100
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giurisprudenza105) w zakresie: interpretacji ustaw kanonicznych (na
straży jednolitości orzecznictwa kościelnego) czy typowego uzupełniania luk prawnych106 (w ramach aktualizacji funkcji uzupełniającego
źródła prawa). Rzecz dotyczy – nader subtelnej i niełatwej w dziedzinie ius matrimoniale – bezpośredniej partycypacji tegoż orzecznictwa
w ewolucji i kreowaniu norm prawnych (interpretazione evolutiva)107.
Kwestię tę podnosi retrospektywna ocena papieska: „Szczególnie
w fazie przejściowej między starym a nowym prawem kanonicznym
orzecznictwo Roty odegrało decydującą rolę w przyjęciu i przełożeniu na język wyroków [...] najważniejszych postanowień Soboru
Watykańskiego II, w tym przede wszystkim, co dotyczy małżeństwa
chrześcijańskiego (por. Konst. duszpast. Gaudium et spes, 47-52)”108.
Zaraz też – wybiegając w przyszłość – papież dodaje: „Jest rzeczą konieczną, by Święta Rota nadal pełniła tę rolę i by rola ta wzrastała”109.
W ten sposób najwyższy ustawodawca kościelny komunikuje jeszcze
jedną doniosłą prawdę. Tak, jak to było w okresie przedkodeksowym,
po promulgacji KPK 1983 newralgicznym obszarem prawa małżeńskiego, wymagającym dalszej eksplikacji, pogłębienia i nierzadko nowej pozytywnej (formalnoprawnej) deklaracji, pozostaje obszar ius
naturale110. Swoistą syntezą myśli papieskiej w przedmiotowej maspecifica funzione della giurisprudenza, poiché inoltre essa contribuisce enorme
mente ad indurre uniformità nella interpretazione e nella pratica attuazione della
legge – M.F. Pompedda, La giurisprudenza come fonte..., s. 56.
105
Jan Paweł II, Na straży nierozerwalności..., s. 10, n. 5.
106
W opinii J. Llobella, powołanie się sędziego na fakt takiego uzupełnienia
lacunae legis jest – w świetle kan. 19 – uwarunkowane: albo pewnością, że intencją Roty Rzymskiej było uzupełnienie jakimś zdaniem określonej luki prawnej, albo co najmniej upewnieniem się o istnieniu w odnośnej kwestii jednolitego
orzecznictwa Roty, J. Llobell, Annotazioni ai discorsi di Giovanni Paolo II
alla Rota Romana del 1992 e del 1993, „Ius Ecclesiae” [dalej: IusEcc] 5 (1993)
s. 828.
107
M.F. Pompedda, La giurisprudenza come fonte..., s. 57; zob. też J. Kraj
czyński , Rota Rzymska a rzeczywistość małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 14 (2003)
s. 128-130.
108
Jan Paweł II, Znaczenie prac Roty Rzymskiej..., s. 12, n. 4.
109
Tamże, s. 12, n. 5.
110
O wkładzie rotalnej jurysprudencji w tworzenie nowych norm ius matrimo
niale kompetentnie pisze M.F. Pompedda: [...] possiamo dire che attesa sprattutto
la natura della normativa matrimoniale canonica, la giurisprudenza è chiamata
ad esplicitare, ad approfondire, a dilatare, a dichiarare il significato del diritto
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terii jest fragment przemówienia rotalnego z 1984 roku, poświęcony
ius matrimoniale: „Nowy Kodeks nadał formę prawną – szczególnie
w dziedzinie konsensu małżeńskiego wielu ustaleniom z zakresu prawa naturalnego, dostarczonym przez orzecznictwo Roty. Pozostają
jednak jeszcze kanony o wielkim znaczeniu dla prawa małżeńskiego, które z konieczności zostały sformułowane w sposób ogólnikowy
i które oczekują dalszego uściślenia, w co znaczny wkład mogłoby
wnieść przede wszystkim kwalifikowane orzecznictwo Roty. Myślę
tu na przykład o określeniu defectus gravis discretionis iudicii, o of
ficia matrimonialia essentialia, o obligationes matrimonii essentiales,
o mówiącym o nich kanonie 1095, jak również o dalszej precyzacji
kanonu 1098 dotyczącego zagadnienia »podstępu«, nie mówiąc już
o innych. Owe ważne uściślenia, które powinny stać się drogowskazem i przewodnikiem dla wszystkich trybunałów Kościołów partykularnych, muszą być owocem dojrzałych i głębokich badań, jasnego
i bezstronnego osądu, w świetle trwałych zasad teologii katolickiej,
ale także nowego prawodawstwa kanonicznego inspirowanego przez
Sobór Watykański II”111.
3. Znaczenie prawne papieskich przemówień do Roty Rzymskiej
Audiencja w Sali Klementyńskiej z 29 stycznia 2005 roku (ostatnie spotkanie Jana Pawła II z pracownikami Trybunału Apostolskiego
Roty Rzymskiej) była dla papieża okazją, by z perspektywy minionych
naturale. Anche qui, almeno sotto l’aspetto formale, è difficile negare alla giu
risprudenza una efficacia di formazione di nuove norme, pur rientrando queste
sempre entro l’ambito della legge naturale, e quindi con tale supremo riferimento
la giurisprudenza riveste la sua funzione, anziché nomopoietica, essenzialmente
interpretativa – M.F. Pompedda, La giurisprudenza come fonte..., s. 68.
111
Jan Paweł II, Sędziowie trybunałów kościelnych..., s. 18, n. 7. Niejako dopełnieniem tych słów Jana Pawła II są „jubileuszowe” uwagi Benedykta XVI
(w setną rocznicę ogłoszenia przez Piusa X konstytucji apostolskiej Sapienti
Consilio): „W ciągu tych stu lat orzecznictwo rotalne zgromadziło pokaźny dorobek w zakresie spraw małżeńskich. Jego szczególnie znaczący wkład znalazł wyraz w obowiązujących kodeksach. Nie można jednak uważać, że po kodyfikacji
zmniejszyła się wartość jurysprudencyjnych interpretacji prawa dokonywanych
przez Rotę. Stosowanie aktualnego prawa kanonicznego wymaga bowiem, by
uchwycić zawarte w nim prawdziwe znaczenie sprawiedliwości, związane przede
wszystkim z samą istotą małżeństwa” – Benedykt XVI, „Prawne znaczenie wy
roków rotalnych”…, s. 32-33.
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27 lat wykonywania posługi Piotrowej w dziedzinie sądownictwa112
dać wyraz – niejako w formie testamentu113 – głębokiemu przekonaniu o wadze wygłoszonych w tym czasie przemówień rotalnych. Co
znamienne, tym razem nie trzeba było czekać na reakcję wybitnych
kanonistów – komentatorów wymienionego specjalnego magisterium.
Dość przypomnieć, że rok wcześniej sukcesem wydawniczym okazała się realizacja projektu uwypuklenia waloru prawnego alokucji
do Roty Rzymskiej, w przygotowanym pod redakcją prał. audytora
G. Erlebacha corpus magisteriale – zbiorze papieskich przemówień
rotalnych opublikowanych w latach 1939-2003 w „Acta Apostolicae
Sedis” i „L’Osservatore Romano”114. Czyż może dziwić, że przy tej
okazji wspomniany walor prawny krótko, acz dobitnie podkreśla prezentacja zbioru (Presentazione) autorstwa R. Funghiniego115, szczegółowe zaś i nader interesujące pogłębienie tej problematyki – w ramach
wprowadzenia (Introduzione) – przynosi studium prominentnego kanonisty U. Navarretego116?
Cenne w przedłożeniu profesora Gregoriany, niekwestionowanego
autorytetu w dziedzinie prawa kanonicznego, jest pozytywne117 za
Tenże, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 1.
J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al
Tribunale Apostolico della Rota Romana, IusEcc 17 (2005) s. 552.
114
Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003), ed.
G. Erlebach, Studi Giuridici, vol. 66, Città del Vaticano 2004.
115
R. Funghini, Presentazione, in: Le Allocuzioni..., s. 5-6.
116
U. Navarrete, La rilevanza giuridica delle allocuzioni dei Romani Pontefici
alla Rota Romana, in: Le Allocuzioni..., s. 7-15 (to samo – „Quaderni dello Studio
Rotale” 15 (2005) s. 19-28).
117
Swój pozytywy wykład U. Navarrete poprzedza zgłoszeniem zastrzeżeń
w stosunku do tych głosów w doktrynie, które skądinąd słusznie optują za prawną relewancją przemówień rotalnych, ale niestety czynią to z lekceważeniem ścisłych kryteriów jurydycznych. W skrótowym i syntetycznym ujęciu zastrzeżenia
te kanonista formułuje następująco: 1) W odniesieniu do wspomnianych alokucji należy stwierdzić brak elementów formalnych, których istnienie jest konieczne, aby można było mówić o ustawie sensu stricto. Ergo: papież nie działa tu jako
ustawodawca (l’esercizio della potestà legislativa). 2) Z tego samego powodu
ewidentny jest fakt, że alokucje nie stanowią w sensie technicznoprawnym deklaracji autentycznych (dichiarazioni authentiche). Wszak, gdy Urząd Nauczycielski
Kościoła zamierza – w ramach zwyczajnego Magisterium – dokonać autentycznej wykładni prawa naturalnego, skutkującej prawnie (w myśl kan. 16), używa do
tego celu właściwych instrumentów. Przykładowo, zmiana – utrwalonej w orzecznictwie Roty – doktryny, dotyczącej męskiej impotencji (identyfikowanej poję112
113

[27]

WALOR POSZUKIWANIA PRAWDY W PROCESIE

71

akcentowanie unitarnej – czytaj: par excellence „komunijnej” – struktury urzędu Piotrowego. W tym właśnie duchu kanonista formułuje tezę
wyjściową swojego wywodu: w „definiowaniu” miejsca przemówień
do Roty Rzymskiej w kościelnym systemie źródeł prawa należy jasno artykułować nieadekwatność kryteriów jurydyczności właściwych
cywilnym porządkom prawnym. Przesądza o tym już sama specyfika
ius ecclesiale, a mianowicie – jeśli przywołać myśl papieża Pawła VI
– nieodzowna i niezastąpiona rola prawa kościelnego jako postulatu
„eklezjologii integralnej” Soboru Watykańskiego II118. Toteż istotnym
wyznacznikiem uprawnionego gnozelogicznie podejścia do omawianego problemu jest zdystansowanie się od cywilistycznego pozytywizmu, którego przejawem jest pokusa prostego przenoszenia na grunt
prawa kościelnego monteskiuszowskiego trójpodziału władzy (osobno: władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza)119. Czyż trzeba
przekonywać, że z separacyjnym postrzeganiem owej potestas niewiele wspólnego ma „posługa Piotra”. Czy nie jest dziś oczywiste, że
biskup rzymski z woli Chrystusa wykonuje swój urząd (munus petri
num) w sposób niepodzielny – zawsze jako kapłan-nauczyciel-pasterz
całego Kościoła. A zatem błędem byłoby formułowanie jakichkolwiek
wniosków prawnokanonicznych w oparciu o ekskluzywne (rozłączne)
postrzeganie aktywności papieża – osobno: munus sacerdotis, munus
magistri, munus pastoris120.
ciem verum semen), dokonała się przez promulgację dekretu Kongregacji Nauki
Wiary z 13 V 1977. 3) Nie da się uzasadniać natury prawnej alokucji rotalnych
dyspozycją kan. 17, który sankcjonuje, że ustawa kościelna si dubia et obscura
manserit [...] ad mentem legislatoris est recurrendum (już tu wypada zaznaczyć,
że z tym ostatnim stanowiskiem U. Navarretego można polemizować) – tamże,
s. 10-11. Gros tych zastrzeżeń formułowano już wcześniej – zob. H. Pree, Aus der
Rechtsprechung..., s. 99-100.
118
Paulus VI, Allocutio ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos
Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram
admissos [27 I 1969], AAS 61 (1969) s. 175.
119
U. Navarrete, La rilevanza giuridica delle allocuzioni..., s. 11.
120
 ����������������������������������������������������������������������
Tamże, s. 12. Zbliżony pogląd w kontekście omawianego zagadnienia prezentuje G. Comotti: Non bisogna [...] dimenticare che l’ordinamento canonico
non è conformato al principio della divisione dei poteri e che il Romano Pontefice
è in massimo grado titolare di poteri insieme legilativi, amministrativi e giudi
ziariç non sepre perciò è agevole definire un determinato atto come esplicazio
ne di uno solo di questi poteri o di un particolare „munus”; inoltre, se in denere
è prestabilita una forma determinata nella emanzione e pubblicazione di nor
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Niniejsza konstatacja wybitnego kanonisty otwiera drogę do dalszych precyzacji i uściśleń. Z jednej strony nie można abstrahować
od oczywistej prawdy, że prawo kanoniczne ma swą specyfikę, która implikuje własne kryteria oceny waloru prawnego określonych aktów nauczyciela-pasterza Kościoła powszechnego; przez pryzmat celu
doktrynalnego (salus animarum) owe akty jawią się jako immanentnie
złączone z porządkiem prawnym. Z drugiej strony nadprzyrodzona natura Kościoła-Wspólnoty (Comunità) wiary, kultu i łaski, domaga się
afirmacji stosownych ram posłuszeństwa kościelnego, posłuszeństwa,
które jest o wiele szersze (również o wiele głębsze i wymagające) niż
to przypisane ścisłemu zachowaniu porządku prawnego121.
W przekonaniu U. Navarretego przyjęte założenia doktrynalne
stanowią warunek sine qua non właściwego podejścia do badanego problemu przez prawnika-kanonistę. Walor prawny papieskich
przemówień do Roty Rzymskiej nie może być ustalany na zasadzie
stosowania kryteriów ściśle jurydycznych do poszczególnych przypadków, gdy jednocześnie bez zastrzeżeń przyjmuje się wspomniany
monteskiuszowski trójpodział władzy. Tymczasem – zdaniem kanonisty – każdy następca św. Piotra, wykonując urząd nauczyciela-pasterza Kościoła powszechnego, posługuje się alokucjami rotalnymi
w celu ukazania szczególnie ważnych i aktualnych problemów doktrynalnych i zarazem wytyczenia stosownych rozwiązań i kierunków
działania wszystkim pełniącym służbę w dziedzinie prawa kościelnego. Obligatoryjność działania wedle takich dyrektyw nie odwołuje się
bynajmniej do reguł czysto jurydycznych (w sensie cywilistycznym);
przeciwnie, swą podstawę znajduje w nadprzyrodzonej i charyzmatycznej naturze Kościoła. Wszak chodzi o wspólnotę zorganizowaną
hierarchicznie, w której następca Piotra (głowa tej wspólnoty) cieszy się niezmiennie – rozumianą unitarnie – pełną władzą w obrębie
trzech uniwersalnych zadań Kościoła (z kluczowymi – w omawianym
kontekście – munus docendi i munus regendi). Przesłanki te – zdaniem
me, il Pontefice non è obbligato alla sua osservanza, potendo anche prescindere
del tutto così da mancare ogni vincolo o limite formale alla sua „plenitudo po
testatis” ed ogni specifico requisito formale agli atti di sua diretto produzione –
G. Comotti, Le allocuzioni del Papa alla Rota Romana e i rapporti tra Magistero
e giurisprudenza canonica, w: Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonica,
ed. S. Gherro, Padova 1988, s. 181.
121
U. Navarrete, La rilevanza giuridica delle allocuzioni..., s. 14.
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U. Navarretego – upoważniają do konkluzji, że przemówienia papieskie do Roty Rzymskiej mają funkcję doktrynalno-dyrektywno-normatywną i jako takie odnoszą się do istotnych problemów orzecznictwa
kościelnego122.
Istotne pogłębienie stanowiska profesora Gregoriany w badanej
kwestii przynosi studium J. Llobella123, który – jak sam zaznacza – magisterialne oparcie dla swoich tez widzi w ostatnim przemówieniu Jana
Pawła II do Roty Rzymskiej124. Na początku oryginalnej analizy kwestii wykonywania przez biskupa rzymskiego władzy sądowniczej125
kanonista zwraca uwagę, że w tej dziedzinie papież działa przeważnie, korzystając z instrumentów prawnych, jakie daje mu władza legislacyjna. Świadczy o tym – dobrze uwypuklony w wymienionej
alokucji rotalnej – „obszar” odpowiedzialności i działań kontrolnych
biskupów wobec własnych trybunałów126. Otóż należy pamiętać, że
zakres owej istotnej aktywności pasterzy diecezji zawsze pozostanie
ograniczony (nawet, jeśli biskupi „z mocy prawa Bożego są sędziami
swoich wspólnot”). Nie może być inaczej, skoro w dziedzinie sądownictwa kościelnego przewidziana jest quasi-absolutna centralizacja
122
Wprowadzenie do wspomnianego zbioru alokucji rotalnych (Le Allocu
zioni...) U. Navarrete zamyka konkluzją: Proprio per questo direi che di fatto le
Allocuzioni pontificie alla Rota hanno avuto e continuano ad avere una funzione
che chiamerei dottrinale-direttivo-normativa circa i grandi problemi della giuri
sprudenza ecclesiale [podkr. – U.N.] – tamże, s. 15.
123
J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al
Tribunale Apostolico della Rota Romana, IusEcc 17 (2005) s. 547-564.
124
Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła... [29 I 2005], s. 24-25.
125
Oryginalnym elementem jest z pewnością włączenie w dyskurs kanonistyczny egzegezy tekstu biblijnego: Wj 18, 13-24 – zob. J. Llobell, Sulla valen
za giuridica dei Discorsi..., s. 555, 557.
126
„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. Pasterzom Kościoła nie wolno sądzić, że działalność
ich trybunałów to kwestia czysto »techniczna«, którą nie muszą się interesować,
gdyż mogą powierzyć ją w całości swoim wikariuszom sądowym (por. KPK, kan.
391, 1419, 1423, § 1)” – Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24, n. 4; por.
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas connubii”..., s. 15.
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legislacji określająca zwierzchnią pozycję najwyższego ustawodawcy. Dlatego też – jak zauważa J. Llobell – biskup rzymski na mocy
pełnionego urzędu Piotrowego, odnosząc się w alokucjach rotalnych
do działalności sądowej Kościoła, autorytatywnie wyjaśnia obowiązujące prawo wszystkim członkom trybunałów, nie wyłączając sędziów
z prawa Bożego (biskupów diecezjalnych). Nadto, zdaniem kanonisty,
nie można pominąć faktu, że przedmiot urzędowych wystąpień papieskich w przemówieniach do Roty Rzymskiej nierzadko formalnie
pochodzi „od Pana” (tzn. jest prawem Bożym); innym razem chodzi
o wyjaśnienia czy interpretacje dotyczące pozytywnego prawa kościelnego (ludzkiego)127.
Tak zarysowana perspektywa pozwala postrzegać – bezpośrednio
na gruncie prawa kanonicznego – istotne treści alokucji rotalnych jako
„obszar” wykonywania munus docendi biskupa rzymskiego w zakresie magisterium zwyczajnego. Zdaniem włoskiego badacza problemu
G. Comottiego opinię tę uzasadnia zapis normatywny kan. 752 i odpowiadające temu zapisowi (zgodnie z wyjaśnieniem doktrynalnym
w motu proprio Jana Pawła II Ad tuendam fidem128) ujęcie trzeciej
części „Wyznania wiary”, opracowanego przez Kongregację Nauki
Wiary129. Podzielający ten pogląd J. Llobell uważa, że w trzeciej części professio fidei mieszczą się m.in. instrumenty prawne, które wydają się niezbędne do zabezpieczenia skuteczności doktrynie Kościoła
o nierozerwalności małżeństwa. Są wśród nich istotne narzędzia
procesowe określające wyłącznie deklaratywną naturę kościelnych
orzeczeń o ważności bądź nieważności węzła małżeńskiego (konstytutywna natura tych orzeczeń musiałaby oznaczać dopuszczenie
możliwości rozwodu). Ten przykład pokazuje, że – z jednej strony
– przedmiot „religijnego posłuszeństwa rozumu i woli” stanowią te
J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi..., s. 557.
Ioannes Paulus II, Litterae apostolicae motu proprio datae „Ad tuendam fi
dem” [18 V 1998], AAS 90 (1998) s. 458-459, n. 2.
129
„Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne posłuszeństwo rozumu
i woli należy okazywać nauce, którą głosi Papież lub Kolegium Biskupów w sprawach
wiary i obyczajów, gdy sprawują autentyczne nauczanie, chociaż nie zamierzają przedstawić jej w sposób definitywny. Stąd wierni powinni starać się unikać wszystkiego,
co się z tą nauką nie zgadza” – KPK 1983, kan. 752; Congregatio de Doctrina Fidei,
Instructio de ecclesiali Theologi vocatione „Donum veritatis” [24 V 1990], AAS 82
(1990) s. 1559-1561, n. 23-24; G. Comotti, Considerazioni circa il valore giuridico
delle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana, IusEcc 16 (2004) s. 14.
127
128
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aspekty katolickiej doktryny małżeńskiej, które wprost odnoszą się do
prawa Bożego (oprócz nierozerwalności – także ius connubii, niektóre
przeszkody, wady zgody i inne); ich obligatoryjność jest bezpośrednia. Ale – z drugiej strony – w tej samej dziedzinie ius matrimoniale
obowiązkiem religiosum obsequium muszą być objęte elementy pozytywnego prawa kościelnego (materialnego i procesowego), których
przestrzeganie i wierna interpretacja są niezbędne dla zapewnienia
skuteczności prawu Bożemu130.
Niniejsze ustalenia harmonizują z ważnym fragmentem przywołanej ostatniej alokucji Jana Pawła II do Roty Rzymskiej: „Sędzia musi
stosować się do prawa kanonicznego poprawnie interpretowanego. Nie
powinien zatem nigdy zapominać o ścisłym związku norm prawnych
z nauczaniem Kościoła. Czasem bowiem próbuje się oddzielać prawa
Kościoła od nauczania Magisterium, jak gdyby chodziło o dwie różne
sfery, z których tylko to, co należy do pierwszej, miałoby moc prawnie wiążącą, druga natomiast zawierałaby jedynie ogólne wskazania
i zalecenia. Takie podejście jest w istocie rzeczy przejawem mentalności pozytywistycznej, pozostającej w sprzeczności z najlepszą tradycją
prawniczą, zarówno klasyczna, jak i chrześcijańską. 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”131. Właśnie
ta wypowiedź papieża, której – wedle oceny J. Llobella132 – nie da
się pominąć w badaniu problemu waloru kanonicznego alokucji rotalnych, daje dobre podstawy do próby sformułowania wniosków.
Po pierwsze, przyjmując założenie, że nie każdy passus wspomnianych alokucji ma znaczenie prawne sensu stricto133, należy jasno odJ. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi..., s. 554.
Jan Paweł II, Przyjąć naukę Kościoła..., s. 24-25, n. 6; por. Benedykt XVI,
„Prawne znaczenie wyroków rotalnych”…, s. 33.
132
Zob. J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi..., s. 552, 559, 563.
133
Tamże, s. 559; G. Comotti, Considerazioni circa il valore giuridico..., s. 14.
Jednocześnie, nie można przejść obojętnie wobec ważnej uwagi, którą poczynił
Jan Paweł II w przemówieniu do Roty z 1993 roku (poświęconemu w przeważającej części zagadnieniom ściśle prawnym, zwłaszcza zasadom interpretacji norm
kodeksowych), kiedy w słowach proporre, di anno in anno, alla vostra attenzio
ne podkreślił wiążący (kanonicznie) charakter omawianych alokucji – Ioannes
130
131
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ciąć się od pozytywistycznych tendencji całościowego negowania ich
relewancji w porządku kanonicznym. Zdecydowanie przeciwstawia
się takim trendom Jan Paweł II, kiedy – w przytoczonym fragmencie
wystąpienia rotalnego – stwierdza, że nie brakuje w alokucjach autentycznych deklaracji magisterialnych, które w sposób wyraźny (actus
sollemnis sensu latiore) podają jakąś prawdę wiary. Takie deklaracje –
interpretujące słowo Bożego, tzn. dotyczące prawa Boskiego: naturalnego lub pozytywnego, mają bezpośredni walor prawny bez potrzeby
„żadnej dodatkowej formalizacji” – czyli bez konieczności ich sprowadzania do prawa pozytywnego134. Przykładowo, wolą Jana Pawła II
było potwierdzenie – w przemówieniu do Roty z 2000 roku – prawdy,
że małżeństwo ważnie zawarte i dopełnione nie może być nigdy rozwiązane, nawet władzą biskupa rzymskiego135.
Po drugie, o ile w świetle kan. 19 uzupełnienie luki prawnej może
dokonywać się wedle ustalonych reguł, które m.in. każą uwzględnić
jurysprudencję i praktykę Kurii Rzymskiej, o tyle jest oczywiste, że
reguły te będą miały charakter jedynie pomocniczy w sytuacji bezpośredniej interwencji biskupa rzymskiego (ustawodawcy Kościoła
powszechnego) – również wtedy, gdy luka prawna nie dotyczy materii prawa Bożego. Co więcej, nie można zapominać, że w szeregu
uzupełniających źródeł prawa ważne miejsce zajmują – zgodnie z zapisem kanonu – generalia principia iuris z zachowaniem słuszności
kanonicznej, które przekraczają funkcje li tylko pomocnicze, skoro ich
cechą jest wzorcze i inspirujące oddziaływanie na kościelny porządek
Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos [29 I 1993],
AAS 85 (1993) s. 1256, n. 2; zob. H. Pree, Aus der Rechtsprechung..., s. 99.
134
W przeciwnym razie powieliłoby się schemat myśli pozytywistycznej.
Wedle tego schematu, aby coś mogło mieć znaczenie prawne musi koniecznie
„przejść” przez prawo pozytywne – zob. J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei
Discorsi..., s. 563-564.
135
Prawdę tę papież powtarza dwukrotnie: [...] è necessario riaffermare che
il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, nep
pure dalla potestà del Romano Pontefice [...] Emerge quindi con chiarezza che
la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali
rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tener
si definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne median
te un atto definitorio – Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Iudices,
Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos, ComCan 32 (2000)
s. 6, 7, n. 6, 8.
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prawny136. Nota bene, odnosząc niniejsze regulacje do problematyki poruszanej w alokucjach rotalnych, warto odnotować charakterystyczną wypowiedź U. Navarretego – niekwestionowanego autorytetu
w dziedzinie matrymonialistyki, zasłużonego w reformie ius matri
moniale137. Zwraca on uwagę na fakt, że ustawodawca kościelny był
świadomy niemożności oddania w formułach prawnych całej prawdy antropologicznej dotyczącej instytucji małżeństwa138. Stąd właśnie specjalnie zaakcentowana przez Jana Pawła II i Benedykta XVI
rola orzecznictwa Roty Rzymskiej (m.in. w art. 126 konstytucji apostolskiej Pastor bonus) ukazywania adekwatnych sposobów wypełniania luk prawnych (przez świadectwo jednolitego orzecznictwa)
w praktycznym stosowaniu kryteriów odnowionej antropologii chrześcijańskiej139. A jednak – o czym nie wolno zapominać – nawet przyznanie wymienionemu trybunałowi apostolskiemu uprzywilejowanej
roli w realizacji sądowniczego wymiaru munus petrinum nie zmienia
w niczym faktu, że w oznaczonym normą kan. 19 (a wcześniej – kan.
20, CIC 1917) potencjalnym zakresie aktywności papież działa także sam, bez pośrednictwa swego organu zastępczego. Tu można podać dwa przykłady interwencji papieskich. W alokucji rotalnej z 1942
roku Pius XII dokonał autentycznej interpretacji pewności moralnej
(w ramach uzupełnienia luki prawnej)140. Z kolei w alokucjach z 1987
i 1988 roku Jan Paweł II uznał za konieczne skorygowanie praktyki
licznych trybunałów dotyczącej aplikacji kan. 1095 n. 2 i 3 (w ramach
obowiązujących „zasad prawnych z zachowaniem słuszności kanonicznej”)141.
J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi..., s. 560.
Zob. A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personali
stycznej, Katowice 2007, s. 116-117, 147-149.
138
U. Navarrete, La rilevanza giuridica delle allocuzioni..., s. 11.
139
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis... [23 I 1992], s. 5, n. 4;
Benedykt XVI, „Prawne znaczenie wyroków rotalnych”…, s. 32-33.
140
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; Ioannes Paulus II, Allocutio
ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali [4 II 1980],
ComCan 12 (1980) s. 9, n. 6; zob. też Z. Grocholewski, Pewność moralna jako
klucz do lektury norm procesowych, „Ius Matrimoniale” 3 (1998) s. 19.
141
Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Praelatos Auditores,
Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos (Il giudice non si
136
137
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Po trzecie, w oparciu o regulację kan. 16 § 1: „w sposób autentyczny ustawy interpretuje ustawodawca” oraz/lub zawartą w kan. 17
regułę interpretacji ustaw, w postaci „myśli ustawodawcy” – można
mówić o formalnym znaczeniu prawnym niektórych innych sformułowań papieskich zawartych w przemówieniach rotalnych. Chodzi
o te wypowiedzi biskupa rzymskiego, które choć nie odnoszą się
wprost do prawa Bożego, mają – intencjonalnie – gwarantować jego
operatywność (skuteczność). Takie fragmenty alokucji rotalnych można formalnie sytuować na poziomie aktów normatywnych bliskich instrukcjom (kan. 34). Nie są bowiem ustawami, ale służą urzędowej
interpretacji ustaw i zawierają wskazania ich adekwatnego stosowania142. Przykładów może dostarczyć kwerenda licznych fragmentów
przemówień rotalnych cytowanych w Dignitas connubii.
W podsumowaniu wypada przytoczyć znamienne słowa Benedyk
ta XVI z cytowanego we wstępie jubileuszowego spotkania z sędziami
Trybunału Apostolskiego (2008), w czasie którego papież m.in. zaakcentował walor dorocznych przemówień rotalnych jako nieodzowne
narzędzie dochodzenia do prawdy w procesach o nieważność małżeństwa: „W ten realistyczny sposób trzeba oceniać [..] znaczenie wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat prawnych kwestii związanych
z małżeństwem, w tym także przemówień Biskupa Rzymu do Roty
Rzymskiej. Są one bezpośrednim drogowskazem dla działalności
wszystkich trybunałów Kościoła, wyjaśniają bowiem w sposób autorytatywny, co jest istotne w odniesieniu do rzeczywistości małżeństwa”143.

lasci suggestionare da perizie basate su premesse antropologiche inaccettabi
li) [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 vincolo» è il necessario garante del rispetto della visione cri
stiana del matrimonio) [25 I 1988], ComCan 20 (1988) s. 69-75. ������������
W przemówieniach tych papież stając na straży zasady konsensu określa kryteria oceny przez
sędziego kościelnego i obrońcę węzła małżeńskiego psychiatrycznych i psychologicznych ekspertyz biegłych sądowych. Zob. J. Llobell, Sulla valenza giuridi
ca dei Discorsi..., s. 560-561, 563.
142
J. Llobell, Sulla valenza giuridica dei Discorsi..., s. 564; por. G. Comotti,
Considerazioni circa il valore giuridico..., s. 14.
143
Benedykt XVI, „Prawne znaczenie wyroków rotalnych”…, s. 33.
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The Value of Contemporary Legal and Institutional Tools of Inquiry
of Truth in the Marriage Nullity Process:
Following “the Hermeneutic of Renewal in Continuity”
There are two main inspirations for this paper: the formula expressed in the
subtitle, which was used by the Pope Benedict XVI in his address to the Rota Romana
on the 27th of January 2007; and an important quote from John Paul II’s speech to the
Rota (2005): „The judge must then abide by canonical laws, correctly interpreted.
Hence, he must never lose sight of the intrinsic connection of juridical norms with
Church doctrine”. In this doctrinal context it is suitable and fruitful to inquire into the
following issues: in the first part – the normative gravity of the Instruction Dignitas
connubii, in the second – the value of judicature of the Tribunal of the Rota Romana,
in the third – the legal importance of the popes’ addresses to this Tribunal.
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PRAWA I OBOWIĄZKI ALUMNÓW
W REGULAMINIE PAPIESKIEGO KOLEGIUM
POLSKIEGO W RZYMIE Z 1866 R.
Treść: Wstęp. − 1. Przyjmowanie alumnów do Kolegium. − 2. Studia i przyjmowanie święceń kapłańskich. − 3. Praktyki religijne i zasady zachowania dyscypliny. −
3.1. Praktyki religijne. − 3.2. Reguły zachowania dyscypliny. − 4. Usunięcie z Kole
gium. − Zakończenie.

Wstęp
Papież Pius IX dekretem z dnia 9 marca 1866 r. erygował Papieskie
Kolegium Polskie w Rzymie. Celem istnienia Kolegium było przygotowywanie kandydatów do przyjmowania święceń kapłańskich
i do podejmowania przez nich pracy na obszarach zamieszkałych przez
ludność narodowości polskiej. Regulamin Papieskiego Kolegium
Polskiego został zatwierdzony i wydrukowany do użytku wewnętrznego w 1866 r.1. 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 wicerekto
rze; O ekonomie lub mistrzu domu; O ojcu duchownym; O prefektach;
O regułach obowiązujących alumnów2. Do zasadniczego Regulaminu
1
Regulamin wydrukowano w języku włoskim. Por. Regolamento del Pontificio
Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. Archiwum Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie (skrót: APKP). Archiwum I (skrót: I), sygn. 25.1. W archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie zachowały się trzy egzemplarze
Regulaminu w języku włoskim (sygn. I 25.1-3) i jego niekompletne tłumaczenie na
język polski (sygn. I 24.13).
2
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;
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dołączono dwie dodatkowe części: Wskazania dotyczące sposobu
zachowania reguł Kolegium Polskiego3 oraz Formułe przysięgi dla
alumnów przyjmowanych do Papieskiego Kolegium Polskiego4.
Niniejszy artykuł jest kontynuacją analizy Regulaminu Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r. pod kątem obowiązków
i uprawnień alumnów.
1. Przyjmowanie alumnów do Kolegium
Artykuł drugi Regulaminu składa się z piętnastu punktów, spośród
których pierwszych dziesięć odnosi się do procedury i warunków
przyjmowania alumnów do placówki. Do Kolegium przyjmowani byli
młodzi Polacy wykazujący się powołaniem do kapłaństwa oraz mający odpowiednie przymioty i cechy5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Kolegium zobowiązana była dostarczyć rektorowi list od
swojego biskupa diecezjalnego, w którym ordynariusz zaświadczał,
że kandydat ma powołanie do kapłaństwa. Należało również okazać świadectwa: „prawego urodzenia”, chrztu i bierzmowania, zaświadczenie o właściwym postępowaniu i dobrym stanie zdrowia6.
Regulamin nakładał na kandydata obowiązek przekazania rektorowi uwierzytelnionego dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego depozytu pieniężnego. Suma ta musiała wystarczyć na
pokrycie kosztów czasowego wyjazdu do ojczyzny oraz utrzymania
studenta w Kolegium przez jeden semestr7. Kandydat ubiegający się

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.
3
Tłumaczenie autora. W oryginale tytuł brzmi następująco: Avvertimenti sul modo
di osservare le regole del collegio polacco. Tamże, s. 37-39.
4
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 kilka lat 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.
5
Art. 2, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 5.
6
Art. 2, pkt 3, tamże, s. 5-6.
7
Art. 2, pkt 4, tamże, s. 6.
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o przyjęcie do Kolegium musiał mieć ukończone 15 lat8. Fakt przyjęcia
potwierdzany był przez kardynała protektora9 po uprzednim zaświadczeniu rektora, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone10.
Kandydaci o potwierdzonym przez kardynała protektora przyjęciu,
którzy jednak nie stawili się w Kolegium w ustalonym przez rektora
terminie albo przyjechali do Rzymu, ale nie przybyli do Kolegium, nie
zostawali alumnami. Rektor miał obowiązek troszczyć się, aby alumni
nie przyjeżdżali do Kolegium w miesiącach letnich, ale by przybywali
jesienią, jednak nie później niż w połowie października11.
Liczba alumnów przyjmowanych do Kolegium w danym roku akademickim musiała być proporcjonalna do aktualnych możliwości lokalowych i finansowych. Studenci z chwilą przyjazdu i zamieszkania
w budynku Kolegium podlegali władzy rektora i mieli obowiązek stosowania się do przepisów dyscyplinarnych12, a także złożenia przysięgi o przyjęciu święceń kapłańskich według formuły zamieszczonej
w Regulaminie. Alumni, z wyjątkiem tych, którzy utrzymywali się
z własnych środków, składali drugą przysięgę, w której przyrzekali
powrócić do macierzystych diecezji. Przysięgi składano przed kardynałem protektorem lub jednym z deputatów13 w terminie sześciu
miesięcy od rozpoczęcia pobytu w Kolegium. Żaden z alumnów nie
mógł przyjąć święceń, nawet niższych, bez złożenia pierwszej przy8
Na przykład do Papieskiego Kolegium Urbano przyjmowano kandydatów 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.
9
Nad funkcjonowaniem Kolegium czuwał kardynał protektor, któremu służyli
pomocą dwaj księża mianowani przez niego spośród duchowieństwa rzymskiego,
tzw. deputaci. Regulamin nakładał na deputatów obowiązek wizytowania Kolegium
nie mniej niż jeden raz na piętnaście dni, a każdy alumn w czasie wizytacji mógł
przedstawić swoją sprawę i prosić o pomoc. Por. art. 1, pkt 4, Regolamento del
Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3-4.
10
Art. 2, pkt 5-6, tamże, s. 6.
11
Art. 2, pkt 7-8, tamże.
12
Art. 2, pkt 9-10, tamże, 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.
13
 �����������������������������������������������������������������������
Kardynał protektor mianował dwóch deputatów spośród duchowieństwa rzymskiego. Por. art. 1, pkt 4 i art. 5, pkt 5, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco.
Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3-4, 15.
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sięgi. Rektor sprawdzał, czy alumn ma powołanie do kapłaństwa
i zapoznawał go z obowiązkami, jakie wiążą się z przyjęciem święceń14. Identyczne zasady dotyczące przyjmowania alumnów obowiązywały w Papieskim Kolegium Urbano, co jasno wynika z porównania treści regulaminów tych instytucji15.
2. Studia i przyjmowanie święceń kapłańskich
Alumni przyjęci do Kolegium zobowiązani byli do studiowania filozofii, teologii, prawa kanonicznego i cywilnego, przy czym ze studiów
ostatniego wymienionego przedmiotu mogli być zwolnieni w szczególnych przypadkach16. Filozofię i teologię wykładano w Kolegium
Rzymskim, a na prawo kanoniczne i cywilne studenci uczęszczali do
liceum św. Apolinarego17. Studiowanie rozpoczynano od filozofii,
w wyjątkowych przypadkach, za zgodą kardynała protektora, można
było zacząć od kursu teologii, pod warunkiem jednak, że wcześniej
alumn ukończył studia filozoficzne w innym kolegium lub na innym
uniwersytecie, co musiało być potwierdzone oryginalnymi dokumentami18.
W artykule trzecim Regulaminu określono między innymi zasady
dotyczące studiów i szkół, do których uczęszczali alumni19. Tej tematyce poświęcona była też część trzecia artykułu dziesiątego Regulaminu
− punkty 34 i 3520.
Przebywający w Kolegium studenci byli zobowiązani do zaliczenia dwuletniego kursu filozofii, w ciągu trzech lat prawa kanonicznego i świeckiego oraz ukończenia czteroletnich studiów teologicznych.
Art. 5, pkt 5, tamże. Na końcu Regulaminu Kolegium polskiego umieszczono
treść przysięgi w języku łacińskim, którą składali alumni, ślubując czyste intencje
zmierzania do stanu duchownego. Przysięgali, że po przyjęciu święceń powrócą do
własnych diecezji i podejmą pracę tam, gdzie biskup ich skieruje, nawet w innej
diecezji wskazanej przez biskupa. Formula Juramenti, tamże, s. 41-42.
15
Por. pkt 4-5, Regolamento del Venerabile Pontificio Collegio Urbano de Propa
ganda Fide, w: Regole del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma
1863. APKP, sygn. I 29.1, s. 8.
16
Art. 1, pkt 2, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 3.
17
Art. 1, pkt 3, tamże.
18
Art. 2, pkt 2, tamże, s. 5.
19
Art. 3, tamże, s. 9-11.
20
Por. art. 10, pkt 34-35, tamże, s. 36.
14
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Alumni w czasie studiów musieli przestrzegać kalendarza zajęć i egzaminów oraz regulaminów liceum i szkół, do których uczęszczali.
Obowiązywała ich zasada podporządkowania się poleceniom wydawanym przez przełożonych, a dotyczyły one: czasu studium, praktyk
przewidzianych w Regulaminie oraz innych zarządzeń21. W szczególności zwracano uwagę na systematyczne uczęszczanie do szkoły i angażowanie się w zajęcia naukowe. Nikt ze studentów teologii nie mógł
być zwolniony z języka hebrajskiego, który należało studiować przynajmniej rok22. Wszyscy alumni w określonym czasie, zgodnie z regulaminem liceum, musieli zaliczać poszczególne kursy, chyba że byliby
zwolnieni ze względu na zły stan zdrowia23, a także zdawać egzaminy
w celu zdobycia bakalaureatów i licencjatów z filozofii, teologii oraz
prawa. Jeśli któryś ze studentów odmówiłby zdawania egzaminów, nie
mając dyspensy otrzymanej zgodnie z prawem, rektor powiadamiał
o tym biskupa tego alumna, aby mógł on poczynić odpowiednie kroki
dyscyplinarne24. Studenci wyjątkowo zdolni mogli − na ostatnim roku
filozofii, teologii czy prawa − przystępować do egzaminu doktorskiego, ale nie można było ich w tym czasie zwolnić z uczęszczania do
szkoły ani z innych obowiązków, chyba że w ostatnich dwóch miesiącach przed egzaminem doktorskim25. W Regulaminie dodatkowo określono obowiązek podejmowania przez alumnów studiów liturgicznych
i śpiewu gregoriańskiego, z których lekcje miały się odbywać przynajmniej raz w tygodniu26.
Władze Kolegium nie mogły zwalniać alumnów z uczęszczania do
szkoły, ze wspólnych studiów i z obowiązków wyznaczanych na poszczególnych wydziałach oraz składania egzaminów w celu zdobycia
stopni akademickich. W pojedynczych, wyjątkowych wypadkach rektor miał jednak prawo zwolnić studenta z uczęszczania do szkoły lub
z ćwiczeń, jeżeli uznałby to za odpowiednie postępowanie w danych
warunkach. Podczas choroby alumn mógł pozostać w Kolegium, ale
po wcześniejszej konsultacji z lekarzem27. Rektor nie miał prawa usta21
22
23
24
25
26
27

Art. 3, § 2, pkt 1, tamże, s. 9-10.
Art. 3, § 2, pkt 2, tamże, s. 10.
Art. 3, § 2, pkt 3, tamże.
Art. 3, § 2, pkt 4, tamże.
Art. 3, § 2, pkt 5, tamże, s. 10-11.
Art. 3, § 2, pkt 6, tamże, s. 11.
Art. 5, pkt 12, tamże, s. 17.

86

KS. M. STĘPIEŃ

[6]

nawiać dni wolnych od zajęć oprócz tych ustalonych w kalendarzach
szkół, chyba że w sytuacjach nadzwyczajnych i po uzyskaniu zgody
kierownictwa tych szkół28.
Alumni zobowiązani byli traktować swoje studia z powagą, zaangażowaniem, mając na uwadze główny cel pobytu w Kolegium − przygotowanie się do święceń kapłańskich. Zobowiązani byli wykonywać
sumiennie swoje obowiązki, uczestniczyć w zajęciach szkolnych, egzaminach i ćwiczeniach. W sprawach wyjątkowej wagi mogli prosić rektora o zwolnienie z poszczególnych zajęć, jednak pojedyncze
zwolnienie nie mogło obejmować jednocześnie wielu obowiązków29.
Studenci zobowiązani byli dokładać wszelkich starań, aby − przygotowując się do przyjmowania święceń − jak najlepiej wykorzystać
dany im czas30. Warunkiem dopuszczenia kandydata do święceń było
wykazanie się powołaniem, opanowanie potrzebnej wiedzy i posiadanie odpowiednich przymiotów osobistych. Alumni przyjmowali święcenia w ostatnim roku pobytu w Kolegium, a w przypadkach
nadzwyczajnych, w sytuacji koniecznej, mogli być wyświęceni wcześniej31. Po przyjęciu święceń kapłańskich i ukończeniu studiów studenci nie mogli przebywać w Kolegium dłużej niż miesiąc. Przełożeni
mieli jednak prawo przedłużyć ten czas w nadzwyczajnym przypadku.
Po zakończeniu studiów i pobytu w Kolegium alumni byli zobowiązani do niezwłocznego, bezpośredniego powrotu do ojczyzny, bez podróżowania do innych miejsc32.
3. Praktyki religijne i zasady zachowania dyscypliny
Artykuł trzeci Regulaminu w dwóch paragrafach odnosi się do
praktyk religijnych i zasad zachowania dyscypliny w Kolegium33.
Dodatkowo, w artykule dziesiątym części pierwszej (pkt 1-6) mowa
jest o ćwiczeniach duchowych, a w części drugiej (pkt 7-33) o zasadach zachowywania dyscypliny34.
Art. 5, pkt 13, tamże.
Art. 10, pkt 34-35, tamże, s. 36.
30
Art. 5, pkt 5, tamże, s. 15.
31
Art. 2, pkt 11-12, tamże, s. 7.
32
Art. 2, pkt 13, tamże, s. 7-8.
33
Art. 3, tamże, s. 9-11.
34
Art. 10, pkt 1-33, tamże, s. 28-36. Podobny podział znajduje się w Regulaminie
Kolegium Urbano, gdzie w tytułach dodano słowo reguły. Por. pkt 1-34, Regolamento
28
29
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3.1 Praktyki religijne
Każdego dnia alumni mieli obowiązek być skupieni i uczestniczyć
we wspólnych modlitwach, rozmyślaniu, Mszy św., rachunku sumienia, godzinie duchowej, nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu
oraz modlitwie różańcowej, a w święta we Mszy św. śpiewanej35.
Zobowiązani byli również do wspólnego odmawiania modlitwy brewiarzowej, po czym przez pół godziny mieli modlić się indywidualnie
w ciszy, a następnie wysłuchać Mszy św. W ustalonym czasie recytowali trzecią część Różańca św., robili rachunek sumienia, odprawiali
lekcję duchową i nawiedzali Najświętszy Sakrament36. Wymienione
praktyki religijne były identyczne z tymi, które opisano w Regulaminie
Papieskiego Kolegium Urbano, z tą jednak różnicą, że w Kolegium
Polskim uwzględniono dodatkowo modlitwę różańcową37. W niedziele i święta studenci mieli uczestniczyć we Mszy św. śpiewanej,
a w tzw. „główne święta” brać udział w uroczystych nieszporach38.
Obowiązkiem alumnów było − przynajmniej raz w ciągu piętnastu
dni − przystępować do sakramentu pokuty i przyjmować Komunię
św., raz w ciągu miesiąca uczestniczyć w dniu skupienia, zaś dodatkowo raz w roku odprawiać rekolekcje trwające osiem dni39. Rektor
w każdym roku wyznaczał dogodny termin do odprawienia rekolekcji duchowych na sposób przyjęty w innych kolegiach rzymskich.
W każdą niedzielę oraz święto wygłaszał on również naukę duchodel Venerabile Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, w: Regole del
Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma 1863. APKP, sygn. I 29.1,
s. 30-40.
35
Art. 10, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 28-29.
36
Art. 3, § 1, pkt 1, tamże, s. 9. Podobne obowiązki alumnów znajdują się
w Regolamento per gli alunni del Pontificio Seminario Pio. Por. Parte Prima, § I, pkt
5-6, Regolamento per gli alunni del Pontificio Seminario Pio, Civittà Vecchia 1904.
APKP, sygn. I 29.3, s. 6-7.
37
Por. pkt 1-4, 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. 9-10.
38
Art. 3, § 1, pkt 2, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 9.
39
 �����������������������������������������������������������������������������
Art. 3, § 1, pkt 3, tamże. Identyczne zasady przystępowania alumnów do sakramentu pokuty i Eucharystii oraz odprawiania rekolekcji obowiązywały w Pontificio
Seminario Pio. Por. Parte Prima, § III, IV, pkt 14, 16, Regolamento per gli alunni del
Pontificio Seminario Pio, Civittà Vecchia 1904. APKP, sygn. I 29.3, s. 7-8.
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wą do wspólnoty Kolegium40. Obowiązkiem przełożonych było umożliwienie studentom przystępowania do sakramentu pokuty w każdą
sobotę i wigilie świąt. W kaplicy lub w innym miejscu w Kolegium
wyznaczonym przez rektora spowiadało alumnów dwóch ojców duchownych. Oni także uczyli modlitwy, rozmyślania oraz sprawowali kierownictwo duchowe41. Kilka razy w roku, oprócz normalnych
terminów spowiedzi, alumni przystępowali do sakramentu pokuty
u spowiednika nadzwyczajnego, którego sprowadzał rektor po konsultacji jego kandydatury z kardynałem protektorem. Miała to być osoba
biegła w doktrynie, o nieposzlakowanej opinii i mająca niezbędne doświadczenie42. W wyznaczonych dniach spowiedzi należało przestrzegać porządku w grupach i pilnować, by przystępować do sakramentu
zaraz po zakończeniu spowiedzi przez poprzednika. Alumni przyjmowali Komunię św. w komżach, a po każdej Mszy św. przebywali
w kaplicy kwadrans, odprawiając dziękczynienie43.
W święta Pańskie, Maryi Panny i święta apostołów studenci podczas Mszy św. wspólnotowej przystępowali do Komunii św., chyba
że rektor zezwolił komunikować podczas Mszy św. celebrowanej
w innym czasie. W swoich modlitwach alumni mieli wspominać intencje Kościoła, modlić się za żywych i zmarłych dobroczyńców
Kolegium oraz o nawrócenie ludzi błądzących44. W terminie wyznaczonym przez rektora, co miesiąc w dniu wolnym od zajęć, zobowiązani byli odprawić dzień skupienia w intencji dobrej śmierci45.
Art. 5, pkt 9, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 16.
41
 ���������������������������������������������������������������������������
Art. 8, pkt 1-3, tamże, s. 24-25. Regulamin Kolegium Urbano przewidywał zatrudnienie jednego ojca duchownego, a jego zadaniem było czuwanie nad sprawami duchowymi alumnów i pełnienie funkcji kierownika duchowego. 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.
42
Art. 5, pkt 8, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 16.
43
Avvertimenti, pkt 14, tamże, s. 39.
44
Art. 10, pkt 2-3, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 29.
45
Art. 10, pkt 4, tamże. Podobne zasady odprawiania rekolekcji obowiązywały
w Pontificio Seminario Pio. Por. Parte Prima, § IV, pkt 16, Regolamento per gli alunni
del Pontificio Seminario Pio, Civittà Vecchia 1904. APKP, sygn. I 29.3, s. 8.
40
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Wszystkie wymienione praktyki religijne były odprawiane według
zwyczajów przyjętych w innych kolegiach i instytutach rzymskich46.
W czasie ciężkiej choroby alumna, jeśli lekarz zdiagnozował istnienie niebezpieczeństwa dla życia albo był z wizytą po raz trzeci
u tego samego chorego, zapewniano mu możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, prosząc o przybycie spowiednika zwyczajnego lub
nadzwyczajnego Kolegium. Rektor, na prośbę alumna, udzielał komunii św. i sakramentu namaszczenia chorych47. Pozostali studenci rano
i wieczorem odmawiali wspólnie po trzy razy modlitwy: Ojcze nasz
i Zdrowaś Maryjo w intencji zdrowia chorego. W przypadku śmierci
alumna przez trzy dni odmawiano modlitwę brewiarzową za zmarłego, a przez miesiąc, dwa razy dziennie, modlitwę Wieczny odpoczy
nek. Natomiast kapłani-studenci zobowiązani byli odprawić Mszę
św. za zmarłego. Odmawianie wymienionych modlitw było również
obowiązkowe w przypadku śmierci kardynała protektora lub przełożonego48. Studenci dopuszczeni już do święceń kapłańskich mieli obowiązek wspólnie odmawiać modlitwę brewiarzową i nie mogli być od
tego dyspensowani, a kapłani z grona alumnów sprawowali Mszę św.
w czasie i miejscu określonym przez rektora, następnie obowiązkowo
odprawiali dziękczynienie49.
Podczas redakcji tej części Regulaminu Kolegium Polskiego z całą
pewnością korzystano z Regulaminu Kolegium Urbano. Świadczy
o tym prawie identyczna treść dokumentów50. Nieznacznie zmieniono numerację i wykreślono fragmenty dotyczące nabożeństw w kościele, gdyż alumni korzystali z kaplicy mieszczącej się w budynku
Kolegium Polskiego51.

46
Art. 3, § 1, pkt 4, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 9.
47
Art. 5, pkt 19-20, tamże, s. 18-19.
48
Art. 10, pkt 5, tamże, s. 29-30.
49
Art. 10, pkt 6, tamże, s. 30.
50
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. 30-32.
51
Por. pkt 7-31, tamże, s. 32-39.
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3.2 Reguły zachowania dyscypliny
Wszyscy studenci Kolegium zobowiązani byli do przestrzegania
postanowień Regulaminu i stosowania się do poleceń przełożonych52.
Mieli obowiązek okazywać szacunek i być posłuszni przełożonym we
wszystkich sprawach, które dotyczyły kształcenia, życia duchowego
i zachowania dyscypliny53. 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 jego decyzji, zwolnień czy dyspens. Studenci zobowiązani byli informować prefektów o wszystkich decyzjach podjętych
przez rektora w ich sprawach54.
Regulamin zabraniał alumnom:
1. wychodzenia z domu wieczorem po nieszporach, a w innym czasie
bez osoby towarzyszącej;
2. spożywania obiadu poza Kolegium i posilania się w miejscach publicznych w mieście i poza miastem;
3. rozpalania ognia w pokojach i przygotowywania herbaty, kawy
i czekolady, przechowywania żywności i napojów oraz przyjmowania w pokojach gości;
4. posiadania broni i nieodpowiednich książek;
5. przekazywania personelowi Kolegium podarunków i nierównego
traktowania kogokolwiek z jakichkolwiek przyczyn;
6. grania o pieniądze i w jakiekolwiek gry, które nie przystoją duchownym (np. w karty);
7. grania na instrumentach i innego postępowania, które mogłoby przeszkadzać w nauce pozostałym mieszkańcom Kolegium. Rektor, na
prośbę zainteresowanego studenta, mógł zezwolić na naukę grania
na klawesynie, ale jedynie w czasie, gdy nie przeszkadzałoby to innym mieszkańcom, szczególnie w czasie studium i odpoczynku55.
Wymienione punkty były identyczne z zawartymi w Regulaminie
Papieskiego Kolegium Urbano, z tą jednak różnicą, że Regulamin

52
Art. 3, § 3, pkt 1, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 11.
53
Art. 10, pkt 7, tamże, s. 30-31.
54
Art. 10, pkt 8, tamże, s. 31.
55
Art. 3, § 3, pkt 4, tamże, s. 12.

[11]

PRAWA I OBOWIĄZKI ALUMNÓW

91

Kolegium Polskiego przewidywał możliwość grania na klawesynie
w przypadku uzyskania zgody rektora56.
Rektor Kolegium dwa razy w roku − w czasie Świąt Wielkanocnych
i w końcu roku szkolnego − zwracał się do prefektury liceum, do którego uczęszczali alumni, aby uzyskać informacje o ich postępach
w nauce i zachowaniu. Jeśli opinia nie była satysfakcjonująca, upominał alumna, a na zakończenie roku szkolnego sporządzał opinię
o każdym z alumnów i przekazywał je kardynałowi protektorowi oraz
zainteresowanemu biskupowi diecezjalnemu57. Pilnował, aby studenci w czasie pobytu w Kolegium uzyskali wyczerpującą informację
o swoich prawach i obowiązkach58. Rektor dbał też, aby kandydaci do
święceń odprawiali rekolekcje duchowe przepisane przez prawo i dobrze wypełniali powierzone funkcje59.
Szczególną uwagę poświęcono przebywaniu alumnów poza Kole
gium. Nie mogli oni wychodzić bez pozwolenia rektora w towarzystwie prefekta lub innego alumna ani tym bardziej z osobami obcymi.
W przypadku wyjścia zawsze należało określić godzinę powrotu.
Władze Kolegium zobowiązane były ograniczać wychodzenie alumnów z mieszkańcami innych domów i udawanie się do miejsc nieodpowiednich dla duchownych60.
Wszyscy studenci otrzymywali jednakowe pożywienie, takie samo
jak przełożeni i pracownicy Kolegium, a tylko z przyczyn zdrowotnych dopuszczalne były wyjątki od tej zasady. Władze Kolegium dokładały starań, aby alumni mieli podobne ubiory i wyposażenie pokoi.
Rektor był uprawniony do przeglądania korespondencji studentów61,
dokonywania inspekcji pokoi i sprawdzania, czy nie posiadają książek zakazanych lub takich, które przeszkadzałyby w zdobywaniu wiedzy62.
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. 11-12.
57
Art. 5, pkt 1-2, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma,
Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 14-15.
58
Art. 5, pkt 4, tamże, s. 15.
59
Art. 5, pkt 6-7, tamże, s. 15-16.
60
Art. 5, pkt 10, tamże, s. 16-17.
61
Art. 5, pkt 14-15, tamże, s. 17-18.
62
Art. 5, pkt 17, tamże, s. 18.
56
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Alumni mieli identyczny typ ubioru, składający się z sutanny, czarnej peleryny i zielonego pasa, korzystali z jednakowego wyposażenia pokoi, nie uznawano w tym względzie żadnych indywidualnych
preferencji63. W dni wolne od zajęć mogli wychodzić na spacery,
a na zajęcia szkolne udawali się, uważając, aby zachowywać się odpowiednio, unikać zebrań publicznych i miejsc, gdzie zwykle gromadziło się wiele osób64. Obowiązkiem wicerektora Kolegium była troska,
aby alumni posiadali wszystko to, co jest im niezbędne, a szczególnie
książki do nauki, ubrania i odpowiednie wyposażenie pokoi. W tym
celu prefekci sporządzali notatki zawierające spis rzeczy do zakupienia. Władze Kolegium zwracały szczególną uwagę na to, by alumni
przed otrzymaniem nowych przekazywali administracji Kolegium rzeczy już zużyte65. Do obowiązków wicerektora należało między innymi
staranie o to, by studenci przestrzegali zasad ustalonych w Kolegium,
a w szczególności sprawowanie pieczy nad komunikowaniem się studentów z personelem Kolegium, osobami z zewnątrz, dbanie o to, aby
alumni nie pozostawali w swoich pokojach w czasie zajęć i studium66.
Studenci mieli przede wszystkim obowiązek starać się, aby żyć
zgodnie z kolegami we wspólnocie i przestrzegać Regulaminu. Do
ubioru musieli używać tylko własnych rzeczy67. Musieli dbać o stan
swojego zdrowia, a w razie złego samopoczucia byli zobowiązani niezwłocznie powiadomić prefekta. Wymagano, aby w czasie choroby
bezwzględnie stosowano się do zaleceń lekarza i sanitariusza oraz zachowywano regulamin izby chorych68. Alumni nie mogli wchodzić do
izby chorych bez zezwolenia rektora i towarzystwa prefekta lub innej
osoby wyznaczonej przez rektora. Odwiedziny kolegów w izbie chorych odbywały się przy drzwiach otwartych i były możliwe w czasie
wolnym od zajęć po uzyskaniu zgody prefekta albo podczas studium
po wyrażeniu zgody przez rektora69. W przypadkach poważnych cho-

63
64
65
66
67
68
69

Art. 3, § 3, pkt 2, tamże, s. 11.
Art. 3, § 3, pkt 3, tamże.
Art. 6, pkt 3, tamże, s. 20.
Art. 6, pkt 5, tamże, s. 21.
Art. 10, pkt 9, tamże, s. 31.
Art. 10, pkt 10, tamże.
Art. 10, pkt 30, tamże, s. 35.
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rób do pomocy pielęgniarzowi Kolegium kierowani byli − w czasie
wolnym od zajęć − dwaj alumni70.
Każdego dnia rano, po pobudce alumn musiał niezwłocznie wstać,
ubrać się, posłać łóżko i przygotować się do odmówienia modlitw
oraz odbycia rozmyślania. Wieczorem, po rachunku sumienia w milczeniu udawano się na spoczynek i po kwadransie gaszono światła71.
Ubrania, rzeczy codziennego użytku i pokoje miały być utrzymane
w czystości. W czasie studium drzwi pokoju zawsze musiały być
otwarte. Surowo zakazane było zamykanie pokoi na klucz72. Podczas
studium studenci przebywali w swoich pokojach, przestrzegając milczenia. Nikt z alumnów nie mógł wyjść wtedy z pokoju, nawet do
rektora czy ojca duchownego, jeżeli wcześniej nie zgłosił prefektowi
takiej potrzeby. W czasie rekreacji należało uważać, by nie przeszkadzać innym głośną rozmową, śpiewaniem lub robieniem jakiegokolwiek innego hałasu, przy czym dyskusje w grupach były zakazane73.
Alumni nie mogli odwiedzać się w pokojach, chyba że za pozwoleniem prefekta, zaznaczając cel wizyty. W czasie ewentualnych odwiedzin należało zachować ciszę, nie przeszkadzać innym i zaraz po
załatwieniu sprawy wrócić do własnego pokoju. Rozmowy między
alumnami odbywały się w języku włoskim lub łacińskim. Co pewien
czas rektor zezwalał na porozumiewanie się po polsku, aby studenci nie zapominali języka ojczystego. Kontakty alumnów między sobą
miały być nacechowane wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem
i równym traktowaniem, bez używania przemocy, tak w rozmowie,
jak i w zachowaniu74.
Posiłki spożywano w milczeniu, posługując się sztućcami, bez zamieniania się porcjami i winem. Za pozwoleniem rektora można było
rozmawiać głosem cichym, bez przekrzykiwania się. Zabronione było
udawanie się do kuchni po dodatkowe porcje pożywienia i przebywanie tam. Jeśli napoczęta porcja okazałaby się niezdatna do spożycia,
należało zgłosić to osobie, która przewodniczyła posiłkowi. Alumni,

70
71
72
73
74

Art. 5, pkt 18, tamże, s. 18.
Art. 10, pkt 11-12, tamże, s. 31-32.
Art. 10, pkt 13-14, tamże, s. 32.
Art. 10, pkt 25-26, tamże, s. 34.
Art. 10, pkt 27-29, tamże, s. 35.
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którzy pomagali przy rozdzielaniu posiłków, po zakończeniu swojej
pracy wracali w milczeniu do swoich pokoi75.
Studenci wychodzący z prefektem na spacery również musieli zachować milczenie. W mieście i poza nim poruszali się w ustalonym
porządku zgodnie z poleceniami prefekta, nie można było odłączać się
od grupy. Nikt też nie mógł pozostać w domu bez pozwolenia przełożonych, jeśli jego grupa wychodziła na spacer76. Podczas drogi do
i ze szkoły należało poruszać się w grupie w towarzystwie prefekta
i unikać kontaktu z osobami obcymi77. Zakazane było robienie przez
studentów jakichkolwiek zakupów. Jeśli czegoś potrzebowali, zobowiązani byli zgłosić to prefektowi lub rektorowi. Nie mogli też zapraszać do Kolegium (korytarze, pomieszczenia wspólne i własne pokoje)
osób obcych bez wyraźnego zezwolenia rektora. Studenci nie mogli
również udawać się na portiernię bez uzyskania wcześniej zgody przełożonych. Listy i paczki mogli otrzymywać jedynie za pośrednictwem
rektora, nie wyłączając tych przesyłek, które odebrali osobiście78.
Omówione powyżej zasady są bardzo podobne do umieszczonych
w Regulaminie Kolegium Urbano79.
Do Regulaminu Kolegium Polskiego dołączono wskazania dotyczące przestrzegania reguł zawartych w piętnastu punktach, w których szczegółowo określono sposób postępowania alumnów każdego
dnia80. Kwadrans od pobudki dawany był sygnał dzwonkiem, w tym
czasie wszyscy alumni musieli być już ubrani i powinni rozpocząć odmawianie modlitwy Anioł Pański. Następnie należało zasłać łóżka i
zrobić porządek w pokojach. Na drugi dźwięk dzwonka wszyscy poArt. 10, pkt 15-18, tamże, s. 32-33.
Art. 10, pkt 19-22, tamże, s. 33.
77
Art. 10, pkt 23-24, tamże, s. 34.
78
Art. 10, pkt 31-33, tamże, s. 36.
79
Por. pkt 7-31, 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. 32-39.
80
Brakuje numeru trzynastego. Por. Avvertimenti, pkt 1-16, Regolamento del
Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1,
s. 37-39. Prawie identyczna część, tak samo zatytułowana, zawierająca osiemnaście
punktów, istnieje w Regulaminie Kolegium Urbano. Por. Avvertimenti, pkt 1-18,
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. 41-45.
75
76
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winni w milczeniu udać się do kaplicy, aby przeprowadzić medytację i wysłuchać Mszy św.81. Po zakończeniu modlitw należało przejść
na śniadanie. Na początku i na końcu posiłku prefekt prowadził modlitwę. Następnie alumni udawali się do swoich pokoi, gdzie czyścili
ubrania i przygotowywali się do wyjścia na wykłady. Na dany znak
wszyscy w milczeniu wychodzili z budynku, zachowując określony
porządek. Podobnie, wróciwszy z zajęć, udawali się w milczeniu do
swoich pokoi, aby rozpocząć studium82.
Przed obiadem studenci przechodzili do kaplicy, robili rachunek sumienia i odmawiali modlitwę Anioł Pański, po czym udawali się do
refektarza i zajmowali miejsca sobie przypisane i modlitwą rozpoczynali posiłek. Po obiedzie i kolacji przechodzili do kaplicy na krótkie
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. W czasie rekreacji zabronione było czytanie, studiowanie i przebywanie we własnym pokoju bez
wcześniejszego zezwolenia prefekta83. Po odpoczynku odprawiano
lekcję duchową, po czym alumni przygotowywali się do ponownego
wyjścia na zajęcia szkolne według wyznaczonych godzin. Wracając
z grupą z zajęć popołudniowych, odwiedzano jeden z kościołów
znajdujących się po drodze do Kolegium84. Przed rozpoczęciem i po
zakończeniu studium należało odmówić przepisane modlitwy. Po
rekreacji wieczornej, na dany znak wszyscy alumni robili rachunek
sumienia i przygotowywali punkty na ranne rozmyślanie, po czym
udawali się na spoczynek85. W każdy poniedziałek składali bieliznę do
prania w określonym miejscu i przekazywali ubranie, które wymagało
naprawy86. W czasie dni wolnych od zajęć, gdy nie można było wyjść
na spacer, rekreację organizowano w budynku Kolegium. Dwa razy
w tygodniu, między śniadaniem a zajęciami szkolnymi oraz miedzy
zajęciami szkolnymi i rekreacją po obiedzie, alumni mogli się golić
81
Por. Avvertimenti, pkt 1-2, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco.
Istituto in Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 37. Podobne zasady znajdują się
w Regolamento per gli alunni del Pontificio Seminario Pio. Por. Parte Prima, § I, pkt 1,
Regolamento per gli alunni del Pontificio Seminario Pio, Civittà Vecchia 1904. APKP,
sygn. I 29.3, s. 6.
82
Avvertimenti, pkt 3-4, Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in
Roma, Roma 1866. APKP, sygn. I 25.1, s. 37-38.
83
Avvertimenti, pkt 5, tamże, s. 38.
84
Avvertimenti, pkt 6-7, tamże.
85
Avvertimenti, pkt 8-9, tamże, s. 38-39.
86
Avvertimenti, pkt 10, tamże, s. 39.
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i odnawiać tonsurę. Zabronione było podejmowanie rozmowy z fryzjerem o sprawach świeckich. Na strzyżenie przeznaczano jeden dzień
w miesiącu dla każdej grupy alumnów87.
Prefekci mogli dyspensować alumnów w rzeczach drobnych w nad
zwyczajnych sytuacjach, gdy nie można było zwrócić się bezpośrednio
do przełożonego. Nie mogli natomiast samodzielnie karać alumnów,
a tylko na wyraźne polecenie rektora88. Prefekci pilnowali, aby alumni
dbali o porządek, zachowywali się odpowiednio. O wszelkich wykroczeniach studentów informowali rektora89. Raz w miesiącu sporządzali
pisemną opinię o zachowaniu poszczególnych alumnów i przedstawiali ją przełożonym90.
4. Usunięcie z Kolegium
Pierwsze sześć miesięcy pobytu w Kolegium było okresem próby.
Alumni zarówno w tym czasie, jak i przez cały swój pobyt 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, niezachowywania dyscypliny w Kolegium mimo
powtarzanych upomnień, nieposłuszeństwa względem przełożonych,
nieopanowania oraz zakłócania porządku w Kolegium, braku zadowalających postępów w kształtowaniu postawy i charakteru. Gdy zaistniały wymienione okoliczności lub inne poważne przyczyny, 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 wystarczyła
jedynie zgoda kardynała protektora, ale wtedy rektor był zobowiązany
powiadomić właściwego ordynariusza o okolicznościach wydalenia
alumna91.
Reasumując, można stwierdzić, że Regulamin Kolegium polskiego z 1866 r. był stworzony na wzór Regulaminu Kolegium Urbano
w Rzymie. Prawie cała treść tych dokumentów jest identyczna.
Istnieją tylko niewielkie różnice, ale wynikają one jedynie z odręb87
88
89
90
91

Avvertimenti, pkt 11-12, tamże.
Art. 9, pkt 2, tamże, s. 25.
Art. 9, pkt 6-7, 9, tamże, s. 26-27.
Art. 9, pkt 14-16, tamże, s. 28.
Art. 2, pkt 14-15, tamże, s. 8.
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nego celu działania tych instytucji i ich prawnego podporządkowania.
Regulaminy i statuty papieskich kolegiów rzymskich w połowie XIX w.
były podobne, a czasem prawie identyczne, gdyż wymagały akceptacji Stolicy Apostolskiej.
Zakończenie
Do Papieskiego Kolegium Polskiego mogli być przyjmowani młodzi Polacy, którzy mieli powołanie do kapłaństwa oraz odpowiednie
przymioty i cechy osobiste. Kandydaci dostarczali rektorowi określone dokumenty, a po upływie sześciu miesięcy od wstąpienia składali przysięgę w języku łacińskim, wyrażającą wolę przygotowania się
i przyjęcia święceń kapłańskich oraz pracy w diecezji, z której zostali
wysłani na studia.
Alumni byli zobowiązani zaliczyć dwuletni kurs filozofii, ukończyć
cztery lata studiów teologicznych i w ciągu trzech lat zaliczyć prawo
kanoniczne i świeckie. Wszyscy studenci w określonym czasie zdawali egzaminy w celu zdobycia bakalaureatu oraz licencjatu z filozofii, teologii i prawa. W Regulaminie wymieniono powody, dla których
alumni mogli zostać usunięci z Kolegium. Rektor zapoznawał alumnów z obowiązkami, jakie wiązały się z przyjęciem święceń, a na zakończenie roku szkolnego sporządzał opinię o każdym ze studentów,
przekazując je kardynałowi protektorowi i biskupom z diecezji pochodzenia studentów. Alumni otrzymywali jednakowe pożywienie i opiekę zdrowotną. Regulamin nakładał na deputatów mianowanych przez
kardynała protektora obowiązek wizytowania Kolegium nie mniej niż
jeden raz na piętnaście dni, a każdy alumn w czasie wizytacji mógł
przedstawić swoją sytuację i zwrócić się z prośbą o pomoc. Wszyscy
studenci mieli podobne wyposażenie pokoi i identyczne ubranie.
Rektor uprawniony był do sprawdzania korespondencji i książek
alumnów, dokonywania inspekcji pomieszczeń i kontrolowania, czy
studenci nie posiadają zakazanych książek lub takich, które przeszkadzałyby w zdobywaniu wiedzy.
Prawa i obowiązki alumnów były podobne do obowiązujących
w innych kolegiach rzymskich, a w szczególności w Papieskim
Kolegium Urbano, którego Regulamin służył za wzór przy redagowaniu Regulaminu Papieskiego Kolegium Polskiego.
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The Rights and Duties (Rights and Responsibilities) of Alumni in the Rules and
Regulations of the Polish Pontifical College in Rome in 1866
Polish Pontifical College was established in Rome with decree from 9 March
1866 by the Pope Pius IX. In the same year its Regulation which was divided in ten
articles was released, approved and printed. The three of them about the recruiting and
expelling the alumni as well as about the priestly ordinations.
Other articles concerned as follows: the religious observances and practices, studies
and the discipline; rules applying to alumni and two additional parts: concerning
Recommendations of the way of preserving rules of the College and the formula of an
oath for alumni, the students and their rights and duties.
Polish youth having the vocation for the priesthood and appropriate attributes
and features could be enrolled o the College. The applying candidate for joining the
College was obliged to deliver determined records to the rector. Joining the College
the candidates took an oath in the Latin expressing their will of preparing and taking
the priestly ordination.
Students of the College were obliged to pass the two-year course in philosophy,
to finish four years of theological studies and in the sequence of three years to pass
canonical and secular law.
All alumni in the stated time sat an examination in order to get the bachelor’s
degree and the bachelor’s degree in philosophy, theology and the law. Reasons, for
which alumni could be removed were listed in Rules from the College. The rector
informed seminars about the duties which are connected with taking holy ordinations.
The opinions concerning each of the students were prepared in the end of academic
years and later were passed on to the cardinal Protector and the diocesan bishops, who
were interested in these opinions. Seminars and workers of the College had the right
to receive the identical food and the health care.
Rules of the regulation of the College included the obligation of the deputes
appointed by the cardinal protector of visiting the College not less than one time for
fifteen days. Every seminarian during the visit of inspection could present his situation
and to turn with a request for help. Students had the similar equipment in their rooms
and identical clothes. The rector was authorized to check the correspondence and
books of alumni, making the inspection of rooms and of checking whether students
posses the forbidden books or the kinds of books which would prevent them from
acquiring the knowledge.
Rights and duties of seminarians were similar to the rules and regulations being
obeyed in the other Roman colleges, particularly at the Papal Urbano College, of
which Rules served as the pattern at editing principles written down in Rules and
regulations for the Papal Polish College.
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PRZECHOWYWANIE I KULT EUCHARYSTII
W USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM
POLSKI PRZEDROZBIOROWEJ
Treść: Wstęp. – 1. Przechowywanie, renowacja oraz kult Eucharystii w życiu
Kościoła i dawnych normach prawa powszechnego. – 2. Przechowywanie i renowacja Najświętszego Sakramentu w postanowieniach synodalnych. – 3. Kult Eucharystii
w uchwałach synodów. – 4. Wpływ i znaczenie ustawodawstwa powszechnego na
kształt postanowień synodalnych. – Zakończenie.

Wstęp
Działalność synodalna zakorzeniona jest w samej naturze Kościoła
i z powodu swej doniosłości jest jednym z nieodłącznych czynników
jego egzystencji według której Kościół żył i odnawiał się od swoich
początków, poprzez całe wieki, aż do dnia dzisiejszego. Odnosi się to
również do działalności synodalnej Kościoła w Polsce na przestrzeni wieków i w dzisiejszych czasach. Instytucja i działalność synodów
legackich, prowincjonalnych i diecezjalnych miała fundamentalne
znaczenie dla kształtowania się prawa partykularnego oraz rozwoju życia kościelnego w Polsce. Stąd kościelna myśl prawnicza ciągle
wraca do polskiego ustawodawstwa synodalnego, analizuje podejmowane uchwały synodalne i ich wpływ na życie i obraz Kościoła.
Ustawodawstwo to, stanowiąc echo powszechnego prawodawstwa
kościelnego, kształtowało postawy religijno-moralne kapłanów oraz
wiernych również w odniesieniu do życia sakramentalnego, w tym
eucharystycznego, na co ostatnio zwrócił uwagę Synod Biskupów,
wskazując na potrzebę nadania nowej jakości duszpasterstwu eucharystycznemu Kościoła1.
Synod ten odbył się w Watykanie w dniach 2-23 października 2005 r. na zakończenie Roku Eucharystii. Ojcowie synodalni rozważali temat: Eucharystia źró
1
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Ważnym tematem uregulowań synodalnych na przestrzeni wieków
były sakramenty, w tym jeden z najczcigodniejszych sakramentów,
w którym sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany,
a Kościół ustawicznie nim żyje i wzrasta – sakrament Eucharystii2.
W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła.
Stanowi ona jednocześnie ważny miernik religijności każdej wspólnoty chrześcijańskiej3. Z tych racji kościelna myśl religijna wracała
do Eucharystii w ciągu wieków nieustannie, wyjaśniając jej tajemnicę, broniąc przed błędami, określając normy prawne co do jej sprawowania, przechowywania, udzielania i przyjmowania. Fundamentalne
i zasadnicze znaczenie w kształtowaniu norm prawnych w tym względzie miały uchwały soborów powszechnych i ustawodawstwo partykularne, które w oparciu o ustawodawstwo powszechne kształtowało
rzeczywistość eucharystyczną, także Kościoła w Polsce.
Znaczący udział w kształtowaniu postaw i sumień zarówno duszpasterzy, jak i wiernych w dziedzinie przechowywania i kultu Eucharystii
na przestrzeni dziejów Kościoła w Polsce odgrywało ustawodawstwo synodalne, które poprzez uchwały i statuty synodalne określało,
w jaki sposób winno się przechowywać Eucharystię, jak też powinien wyglądać kult Eucharystii i okazywana jej cześć. Warto przyjrzeć się polskiemu ustawodawstwu synodalnemu pod tym kątem
i przeprowadzić pewnego rodzaju przegląd i analizę postanowień polskich synodów legackich, prowincjonalnych i diecezjalnych w Polsce
przedrozbiorowej, zwracając szczególną uwagę na to, w jaki sposób
regulowano kwestię przechowywania i kultu Eucharystii.

dłem i szczytem życia oraz misji Kościoła. Wszystkie wystąpienia i dyskusje dotyczyły
najważniejszych aspektów teologicznych i duszpasterskich sakramentu Eucharystii.
Uczestnicy Synodu przygotowali orędzie do ludu Bożego, a także przedstawili Ojcu
świętemu Propositiones, które przyczynią się do tego, aby nadać nową jakość duszpasterstwu eucharystycznemu Kościoła. Zob. Orędzie Synodu Biskupów do Ludu
Bożego, Eucharystia: Chleb żywy, który daje pokój światu, L’Osservatore Romano
27(2006) nr 1 (wyd. polskie), nr 1; Por. S. Tymosz, Synod Biskupów o Eucharystii
z 2005 roku, [w:] Eucharistiafons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały
sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia w Kazimierzu Biskupim, red. S. Tymosz,
Lublin 2006, s. 27-29.
2
Zob. kan. 897 KPK; Por. KL 10, 47; KK 3, 7, 11, 17, 28; DK 5; DM 9; DE 2.
3
DK 5.
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1. Przechowywanie, renowacja oraz kult Eucharystii w życiu
Kościoła i dawnych normach prawa powszechnego
Pragnąc ukazać i omówić zagadnienie przechowywania oraz kultu Eucharystii w polskim ustawodawstwie synodalnym Polski przed
rozbiorowej, nie sposób pominąć tradycji i powszechnego ustawodawstwa kościelnego, w ramach którego i pod wpływem którego kształtowały się i rozwijały normy polskiego ustawodawstwa synodalnego odnośnie do tej kwestii. Polskie prawo synodalne kształtowało się bowiem,
podobnie jak inne prawa partykularne, w zależności od powszechnego
prawa kościelnego i w oparciu o nie. Stąd zachodzi pewna konieczność przedstawienia jego norm w odniesieniu do przechowywania
i kultu Eucharystii, co pozwoli zauważyć wpływ tego ustawodawstwa
na kształt norm prawa polskiego w tym względzie, jak też będzie okazją do opisania recepcji tego prawa.
Od samego początku istnienia Kościoła i chrześcijaństwa zauważamy wielki szacunek do Eucharystii. Od chwili powstania Kościoła
istniała komunia wiernych, która złączona była ściśle z ofiarą eucharystyczną. Udział w komunii świętej był znakiem przynależności do
konkretnej gminy chrześcijańskiej, a przez nią do Ecclesia Catholica4.
Starożytny chrześcijanin pragnął codziennie łączyć się z Chrystusem
w komunii świętej, co podkreślają jednoznacznie pisma ojców Koś
cioła, którzy pouczali wiernych o korzyściach i obowiązku przyjmowania Eucharystii, przedstawiali warunki jej przyjęcia oraz ukazywali
Eucharystię jako zadatek życia wiecznego i budowali fundamenty dogmatyczne pod życie eucharystyczne wiernych. Przeglądając chociażby wyrywkowo naukę ojców Kościoła, tak na Wschodzie, jak
i na Zachodzie, możemy dostrzec troskę Kościoła o Eucharystię, o jej
sprawowanie, przechowywanie i zanoszenie chorym. Jednocześnie
możemy zaobserwować żywą wiarę wśród starożytnych chrześcijan
w obecność Chrystusa w Eucharystii5.
Zwyczaj przechowywania Najświętszego Sakramentu jest bardzo
dawny, a swymi początkami sięga połowy II wieku. Powstał, jak sąW. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, cz. I, Lublin 1962, s. 92.
A. Borowski, Praktyka Komunii świętej w pierwszych wiekach Kościoła, Ateneum
Kapłańskie 8(1912) s. 222-231; Por. J. Bilczewski, Eucharystia w świetle najdaw
niejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficznych, Kraków 1898,
s. 227-228.
4
5
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dzi ks. Bilczewski, w okresie wielkich prześladowań chrześcijaństwa6.
Opinię tę podzielają tacy autorzy jak: Gasparri7, Many8 czy Capello9,
którzy aczkolwiek wyraźnie tym okresem się nie zajmowali, to jednak
odnośne traktaty o przechowywaniu Eucharystii rozpoczynali albo od
okresu prześladowań w połowie drugiego wieku, albo też powoływali
się na Tertuliana – pierwszego historycznego świadka tego zwyczaju10.
Pismo Święte nie zawiera wzmianek mówiących o przechowywaniu Najświętszego Sakramentu, jedynie wspomina o ustanowieniu
Eucharystii i zawiera nakaz sprawowania Najświętszej Ofiary11.
Pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 roku w kanonie 13 formułuje tylko ubocznie nakaz przechowywania Eucharystii. Czytamy
tam, że w stosunku do umierających należy zachowywać dawną regułę Kościoła, która nakazywała, by nie pozbawiać ostatniego wiatyku
tych, którzy są bliscy śmierci12. A zatem przechowywano Najświętszy
Sakrament dla chorych, aby w niebezpieczeństwie śmierci mogli być
zaopatrzeni w Ciało Pańskie i posileni nim.
W początkach chrześcijaństwa przechowywano Eucharystię w domach prywatnych13, w domach duchowieństwa14, zabierano w po
6
... nie wiemy czy z publicznego nabożeństwa i Komunii świętej wiernych w I wie
ku brali ze sobą cząstkę konsekrowanego chleba do domu; dokumenty ówczesne o tym
nic nie mówią i zdaje się, że ten zwyczaj powstał dopiero z chwilą wybuchu wielkich
prześladowań w II wieku. J. Bilczewski, Eucharystia w świetle najdawniejszych po
mników..., s. 287.
7
P. Gasparri, Tractatus de Sanctissima Eucharistia, t. II, Parisiis-Lugduni 1897,
s. 971-973.
8
S. Many, Praelectiones de Missa cum Appendiae de Sanctissimo Eucharistiae
Sacramento, Paris 1903, s. 143-145.
9
F. M. Capello, Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis, Taurini-Romae
1953, s. 31-32.
10
Can. 19: Nonne solemnior erit statio tua, si et ad aram Dei steteris? Accepto
Corpore Domini, et reservato, utrumque salvum est, et participatio sacrificii, et execu
tio officii. PL I, 1182-1183.
11
Mt 26, 26-28; MK 16, 22-24; 1 Kor 11, 23-24.
12
Zob. Denzinger 57; Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1973, s.12.
13
Np. św. Cyprian (ok. 200-258) w swym dziele De lapsis opowiada o pewnej kobiecie, która gdy niegodnymi rękami usiłowała otworzyć naczynie z Ciałem Pańskim
przechowywanym w swoim domu, została przez wydobywający się z niego ogień
przestraszona i nie odważyła się ponownie go otwierać ani dotykać. Zob. c. 25, PL
IV, 486. Św. Bazyli Wielki (ok. 330-379) w liście do patrycjuszki Cezarei pisał o przechowywaniu Najświętszego Sakramentu w domach prywatnych jako o znanym zwyczaju oraz nadmieniał, że wszyscy mnisi żyjący na pustyni, gdzie nie było kapłanów

[5]
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dróż 15. W początkach IV wieku można zauważyć pewną zmianę
w dotychczasowej praktyce przechowywania. Przyczyną tego był
fakt wydania edyktu mediolańskiego w 313 roku. Gdy Kościół wyszedł z podziemia, znikła konieczność i potrzeba przechowywania
Najświętszego Sakramentu w domach prywatnych, gdyż można było
to czynić bez obawy w miejscach publicznych, specjalnie do tego
przeznaczonych. Odtąd zaczyna się też coraz bardziej podkreślać, że
opieka nad przechowywaną Eucharystią należy przede wszystkim do
osób duchownych16, którym często polecano i nakazywano, aby udając się w podróż, zabierali Eucharystię ze sobą w celu ewentualnego udzielania wiatyku17. Przechowywanie Najświętszego Sakramentu
w kościele suponował już kanon Soboru Nicejskiego. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że cały proces przenoszenia Eucharystii z domów prywatnych do świątyni dokonywał się stopniowo i powoli18.
14

lub diakonów, a w Aleksandrii i Egipcie wszyscy wierni, przechowywali w swoich domach Eucharystię i komunikowali sami siebie. Zob. PG, XXXII, 483-486. Eucharystia
przechowywana w domach prywatnych była dla starożytnych chrześcijan nie tylko pokarmem duchowym, którym się codziennie posilali, ale używali jej także, oczywiście
w najlepszej wierze, do usuwania różnych dolegliwości i chorób cielesnych. Tak
np. św. Augustyn opisywał cudowne uleczenie niejakiego Akacjusza przy pomocy
Eucharystii przechowywanej w domu. Zob. PL, XLV, 1315.
14
Pierwsze domy modlitwy, w których gromadzili się wierni na służbę Bożą, były
częścią mieszkania współwyznawców, zwłaszcza zamożniejszych, w których często
mieszkali również duchowni. Można przypuszczać, że pierwsi chrześcijanie, wzorując
się na domach pogańskich, które miały kaplice domowe, również wyznaczali oddzielne pomieszczenie na sprawowanie kultu Bożego i przechowywanie Eucharystii, gdyż
właśnie kościoły (bazyliki) powstawały dopiero na przełomie III/IV wieku. Z powodu prześladowań nie były w tym okresie miejscem dostatecznie bezpiecznym dla przechowywania Najświętszego Sakramentu. Wobec tego należy sądzić, że przynajmniej
do wydania edyktu mediolańskiego, podobnie jak wszyscy wierni, również duchowni, zwłaszcza biskupi i kapłani, przechowywali Eucharystię w swoich domach. Na
nich przecież spoczywała cała troska o duszpasterstwo i dlatego musieli przechowywać Eucharystię dla chorych, uwięzionych i skazanych. Zob. J. Jungmann, Missarum
solemnia, t. I, s. 281; T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu
w historii i liturgii Kościoła, RBL 9(1956) s. 98-100; H. Weryński, Tabernakulum –
szkic historyczno-liturgiczny, Miejsce Piastowe 1932, s. 4-7.
15
Z obawy, aby nie umrzeć bez komunii świętej lub pozbawić się możności spożywania jej przez dłuższy czas. Zob. c. 43, PL XVI, 1360-1361; c. 36, PL LXXVII, 304;
H. Weryński, Tabernakulum..., s. 7.
16
J. Bilczewski, Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników..., s. 293-295.
17
Tamże, s. 294; c. 24, Mansi XII, 383; Por. c. LXIII, PL XVI 1360-1361.
18
Kiedy ostatecznie skończyło się zabieranie Eucharystii do domów przez wiernych, nie da się dokładnie stwierdzić. O przechowywaniu Najświętszego Sakramentu
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W wiekach średnich przeważało przechowywanie Najświętszej
Eucharystii w świątyni. Nie było to jeszcze prezbiterium czy nawa
kościoła, ale miejsce przyległe do budynku kościelnego – można je
przyrównać do dzisiejszej zakrystii19. Nazywano je postophorium, secretarium lub sacrarium i było to miejsce ukryte, bezpieczne, niedostępne dla pogan i katechumentów20. W następnych stuleciach zwyczaj
ten coraz bardziej rozpowszechnił się i wraz z postępem chrystianizacji przechodził do różnych narodów21.
Dalszym etapem w historii przechowywania Najświętszego Sakramen
tu było umieszczanie go za ołtarzem lub obok niego w niszy mieszczącej
się w ścianie22, a później na ołtarzu23. Przechowywano jednocześnie Eucha
rystię nad ołtarzem w zawieszonym tzw. „gołąbku eucharystycznym”24,

w domach kapłanów jak i wiernych mówił św. Augustyn, synody średniowieczne,
a nawet w XII wieku spotykamy tę praktykę w życiu dziewic poświęconych Bogu.
Zob. E. Martene, De Antiquis Ecclesiae Ritibus libri tres, t. I. Venetiis 1783, s. 250;
Por. H. Weryński, Tabernakulum..., s. 7-10.
19
Enciclopedia Cattolica, t. V, Citta del Vaticano 1950, s. 776.
20
Pierwszym pewnym dowodem potwierdzającym przechowywanie Najświętszego
Sakramentu w obrębie gmachu kościelnego jest list św. Jana Chryzostoma do papieża Innocentego I, w którym autor opisywał, jak w Wielką Sobotę do kościoła
w Konstantynopolu w czasie udzielania chrztu niewiastom wtargnęli żołnierze i wdarli się do miejsca przechowywania Eucharystii oraz zobaczyli wszystko, co było wewnątrz. Co gorsza – jak pisze autor – nawet Najświętsza Krew Zbawiciela rozlana
została na szaty żołnierzy. Zob. Epist. Ad Innocentium Papam, n. 3. PG, LII, 533.
21
L. Köster, De custodia Sanctissimae Eucharistiae, Romae 1940, s. 31-33.
22
T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu..., s. 103.
23
Jeden z najstarszych dokumentów pochodzących z VI wieku wspomina już
o przechowywaniu Eucharystii w kościele na ołtarzu. Dowiadujemy się o tym z postanowień synodu w Tours (567 r.), który polecał przechowywać Najświętszy Sakrament
na ołtarzu, a nie w szafce (in armario). T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego
Sakramentu…, s. 104.
24
Wznoszono wspaniałe ciborium, z którego na łańcuszkach zwisała puszka do
przechowywania Eucharystii, lub też puszkę z Najświętszym Sakramentem wkładano do „gołąbka eucharystycznego” zawieszanego ponad ołtarzem. Zwyczaj ten
był głownie rozpowszechniony we Francji, Belgii i Anglii. Najlepiej odzwierciedla to ordinarium kościoła katedralnego w Laon (IX wiek), w którym czytamy: Nad
ołtarzem zwisa złota korona z naczyniem do którego wkłada się Ciało Chrystusa.
U. Chavelier, Ordinaire de L’eglise cathedrale de Laon, Paris 1897, s. 44: Desuper [...]
pendet aurea corona cum vasculo, in quo corpus Christi reponitur. Por. T. Szwagrzyk,
Przechowywanie Najświętszego Sakramentu..., s. 104.
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kiedy indziej znowu w wieżyczce eucharystycznej25, a później coraz częściej na ołtarzu głównym.
Na początku X wieku znajdujemy dopiero pierwszą partykularną
normę prawną nakazującą, aby Najświętszy Sakrament przechowywano na ołtarzu. Twórcą jej był Regino z Prüm. Pragnąc zabezpieczyć Eucharystię przed świętokradztwami, nakazywał, aby naczynie
z Ciałem Pańskim przechowywano zawsze na ołtarzu w jakiejś obudowie lub skrzynce zamykanej na klucz26. Znamienne jest to, że miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu nie było prawie do
X wieku przedmiotem ustawodawstwa partykularnego ani powszechnego, co wskazywałoby, że nie było większych zaniedbań ze strony
duszpasterzy, jak i wiernych, wskutek czego nie odczuwano potrzeby
normowania.
Dopiero Sobór Laterański IV nakazał, „ażeby we wszystkich kościołach krzyżmo i Eucharystia były troskliwie, pod kluczem przechowywane, aby nie można było wyciągnąć po nie zuchwałych rąk dla
wykonywania czynów strasznych i zbrodniczych. Jeśli zaś ten, do którego należy opieka, niedbale by je przechowywał, należy go zasuspendować ab officio na okres trzech miesięcy, a gdyby z jego powodu lub
niedbalstwa wynikło jeszcze coś gorszego, winna go spotkać nawet
surowsza kara”27. Sobór określił więc dwie normy prawne: miejsca
przechowywania Najświętszego Sakramentu – kościół – oraz tę, że
Eucharystię należało przechowywać pod kluczem, bezpiecznie.
Z tych to powodów uchwały Soboru Laterańskiego IV stanowiły
okres przełomowy w rozwoju ustawodawstwa odnośnie do przechowywania postaci sakramentalnych28. Ponieważ jednak sobór nie okreś
lił bliżej miejsca ich przechowywania w obrębie gmachu kościelnego,
wytworzyła się niejednolita praktyka przechowywania Eucharystii.
Przechowywano ją w zakrystii, w prezbiterium, w naczyniach wiszących ponad ołtarzem, tabernakulach ściennych, domkach euchary25
Były to tzw. domki eucharystyczne, w których przechowywano Najświętszy
Sakrament. Były one rozpowszechnione szczególnie na terenie Niemiec. Zob. tamże, s. 104-105.
26
Reginonis Prümensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis,
c. 70. PL CXXXII, 206.
27
Conc. Lat., c. 20. Conciliorum Oecumenicorum Decreta..., s. 244.
28
H. Weryński, Tabernakulum..., s. 12.
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stycznych, niekiedy w tabernakulach ołtarzowych29. Ta różnorodność
była powodowana brakiem ogólnej normy prawnej, skierowanej do biskupów i kapłanów odpowiedzialnych za przechowywanie Eucharys
tii, która nakazywałaby przechowywanie Najświętszego Sakramentu
w jednym, stałym, oznaczonym miejscu. Obowiązujące zaś ustawodawstwo powszechne domaga się tylko przechowywania w miejscu
godnym i bezpiecznym.
Sobór Trydencki nie określił bliżej miejsca przechowywania Naj
świętszego Sakramentu30, mówiąc tylko ogólnie, że w „sacrarium”
należy przechowywać Eucharystię. Mimo to od czasu tego soboru
uwidacznia się dążność do ujednolicenia praktyki przechowywania
konsekrowanych postaci. Zaczęto bowiem uważać ołtarz za najzaszczytniejsze i najodpowiedniejsze miejsce dla Boga eucharystycznego
i dlatego umieszczano coraz częściej tutaj tabernakulum. Jednocześnie
przyjmuje się i rozpowszechnia tabernakulum w kształcie szafki przytwierdzonej do środka ołtarza31. Ostatecznie tego rodzaju tabernakulum zostało przepisane przez Rytuał Rzymski z 1614 roku, który
nakazywał, aby w kościołach „tabernakulum przystojnie okryte ko
nopeum i wolne od wszelkich rzeczy było umieszczone na głównym
ołtarzu lub też na innym ołtarzu, który byłby odpowiedniejszy i stosow
niejszy dla czci i uwielbienia tegoż sakramentu tak, by nie powstała
żadna niedogodność w wykonywaniu świętych czynności lub kościel
nych oficjów”32. Rytuał obowiązywał tylko Rzym, ale z czasem jego
liturgiczne postanowienia zaczęły przejmować rytuały diecezjalne,
a także pod wpływem ożywionej działalności synodalnej tabernakulum ołtarzowe zdobywało coraz większe prawo obywatelstwa. Od czasów papieża Benedykta XIV, który konstytucją Etsi Pastoralis z 1742
roku zakazał przechowywania Eucharystii w domach prywatnych
i zabierania przez duchownych w podróż, wymagane było pozwolenie
Stolicy Apostolskiej na przechowywanie Najświętszego Sakramentu
Tamże, s. 12-14.
Conc. Trid., sess. XIII, c. 6 de ref.; Zob. Denzinger 879; Conciliorum
Oecumenicorum Decreta..., s. 696.
31
H. Weryński, Tabernakulum..., s. 106.
32
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, n. 6. Rituale Romanum Pauli V Ponti
ficis Maximi iussu editum et a Benedictio XIV autum et castigatum, Ratisbonae 1881,
tit. IV, c. 1.
29
30
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poza ołtarzem 33. Ale i ta konstytucja nic nie mówiła na temat przechowywania Eucharystii poza ołtarzem.
W związku z powyższym do początków XX wieku nie było jednolitej praktyki przechowywania Eucharystii, a to na skutek braku
powszechnej normy prawnej, zobowiązującej do umieszczania tabernakulum na ołtarzu głównym. Dopiero Kodeks Prawa Kanonicznego
po raz pierwszy w historii tego zagadnienia, w kanonie 1268 § 1,
wydał ustawę powszechną nakazującą przechowywanie Eucharystii
w nieruchomym, umieszczonym w środkowej części ołtarza tabernakulum34. W ten sposób zakończył się rozwój powszechnego ustawodawstwa kościelnego odnośnie do miejsca i sposobu przechowywania
Najświętszego Sakramentu.
Ukazując pokrótce historię przechowywania Najświętszego Sakra
mentu, co będzie pomocne w dalszej części opracowania ukazującej
to zagadnienie w polskim ustawodawstwie synodalnym, należy jeszcze wspomnieć o celu przechowywania i o renowacji postaci sakramentalnych.
Głównym celem przechowywania Eucharystii był i jest wiatyk dla
chorych35. Począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, mamy
przekonywujące dowody, że chrześcijanie przyjmowali Eucharystię
w niebezpieczeństwie śmierci36. Również Gracjan pisał, że kapłan powinien zawsze przechowywać Eucharystię, aby chorym mógł jej natychmiast udzielać, tak by nikt bez wiatyku nie umarł37.
Był również zwyczaj przechowywania cząstki konsekrowanego chleba w tym celu, by móc włożyć do kielicha podczas następnej
Mszy świętej, na znak jedności moralnej i ponowienia ofiary krzyżowej po wszystkie czasy38.
Wreszcie przechowywano Eucharystię dla komunikowania wiernych. Nie było tej praktyki w pierwszych wiekach, gdzie przecho33
Benedictus XIV ep. encikl. Etsi Pastoralis. Codicis Iuris Canonici Fontes, ed.
P. Gasparri, J. Seredi, t. II, Romae 1923, s. 368; Por. Werenz – Vidal, De rebus, Roma
1935, s. 583, nota 23.
34
Zob. T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu..., s. 100.
35
Zob. J. Jungmann, Missarum solemnia..., t. II, s. 506.
36
Ignatius, Epistola ad Romanos, c. VII. F. Funk, Patres Apostolici, t. I, Tubingae
1901, s. 261; C. 12 Soboru Nicejskiego, Conciliorum Oecumenicorum Decreta..., s. 12.
37
c. 93, D. 2 de cons.
38
T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu..., s. 95.
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wywano Najświętszy Sakrament na wiatyk, ale z czasem praktyka
ta wytworzyła się najpierw w kościołach zakonnych, a potem parafialnych, a po okresie Soboru Laterańskiego IV nabrała szczególnej
mocy. Zaczęto więc przechowywać Eucharystię dla komunikujących
poza Mszą świętą39.
Począwszy od IX wieku, zaczęto przechowywać Najświętszy Sakra
ment w celu adoracji40. W kościołach, jak wspomniano, na przełomie
wieku XII i XIII rozpowszechniono ceremonię podnoszenia i adoracji
hostii we Mszy świętej po podniesieniu; wreszcie w roku 1264 ustanowiono święto Bożego Ciała, dołączając do niego procesję teoforyczną41. Powstała w ten sposób konieczność przechowywania Eucharystii
dla adoracji.
Z zagadnieniem miejsca, sposobu i celu przechowywania Eucharystii
złączony jest także problem czasu odnawiania konsekrowanych postaci. A więc, jak długo można było przechowywać Eucharystię i w jakich terminach dokonywano renowacji.
Odnośnie do hostii przechowywanych dla udzielania wiatyku nie
da się dokładnie określić, w jakich terminach odnawiano Najświętszy
Sakrament przed wiekiem X. Wobec ogólnej zasady nieprzechowywania hostii z jednej Mszy świętej na drugą, można przypuszczać, że
były one bardzo krótkie i ograniczone do kilku dni.
W wieku X Regino z Prüm postanawiał, że hostie przechowywane na wiatyk dla chorych powinny być odnawiane co trzy dni.
Jednocześnie nakazywał duchownym i duszpasterzom, ażeby odprawiając Mszę świętą, spożywali hostię dotąd przechowywaną,
a w zamian na wiatyk dla chorych odkładali tę, którą dopiero konsekrowali42.
Synod bliżej nie określony co do nazwy postanowił, aby renowacji
dokonywano co siedem dni43. Inne terminy podawały: synod w Anse

39
Tamże, s. 95-96; Por. L. Köster, De custodia Sanctissimae Eucharistiae, Romae
1940, s. 53-55.
40
Tamże, s. 49-50.
41
W. Schenk, Udział ludu w Ofierze Mszy świętej, Lublin 1960, s. 17.
42
Reginonis Prümensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis,
c. 70. PL CXXXII, 206.
43
C. 17. Mansi XXII, 725.
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(990 r.) – co osiem dni44, synod w Bourges (1031 r.) wprowadzał zakaz przechowywania Eucharystii ponad tydzień45.
Sobór Laterański IV niczego w tej materii nie postanowił, stąd też
na terenie poszczególnych krajów i diecezji trzymano się ustawodawstwa partykularnego, nakazującego renowację co trzy, co siedem, co
osiem i co piętnaście dni46, a nawet co miesiąc47. Spotkać można równocześnie i takie ustawy synodalne, które bliżej nie określały terminu
renowacji, nakazując przeprowadzać ja często lub częściej48. Na ogół
jednak przeważała na przestrzeni wieków od XI do XIV reguła cotygodniowej renowacji Najświętszego Sakramentu.
Wydany w 1600 roku Caeremoniale Episcoporum nakazywał, aby
Najświętszy Sakrament był przynajmniej raz w tygodniu odnawiany49.
Zobowiązywał przede wszystkim kościoły katedralne i kolegiackie,
ale zapewne praktyka ta przechodziła i na inne kościoły. Co więcej,
postanowienia Ceremoniału przejmowały statuty niektórych synodów,
nakazując cotygodniową renowację Eucharystii50. Postanowienia te
dochodziły także do Polski i w oparciu o nie kształtowało się pojęcie
i czas renowacji Najświętszego Sakramentu w ustawodawstwie synodalnym.
Historia przechowywania Najświętszego Sakramentu i jego renowacji jest ciekawa, chociaż zapewne trudna do całościowego ujęcia
i opracowania51. Dostarcza jednak interesującego materiału, ukazującego kilkunastowiekowy obraz histotyczno-prawny tego zagadnienia.
Ponadto pomaga i ułatwia dostrzec i zrozumieć zależności, różnice
Conciliorum Ansanum, c. 2. Mansi XIX, 101.
Conciliorum Bituricense, c. 2. Mansi XIX, 503.
46
Concilium Trevirense a. 1238, c. 28. P. Hartzheim, Concilia Germania, t. III,
Coloniae 1768, s. 560; Synodus Augustana a. 1567. Tamże, t. VII, s. 169.
47
Concilium Eystattense a. 1447. Tamże, t. V, s. 367.
48
Concilium Ravennate II a. 1311. J. Harduinus, Conciliorum Collectio regina
maxima seu Acta Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones Summorum
Pontificum ab anno 34 ad 1714, t. VII, Parisiis 1715, s. 1364.
49
Caeceromiale Episcoporum Clementis VIII Innocenti X et Benedicti XIII ius
su editum. Benedicti XVI et Leonis XIII auctoritate recognitum, Michliniae 1906,
c. VI, n. 2.
50
Synodus Provincialis Mechlinensis a. 1607. P. Hartzheim, Concilia Germania...,
t. VIII, s. 778; Decreta et Statuta Synodi Provincialis Cameracensis a. 1631. Tamże,
t. IX, s. 553; Synodus Gandavensis a. 1650. Tamże, t. IX, s. 707.
51
Wyczerpującą monografię na temat przechowywania Najświętszego Sakramentu
w Kościele Zachodnim napisał ks. K. Myszkowski, Lublin 1961 (mps).
44
45
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i wzajemne przenikanie prawa powszechnego i partykularnego polskiego.
Zmieniające się w ciągu wieków formy kultu eucharystycznego
znajdowały swój wyraz w przechowywaniu Najświętszego Sakra
mentu. Historia Kościoła w poszczególnych krajach czy nawet prowincjach kościelnych wskazuje na odrębności w tej dziedzinie. Były
one odbiciem wiary i pobożności wiernych, stanowiły przejaw zmian
i wstrząsów oraz rzutowały na przyszłość życia religijnego52. Mając
taki obraz tego zagadnienia, należy przejść do omówienia ustawodawstwa polskiego.
Jeżeli chodzi o kult Eucharystii, to należy powiedzieć, że był on
bardzo wyjątkowy w pierwszych gminach chrześcijańskich, przez
okres prześladowań i przez pierwsze wieki rozwoju Kościoła. Jednak
gorliwość eucharystyczna oraz należna cześć i kult Eucharystii zaczęły się z biegiem czasu w świadomości chrześcijan zacierać. W wieku VI można dostrzec wyraźnie malejący udział wiernych w Komunii
świętej, malał też kult Eucharystii. Okoliczności te wymuszały na
prawodawcy kościelnym ustanawianie norm prawnych wzywających do przyjmowania komunii świętej, godnego przechowywania
Najświętszego Sakramentu oraz do kultu Eucharystii53.
Zbiory prawne Collectio Anselmo dedicata i Reginona z Prüm Libri
duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis nakazywały,
pod sankcją wykluczenia ze wspólnoty Kościoła, przystępować do
komunii świętej przynajmniej trzy razy w roku54, tak jak to czynił
synod w Agde, chyba że biskup pozbawił kogoś tego prawa z powodu jego ciężkich występków55. Próbowano ponadto przywrócić zwyczaj codziennej Komunii świętej, zwłaszcza w niedzielę Wielkiego
Postu, ale i to nie wytrzymało wytwarzającej się praktyki przyjmowaW. Wójcik, Przechowywanie Eucharystii na Śląsku w wieku XVI i XVII, [w:] pr.
zb., Pastori et Magistro, Lublin 1966, s. 185.
53
Synod w Aide w 506 r. nakazywał przyjmować komunię świętą trzy razy
w roku: na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. Kanon tego synodu był potem powtarzany przez inne synody od wczesnego średniowiecza, które podawały nakazy dotyczące przyjmowania Eucharystii. J. B. Mansi, Sacrorum Conciliorum
nova et amplissima collectio, t. VIII, Graz 1903, s. 327.
54
Collectio Anzelmo dedicata, cap. 73, PL LXXXIV, 42.
55
Reginonis Prümensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis,
cap. 56, PL LXXXV, 285.
52
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nia Komunii trzy, dwa razy, a nieco później nawet tylko raz w roku56.
Niedzielna Komunia święta zachowała się tylko w klasztorach wczesnego średniowiecza57.
Odbyte na przełomie VIII i IX wieku synody oprócz nakazów i obowiązku komunikowania mówiły o potrzebie przyjmowania Komunii
świętej58, o obowiązku przyjmowania jej przez obłożnie chorych, którzy powinni wzywać w tym celu do siebie kapłanów59. Takie same wymagania stawiała Tripartita Iwona z Chartes60. Postanowienia zawarte
w tym zbiorze jednocześnie usilnie zachęcały, aby przyjmować ten
sakrament oprócz świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zesłania
Ducha Świętego jeszcze w każdą niedzielę, zwłaszcza w Wielkim
Poście oraz w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę61.
Dekret Gracjana podtrzymywał ścisły obowiązek komunikowania
w trzy największe uroczystości roku kościelnego i polecał czynić to
jeszcze ex devotione w Wielki Czwartek, który od zarania chrześcijaństwa był dniem pojednania z Bogiem i przyjęcia Ciała Pańskiego
wspólnie z całą gminą chrześcijańską62.
Do praktyki trzykrotnego komunikowania w ciągu roku, a tym samym ożywienia kultu Eucharystii, nawiązywał też papież Innocenty III
(1198-1216), który w dekrecie przysłanym biskupowi Livonien pouczał go, że ochrzczonym, którzy zgrzeszyli, ale pokutują, można
udzielać sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej consuetis festivitatibus63,
czyli przynajmniej trzykrotnie w ciągu roku64.
Praktyka życia nie zawsze nadążała za, wymagającymi zresztą,
uchwałami synodów65. Moralność bowiem podupadła, a w krajach
germańskich i słowiańskich przetrwały nawet obyczaje pogańskie,
56
J. A. Jungmann, Missarum solemnia, t. I, Wien 1952, s. 449; Zob. W. Schenk,
Udział ludu w Ofierze..., s. 15.
57
Por. W. Schenk, Liturgia sakramentów..., s. 92.
58
Concilium incerti loci et tempotis. Ex Codice Pratellensi a. Circa 700 in
Normannia celebratum, cap. 12, Mansi XVIII, 433.
59
Tenże synod, cap. 13. Tamże.
60
Ivonis Carnutensis Tripartita, cap. 33, PL CLXI, 168.
61
Tamże, cap. 24, PL CLXI, 167; cap. 25, PL CLXI, 166.
62
c. 16, D. 2 de cons.; c. 17, D. 2 de cons.
63
c. 8 XV 38.
64
M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego
Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 191.
65
T. Szwagrzyk, Komunia św. wielkanocna, Homo Dei 28(1959) s. 400.
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szerzyły się zabobony, wiara w czary i wróżbiarstwo66. W tych okolicznościach wszystkie nakazy i zalecenia odnoszące się do przyjmowania komunii świętej i szerzenia kultu Eucharystii okazywały
się jednak mało skuteczne i nie były często przestrzegane. W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa można było zaobserwować stałą troskę Kościoła, wyrażaną czy to przez apostołów i ich uczniów,
ojców Kościoła i pisarzy kościelnych, czy przez ustawy synodalne
i inne przepisy prawne, aby wierni korzystali z tego podstawowego
środka do zbawienia i wypełniali nakaz komunikowania. Natomiast
w wiekach następnych można dostrzec jak gdyby dwa stanowiska
w sprawie komunii świętej wiernych. Pierwsze maksymalne, które
w formie rady zachęcało wiernych do częstej, a nawet codziennej komunii, drugie określające minimalne wymagania. Swój wyraz znajdowało ono w ustawodawstwie kościelnym, nauczającym, co jest
konieczne, aby zadośćuczynić przykazaniu Bożemu przyjmowania
Eucharystii. Ustawodawstwo kościelne końca XII i początków XIII
wieku nie zawierało powszechnie obowiązującej normy prawnej co
do przyjmowania Eucharystii. Przepisy zawarte w zbiorach prawnych
podawały różne ustalenia w tej tak ważnej materii. Na przykład, ogół
wiernych na terenie Galii i Germanii przystępował już od IX wieku raz
w roku do komunii świętej67. Dlatego w Kościele zachodziła potrzeba,
aby najwyższy autorytet prawny zabrał głos. Stało się to na soborze La
terańskim IV. Wcześniej reformę Kościoła podjął papież św. Leon IX
(1048-1054), a kontynuowali ją następni papieże i wcześniejsze sobory laterańskie: I w 1123 r., II w 1139 r., III w 1179 r.68
Roztropność duszpasterska nakazywała unormować prawem powszechnym kwestię częstotliwości przyjmowania przez wiernych
Komunii świętej. Tym też, wydaje się, powodowany sobór Laterański IV
w roku 1215 wśród 71 uchwalonych konstytucji 21 poświęcił obowiązkowi wyznawania grzechów na spowiedzi i przyjmowania komunii świętej. Obecni na soborze – 404 biskupów zachodniego
Kościoła łacińskiego i wschodniego Kościoła katolickiego oraz ponad 800 wyższych przełożonych zakonnych – dobrze wiedzieli, jak
M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia..., s. 192.
Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów..., s. 92-93; Tenże, Służba Boża w Polsce,
[w:] Historia Kościoła w Polsce (pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego) t. I, cz. 1,
Poznań-Warszawa 1974, s. 97-98.
68
M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia..., s. 192.
66
67
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wygląda praktyka wiernych co do posilania się Ciałem Pańskim oraz
kult Eucharystii. Stąd sobór postanowił, że każdy wierny po dojściu
do używania rozumu powinien przynajmniej raz w roku wyspowiadać
się u swojego duszpasterza i przyjąć na Wielkanoc komunię świętą.
Proboszcz mógł w poszczególnych wypadkach i dla słusznej przyczyny wyznaczyć inny termin przyjęcia komunii. Wymagania swoje, niewątpliwie bardzo niewielkie, obwarował sobór sankcją utraty prawa
wstępu do kościoła i pozbawienia pogrzebu kościelnego w wypadku
braku oznak żalu przed śmiercią69.
21. konstytucja soboru Laterańskiego IV jest ważna z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że o ile wcześniej istniały liczne
i różne prawa partykularne, o tyle odtąd wprowadza się jedną normę obowiązującą już nie w poszczególnych diecezjach czy prowincjach, ale w całym Kościele. I norma ta obowiązuje w sumieniu pod
grzechem ciężkim, co każdy wierny mógł wnioskować z bardzo bolesnych skutków (sięgających przecież poza śmierć), jakie pociągało
za sobą zaniedbywanie tego obowiązku. Następnie sobór określił minimum, jeśli chodzi o przyjęcie Komunii świętej w ciągu roku, czyli
konieczność przystąpienia do stołu Pańskiego przynajmniej w okresie
Wielkanocy. Jednak konstytucja 21. soboru bynajmniej nie zabraniała
przyjmowania komunii świętej częściej, np. trzy razy w roku – czego żądały wcześniejsze przepisy prawa partykularnego – względnie
jeszcze częściej. Wydaje się, że opinia o soborowym dekrecie omnis
utriusque sexus, iż „było to smutne stwierdzenie, jak daleko Kościół
średniowieczny odszedł od pierwotnego ideału życia sakramentalne
go”70, jest mało zrozumiała. Należy sądzić, że Sobór Laterański IV,
uchwalając 21. konstytucję, zupełnie nie chciał odchodzić od pierwotnych ideałów życia sakramentalnego. Ideały pozostały te same
69
Conc. Lat. IV, c. 21: „Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annum discre
tionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno
proprio sacerdoti, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere, sus
cipiens reverenter ad minus in pascha Eucharistiae sacramentum, nisi forte de consil
io proprii sacerdotis ob. Aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione
duxerit abstinendum; alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur et moriens
christiana careat sepultura. Unde hoc salutare statutum frequenter in ecclesiis pub
licetur, ne quisquam ignoratiae caecitate velamen excusationis assumat, Conciliorum
Oecumenicorum Decreta...”, s. 245.
70
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 3, Złoty okres średniowiecza chrześcijańskie
go, Lublin 1976, s. 123.
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co w pierwotnym Kościele, ale też były osiągalne nie dla wszystkich.
Sobór zaś chciał określić nie to, co od początku Kościoła było i nadal pozostało ideałem, tylko poniżej jakiego poziomu żaden wierny
nie może schodzić. Taką uchwałę sobór mógł podjąć, bo tylko bliżej
definiował prawo Boże. Zresztą gdyby tego nie uczynił, dokonałyby
tego następne sobory lub któryś z papieży. Słuszność wydania przez
Sobór Laterański IV konstytucji 21. najlepiej widać w tym, że ogłoszone wówczas prawo jest aktualne do dziś i nikt nie ma Kościołowi
za złe, iż nie zmienia minimum dotyczącego przystępowania przez
wiernych do Komunii świętej. Nakaz ten wiąże się jednoznacznie
z kultem Eucharystii.
Powstaje pytanie, co spowodowało zanik kultu Eucharystii i częstej komunii świętej u wiernych, zaniedbania i niechęci, że sobór
Laterański IV określił tylko minimalne wymagania, utrwalone i rozpowszechnione przez późniejsze synody i życie Kościoła. Pewien niewątpliwie wpływ wywarła tu okoliczność, iż znaczna część wiernych,
którzy po edykcie mediolańskim przyjęli wiarę chrześcijańską, często
nie tylko ze względów oportunistycznych obniżała poziom życia religijnego i moralnego Kościoła, a co za tym idzie życia eucharystycznego71. Wpływy ariańskie również odegrały tutaj pewna rolę. A ponadto
zaostrzenie warunków do przyjęcia komunii świętej przez Kościół
było, wydaje się, decydującym czynnikiem ograniczającym swobodny
dostęp do Eucharystii. Bowiem, jak podaje historia liturgii sakramentalnej, już od VIII wieku bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia
komunii świętej było odbycie spowiedzi prywatnej u swojego miejscowego duszpasterza, podobne do obowiązującego rytu72. Brak jednak zaangażowanego duszpasterstwa uniemożliwiał częstą spowiedź,
a tym samym utrudniał przystępowanie do stołu Pańskiego. Później
domagano się także kilkudniowego postu przed przyjęciem Komunii
Por. W. Schenk, Liturgia sakramentów..., s. 92.
J. Lechner, Liturgik des römischen Ritus, Sechste Auflage, Freiburg im Breisgau
1953, s. 293-294. W starożytności chrześcijańskiej i wczesnym średniowieczu przygotowaniem do przyjęcia Komunii świętej był sam udział we Mszy świętej. Później
jednak zanikła świadomość, że komunia święta jest owocem Ofiary Mszy świętej,
że komunikujący uczestniczy we wspólnej uczcie ofiarnej. Komunię odłączono od
Ofiary i przekształcono w osobne, prywatne nabożeństwo komunikującej jednostki.
Msza święta zmieniła się w nabożeństwo, u jednych w adorację Chrystusa, a u nielicznych komunikujących w osobiste przygotowanie się do przyjęcia komunii.
71
72
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świętej i odradzano częstą Komunię z szacunku dla sakramentu73.
W miejsce Komunii sakramentalnej weszła tzw. komunia duchowa
(communio spiritualis), praktykowana w różny sposób: przez nabożne uczestnictwo we Mszy świętej, przez adorację Hostii, przez akt
wiary w obecność sakramentalną Chrystusa, przez rozważanie męki
i zbawczej śmierci Chrystusa. Z czasem też liturgia stała się wyłącznie
sprawą duchowieństwa, które we wszystkim zastępowało wiernych,
nawet w Komunii świętej. Według Bertolda z Ratyzbony (+1272)
wszyscy uczestnicy Mszy świętej tworzą jedno ciało, a kapłan to usta
tego ciała; kapłan przyjmuje Komunię pro omnibus, tj. w zastępstwie
wiernych74. Stąd nie dziwi takie podejście do kwestii przyjmowania
komunii świętej przez wiernych.
Obok zaniku kultu eucharystycznego oraz przyjmowania komunii
świętej przez wiernych na przełomie XII i XIII wieku dostrzegalny
jest jednak w Kościele wzrost kultu Eucharystii. Wierni, uczestnicząc
we Mszy świętej, zaczynali koncentrować się na chwili przeistoczenia. Do obrzędów Mszy świętej zaczęto wprowadzać pokazywanie hostii po słowach konsekracji, albowiem wierni domagali się tego, gdyż
w spojrzeniu na hostię dopatrywali się źródła licznych łask. Potem
wchodzi zwyczaj pochylania głowy i klękania na widok Najświętszego
Sakramentu75. Są to początki tworzenia się kultu Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie, który następnie przekształcił się i spowodował wprowadzenie wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz
procesji teoforycznej w święto Bożego Ciała76.
Wydawałoby się, że wzmożony i rozwijający się wyraźnie kult
eucharystyczny powinien wpłynąć dodatnio na przyjmowanie przez
wiernych komunii świętej. Tak jednak nie było. Stąd decyzja soboru
Laterańskiego IV, niejako pragnącego powstrzymać zanikający zwyczaj przyjmowania Ciała Chrystusa przez określenie pewnego minimum.
W orzeczeniu soboru Laterańskiego IV ograniczono termin przyjmowania komunii świętej do Wielkanocy. Było to zapewne bardzo
W. Schenk, L iturgia sakramentów..., s. 93.
Por. J.A. Jungman, Missarum solemnia..., t. II, s. 453; Zob. W. Schenk, Udział
ludu w Ofierze..., s. 18.
75
Tamże, s. 16; Por. L. Einsenhofer, Handbuch der katolischen Liturgik, t. II,
Freiburg 1933, s. 184-185.
76
W. Schenk, Udział ludu w Ofierze..., s. 17.
73
74
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uciążliwe dla duszpasterzy, jak również dla wiernych. Toteż papież
Eugeniusz IV poszerzył w konstytucji apostolskiej Fidei digna rela
tione z 1440 r. termin przyjmowania komunii wielkanocnej do okresu
Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej77.
Sobór Trydencki poprzestał jedynie na przypomnieniu obowiązującego prawa, powtarzając i potwierdzając dekret Omnis utriusque
sexus Soboru Laterańskiego IV. Kanon 9 sesji XIII Tridentinum postanawiał: „Jeżeli ktoś by zaprzeczał, że wszyscy i każdy z osobna wier
ny, obojga płci, gdy dojdzie do wieku rozeznania, jest obowiązany do
komunikowania przynajmniej raz każdego roku według świętej Matki
Kościoła – niech będzie wyklęty”78. Sobór jednocześnie życzył sobie,
aby wierni obecni na Mszy świętej nie zadawalali się komunią świętą duchową, ale przyjmowali ten święty sakrament. Duszpasterzom
Sobór nakazał, aby wiernym objaśniali tajemnicę Eucharystii79, co
potem podawał szczegółowo Katechizm Rzymski, podkreślając potrzebę przyjmowania komunii świętej przez wiernych nie tylko raz
w roku, ale częściej, oraz zwracając uwagę na przygotowanie się i odpowiednie dyspozycje wewnętrzne i zewnętrzne do godnego i owocnego przyjęcia Eucharystii80.
2. Przechowywanie i renowacja Najświętszego Sakramentu
w postanowieniach synodalnych
Najstarszym postanowieniem synodalnym w sprawie Najświętszego
Sakramentu jest statut mieszczący się między innymi ustawami synodalnymi, które dla Polski wydał legat Jakub na synodzie we Wrocławiu
77
Bullarium Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificium amplissima
collectio, ed. C. Cocquelines, t. III, Romae 1739-1769, cz. 3, s. 33. Zob. P. Gasparri,
Corpus Iuris Canonici Fontes, t. I, n. 53, p. 77.
78
Conc. Trid., sess. XIII, c. 9 de ref.; Zob. Mansi XXXIII, 85; Conciliorum
Oecumenicorum Decreta..., s. 698.
79
W. Schenk, Udział ludu w Ofierze..., s. 19.
80
Cathechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V et Clementis XIII
Pont. Max. Jussu editus, Ratisbonae 1896, s. 214; Zob. Katechizm Rzymski z dekretu
S. Koncilium Trydenckiego za rozkazem s. Piusa V Papieża po łacinie wydany, na polski
język powagą [...] Ks. Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa Gnieźnieńskiego, pry
masa przez pytania i odpowiedzi przetłumaczony [...] Ks. Felicjanowi Wołodkowiczowi
arcybiskupowi metropolicie kijowskiemu [...] oraz biskupom i duchowieństwu ritus
Greco-unito [...] wydrukowany w Wilnie 1762 roku, s. 129-134.
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w roku 124881. Statut synodu zatytułowany O przechowywaniu w zam
knięciu Ciała Chrystusa polecał, aby do Eucharystii nikt bez przeszkód
nie miał dostępu, aby Najświętszy Sakrament był pilnie i mocno zamknięty i zabezpieczony przez znieważeniem82. Wydaje się, że przepis
ten był podyktowany troską o bezpieczeństwo Eucharystii w związku z dokonywanymi nadużyciami, przestępstwami i świętokradztwami, często bowiem używano Eucharystii do czarów lub zabobonów83.
Tym bardziej to się potwierdza i uwidacznia, gdy przeanalizuje się
treść statutu synodu wrocławskiego odbytego w roku 1252. Synod
ten, poruszając sprawę przechowywania Najświętszego Sakramentu,
pragnąc zaradzić niedbalstwu i niestaranności duszpasterzy, wyraźnie
polecał, aby Eucharystia była przechowywana w odpowiednim, czystym miejscu, pod zamknięciem oraz zawsze w miejscu zaszczytnym
i z pobożnością84. Na tych, którzy nie przestrzegali i nie zachowywali
powyższych zarządzeń, synod nakładał kary. I tak, kto niedbale, bez
zamknięcia zostawiał i nie strzegł Eucharystii, miał być suspendowany na trzy miesiące od swego urzędu, a jeżeli przez jego niedbalstwo
lub nieostrożność mysz lub inne zwierzę nadgryzło hostię, poza przewidzianymi trzema miesiącami miał pokutować jeszcze czterdzieści
dni. A jeżeli wynikła z jego niewłaściwego i nieodpowiedzialnego zachowania jakaś wielka szkoda albo zbrodnia, wtedy – w myśl statutu synodalnego – podlegał surowszej karze85. Powyższe przepisy były
Synod poruszał odnośnie do Najświętszego Sakramentu dwie sprawy: procesjonalne niesienie wiatyku do chorych, co zostanie zaprezentowane w stosownym miejscu opracowania, oraz przechowywanie Eucharystii pod zamknięciem. Zob. R. Hube,
Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis maxima et parte nunc
Primus e codicibus manu scriptis typis mandatae, Petrokoli 1856, s. 37-38 i 46-47;
Z. A. Helcel, Zbiór statutów synodalnych polskich powszechnych w prowincji gnieź
nieńskiej, [w:] Starodawnego Prawa Polskiego Pomniki, t. IV, Warszawa 1875 s. 350351 i 355; Por. M. Wyszkowski, Najstarsze postanowienia synodalne w sprawie
Najświętszego Sakramentu, Gazeta Kościelna 41(1934) nr 13, s. 142.
82
Jacobus Archidiaconus Leodiensis Legatus, post elevationem ad pontificum,
Urbanus Papa IV, Synodus Wratislaviensis a. 1248, c. 27. R. Hube, Antiquissime
Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 46-47.
83
T. Gromnicki, Synody prowincjonalne oraz czynności niektórych funkcjonariu
szy apostolskich w Polsce do roku 1357, Kraków 1885, s. 66.
84
Statuta synodalia ecclesiae Nemausensis a. 1252 (3). J. Sawicki, Concilia
Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. X, Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 516.
85
Tamże, s. 518.
81
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bardzo zbliżone do norm wydanych na Soborze Lateranskim IV, są
pewnego rodzaju odbiciem ubogaconym doświadczeniem z terenu
diecezji. W szczegółowych przepisach tego synodu można jeszcze
znaleźć inną ciekawą normę, mówiącą, że jeżeli hostia zostanie znaleziona przed ołtarzem i nie wiadomo, czy była konsekrowana, czy nie,
to kapłan również na końcu Mszy świętej, po przyjęciu Krwi Pańskiej
ją spożyć86.
Na troskę prawodawców synodalnych co do przechowywania Eucha
rystii wywarły zapewne wpływ uchwały Soboru Laterańskiego IV,
który, jak było powiedziane wcześniej, w kanonie 20 zobowiązał
specjalną troską otoczyć i pod kluczem przechowywać Najświętszy
Sakrament, a za wszystkie niedbalstwa groził karą; proboszcz lub
rektor kościoła był ponadto odpowiedzialny za przechowywanie
Eucharystii, na nim ciążył obowiązek troski o bezpieczeństwo i godne
przechowywanie Sanctissimum.
Dalsze synody takie jak: legata Filipa odbyty w Budzie w 1279 roku87 i arcybiskupa Jakuba Świnki z 1285 roku88 powtarzały bardziej
lub mniej wiernie uchwały Soboru Laterańskiego IV. Znamienne jest
to, że synod legata Jakuba poszerzył karę 3-miesięcznej suspensy ab
officia za zaniedbania w przechowywaniu Najświętszego Sakramentu
przepisaną przez sobór na „tribus mensis ab officio ac beneficio”89.
To samo czynił synod prowincjalny łowicki z 1556 roku, nakazując
ponadto archidiakonom, aby sprawdzali, czy przepisy o bezpiecznym
i godnym przechowywaniu Eucharystii są przestrzegane i respektowane90.
Synody późniejsze z XIV i XV wieku, a nawet z wieku XVI i XVII
dosłownie lub tylko quoad sensum powtarzały uchwały Soboru Late
Tamże.
Philippus Firmanus Episcopus Legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 24.
R. Hube, Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 88.
88
Jacobus Archiepiscopus Gnesnensis, Synodus incerti loci a. 1285, c. 8. Tamże,
s. 169; Por. Tenże synod pod inną datą – 6 Jan. 1283 roku, Kodeks Dyplomatyczny
Wielkopolski, t. I, Poznań 1878, s. 511.
89
Zob. Philippus Firmanus Episcopus Legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 24.
R. Hube, Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 88.
90
Ex Statutis Nicolai Dzierzgovii, Lovicii Anno Domini 1556, De custodia
Eucharistiae. Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis Provin
cialium tam vetustorum quam recentiorum, usque ad Annum Domini MDLXXVIII.
Studio et opera Rev. [...] Stanislai Karnkowski, Cracoviae 1579, s. 101-102.
86
87
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rańskiego IV lub wznawiały dawne postanowienia synodów co do przechowywania Najświętszego Sakramentu91. Statuty te mówiły o prze
chowywaniu Eucharystii pod kluczem w kościele, nie określając
bliżej tego miejsca92. Wspominały, że Najświętszy Sakrament należy
przechowywać zawsze w miejscu oddzielnym (singulari), czystym
(mundo) i oznaczonym (signato), w sposób godny tego sakramentu
(Honesto), w miejscu odpowiednio ozdobionym (ornato), widocznym
(conspicuo) i pod bezpiecznym zamknięciem (sub fideli custodia)93.
Inne synody orzekały i zobowiązywały duszpasterzy odpowiedzialnych za wprowadzanie powyższych przepisów w życie, aby przechowywano Najświętszy Sakrament w zamykanym na klucz sacrarium94
lub ciborium95. Niekiedy można było również spotkać wzmianki, z jaEx Statutis Nicolai Dzierzgovii, Lovicii Anno Domini 1556, De custodia Eucha
ristiae. Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provinciali
um auctoritate synodi provincialis Gembicianae per deputatos recognitae, iussu vero
et opera [...] Joannis Wężyk [...] editae Cracoviae 1630, s. 231.
92
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi Wladislaviensis a. 1402. Z. Cho
dyński, Statuta synodalna dioecesis wladislaviensis et pomeraniae, Varsaviae 1890,
s. 4; Statuta synodalia Petri de Bnin episcopi Wladislaviensis a. 1487. Tamże, s. 22;
Synod prowincjalny wieluńsko-kaliski z 1420 r. J. Fijałek i A. Vetulani, Statuty syno
dalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z roku 1420, Kraków 1915-1920-1951, s. 73.
93
J. Fijałek, Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 paź
dziernika 1320 roku, Kraków 1915, s. 10; W. Abraham, Najdawniejsze statuty synodal
ne archidiecezji gnieźnieńskiej, Kraków 1920, s. 22-24; Statuta Dioecesana ecclesiae
Posnaniensis a. 1420. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VII, Synody diecezji poznań
skiej i ich statuty, Poznań 1952, s. 147; Synodus Dioecesis Luceoriensis a. 1621. J. Sa
wicki, Consilia Poloniae…, t. III, Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa 1949,
s. 104; Synodus Dioecesana Wladislaviensis a. 1641. Z. Chodyński, Statuta synoda
lia..., s. 225.
94
Constitutiones Domini Wenceslai Episcopi Wratislaviensis a. 1410. M. Mont
bach, Statuta synodalia..., s. 43; Conciliorum Wratislaviense a. 1416. P. Hartzheim,
Concilia Germaniae..., t. V, s. 154-155; Statuta synodalia Petri de Bnin episcopi
Wladislaviensis a. 1487. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 22; Statuta Dioecesana
Vilnensis a. 1528. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. II, Synody diecezji wileńskiej I ich
statuty, Warszawa 1948, s. 128; Constitutiones Synodales Dioecesis Wratislaviensis
a. 1580. J. Hartzheim, Concilia Germaniae..., t. VII, s. 893; Synod płocki z 1589 r.
J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI, Synody diecezji płockiej i ich statuty, Warszawa
1952, s. 283.
95
Synodus Dioecesana Wratislaviensis a. 1592. J. Hartzheim, Concilia Germaniae...,
t. VIII, s. 387; Synodus Dioecesana Andrea Lipski Episcopi Wladislaviensis a. 1628.,
Statuta synodalia..., s. 191; Acta seu Decreta Statuta Synodalia Wladislaviensis
Dioecesis a. 1634. Tamże, s. 201.
91
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kiego materiału były czy miały być zrobione ciboria i sacraria, co
wskazywałoby na przechowywanie Eucharystii w pewnego rodzaju
skrzynkach lub obudowie zamykanej na klucz96. Tak np. biskup wrocławski na synodzie w 1410 roku nakazywał proboszczom i rektorom kościołów sporządzać tabernakula kamienne, a w razie trudności z ich nabyciem czy wykonaniem dopuszczał tabernakula z drzewa,
ale tak zabezpieczone, aby nikt nie mógł targnąć się na Najświętszy
Sakrament. Nakaz ten był podyktowany troską i doświadczeniem,
albowiem – jak wspominał ustawodawca synodalny – w diecezji spłonęły kościoły mające tabernakula drewniane, które spaliły się razem
z Sanctissimum. Pragnąc więc temu zapobiec, biskup wydał powyższe
zarządzenie synodalne, dodając jeszcze czterdzieści dni odpustu dla
tych, którzy przyczynili się do ufundowania lub sprawienia odpowiednich zalecanych tabernakulów tam, gdzie były biedne kościoły niemogące sobie pozwolić na ich sporządzenie97.
To samo powtórzył biskup na następnym swoim synodzie w roku
1415, zobowiązując raz jeszcze proboszczów i rektorów kościołów,
aby budując ciboria, budowali je z kamienia lub cegły, a wówczas
miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu będzie bezpieczne98.
Z tych określeń i opisów nie można wyprowadzić wniosku, gdzie
sacraria lub ciboria się znajdowały. Statuty synodalne bowiem nic na
ten temat nie wspominały. Należy jednak przypuszczać, że przechowywano Eucharystię w różnych miejscach, tak jak to było w innych
krajach chrześcijańskiej Europy – albo poza ołtarzem, albo za ołtarzem – co później podawały synody.
Zwyczaj przechowywania Najświętszego Sakramentu poza ołtarzem w zakrystii istniał za czasów papieża Grzegorza XI (1370-1378)
w bazylice laterańskiej99. Istniał również w Polsce. Spotykamy go
96
Statuta synodalia Wenceslai Episcopi Wratislaviensis a. 1415. M. Montbach,
Statuta synodalia..., s. 43; Podobnie mówił Concilium Wratislaviensae a. 1416. J. Hartz
heim, Concilia Germaniae..., t. V, s. 154-155.
97
Statuta synodalia Wenceslai Episcopo Wratislaviensis a. 1410. M. Montbach,
Statuta synodalia..., s. 18-19; Por. W. Urban, Eucharystia w świetle ustaw synodów
wrocławskich, Wiadomości Kościelne 3(1948) nr 8-9, s. 230-231.
98
Constitutiones Domini Wenceslai Episcopi Wratislaviensis a. 1415. M. Mont
bach, Statuta synodalia..., s. 43.
99
E. Martene, Antiquis Ecclesiae ritibus libri tres, t. I, Venetiis 1783, s. 251.
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jeszcze w XVI wieku na terenie archidiakonatu pomorskiego w diecezji włocławskiej, ówczesnej kujawsko-pomorskiej100. Wydaje się, że
najdłużej utrzymał się w archidiakonatach wrocławskich, gdzie spotykali go wizytatorzy w wieku XVII101.
Wybierając zakrystię na miejsce przechowywania Ciała Pańskiego,
miano na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo Najświętszego
Sakramentu. W jaki sposób przechowywano tam Eucharystię, trudno
dzisiaj stwierdzić. Można tylko przypuszczać, że zapewne umieszczano Najświętszy Sakrament w jakiejś obudowie lub skrzynce zamykanej na klucz, albowiem takie były wymogi prawa powszechnego
i partykularnego polskiego.
Jednocześnie można było spotkać tabernakula ścienne102. Ta forma
przechowywania Najświętszego Sakramentu utrzymała się w Polsce
znacznie dłużej. W wieku XVI można było spotkać tabernakula
ścienne w archidiakonacie pomorskim na terenie diecezji włocławskiej. Wspominał o nich wizytator w roku 1584, zaznaczając, że były
umieszczone w murze po stronie ewangelii albo za ołtarzem, niekiedy
nawet okazale wyposażone103. W XVII stuleciu w diecezji chełmińskiej
i poznańskiej tabernakula ścienne były powszechnie używane. Liczne
wzmianki o nich zawierają akta wizytacyjne z roku 1647104 i lat 1667-1672105. Podobnie było w diecezji warmińskiej, gdzie w XVI wieku
100
W roku 1584 w czasie wizytacji kościoła w Kielnie (dekanat Kościerzyna)
stwierdzono, że asservatur venerabile Sacramentum in cista in sacristia. Visitationes
Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Wladislaviensis et Pomeraniae
Episcopo factae, Curavit Stanislaus Kujot, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes
I-III, Torunii 1897-1899, s. 200.
101
K. Myszowski, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu w Kościele Zachod
nim..., s. 89-90.
102
Tabernakulum takie tworzyła czworokątna wnęka wydrążona w ścianie obok ołtarza. Zazwyczaj znajdowała się w murze lub filarze świątyni. Niekiedy była wykuta
w murze za ołtarzem lub pod mensą ołtarzową. Te niszę z zasady zaopatrywano w kratę lub w drewniane drzwiczki zamykane na klucz. F. Raible, Der Rabernakel einst und
jetzt, Freiburg im Breisgau 1908, s. 174.
103
Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae..., s. 147, 157, 167.
104
Visitationes Ecclesiarum Dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyń
ski Episcopo a. 1647 factae. Curavit Adalbertus Pobłucki, Towarzystwo Naukowe
w Toruniu, Fontes IV, Torunii 1900, s. 8, 25, 29, 65, 105, 117, 122-123, 135, 145.
105
Visitationes Episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo a. 1667-1672.
Curavit Bruno Czapla, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes VI-X, Torunii 19021906, s. 72, 575, 689, 788.
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w większości kościołów istniały tabernakula tego typu106. Wizytator
z diecezji krakowskiej z 1596 roku podawał, że ciborium wykute było
w ścianie (murze) albo było żelazne i przymocowane do ściany lub
było murowane przy ścianie. Wspominał też, że było czyste, bezpieczne i dobrze zamknięte107.
Na początku XVII stulecia w diecezji włocławskiej, a zwłaszcza
w archidiakonacie pomorskim dawały się zauważyć pewne zaniedbania proboszczów w przechowywaniu Eucharystii. Toteż biskup Paweł
Wołucki na synodzie zwołanym w 1620 roku zarządził, ażeby w ciągu
jednego roku rządcy parafii zadbali o wyposażenie swoich kościołów
w dobrze zamykane i bezpieczne tabernakula, ozdobione obrazami
z dziejów męki Pańskiej. Odnośny statut nakazywał umieszczać je na
ołtarzu głównym albo w innym zaszczytnym miejscu w kościele108.
Przy końcu XVI wieku i w początkach wieku XVII coraz częściej
w kościołach tabernakula znajdowały się już na głównym ołtarzu,
chociaż starej praktyki trzymały się jeszcze niektóre kościoły. Przy
tym synody nadal zobowiązywały proboszczów do przechowywania
Eucharystii pod kluczem, bezpiecznie i z całym szacunkiem i godnością dla tego sakramentu. Ponadto określały jak miało być zbudowane
106
J. Braun, Der christliche Altar seiner geschichtlichen Entwicklung, t. II,
München 1924, s. 595.
107
Wewnątrz ciborium było naczynie (vas) albo skrzyneczka (scatula). Naczynie
było metalowe, na ogół miedziane, cynowe, srebrne, drewniane, nie określano, jakiego było kształtu. Skrzyneczka była drewniana, obita jakimś materiałem albo malowana. Tam, gdzie w ciborium było naczynie, nie było ono okryte welonem (coopertum).
Welony przeważnie były białe, czerwone lub żółte. Były z jedwabiu, adamaszku,
przetykane złotem, w zależności od zamożności kościoła. Najświętszy Sakrament
przechowywano też czasami w woreczku, który znajdował się w naczyniu lub skrzyneczce. W ciborium często znajdowało się jednocześnie małe naczynie, służące do noszenia Komunii chorym. Sanctissimum miało być w obu naczyniach, ażeby kapłan,
gdy szedł do chorego, brał jedno, a drugie mogło pozostać w kościele. Kluczyk od
ciborium miał znajdować się w zakrystii, jak to polecał synod prowincjalny z 1720
roku. Constitutiones Synodi Archidioecesis Gnesnensis sub [...] Stanislao in Słupow
Szmbek [...] Lovicii, Anno Domini MDCCXX. Die XXVI Augusti celebratae, Cracoviae
(b.d.w.); Zob. T. Długosz, Sprawy liturgiczne w XVI wieku w diecezji krakowskiej,
Kraków (b.d.w.) s. 6-7.
108
Synodus Dioecesana Paulo Wołucki Episcopi Wladislaviensis et Pomeraniae
a. 1620. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 176. Ten sam biskup na synodzie odbytym wcześniej, bo w 1617 roku, w sposób podobny poruszał sprawę przechowywania
Najświętszego Sakramentu. Tamże, s. 170.
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i wyposażone tabernakulum oraz wskazywały na sposób przechowywania Eucharystii109.
Opieka nad Najświętszym Sakramentem spoczywała na osobach duchownych, proboszczu lub rektorze kościoła. Obowiązek ten
zmuszał duchownych do rezydencji w pobliżu kościoła lub kaplicy,
w których przechowywano Eucharystię. Pierwszym i zasadniczym
obowiązkiem opiekuna Najświętszego Sakramentu było przechowywanie klucza od tabernakulum. Ustawodawstwo synodów wyraźnie
i jednoznacznie nakazywało, ażeby klucz od miejsca przechowywania
Eucharystii znajdował się wyłącznie pod opieką jakiegoś kapłana110.
Zabroniono natomiast, aby klucz przechowywali zakrystianin świecki111 lub mniszki czy siostry w zgromadzeniach zakonnych na chórze
lub w obrębie murów klasztornych112. Z reguły jednak, jak to czynił
synod diecezji chełmińskiej i pomezańskiej z 1745 roku, upoważnieni do przechowywania kluczyka od tabernakulum byli proboszczowie
lub rektorzy kościoła. W kościołach lub kaplicach mniszek przechowywanie klucza należało do kapłana lub spowiednika113.
Statutis Nicolai Dzierzgovii, Lovicii Anno Domini 1556, De custodia Eucha
ristiae. Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincia
lium auctoritate synodi provincialis Gembicianae per deputatos recognitae, iussu
vero et opera [...] Joannis Wężyk [...] editae Cracoviae 1630, s. 231-232; Epistola
Pastoralis Macieioviana ex mandato […] Stanislai in Słupow Szembek […] ad usum
cleri Archidioecesani Gnesnensis reimpressa Anno Domini 1720, Varsaviae, tit. De fabrica Ecclesiae; Synodus Gnesnensis a. 1643. Z. Chodyński i E. Likowski, Decretales
Summorum Pontificum pro Regno Poloniae et constitutions synodorum provincialium
et dioecesanarum Regni eiusdem ad summam collectae, t. II, Posnaniae 1883, s. 445;
Synodus Culmensis a. 1693. Tamże, s. 445; Synodus Culmensis a. 1745 et Kijoviensis
a. 1762. Tamże, s. 445; Synodus Gnesnensis a. 1643. Tamże, s. 446.
110
Constitutiones Synodales Ecclesiae Culmensis a. 1583. A. Mańkowski,
Constitutiones synodales..., s. 41-42; Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae
Plocensis sub [...] Andrea Stanislao Kostka in Załuskie Załuski [...] Pultoviae A. D.
MDCCXXXIII celebratae, c. XVI, s. 64-65; Constitutiones Synodales editae et pro
mulgatae ab [...] Andrea Stanislao Kostka Comite in Załuskie Załuski [...] Episcopo
Culmensi et Pomesaniensi [...] in Dioecesano Synodo celebrata [...] Anno Domini
MDCCXLV, Brunsbergae 1746, c. XVII, s. 107.
111
Synodus Warmiensis Dioecesana a. 1610. J. Hartzheim, Concilia Germaniae...,
t. IX, s. 146; Synodus Plocensis a. 1733, patrz wyżej.
112
Constitutiones Synodales editae et promulgatae ab [...] Andrea Andrea Stanislao
Kostka in Załuskie Załuski [...] Episcopo Culmensi et Pomesaniensi [...] in Dioecesano
Synodo celebrata [...] Anno Domini MDCCXLV, c. XVII, s. 107.
113
Tamże.
109
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W części pierwszej omawianego paragrafu wspomniano o przechowywaniu Najświętszego Sakramentu na zachodzie Europy w tzw.
„domkach eucharystycznych” (tabernakulach wieżowych). Praktyka
ta była również znana i stosowana w Polsce, chociaż w mniejszym
stopniu aniżeli w Niemczech, Francji czy Włoszech. Domki eucharystyczne znajdujące się w Polsce nie były tak artystycznie i finezyjnie
wykonane jak zachodnie. W wieku XVI można było je spotkać na terenie archidiakonatu pomorskiego diecezji włocławskiej114, w diecezji
krakowskiej i wrocławskiej, a w naszych czasach można je zobaczyć
i spotkać w kościele mariackim w Krakowie czy Sancygniewie – diecezja kielecka115. Powyższe domki eucharystyczne wystawiają chlubne świadectwo gorliwości, wierze i sztuce gotyckiej, których zresztą
były owocem.
Począwszy od wieku XVI sporadycznie można spotkać tabernakula umieszczane na ołtarzu116. Pierwszy potrydencki synod diecezji
chełmskiej zwołany do Krasnegostawu w 1604 roku postanawiał, aby
tabernakulum z Najświętszym Sakramentem znajdowało się na ołtarzu głównym. Gdyby jednak umieszczenie go w tym miejscu – stwierdzał ustawodawca – okazało się niemożliwe, należało przechowywać
Eucharystię w innym godnym, ozdobionym miejscu w kościele117.
Podobnie postanawiała Pastoralna kardynała Maciejowskiego118. Synod
114
Wizytator z 1584 roku wspominał, że ciborium a latus altari ex statuta erectum
albo ciborium ex simplici ligno arte fabri lignarii ad modum statuae iuxta altare ma
ius erectum. Zob. Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae..., s. 144, 181, 183. Były
to zazwyczaj domki lub wieżyczki w stylu gotyckim umieszczone po stronie ewangelii w prezbiterium, w których przechowywano Eucharystię. Coś podobnego można
jeszcze spotkać w Polsce w XVII wieku. Wieżyczkę zastępowała pyxis, większa puszka zwana tabernakulum. Wewnątrz tej puszki był rozwinięty korporał, a na nim mniejsze naczynia (vascula), także wysłane płótnem, a na nich dopiero płócienne woreczki
z Najświętszym Sakramentem. To wszystko razem było zamknięte w szafie zwanej
tabernakulum lub ciborium. Ciboria były umieszczane przeważnie z boku głównego ołtarza. Wizytatorzy często zalecali przenosić tabernakula na ołtarz główny. Zob.
T. Szwagrzyk, Przechowywanie Najświętszego Sakramentu..., s. 105.
115
J. Danielewicz, Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-liturgicz
nych, Kielce 1948, s. 74-75.
116
Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae..., s. 127-128, 278.
117
Statuta synodi chelmensis a. 1604. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. IX, Synody
diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego z XVI-XVIII wieku i ich statuty, Wrocław
1957, s. 103.
118
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De fabrica Ecclesiae.
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diecezji warmińskiej z 1610 roku nakazywał, aby o ile to możliwe,
przechowywano Eucharystię w tabernakulum umieszczonym na ołtarzu głównym119. Tak samo stwierdzał synod odbyty dla duchowieństwa
archidiakonatu pomorskiego w diecezji włocławskiej, zwołany do
Subkowa koło Pelplina w roku 1622120, synod prowincjalny arcybiskupa Wawrzyńca Gembickiego z 1621 roku121 oraz synody: włocławski
z 1641 roku122, prowincjalny Macieja Łubieńskiego z 1643 roku123,
chełmiński z 1745 roku124 i synod chełmski z 1717 roku125. Synody
ponadto zakazywały proboszczom przechowywać w tabernakulach
innych rzeczy świętych i sprzętów kościelnych, takich jak: kielichy,
relikwie, puszki. Tabernakulum miało być tylko i wyłącznie miejscem
przechowywania ze czcią i szacunkiem Eucharystii. Jednocześnie synody nakazywały troskę o wygląd i czystość wewnętrzną i zewnętrzną
miejsca przechowywania Ciała Pańskiego126.
119
Synodus Warmiensis Dioecesana a. 1610. J. Hartzheim, Concilia Germaniae...,
t. IX, s. 146.
120
Congregatio Cleri totius Archidiaconatus Pomeraniae in ecclesia parochiali
Subcoviensi, praesidente Paulo Wołucki episcopo Wladislaviensis rt Pomeraniae 1622
celebrata. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 183.
121
Synodus Provincialis Gnesnensis Provinciae sub [...] Laurentio Gembicki [...]
Petricoviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo [...] celebrata,
Cracoviae 1624, tit. De Sacrosancta Eucharistia. Por. P. Fabisz, Wiadomość o legatach
i nuncjuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075-1863), Ostrów 1864, s. 219.
122
Acta et Constitutiones Synodi Wladislaviensis Dioecesis A. D. 1641. Z. Cho
dyński, Statuta synodalia..., s. 225-226.
123
Synodus Provincialis Gnesnensis Provinciae sub [...] Mathia Łubieński [...]
Varsaviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio [...] celebra
ta. Ibidem in Officina [...] 1646, tit. De Eucharistia. Por. P. Fabisz, Wiadomość o lega
tach i nuncjuszach..., s. 244.
124
Constitutiones Synodales Editae et Promulgatae ab [...] Andrea Stanislao
Kostka Comite in Załuski, Załuskie [...] in Dioecesano Synodo celebrata in Ecclesia
Lubaviensis [...] Anno Domini MDCCXLV, c. XVI, s. 112. Tekst taki sam podaje
Epistola Pastoralis Macieioviana.
125
Synodus Dioecesana Chełmensis ab [...] Christophoro Jaonne in Słupow
Szembek [...] Episcopo Chełmiensi nominato Premislensi [...] Crasnostaviae in Ecclesia
Cathedrali [...] Anno Domini MDCCXVII, Zamoscii (b.d.w.). Po statutach ustawodawca zamieścił tekst Pastoralnej, która mówiła o przechowywaniu Najświętszego
Sakramentu na wielkim ołtarzu.
126
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De Sacrosancta Eucharistia; Acta et
Constitutiones Synodi Wladislaviensis Dioecesis A. D. 1641. Z. Chodyński, Statuta
synodalia..., s. 228; Tak samo stwierdzał synod płocki z 1733 roku. Zob. Z. Chodyński
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Na specjalną wzmiankę zasługują uchwały synodu płockiego
z 1733 roku, które pod groźbą kary kościelnej nakazywały wszystkim
proboszczom i rektorom kościołów, aby przechowywali Najświętszy
Sakrament w nieruchomym tabernakulum, umieszczonym na głównym ołtarzu127.
Wynika stąd, że pod koniec XVIII stulecia w zasadzie zwyciężyła idea tabernakulów ołtarzowych, pomimo że niektóre synody, jak
np. chełmiński z 1745 roku, pozwalały jeszcze na przechowywanie
Eucharystii w innym miejscu godnym i bezpiecznym128.
Kiedy tabernakulum coraz powszechniej zaczęło pojawiać się na
ołtarzu, a jeszcze nawet wcześniej, dostrzegamy w uchwałach synodalnych statuty mówiące, aby przed Sanctissimu umieszczać palącą
się lampkę lub świecę. Początkowo lampka miała świecić w niedziele
i święta, kiedy wierni gromadzili się na Mszę świętą i nabożeństwa129,
później ustawicznie130. Ciekawe rozporządzenie podawał synod poznański z 1720 roku nakazując, aby nad palącą się lampką przed
Najświętszym Sakramentem czuwali wybrani na trzy lata przez proboszcza wierni w liczbie trzech lub czterech. Mieli oni troszczyć się
o środki, aby lampka mogła palić się ustawicznie131. Było to związane
z wielką czcią i godnym przechowywaniem Eucharystii, wypływającymi z wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
i E. Likowski, Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae..., t. II, s. 446;
Synodus Culmensis a. 1745 et Kijoviensis a. 1762. Tamże, s. 446.
127
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub [...] Andrea
Stanislao Kostka in Załuskie Załuski [...] Pultoviae A. D. 1733, c. XVI, s. 64-65.
128
Synodus Culmensis et Pomesaniae Anno Domini 1745 celebrata, Brunsberge
1746, s. 183.
129
Zob. Synod wileński biskupa Jerzego Radziwiłła z 1582 roku. J. Sawicki, Concilia
Poloniae..., t. II, s. 135; Acta Synodi Ruralium Decanatum Poneraniae ex mandato
Hieronimi Episcopi Wladislaviensis et Pomeraniae a. 1585. Z. Chodyński, Statuta syn
odalia..., s. 90; Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De fabrica Ecclesiae; Synodus
Culmensis a. 1583. Z. Chodyński i E. Likowski, Decretales Summorum Pontificum
pro Regno Poloniae..., t. II, s. 447; Synodus Wladislaviensis a. 1568. Tamże.
130
Acta seu Decreta et Statuta Synodalia Wladislaviensis Dioecesis a. 1634.
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 201; Synod warszawski z 1720 roku. P. Fabisz,
Spis kardynałów i biskupów polskich z dodatkiem synodów przez tychże odprawio
nych, Oleśnica 1860, s. 67; Synod poznański z 1738 roku. Tamże, s. 31; Synodus
Culmensis a. 1745. Z. Chodyński i E. Likowski, Decretales Summorum Pontificum
pro Regno Poloniae..., t. II, s. 447.
131
Synodus Dioecesana Posnaniensis sub [...] Christophoro Antonio in Słupow
Szembek [...] Anno Domini MDCCXX [...] Varsaviae (b.d.w.) c. VIII.
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a także podyktowane przepisami ogólnokościelnymi, które wywierały znamienny wpływ na kształtowanie się historii prawno-liturgicznej
tego zagadnienia. Wypływało to także z ożywiającego się i wzrastającego kultu eucharystycznego w życiu religijnym Kościoła i wiernych.
Z powyższym związana była również sprawa renowacji Najświęt
szego Sakramentu. Statuty synodalne, normując przechowywanie
Eucharystii, ukazując jej znaczenie i wartość dla każdego chrześcijanina, zobowiązując duszpasterzy do troski o nauczanie, przygotowywanie
i udzielanie wiernym Komunii świętej, zobowiązywały jednocześnie
do troski o Najświętszy Sakrament i jego przechowywanie, a co się
z tym wiąże, nie pomijały prawie nigdy sprawy odnawiania świętych
postaci.
Jak już powiedziano, w Kościele powszechnym, począwszy od XI-XII wieku, ustaliła się reguła cotygodniowej renowacji Najświętszego
Sakramentu, która potem przeszła na wieki następne. Na terenach jednak poszczególnych diecezji trzymano się ustawodawstwa partykularnego – dość zróżnicowanego. Synody przełomu XIII i XIV wieku,
a nawet XV stulecia, nakazywały co tydzień lub co osiem dni odnawiać
Eucharystię132. Określały jednocześnie sposób przygotowywania hostii,
wskazując, że mają być przygotowane z czystego ziarna pszenicznego133, nie zbieranego od wiernych134. Synody późniejsze podawały dość
zróżnicowane terminy renowacji: co tydzień135, co osiem dni136, co dwa
Philippus Firmanus Episcopus Legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 104.
R. Hube, Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 151; Por.
T. Gromnicki, Synody prowincjonalne..., s. 149; Ordinationes sub Regimine Petri de Bnin
episcopi Wladislaviensis a 1487 editae. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 22; Statuta
synodalia ecclesiae Nemausensis a. 1252. J. Sawicki, Concilia Poloniae...t, X, s. 516.
133
Statuta synodalia ecclesiae Namausensis a. 1252: “Hostias autem de alio quam
puro grano et mundo et culto frumento fieri prohibemus...”. J. Sawicki, Concilia
Poloniae..., t. X, s. 517.
134
T. Długosz, Sprawy liturgiczne w XVI wieku w diecezji krakowskiej, Kraków
(b.d.w.) s. 7.
135
Synodus Martini Episcopi Wratislaviensis a. 1580. M. Montbach, Statuta syno
dalia..., s. 158; Por. W. Urban, Eucharystia w świetle ustaw synodów wrocławskich…,
s. 233.
136
Synodus Dioecesana Wladislaviae a. 1516. Z. Chodyński, Statuta synodalia...,
s. 29; Synodus Plocensis a. 1589 (26). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI, s. 330.
Zob. W. Góralski, Reformistyczne synody płockie na przełomie XVI i XVII wieku,
Płock 1983, s. 74; Synod lwowski z 1641 roku. S. Szurek, Ustawy synodów lwow
skich..., s. 40.
132
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tygodnie137, inne oznaczały czas odnawiania Eucharystii w sposób alternatywny: co osiem, dziesięć, czternaście, szesnaście dni lub też co
piętnaście dni zimą, a co osiem dni latem138.
W diecezji wrocławskiej w miastach i miasteczkach przechowywano obie postacie w specjalnych srebrnych naczyniach w celu zanoszenia chorym, którzy pragnęli przyjąć Komunię świętą pod dwiema
postaciami jako wiatyk. Prawodawca w tym wypadku nakazywał
duszpasterzom częstszą renowację. Przechowywanie i renowacja obu
postaci w miejscowościach wiejskich była niedozwolona, a kapłan
mógł udzielać Komunii świętej pod dwiema postaciami chorym tylko
po bezpośrednio odprawionej Mszy świętej139.
Ważną kwestią związaną z renowacją była sprawa liczby przechowywanych hostii. Prawodawcy synodalni tym samym zobowiązywali
duszpasterzy do przechowywania odpowiedniej liczby komunikantów, w zależności od wielkości parafii i przystępujących do Komunii
świętej. Celem ciągłego przechowywania Najświętszego Sakramentu
statuty nakazywały proboszczom pozostawianie w kościołach liczebniejszych trzynastu partykuł konsekrowanych, a w kościołach mniej
uczęszczanych – pięciu cząstek konsekrowanych. Należało je zmieniać poprzez renowację, używając tych hostii, które zostały przygotowane przed dwudziestoma dniami140. Ta współzależność między
datą wypieku hostii przeznaczonych do konsekracji i terminem spożycia przyjęta została w nieco ogólniejszym sformułowaniu do Rituale
137
Synodus Culmensis a. 1583. A. Mańkowski, Constitutiones synodales nec
non ordinations dioecesis Culmensis, Torunii 1929, s. 41; Acta Synodi Dioecesanae
Wladislaviae a. 1568, tit. 2. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 61; Tak samo postanawiały synody lwowskie z 1564 i 1593 roku. Zob. S. Szurek, Uchwały synodów
lwowskich..., s. 40; Wizytator diecezji krakowskiej z 1596 roku nakazywał, aby “reno
vatio Sanctissimi robić co dwa tygodnie”. T. Długosz, Sprawy liturgiczne..., s. 7.
138
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De fabrica Ecclesiae; Synod płocki biskupa Baranowskiego z roku 1593 stwierdzał, że “renowacja niech ma miejsce co 8
lub najwyżej co 16 dni”. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI, s. 330; Synody: płocki
z roku 1733, poznański z 1738 roku i chełmiński z 1745 roku podawały, że najświętszy Sakrament należy odnawiać co 15 dni zimą, a co 8 dni latem. Zob. Z. Chodyński
i E. Likowski, Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae..., t. II, s. 402.
139
Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae Wratislaviensis a. 1592. M. Mont
bach, Statuta synodalia..., s. 209.
140
Synodus Dioecesis Plocensis a. 1593. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI,
s. 330; Synodus Dioecesana Andreae Lipski Episcopi Wladislaviensis a. 1628.
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 191.
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Romanum, który podkreślał, że hostie używane do konsekracji winny
być świeże i często odnawiane141.
Sporadyczne, ale interesujące i praktyczne postanowienie sformułował synod płocki z 1733 roku. Otóż zalecając, aby każdy kapłan
troszczył się o czas odnawiania Eucharystii i zwracał nań uwagę, zobowiązywał jednocześnie, aby w zakrystii była zawieszana kartka, na której za każdym razem zaznaczono by datę renowacji Sanctissimum142.
To samo powtarzały synody: poznański z 1738 roku143 i chełmiński
z roku 1745144.
Dostrzegając historyczny i liturgiczny rozwój i doskonalenie form
i sposobów troski o przechowywanie Eucharystii, należy stwierdzić, że
łączyło się to z szafarzem i podmiotem Komunii świętej. Szafarz, czyli proboszcz, wikariusz lub rektor kościoła mieli – jak zobowiązywały statuty synodalne – troszczyć się o przechowywanie Sanctissimum
i jego renowację. Był to ich bardzo ważny obowiązek. W razie zaś
lekceważenia powyższych norm, zaniedbań lub niedopilnowania
były stosowane kary. Większość ustaw synodalnych czyniła właśnie
szafarza odpowiedzialnym za przygotowanie i nauczanie wiernych
o tajemnicy, czci, kulcie i owocach, jakie daje sakrament Eucharystii,
co zresztą było przedstawione w poprzednim rozdziale opracowania.
Wierni natomiast jako chrześcijanie mieli korzystać z darów tego sakramentu, czemu służyło między innymi przechowywanie Eucharystii.
Najpierw przechowywano Najświętszy Sakrament dla chorych, aby
nie pozbawiać ich pokarmu dającego życie wieczne, o to szczególnie się troszczono i miano na uwadze, co szerzej będzie ukazane
przy omawianiu Komunii chorych. Przechowywano jednocześnie
Eucharystię dla komunikowania wiernych, co miało swój początek
w związku z dekretem Soboru Laterańskiego IV Omnis utriusque
sexus, nakazującym przyjmowanie Komunii świętej raz w roku
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, n.7. Rituale Romanum Pauli V Pon
tificis Maximi iussu eet a Benedictio XIV auctum et castigatum, tit. IV, c. 1.
142
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub [...] Andrea
Stalislao Kostka in Załuskie Załuski [...] Pultoviae A. D. 1733, c. XVI, s. 65.
143
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesana Posnaniensis per [...] Stanislaum
de Bezdan Hosium [...] Posnaniae Anno Domini MDCCXXXIII celebratae, c. XI, s. 60.
144
Constitutiones Synodales editae et promulgatae ab [...] Andrea Stanislao Kostka
Comite in Załuskie [...] in Dioecesano Synodo celebrata in Ecclesia Lubaviensis [...]
A. D. MDCCXLV, c. XXI, s. 121. Tekst taki sam jak synodu poznańskiego z 1738
roku.
141
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w okresie wielkanocnym. Odtąd zaczęto przechowywać Eucharystię
w tym celu. Po Soborze Trydenckim, kiedy wierni zaczęli częściej
przystępować do stołu Pańskiego, synody nasilały wykład prawd
i przepisów związanych z nauczaniem, udzielaniem i przechowywaniem Eucharystii. Prawodawcy synodalni podawali i zobowiązywali duszpasterzy, aby komunikanty były zawsze świeże i niezepsute.
W tym też okresie ustaliło się pojęcie tabernakulum ołtarzowego, które
było bardziej funkcjonalne i wygodne w porównaniu z przechowywanie Eucharystii obok ołtarza albo w domkach eucharystycznych, zważywszy, że coraz liczniej i częściej wierni przystępowali do Komunii
Świętej. Umieszczanie ponadto tabernakulum na ołtarzu głównym,
wynikało nie tylko z tendencji przejawiających się w całym Kościele,
a wypływającej z szacunku, szerzącego się kultu eucharystycznego
i godności tego sakramentu, lecz również z chęci przybliżenia Boga
eucharystycznego wiernym, wzbudzenia wiary i zachęcenia do przyjmowania Ciała Pańskiego, które zapewniało wzrost życia religijnego
i moralnego wśród wiernych. Jednocześnie przechowywanie Eucharystii
w miejscach centralnych świątyni, szacunek i wieczna lampka mogły stwarzać większe zainteresowanie wiernych tym sakramentem,
a do tego odpowiednie nauczanie i przygotowanie wiernych od strony dogmatycznej i teologicznej przez duszpasterzy mogło wytworzyć
kult euchrystyczny i przyczynić się do jego rozwoju, przejawiającego
się między innymi w przyjmowaniu Ciała Pańskiego.
Prawodawcy synodalni troszczyli się jednocześnie, aby Najświętszy
Sakrament był przechowywany bezpiecznie, by nie mógł być użyty
do celów przeciwnych jego przeznaczeniu, a więc do czarów, zabobonów czy innych niegodnych celów. Widać ponadto, jak w treści
statutów synodalnych przejawia się tendencja formułowania ustaw
synodalnych zgodnych z obowiązującym prawem powszechnym,
które szybko podążało ku nowym formom przechowywania i kultu
Eucharystii. Biskupi poprzez swoje ustawy synodalne, kierująć się
prawem powszechnym, a z drugiej strony uwzględniając życie eucharystyczne w Kościele polskim, dążyli do wprowadzania tego prawa
w kościelną rzeczywistość polską z całą konsekwencją, wspierając
swoje postanowienia sankcjami karnymi i zobowiązując proboszczów
do ich przestrzegania i wprowadzania w życie.
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3. Kult Eucharystii w uchwałach synodów
W ustawodawstwie powszechnym wiele miejsca poświęcano na
nauczanie i przygotowanie wiernych do rozumienia i przyjmowania
tajemnicy Eucharystii, a co za tym idzie do przedstawiania wiernym
nauki Kościoła o Eucharystii, jej przyjmowaniu, szacunku i czci.
W źródłach prawa powszechnego, uwzględnianych w niniejszym
opracowaniu, występowały dopiero w wiekach późniejszych wyraźne
normy prawne co do nauczania o tajemnicy Eucharystii, jej przyjmowaniu i należnej czci.
Pierwsze wyraźne wzmianki o nauczaniu wiernych pojawiły się
w niemieckich zbiorach prawnych. Prawodawca nakładał na duszpasterzy powinność objaśniania wiernym obowiązku przyjmowania komunii świętej w przewidziane przez prawo święta145. Do nauczania
byli zobowiązani w pierwszym rzędzie biskupi diecezjalni. Mieli to
czynić osobiście bądź przez swoich zastępców146. Do ich obowiązków
należało również sprawowanie Eucharystii oraz sprawdzanie podczas
wizytacji kanonicznej, czy duszpasterze nauczają wiernych147. Ponadto
każdy proboszcz – w świetle zbioru Reginona z Prüm z początku X
wieku, będącego rodzajem podręcznika wizytacji diecezjalnej – miał
obowiązek nabyć na własność dzieła ojców Kościoła, jako najlepszej
pomocy przy spełnianiu obowiązku nauczania148.
Francuskie ustawodawstwo kościelne zwracało duszpasterzom uwa
gę na konieczność głoszenia nauki Bożej własnym przykładem dobrego życia, jak i słowem przepojonym troską o pielęgnowanie cnót
i dobrych obyczajów149.
Dekret Gracjana wspominał jedynie pośrednio o nauczaniu w niedziele i święta150, podkreślając, że biskup diecezjalny, jako następca apostołów
i główny nauczyciel prawd wiary, ma służyć swoim kapłanom dobrym
przykładem oraz umacniać wiernych chlebem i słowem Bożym151.
Z tych też powodów Sobór Laterański IV zarządził, aby biskupi wybiera �������������������������������������������������������������������������������
Reginonis Prümensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, c. 58, PL CXXXX, 189.
146
Tamże, c. 3, PL CXXXX, 192.
147
Tamże, c. 205. PL CXXXX, 229.
148
Tamże, c. 81, PL CXXXX, 190.
149
Ivonis Carnutensis Panormia, c. 154, PL CLXI, 190.
150
c. 63, D. 1 de cons.
151
c. 4, D. 3 de cons.
145
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li spośród duchownych odpowiednich kapłanów, którzy w razie potrzeby
zastępowaliby ich w katedrze oraz w kościołach kolegiackich jako kaznodzieje lub pełnomocnicy w innych sprawach duchowych152.
W okresie przed reformacją protestancką pojawił się w niektórych
kościołach lokalnych kryzys nauczania, pojawiły się też pewne nadużycia i dewiacje. Toteż papież Leon X (1513-1521) napiętnował
w bulli Supernae maiestatis powyższe błędy i przejawy niesumienności,
wzywając duszpasterzy do odpowiedzialnej posługi nauczania prawd
Bożych, opartych na Piśmie świętym, prawdach wiary i zasadach moralności153. Odnosiło się to również go nauczania o czci dla Eucharystii.
Do nauczania i głoszenia kazań, w których było miejsce na nauczanie o tajemnicy Eucharystii, warunkach i celu jej przyjmowania, oraz szerzenia jej kultu wzywał biskupów i duszpasterzy Sobór
Trydencki154. Nałożył on na proboszczów obowiązek głoszenia kazań
we wszystkie niedziele i święta, a w Wielkim Poście i Adwencie nawet codziennie albo przynajmniej w trzech dniach tygodnia. Ich treścią miało być Pismo święte, zwłaszcza perykopy czytane w czasie
Mszy świętej, przykazania Boże i podstawowe prawdy wiary. Ponadto
w kazaniach miało się zawierać pouczanie o Ofierze Mszy świętej,
o Komunii świętej, szczególnie wielkanocnej, o cnotach i grzechu155.
W wielu powszechnych zbiorach i normach prawnych poruszających sprawę głoszenia słowa Bożego, nauczania i przepowiadania,
znajdowało się niewątpliwie miejsce na przedstawianie wiernym nauki Kościoła o Eucharystii, jej przyjmowaniu, szacunku i czci dla
Najświętszego Sakramentu. Chociaż elementy te nie były wyeksponowane, to jednak biskupi i duszpasterze byli zobowiązani w nauczaniu
wiernych do poruszania spraw związanych z sakramentem Eucharystii,
gdyż to mieściło się w zakresie nauki Kościoła o sakramentach świętych i o prawdach wiary, podnosiło poziom moralny i religijny wiernych, przyczyniało się do rozwoju duchowego wiernych i Kościoła.
Conc. Lat. IV, c. 10, Conciliorum Oecumenicorum Decreta..., s. 239-240.
Mansi XXXII, 945.
154
Conc. Trid., sess. V, c. 2 de verbi Dei concionat., sess. XXII, Conciliorum
Oecumenicorum Decreta..., s. 757; Zob. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa
w Kościele katolickim, Kraków 1999, s. 251-253.
155
Conc. Trid., sess. XXII, c. 8 doctrina de sacrifficio missae; Zob. Conciliorum
Oecumenicorum Decreta..., s. 740.
152
153
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W ślad za ustawodawstwem powszechnym szło polskie ustawodawstwo synodalne okresu Polski przedrozbiorowej. Analiza tego
ustawodawstwa pod tym kątem wskazuje, iż ustawodawcy synodalni
zatroskani o wypełnianie misji nauczycielskiej podejmowali zarządzenia odnoszące się bezpośrednio do kultu Eucharystii.
Podstawowym warunkiem skutecznego i właściwego przekazywania wiernym objawionych prawd Bożych jest znajomość ich mowy.
Dlatego też najdawniejsze statuty synodalne łęczyckie z 1285 roku156
i uniejowskie z 1326 roku157 zobowiązywały ordynariuszów do powierzania placówek duszpasterskich kapłanom polskiego pochodzenia,
znającym język i zwyczaje wiernych. Ogromne znaczenie powyższego wymogu podkreślały i inne, późniejsze synody, szczególnie
w diecezjach północno-zachodnich, gdzie wymóg ten odgrywał jeszcze większą rolę. Właśnie uchwały synodalne diecezji włocławskiej,
wtedy zwanej kujawsko-pomorską, z roku 1402158 i 1516159, gnieźnieńskiej z roku 1408160 i 1513161 oraz warmińskiej z 1497162 roku nakazywały proboszczom, pod groźbą pozbawienia ich beneficjum, aby
w razie potrzeby postarali się o stałych pomocników – kapłanów,
którzy otoczyliby opieką duszpasterską parafian posługujących się
obcym, nieznanym proboszczowi językiem. O tym samym wspominał synod wrocławski z 1580 roku, dodając, że kapłan znający język
wiernych powinien nauczać ich koniecznych wiadomości o sakramentach świętych, a przede wszystkim o obowiązku spowiedzi i Komunii
świętej raz w roku163.
Jacobus Archiepiscopus Gnesnensis, Synodus incerti loci a. 1285, c. 34.
R. Hube, Antiquissimae Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 178.
157
Janislaus Archiepiscopus Gnesnensis, Synodus Uniejoviensis a. 1326, c. 18.
Tamże, s. 200.
158
Statuta synodalia Nicolai Kurowski episcopi a 1402. Z. Chodyński, Statuta sy
nodalia…, s. 4.
159
Synodus Dioecesana Wladislaviae a. 1516. Tamże, s. 31.
160
Synodus Gnesnensis a. 1408, c. 35. W. Abraham, Najdawniejsze statuty syno
dalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. Nr 1627 z uwzględnie
niem materiałów zebranych przez B. Ulanowskiego, Kraków 1920, s. 26.
161
Synod gnieźnieński z 1513 roku (33). J. Sawicki, Concilia Poloniae…, t. V,
Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, Warszawa 1950, s. 107.
162
Synodus Warmiensis a. 1497. Z. Chodyński i E. Likowski, Decretales Summorum
Pontificium pro Regno Poloniae…, t. I, Posnaniae 1883, s. 340.
163
Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae quam reverendissimus Dominus
Martinus Episcopus Wratislaviensis a. 1580. M. Montbach, Statuta synodalia…,
156
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Poza tym w celu podniesienia poziomu umysłowego duchowieństwa metropolita Jakub Świnka na wspomnianym synodzie odbytym
w roku 1285 zarządził, aby każdy biskup organizował w swojej diecezji kursy duszpasterskie. Na kursach tych biskup osobiście lub przez
zastępcę miał dokładnie wyjaśniać duchowieństwu kościelną naukę
o sakramentach świętych, w tym o Eucharystii, oraz podstawowe
prawdy wiary. Jednocześnie archidiakoni164 otrzymali polecenie, aby
w czasie wizytacji egzaminowali księży z zakresu sakramentologii
i liturgii kościelnej. Dzięki temu poziom intelektualny duchowieństwa
miał wzrastać. Obok pewnej sumy wiadomości z teologii moralnej,
dogmatycznej oraz liturgii od wieku XIII wymagano od duchowieństwa również znajomości prawa kościelnego i uchwał synodów diecezjalnych165. Znajomość ta, wiara i odpowiednia wiedza pomagały
s. 161; Por. Breves Dioecesanae Synodi Wratislaviensis Constitutiones MDLXXX (b.d.
i m.w.) s. 7; Zob. W. Urban, Eucharystia w świetle ustaw synodów wrocławskich…,
s. 233.
164
Archidiakoni stali na czele archidiakonatów. Były to największe urzędy i jednostki terytorialne ówczesnej administracji kościelnej, na jakie dzieliły się diecezje
począwszy od wieku XI/XII. W XII wieku władza archidiakona była określona przez
biskupa (potestas mandata). Od początku wieku XIII do połowy wieku XVI archidiakoni posiadali władzę zwyczajną połączoną przez prawo powszechne z ich urzędem
(potestas propria, ordinaria). Powodem przyznania przez prawo kościelne archidiakonom większej i własnej władzy było powstanie w ciągu XII i XIII wieku znacznej
liczby parafii, a jeszcze bardziej oddalenie się biskupów od duszpasterstwa do spraw
gospodarczych i politycznych. Władza archidiakonów rozciągała się na wszystkie trzy
dziedziny zarządu diecezją: ustawodawczą, administracyjną i sądowniczą. W ciągu
XIV i XV stulecia synody prowincjalne stale zmniejszały uprawnienia archidiakonów, pozwalając im sądzić tylko sprawy mniejszej wagi. Synod piotrkowski z 1527 r.
odebrał im resztę władzy administracyjno-sądowniczej nad duchowieństwem i wiernymi, pozostawiając tylko niektóre drobniejsze sprawy związane z duszpasterstwem,
takie jak troskę o kandydatów do stanu duchownego i dokształcanie duchowieństwa
oraz wizytacje. Sobór Trydencki jeszcze bardziej ograniczył władzę archidiakona
i uzależnił go całkowicie od biskupa. Główną funkcją archidiakona w okresie potrydenckim była wizytacja z mandatu biskupa w oparciu o zatwierdzony przez niego formularz. Archidiakoni nie mogli też karać duchowieństwa, lecz tylko upominać
i w odpowiednich wypadkach przedkładać biskupowi sprawy do rozstrzygnięcia. Za
zgodą biskupa mogli odbywać synody archidiakonalne. Zob. B. Kumor, Archidiakonat,
[w:] Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985, kol. 869-873.
165
Jacobus Archiepiscopus Gnesnensis, Synodus incerti loci a. 1285, c. 1. R. Hube,
Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 166; Z.A. Helcel,
Zbiór statutów synodalnych polskich powszechnych w prowincji gnieźnieńskiej…,
s. 383; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich..., s. 50.
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zapewne w nauczaniu i przygotowywaniu wiernych do przyjmowania Eucharystii, co zresztą podkreślały synody legackie, zachęcając do
głębokiej wiary w tajemnicę Eucharystii, dawania świadectwa i przykładu oraz szerzenia kultu Eucharuystii166.
Synod legata Filipa z Fermo odbyty w Budzie w 1279 roku167, jak
i późniejsze synody: poznański z 1420 roku168, wrocławski z roku
1446169 i łucki z 1519 roku170 podawały, że szczególnie w Wielkim
Poście kapłani powinni nauczać wiernych, aby po dojściu do używania rozumu wyznawali wszystkie swoje grzechy przynajmniej raz
w roku właściwemu proboszczowi i podczas Wielkanocy przyjmowali Ciało Pańskie. Duszpasterze mieli przypominać wiernym i zachęcać ich, aby o tym chrześcijańskim obowiązku, wprowadzonym przez
Sobór Laterański IV, pamiętali i starali się go wypełniać. Pouczać
winni jednocześnie – jak czytamy w uchwałach synodów – o karach
z tym związanych – zakazie wstępu do kościoła i pozbawieniu pogrzebu chrześcijańskiego.
Ustawodawstwo synodalne kształtowało także i wyrabiało u duchowieństwa i wiernych szacunek i cześć dla Najświętszego Sakramentu,
uczyło właściwego zachowania i postawy poprzez właśnie nauczanie,
upominanie i przygotowywanie wiernych przez duszpasterzy171.
Guido Cardinalis Legatus, Synodus Wratislaviensis a. 1266, c. 1. R. Hube,
Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 58; Philippus
Firmanus episcopus legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 99. Tamże, s. 148. Statut ten
podkreśla, iż o Najświętszej Eucharystii kapłani winni się uczyć i wierzyć, że jest to
prawdziwe i żywe Ciało i Krew Chrystusa i że jest ona posiłkiem dla żywej, tj. mającej
łaskę Bożą, duszy; Tamże, c. 114: Frequenter moneantur laici et etiam pueri, ut ubicu
mque viderint Sanctum Corpus Christi deferre. Statim genua flectant tamquam Domino
et Creatori suo, et iunctis manibus quousque transierit orent. Tamże, s. 154; Por.
T. Gromnicki, Statuty prowincjonalne…, s. 115, 175, 178; Fr. K. Krótki zbiór synodów
odbytych w prowincji gnieźnieńskiej (od 1027 do 1523), Warszawa 1896, s. 42, 47.
167
Philippus Firmanus Episcopus Legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 94.
R. Hube, Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 143-144.
168
Synodus posnaniensis 1420. J. Sawicki, Concilia Poloniae…, t. VII, s. 26.
169
Synodalia statuta Domini Canradi Episcopi Wratislaviensis a. 1446. M. Mont
bach, Statuta synodalia..., s. 55-56; Zob. W. Urban, Eucharystia w świetle ustaw sy
nodów wrocławskich..., s. 232.
170
Statuta dioecesana pro dioecesi Luceoriensi a. 1519 (38). J. Sawicki, Concilia
Poloniae…, s. 93.
171
Synod wileński biskupa Jana z Książąt Litewskich z 1528 roku: Niech pro
boszczowie zachęcają swoich parafian, aby przystępowali do sakramentu Eucharystii
166
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Odbyte do XV wieku synody wśród wielu różnych zagadnień zwracały między innymi uwagę na przybliżanie wiernym nauki chrześcijańskiej co do Eucharystii, a przede wszystkim o godności, mocy i owocach
tego sakramentu, przypominać o obowiązku Komunii wielkanocnej,
o odpowiedniej duchowej i cielesnej dyspozycji potrzebnej do godnego
przyjmowania Ciała Pańskiego. Duszpasterze mieli obowiązek przygotowywać wiernych do właściwego rozumienia tej tajemnicy Eucharystii
według wiary i nauki Kościoła, a także zachęcać i mobilizować do wypełniania prawa dotyczącego przyjmowania Komunii świętej oraz starać się te normy prawne egzekwować w pracy duszpasterskiej.
Nakreślony obowiązek nauczania i przygotowywania wiernych do
życia eucharystycznego nie uległ w wieku XV i XVI zasadniczym
zmianom. Dochodziły tylko nowe aspekty w wyjaśnianiu tajemnicy
Eucharystii w związku z nową propagandą husycką, która zalecała
i szerzyła Komunię pod dwiema postaciami, zalewem protestantyzmu
– wrogo nastawionego do kultu Eucharystii – czy ruchu jansenistycznego wykluczającego z góry całe warstwy społeczeństwa z prawa przyjmowania Komunii świętej (np. małżonków, kupców)172. Nauczanie
w niedziele i święta podczas Mszy świętej miało ponadto uwzględniać pouczenia o Mszy świętej, sakramentach świętych i ceremoniach
kościelnych. Kładziono także większy nacisk niż dotychczas na nabywanie aprobowanych przez Kościół ksiąg teologicznych jako pomocy do nauczania wiernych oraz na prawowierny i odpowiedni sposób
wykładania prawd wiary, sakramentów świętych (szczególnie chodziło tutaj o sprawę Komunii pod dwiema postaciami – co zobaczymy
przy szczegółowym omawianiu tego zagadnienia) i moralności chrześcijańskiej, o czym wspominały synody: łucki z 1519 roku173, wileński
z 1528 roku174 i synody przemyskie z roku 1529175 i 1554176.
z głęboka wiarą i szacunkiem..., niech nauczają lud czci i szacunku do Ciała Chrystusa,
aby pobożnie i ze czcią klękali przyjmując Ciało Chrystusa. J. Sawicki, Concilia
Poloniae…, s. 125, 128.
172
W. Wójcik, Przechowywanie Eucharystii na Śląsku w wieku XVI i XVII, [w:] pr.
zb. Pastori et Magistro, Lublin 1966, s. 183; W. Schenk, Udział wiernych w Ofierze...,
s. 32-33.
173
Synod diecezji łuckiej z 1519 r. (37). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. III,
s. 93; Tamże (38) s. 93.
174
Synod wileński z 1528 r. (5). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. II, s. 121.
175
Synod przemyski z 1529 r. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VIII, s. 158.
176
Synod przemyski z 1554 r. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VIII, s. 165.
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Dogłębniej tymi wymogami, w związku z szerzącymi się w Polsce
nowinkami reformacji, zajęły się synody prowincjalne. Przestrzegały
przede wszystkim przed błędami heretyckimi, nakazywały czujność
w sprawach wiary, także w odniesieniu do sakramentu Eucharystii,
podkreślały obowiązek jasnego i prawowiernego wykładu prawd wiary
i sakramentów świętych, zobowiązywały – celem uniknięcia własnej,
nieprawidłowej interpretacji czy błędów heretyckich – do korzystania
z pism i komentarzy ojców Kościoła177.
Synody potrydenckie w drugiej połowie XVI wieku podobnie nakazywały duszpasterzom jak największą ostrożność i sumienność
w przekazywaniu wiernym nieskażonej przez herezję protestancką
nauki Kościoła o Eucharystii, wzywały do przybliżania tej tajemnicy wiary oraz zachęcały duszpasterzy, aby zawsze przed udzielaniem
komunii świętej mieli krótką przemowę, w której wyjaśnialiby moc,
godność i znaczenie tego sakramentu, a dzięki temu przygotowywali
ducha przyjmujących Eucharystię178. Doniosłą rolę w szerzeniu kultu Eucharystii, szczególnie po Tridentinum, odgrywała katechizacja
pozamszalna. W krajach chrześcijańskich Europy obejmowała ona
wszystkich parafian i była wsparciem w podnoszeniu ich wiedzy religijnej, poznawaniu prawd wiary, sakramentów świętych, życia i obyNp. synod łęczycki z 1527 roku zobowiązywał rządców diecezji obu prowincji do wydawania zarządzeń w sprawie nabywania przez duchownych, a przede
wszystkim przez duszpasterzy, Pisma świętego i dzieł ojców Kościoła i papieży
Grzegorza i Leona Wielkiego, jako najlepszych pomocy do nauczania wiernych. Zob.
B. Ulanowski, Materiały do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce w wieku
XVI…, s. 42-44 (3); Synod piotrkowski z 1542 roku (2), Tamże, s. 64.
178
Acta Synodi Dioecesanae Vladislaviensis anno 1568 per Stanislaum
Karnkowski episcopum celebratae. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 61-62; Zob.
J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle usta
wodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 293-294; Secunda Synodus Dioecesana
Stanislai Karnkowski, Wladislaviae Anno Domini 1579 celebrata. Z. Chodyński,
Statuta synodalia, s. 83; Constitutiones synodales Ecclesiae Culmensis a Rev. Domino
Petro Kostka episcopo Culmensi et auctae A. D. 1583. A. Mańkowski, Constitutiones
synodales necnon ordinationes dioecesis Culmensis, Torunii 1929, s. 36; Synod płocki
biskupa Wojciecha Baranowskiego z 1593 roku. J. Sawicki, Concilia Poloniae…, t. VI,
s. 327; Acta et Constitutiones Synodi Dioecesanae Wladislaviensis [...] habite et celebratae A. D. 1586. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 112; Acta et Constitutiones
Synodi Dioecesanae quam Rev. Dominus Martinus episcopus Wratislaviensis A. D.
1580 (23). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. X, s. 579; S. Szurek, Ustawy synodów
lwowskich z laty 1564, 1593, 1641, 1765, Lwów 1931, s. 16.
177
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czajów wiernych. Tak też było w Polsce, gdzie katechizacja stała się
okazją do zaznajamiania wiernych z powyższymi prawdami, a nadto
była czynnikiem pomocniczym w nauczaniu, jakże ważnym i znaczącym179.
W XVII i XVIII stuleciu katecheza parafialna przeszła dalszą ewolucję pod wpływem wchodzących w życie dekretów reformacyjnych
Soboru Trydenckiego i stała się jeszcze bardziej okazją do zapoznawania się z prawdami wiary, obowiązkami i zadaniami wiernych,
a w tym uczyła czci i szacunku dla Eucharystii, przypominała o obo
wiązku Komunii wielkanocnej, tłumaczyła rolę i znaczenie życia
eucharystycznego wiernych w Kościele oraz podawała naukę o Eucha
rystii. Pomocą duszpasterzom, katechetom, jak i wszystkim wiernym
służyły tłumaczenia na język polski i litewski katechizmy: rzymski,
św. Roberta Bellarmina oraz św. Piotra Kanizjusza, które szczegółowo
opracowywały poszczególne prawdy wiary, sakramenty, uczyły moralności i życia chrześcijańskiego180.
179
S. Wysocki, Krótka wiadomość o drukowanych zbiorach ustaw synodalnych
prowincji i archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Lwów 1908, s. 6; S. Szurek,
Ustawy synodów lwowskich..., s. 17; Tenże, Kongregacja synodalna w Dunajewie
w roku 1768, Lwów 1932, s. 11.
180
Synodus Dioecesana Luceoriensis, celebrata A. D. MDCVII [...], Zamoscii
1607, De Christianae Doctrinae compendio; Por. Historia Katechizmu w Polsce,
[w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. XXI-XXII, Warszawa 1910, s. 20-26, 28;
Zob. Katechizm Rzymski z dekretu S. Koncilium Trydenckiego za rozkazem S. Piusa V
Papieża po łacinie wydany, na polski język przez ks. Stanisława Karnkowskiego, arcy
biskupa gnieźnieńskiego wydany [...], Wilno 1762, s. 129, 133, 135-136; Katechizm
czyli nauka chrześcijańska wszystkie prawdy wiary, prawdy Kościoła katolickiego
jego przepisy moralne i obrzędy święte gruntownie, jaśnie i dokładnie tłumacząca
dla wygody kapłanów nauczających i pożytku prawowitych tak dzieci jak i dorosłych
z francuskiego przełożona za pozwoleniem zwierzchności, Kraków 1785, s. 403-415;
Katechizm według uchwały S. Koncylium Trydenckiego dla Plebanów ułożony z roz
kazu najprzód S. Piusa V, potem Klemensa XIII wydany. Na język polski zaraz w lat
cztery po ukończonym Koncylium Trydenckim przetłumaczony przez ks. Walentego
Kuczborskiego Archidiakona Pomorskiego, i w Krakowie Roku 1568 u Mikołaja
Szarffenberga wydrukowany. O sakramentach św. czyli świętościach teraz z rozpo
rządzeniem Urzędu Biskupiego Krakowskiego dla wygody kapłanów przedrukowany,
t. II, Kraków 1789, s. 257-260, 290. Wymienione Katechizmy miały wielkie znaczenie
w nauczaniu i przygotowywaniu wiernych do pełni chrześcijańskiego życia. Albowiem
uczyły o prawdzie, mocy i znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijanina, podawały
i określały czas, miejsce, sposób i warunki przyjmowania Eucharystii oraz wzywały
i uczyły czci i szacunku do niej.
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Synody podkreślały ważność nauczania młodzieży, jak czynił między innymi synod krakowski z 1601 roku181 i ogłoszony na nim – a przyjęty później w 1607 roku na synodzie w Piotrkowie jako obowiązujący
dla całej prowincji – list pasterski biskupa Bernarda Maciejowskiego,
zwany popularnie Pastoralną182. List ten, pośród wielu różnych zarządzeń i zaleceń, zobowiązywał proboszczów do przygotowania dzieci poprzez odpowiednie nauczanie o naturze i doniosłości Eucharystii
do przyjęcia komunii świętej. Zanim mogli dopuścić dzieci lub dorastających do przyjmowania Ciała Pańskiego musieli przeprowadzić
– zalecała Pastoralna – egzamin w zakresie znajomości podstawowych prawd i zasad wiary183. Do tego samego wzywały duszpasterzy
synody: włocławski z 1634 roku184, płocki z 1593185 i 1733 roku186.
Następnie Pastoralna polecała, ażeby proboszczowie pouczali wiernych o godnym przyjmowaniu Eucharystii, stwierdzała, że „do przyjęcia Ciała Pańskiego wymagana jest odpowiednia dyspozycja: stan
łaski uświęcającej, intencja i zachowanie postu eucharystycznego”187.
Wszystko to służyło szerzeniu czci i kultowi Eucharystii.
Synody z XVII i XVIII wieku nadal wracały do przypominania
duszpasterzom o obowiązku nauczania wiernych o znaczeniu
Eucharystii w życiu chrześcijanina, a szczególnie o obowiązku
Komunii wielkanocnej188, o odpowiednim przygotowaniu do jej
181
Constitutiones Synodi Dioecesanae Cracoviensis, celebratae A. D. MDCI,
Cracoviae 1607, p. 3.
182
Epistola Pastoralis Macieioviana…, tit. De praedicatione Verbi Dei; Zob. S. Na
siorowski, “List pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992, s. 98-113.
183
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De Sacrocancta Eucharistia.
184
Acta seu Decreta et Statuta Synodalia Wladislaviensis Dioecesis a. 1634.
Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 203.
185
Synodus Plocensis a. 1593. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI, s. 328; Zob.
W. Góralski, Reformistyczne synody płockie..., s. 116.
186
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub [...] Andrea
Stanislao Kostka in Załuskie Załuski [...] Pultoviae A. D. MDCCXXXIII. Die In Augusti
celebratae, Varsaviae 1735, s. 49, c. XIV.
187
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De Sacrosancta Eucharistia.
188
Synodus Dioecesana Andrea Lipski episcopo Wladislaviensis A. D. 1628 cele
brata. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 191; Synodus Posnaniensis [...] per
nos Stanislaum in Magna Witwica [...] Episcopum Posnaniensis [...] in Ecclesia
Cathedrali convocata, Anno ad Incarnato Verbo 1689, Varsavia (b.d.w.) tit. De
communione Paschali, s. 40; Por. P. Fabisz, Spis kardynałów i biskupów polskich
przez tychże odprawionych, Oleśnica 1860, s. 22; Synod poznański z 1762 roku.
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przyjęcia189, oraz zobowiązywały proboszczów, aby zaznajamiali wiernych z obrzędem Komunii chorych – pouczając, jak trzeba przygotować mieszkanie chorego190, a także zachęcali wiernych
w kazaniach do towarzyszenia Najświętszemu Sakramentowi w dro
dze do domu chorego z wielką pobożnością i powagą, przypominali
o stosowności i pożytku przyjmowania Eucharystii w chorobie.
Rozwijaniu i szerzeniu kultu Eucharystii i należnej czci i szacunku
dla tego sakramentu sprzyjało ustawodawstwo synodalne nakazujące
przyjmowanie Eucharystii w swoim kościele parafialnym. Poczynając
od IV wieku, obowiązek przyjmowania komunii świętej łączył się
z własnym proboszczem i kościołem parafialnym. Wierni należący do
danej parafii byli zobowiązani uczestniczyć w niej we Mszy świętej,
przyjmować sakramenty, w tym Eucharystię191. Porządek ten respektowali ustawodawcy synodalni, którzy wzywali wiernych do respektowania proboszczowskich uprawnień związanych z szafarstwem sakramentu
Eucharystii192. Obowiązek ten miał na celu wprowadzenie porządku
Z. Chodyński i E. Likowski, Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae...,
t. II, s. 394; Synod kijowski z 1764 roku. Tamże, s. 394; Synod chełmiński z 1624
roku podobnie nakazywał duszpasterzom corocznie ogłaszać w parafiach tekst konstytucji papieża Innocentego III wydanej na Soborze Laterańskim IV Omnis utriu
sque sexus fidelis wprowadzającej obowiązek corocznej Komunii wielkanocnej. Zob.
J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. IX, s. 155; Acta seu Decreta et Statuta Synodalia
Wladislaviensis Dioecesis a. 1634. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., s. 201; Por.
M. Fąka, Synod diecezjalny poznański z roku 1642. [w:] Studia Prawno-Historyczne,
Warszawa 1971, s. 216-217.
189
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub [...] Andrea
Stanislao Kostka in Załuskie Załuski [...] Pultoviae A. D. MDCCXXXIII. Die In Augusti
celebratae..., c. XIV, s. 49.
190
Tamże, c. XIV, s. 53-54.
191
W. Wójcik, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982, s. 70-72.
192
Philippus Firmanus Episcopus Legatus, Synodus Budensis a. 1279, c. 35.
R. Hube, Antiquissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 95-96;
Synod chełmski z 1449 r. (37). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. IV, s. 163; Consti
tutiones Synodales Ecclesiae Culmensis a. 1583. A. Mańkowski, Constitutiones syn
odales..., s. 69; Synodus Plocensis a. 1589. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI,
s. 284; Synodus Archidioecesana Gnesnensis ab [...] Laurentio Gembicky [...] hab
ita Lovicii Anno Domini MDCXX Mense Octobrii, Cracoviae A. D. 1621, tit. Circa
Sacramentum Eucharistiae; Synodus Posnaniensis [...] per nos Stanislaum in Magna
Witwica [...] Episcopum Posnaniensem [...] in Ecclesia Cathedrali convocata, Anno
ab Incarnato Verbo 1689, Varsavia (b.d.w.), tit. De communione Paschali, s. 40;
Synodus Dioecesana Varmiensis Authoritate [...] Christophori Joannis, Comitis in
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w duszpasterstwie, związanie wiernych z parafią, a jednocześnie był
pewnego rodzaju kontrolą wobec wiernych. Wyjątek stanowił tylko kościół katedralny, w którym wszyscy wierni mogli swobodnie przyjmować sakramenty święte, w tym Eucharystię, byle tylko nie czynili tego
z pogardy czy ze szkodą dla swoich kościołów parafialnych, o czym
wspominał biskup wrocławski Henryk na synodzie w 1305 roku193.
Oprócz obowiązku przyjmowania Eucharystii w swoim kościele
parafialnym (poza nielicznymi wyjątkami) ustawodawstwo synodalne, w myśl przepisów prawa powszechnego, wykluczało pewne osoby
z tego obowiązku i nie dopuszczało do przyjmowania Ciała Pańskiego,
co także w jakimś stopniu przyczyniało się do szacunku wobec
Eucharystii. Już synod legata Gwidona z 1267 roku nakładał klątwę,
pozbawiał wstępu do kościoła i nie dopuszczał do przyjmowania komunii świętej tych, co kradli, gwałcili prawość i zajmowali dobra kościelne, jeżeli szkód wynikłych z tego nie wynagrodzili Kościołowi do
Wielkanocy. Tych zaś wiernych, którzy powyższe czyny popełniali,
a za życia nie uczynili zadość wobec Kościoła, prawodawca pozbawiał pogrzebu chrześcijańskiego194. Podobne postanowienia podejmowały i inne synody, jak np. krakowski z 1423 roku195, płocki z roku
1593196, list pasterski biskupa Bernarda Maciejowskiego197, synod
chełmski z 1624 roku198, chełmiński z roku 1641199 i 1745200, warmińSłupow Szmbek [...] episcopi Varmiensis et Sambiensis [...] celebrata Anno Domini
MDCCXXVI die 14 et sequen. Mensis Julij, (b.d. i m.w.); Epistola Pastoralis
Macieioviana..., tit. De Sacrosancta Eucharistia.
193
Constitutiones Domini Henrici Wratislaviensis Episcopi a. 1304. M. Montbach,
Statuta synodalia..., s. 7-8.
194
Guido Cardinalis Legatus, Synodus Wratislaviensis a. 1267, c. 2. R. Hube, Anti
quissime Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis..., s. 59; Por. T. Gromnicki,
Synody prowincjonalne..., s. 116.
195
Statuta Alberti Jastrzębiec Episcopi Cracoviensis A. D. 1423, c. 3. U. Heyzman,
Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi, [w:] Starodawne
Prawa Polskiego Pomniki, t. IV, Cracoviae 1875, s. 67.
196
Synodus Plocensis a. 1593. J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. VI, s. 328.
197
Epistola Pastoralis Macieioviana..., tit. De Sacrosancta Eucharistia.
198
Synod chełmski z 1624 roku (12). J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. IX, s. 158.
199
Synodus Culmensis a. 1641. A. Mańkowski, Constitutiones synodales..., s. 188189.
200
Constitutiones Synodales Editae et Promulgatae ab [...] Andrea Stanislao
Kostka in Załuski Comite, Załuskie [...] in Dioecesano Synodo celebrata in Ecclesia
Archipresbyterati Lubaviensis [...] Anno Domini MDCCXLV, c. XXI, s. 121.
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ski z roku 1726201 i płocki z 1733 roku202, pozbawiając ponadto tego
prawa wszystkich ekskomunikowanych, podlegających interdyktowi,
publicznych konkubinariuszy, pijaków, lichwiarzy, rozpustników i innych publicznych gorszycieli, którzy wciąż na nowo mimo obietnicy
poprawy powracali do tych samych grzechów i nałogów, chyba że naprawdę się nawrócili i zmienili swoje życie i obyczaje na lepsze, co
będzie stwierdzone i widoczne. Synod natomiast poznański z 1738 roku203 i wspomniany chełmiński z 1745 roku204 do listy osób dodawały
jeszcze: nierządnice, tych, co uporczywie nienawidzą swego bliźniego
z ogólnym zgorszeniem, oraz małżonków, którzy bez słusznej przyczyny nie chcieli ze sobą żyć. Statuty tychże synodów zalecały ponadto
proboszczom imiona tych wszystkich osób przekazywać ordynariuszowi lub jego wikariuszowi. Tak samo postanawiał synod kijowski
z roku 1764205. Powyższe restrykcje łączyły się z kwestią zgorszenia, szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu oraz wypływały
z troski prawodawców o dyspozycje wszystkich przystępujących do
Komunii świętej.
Analiza ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej
pod kątem kultu Eucharystii wskazuje, iż podejmowało ono wysiłki
zmierzające do rozwijania czci i szacunku dla tego sakramentu. Należy
zauważyć wyraźną łączność i współzależność uchwał synodalnych
w tym zakresie z całością ustawodawstwa synodalnego odnoszącego
się do przepowiadania czy katechizacji. Statuty synodów poruszające sprawę nauczania wiernych o komunii świętej znajdowały często swe odbicie i miejsce w szerszym dziale, jaki stanowiły prawdy
wiary, sakramenty święte, nauka Kościoła i głoszenia słowa Bożego.
201
Synodus Dioecesana Varmiensis Authoritatae [...] Christophori Joannis Comitis
in Słupow Szmbek [...] Episcopi Varmiensis et Sambiensis [...] celebrata Anno Domini
MDCCXXVI, c. XIII, s. 39.
202
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub [...] Andrea
Stanislao Kostka in Załuskie Załuski [...], Pultoviae A. D. 1733 celebratae, c. XIV, s. 49.
203
Constitutiones et Decreta Synodi Dioecesanae Posnaniensis per [...] Stanislaum
de Bezdan Hosium [...] Anno Domini MDCCXXXVIII [...] celebratae, c. VII, s. 43.
204
Constitutiones Synodales edite et promulgatae ab [...] Andrea Stanislao Kostka
Comite in Zaluskie, Załuski [...] Episcopo Culmensi et Pomesaniensi [...] in dioecesano
Synodo celebrata [...] Anno Domini MDCCXLV, Brunsbergae 1746, c. XVII, s. 109.
205
Statuta Synodalia Dioecesis Orthodoxe Kijoviensis publicata ab [...] Josepho
Andrea Comite in Załuskie Junosza Załuski episcopo Kijoviense et Czerniechoviensis
Culmae in Prussia MDCCLXIV, tit. IV, c. 8.
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Stąd nie zawsze były wyeksponowane, a czasami nie poruszano ich
w ogóle, uważając, że nauczanie to zawiera się w ogólnym głoszeniu słowa Bożego, katechizowaniu i nauczaniu wiernych. Dlatego też
stosunkowo niewiele jest uchwał synodalnych poruszających kwestię
kultu Eucharystii wprost.
4. Wpływ i znaczenie ustawodawstwa powszechnego na kształt
postanowień synodalnych
Mając zarysowany obraz ustawodawstwa synodalnego Polski przedrozbiorowej odnoszący się do przechowywania i kultu Eucharystii,
należy obecnie podjąć próbę wskazania i określenia wpływu na ten
obraz ustawodawstwa powszechnego, a mianowicie w jaki sposób
ustawodawstwo to kształtowało polskie prawo synodalne okresu
Polski przedrozbiorowej oraz jakie było jego znaczenie w odniesieniu
do kształtu polskiego ustawodawstwa synodalnego. Warto również
wskazać, jak wyglądała recepcja prawa powszechnego w odniesieniu
do przechowywania i kultu Eucharystii przez ustawodawców polskich
synodów patrykularnych.
Partykularne ustawodawstwo kościelne, którego zadaniem jest
nadawać formy prawne życiu religijnemu prowincji lub diecezji oraz
normować życie wiernych pod kątem widzenia celu nadprzyrodzonego, w głównych zarysach nie różni się od ustawodawstwa powszechnego. Jednakże tu i ówdzie specyficzne warunki miejscowe często
podyktowały twórcom poszczególnych ustaw synodalnych przepisy
prawne odnoszące się do przechowywania i kultu Eucharystii, które
tak w formie, jak i w treści większy kładły nacisk na pewne problemy
lokalne, gdzie indziej nie spotykane lub tak znamienne, że domagały
się ujęcia w normy prawne. Dlatego badając polskie ustawodawstwo
partykularne Polski przedrozbiorowej, napotyka się na różne znane
w Kościele powszechnym, ale i oryginalne rozwiązania prawne, które
ilustrują, jak Kościół polski poprzez stanowione na synodach prowincjalnych i diecezjalnych prawo podchodził do potrzeb normowania
życia eucharystycznego, w tym do spraw związanych z kultem i przechowywanie Eucharystii i do potrzeb. Szczegółowo zostało to przedstawione wyżej, obecnie należy przedstawić najważniejsze elementy
tej recepcji oraz ustalić, jakimi kanałami i skąd dochodziło do Polski
prawo powszechne, w jakich formach i przez jakie dzieła czy zbiory
prawne było przyswajane i znane, a także jak było przyjmowane.
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Od samego początku chrystianizacji państwa polskiego oraz dla
stworzenia organizacji kościelnej i umocnienia oraz pogłębienia życia religijnego potrzebne było obowiązujące wówczas w Kościele
prawo206. Należy przypuszczać, że zbiory prawa powszechnego, obowiązującego wówczas w Kościele, przywieźli ze sobą pierwsi misjonarze, rekrutujący się z Włoch, Bawarii i Lotaryngii. Obowiązujące na
tych terenach ustawodawstwo kościelne kształtowało zapewne życie
religijne wiernych, przejawiające się między innymi w przechowywaniu i kulcie Eucharystii i życiu eucharystycznym. W X i XI wieku
przeważały prawdopodobnie wpływy prawa pochodzenia włoskiego
i niemieckiego, natomiast od czasów Kazimierza Odnowiciela rozpoczął się w Kościele polskim wpływ Lotaryngii i Francji północnozachodniej. Powyższe przypuszczenia opierają się na stwierdzonych
w tym okresie wpływach liturgicznych, które można dostrzec, przeglądając i badając zachowane do dziś rękopisy liturgiczne w różnych polskich bibliotekach kościelnych. Odzwierciedlają one wpływy
wspomnianych środowisk. Możemy zatem powiedzieć, że służbę Bożą
w Polsce, w tym dyscyplinę co do przechowywania i kultu Eucharystii,
określały zbiory pochodzenia włoskiego, niemieckiego i francuskiego207. Jak już wspomniano, pierwszy oryginalny pomnik polskiego
ustawodawstwa synodalnego, jaki zachował się do naszych czasów, to
statuty synodu prowincjalnego odbytego przez arcybiskupa Henryka
Kietlicza około 1217 roku w Kamieniu208. Prawo powszechne sprzed
XIII wieku nakreśliło więc nam prawdopodobny obraz norm prawnych
odnoszących się do przechowywania i kultu Eucharystii w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa w Polsce.
206
Por. W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XIII, Poznań
1963, s. 96, 99, 112; B. Kumor, Pierwsze wieki Kościoła w Polsce, [w:] Historia
Kościoła w Polsce, t. I, cz. 1, Poznań-Warszawa 1974, s. 11-20; Z. Sułowski, Początki
Kościoła polskiego, [w:] Kościół w Polsce, t. I, Kraków 1966, s. 38-75.
207
W. Sawicki, Pierwsze wieki Kościoła w Polsce, [w:] Historia Kościoła w Polsce,
t. I, cz. 1, s. 45-49; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I, Warszawa 1939, s. 232239; A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury praw
niczej, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. I, Lublin 1969, s. 300- 391;
B. Kumor, Pierwsze wieki Kościoła..., s. 84-87; W. Schenk, Pierwsze wieki Kościoła
w Polsce. Służba Boża, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. I, cz. 1, Poznań-Warszawa
1974, s. 93-95.
208
Zob. A. Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza, Kraków 1938, s. 6-13;
J. Sawicki, Concilia Poloniae…, t. X, s. 41-43.
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Spośród zbiorów włoskich najprawdopodobniej stosowane były
w Polsce przede wszystkim trzy dzieła treści prawniczej: Leges
Longobardorum (czyli Liber Papiensis) z początku XI wieku, Leges
Longabardici (czyli Lombarda) z końca XI wieku i Capitularia.
Kodeksy te wylicza najdawniejszy spis książek z 1110 roku, znajdujących się w ówczesnej Krakowskiej Bibliotece Katedralnej209.
Najbardziej jednak znanym i stosowanym na Zachodzie zbiorem, należącym do grupy włoskiej, była wspomniana już Collectio Anselmo
dedicata, ułożona przez nieznanego autora w latach 882-896. Szeroko
posługiwano się nim na terenie Niemiec i Francji, stąd zachodzi prawdopodobieństwo, iż przywieźli go misjonarze także do Polski i że na
podstawie tego zbioru zawierającego również przepisy odnoszące się
do Eucharystii kształtowało się synodalne ustawodawstwo eucharystyczne210.
Nie ma żadnych dowodów na to, że w Polsce znalazły zastosowanie
zbiory prawne pochodzenia niemieckiego. Z taką możliwością należy się jednak liczyć, gdyż Polska przyjęła chrześcijaństwo od Czech,
które, nie mając jeszcze swojej hierarchii kościelnej, pozostawały pod
rządami i kierownictwem duchowieństwa niemieckiego. Ponadto niemieckie ustawodawstwo kościelne rozpowszechnione było w wielu
krajach Europy211. Chodziło zwłaszcza o dwa zbiory: wspomniany
Reginona z Prüm Libri duo de synodalibus causis et disciplinis eccle
siasticis, a przede wszystkim Collectio canonum (Decretum) Burcharda
z Wormacji, które w wiekach od X do XII cieszyły się wielkim autorytetem na Zachodzie212.
209
A. Vetulani, Krakowska Biblioteka Katedralna w świetle swego inwentarza
z roku 1110, Slavia Antiqua 4(1953) s. 163-179.
210
Por. W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce..., s. 257; A. Brückner,
Dzieje kultury polskiej..., t. I, s. 248; I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kano
nicznego, Warszawa 1977, s. 73; W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykular
ne w Polsce przedrozbiorowej na tle powszechnego prawodawstwa kościelnego, [w:]
Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce..., t. I, s. 424, 426, 439.
211
Por. A. Van Hove, Prolegomena, Michliniae 1945, s. 317-321.
212
Zob. W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce..., s. 257-258; B. Kumor,
Pierwsze wieki Kościoła w Polsce..., s. 33-36; A. Vetulani, Średniowieczny Kościół
polski w zasięgu łacińskiej kultury prawniczej, [w:] Księga Tysiąclecia Katolicyzmu
w Polsce, t. I, Lublin 1969, s. 392, 395; W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo party
kularne w Polsce przedrozbiorowej..., s. 424, 426-427, 439.
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Liczyć się należy również z dużym wpływem ustawodawstwa
francuskiego na Kościół w Polsce i jego dyscyplinę co do przechowywania i kultu Eucharystii. Być może został on zapoczątkowany
w czasie odnowienia organizacji kościelnej i życia religijnego po reakcji pogańskiej, kiedy Kazimierz Odnowiciel korzystał z pomocy
swego wuja, arcybiskupa kolońskiego Hermana. Wiadomo także, że
stosunki francusko-polskie były wtedy bardzo żywe, na co wskazuje
między innymi fakt przybycia i osiedlenia się na ziemiach polskich
benedyktynów i cystersów francuskich w Lubiążu, Henrykowie czy
Jędrzejowie. Ustrój wewnętrzny pierwszych polskich kapituł wskazuje obok niemieckich na mniejsze wpływy francuskie. Na czele
kapituły stał dziekan (Kraków, Wrocław, Włocławek) lub prepozyt
(Gniezno, Kamień, Poznań, Płock). W pierwszym wypadku był to
model kapituł francuskich, w drugim natomiast przejawiał się wpływ
reguły benedyktyńskiej i wzorów niemieckich213. O utrzymywaniu
stosunków z francuskimi centrami życia chrześcijańskiego – oprócz
Kazimierza Odnowiciela – również przez innych władców polskich
wspomina Kronika Galla Anonima. Donosi ona, że celem uproszenia
sobie męskiego potomka Władysław Herman i jego żona Judyta wysłali poselstwo do opactwa św. Idziego w Saint Gilles, czynili to za
radą poznańskiego biskupa Franka214. W bliskim, wydaje się, związku
z tym faktem stoi późniejszy kult św. Idziego w Polsce.
Przy tak licznych na ówczesne czasy kontaktach nietrudno było
o przedostanie się takiego czy innego zbioru ustawodawstwa francuskiego do Polski. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się zbiory Iwona z Cartes: Tripartita czyli Collectio trium patrium oraz
Decretum i Panormia, powstałe w końcu XI wieku. Właśnie między
nimi Tripartita mówiła o obowiązku przyjmowania komunii świętej
213
Zob. W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce..., s. 257; J. Dowiat, Metryka
chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s. 72-75; B. Kumor, Pierwsze wieki
Kościoła w Polsce..., s. 61, 84; T. Silnicki, Wpływy francuskie na polski Kościół w XI-XIII wieku, Przegląd Teologiczny 7(1926) s. 49-69; Tenże, Dzieje i ustrój Kościoła ka
tolickiego na Śląsku do końca wieku XIV, Warszawa 1953, s. 35, 71-73; Z. Sułkowski,
Początki Kościoła polskiego, t. I, Kraków 1968, s. 75; A. Vetulani, Średniowieczny
Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury..., s. 394-399; W. Wójcik, Kościelne ustawo
dawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej..., s. 424, 426, 439; Z. Zachorowski,
Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912, s. 55, 70.
214
Zob. A. Jelicz, Anonima tzw. Galla Kronika Polska, [w:] By czas nie zaćmił
i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, Warszawa 1975, s. 33-34.
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przez zdrowych, jak i chorych, i zachęcała do przyjmowania tego sakramentu w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego,
a także w każdą niedzielę, zwłaszcza w Wielkim Poście, a szczególnie
w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę, wzywała do odpowiedniego przechowywania Najświętszego Sakramentu i kultu Eucharystii215. Bardzo
rozpowszechnionym na Zachodzie był jeszcze zbiór zwany Regułą
Akwizgrańską, ułożony na początku IX wieku przez Amalariusza
z Metzu216.
Tripartita jest tym zbiorem prawa powszechnego, o którym wiemy
z całą pewnością, że był w Polsce znany i używany przed Gracjanem.
Przywiózł go do Polski w pierwszym dziesięcioleciu XII stulecia
współpracownik Iwona – Gallon, późniejszy biskup Paryża, który następnie jako legat papieski polecił zbiór ten przepisać w Polsce
i stąd na 17 ogólnie znanych jego rękopisów, w Polsce znajdują się
dwa: jeden w Archiwum Kapituły Krakowskiej drugi jest własnością
Metropolitalnej Kapituły Gnieźnieńskiej217. Należy przypuszczać, że
również inne biskupstwa w Polsce nabyły egzemplarze tego dzieła.
Razem z Tripartitą dostała się na ziemie polskie Reguła Akwizgrańska,
znajdująca się na kilkudziesięciu kartach w rękopisie krakowskim218.
Liczne również są dowody na to, że prawo powszechne od połowy XII wieku aż do Soboru Trydenckiego było nie tylko znane, ale
również stosowane w Polsce219. Dekret Gracjana nie miał wprawdzie jako całość mocy obowiązującej, ale podobnie jak dalsze części, które następnie weszły w skład Corpus Iuris Canonici, był
jednak źródłem prawa dla całego Kościoła, więc także dla Kościoła
w Polsce w kształtowaniu jego organizacji, prawa synodalnego, życia
chrześcijańskiego, w tym również eucharystycznego, przejawiającego
się między innymi w przechowywaniu i kulcie Eucharystii. Nie da się
dokładnie stwierdzić, odkąd powyżej przedstawione zbiory prawne zaIvonis Carnutensis Tripartita, cap. 33, PL CLXI, 168.
I. Subera, Historia, źródeł..., s. 80-83.
217
Tamże, s. 81-82.
218
Zob. Tamże, s. 82; Z. Budkowa, Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII wie
ku, Studia źródłowe 1(1957) s. 109-118; A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski
w zasięgu łacińskiej kultury..., s. 395, 399. 408; W. Abraham, Organizacja Kościoła
w Polsce..., s. 258.
219
Zob. A. Vetulani, Z badań nad znajomością powszechnego prawa kanonicz
nego w Polsce w XIII wieku, [w:] Studia z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1949,
s. 37-55.
215
216
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częto w Polsce stosować w praktyce. W każdym razie już w XIII wieku znajdowały się w Polsce zarówno Dekret Gracjana, jak i Dekretały
Grzegorza IX, których egzemplarze do dziś się zachowały, np. w bibliotece Kapituły Gnieźnieńskiej. Znane też były w Polsce Compilatio
I, II, III i IV. Potwierdzają to między innymi zachowane kodeksy rękopiśmienne. Liber VI220, Clementinae i Extravagantes prawdopodobnie
także szybko dotarły na teren Polski, na co mamy dowody w postaci
korzystania z ich treści przez ówczesnych polskich prawników221.
Dekrety późniejszych soborów i dokumenty prawne wydawane przez papieży w celu kierowania Kościołem były – jak potwierdza to raz po raz nasze prawo synodalne – nie tylko przyjmowane, ale
i pilnie stosowane w pasterskiej trosce o odnowienie i pogłębienie życia religijnego, między innymi w rozumieniu tajemnicy i rozumieniu
Eucharystii oraz karności Kościoła w Polsce222.
Ukazując drogę i różne kanały, poprzez które dopływało do Polski
prawo powszechne zawierające się w dziełach i zbiorach prawnych,
a wywierające wpływ na kształt prawa polskiego, musimy również
przejść do instytucji synodów odbywanych w Polsce, aby potem
przedstawić kształt i kierunek postanowień synodalnych.
Ustawodawstwo partykularne, występujące zazwyczaj w formie
statutów synodalnych, pojawiło się w Polsce dopiero w związku
z przeprowadzoną reformą według wzorów gregoriańskich na przełomie XII i XIII wieku. Do tego czasu Kościół w Polsce, tak w swej
organizacji, jak i w rozwijaniu działalności, kierował się praktycznie
zwyczajami lokalnymi. Powstawały one jako wypadkowa poglądów
i norm prawnych napływających z zagranicy oraz miejscowej sytuacji
i potrzeb wiernych223.
220
Zob. T. Silnicki i K. Gołąb, Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa
1956, s. 151-152.
221
W. Schenk, Kościół w Polsce dzielnicowej. Metropolia ostoją jedności, [w:]
Historia Kościoła w Polsce..., t. I, cz. 1, s. 156; B. Ulanowski, Synod prowincjalny
w Kamieniu , Kraków 1915, s. 38: Helcel trafnie wskazał na Dekret Gracjana, z któ
rego redaktorzy pełną ręką czerpali [...]. Dekret zaś rozpowszechniony był w Polsce
już od dawna, zanim synod w Kamieniu (ok. 1217 r.) nowe wydał rozporządzenia [...];
W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej...,
s. 429, 441.
222
Tamże, s. 430-446.
223
Tamże, s. 423.
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Decydującym i zasadniczym czynnikiem, który wpływał na ówczesne życie kościelne w Polsce, był monarcha. On to ogłaszał zarządzenia w sprawach kościelnych, wytyczał, idąc za postulatami
duchowieństwa, kierunek norm praktykom i zwyczajom, dalszą zaś
pracę wykonywali duszpasterze. Wraz z ustaleniem się opinii, że
Polska jest krajem chrześcijańskim, pomoc ze strony monarchy ulegała zmniejszeniu. Wzrastała zaś potrzeba posunięć ustawodawczych
ze strony lokalnych władz kościelnych. I tutaj wyłania się potrzeba
własnego prawa224.
Czynnikami, które ułatwiały rozwój ustawodawstwa partykularnego w Polsce, oprócz już wspomnianych zagranicznych dzieł i zbiorów prawnych oraz wpływu soborów powszechnych, jak i wyjazdów
duchowieństwa polskiego na studia prawnicze na Zachód, była jeszcze więź ze Stolicą Apostolską225. Więź ta powodowała, że biskupi
polscy otrzymywali wskazówki z norm i zasad prawa powszechnego oraz pomoc ze strony Stolicy Apostolskiej. Pewnego rodzaju
przejawem tej pomocy i troski były synody legackie – jako początki ustawodawstwa partykularnego, ale papieskiego226. Pierwsze statuty, które obejmowały całość aktualnych potrzeb życia kościelnego
w Polsce wydał dopiero w roku 1248 legat Jakub z Leodium na synodzie we Wrocławiu227. Poprzez działalność synodalną legatów zostały
stworzone podstawy pod dalszy rozwój ustawodawstwa kościelnego
w Polsce. Tym bardziej, że prawo powszechne nakładało na arcybiskupów gnieźnieńskich obowiązek zwoływania synodów prowincjalTamże, s. 424.
Zob. A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultu
ry..., s. 391.
226
Legat bowiem wydawał statuty powagą papieża, występował zawsze w imieniu
papieża. Legaci mieli ponadto za cel swojego działania, oprócz wprowadzania prawa
powszechnego do polskiej prowincji kościelnej, regulować i podnosić dyscyplinę kościelną, w tym wskazywać i normować obowiązki duchowieństwa i wiernych w zakresie życia eucharystycznego. Trzeba jednak dodać, że oddziaływanie legatów było
sporadyczne, a praktyczna realizacja przepisów i norm przez nich ogłoszonych zależała w dużym stopniu od stanowiska lokalnego episkopatu. A. Vetulani, Średniowieczny
Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury..., s. 391-392; P. Kałwa, Rys historycz
ny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej, Lublin
1939, s. 4-5.
227
Zob. R. Hube, Antiquissimae Constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis...,
s. 14-19; M. Montbach, Statuta synodalna…, s. 298-315; W. Wójcik, Kościelne usta
wodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej..., s. 446.
224
225
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nych w odpowiednim, przepisanym prawem czasie, i to pod groźbą
surowych kar228.
Działalność legatów papieskich nie była jednak zbyt skuteczna.
Pobyt ich był najczęściej krótkotrwały, nie mieli możności należytego dopilnowania, aby ich zarządzenia zostały urzeczywistnione
w praktyce i realizowane w życiu i działalności ówczesnego Kościoła.
Toteż trzeba było, aby wśród episkopatu polskiego znaleźli się biskupi, którzy by w oparciu o papiestwo i prawo powszechne wszczęli
konsekwentną akcję podnoszenia i wprowadzania w życie Kościoła
i wiernych prawa powszechnego, a także poprzez ożywienie instytucji
synodów prowincjalnych, jako podstawowego środka wszelkiej innowacji i reformy, wprowadzili Kościół polski w pełni w ramy Kościoła
powszechnego. Takimi właśnie duchownymi, wyrastającymi wysoko ponad miarę przeciętności, mogła poszczycić się stolica metropolitalna gnieźnieńska w XIII wieku i później. Otworzył to stulecie,
w dziejach Kościoła polskiego pod niejednym względem tak przełomowe, arcybiskup Henryk Kietlicz (1199-1219)229. Następni byli:
arcybiskup Pełka (1232-1258)230, arcybiskup Janusz (1258-1271)231,
a dalej arcybiskup Jakub Świnka (1283-1314)232 oraz późniejsi arcybiskupi gnieźnieńscy wprowadzający i rozwijający instytucję synodów
poprzez ich zwoływanie, odbywanie i wydawanie norm i przepisów
prawnych dostosowanych do potrzeb życia religijnego i rozwoju
Kościoła w Polsce233.
Wiadomości przekazane nam przez nasze roczniki, kroniki i dyplomy pozwalają stwierdzić, iż w okresie Polski dzielnicowej w XIII
228
M. Morawski, Synod prowincjonalny prowincji gnieźnieńskiej w dawnej Polsce,
Włocławek 1935, s. 5-6.
229
M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza..., s. 95-97; A. Vetulani,
Statuty synodalne Henryka Kietlicza..., s. 8-14; J. Umiński, Henryk Arcybiskup Gnieź
nieński zwany Kietliczem, Lublin 1926; Zob. M. Kosman, Między ołtarzem a tronem.
Poczet prymasów Polski, Poznań 2000, s. 24-27.
230
J. Nowacki, Arcybiskup Gnieźnieński Janusz i nieznany synod prowincjonal
ny w roku 1258, Leopoli 1933, s. 3-5; Zob. M. Kosman, Między ołtarzem a tronem...,
s. 30-31.
231
Tamże, s. 32; J. Nowacki, Arcybiskup Gnieźnieński Janusz i nieznany synod pro
wincjonalny w roku 1258, Leopoli 1933, s. 3-4.
232
T. Silnicki i K. Gołąb, Arcybiskup Jakub Świnka..., s. 155-180; M. Kosman,
Między ołtarzem a tronem..., s. 33-37.
233
P. Kałwa, Rys historyczny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego...,
s. 6-11; T. Silnicki, Biskup Nanker, Warszawa 1953, s. 12-43.
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wieku zebrania episkopatu w formie synodów czy zjazdów biskupich
były bardzo częste, a jednocześnie pozwalają przypuszczać, że z pewnością liczba polskich synodów prowincjalnych była znacznie większa, aniżeli można wyliczyć na podstawie dotąd znanych przekazów
źródłowych. Świadczy o tym między innymi fakt, że posiadamy teksty statutów synodów, o których milczą źródła historyczne. Z drugiej
strony o niektórych synodach znajdujemy tylko krótką wzmiankę kronikarza lub po prostu wnioskujemy jedynie o ich odbyciu z dokumentów. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było niewątpliwie to, że do
XIII wieku synody prowincjalne pozostawały w ścisłym związku ze
zjazdami państwowymi (colloquia) i odbywały się razem z nimi234.
Podczas odbywanych synodów, których zakres działania obejmował wszystkie sprawy ustawodawstwa i zarządu kościelnego, podejmowano również kwestie związane z pouczaniem w przedmiocie
wiary, oczywiście bez rozstrzygnięć dogmatycznych. Poruszano zapewne także i kwestie związane z życiem eucharystycznym Kościoła
w Polsce, w tym z obowiązkiem przyjmowania komunii świętej, rozwojem życia religijnego i moralnego, podejmowano sprawy odnoszące się do przechowywania Najświętszego Sakramentu i związane
z kultem Eucharystii. Granicę jednak uprawnień synodów stanowiło
prawo powszechne. Granica ta nie była jednak, aż do schyłku XIII
wieku, bezwzględna. Synody prowincjalne były bowiem źródłem prawa partykularnego, one je wytwarzały, następnie rozwijały, wreszcie
broniły go przed prawem powszechnym, dążącym do ujednolicenia
dyscypliny prawnej w całym Kościele235.
M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza..., s. 95-97; T. Gromnicki,
Synody prowincjonalne…, s. 35-47.
Profesor Vetulani sądził, że wobec silnego nacisku Episkopatu na uzyskanie przywilejów gospodarczych dla Kościoła w Polsce mniej miano zrozumienia dla poprawy
dyscypliny kościelnej i dla dostosowania zwyczajowych zasad prawa partykularnego do norm prawa powszechnego, choć, jak twierdził, możemy dostrzec i w tym kierunku idące pewne usiłowania, które nie dały zadawalającego wyniku. A. Vetulani,
Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury..., s. 393.
Tak samo sądził biskup Walenty Wójcik: “Statuty XIII wieczne większy kładły nacisk na przywileje gospodarcze Kościoła niż na wprowadzanie prawa powszechnego,
natomiast od XIV wieku, stanowczo przeważa materiał czysto kościelny”. W. Wójcik,
Kościelne ustawodawstwo patrykularne w Polsce przedrozbiorowej..., s. 448.
235
S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów-WarszawaKraków (b.d.w.) s. 99.
234
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Należy także powiedzieć, że ustawodawstwo synodów prowincjalnych z jednej strony najlepiej i najściślej formułowało normy prawa
partykularnego, a drugiej zaś było kanałem, przez który przenikały
do prowincji zasady prawa powszechnego; było ono przeto polem, na
którym te dwa systemy prawne ze sobą się ścierały, na którym – do
pewnego stopnia – uzewnętrzniała się ich wzajemna siła236.
Kiedy instytucja synodów legackich i prowincjalnych była już częściowo wykształcona i funkcjonowała, wchodzi do Polski, pod wpływem
uchwały Soboru Laterańskiego IV, podanej wcześniej w Dekretałach
Grzegorza IX237 instytucja synodu diecezjalnego238. W myśl rozporządzenia soboru, synod diecezjalny miał być zwoływany co roku,
po zakończeniu obrad synodu prowincjalnego, celem ogłoszenia na
nim uchwał powziętych przez synod biskupów prowincji. W Polsce
natomiast przyjęła się praktyka odwrotna. Biskupi częściej zwoływali
w swoich diecezjach synody w celu przygotowania materiałów na
zbliżający się synod prowincjalny239. Odwrotność ta jednak, wydaje
się, nie zadziałała na szkodę, albowiem synody diecezjalne przygotowywały materiał, problemy i zagadnienia pod przyszłe obrady synodu
prowincji. Poza tym synody diecezjalne obradowały nad wprowadzaniem norm prawa powszechnego do diecezji, szczególnie, jak to
zobaczymy, w okresie wprowadzania reformy trydenckiej240. Część
synodów dostarczała jednocześnie duchowieństwu poprzez swe statuty podręcznik teologii praktycznej (prawa, teologii pastoralnej i liturgii), który często był ważną wskazówką dla wszystkich obowiązków
i czynności duchowieństwa i wiernych. Podręcznik ten dotykał jednocześnie spraw odnoszących się do sprawowania i przyjmowania
sakramentów świętych, w tym Eucharystii, jej przyjmowania, udzielania, zanoszenia chorym. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich spraw
Tamże, s. 99-100.
c. 25, X, V, 1.
238
Zob. M. Razzi, De synodis dioecesanis et de constitutionibus synodalibus,
Apollinaris 28(1955) s. 313; W. Wójcik, Synody polskie w latach 1918-1968 na tle
rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Prawo Kanoniczne 13(1970) nr 3-4,
s. 128; J. Sawicki, Ze studiów nad synodami diecezji wrocławskiej w XIII wieku, Prawo
Kanoniczne 4(1961) nr 1-4, s. 173-175.
239
W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbioro
wej..., s. 453; Tenże, Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodaw
stwa synodalnego w Polsce, Prawo Kanoniczne 13(1970) nr 3-4, s. 132.
240
Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 85-100.
236
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i problemów poruszanych przez synody. To wszystko, dyskutowane
i poruszane na synodach diecezjalnych i ujęte już w pewne normy
prawne, przenoszono, poprawiano i uzupełniano nowym materiałem
prawnym czy teologicznym i po dyskusjach opracowywano tak, że na
nowo poruszone problemy stawały się prawem obowiązującym dla
całej prowincji kościelnej.
Synody więc odgrywały w życiu Kościoła polskiego szczególną
rolę. Nie tylko bowiem kształtowały życie Kościoła pod względem
organizacyjnym, gospodarczym, religijnym, sakramentalnym, pastoralnym, obyczajowym i moralnym, ale jednocześnie odgrywały rolę
kanałów, którymi docierały nowe tendencje chrześcijańskiego i kościelnego życia. Były ośrodkiem, przy pomocy którego kształtowało
się w swoistych warunkach życie społeczności religijnej, a w tym pojawiał się problem Komunii świętej wiernych i całego życia eucharystycznego Kościoła.
Trudno jest na podstawie tego, co powiedziano wyżej, przeprowadzić
szczegółową analizę przenikania zasad prawa powszechnego do prawa
partykularnego w Polsce wytyczoną na początku omawianego zagadnienia, albowiem dotychczasowe badania nad prawem synodalnym są
dalekie od ukończenia; brak jest ponadto niektórych materiałów źródłowych, do innych trudno dotrzeć, a z drugiej strony trudno przechwycić
i przeanalizować te zbiory i przepisy, które takowy wpływ miały. Prace
w tym zakresie są zapewne godne pogłębienia i kontynuacji. Można
i należy jednak powiedzieć, że prawo powszechne dobrze opracowane
i skodyfikowane dostarczyło polskiemu prawu partykularnemu obfitego materiału programowego, co z kolei ustawodawstwo synodalne
wykorzystywało do celów życia i rozwoju Kościoła w Polsce. Ta recepcja nie była tylko czymś biernym, polegającym na przenoszeniu
tekstów ze zbiorów czy akt ustawodawczych do statutów partykularnych241. Zgodnie z zasadami i ideami wyrażonymi w aktach ustawodawczych Kościoła autorzy statutów synodalnych w sposób twórczy
układali normy prawne dla swego terytorium, czerpiąc źródła z prawa
powszechnego, rozwiązywali też problemy nietknięte jeszcze przez
prawo powszechne, a wymagające rozwiązania w konkretnej sytuacji
lokalnej. W tej twórczej, a czasami powielanej tylko pracy ustawoW. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbioro
wej..., s. 489-490.
241
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dawcy synodalni napotykali również trudności. Albowiem duchowieństwo i wierni żyjący według prawa zwyczajowego nie przyjmowali
łatwo norm przynoszonych z zagranicy242. Ponadto musiano uzupełnić
luki w prawie243. Jednocześnie w tej pracy i wysiłkach ustawodawczych prawodawcy zdawali sobie sprawę, że prawa powszechnego nie
można przenosić na grunt Polski mechanicznie. Należało ze zbiorów
powszechnych wybrać te, które były dla terytorium Polski pożądane
i możliwe do realizacji, dopasować i dostosować je do świadomości
prawnej społeczeństwa, poziomu moralnego i religijnego, do praw
i interesów stanów, a zwłaszcza do praw państwowych244.
Synody polskie, czerpiąc zatem z prawa powszechnego, ubogacały
to prawo materiałem rodzimym, ujętym przez prawodawcę diecezjalnego czy prowincjalnego stosownie do potrzeb lokalnych. Wymagało
to, jak już wspomniano, od redaktorów umiejętności wprawnego
i precyzyjnego operowania tekstami ze zbiorów prawa powszechnego, Pisma świętego, pod kątem ich praktycznego i użytecznego zastosowania. Świadczy to o dużym wyrobieniu prawniczym oraz
o znajomości potrzeb diecezjalnych, lokalnych. Te ostatnie zastosowały definicje zweryfikowane niewątpliwie podczas wizytacji przedsynodalnej, od której niektórzy ordynariusze diecezji przywiązywali
wyjątkową wagę. Można więc powiedzieć, że stwierdzona, szczególnie podczas wizytacji, panująca sytuacja w diecezjach stanowiła punkt
wyjścia dla redakcji postanowień synodalnych.
Wnikliwości wymagało zachowanie zwyczajów i ustaw partykularnych przeciwnych prawu powszechnemu. Decydować musiały tutaj
racje wyższego rzędu. Gdy w konkretnej sytuacji zachowanie prawa powszechnego nie przyniosłoby zamierzonych przez prawodawcę wyników albo nawet spowodowałoby szkodę duchową, wówczas
ustawodawca partykularny występował z inicjatywą zachowania przeWystarczy zwrócić uwagę, z jakimi oporami spotykały się przepisy wydane przez legatów papieskich w sprawie celibatu duchowieństwa albo przepisy prawa
kanonicznego dotyczące spraw małżeńskich, w szczególności głoszenia zapowiedzi.
Trochę lepiej wyglądała sprawa życia eucharystycznego wiernych, obowiązków duchowieństwa, sprawowania Eucharystii i troski o nią, a o tym, że najlepiej to nie wyglądało, świadczą wprowadzane przez prawodawców sankcje karne. Zob. A. Vetulani,
Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury..., s. 391.
243
W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbioro
wej..., s. 459.
244
Tamże, s. 491.
242
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ciwnego zwyczaju czy normy prawnej. Analogicznej decyzji wymagała sytuacja, gdy prawo powszechne było zbyt trudne lub niemożliwe
do realizacji, jak np. było z terminem Komunii wielkanocnej, o czym
będzie mowa w dalszej części rozprawy.
Działalność i twórczość ustawodawców partykularnych nie była
równomierna. Natężenie jej zależało nie tylko od rozwoju prawodawstwa powszechnego, ale także od potrzeb miejscowych i od możliwości wprowadzania w życie Kościoła i wiernych danego przepisu czy
normy prawnej. Czynniki te wpływały jednocześnie na treść ogłaszanych i wydawanych uchwał synodalnych. Zgodnie z tym, jak zobaczymy poniżej, synody z XIII wieku zajęte były najbardziej recepcją
prawa powszechnego, co będzie jeszcze bardziej widoczne w ustawodawstwie synodalnym po Soborze Trydenckim245, oraz realizacją swobód i przywilejów kościelnych246. Synody z XV wieku, gdy stosunek
prawa powszechnego na ogół został uregulowany przez kodyfikację
arcybiskupa Mikołaja Trąby, obradowały przeważnie nad sprawami lokalnymi, jak stosunek do żądań szlachty, oraz, co nas szczególnie interesuje, nad bolączkami ówczesnego duszpasterstwa, a w tym Komunii
chorych, przechowywania Najświętszego Sakramentu, obowiązkami
i zadaniami ówczesnych duszpasterzy. Podobna była treść uchwał
synodalnych z XVI wieku przed przyjęciem uchwał trydenckich.
Natomiast od 1577 roku247, a nawet w niektórych diecezjach i wcześ
niej, zasadniczym przedmiotem obrad stała się realizacja dekretów soborowych w diecezjach i parafiach248.
Z konkretnymi przykładami wpływu prawa powszechnego na ustawodawstwo, kształt i kierunek postanowień polskich synodów dotyczących zagadnienia przechowywania i kultu Eucharystii możemy
spotkać się w wielu konkretnych rozwiązaniach prawnych podejmowanych przez ustawodawstwo synodalne. Synody i tworzone przez
Zob. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 175-434.
J. Sawicki, Z dziejów ustawodawstwa synodalnego diecezji przemyskiej obrząd
ku łacińskiego, Kraków 1947, s. 18-19.
247
W tym to roku na synodzie w Piotrkowie przyjęto uchwały i postanowienia
Soboru Trydenckiego i oficjalnie zaczęto wprowadzać je w życie Kościoła polskiego.
Zob. A. Pawiński, Synod piotrkowski w roku 1577, [w:] Źródła dziejowe, t. IV, Warszawa
1877, s. I-XXXVII: J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 75-106.
248
W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne we Polsce przedrozbioro
wej..., s. 492; W. Góralski, Reformistyczne synody płockie..., s. 12-25.
245
246
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nie prawo synodalne, idąc za wskazaniami prawa powszechnego
i przenosząc to prawo na swoje lokalne warunki oraz życie Kościoła
i wiernych w Polsce, starało się to prawo odzwierciedlać jak najwierniej w tworzonych normach prawnych, jednocześnie wprowadzając
pewne nowe rozwiązania i uregulowania prawne, wymuszane przez
polskie zwyczaje i tradycję oraz lokalne warunki życia wiernych.
Zakończenie
Problematyka przechowywania i kultu Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej stanowi interesujący element życia religijnego i kultycznego wiernych duchownych
i świeckich tamtego czasu. Życie eucharystyczne Kościoła, przyjmowanie Eucharystii, jej kult i przechowywanie jest w jakimś stopniu
miernikiem i odbiciem życia religijnego, świadczy o zaangażowaniu,
przeżywaniu i rozumieniu prawd wiary oraz pobudza do życia zgodnego z wiarą i przykazaniami. Wpływa więc na całokształt życia religijnego, któremu podstawy stwarza między innymi Eucharystia.
Studiowanie i analizowanie dawnego polskiego ustawodawstwa synodalnego pozwala na stwierdzenie, że polska kultura narodowa ma
charakter na wskroś chrześcijański. Wiele bowiem faktów prawnych
i elementów oraz okoliczności z życia religijnego Kościoła w Polsce,
w tym życia eucharystycznego, wskazuje na jego siłę, rozwój i zachodzące zmiany w życiu Kościoła polskiego poprzez wydawane normy
prawa partykularnego. Widoczny jest wyraźny, ustawiczny, konkretny
i ofiarny wysiłek zarówno polskiej hierarchii kościelnej, jak i duchowieństwa, aby chrześcijańskie zasady wiary i moralności, które umacniało i pobudzało przyjmowanie komunii świętej, kult Eucharystii
i jej przechowywanie, zapuściły jak najgłębsze korzenie w umysłach
i sercach wiernych powierzonych ich duszpasterskiej pieczy. Te zaszczepione wartości Boże, a zarazem i głęboko humanistyczne, które wypływały także z życia eucharystycznego i były jego owocem,
kształtowały poprzez wieki oblicze polskiego narodu i owocują do
dziś w naszym życiu religijnym i moralnym.
Polskie uchwały synodalne stanowią jedno ze znamienitszych
źródeł poznania warunków, w jakich Kościół w Polsce żył i działał.
Dostarczają bogatego materiału określającego i normującego każdy
dział życia religijnego i kościelnego. Szczególnie bogato i szczegółowo traktowano sakramenty święte, jako źródło łask i uświęcenia,
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odnosiło się to także do Eucharystii. Prawodawcy synodalni podawali szereg przepisów dotyczących nauczania i przygotowywania wiernych do życia eucharystycznego, ważnego i godnego udzielania oraz
przyjmowania Eucharystii, jej czci i szacunku, kultu oraz wskazywali
na warunki i cel przechowywania Najświętszego Sakramentu.
Statuty synodalne informowały nas niejednokrotnie o trudnościach
i problemach związanych z życiem eucharystycznym, kultem Eucha
rystii i przyjmowaniem komunii świętej, która miała kształtować
życie i postawę chrześcijanina. Wymagania dotyczące życia eucharystycznego, kultu i przechowywania Eucharystii natrafiały nieraz na
brak dobrej woli i akceptacji tak ze strony wiernych, jak i duszpasterzy. Toteż prawodawcy synodalni musieli kierować słowa nagany i odpowiednie zarządzenia dyscyplinarne i karne. Chrześcijanie bowiem
w Polsce odznaczali się wprawdzie szczerą i żywiołową religijnością
lecz w przestrzeganiu wymagań Kościoła co do życia eucharystycznego wykazywali czasem dużo opieszałości i zaniedbania.
Rzadziej synody wytykały zaniedbania duchowieństwu, choć można spotkać i takie, które wprost domagały się właściwego zachowania, postawy podczas wykonywania świętych obrzędów, jak i życia
zgodnego z nauką Chrystusa i Kościoła. Choć ustawodawcy synodalni
stawiali sobie za główny cel podawanie wszechstronnych i wyczerpujących wskazań dotyczących poprawnego i sumiennego wypełniania
kapłańskich posług religijnych co do życia eucharystycznego, to dla
niedbałych, opieszałych i opornych duszpasterzy zarządzenia te były
równocześnie pośrednim upomnieniem i wezwaniem do przeprowadzenia szczerego rachunku sumienia i poprawy. W stosunku zaś do
wiernych synody nakazywały duchowieństwu nie tylko gorliwą nad
nimi pracę duszpasterską, ale zarazem pragnęły stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla umożliwienia wszystkim osiągnięcia celu
wiecznego. Dlatego wzywały i zachęcały, aby życie eucharystyczne rozwijało się, było właściwie rozumiane przez duchowieństwo
i wiernych, a przyjmowanie komunii świętej, kult i przechowywanie
Eucharystii stwarzały podstawę autentycznie chrześcijańskiego życia.
Należy podkreślić, że po soborze Trydenckim (zwłaszcza od wieku
XVII) rozpoczął się w Polsce okres jakby bardziej intensywnej i gorliwej pracy duszpasterskiej oraz rozwoju bardziej pogłębionego życia
religijnego, o czym wyraźnie świadczą statuty synodów potrydenckich. Synody tego okresu stanowiły skuteczne narzędzie posoborowej
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odnowy życia eucharystycznego wiernych. Chodziło zarówno o wykorzenienie z mentalności i postępowania wiernych pewnych tendencji i praktyk, jak i wpojenie zasad pozytywnych, zgodnych z duchem
Tridentinum.
Uchwały i zarządzenia synodów zawarte w uchwałach synodalnych
mocno zaważyły na życiu katolickim w Polsce, w tym na właściwym
rozumieniu i podejściu do Eucharystii, kulcie i życiu eucharystycznym duchowieństwa i wiernych świeckich. Statuty synodów składały się bowiem na obowiązujący kodeks polskiego prawa kościelnego.
Stąd czerpano wiadomości, czym jest Eucharystia, jakie ma znaczenie
dla życia i postępowania chrześcijanina, kiedy i jak należy ją godnie
i owocnie sprawować i przyjmować. Tu znajdowano naukę i zarządzenia co do czasu, miejsca i sposobu udzielania komunii świętej, kultu
i przechowywania Eucharystii. Można powiedzieć, że ustawodawstwo
synodalne Polski przedrozbiorowej skutecznie zaradzało potrzebom
Kościoła polskiego i życia religijnego wiernych. Ustawodawcy synodalni zaś stwarzali i budowali fundamenty i korzenie pod naszą wiarę,
zasady chrześcijańskiego życia, w tym eucharystycznego, jak i chrześcijańską kulturę.
Keeping and cult of the Eucharist in synodal legislation of Poland before the
partitions
Keeping and cult of the Eucharist un the light of synodal legislation of Poland
before historical partitions is an interesting element of religious and cultic life of the
faithful clerical and lay people of that historical age. Eucharistic life of the Church,
cult of the Eucharist an its keeping is a yardstick and reflection of religious life, it
shows the commitment, experiencing and understanding of the truths of faith and this
all stimulate for the living according to the faith and commandments.
Analysis of resolutions and statutes of Polish legate, provincial and diocesan
synods in period before the partitions allows to state, that national Polish culture has
character that its Christian throughout. Many synodal resolutions seems to confirm
it, indicating the influence of standards of Polish particular law on Polish culture, life
and image of the Church. This legislation brought in specific effort so as Christian
principles of faith and morality, which strengthened and stimulated taking the Holy
Communion, cult of the Eucharist and its keeping struck the roots very into the minds
and hearts of the faithful and into the life of Church.
Polish synodal legislation is one of the most interesting sources for finding the
conditions, in which the Church had lived and acted in Poland. It provides rich
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material determining and normalizing each sector of religious and church life. The
Holy Sacraments were treated in especially rich and detailed manner, including first
of all the Eucharist. Synodal legislators gave series of recipes about how to teach and
prepare the faithful for Eucharistic life, valid and dignified giving and receiving the
Eucharist, its reverence and respect, cult as well as they point out the conditions and
purpose to keep the Holy Sacrament. Many times they informed about difficulties
and problems connected with Eucharistic life, cult of the Eucharist and taking the
Holy Communion, which supposed to shape the life and attitude of real Christian.
Especially important were the synodal resolutions after Council of Trent, which were
effective tools for post-council revival of the Church, including Eucharistic life.
Synodal legislators created and built foundations and roots for our faith, principles of
Christian life as well as Christian culture.

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ukazała się książka
Urszula Nowicka
STWIERDZENIE STANU WOLNEGO
WIERNYCH PRAWOSŁAWNYCH
NA FORUM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Książka jest wnikliwą analizą problematyki dotyczącej małżeństw wiernych
prawosławnych z punktu widzenia katolickiego, m.in. kwestii różnic w katolickiej
i prawosławnej nauce o sakramencie małżeństwa. Autorka szczegółowo omawia
zagadnienia takie jak instytucja rozwodu w Kościele prawosławnym, procedura
dotycząca stwierdzenia stanu wolnego czy małżeństwa cywilne wiernych
prawosławnych.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Prawo Kanoniczne
55 (2012) nr 1

Ks. Witold Jemielity

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA I SEPARACJA
W DIECEZJI WIGIERSKIEJ
I AUGUSTOWSKIEJ, CZYLI SEJNEŃSKIEJ
Treść: Wstęp. – 1. Prawo cywilne do 1836 r. – 2. Prawo z 1836 r. – 3. Nazwa sądu.
– 4. Tytuły spraw. – 5. Fazy procesu. – 6. Przysięga świadków. – 7. Pełnomocnik.
– 8. Pytania sądowe. – 9. Współdziałanie władzy cywilnej. – 10. Wyrok sądowy. –
11. Koszta procesu.

Wstęp
W Archiwum Diecezjalnym w Łomży zachowały się akta dotyczące ogólnie spraw małżeńskich oraz pięćdziesiąt dwa poszyty unieważnienia bądź separacji małżeństwa konkretnych osób. Akta te zawierają
się czasowo od 1798 r. do pierwszej wojny światowej, a terenowo odnoszą się do diecezji wigierskiej (1799-1818) i diecezji augustowskiej,
czyli sejneńskiej (1818-1925). Był to okres zaboru pruskiego (1795-1807), Księstwa Warszawskiego (1807-1815) i Królestwa Polskiego.
Poszczególne rządy stosowały własne prawo małżeńskie, zaś Kościół
zabiegał o przestrzeganie norm katolickich w odniesieniu do sakramentu małżeństwa. Autor zamierza przedstawić to zagadnienie, wspólne i dla innych diecezji.
1. Prawo cywilne do 1836 r.
W dawnej Polsce nieznane były śluby cywilne i rozwody. Sytuacja
w tym względzie zmieniła się wyraźnie po rozbiorach kraju. W 1800 r.
proboszcz w Białymstoku, ks. Łapinkiewicz, informował biskupa wigierskiego, Franciszka Karpowicza, że pan Krakow, urzędnik regencji
pruskiej, uzyskał rozwód według praw pruskich. Obecnie chce żenić
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się z inną osobą, ale nie zwracał się do sądu duchownego o stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa. Wszyscy na mnie nalegają pisał proboszcz, żebym pobłogosławił nowy związek. Musiał
już przyjąć na zapowiedzi. Oświadczył jednak proszącym, że ślubu
nie udzieli dopóty, dopóki nie okażą mu wyraźnego zezwolenia na
piśmie od biskupa lub co najmniej rezolucji rządowej, obowiązującej go do udzielenia ślubu. Narzeczeni udali się z prośbą do rządu
i zapewne wkrótce przyniosą dekret. Ks. Łapinkiewicz pytał biskupa, „czyli mam ulegać prawom świeckim, czyli też upierać się przy
prawach duchownych”. W odpowiedzi na to pismo biskup Karpowicz
zarzucił ks. Łapinkiewiczowi zdradę Kościoła, zagroził powiadomieniem o tym fakcie kongregacji rzymskiej, która wymierzy księdzu kary kościelne. W następnym piśmie do biskupa proboszcz uznał
swój błąd i przedstawił dalszy bieg sprawy. Kamera pruska stwierdziła, że ponieważ według praw krajowych nie ma żadnej przeszkody,
ksiądz może udzielić ślubu. W kilka dni potem jeden z urzędników
kamery pruskiej zagroził księdzu karami pieniężnymi. Gdy ten nie
ustąpił, pan Krakow zwrócił się do regencji pruskiej, a ta zobowiązała proboszcza do udzielenia ślubu. Ks. Łapinkiewicz odwołał się
do regencji, tłumaczył, że skoro król pruski nie „nadwerężył” praw
duchownych, to on ma je zachowywać. Wówczas regencja poleciła
panu Krakowi podjąć decyzję, u kogo chce brać ślub: u ruskiego księdza, u pastora czy u księdza katolickiego. On zdecydował się na trzecie rozwiązanie. Regencja ponownie zobowiązana ks. Łapinkiewicza
do udzielenia ślubu, a gdyby odmówił, czeka go zwrot wydatków dla
pana Krakowa, i to nawet poprzez proces. Proboszcz i tym razem nie
uległ presji urzędników, a pan Krakow wziął ślub w cerkwi. Kończąc
swój list ks. Łapinkiewicz pisał, że nie wie, co dalej nastąpi, od prawie
dwóch tygodni jest niezmiernie zmartwiony1.
Kodeks Napoleona, ustanowiony dekretem z 20 stycznia 1808 r.,
nakazywał zawieranie małżeństw cywilnych i zezwalał na rozwody.
Przyjęta na wzór francuski konstytucja nazwała religię katolicką „religią stanu”, ale według rozumienia władzy nie oznaczało to religii
panującej. Utworzone na kongresie wiedeńskim w 1815 r. Królestwo
Polskie odziedziczyło stan prawny istniejący w dawnym Księstwie
Archiwum Diecezjalne w Łomży (skrót: ArŁm), Zespół Ogólny (skrót: II), II
sygn. 420.
1
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Warszawskim. Ustawa konstytucyjna, podpisana 27 listopada 1815 r.
przez cesarza Aleksandra I, jako króla Polski, gwarantowała religii
katolickiej szczególną opiekę ze strony rządu, pozostawiając jednocześnie swobodę kultu innym wyznaniom. W dziedzinie prawa cywilnego, obejmującego m.in. prawo małżeńskie, obowiązywał nadal
Kodeks Napoleona.
Zapowiedzią rozwiązania problemu, który antagonizował władze
kościelne i państwowe, stała się odezwa Aleksandra I z dnia 5 września 1816 r., skierowana do Komisji Rządowej Sprawiedliwości,
w której cesarz apelował o odnowienie prawa małżeńskiego w duchu religii katolickiej. W projekcie nowelizacji wymienionej Komisji znalazł
się szereg nowych dyspozycji, m.in. przyznanie sądom ziemskim prawa do rozpoznawania i rozstrzygania spraw o nieważność małżeństwa
i separację, w postępowaniu przy udziale kościelnego obrońcy węzła
małżeńskiego. Projekt ten w 1818 r. zyskał poparcie senat, a został odrzucony przez sejm. Sądy świeckie orzekały o nieważności małżeństw,
uznano za prawomocne rozwody uzyskane w sądach świeckich, a nie
kościelnych, w sądach świeckich dopuszczano jedynie duchownych
obrońców małżeństw. Duszpasterze odmawiali rozwiedzionym małżonkom błogosławienia ślubów, chociaż władze cywilne naciskały, aby oni asystowali przy zawieraniu związków, nawet wówczas,
gdy miało to kolidować z prawem kanonicznym. Mnożyły się skargi
w sprawach małżeńskich2.
Te i inne usiłowania rządu spotykały się ze zdecydowanym protestem biskupów. W klimacie pewnego uprzedzenia do prawa małżeńskiego zawartego w Kodeksie Napoleona sejm Królestwa Polskiego
w dniu 1 czerwca 1825 r. przyjął ustawę o małżeństwie nieco bardziej liberalną w porównaniu do projektu z 1818 r. Wprowadzono
wyznaniową formę zawierania małżeństwa oraz połączono akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Znaczącą innowacją, zawartą
w art. 249 Kodeksu, było poza tym wprowadzenie procedury orzekania
w sprawach małżeńskich (nieważność, rozwiązanie, separacja) wyłącznie przez sądy cywilne, co oznaczało uznanie prawomocności
m.in. orzekanych przez nich rozwodów. Do udziału w postępowa2
W. Rostocki, Księstwo Warszawskie, Encyklopedia Katolicka, t. 10, s. 114.
W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem (18151965), Rzym 1966, s. 137.
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niu o unieważnienie lub rozwiązanie małżeństwa mógł być dopuszczony duchowny obrońca związku małżeńskiego, którego zadaniem
była obrona „całości związku religijnego i oświecenie sędziów w stosowanych dla przypadku prawidłach religijnych”. Przyznanie władzy świeckiej przez kodeks cywilny Królestwa Polskiego jurysdykcji
sądowej nad małżeństwem religijnym w pełnym zakresie (nie tylko
odnośnie do jego skutków cywilnych) wywołało ostry sprzeciw biskupów Królestwa Polskiego, nie godzących się z uchwałą sejmu.
W piśmie z 19 maja 1825 r., wystawionym w Warszawie, biskupi powoływali się m.in. na kanon XII sesji XXIV soboru trydenckiego. Pewną nadzieję na zmianę prawa małżeńskiego z 1 czerwca
1825 r. obudził car Mikołaj I, który 25 czerwca 1829 r. zlecił Radzie
Administracyjnej Królestwa Polskiego ułożenie nowego projektu
w tym zakresie, uwzględniającego jurysdykcję kościelną. Przygotowana
propozycja spotkała się jednak z opozycją Izby poselskiej w dniu
30 czerwca 1830 r. (podczas ostatniego posiedzenia przed powstaniem
listopadowym). W 1832 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego
poleciła biskupom, aby do sądów cywilnych wyznaczyli ze strony duchowieństwa obrońców, czemu oparli się biskupi3.
W 1832 r. komisja rządowa spraw wewnętrznych i duchownych
pisała do biskupa sejneńskiego Mikołaja Manugiewicza, że art. 249
cywilnego kodeksu Królestwa Polskiego względem wyznaczenia ze
strony duchowieństwa katolickiego obrońców duchownych przy sądach dla spraw unieważnienia małżeństwa nie osiągnął dotąd zamierzonego skutku. Dlatego Rada Administracyjna decyzją swoją z dnia
11/23 października tego roku nakazała wykonanie wspomnianego
artykułu prawa. Niech biskup niezwłocznie wyznaczy obrońców duchownych. W odpowiedzi na to z 17 grudnia, biskup Manugiewicz
przytoczył kanon soboru trydenckiego oraz bullę Dei Miseratione papieża Benedykta XIV i stwierdził, że nierozerwalność małżeństwa dotyczy głównego dogmatu Kościoła. Dlatego on nie wyznaczy obrońcy
małżeństwa, a prosi o cofnięcie artykułu 249. Biskup Manugiewicz
postępował w tej sprawie zgodnie z wytycznymi Sekcji Duchownej
Rzymsko-Katolickiej w Warszawie. Dnia 24 listopada 1832 r. Sekcja
3
W. Góralski, Interwencja biskupów Królestwa Polskiego w obronie jurysdykcji
w sprawach małżeńskich po uchwaleniu w 1825 r. nowego prawa małżeńskiego, Jus
Matrimoniale, t. 9 (15) 2004, s. 185 n. ArŁm, II 89.
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Duchowna stwierdziła, że w 1825 r. pierwszej księdze kodeksu cywilnego nadano fałszywe tłumaczenie. Prawo cywilne bowiem, mające za przedmiot sprawy zewnętrzne, nie może mieć zastosowania
w materiach sumienia. Dla tej przyczyny stanowiąc o małżeństwach
i ich rozwiązaniu prawo cywilne mogło tylko mieć na celu względy cywilne i skutki, które wypływają z małżeństwa. Duchowni powinni iść
za przykładem starotestamentowego Eleazara, który wzbraniał się jeść
mięso i wolał raczej umrzeć niż złamać przepisy religijne. Obecność
duchownych w roli obrońców sądowych wierni mogliby odebrać jako
zgodę na rozwody. Jeśli Rada Administracyjna obstaje przy tym, aby
prawo z 1825 r. uzyskało pełne i całkowite wykonanie, to duchowieństwo żąda spełnienia następujących warunków: 1. Prawo cywilne
ma na celu tylko małżeństwo i jego skutki pod względem cywilnym.
2. Osoby, które otrzymały unieważnienie małżeństwa pod względem
cywilnym, jeżeli chcą zawrzeć nowe związki, powinny zastosować się
nie tylko do prawa cywilnego, ale i do prawa kościelnego właściwego wyznania. Po takim ogłoszeniu przez Radę Administracyjną obrońcy małżeństwa nie będą mogli odmawiać swojej obecności w sądach,
jak tego chce prawo z 1825 r., i nie będzie więcej żadnej trudności
z wypełnieniem tego prawa. Jeżeli Rada Administracyjna nie wyraża na to zgody, Sekcja Duchowna prosi o przedstawienie tej sprawy
przed tron cara-króla. Natomiast na przyszłym sejmie będzie wielu
takich, którzy by chcieli zniweczyć wszelką religijność, celem obalenia porządku społecznego i obniżenia sakramentu małżeństwa do
rzędu prostej umowy cywilnej. Ci, którzy najwięcej nastawali przeciw
świętości małżeństwa na sejmie w 1830 r., okazali się też najbardziej
zapaleni podczas rewolucji. Wobec takiej postawy duchowieństwa,
nalegania władz cywilnych trwały nadal. W maju 1835 r. trybunał cywilny pierwszej instancji województwa augustowskiego pisał do biskupa Choromańskiego, że ks. Józef Giecewicz, mianowany w 1827 r.
obrońcą małżeństwa, od dawna nie spełnia swoich obowiązków
i zamiast mieszkać w Łomży, przebywa w innej miejscowości, odleg
łej o 40 km od Łomży. Trybunał prosił biskupa o mianowanie innego
obrońcy małżeństwa. Biskup Choromański wytłumaczył się brakiem
uprawnień, gdyż był tylko administratorem diecezji, po śmierci biskupa Manugiewicza. Konsystorz zaś stwierdził, że obrońcy duchowni
ustanowieni dawniej przy sądach cywilnych obecnie nie pełnią swych
funkcji. Zmiana przepisów cywilnych w sprawach małżeńskich nastą-
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piła dopiero, gdy ukaz carski Mikołaja I z dnia 24 czerwca 1836 r.
przywrócił Kościołowi jurysdykcję w sprawach małżeńskich. Do
1836 r. brak obrońcy małżeństwa w sądzie cywilnym nie powodował
wstrzymania spraw rozwodowych. W 1833 r. przy unieważnieniu małżeństwa Gutowskich trybunał cywilny województwa augustowskiego
zaznaczył: Kiedy wszakże wezwany obrońca związku małżeńskiego
nie stawił się na termin dzisiejszy, trybunał pomimo jego nieobecności dozwolił prowadzić sprawę. Po ogłoszeniu ukazu carskiego konsystorz obejmujący swym działaniem strony litewskie pisał do biskupa,
że dawniej obrońcą małżeństwa był mianowany ks. Butrymowicz,
lecz wskutek dyspozycji biskupa Manugiewicza nie stawał w sądach, chyba tylko bez wiedzy konsystorza. Wypada koniecznie wybrać kapłana i odebrać od niego przysięgę przepisaną bullą Benedykta
XIV. Konsystorz dla stron łomżyńskich przedstawił biskupowi osobę
ks. Józefa Mocarskiego, proboszcza z Dobrzyjałowa. Oba konsystorze
zwracały uwagę na to, by obrońca małżeństwa mieszkał w bliskości
posiedzeń trybunału cywilnego4.
W kilku sprawach wniesionych do sądu duchownego strony były po
rozwodzie cywilnym. W 1811 r. rozwodu cywilnego udzielił trybunał
cywilny pierwszej instancji departamentu łomżyńskiego w składzie:
sędzia prezydujący, zastępca sędziego, sędzia zastępca prokuratora
i sekretarz. Po długim uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził: „związek małżeński ustaje i rozwód się dopuszcza w moc artykułu 258
Kodeksu Cywilnego”. Wyrok rozwodowy stronom ogłosił burmistrz
Augustowa, bowiem urzędnik parafii wymówił się od tej czynności
z powodów religijnych. W 1833 r. trybunał cywilny pierwszej instancji
województwa augustowskiego w składzie: sędzia, drugi sędzia, asesor i pisarz „związki małżeńskie unieważnia, względem zaś skutków
cywilnych z takowego unieważnienia wypływających strony do oddzielnej drogi odsyła”. Sąd Duchowny Sejneński rozpatrywał jeszcze
sprawy, w których małżonkowie byli po rozwodzie cywilnym uzyskanym: w 1812 r., w 1813 r., w 1819 r., w 1821 r.5.

ArŁm, II sygn. 389 k. 4, 12-15, 24; II sygn. 407.
ArŁm, II sygnatury: 400, 407, 410, 431, 432. Por. H. Konic, Dzieje prawa mał
żeńskiego w Królestwie Polskim (1818-1836), Kraków 1903.
4
5
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2. Prawo z 1836 r.
Prawo o małżeństwach z 24 czerwca 1836 r. uznało małżeństwo
przede wszystkim za instytucję religijną, a dopiero w drugim rzędzie
za instytucję prawa cywilnego. W następstwie tego wychodziło ono
z założenia, że o istnieniu związku małżeńskiego (sposób zawarcia,
wymogi ważności, rozluźnienia i rozwiązania węzła małżeńskiego)
powinny decydować przepisy kościelne i orzekać władze kościelne,
a prawo państwowe powinno regulować tylko skutki cywilne małżeństwa. Odnosiło się to i do innych wyznań w Królestwie Polskim.
Względem rzymsko-katolików postanowiono m.in., że małżeństwo
może być zawarte tylko według przepisów religijnych, przypadki
nieważności objęte są prawem kanonicznym, rozpoznający sprawy
małżeńskie ograniczą się do stwierdzenia ważności lub nieważności „sakramentu”. Jurysdykcję w sprawach małżeńskich posiadały
wyłącznie sądy duchowne. Wymogi ważności i inne warunki do zawarcia małżeństwa zostały określone odrębnie dla każdego wyznania. Względem katolików wymogi ważności dotyczyły: 1. Zdolności
prawnej zawarcia małżeństwa: brak przepisanego wieku, lat 14 dla
mężczyzn i 23 dla kobiet, ubezwłasnowolnienia, choroba umysłowa
w chwili zawarcia ślubu, niemoc wykonania powinności małżeńskiej,
śluby zakonne i wyższe święcenia zakonne, istniejące małżeństwo.
2. Dopuszczalności małżeństwa między pewnymi osobami: różność
religii między katolikami i osobami innych wyznań chrześcijańskich,
pokrewieństwo i powinowactwo w linii prostej i do czwartego stopnia kanonicznego w linii bocznej, pokrewieństwo i powinowactwo
cywilne z przysposobienia i pokrewieństwo duchowe z uczestnictwa
przy chrzcie świętym, przestępstwo, to jest cudzołóstwo w połączeniu
z morderstwem jednego z małżonków lub z obietnicą zaślubienia się
po śmierci niewinnego małżonka i małżonkobójstwo, przystojność publiczna, to jest poprzednie uroczyste zaręczyny z krewnym pierwszego stopnia kanonicznego drugiej strony albo poprzednie małżeństwo
niespełnione i unieważnione względnie, rozwiązane przez śmierć lub
wstąpienie do zakonu, z krewnymi do czwartego stopnia kanonicznego
drugiej strony. 3. Prawdziwość zezwolenia i prawidłowość powzięcia
woli (przeszkody z braku zezwolenia, błędu co do tożsamości osoby,
przymusu psychicznego i porwania). 4. Zachowania przepisanej formy. Rozwód był dla katolików niedopuszczalny, natomiast istniała
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możliwość rozłączenia co do stołu i łoża na czas ograniczony lub nieograniczony. Jako przyczyny do separacji, prawo z 1836 r. podawało:
cudzołóstwo, ciężkie obelgi, popełnienie zbrodni lub występku albo
nakłanianie do nich drugiej strony, zgodne żądanie obu stron jeżeli sąd
uzna, że istnieją po temu słuszne powody. Małżeństwo katolików niespełnione fizycznie mogło być rozwiązane wskutek wstąpienia jednego z małżonków do zakonu i złożenia ślubów czystości.
Sądy duchowne katolickie miały orzekać w dwóch instancjach,
którymi były: biskup odnośnej diecezji i arcybiskup warszawski.
Jeżeli zaś sprawa należała w pierwszej instancji do sądu duchownego warszawskiego, arcybiskup warszawski i biskup lubelski. W razie
niezgodności wyroków oraz w razie wniesienia apelacji, skargi i protestów, sprawę kierowano do Stolicy Apostolskiej jako trzeciej instancji
(zdanie Rady Państwa z 5 lipca 1856 r.)6. Oto wola cesarska zawarta
w ukazie z 1836 r. My z Bożej Łaski Mikołaj I cesarz wszech Rosji
król Polski etc. etc. etc. Zważając iż sprawy o nieważność małżeństwa,
o rozłączenie co do stołu i łoża między małżonkami wyznania rzymsko-katolickiego w Cesarstwie naszym należą do władzy duchownej
tegoż wyznania. Chcąc, aby w naszym Królestwie Polskim wyznanie rzymsko-katolickie takiej samej używało swobody. Uznawszy zatem potrzebę nie tylko zmienić przepisy Księgi I Kodeksu Cywilnego
Królestwa Polskiego w czym się takowe okazują być niezgodnymi
z atrybucjami władzy duchownej wyznania rzymsko-katolickiego
w Cesarstwie naszym służącymi, ale oraz stosowne wydać rozporządzenie, iżby Sądy Duchowne weszły w zupełne wykonanie władzy im
oddającej się, bez ubliżenia porządkowi cywilnemu. Postanowiliśmy
i stanowimy co następuje. Art. 1. Nieważność małżeństwa zawartego pomiędzy osobami wyznającymi religię rzymsko-katolicką i rozłączenie ich co do stołu i łoża jedynie przez wyrok władzy duchownej
właściwej ich wyznaniu wyrzeczone być może. Art. 2. Ponieważ prawo kanoniczne wymaga zgodnych wyroków dwóch instancji, aby
uznać nieważność małżeństwa i rozłączenie małżonków co do stołu
i łoża, jeżeliby zatem wyroki niezgodne zapadły, sprawa wniesiona
być może do trzeciej instancji, a wówczas z wyrokiem dwóch poprzedR. Longchamps, Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa według prawa cywilnego
obowiązującego w Polsce, w: Małżeństwo w świetle nauki katolickiej, praca zbiorowa profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1928, s. 342-346. Kodeks Cywilny
Królestwa Polskiego (Dz. Pr. X), s. 123. Zdanie Rady Państwa z 5 07 1856.
6
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nich instancji staje się ostatecznym ten, który ona zatwierdzi. Art. 3.
Dla spraw powyższych właściwymi instancjami są: pierwszą konsystorz rzymsko-katolicki, w którego obrębie jest zamieszkanie strony
oskarżonej, drugą ten konsystorz, na który obie strony zgodzą się lub
w razie niezgodności ten, który przez stronę oskarżoną wybranym
zostanie. Trzecią instancję osobno wskażemy. Art. 4. Liczba sędziów
stanowi się: dla instancji pierwszej jeden, dla instancji drugiej trzech,
dla instancji trzeciej pięciu. Art. 5. W sądach duchownych będzie procedura kanoniczna. Art. 6. Jeżeli spomiędzy współmałżonków, z których jeden wyznaje religię katolicką a drugi niekatolicką małżonek
wyznania katolickiego jest stroną powodową, oddać się powinien po
wyrok unieważnienia małżeństwa lub rozłączenia co do stołu i łoża do
właściwej władzy duchownej swego wyznania i wyrok prawomocny
tejże władzy uznający nieważność małżeństwa lub rozłączenia co do
stołu i łoża mieć będzie zarazem skutki cywilne dla obydwóch małżonków. Jeżeli zaś małżonek wyznania niekatolickiego jest stroną
powodową, uzyskany z jego zaskarżenia wyrok w sądzie cywilnym
uznający nieważność małżeństwa, rozłączenie co do stołu i łoża lub
rozwód mieć także będzie skutki cywilne dla obydwóch małżonków.
Małżonek jednak religii rzymsko-katolickiej chcący wejść w nowe
związki małżeńskie winien postarać się o wyrok władzy duchownej
swego wyznania. Art. 7. Urządzenie środków tymczasowo zaradczych w ciągu sprawy w myśl art. 257, 258 i 259 Księgi I Kodeksu
Cywilnego Królestwa Polskiego, tudzież urządzenie skutków cywilnych wyroków władzy duchownej należy do sądów cywilnych. Art. 8.
W każdym sądzie duchownym przy sprawach artykułem I objętych
zasiadać będzie prokurator nasz jako widz rządowy. Ma on szczególnie: a) Pilnować aby władza duchowna nie wkraczała w zakres władzy
cywilnej. b) Dostrzegać wszelkich nadużyć, a o zaszłych gdzie należy
donosić. c) Gdyby w przypadkach następujących: I – w przypadkach
wielożeństwa, II – pokrewieństwa lub powinowactwa w stopniach artykułami 159 i 160 Księgi I Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego
zakazanymi, III – małżeństwa lub dla związków wynikających z przysposobienia artykułem 162 tejże Księgi zakazanego, IV – małżeństwa
między osobami, z których jedna jest wiary chrześcijańskiej a druga
niechrześcijańskiej. Unieważnienie małżeństwa zawartego między
osobami, z których obie lub jedna jest wyznania rzymsko-katolickiego,
nie było przez stronę prywatną żądanym, prokurator nasz obowiąza-
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nym będzie na unieważnienie w sądzie duchownym wyznania rzymsko-katolickiego nastawać. Art. 9. Spory o unieważnienie małżeństwa
lub rozłączenie co do stołu i łoża przez stronę powodową wyznania
rzymsko-katolickiego w sądach cywilnych rozpoczęte, ale jeszcze do
dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia prawomocnie nie rozsądzone ustają w tych sądach i tylko przez władzę duchowną sądzone
być mogą. Art. 10. Przepisy Księgi I Kodeksu Cywilnego Królestwa
Polskiego a w szczególności Tytuł VI tejże Księgi w czym są niezgodne z obecnym postanowienie uchylają się7.
3. Nazwa sądu
W diecezji wigierskiej i diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej
były nazwy sądu: w 1805 r.: Judicium Regnum Spiritualne Consis
toriale, w 1807 r., 1812 r., 1817 r.: Sąd Prosynodalny Diecezji Wigier
skiej, w 1825 r.: Sąd Konsystorialny Diecezji Augustowskiej, w 1837 r.:
Sąd Duchowny Diecezji Augustowskiej, w 1841 r.: Sąd Duchowny
Sejneński, w 1842 r., 1862 r.: Sąd Duchowny Diecezji Augustowskiej,
w 1866 r., 1873 r., 1893 r., 1896 r.: Sąd Duchowny Sejneński. Konsy
storz, a nie sąd upoważniał księży w terenie do badania stron i świad
ków. W 1822 r. dziekan donosił: „Na mocy decyzji konsystorza”
zbadał świadków. W 1862 r. pozwany miał przybyć do „Sądu Konsys
torskiego”. W 1870 r.: konsystorz polecił dziekanowi, aby przesłuchał osoby, ten odesłał zeznania prowadzone „na mocy decyzji Sądu
Duchownego Konsystorza Sejneńskiego”. W 1883 r.: stosownie do
decyzji konsystorza dziekan zbadał świadków. W 1993 r. konsystorz
„uskuteczniając decyzję Sądu Duchownego”, delegował dziekana do
przesłuchania świadków, po czym dziekan przesłał akta do konsystorza. Jednak w 1896 r. to Sąd Duchowny zlecił dziekanowi takowe badania, a dziekan do Sądu przesłał wykonanie zlecenia8.
W sprawach małżeńskich istniało więc jakby pomieszanie kompetencji konsystorza i sądu. Wynikało to z dawnej organizacji tych instytucji. Do pierwszej wojny światowej w rocznikach diecezjalnych
nie wymieniano sądu duchownego jako takiego, a podawano jedynie
pracowników konsystorza. W 1836 r. konsystorz wyjaśniał prokuratorowi cywilnemu, iż „pospolicie Sąd Duchowny połączonym bywa
7
8

ArŁm, II sygn. 398 k. 1 n. Por. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tom XVIII.
ArŁm, II sygn. 395, 396, 403, 406, 410, 426.
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z konsystorzem generalnym, co i w tutejszej diecezji może nastąpić.
Nie ma potrzeby, aby Sąd Duchowny do spraw małżeństwa podzielił
się na dwa wydziały, jak w Trybunale Cywilnym, gdyż sprawy rozwodowe tym mniej będą teraz wnoszone, im słabsza jest nadzieja rozwodów pod względem prawa kanonicznego”. Ponadto nie konsystorz, ale
biskup lub administrator diecezji z mocy prawa tak cywilnego art. 78
jako też prawa kościelnego jest właściwym sędzią tego rodzaju spraw.
Biskup może więc na podstawie prawa cywilnego art. 83 oraz na podstawie praktyki ustaw duchownych ustanawiać swych zastępców,
czyli Sąd Duchowny, pisał dalej konsystorz. Oto skład konsystorza
w poszczególnych latach. W 1839 r.: dwaj sędziowie surogaci, w jednej osobie asesor, notariusz i regens kancelarii, w jednej osobie obrońca węzła małżeńskiego i profesor seminarium duchownego; w 1882 r.:
dwaj sędziowie surogaci, jeden asesor, w jednej osobie regens kancelarii i notariusz sądu, jeden obrońca węzła małżeńskiego, jeden sekretarz; w 1912 r.: biskup, oficjał generalny, jeden sędzia surogat, dwaj
asesorowie, jeden regens kancelarii, jeden sekretarz, jeden obrońca
węzła małżeńskiego9.
W aktach spraw małżeńskich wymieniano nazwiska i funkcje członków sądu, na przykład w 1798 r. występował sędzia surogat i obrońca,
w 1825 r. przewodniczył administrator diecezji, w 1870 r.: administrator diecezji, sędzia surogat, asesor i notariusz sądu, w 1873 r.: biskup,
sędzia surogat, asesor i notariusz sądu, w 1896 r.: administrator diecezji, sędzia surogat, obrońca i notariusz. Badania świadków odbywały
się często w terenie przez delegowanego do tej czynności proboszcza, który dobierał sobie obrońcę węzła małżeńskiego. Na przykład,
w 1839 r. sąd upoważnił dziekana w Mariampolu do badania świadków, na obrońcę wskazał miejscowego wikariusza i dla obrońcy
dołączył tekst przysięgi. W 1896 r. dziekan informował sąd, że na zasadzie Instrukcji wydanej przez Świętą Kongregację Soborową w dniu
22 sierpnia 1840 r. przybrał miejscowego wikariusza jako obrońcę
sakramentu małżeństwa i od niego odebrał przysięgę (dołączył tekst
przysięgi). W 1836 r. konsystorz z powodu braku obrońcy małżeństwa
unieważnił przesłuchanie świadków i powołał się na bullę Benedykta
XIV Dei Miseratione10.
9
10

Elenchus cleri saecularis dioecesis augustoviensis seu sejnensis z poszczególnych lat.
ArŁm, II sygn. 395 k. 9, 23, 73; II sygn. 403.
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4. Tytuły spraw
Wśród (znanych autorowi) spraw o unieważnienie małżeństwa,
rozpatrywanych w Sądzie Duchownym Sejneńskim, były następujące tytuły: tajność - sześć spraw (ślub bez zapowiedzi i bez świadków,
oboje z innej parafii, w innej diecezji bez licencji, dający ślub nie posiadał upoważnienia), przymus po stronie kobiety – pięć spraw, niemożność fizyczna po stronie kobiety – dwie sprawy (wada budowy
organów płciowych), wielożeństwo – dwie sprawy (powrócił żołnierz
uznany wcześniej za zmarłego, sfałszowanie metryki zgonu żony),
impotencja u mężczyzny – jedna sprawa. Znacznie więcej było spraw
o separację co do stołu, łoża i wspólnego zamieszkania, przeważnie
wnoszonych przez kobiety. Powodem było: złe traktowanie przez małżonka, znęcanie się fizyczne, zdrady małżeńskie, jego niegospodarność, troska o majątek wniesiony jako wiano. W 1802 r. była jedna
sprawa dotycząca zaręczyn. Jakub Karollus wniósł skargę do biskupa
na swego brata Mikołaja. Jakub i Marta współżyli ze sobą, następnie
dali na zapowiedzi, była umowa, dokonali publicznie zaręczyn, dalej
współżyli ze sobą. Kiedy wyszły zapowiedzi w kościele, Jakub dowiedział się, że Marta miała spać z jego bratem Mikołajem. Przedstawił
ten fakt proboszczowi, który odmówił udzielenia ślubu Jakubowi
i Marcie. Biskup polecił zbadać sprawę, Marta składała zeznania.
W końcu Jakub wycofał skargę, wyraził chęć poślubienia Marty11.
5. Fazy procesu
Po wniesieniu skargi i uznaniu jej za uzasadnioną prawnie komisarz
sądowy powiadamiał strony o dniu i godzinie przybycia do Sejn, do
rezydencji biskupiej, gdzie odbywały się sesje sądowe. Sędzia wzywał
strony do pojednania i odwołania skargi. Gdy wezwani nie zgodzili się
na to, czytał osobie pozwanej zarzuty wyrażone w skardze i nazwiska
podanych świadków. Strona pozwana odpowiadała na zarzuty wymienione w skardze i przedstawiała swoich świadków. Strony przywoziły
ze sobą świadectwo świeżo odbytej spowiedzi12.
Z kolei następowało badanie świadków. Odbywało się ono przeważnie w terenie, przez delegowanych proboszczów. Na przykład,
w 1815 r. biskup upoważnił proboszcza, jako bliższego dla powódki
11
12

ArŁm, II sygn. 413.
ArŁm, II sygnatury: 396, 399, 401, 405, 412, 430, 440.
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i świadków; w 1843 r. proboszcz z Władysławowa przedstawił biskupowi prośbę swoich parafian, aby nie musieli przybywać do Sejn, są
bardzo biedni; w 1869 r. pisarz sądu duchownego powiadomił strony
i świadków, aby stawili się w probostwie łomżyńskim; w 1873 r. proboszcz suwalski w swojej plebanii badał powódkę, jej pełnomocnika,
powoda i czterech świadków. W 1902 r. w sprawie separacyjnej świadkami byli także wyznawcy mojżeszowi, ale ci nie składali przysięgi.
Delegację do badania świadków, a nawet do prowadzenia całej sprawy
przekazywane były do sądu innej diecezji. W 1889 r. powódka mieszkała w Warszawie, jej ślub był na terenie diecezji augustowskiej, czyli
sejneńskiej, więc i tutaj powinien był toczyć się proces. Powódka prosiła biskupa sejneńskiego, by upoważnił sąd duchowny warszawski do
rozpatrzenia całej sprawy, gdyż jest niezamożna, a wielu świadków
także mieszka w stolicy. Sąd w Sejnach przesłał akta do Warszawy,
które sąd delegowany potem zwrócił do Sejn13. Sąd duchowny sejneński nie wymagał kwalifikacji świadków, w aktach nie ma opinii
właściwego proboszcza wprost o każdym świadku. Tymczasem sąd
arcybiskupi warszawski stawiał takie wymagania, w aktach sprawy
z 1891 r. znajdują się odrębne świadectwa dla siedmiu świadków14.
Zbliżało się zakończenie sprawy o unieważnienie małżeństwa lub
o separację. W 1873 r. sąd pisał do dziekana, że świadkowie zostali
przebadani, wszystko jest gotowe, niech on zawiadomi strony. Teraz
dziekan do stron: Powiadamiam i zalecam, aby, jeżeli mają co do dodania, niech przedstawią to do 2 czerwca na piśmie wprost do sądu
duchownego, po upływie tego terminu akta sprawy zostaną uznane za
skompletowane i będzie orzeczony wyrok. W 1870 r. pozwany żądał
przeczytania zeznań świadków. Konsystorz zgodził się na powtórne
odczytanie pozwanemu zarzutów wymienionych w skardze żony, lecz
stwierdził, że „zeznań świadków w żadnym razie komunikować mu
nie można, albowiem to mu nie jest potrzebne, a mogłoby tylko wywołać nieporozumienia i świadków narazić na prześladowanie”15.
6. Przysięga świadków
W aktach spraw małżeńskich, rozpatrywanych w sądzie duchownym sejneńskim, są nieco różniące się treścią przysięgi stron i świad13
14
15

ArŁm, II sygn. 418.
ArŁm, II sygnatury: 398, 399, 406, 410, 416, 418.
ArŁm, II sygn. 399, 406.
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ków, mianowicie przysięga z 1801 r.: Ja NN przysięgam Panu Bogu
wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że będąc wezwany
na świadka w sprawie rozwodowej między NN, o co będę pytanym,
tak jak wiem, widziałem lub słyszałem, od kogo lub sam, prawdę powiem, a tej prawdy ani z przyjaźni, ani ze związku, ani z bojaźni, ani
z namowy nie zataję. Tak mi Boże dopomóż i niewinna męka Jego.
Przysięga z 1812 r.: Ja NN przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu
w Trójcy Świętej Jedynemu, że żadnym względem nie powodowany,
o cokolwiek zapytany będę w sprawie niniejszej rozwodowej między NN wszystko rzetelnie i najsprawiedliwiej co tylko słyszałem lub
wiem, wyznam. Tak mi Boże dopomóż i niewinna męka Jego. Przy
sięga z 1821 r.: Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy
Świętej Jedynemu, że w sprawie rozwodowej NN cokolwiek powiem
i twierdzić będę, istotną i szczerą jest prawdą. Tak mi Boże w moim
zdrowiu, majątku i duszy dopomóż i niewinna męka Jego; a pozwany dodał: tak mi Boże mój na zdrowiu moim, majątku, potomstwie
i duszy dopomóż. Przysięga z 1839 r.: Ja NN przysięgam Panu Bogu
wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że to co powyżej
w protokole zeznałem jest istotną i rzetelną prawdą, do zeznania której
niczym powodowany nie jestem. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Chrystusa Pana. Przysięga z 1862 r.: Ja NN przysięgam
Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że w sprawie separacyjnej NN o co tylko zapytany będę sumiennie i rzetelnie,
nie powodując się żadnym względem, zeznam. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Przysięga z 1869 r.: Ja NN przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że
w tej sprawie separacyjnej NN o cokolwiek będę zapytany, prawdę,
jak o niej jestem przekonany, zeznam, ani takowej dla datku, namowy, przyjaźni lub innej jakiejkolwiek pobudki nie zamilczę ani inaczej nie zeznam. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męka.
Przysięga z 1870 r.: Ja NN przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu
w Trójcy Świętej Jedynemu, że w sprawie NN o rozłączenie co do
stołu, łoża i wspólnego zamieszkania, w sądzie duchownym toczącej
się, prawdę jako o niej przekonany jestem rzetelnie zeznam, ani takowej dla datku, namowy, przyjaźni lub innej pobudki nie zeznam inaczej ani nie zamilknę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Syna
Jego męka. Przysięga z 1893 r. (na druczku): Ja NN przysięgam Panu
Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że w sprawie se-
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paracyjnej NN w sądzie duchownym toczącej się, o co będę zapytany
prawdę, jako o niej jestem przekonany, rzetelnie zeznam. Ani takowej dla datku, namowy, przyjaźni lub innej pobudki nie zamilczę, ani
inaczej nie powiem. Tak mi Panie Boże dopomóż na duszy i na ciele
i niewinna Syna Jego męka. Uwaga (na druczku): Świadkowie wszyscy obowiązani są wykonać przysięgę z wyjątkiem kryminalistów, innowierców i ulęgających prawnemu wyłączeniu. Przysięga z 1904 r.
i 1907 r. (na druczku): Ja NN przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że na wszystkie pytania, jakie mi
będą zadane przez delegowanego w sprawie separacyjnej małżonków
NN zeznam szczerze i sumiennie, nie tając nic z tego wszystkiego, co
wiem, co słyszałem i rozumiem, że do wyjaśnienia sprawy niniejszej
posłużyć może, i że o tym o co tu pytany będę i co zeznam zachowam
milczenie dopokąd akta tej sprawy publicznie odczytane nie będą. Tak
mi dopomóż Boże i niewinna męka Zbawiciela. Przy zeznaniu wielu
świadków, podpisywali się wszyscy pod jednym tekstem przysięgi, na
przykład w 1886 r. dwunastu świadków, w 1870 r. ośmiu świadków,
w 1896 r. czterech świadków i powódka, w 1904 r. siedmiu świadków oraz powódka i pozwany, 1907 r. siedmiu świadków. Oto przysięga lekarza przepisana w 1839 r. od sądu duchownego w sprawie
o niezdolność płciową. Ja N przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu
w Trójcy Świętej Jedynemu, iż powierzony sobie przez sąd duchowny obowiązek zrewidowania ciała Jerzego N., ile biegłość i sztuka
lekarska względem łączenia się cieleśnie małżonków z sobą posłuży, stanowcze świadectwo wydam, a to wiernie, rzetelnie, sumiennie
i rzeczywiście uskutecznię. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna
męka Chrystusa Pana16.
7. Pełnomocnik
W sprawach o unieważnienie małżeństwa i o separację występował pełnomocnik. Strony udzielały mu upoważnienia do prowadzenia sprawy. Oto treść różnych upoważnień. Z 1846 r.: Plenipotencja,
przez którą ja niżej podpisana Michalina z Zaleskich Górska czynię
moim pełnomocnikiem Franciszka Talarowskiego, obrońcę przy sądzie okręgu sejneńskiego do wniesienia w moim imieniu skargi do
Sądu Duchownego Diecezji Augustowskiej przeciwko mojemu mężo16

ArŁm, II sygn. 400, 401, 402, 405, 406, 410, 416, 429, 395 k. 17, 23, 73.
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wi Franciszkowi Górskiemu o rozłączenie co do stołu i łoża na czas
nieograniczony. A co ten pełnomocnik uczyni, to ja za rzecz trwałą
i niewzruszoną przyjmuję17. Z 1862 r.: „Ja podpisana Karolina z domu
Mirów obecnie Gawrońska do wytoczenia i popierania w Sądzie
Duchownym Diecezji Augustowskiej pełnomocnikiem moim Szymona
Mocarskiego, regenta okręgu sejneńskiego niniejszym aktem obieram
i ustanawiam. Ma on zupełne prawo i władzę jemu nadaną przeze
mnie, sprawę o rozłączenie co do stołu i łoża prowadzić, skargę o to
podać i podpisać tę sprawę, aż do stanowczego jej zawyrokowania popierać, we wszystkich terminach przed Sądem Duchownym tym stawać, wnioski i przełożenia wszelkie, jakie uzna za potrzebne, czynić,
w skardze powody, czyli zasady żądania mego wskazać, badania ze
świadków prowadzić, tychże świadków do przesłuchania podawać,
a świadków ze strony męża mego, jeżeli odwodowe badanie z nich prowadzić zechce, excypować. Słowem to wszystko w zastępstwie za mnie
przedsiębrać i dokonywać, co tylko w sprawie, o jakiej mowa, potrzebnym okaże się i przez Sąd Duchowny z przepisów prawa wymaganym
być może, a co wszystko, jakby przeze mnie mocodawczynię samą
osobiście dopełnione, ma być obowiązujące”. Proboszcz poświadczył
własnoręczność podpisu powódki. Upoważnienie dla pełnomocnika
zostało napisane na papierze stemplowym, opatrzone marką wartości
30 kopiejek18. Z 1869 r.: Ja niżej podpisana Franciszka z Danowskich
Gąsowska, upoważniam niniejszym Marcina Pieńczykowskiego,
obrońcę w Sądzie Pokoju, w Sejnach zamieszkałego, do podania
w imieniu moim skargi do Sądu Duchownego Diecezji Augustowskiej
przeciwko mężowi mojemu o separację czyli rozłączenie co do stołu,
łoża i wspólnego mieszkania, do zadyktowania świadków, składania
dokumentów, attentowania inkwizycji, uznania takowej za skończoną,
do wysłuchania wyroku, zaprzestania na takowym lub odwołania się
drogą apelacji. Co zaś tenże Pieńczykowski w tym interesie w imieniu moim uczyni, za ważne i niewzruszone w każdym czasie przyjmę.
W dowód czego takowy akt pełnomocnictwa wobec świadków włas
noręcznie podpisuję”. Są podpisy dwóch świadków19. Z 1881 r.: „Ja
Cezary Iljański upoważniam adwokata konsystorskiego Pana Englisza
17
18
19

ArŁm, II sygn. 445.
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do przedstawienia sprawy mojej o nieważność małżeństwa w Sądzie
Warszawskim. Stosownie do tego wspomniany mój pełnomocnik ma
prawo w imieniu moim do powyższego Sądu wnieść skargę, podpisać
ją, wnieść żądanie excepcji, apelacji, jednym słowem załatwiać wszelkie czynności do unieważnienia mego małżeństwa”. Pełnomocnictwo
zostało napisane na papierze stemplowym opatrzonym marką wartości 30 kopiejek20. W 1856 r. powódka dała pełnomocnictwo „w miejscu posiedzeń Sądu Pokoju okręgu sejneńskiego, wobec podsędka
i dwóch protokolantów”, wszyscy ci trzej podpisali się, wyciśnięto
pieczęć, na papierze stemplowym widniała marka o wartości 30 kopiejek. Te przykłady wskazuje na urzędowy charakter mianowania
pełnomocników21.
W 1870 r. powódka prosiła sąd duchowny sejneński, by poinformował ją o toczącej się sprawie. Otrzymała odpowiedź, że powinna
zwrócić się o to do swojego plenipotenta. Każdy z małżonków bowiem
wytaczający sprawę przed sądem duchownym stanowi sobie plenipotenta, aby w jego imieniu czynił wnioski, przedstawiał świadków
do badań i czuwał nad całym obrotem sprawy. Skoro więc powódka
ustanowiła plenipotenta, pisano dalej, do niego powinna udawać się
ze wszystkimi swoimi żądaniami. Sąd nie ma obowiązku wpływania
na plenipotenta, aby przyspieszał prowadzenie sprawy. Z tego pisma
konsystorza wynika, że plenipotent był zawsze obecny w toczącej się
sprawie. Zadania plenipotenta wykonywały osoby świeckie, jak wspomniani regent okręgu sejneńskiego Szymon Mocarski, obrońca przy
sądzie pokoju w Sejnach, Marcin Pieńczykowski patron przy trybunale
cywilnym w Suwałkach, Franciszek Nagórka. Ostatni z wymienionych
pełnomocników dany był powódce z urzędu przez prezesa trybunału
w Suwałkach, lecz to ona ustanowiła go swoim pełnomocnikiem22.
8. Pytania sądowe
Sąd duchowny stawiał stronom i świadkom pytania służące do wyjaśnienia konkretnej sprawy. Oto pytania sądowe z różnych tytułów
spraw. Z tytułu przymusu: W 1798 r. w sprawie z tytułu przymusu.
„Punkty interrogacji świadków do egzaminu ze strony aktorki (powód20
21
22
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ki) pani Paczowej poddane: 1. Czy powódka, jako niemal małoletnia,
mogła wiedzieć o stanie małżeńskim. 2. Czy rodzice wychowywali
córkę w karności a ona wykonywała ich rozkazy z bojaźni, zawsze
ulegając ich woli. 3. Jak długo Jan Pacz zabiegał o dożywotnią przyjaźń powódki. 4. Czy powódka okazywała ku narzeczonemu sympatię lub też wstręt. 5. Po usłyszeniu woli rodziców, czy sprzeciwiała
się, okazywała niezadowolenie, płakała. 6. Czy z wieku i natury była
bojaźliwa, czy ślubowała chętnie bądź z bojaźni przed rodzicami.
7. Czy mogła okazać swoje niezadowolenie i wyjaśnić przymus wobec rodziców i księdza dającego ślub. 8. Czy ślubowałaby bez zniewolenia od rodziców. 9. Czy po ślubie okazywała afekt do męża.
10. Czy żyła niezgodnie z mężem, dlaczego on ją porzucił. Pytania
od obrońcy do świadków i do powódki: 1. Czy rodzice źle traktowali
powódkę, nawet bili. 2. Czy przed ślubem ksiądz pytał ją o dobrą wolę
lub nie. 3. Czy do ślubu szła wesoła lub okazywała smutek. 4. Czy
podczas ślubu była wesoła, nie płakała, a śmiała się. 5. Czy po ślubie
długo spokojnie mieszkała z mężem i szanowała męża. 6. Czy były
zapowiedzi i świadkowie przy ślubie23. Pytania z 1812 r. 1. Czy ojciec
przymuszał Mariannę do pójścia za mąż. 2. Czy dzieci lękały się ojca.
3. Czy rodzice młodych umawiali się na ślub. 4. Czy mąż obchodził
się źle z Marianną. 5. Czy Marianna przebywała z mężem tylko 14 tygodni. 6. Kto wie lub słyszał, że Marianna oświadczyła swoją niechęć
wyjścia za mąż. 7. Czy mąż bił Mariannę. 8. Czy mąż nadużywał alkoholu24. W 1823 r. pytania do powódki: 1. Czy bez wstrętu do męża
współżyła z nim pierwszy raz, drugi i dalsze. 2. Czy podczas współżycia nie czuła i nie świadczyła miłości i przywiązania do męża. 3. Czy
nie wyznała mężowi, że będzie go kochała jednego i zawsze. 4. Jak
długo żyła z mężem, czy jest potomstwo. 5. Kiedy i dlaczego od niego
odeszła. 6. Czy chce się z nim pogodzić i żyć. Pytania do pozwanego:
1. Zaczynając żyć jako małżonkowie, czy czuł z jej strony do siebie
wstręt, obojętność lub miłość i przywiązanie. 2. Czy żona okazywała
miłość i przyrzekała zawsze go kochać. 3. Jak długo trwała wzajemna
miłość lub przeciwnie istniał wstręt ze strony powódki. 4. Czy powódka dobrowolnie współżyła po raz pierwszy i potem, czy raczej czyniła to pod przymusem. 5. Czy są dzieci z tego małżeństwa. 6. Kiedy
23
24

ArŁm, II sygn. 435.
ArŁm, II sygn. 416.
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żona go porzuciła. 7. Czy chce pogodzić się z powódką i żyć razem25.
Pytania z 1839 r. 1. Czy powódka była wychowywana w prawdziwej
pobożności i czy rodzicom swoim, a zwłaszcza matce okazywała we
wszystkim uległość i posłuszeństwo. 2. Czy okazywała przywiązanie
do narzeczonego i z miłości wyszła za niego. 3. Czy z własnej chęci pisała listy do narzeczonego, bądź układała je i dyktowała matka,
a powódka tylko je przepisywała. 4. Jakich sposobów używali rodzice
wobec powódki by skłonić ją do małżeństwa. 5. Czy i w jaki sposób
powódka broniła się przed tym małżeństwem26.
Z tytułu wielożeństwa pytania w 1873 r. Pytania do prawowitej żony. Ad generalia: imię, nazwisko, wiek, religia, zamieszkanie,
zawód, czy odprawia spowiedź, czy nie karana. Ad causam: 1. Czy
zawierała małżeństwo z Józefem Kaszyńskim. 2. Kiedy i gdzie je zawierała. 3. Jaki kapłan błogosławił. 4. Jak długo żyła z mężem, czy
są dzieci. 5. Czy wie gdzie mąż przebywa. 6. Dlaczego się rozstali.
7. Czy wie, że jej mąż zawarł powtórnie małżeństwo, z kim, kiedy,
gdzie. 8. Czy jest przekonana, że mąż dopuścił się tego przestępstwa.
9. Czy zapowiedzi przedślubne były wygłoszone, w jakim kościele, ile razy. 10. Jacy świadkowie byli przy zawieraniu małżeństwa.
Można coś dodać. Pytania do nowej żony: 1. Kiedy go poznała, z jakiej okazji. 2. Czy zawarła z nim małżeństwo, kiedy, w jakim kościele, kto błogosławił. 3. Czy były zapowiedzi, w jakim kościele, ile razy.
4. Czy wiedziała, że mąż był żonaty, gdy zawierała małżeństwo. 5. Jak
długo byli razem. 6. Świadkowie przy małżeństwie27.
Pytania z 1893 r. (na druczku) ogólnie do spraw małżeńskich. Po
wykonaniu przysięgi ksiądz delegowany zbada każdego ze świadków
po szczególe i na osobności, po uprzednim upomnieniu, aby zeznawali prawdę. Spisze ich odpowiedzi na niżej postawione pytania. Każde
zeznanie świadka Delegowany zakończy słowami: Nie mogąc nic
więcej dodać ani ująć z tego co zeznałem, po głośnym odczytaniu mi,
powołując się na wykonaną przeze mnie przysięgę, podpisuję własnoręcznie jako zgodne z prawdą. Pytania do świadka. Ad generalia: imię,
nazwisko, wiek, powołanie, miejsce zamieszkania świadka, czy odprawia spowiedź, czy nie jest krewny lub powinowaty której ze stron
25
26
27
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ArŁm, II sygn. 395 k. 22.
Arłm, II sygn. 414.

180

Ks. W. Jemielity

[20]

będącej w sporze, czy nie zostaje pod zarzutem kryminalnym. Ad causam: Czy zna małżonków NN, o ile ich zna i z jakiej okazji poznał, co
wie o ich pożyciu małżeńskim, czy był świadkiem ich poróżnienia i co
było powodem takowego, czy był świadkiem obelg słownych, jakimi
wyrazami te obelgi były miotane, czy nie miały miejsca obelgi czynne, która strona była wyrządzającą obelgę, czyli krzywdząca, czy nie
miało miejsca łamanie wiary małżeńskiej między małżonkami, która
strona stała się winna takowego i z jakimi osobami mianowicie ono
było popełnione28.
Pytania przy separacji. Z 1903 r. pytania do pozwanego. 1. Ponieważ
żona czyni Panu zarzuty: cudzołóstwa, pijaństwa i złego z nią obchodzenia się, czy do powyższych zarzutów możesz się Pan odnieść.
2. Czy nic Pan nie masz przeciwko świadkom w skardze podanym.
3. Czy w tej sprawie chcesz się Pan powołać na nowych świadków.
Pytania do świadków: 1. Co świadek wie o sposobie pożycia małżonków Zwolińskich i o przyczynie ich niezgody. 2. Czy świadek widział
lub słyszał kłótnie między małżonkami Zwolińskimi i z jakiego powodu. 3. Czy świadek widział lub słyszał o pijaństwie Zwolińskiego.
4. Co może świadek powiedzieć dlaczego Zwolińska opuściła swego
męża i jak dawno29. Pytania z 1872 r. 1. Czy, o ile i z jakiej okazji świadek zna Państwa NN. 2. Co wie o ich pożyciu małżeńskim.
Czy między nimi zachodziły obelgi słowne lub czynne. Która strona
je spowodowała i jakie fakty może podać na potwierdzenie swego zeznania. 3. Czy Józef N. pozwany rzeczywiście jest oddany nałogowi
pijaństwa. 4. Czy która strona będąca w sporze nie dochowała wiary
małżeńskiej. Pytania z 1902 r. 1. Co świadek wie w sprawie złego pożycia małżonków NN na jakie skarży się powódka. Czy mąż bije ją,
katuje. 2. Czy sam na własne oczy widział złe obchodzenie pozwanego ze swoją żoną, czy tylko słyszał. 3. Jakie przekonanie ma świadek
względem pożycia małżonków NN, czy mogą kiedy pogodzić się i żyć
w zgodzie. Pytania z 1903 r. 1. Co świadek wie o złym prowadzeniu
się Wiktora N., o jego przestawaniu z kobietami, o co oskarża go jego
własna żona. 2. Czy Wiktor N. bije swoją żonę. 3. Czy świadek wie
o tym, że Wiktor N. wypędzał z domu swoją żonę. 4. Czy Wiktor N.
28
ArŁm, II sygn. 396. Te same pytanie były w 1872 r. przy konkretnej sprawie, nie
na druczku; II sygn. 399.
29
ArŁm, II sygn. 446b.
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wyniszczał majątek poprzedniego męża; te pytania były zadane trzynastu świadkom30.
Z tytułu impotencji po stronie mężczyzny w sprawie z 1821 r. oraz
z tytułu niezdolności fizycznej po stronie kobiety z 1881 r. pytania
miały charakter prawie medyczny. Zwłaszcza w drugiej sprawie są
pytania do lekarzy, chirurgów, akuszerek i matrony31. W sprawie o impotencję po stronie mężczyzny, prowadzonej od 1872 r. konsystorz
sejneński powołał się na bullę Benedykta XIV „Dei Miseratione”,
na prawo kanoniczne „De Matrimonio”, na Instrukcję Zgromadzenia
Świętego Soboru z 22 sierpnia 1840 r. i podał następujące przepisy:
„1. Co do zarządzenia rewizji mężczyzny, Sąd Duchowny wyznacza
trzech doktorów i dwóch chirurgów. Do rewizji niewiasty, trzy akuszerki w asystencji znanej, posiadającej powszechny szacunek matrony. 2. Rewizji dopełnia każdy delegowany osobno, bez porozumienia
się z kolegami, celem uniknięcia kolizji. Rewizja niewiasty dopełnia się w asystencji matrony i akuszerek, wszystko w dzień jasny.
3. Przed rewizją ciała niewiasty, ta musi odbyć kąpiel w ciepłej wodzie przez trzy kwadranse wobec matrony, poczym zaraz bezpośrednio następuje rewizja. 4. Po dokonaniu rewizji, lekarze, chirurdzy,
akuszerki i matrony składają w miejscu dokonanej rewizji swoje zeznania, każdy osobno, w asystencji sędziego i obrońcy, i stosownie
do punktów „Instrukcji” przez obrońcę postawionych i wytkniętych.
5. Przed samą rewizją i po dokonaniu takowej, rewidenci składają
w tym samym czasie przysięgę na wierność swych relacji. 6. Wszyst
kie takowe czynności odbywają się wobec sędziego, notariusza i ob
rońcy pod nieważnością aktu i przez nich muszą być podpisane.
7. Rewidenci, znawcy i świadkowie muszą składać swoje zeznania
osobiście wobec sędziego i obrońcy, nie zaś zaocznie przez relacje
czynione w mieszkaniu swoim. 8. Wszystkie wymienione czynności
mają odbywać się jednocześnie bez przerwy, bezpośrednio, dla uniknięcia podejrzeń co do wzajemnego porozumiewania się. Konsystorz
sejneński kierował te przepisy do sądu duchownego w Warszawie,
gdzie badania o impotencję przeprowadzili tylko dwaj lekarze i dwie
akuszerki, ponadto lekarze opisali swoje badania nie wobec sędziego
i obrońcy, a w swoich mieszkaniach. Konsystorz sejneński nie uznał
30
31
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tych badań, polecił je uzupełnić, a powódce wytłumaczył, że sąd warszawski nie zastosował się do Instrukcji z 1840 r.32.
9. Współdziałanie władzy cywilnej
Funkcję woźnego sądowego pełnił pracownik instytucji cywilnej.
Oto przykłady. W 1842 r. sąd duchowny wezwał na przesłuchanie
sześć osób, do każdej z nich wystosował oddzielne pismo z użyciem
papieru stemplowego. Pod każdym wezwaniem jest napis: „Ja Antoni
Maciuński woźny sądu pokoju powiatu sejneńskiego nominowany i przysięgły kopię niniejszego pisma do rąk własnych oddałem”.
W 1862 r.: „Ja Antoni Maciuński woźny sądu pokoju powiatu sejneńskiego niniejsze zapozwanie, pisane na papierze stemplowym
ceny siedem i pół rubli wręczyłem następującym osobom”; wymienił dwadzieścia sześć osób, pod każdym wezwaniem widnieje podpis
woźnego. W 1873 r.: „Ja Konstanty Szumowski woźny trybunału cywilnego suwalskiego doręczyłem stronom i świadkom”; podobnie jest
jego podpis pod każdym wezwaniem. W 1798 r. wykorzystano inny
sposób powiadomienia. Ponieważ pozwany w sprawie o przymus nie
znajdował się w Białymstoku, nie mogąc go powiadomić osobiście,
proboszcz przybił pozew do drzwi kościelnych. Za usługi woźny pobierał opłatę i wymieniał za co: za papier stemplowy, za wręczenie, za
podróż. Przy poszczególnych sprawach sumy były różne, na przykład:
2 ruble 10 kopiejek, 2 ruble 16 i pół kopiejki, 10 rubli 4 kopiejki33.
W 1837 r. sąd duchowny sejneński wezwał strony „pod rygorem
prawa” na publikację wyroku. W 1842 r. biskup Paweł Straszyński
zwrócił się do namiestnika Królestwa Polskiego w następującej sprawie. Jan Michałowski po śmierci swej żony wziął ślub z jej siostrą
rodzoną, zataiwszy przeszkodę pierwszego stopnia powinowactwa.
O tym wydarzeniu konsystorz sejneński powiadomił prokuratora przy
trybunale królewskim guberni augustowskiej w Suwałkach. Prokura
tor nie tylko odmówił pomocy w ukaraniu, ale wyświadczył łaskę wykraczającym przeciw religii, prawu i sumieniu. Prokurator delegował
podsędka powiatu dąbrowskiego, by wysłuchał tłumaczenia Jana Mi
chałowskiego i jego wersję wydarzenia przedstawił Komisji Rządo
ArŁm, II sygn. 425. Informatio, bez daty, umieszczone przy sprawie sądowej
z 1902 r., po łacinie, dotycząca sposobu badania świadków, ArŁm, II sygn. 369 A,
II sygn. 396.
33
ArŁm, II sygnatury 399, 405, 417, 435.
32
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wej Sprawiedliwości. Ta uznała czynność konsystorza za nielegalną.
Z takiej współpracy władzy cywilnej i duchownej nie można spodziewać się czegoś dobrego. Biskup pisał dalej, że on sam i jego konsystorz szanują prawo i są mu posłuszni, na co biorą na świadków
Boga i sumienie. W rok potem prokurator królewski przy trybunale
cywilnym guberni augustowskiej w Suwałkach w innej sprawie poprosił konsystorza o akta dotyczące sprawy rozwodowej małżeństwa
Smolińskich. Sąd duchowny rozpatrywał tę sprawę z tytułu pokrewieństwa. Prokurator chciał pociągnąć małżonków Smolińskich do odpowiedzialności za przekroczenie przepisów prawa o małżeństwach34.
W 1842 r. pomimo otrzymania pozwu Karol Lipski nie stawił się
w sądzie duchownym. Konsystorz zwrócił się do naczelnika powiatu,
aby ten za pośrednictwem władzy administracyjno-wojskowej spowodował przybycie pozwanego do Sejn. Konsystorz pisał, że art. IV prawa o małżeństwach z 1836 r. sprawy tego rodzaju oddał w zupełności
władzy duchownej, a tym samym przyznał jej wszelkie atrybucje przynależne sądom cywilnym. To prawo sądów duchownych potwierdził
ukaz cesarski z 1836 r., stanowiący wstęp do wspomnianego prawa.
Naczelnik powiatu powiadomił konsystorza, że w tej sprawie zarządził egzekucję wojskową. W 1871 r. pozwany w sprawie o unieważnienie małżeństwa otrzymał wezwanie przez woźnego, aby udać się
do Sejn, miasta odległo ponad 200 km. W piśmie do konsystorza pozwany tłumaczył, że od dłuższego czasu pada deszcz, on musi zebrać
siano, w przeciwnym razie poniesie niepowetowane straty, droga do
Sejn, w obie strony, trwałaby sześć dni. To tłumaczenie pozwanego
nie spełniało wymogów prawnych, bowiem użył on zwykłego, a nie
stemplowego papieru i na piśmie nie było poświadczenia od wójta.
Pozwany skierował do konsystorza drugie pismo, zgodnie z wymogami prawa35. W 1842 r. proboszcz informował biskupa, że jego parafianin po śmierci żony wziął siostrę przyrodnią zmarłej, mają dzieci
z kazirodztwa, nie chcą się rozejść. Byłby postarał się o rozłączenie
tych osób za pośrednictwem władzy cywilnej, pisał proboszcz, ale że
są to ludzie zepsuci i odgrażający się pójść do Prus, nie uczynił żadnego kroku w tym kierunku. Oni proszą o dyspensę z Rzymu36. W 1866 r.
34
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Franciszek Kulikowski zawarł małżeństwo z wdową po Stanisławie
Lubińskim, żołnierzu, którego uznano za nieżyjącego; stwierdzili to
świadkowie, były zapowiedzi przedślubne. Tymczasem Lubiński powrócił do domu i odzyskał żonę. F. Kulikowski chciał zawrzeć małżeństwo, na co proboszcz nie wyraził zgody, dopóki sąd duchowny nie
wyda wyroku unieważniającego pierwszy ślub. Sąd duchowny upomniał proboszcza, który połączył Kulikowskiego ze wspomnianą wdową, a sąd policji poprawczej w Łomży udzielił surowej nagany owemu
proboszczowi37. W 1873 r. Józef Kaszyński zawarł drugie małżeństwo,
wiedząc, że jego pierwsza żona nie umarła. Świadkowie potwierdzili
śmierć kobiety, proboszcz spisał akt zejścia i udzielił ślubu. Sąd kryminalny skazał Józefa Kaszyńskiego na pozbawienie wszelkich praw,
na zesłanie w mniej odległe miejsca Syberii i na pokutę kościelną. Sąd
kryminalny skazał też proboszcza na zapłacenie 50 rubli za spisanie
nielegalnego aktu zejścia kobiety oraz akt ten unieważnił. Prokurator
królewski przy trybunale cywilnym I instancji w Suwałkach pisał do
biskupa, że wypada jeszcze poddać unieważnieniu drugie małżeństwo,
zawarte z obrazą art. 25 prawa o małżeństwach z 1836 r. Gdy sąd duchowny dokona unieważnienia, niech o tym fakcie, zgodnie z art. 237
prawa z 1836 r., powiadomi prokuratora38. W 1889 r. powódka wniosła sprawę do sądu duchownego o separację z mężem. Jako przyczynę
ubiegania się o separację podała m.in. to, że mąż utrzymuje w swoim
domu nałożnicę. Po zawiązaniu sprawy sąd duchowny polecił pozwanemu oddalić ową kobietę i zaznaczył, że gdyby tego nie uczynił, powódka powinna wnieść skargę na niego do sądu, aby został ukarany39.
10. Wyrok sądowy
Wyrok w sprawach rozwodowych był redagowany po łacinie. Sąd
duchowny przedstawiał obszerne tłumaczenie swojej decyzji, przytaczał zeznania stron i świadków, powoływał się na prawo kościelne,
a po 1836 r. również na odpowiedni artykuł prawa o małżeństwach. Oto
przykłady zakończenia treści wyroków. W 1798 r.: nullum et irritum
declaravit; w 1871 r.: separat atque divortiat, art. 62 prawa z 1836 r.;
w 1881 r.: in ipsa radice nullum ac irritum fuisse et esse decernit, decla37
38
39

ArŁm, II sygn. 421.
ArŁm, II sygn. 414.
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rat, pronuntiat ac promulgat; sąd powołał się na bullę Benedykta XIV,
Instrukcję z 1840 r. i art. 22 prawa o małżeństwach z 1836 r. , w 1896 r.:
in ipsa radice nullum fuisse et esse decernit, declarat, pronuntiat ac
promulgat, zgodnie ze świętymi kanonami i art. 51 prawa z 1836 r.
Ogłoszenie wyroku następowało w siedzibie sądu bądź przez delegowanych proboszczów; zapewne decydowała odległość zainteresowanych od siedziby sądu. W 1825 r. ksiądz odebrał dekret rozwodowy
z poczty i ogłosił powódce. W 1837 r. sąd wezwał strony do Sejn na
publikację zapadłego wyroku. W 1871 r. ksiądz w Piątnicy przeczytał
dekret głośno, dokładnie i zrozumiale stronom będącym w sporze co
do stołu, łoża i wspólnego mieszkania. W 1873 r. sąd wezwał strony
do Sejn dla wysłuchania wyroku, ale zastrzegł zaoczne postępowanie.
W 1893 r. proboszcz, powołując się na upoważnienie od konsystorza,
ogłosił wyrok w języku litewskim, zrozumiałym dla stron. Za każdym
razem strony wezwane do wysłuchania wyroku miały posiadać świadectwo świeżo odbytej spowiedzi. W 1825 r. po unieważnieniu małżeństwa z tytułu tajności sąd duchowny wyznaczył stronom pokutę
kościelną: jałmużnę, post i modlitwę; strony przyjęły pokutę. W 1873 r.
prokurator królewski przy trybunale cywilnym w Suwałkach skazał
obwinionego o sfałszowanie aktu śmierci żony m.in. na pokutę kościelną40.
Od wyroku sądowego I instancji odwoływano się do II instancji.
W 1804 r. powódka prosiła o ponowienie procesu w Białymstoku, a biskup F. Karpowicz wyznaczył dwóch sędziów, którzy byli proboszczami; ci mieli dobrać sobie obrońcę i notariusza. W 1823 r. i w dwa lata
potem arcybiskup warszawski delegował i upoważnił asesora konsystorza sejneńskiego do badania świadków w imieniu sądu II instancji.
W 1841 r. sąd duchowny sejneński przesłał akta do sądu archidiecezji warszawskiej jako II instancji. W 1871 r. powódka niezadowolona
z wyroku zapadłego w Sejnach apelowała do sądu warszawskiego.
W 1880 r. po ogłoszeniu separacji pozwany odwołał się do sądu warszawskiego jako II instancji41. W 1900 r. sąd duchowny sejneński rozpatrywał sprawę rozwodową, z tytułu przymusu, w III instancji, jako
delegowany przez Kongregację Świętego Soboru. Upoważnienie dla
Sejn przekazało ministerstwo spraw wewnętrznych w Petersburgu.
40
41
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Sąd warszawski uznał małżeństwo za ważnie zawarte, sąd lubelski był
przeciwnego zdania, sąd sejneński, po dodatkowym badaniu świadków, opowiedział się za orzeczeniem sądu warszawskiego42. W treści
wyroku przytaczano prawne przepisy kościelne i cywilne oraz wypowiedzi stron i świadków. Wyroki są na kilka stron. Redagowano je
zawsze w języku łacińskim. Natomiast skargi, zeznania stron i świadków są pisane w języku polskim, nigdy zaś w języku litewskim, chociaż prawie połowa ludności diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej
miała pochodzenie litewskie.
11. Koszta procesu
W 1880 r. konsystorz pisał do pewnej pani, która wnosiła o separację z mężem, że koszta sprawy, a mianowicie opłacanie stempli,
mogą wynosić od ośmiu do piętnastu rubli. Jeśli ona jest biedna, może
złożyć sądowi duchownemu „attest ubóstwa” poświadczony przez
dwóch posiadaczy nieruchomości, sporządzony u właściwego wójta gminy i zalegalizowany przez naczelnika powiatu. Bez dopełnienia tych wymagań próżne będą jej wszystkie podania wnoszone do
władzy diecezjalnej, gdyż sprawa nie może być rozpoczęta. W 1878 r.
inna powódka zawiadomiła sąd duchowny o tym, że jako uboga nie
będąc w stanie opłacać kosztów stempli przy prowadzeniu procesu separacyjnego, wyrobiła attest ubóstwa. Udzielił go prezydent Łomży,
a poręczyło dwóch obywateli posiadaczy nieruchomości. W 1872 r.
powódka w sprawie o separację z mężem złożyła w sądzie duchownym attest ubóstwa i prosiła o przesłanie tego dokumentu do suwalskiej izby skarbowej. Z kolei suwalska izba skargowa zwolniła
powódkę od opłat stempla. Podobnie w 1869 r. sąd duchowny zwrócił
się do gubernatora suwalskiego o stwierdzenie stanu ubóstwa pewnej
osoby43.
Po wyrażeniu zgody na prowadzenie procesu sąd duchowny dokonywał „wpisu” sprawy. Na papierze stemplowym są znaczki skarbowe różnej wartości: trzy ruble, sześć rubli, dziewięć rubli. Podobnie
po wydaniu wyroku w danej sprawie zainteresowana strona wpłacała
przeważnie trzy ruble44. W 1871 r. powódka pisała do konsystorza, że
42
43
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ona doprowadziła do składania zeznań swoich świadków, natomiast
pozwany tego nie uczynił. Niech konsystorz wpłynie na pozwanego.
Powódka otrzymała odpowiedź, że to ona nie chciała pogodzić się
z mężem, przeto niech samej sobie przypisze winę, że teraz musi łożyć koszta na stemple, zapozwy i tym podobne wydatki procesowe.
Sąd duchowny nie jest w stanie skazywać pozwanego na koszta procesowe, skoro on separacji nie żądał i nie żąda. Można wszakże mieć
nadzieję, że wyłożone koszta na proces zwrócą się powódce, gdy ona
wygra sprawę w sądzie duchownym. Wówczas koszta spadną na stronę przegrywającą proces. I rzeczywiście, w 1889 r. to pozwany miał
pokryć koszta procesu o separację45. W latach siedemdziesiątych XIX
wieku długo toczył się proces z tytułu impotencji. Badanie stron przeprowadzali lekarze, chirurdzy i akuszerki. Przy pierwszym badaniu
nie zachowano wszystkich formalności prawnych i sąd duchowny zlecił ponowne badanie. Wówczas powódka napisała do konsystorza, że:
„Z powodu swej niezamożności uważa za niepodobieństwo skłonienie trzech lekarzy, dwóch chirurgów i trzy akuszerki do odbycia czynności, a konsystorz nie może nakazać takowym, aby bezinteresownie
przyjęli i wykonali delegację sądową”. Słowa te mogą wskazywać na
to, że powódka już raz opłacała te osoby46.
Można tu wspomnieć, w oparciu o kwestionariusze wizytacji biskupiej, o ogólnym przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa.
W kwestionariuszu z 1775 r. przy rozdziale o sakramentach są pytania
dotyczące chrztu, Najświętszego Sakramentu i namaszczenia chorych,
a nie ma pytań o małżeństwo. Jedynie przy opiniowaniu życia religijnego wiernych jest pytanie: Czy w parafii nie znajdują się grzesznicy jawni, jak cudzołożnicy, czarownicy, lichwiarze, zamawiacze,
bluźniercy, małżonkowie rozłączeni bez wyroku sądu duchownego,
nauczający fałszywych i błędnych nauk oraz broniący zdań potępionych przez Kościół. To pytanie dotyczące życia religijnego wiernych
znajduje się w kwestionariuszu z 1822 r. i 1873 r. W kwestionariuszu
z 1838 r. i z 1873 r. przy rozdziale o sakramentach było osiem pytań dotyczących małżeństwa, mianowicie: „1. Czy przed wybadaniem
co do zezwolenia wzajemnego zabierających się do stanu małżeńskiego zapowiedzi ogłaszane bywają. 2. Czy przynajmniej dwa razy
45
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do roku podczas mszy parafialnej przeszkody do małżeństwa bywają wykładane. 3. Czy zaręczonych zapowiedzi w parafiach ich obojga
w trzech dniach niedzielnych ogłaszają się. 4. Czy przed zawarciem
małżeństwa proboszcz zwykł badać, czy zawierający są wieku przepisanego, czy znają zasady wiary i katechizmu, czy nie są krewni lub
powinowaci, czy są wolnego stanu i wreszcie czy nie podlegają innym
przeszkodom kanonicznym. 5. Czy obcy lub ci, którzy w diecezji nie
byli, bez pozwolenia biskupa lub konsystorza nie bywają dopuszczani
do zawierania małżeństwa. 6. Czy małżeństwa są zawsze zawierane
w kościele, czy niekiedy bez pozwolenia władzy w domach. 7. Czy
w czasach zakazanych od Kościoła zawierają się bez pozwolenia
władzy. 8. Czy małżeństwa zawierają się między osobami różnego
wyznania, czyją powagą to się uskutecznia, czy wobec proboszcza
i w jakiej religii dzieci takich rodziców są wychowywane”. W kwestionariuszu z 1873 r. w parafii Wigry podano, że jedno małżeństwo,
zaraz po ślubie rozłączyło się i proboszcz nie mógł nakłonić młodych, aby pozostawali razem47. W kwestionariuszu wizytacji biskupiej
z 1911 r. w rozdziale przy sakramentach nie było pytań dotyczących
małżeństwa, a przy rozdziale o porządku nabożeństw dwa pytania:
1. Czy małżeństwa są udzielane także w godzinach popołudniowych
i w dniu, kiedy została ogłoszona ostatnia zapowiedź. 2. Czy są małżeństwa mieszane. Z odpowiedzi proboszczów wynika, że udzielali oni
ślubów rano i po południu, a małżeństwa mieszane należały do wyjątków. Ponadto przy rozdziale o życiu religijnym parafian było pytanie:
Czy są małżeństwa niezgodne i żyjące we wzajemnej separacji. Na
przykład, w parafii Kołaki było jedna separacja, w parafii Wejwery:
sześć małżeństw niezgodnych, cztery w separacji, jeden kawaler żył
z zamężną kobietą, w parafii Wiłkowyszki były małżeństwa niezgodne, ale żyły nadal razem48. Można więc przyjąć, że małżeństwa były
trwałe. Oto liczba małżeństw w diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej zawartych w poszczególnych latach: w 1879 r. – 5132 (ogólna liczba ludności 608 170), w 1883 r. – 5.685 (632 741), w 1889 r.
– 5522 (665 870), w 1893 r. – 4781 (675 644), w 1898 r. – 4678
(691 012), w 1901 r. – 4675 (693 283), w 1904 r. – 4384 (689 037).
47
ArŁm, Zespół Parafialny (skrót: I), I sygn. 173 k. 51; I sygn. 501k. 117, I sygn.
575 k. 4, I sygn. 587 k. 14, 23.
48
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Ogólna liczba ludności wzrastała, ale ilość zawartych małżeństw ulegała pomniejszeniu. Może zaważyła tu wielka emigracja młodych
ludzi, zwłaszcza mężczyzn do Ameryki. Uciekali przed pójściem do
wojska i w poszukiwaniu lepszych warunków życia49.
ANEKS
Bp Michał Nowodworski do duchowieństwa w sprawie dyspens od
przeszkód kanonicznych do małżeństwa. Płock 23 11/5 12 1891 r.
Od pewnego czasu z różnych stron Diecezji zbyt wiele wpływa do
Nas próśb o dyspensy od różnych przeszkód kanonicznych, nie dopuszczających ważności małżeństwa. W większości przypadków są
przytaczane przyczyny błahe, albo też tak zwane informantes, z których ani pierwsze, ani drugie nie są szczegółowo wyjaśnione, ani też
należycie stwierdzone. Pragnąc zapobiedz tej zbytniej łatwości kojarzenia się małżeństw w wypadkach prawem niedozwolonych i położyć tamę szerzącej się zwłaszcza między ludem prostym stosunkom
kazirodczym, ułatwionym nadzieją pozyskania dyspensy i możliwością pokrycia ich związków małżeńskich, upominam was, drodzy bracia, abyście swą pochopnością w ułatwieniu zawierania małżeństw
w przeszkodach kanonicznych nie działali wbrew przewodniej myśli
Kościoła świętego i mimowolnie nie przyczyniali się do ułatwiania
związków kazirodczych.
Zadaniem waszym, drodzy bracia, jako przewodników ludu waszej
pieczy powierzonego, jest wdrażać w nim poszanowanie dla prawa
kanonicznego, którym Kościół święty swą wolę objawia, a tym samym odwodzić wszelkimi godziwymi środkami od wyłamywania się
spod tych praw i zawierania małżeństw w wypadkach ogólnym prawem niedozwolonych. Tylko bardzo poważne i dokładnie stwierdzone
przyczyny, wykazujące oczywistą konieczność, lub też wielki pożytek, tak dla Kościoła (co w związkach pospolitych ludzi rzadko miewa
miejsce), jak i samych petentów, z udzielania takowych dyspens płynącej, mogą usprawiedliwiać wasze w tym względzie pośrednictwo
i starania. Dla wrażenia w serca wiernego ludu należnego poszanowania dla tego sakramentu, który Apostoł Narodów wielkim nazywa, polecamy wam, drodzy bracia, abyście przez kilka niedziel w ciągu roku
każdego wygłaszali nauki o sakramencie małżeństwa, a mianowicie:
49
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1. Czym jest ten sakrament. 2. Jaki jego cel. 3. Jaka jego doniosłość
dla małżonków, Kościoła i państwa. 4. Jakie powinno być przygotowanie się, aby małżonkowie łaskę sakramentalną do tego sakramentu przywiązaną pozyskać mogli. 5. Wskazać ludowi przewodnią myśl
Kościoła, którą się kierował w ustanowieniu przeszkód kanonicznych
odnośnie godziwości lub ważności małżeństwa. 6. Z całą gorliwością
kapłańską powstać na ten grzeszny zwyczaj przebywania sam na sam
podczas konkursów, a nawet przemieszkiwania pod jednym dachem
i to spoganienie pojęć o małżeństwie, które w przekonaniu wielu służyć ma głównie do polepszania bytu materialnego, a nie jako środek
zasługi przed Bogiem, ułatwiający zbawienie duszy.
W przedstawieniu przyczyn, w podaniach wnoszonych, o uzyskanie dyspensy od przeszkód kanonicznych dla zawarcia małżeństwa,
zwracać należy uwagę petentów na onych doniosłość. Samo pragnienie, choćby najgorętsze, zawarcia małżeństwa, nie jest przyczyną kanoniczną do dyspensy, jak również przedstawienie stanu majątkowego
stron obojga i ich osobistych przymiotów najczęściej bywa pobudką
tego pragnienia, a przynajmniej przyczyną. Dalej, dokładnie zaznaczyć należy z czyjej strony istnieją takie przyczyny, dla których może
być udzieloną dyspensa, gdyż Kościół święty z uwagi na słabość płci
petentki, przede wszystkim uwzględnia te, które w tym względzie na
jej korzyść przemawiają. Przyczyny, dla których w bliższym lub dalszym stopniu, w ważniejszej lub mniej ważnej przeszkodzie, mogą
być udzielane dyspensy dla ważnego zawarcia małżeństwa są następujące:
I.
Szczupłość miejsca (angustia loci). Przyczyna ta służy tylko
petentce i zachodzi wtenczas: 1. Gdy miejscowość (wieś, miasteczko) nie posiada 1500 katolików i gdy nadto brak komunikacji dogodnej lub inne warunki miejscowość ową wyosobniają
od bliższego z innymi miejscami zetknięcia. 2. Gdy w tej miejscowości petentka stale mieszka. 3. Gdy żaden mężczyzna
z innej miejscowości, tejże samej co ona kondycji, tak co do
majątku, wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, obyczajów o jej
rękę się nie stara.
II.
Niestosowność lub brak posagu (incompetentia vel defectus doti).
Zachodzi wówczas, gdy petentka żadnego nie ma posagu, albo
tak mały, iż za równego sobie, wyjąwszy tego, który jest związany przeszkodą wyjść nie może.
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Słabowitość i wady organiczne petentki (infirmitas corporali
oratricis).
IV. Podeszły wiek ( aetas puellae superadulta). Stosuje się do osoby
idącej pierwszy raz za mąż. Taki wiek dla panny, teologowie
z krajów południowych, gdzie starość wcześniej przychodzi,
oznaczają na dwadzieścia cztery lat skończonych. U nas jednak wiek ten o lat kilka można posunąć i za superadulta uważać
dwadzieścia siedem, osobliwie też w miastach, gdzie nie tak
wcześnie jak po wsiach panny wychodzą za mąż.
V.
Wdowy obarczone dziećmi (viduae filii gravatae). Ilość, wiek
dzieci, stan majątkowy, brak poparcia ze strony krewnych, przyjaciół wpływa na doniosłość tej przyczyny.
VI. Stan sieroctwa petentki (pupillae conditio). Przy zbiegu ciężkich okoliczności jej położenia, które trzeba szczegółowo opisać, stanowi taką przyczynę.
VII. Wielkość zasług dla Kościoła (excelentia meritorum in Eccle
siam): 1. Znaczne zasługi na cele dobroczynne. 2. Takież dla
Kościoła poczynione. 3. Wybudowanie kościoła. 4. Uposażenie
go. 5. Niebezpieczeństwa, trudy, ofiary z wolności, zdrowia,
sławy, majątku dla Kościoła poniesione; trzeba wskazać szczegółowo źródło, z którego te zasługi płyną.
VIII. Bonumpacis. Gdy swary na pewno spodziewane (ciągłe i ciężkie), lub też między rodzinami już wynikłe, tylko drogą zamierzonego małżeństwa dadzą się usunąć.
IX. Niebezpieczeństwo zagrażające wierze petentów (periculum fidei). To niebezpieczeństwo może zagrażać tam gdzie katolicy
mieszkają pomieszani z akatolikami. Czy zaś ostatnie zagraża
petentom, to przy zbadaniu prawdziwości tego niebezpieczeństwa należy zwracać pilną uwagę na ich stronę osobistą, na ich
usposobienie, wychowanie, religijność, stan zażyłości z akatolikami, stosunki jakie z nimi utrzymują, stanowisko jakie zajmują,
charakter, podatność wpływom obcym, sposób w jaki akatolicy
na te osoby oddziaływają i wpływ wywierać się starają.
X.
Zachowanie majątku w familii (conservatio bonorum in eadem
familia): 1. Gdy majątek jest bardzo znaczny. 2. Gdy z zachowania dostatków tej familii płynie oczywista korzyść dla Kościoła
i państwa.
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Zachowanie imienia rodziny (conservatio familiae). Przyczyna
ta odnosi się do dawnych, wielce zasłużonych szlachetnych rodów i zachodzi w tych wypadkach: 1. Gdy idzie o utrzymanie
świetności imienia będącego wspólnym obojga. 3. O utrzymanie przez korzystne małżeństwo świetności rodu podupadłej rodziny.
XII. Zniesławienie petentki (Infamatio puellae): 1. Gdy jest dzieckiem nieprawym. 2. Gdy należy do rodziny, która zbankrutowała. 3. Której członek za ciężki występek kryminalny
został ukarany. 4. Gdy petenci zbyt poufale ze sobą przestawali.
W tym ostatnim razie wskazać należy, czy nie grzeszyli ze sobą
cieleśnie dla łatwiejszego uzyskania dyspensy, czy obecnie
mieszkają pod jednym dachem ze sobą, lub też w domach sąsiednich. W ogóle, czy wzgląd na dyfamację wynikłą ze zbyt
poufałych stosunków najmniej może władzę skłaniać do udzielenia dyspensy, gdyż zachodzi obawa, aby udzielanie dyspens
z tego względu nie przyczyniało się do mnożenia nieprawości,
widokiem, że to ułatwia dyspensę. Zwrócą więc w swoich naukach szanowni bracia uwagę wiernych, że ta okoliczność nie
będzie im służyć za załatwienie do dyspens, lecz przeciwnie.
XIII. Publicum commercium carnale. Przyczyna ta jest donioślejsza,
jeżeli z tych stosunków są zrodzone dzieci lub też spodziewane.
Trzeba uczynić wzmiankę, czy nie dopuścili się grzechu cielesnego w zamiarze ułatwienia sobie uzyskania dyspensy.
XIV. Salus animae. W razie gdy nałożnicy nie chcą się rozejść.
XV. Małżeństwo nieważne w złej lub dobrej wierze zawarte. Jest
przyczyną w tych wypadkach: 1. Dla przeszkodzenia nałożnictwu. 2. Uprawnienia dzieci. 3. Dla zapewnienia małżonkom łaski sakramentalnej.
XVI. Oprócz wyżej wymienionych mogą być inne przyczyny, które
jeśli nie same, to w związku z innymi mogą wpłynąć na udzielenie dyspensy.
Co się tyczy ofiar składanych ratione dyspensy, aby szanowni księża proboszczowie mieli na względzie tak zamożność petentów, jak
i wysokość przeszkody, i nie wymagając nad stosunkową możność,
nie ułatwiali znów zgłaszania po dyspensy drobnością ofiary. Ofiara
ta będąc do pewnego stopnia znaczniejszą, tym samym zniechęcać będzie do zgłaszania się po dyspensy. Okólnik niniejszy ksiądz dziekan
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roześle via cursoria (obiegnikiem) kondekanalnemu duchowieństwu
dla wiadomości i ścisłego stosowania się i nadeśle Nam w czasie właściwym stosowny raport z zakomunikowania tego Naszego rozporządzenia swym kondekanalnym współbraciom kapłanom50.
Annulment of Marriage and Separation in Wigry and Augustów or Sejny
Diocese
Civil marriages and divorces were not known in the early ages of Poland. This
situation has changed considerably in this respect after the partitions of the country.
The area of the Wigry Diocese (1799-1807) and Augustów or Sejny Diocese (18181925) were in the Prussian part (1795-1807) in the Grand Duchy of Warsaw (18071815) and in the Congress Kingdom of Poland. Each government had its own
marriage law, while the Church pushed for following the catholic norms regarding
the sacrament of matrimony. Napoleon’s Code, introduced on the base of the decree
on this 20th January, 1808, ordered contraction of civil marriages and allowed to get
divorced. The Congress Kingdom of Poland that was erected on the Vienna Congress
in the year 1815, inherited the legal status of the Grand Duchy Warsaw. The law
concerning marriages introduced in the year 1836 mitigated the binding regulation to
certain degree. First of all, marriages was acknowledged to be a religious institution,
and then, in the second place, an institution of the civil law. The Sejny Church Court
investigated questions concerning annulment of marriages due to such reasons as:
secrecy, compulsion, physical disability of a woman, impotence of a man polygamy.
Most cases concerned separation from bed and board. The judgments were issued in
Latin. The Church Court gave long-drawn-out explanations of the decisions alleged
testimonies of the parties concerned and witnesses, quoted the Church Law, and, after
the year 1836, the proper article of the Law concerning marriages.

50

ArŁm, I sygn. 170 k. 210.

Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ukazała się książka
ks. Wojciech Necel SChr
PRAWO MIGRANTA
DO SPECJALNEGO DUSZPASTERSTWA
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Ks. Krzysztof Wętkowski, Działalność ustawodawcza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Gaudentinum, Gniezno 2009,
ss. 200.
Ks. Krzysztof Wętkowski jest kapłanem Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni także szereg ważnych funkcji w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej: wykonuje urząd kanclerza Kurii Gnieźnieńskiej, jest sędzią Trybunału
Metropolitalnego w Gnieźnie, przewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji Histo
rycznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej. Zostało mu także
powierzone członkostwo Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Ino
wrocławiu.
Prezentowana publikacja zbiega się z 60. rocznicą ingresu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego do Katedry Gnieźnieńskiej. Ta rocznica, jak wskazuje sam autor, stanowi okazję do tego, by przyjrzeć się działalności Prymasa Tysiąclecia przez pryzmat
wykonywanej przez niego władzy ustawodawczej. Temat publikacji „Działalność
ustawodawcza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego”
wskazuje na jasne określenie poszukiwań badawczych autora. Chodzi mianowicie
wyłącznie o władzę ustawodawczą, która – jak słusznie zauważa autor – należy ściśle do władzy jurysdykcyjnej każdego biskupa diecezjalnego. Po wtóre, chodzi także
o zakres sprawowanej władzy, zarówno w sensie czasowym, ograniczonym datami
sprawowania urzędu biskupa diecezjalnego powierzonej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
(1949 – 1981), jak i w sensie terytorialnym, który odnosi się tylko do Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, a nie do Archidiecezji Warszawskiej. Nie chodzi też o działalność
Prymasa Wyszyńskiego jako legata papieskiego.
Tak określony przedmiot badań obejmuje działalność dwóch synodów diecezjalnych, zwołanych przez kardynała Wyszyńskiego, a mianowicie synod z 1962 oraz
synod z lat 1978 – 1981. Oprócz ustaw promulgowanych na synodach kardynał
Wyszyński promulgował także ustawy poza nim. Zauważenie tych dwóch sposobów promulgacji ustaw kościelnych zdecydowało o wyborze podziału pracy na cztery rozdziały. Zostały one poprzedzone rozdziałem pt.: Archidiecezja Gnieźnieńska
w okresie rządów kard. Stefana Wyszyńskiego. Rozdział II nosi tytuł: Synod diecezjalny z 1962; Rozdział III: Synod diecezjalny 1978 – 1981; Rozdział IV został za-
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tytułowany: Ustawodawstwo pozasynodalne. Każdy z rozdziałów został zwieńczony
krytyczną oceną.
Każdy z synodów przypadł na bardzo istotny dla Kościoła Gnieźnieńskiego czas,
co podkreślił autor w swojej pracy. Pierwszy został zwołany po ponad dwustu latach,
a po wtóre przed ogłoszeniem dokumentów Soboru Watykańskiego II (s. 37). Było
więc niewątpliwie odważnym krokiem prymasa Wyszyńskiego zwołanie synodu,
uprzedzającego to, co przyniesie ze sobą sobór powszechny. Należy także pamiętać o tym, że Kościół był w niejasnej sytuacji prawnej, ponieważ chociaż formalnie
obowiązywał KPK 1917, to jego faktyczna obowiązywalność dla Kościoła była postawiona pod znakiem zapytania. Jak wskazuje autor publikacji, celem zwołania synodu było z jednej strony uporządkowanie życia religijnego po wojnie, o czym pisze
w treści rozdziału (s. 37). Z drugiej zaś, o czym wspomina w podsumowaniu – dostarczenie duchowieństwu, przeważnie diecezjalnemu, praktycznego zbioru najważniejszych przepisów prawa diecezjalnego, przystosowanego do potrzeb lokalnych,
opartego przede wszystkim na KPK 1917 oraz na istniejącym prawie diecezjalnym
(s. 96). Z proporcji liczby norm statutowych odnoszących się do duchowieństwa, które stanowiły niemal jedną trzecią wszystkich statutów (s. 98), można wnioskować, że
ustawodawca w duchownych widział promotorów odnowy moralnej społeczeństwa.
Drugi z synodów został zwołany po zakończeniu prac Soboru Watykańskiego II,
a przed promulgacją Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zwołanie go w tym czasie także
dowodziło pewnej śmiałości prymasa Wyszyńskiego, który stanowił prawo partykularne dla swojej diecezji, nie czekając na unormowania prawa powszechnego. W unormowaniach statutów widoczny jest znaczący wpływ nauczania doktrynalnego Soboru.
Ks. Wętkowski podkreśla ten fakt, wskazując na to, że autor statutów diecezjalnych
po prostu biernie przytacza dokumenty soborowe, nie starając się nawet dokonywać
parafrazy tekstów (s. 128). Pewien niedosyt jednak budzi brak odwołań w przypisach
do wypowiedzi soborowych, które miały być tak liczne. Dla uczciwości rzeczy należy przyznać, że takie mają miejsce, ale nie w stopniu usprawiedliwiającym stawianą
tezę.
Rozdział IV charakteryzuje działalność ustawodawczą pozasynodalną. Autor dokonał jej charakterystyki w oparciu o podział merytoryczny, wskazując na: centralne
instytucje archidiecezji, duchowieństwo, urząd dziekański, życie parafialne.
Dokonując oceny publikacji ks. Wętkowskiego, należałoby odnieść się zarówno
do strony merytorycznej, jak i formalnej pracy. Niewątpliwie ukazanie unormowań
prawa diecezjalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest rzeczą godną zainteresowania.
Jest ono tym większe, że zarówno pierwszy, jak i drugi synod prymasa Wyszyńskiego
miały miejsce w ciekawych jurydycznie dla Kościoła okresach. Pewnym mankamentem pracy jest to, że ma ona zbyt referujący charakter. Wydaje się, że przydałoby się w
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niej więcej wniosków, spostrzeżeń czy ocen ustawodawstwa kardynała Wyszyńskiego.
Jeśli chodzi o wybór podziału materiału pracy, należy uznać, że chociaż jest metodycznie usprawiedliwiony, to jest niewątpliwie wyborem najprostszym. Można by
jednak zastosować inny, w taki sposób, że poszczególne rozdziały zostałyby poświęcone różnym zagadnieniom, poruszanym przez oba synody i ustawodawstwo pozasynodalne. Oba synody poruszają zasadniczo tę samą tematykę, bo obydwa odniosły
się w swoich unormowaniach do: duchowieństwa, wiernych świeckich, sprawowania
sakramentów, nauczania. Podobna tematyka właściwa była także dla ustawodawstwa
pozasynodalnego, podejmowanego przez księdza kardynała. Przyjęcie podziału, akcentującego poszczególne zagadnienia, nasunęłoby wnioski odnoszące się do rozwoju
myśli ustawodawcy w kształtowaniu się norm prawnych. Warto byłoby też odnieść
się do ewentualnej relacji, jaka istniała między nauczaniem Kościoła Powszechnego
a ustawodawstwem partykularnym. Warto byłoby pokusić się o pytania, jakie normy
pierwszego synodu znalazły swoje zastosowanie w nauczaniu soborowym, jakie przez
Sobór nie zostały podjęte, w czym kardynał Wyszyński wyprzedził epokę, a w czym
jej nie doścignął? Podobnie, warto zapytać o związki drugiego synodu z KPK 1983.
Więcej wątpliwości budzi zasadność umieszczenia w pracy pierwszego rozdziału.
Praca ma określony zakres treściowy przez swój temat i tezę postawioną we wstępie.
Zagadnienia natury ogólnej, mającej ukazać kontekst socjologiczny i historyczny, należy umieszczać we wstępie. Tematyka rozdziału pierwszego jest niewątpliwie bardzo
interesująca. Po zapoznaniu się z nim w umyśle czytelnika rodzi się pytanie o związek, jaki będzie istniał między ukazanymi faktami o naturze zarówno historycznej,
jak i socjologicznej, a promulgowanym przez ustawodawcę partykularnego prawem.
Takie oczekiwanie wydaje się usprawiedliwione po lekturze tak szerokiego kontekstu
zredagowanego przez autora. Wydaje się, że po lekturze publikacji ks. Wętkowskiego
trudno jest o odpowiedź na te pytania. Poza stwierdzeniem, że odnowa moralna miała
dokonać się przede wszystkim przez ukształtowanie życia osoby duchownej (s. 96),
w pracy nie padają żadne inne wnioski.
Praca, jak wynika ze wstępu, została napisana przy użyciu dwóch metod, którymi
są metoda historyczno-prawna, jaka jest usprawiedliwiona w pracy podejmującej zagadnienie historii źródeł prawa partykularnego, a także, jak wskazuje autor, metoda
analityczna. Należy przyznać, że nazwa tej drugiej metody, którą posługuje się autor,
rodzi pewne znaki zapytania. Analiza prawna ma zastosowanie w każdej z metod właściwych naukom prawnym, także w metodzie historyczno-prawnej. W pracy znalazłem
także pomocniczo wykorzystaną metodę dogmatyczno-prawną, którą autor posługuje
się, nawiązując do unormowań KPK 1983, który jest także źródłem publikacji.
Można by też zwrócić uwagę na język prawny i jego precyzję. Autor zapewne
przytacza normy statutowe w sposób taki, w jaki zostały one zredagowane, tym nie-
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mniej warto do niektórych pojęć odnieść się bardziej krytycznie. I tak np. w normach
II Synodu znajduje się informacja o małżeństwach niesakramentalnych (s. 125),
a z kontekstu wynika, że chodzi o związki cywilne zawarte po rozpadzie małżeństwa
kanonicznego lub związki tylko cywilne, bez przeszkód kanonicznych. Takie związki
nie są w żaden sposób małżeństwami, ani tym bardziej małżeństwami niesakramentalnymi. Przez małżeństwo niesakramentalne należy bowiem rozumieć takie, które zostało zawarte między dwoma osobami, z których przynajmniej jedna nie jest ochrzczona.
Na ten temat wypowiedziała się ostatnio Kongregacja Nauki Wiary w Normach
z dnia 30 kwietnia 2001 Potestas Ecclesiae. Podobne zastrzeżenie budzi także nazwanie prymasa Wyszyńskiego „sternikiem Kościoła” (s. 19).
Zarówno Sobór Watykański II, jak i późniejszy Kodeks Prawa Kanonicznego
jedynie radę kapłańską określił mianem „senatu biskupa”. Trudno zgodzić się, aby
Kolegium Dziekanów miało odgrywać tożsamą albo nawet znaczniejszą rolę. Jak
autor wskazuje w swojej pracy: „specyficzną dla archidiecezji gnieźnieńskiej formą
współpracy duchowieństwa z arcybiskupem jest doroczna kongregacja księży dziekanów, zwoływana przy okazji uroczystości św. Wojciecha, stąd dziekani są także bliskimi współpracownikami biskupa w jego posługiwaniu” (s. 112). Chociaż wskazany
passus jest przytoczeniem statutu synodalnego, to trudno zgodzić się z taką tezą.
						

ks. Tomasz Rakoczy

C.E. Commentz, Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, ss. 38.
Najstarszym i zarazem niekoniecznie powszechnie znanym urzędem, który wspiera biskupa rzymskiego w realizacji posługi Piotrowej, jest Penitencjaria Apostolska.
Według niektórych historyków papieże udzielali absolucji i dyspens za pośrednictwem
penitencjarzy już w VII wieku. Bez wątpienia kardynała penitencjarza, qui confessiones
pro papa recipit, mianował w 1216 r. Honoriusz III. W latach 1574-1579 wspomniany
urząd, którego zakres kompetencji w ciągu ośmiu wieków ulegał zmianom, piastował kardynał Stanisław Hozjusz. W myśl Konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej
Pastor bonus, którą dnia 28 czerwca 1988 r. ogłosił bł. Jan Paweł II, do kompetencji
Penitencjarii Apostolskiej należy wszystko, co dotyczy zakresu wewnętrznego i odpustów; dykasteria ta udziela absolucji, dyspens, zamiany, sanacji, zwolnień oraz innych
łask w zakresie wewnętrznym, sakramentalnym i pozasakramentalnym, troszczy się
o to, aby w bazylikach patriarchalnych Rzymu była wystarczająca liczba spowiedników wyposażonych w odpowiednie upoważnienia; wreszcie w jej gestii jest wszystko,
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co odnosi się do udzielania i korzystania z odpustów, z zachowaniem uprawnień, jakie
posiada Kongregacja Nauki Wiary w zakresie kontroli kwestii natury dogmatycznej
dotyczących odpustów (por. art. 117-120).
Jeden z aktualnych pracowników Penitencjarii Apostolskiej, ks. Carlos Encina
Commentz przedstawia publikację o jakże wymownym tytule: „Kiedy i jak odwołać
się do Penitencjarii Apostolskiej”. Niewielkich rozmiarów dzieło, starannie i gustownie wydane przez Libreria Editrice Vaticana, pozwala zgłębić szczególny charakter
i zakres działalności tego trybunału. Broszurę tworzą: słowo wstępne, napisane przez
penitencjarza większego kard. Fortunato Baldelliego; wprowadzenie; siedem rozdziałów poświęconych poszczególnym kwestiom, pozwalających poznać specyfikę, funkcje, metody pracy i znaczenie posługi realizowanej w ramach tego urzędu; wnioski.
Główna część pracy została przedstawiona w formie nader przystępnej, mianowicie
jako ciąg kilkudziesięciu pytań i odpowiedzi, tak by czytelnik – także ten, który nie
jest specjalistą w zakresie prawa kanonicznego – mógł bez trudu dowiedzieć się, jak
poprawnie i skutecznie skorzystać z pomocy dykasterii, której działalność jest bezpośrednio związana z dobrem dusz wiernych.
Pierwszy rozdział pracy autor poświęcił strukturze i kompetencji trybunału apostolskiego Penitencjarii Apostolskiej. Po ustaleniu, czym jest wspomniany trybunał rozpatrujący sprawy sumienia, które ze względu na ich wagę są zarezerwowane Stolicy
Apostolskiej, prezentuje on kolejno struktury organizacyjne dykasterii, mianowicie:
przełożonego urzędu – kardynała penitencjarza większego; radę prałatów pomagającą
w podejmowaniu decyzji w bardziej skomplikowanych przypadkach; regensa, który
odpowiada za organizację i sprawne funkcjonowanie trybunału; teologa i kanonistę,
członków rady prałatów. Zaznaczając, iż pracownikami wspomnianej dykasterii są
kapłani, którzy poprzez udział w codziennych spotkaniach prowadzonych przez regensa i studium poszczególnych przypadków proponują penitencjarzowi większemu
stosowne rozwiązania, autor przedstawia wielorakie funkcje, jakie w ramach „władzy
kluczy” biskupa rzymskiego spełnia przełożony tegoż trybunału. Pośród uprawnień
kardynała penitencjarza większego, ograniczonych w określonych przypadkach obowiązkiem konsultacji z radą prałatów, wyliczono: rozstrzyganie całej gamy spraw sumienia, które wspomnianej dykasterii przedkładają wierni chrześcijanie; nominacje
i przyznanie stosownych uprawnień penitencjarzom mniejszym, którzy pełnią posługę
w czterech bazylikach papieskich Rzymu; podpisywanie decyzji i dokumentów publicznych wychodzących z urzędu. Rozważania zamyka prezentacja uprawnień przełożonego trybunału w czasie wakansu Stolicy Apostolskiej.
Rozdział II pracy poświęcono przestępstwom, które podlegają kompetencji
Penitencjarii Apostolskiej. Całość materiału autor przedstawia w formie 35 szczegółowych pytań i dość obszernych odpowiedzi. Najpierw wymienia on pięć prze-
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stępstw, od których absolucja i uchylenie kary ekskomuniki na forum wewnętrznym
należą do wyłącznej gestii wspomnianego trybunału. Są to profanacja świętych postaci eucharystycznych, bezpośrednie naruszenie tajemnicy sakramentu pokuty, rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, agresja
fizyczna wobec osoby biskupa rzymskiego, konsekracja biskupa bez mandatu papieskiego. Dalej autor precyzuje kolejno, na czym polega przestępstwo zbezczeszczenia Najświętszego Sakramentu, co oznacza bezpośrednie naruszenie tajemnicy
spowiedzi, co to jest rozgrzeszenie współsprawcy grzechu przeciw czystości, co ma
uczynić spowiednik, jeśli jego wspólnik w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu prosi o absolucję, co się dzieje, jeśli spowiednik lekceważy istnienie kary
ekskomuniki w momencie rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciw czystości, kiedy można mówić o agresji fizycznej wobec biskupa rzymskiego, na czym polega
konsekracja biskupia bez mandatu papieża, jakie są skutki popełnienia wymienionych
przestępstw i zaciągnięcia kary ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa. Następnie
ks. C.E. Commentz wyjaśnia, dlaczego Kościół katolicki przewiduje kary w przypadku popełnienia niektórych grzechów, kto może być ukarany kanoniczną sankcją karną,
co oznacza, że ekskomunika jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, kiedy można
rozgrzeszyć penitenta, który zaciągnął karę ekskomuniki, dlaczego wierny, który zaciągnął ekskomunikę latae sententiae, nie może być rozgrzeszony z jego grzechów,
kto może rozgrzeszyć taką osobę. Tutaj autor zaznacza, że jeśli ekskomunika, o której mowa, została zdeklarowana na forum zewnętrznym, Penitencjaria Apostolska nie
może zwolnić wiernego ze wspomnianej cenzury. Z kolei C.E. Commentz tłumaczy,
dlaczego deklaruje się na forum zewnętrznym zaciągnięcie kary kościelnej, co ma
czynić spowiednik w przypadku, kiedy wierny zaciągnął cenzurę zastrzeżoną Stolicy
Apostolskiej lub ordynariuszowi miejsca, czy właściwie postępuje spowiednik, jeśli
korzysta z uprawnienia, jakie przyznano mu w kan. 1357 KPK, jak należy dokonać
odniesienia do kompetentnego przełożonego w przypadku, o jakim jest mowa w kan.
1357 KPK, jakie dane należy wskazać we wspomnianym rekursie w przypadku przestępstwa profanacji Najświętszej Eucharystii, bezpośredniego naruszenia tajemnicy
spowiedzi lub rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu
Dekalogu. Wreszcie autor informuje, że takiego rekursu nie można przesłać na adres
Penitencjarii Apostolskiej przy pomocy środków elektronicznych, takich jak faks czy
Internet; dodaje, że do wspomnianego trybunału można zwrócić się w każdym języku
(nadmienia przy tym, iż aby ułatwić pracę personelu i otrzymać szybką odpowiedź,
zaleca się użycie jednego z następujących języków: włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, polski, łacina); zaznacza, jaki adres należy wskazać
na kopercie kierowanej do Penitencjarii Apostolskiej, zastrzega, że odwołanie się do
trybunału apostolskiego jest całkowicie darmowe i nie przyjmuje się z tej okazji żad-
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nej dobrowolnej ofiary. W końcu informuje on o czasie oczekiwania na odpowiedź
Penitencjarii Apostolskiej, sposobie przekazania treści odpowiedzi trybunału apostolskiego penitentowi, zawartości przedmiotowej reskryptu Penitencjarii Apostolskiej,
działaniach spowiednika, który nie może ponownie spotkać się z penitentem.
Rozdział III pracy traktuje o nieprawidłowości do przyjęcia i wykonywania święceń.
Najpierw wyjaśnia, czym są irregularitates, jaki mają charakter, co może stanowić ich
źródło, jakie skutki powoduje związanie osoby wspomnianym zakazem kanonicznym,
czemu służą przepisy o nieprawidłowościach, jakie znaczenie ma nieznajomość nieprawidłowości. Dalej C.E. Commentz informuje, kiedy dyspensy od nieprawidłowości
do przyjęcia lub wykonywania święceń może udzielić Penitencjaria Apostolska. Przy
okazji nadmienia on, że nie wszystkie nieprawidłowości są zarezerwowane Stolicy
Apostolskiej; w wielu przypadkach stosowne uprawnienia do dyspensowania od nieprawidłowości posiada też biskup diecezjalny. Zaznaczając, iż wierni związani nieprawidłowością mogą w sposób wolny odwołać się do Penitencjarii Apostolskiej, podaje,
w jaki sposób można skierować do wspomnianego trybunału forum wewnętrznego
stosowną prośbę o dyspensę. Autor nie zapomina przy tym nadmienić, jakie informacje nt. osoby związanej nieprawidłowością do przyjęcia lub wykonywania święceń
powinno zawierać takie pismo spowiednika lub kierownika duchowego. Na koniec ks.
Commentz odnosi się do trzech kwestii szczególnych, stosujących się do nieprawidłowości, mianowicie: czy można ubiegać się o dyspensę od nieprawidłowości „forum
wewnętrznego”, jeśli osoba związana takim zakazem ujawniła ten fakt poza spowiedzią; jak należy postępować, jeśli mężczyzna związany nieprawidłowością przyjął
święcenia; kiedy należy zwrócić się po dyspensę do Penitencjarii Apostolskiej, jeśli
wspomnianym zakazem związany jest kandydat do święceń.
W rozdziale IV pracy autor podejmuje kwestię uzdrowienia w zawiązku małżeństwa nieważnie zawartego. Najpierw C.E. Commentz określa okoliczności, w jakich
Penitencjaria Apostolska może udzielić łaski sanacji małżeństwa zawartego nieważnie, wreszcie odnosi się on do problemu podmiotu uprawnionego do wniesienia prośby
o uzdrowienie małżeństwa nieważnie zawartego. Zaznaczając, iż nie jest konieczne,
aby ze wspomnianym wnioskiem o sanację wystąpiły obie strony, precyzuje zarazem,
co powinien uczynić kapłan, który o nieważności małżeństwa dowiedział się w ramach
sprawowania sakramentu pokuty i otrzymał później stosowny reskrypt Penitecjarii
Apostolskiej.
Piąty rozdział opracowania poświęcono stypendiom mszalnym. Najpierw autor
określa kompetencje Penitencjarii Apostolskiej w zakresie obowiązków, jakie zaciągają kapłani, ilekroć deklarują wolę odprawienia Mszy świętej w określonej intencji
i przyjmują z tego tytułu jakąkolwiek ofiarę. Nadmieniając, iż ksiądz, który przyjął pewną liczbę intencji mszalnych i nie ma możliwości aplikować Mszy świętych
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w tych intencjach, może – za pośrednictwem swego spowiednika – prosić Penitencjarię
Apostolską o redukcję zobowiązań mszalnych, odnosi się do pytania, czy wspomniany
trybunał apostolski może też zredukować zobowiązania mszalne, które spoczywają
na osobach prawnych lub instytucjach, takich choćby jak seminarium duchowne czy
kuria diecezjalna. Ks. C.E. Commentz wskazuje wreszcie, jakie kroki powinien poczynić spowiednik, którego penitent-kapłan nie jest w stanie – osobiście i za pośrednictwem innego księdza – zadośćuczynić obowiązkowi odprawienia Mszy świętych
w intencjach, w jakich złożono ofiarę na jego ręce, oraz przedstawia postępowanie, jakie w takiej sytuacji należy zrealizować na forum apostolskiego trybunału Penitecjarii
Apostolskiej.
Celem gruntownego przedstawienia zakresu spraw forum wewnętrznego, jakimi
zajmuje się personel Pentencjarii Apostolskiej, szósty rozdział pracy autor przeznacza
na omówienie wszystkich innych form działalności tej dykasterii łaski i miłosierdzia,
wprost dotyczących kwestii sumienia. C.E. Commentz zaznacza, że ilekroć – po rzetelnym studium stosownych dokumentów Magisterium Kościoła – kapłan lub inna
osoba mają jakąkolwiek wątpliwość natury moralnej bądź kanoniczno-prawnej, odnoszącą się do wykonywania złożonej, kapłańskiej posługi zakresu wewnętrznego, mogą
przedłożyć taką sprawę do konsultacji Penitencjarii Apostolskiej. W takim przypadku – nadmienia autor – należy jednak wystrzegać się podawania nazwisk osób, których dotyczy sprawa; celem przedstawienia istoty rzeczy powinno się wskazać imiona
fikcyjne.
Ostatni rozdział pracy nosi tytuł: „Odpusty”. Autor ogranicza tu swoje rozważania
do kwestii władzy, jaką w zakresie udzielania odpustów biskup rzymski przyznał
apostolskiemu trybunału Penitencjarii Apostolskiej. Nadmieniając, iż w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba wniosków o udzielenie odpustu, ks. Commentz informuje, że podanie o taką łaskę zasadniczo należy skierować w formie listu bądź faksem;
do podania zaś, w którym nie może zabraknąć wskazania przyczyny prośby, należy
dołączyć zgodę biskupa diecezjalnego na udzielenie odpustu.
Lektura całości daje czytelnikowi możliwość zorientowania się, w jak wieloraki
i zarazem subtelny sposób Penitencjaria Apostolska służy wiernym chrześcijanom,
spowiednikom i penitentom. Poznanie odpowiedzi na pytania o zakres działalności
trybunału i procedury zwracania się do wspomnianej dykasterii Kurii Rzymskiej pozwala zrozumieć, dlaczego organ ten określa się mianem „trybunału miłosierdzia”.
Zgłębienie specyfiki posługi personelu Penitencjarii Apostolskiej, gdzie z zasady chroni się dobre imię i anonimowość petenta, gdzie nie ma sporów między stronami broniącymi swych interesów, wreszcie gdzie wierny, który znajduje się w sytuacji nie do
pogodzenia z jego zbawieniem, może znaleźć błyskawiczną pomoc w procesie pojed-
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nania z Bogiem i Jego ludem, pozwala stwierdzić, jak nieocenioną wartość ma istnienie wewnętrznego forum w Kościele.
Publikacja, jaką prezentuje ks. Carlos Encina Commentz, nie tylko pozwala poznać
specyficzny charakter działalności Penitencjarii Apostolskiej, instrumentu miłosierdzia Bożego. Opracowanie to przede wszystkim przybliża, i to w nader przystępnej
formie, całą mnogość jakże użytecznych i zabezpieczających osobę przed cierpieniem
duchowym środków, jakie Kościół daje do dyspozycji wiernych, którzy dopuścili się
zła i szczerze pragną rozpocząć życie w harmonii z Bogiem.
Lekturę pracy śmiało można polecić wszystkim ludziom, w tym nade wszystko
tym, którzy pragną poznać wielowymiarową działalność Stolicy Apostolskiej bądź też
nie rozumieją w pełni złożonego systemu sprawiedliwości kanonicznej, z charakterystycznym dla niego dwojakim forum: zewnętrznym i wewnętrznym. Wreszcie, nie
sposób sobie nawet wyobrazić sytuacji, aby treści przedłożone w niniejszej publikacji
nie zostały gruntownie zgłębione przez tych, którzy z urzędu mają być szafarzami boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia, mianowicie przez alumnów i kapłanów.
ks. Jan Krajczyński

Ks. Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010, ss. 273.
Recenzowana publikacja, która została wydana w serii wydawniczej: Biblioteka
Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 55, jest rozprawą habilitacyjną Autora, przedstawioną Radzie Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 11 października 2011 r. podczas kolokwium habilitacyjnego. Autor, oficjał Metropolitalnego
Trybunału Archidiecezji Warmińskiej i adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, podjął się w niej opracowania zagadnienia dość trudnego,
wieloaspektowego i złożonego, a jednocześnie interesującego, aktualnego i ważnego
w dzisiejszej rzeczywistości i działalności Kościoła, gdyż odnoszącego się do alienacji majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce. Alienację tę – jak
zaznacza Autor – rozumie i będzie omawiał „jako przeniesienia prawa własności na
inną osobę, w wymiarze kanonicznym oraz w świetle prawa państwowego, a także
w odniesieniu obu tych regulacji prawnych” (s. 6). Tym samym podjęte badania odnoszą się do prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. Wybór tematu jako przedmiotu
rozprawy habilitacyjnej należy uznać za trafny i uzasadniony. W dotychczasowych bowiem – jak zaznacza Autor – publikacjach i w kanonicznej literaturze polskiej brakuje
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tego rodzaju opracowania podejmującego zagadnienie alienacji majątku kościelnego.
Dlatego podjęcie się opracowania tego zagadnienia ma walor odkrywczy, problemowy
i naukowy, a także – w jakimś stopniu – pionierski, gdyż nie ma w literaturze kanonistycznej polskiej publikacji, która by podejmowała to zagadnienie od strony prawa
kanonicznego, prawa polskiego, a także we wzajemnym odniesieniu obu tych regulacji
prawnych.
Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, iż opracowanie ma charakter głównie historyczno-prawny i stanowi omówienie zagadnienia alienacji majątku kościelnego
w Polsce, jednak po wnikliwej i dokładniej lekturze dochodzi się do przekonania, że
tak nie jest. Autor analizuje bowiem i ukazuje w swojej pracy przede wszystkim wykładnię i stosowanie norm prawa kanonicznego oraz prawa państwowego w odniesieniu do alienacji dóbr kościelnych. Nadto opracowanie ma charakter porównawczy,
tzn. porównując normy prawne odnoszące się do alienacji, a zawarte w KPK z 1917
i 1983 r., Autor podejmuje próbę ich interpretacji, czasami redefinicji pewnych pojęć
w perspektywie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej. Jednocześnie Autor próbuje wyjaśnić, „w jakim zakresie normy wewnętrzne obowiązujące w strukturze organizacyjnej Kościoła katolickiego w Polsce mogą wpływać
na ważność czynności prawnych związanych z zarządzaniem mieniem kościelnym na
gruncie prawa polskiego?” (s. 5).
Należy jednak zauważyć, iż samo sformułowanie tematu, bez ram chronologicznych, nie wskazuje, w jakim okresie Autor będzie omawiał ową alienację majątku kościelnego w Polsce, czy w XX wieku, czy po II wojnie światowej, czy po roku 1989,
kiedy to Polska stała się innym krajem o systemie demokratycznym, czy też badania
będą obejmować okres jeszcze wcześniejszy, gdyż podaje jako źródło swoich analiz
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. i konkordat z 1925 r. Warto byłoby w podtytule
monografii zamieścić po prostu datę od – do (1918-2010) lub też inną datę, czy podać w XX wieku albo też dać podtytuł – „analiza norm prawnych i ich aktualizacja”.
Autor nie precyzuje tego również wprost i jednoznacznie we wstępie, nie wskazując
też dla jasności określenia zakresu czasowego swoich badań, jak też nie zaznacza, iż
będzie zajmował się analizą i wyjaśnieniem oraz interpretacją obowiązujących norm
kanonicznych i państwowych w odniesieniu do alienacji. Tym samym czytelnik ma
pewne wątpliwości co do okresu podjętych badań, ich zakresu, który winien być zasugerowany czytelnikowi albo w samym tytule lub podtytule, albo chociażby we wstępie. Można się domyślać, na co wskazuje rozdział I, a także zakończenie, iż badania
te będą obejmować okres od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., poprzez okres po II wojnie światowej, po rzeczywistość najnowszą, a więc prawie cały
XX wiek. Jednak nie jest to takie oczywiste, gdyż lektura pracy wskazuje, iż Autor
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w swoich badaniach zajmuje się najnowszą historią i rozwiązaniami prawnymi alienacji majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce.
W sumie jednak wybór tematu należy uznać za odpowiedni, ciekawy, problemowy
i jakże aktualny, kiedy na naszych oczach toczy się dyskusja o odzyskiwaniu przez
Kościół zabranych po II wojnie światowej przez władze PRL dóbr kościelnych czy
też o działaniach Komisji Majątkowej. Samo sformułowanie tematu sytuuje pracę na
płaszczyźnie zainteresowań historyczno-prawnych oraz w obrębie kościelnego prawa
o dobrach doczesnych, a także na płaszczyźnie prawa wyznaniowego. Szkoda tylko,
że Autor, pisząc we wstępie, że „praca stanowi próbę całościowej analizy omawianej
problematyki i przybliżenia alienacji w jej wymiarze kanonicznym oraz w świetle
prawa państwowego, a także w odniesieniu obu tych regulacji prawnych” (s. 6) oraz
wskazując, iż „zakresem analizy objęto jedynie ten aspekt, który dotyczy alienacji dokonywanej przez podmioty podległe władzy biskupa diecezjalnego oraz alienację dokonywaną przez samego biskupa […] natomiast poza zasadniczym spektrum analizy
pozostało zagadnienie alienacji dokonywanej przez instytuty życia konsekrowanego
i stowarzyszenia życia apostolskiego” (s. 6), nie wskazał jednoznacznie, jak rozumie
ową alienację (chodzi o jej krótkie i jasne określenie prawne i potoczne we wstępie),
co by było korzystne dla czytelnika nieznającego się na prawie kanonicznym i na terminologii prawniczej, jak też nie określił – co już było powiedziane – szczegółowego
zakresu czasowego swoich badań. Jest prawdą, że w rozdziale I podaje definicję kościelnych dóbr doczesnych oraz ich systematykę w ujęciu historycznym i współczesnym, ale nie znajdujemy szczegółowego wyjaśnienia i określenia, czym jest i jak
należy rozumieć alienację.
Bardzo dużym walorem pracy jest fakt, że została ona oparta na wielu źródłach
prawa kanonicznego i prawa polskiego. Autor sięga do kodeksów prawa kanonicznego z 1917 i 1983 r., dokumentów Soboru Watykańskiego II i innych uchwał
soborowych, konstytucji papieskich, szczególnie Jana Pawła II, odpowiedzi papieskich komisji i rad interpretacyjnych, dekretów dykasterii Kurii Rzymskiej oraz
aktów normatywnych prawa partykularnego, a więc instrukcji i listów Konferencji
Episkopatu Polski, prawa synodalnego, jak i zarządzeń poszczególnych biskupów
diecezjalnych. W zakresie prawa państwowego Autor korzysta z takich źródeł jak:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą
Apostolską a Rzeczypospolitą Polską z 1925 i 1993 r., ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, inne ustawy, a także orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Ich opis bibliograficzny nie budzi większych zastrzeżeń i raczej został dopracowany.
Wykaz zaś opracowań, które Autor zamieszcza na 11 stronach wykazu bibliografii
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(s. 246-256), świadczy o szerokiej znajomości i wykorzystaniu literatury przedmiotu oraz próbie dotarcia do wszystkiego, co zostało napisane na ten temat, także do
literatury obcojęzycznej, co wymagało od Autora sporego wysiłku badawczego, jak
też porządnej kwerendy naukowej. Literaturę przedmiotu potrafił Autor wykorzystać,
stąd znajduje ona swoje właściwe odzwierciedlenie w wielu miejscach opracowania.
Na ogół jest właściwie i poprawnie opisana i cytowana. Warsztat naukowy, z którego Autor korzysta, świadczy o jego dobrym przygotowaniu do samodzielnej pracy
naukowej.
W celu zrealizowania swoich zamiarów badawczych Autor – jak pisze we wstępie
– przyjął i zastosował dwie metody naukowe: dogmatyczno-prawną oraz historyczno-prawną. Wspomniał o tym lakonicznie w ostatnim zdaniu wstępu, wymieniając
je tylko z nazwy. Nie wspomniał jednak, do jakich warstw i omawianych zagadnień
pracy zastosował wymienione metody badawcze. Nadto nie scharakteryzował przytoczonych metod, jakie zastosował przy pisaniu pracy, tym bardziej że wskazane metody
w odniesieniu do realizowanych badań wymagałyby takiego wyjaśnienia i określenia.
Na recenzowane opracowanie składają się: wstęp (s. 5-8), pięć zatytułowanych
rozdziałów (s. 9-228), zakończenie (s. 229-234), wykaz skrótów (s. 235), bibliografia
(s. 237-256), podzielona na źródła (akty prawa kościelnego, akty prawa państwowego,
orzecznictwo) i opracowania, spis treści (s. 257-273) w języku angielskim, włoskim
i polskim. Zabrakło, jak to zazwyczaj się czyni w tego rodzaju opracowaniach, zamieszczenia podsumowań (summary) w tych językach na końcu monografii.
Wstęp jest merytorycznie w miarę poprawny i zapoznaje czytelnika z problematyką będącą przedmiotem refleksji naukowej, aczkolwiek jest treściowo dość krótki
(zawiera niespełna 4 strony) i wydaje się, iż niezbyt szeroko podejmuje kwestie, które
należałoby podjąć przy tego typu opracowaniu. Autor pisze, że „założeniem kościelnego prawa o dobrach doczesnych jest teza, iż dobra kościelne, jako ściśle związane
z realizacją misji Kościoła, a przez to niejako wyłączone z użytku doczesnego i poświęcone Bogu, nie powinny być zbywane” (s. 5). Alienacja zaś dóbr doczesnych
Kościoła, będąc odstępstwem od powyższej zasady, pisze Autor, winna mieć charakter
wyjątkowy. Nie wskazuje zaś precyzyjnie, czym faktycznie jest owa alienacja, czy
tylko polega na „zbywaniu dóbr kościelnych”? Wydaje się, że należało we wstępie to
wyjaśnić bardziej precyzyjnie. Również nie do końca czytelnie, trochę enigmatycznie
Autor wyjaśnił cel i zadania swoich badań i ich zakres, o czym już wspomniano. Jak
bowiem rozumieć stwierdzenie Autora we wstępie: „Praca stanowi próbę całościowej
analizy omawianej problematyki i przybliżenia alienacji w jej wymiarze kanonicznym oraz w świetle prawa państwowego, a także we wzajemnym odniesieniu obu tych
regulacji prawnych […]. Zakresem analizy objęto jedynie ten aspekt, który dotyczy
alienacji dokonywanej przez podmioty podległe władzy biskupa diecezjalnego oraz
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alienację dokonywaną przez samego biskupa” (s. 6). Nie jest to całościowa analiza,
ale pod jakimś kątem i aspektem, gdyż poza analizą badawczą pozostało – jak wskazuje Autor – zagadnienie alienacji dokonywanej przez instytuty życia konsekrowanego
i stowarzyszenia życia apostolskiego.
Podział treści jest w miarę spójny, logiczny i merytorycznie poprawny, można powiedzieć korelatywny do tematu, aczkolwiek nie do końca, gdyż temat opracowania
mógłby być sformułowany bardziej precyzyjnie, z uwzględnieniem wskazania przedziału czasowego podjętych badań lub też z podaniem podtytułu, jak też nie do końca
jest on adekwatny do treści, które Autor omawia w swojej monografii.
Rozdział pierwszy został zatytułowany Dobra doczesne Kościoła w Polsce (s. 9-52).
Autor podaje określenie i definicję kościelnych dóbr doczesnych oraz ich systematykę
w ujęciu historycznym i współczesnym. Bardzo krótko pisze o dobrach kościelnych
w II Rzeczypospolitej, wydaje się, że jak na rodzaj opracowania, zbyt krótko i powierzchownie. Trochę szerzej opisuje nacjonalizację mienia kościelnego po roku 1945,
w tym wyjaśnia pojęcie „dóbr martwej ręki”. Zwraca uwagę na trudne zagadnienie
sukcesji majątkowej Kościoła katolickiego, nacjonalizacji i rewindykacji jego mienia,
szczególnie po roku 1989, a także na postępowanie regulacyjne, czyli na płaszczyzny
i rozwiązania prawne, które w skomplikowanych sytuacjach faktycznych mogą stanowić podstawę ustaleń majątkowych Kościoła i odpowiadać na pytanie, czy dane
mienie należy do dóbr kościelnych. Rozdział ten jest dość ciekawym wprowadzeniem
w tematykę dóbr doczesnych Kościoła w Polsce, aczkolwiek mógłby zawierać więcej elementów historycznych, sięgających szczególnie do okresu międzywojennego,
a miejscami i wcześniej.
Struktura i charakter osobowości prawnej podmiotów kościelnych i ich prezenta
cja to tytuł rozdziału drugiego (s. 53-88), w którym Autor systematyzuje kościelne
osoby prawne i wskazuje na organy uprawnione do ich reprezentowania ze szczególnym uwzględnieniem tych podmiotów, które podlegają władzy biskupa diecezjalnego. Ta część opracowania jest swoistym kompendium wiedzy na temat podmiotów
kościelnych mogących być stroną alienacji oraz zarządców uprawnionych do ich reprezentowania. Ukazanie powyższych treści wydaje się szczególnie przydatne dla zorientowania się co do uczestników alienacji pochodzących spoza Kościoła. Wydaje
się, że tytuł rozdziału nie w pełni odzwierciedla szczegółowe treści zawarte w tym rozdziale. Zabrakło też w tej części rozprawy pewnego powiązania treści tutaj zawartych
z odniesieniem do omawianego zagadnienia alienacji w Polsce, a więc wskazania, do
jakich podmiotów odnosiło się dokonywanie alienacji dóbr kościelnych.
W rozdziale trzecim znajdujemy omówienie alienacji w prawie kanonicznym:
formy, warunki i procedura (s. 89-142). Ta część opracowania ukazuje szczegółowo
i dość wnikliwie alienację w świetle prawodawstwa kościelnego i to w różnorodnej
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optyce – jak pisze Autor we wstępie: „w formule sensu stricto i sensu largo, w zakresie
podmiotowym i przedmiotowym, w aspekcie aktów zarządzania i aktów administracyjnych, w zakresie warunków ważności i godziwości, jak również w zakresie procedury alienacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do aspektu dotyczącego wymogu
uzyskania zgody kompetentnej władzy kościelnej” (s. 7). Na pierwszy rzut oka wydaje
się, że rozdział ten ma charakter wybitnie teoretyczny, jednakże zawiera również treści natury praktycznej, które sygnalizują czytelnikowi pewne problemy mogące się
pojawić w stosowaniu przepisów alienacyjnych. Cenne i wartościowe jest tutaj wskazywanie przez Autora pewnych własnych rozwiązań odnoszących się do zagadnienia alienacji dóbr kościelnych, jak też zamieszczenie wyników badań ankietowych
przeprowadzonych w diecezjach polskich w celu ustalenia charakteru i zakresu zmian
wprowadzonych w prawie partykularnym w odniesieniu do kodeksowych norm dotyczących zarządu mieniem kościelnym. Pozwala to na zorientowanie się w trudnej
i skomplikowanej procedurze alienacyjnej, jak i samym zagadnieniu alienacji dóbr
kościelnych.
Dość szeroki rozdział czwarty podejmuje tematykę odnoszącą się do konsekwencji
alienacji dokonanej bez zachowania wymogów kanonicznych (s. 143-213). Treść tej
części opracowania stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o konsekwencje w porządku
prawa kanonicznego i państwowego wiążące się z alienacją dokonaną bez zachowania
wymogów kanonicznych. Najpierw Autor omawia konsekwencje wadliwej alienacji
w świetle regulacji KPK z 1983 r., po czym przechodzi do zaprezentowania skuteczności wadliwej alienacji we współczesnej cywilistyce polskiej, omawia rodzaje naruszeń
norm prawa kanonicznego i ich wpływ na cywilno-prawną ważność alienacji. Swoje
wywody teoretyczne popiera orzecznictwem Sądu Najwyższego, prezentując wyroki
Sądu Najwyższego w sytuacjach alienacji dokonanej bez zgody kompetentnej władzy
kościelnej, a także przedstawia poglądy doktryny. Jest to interesująca część rozprawy, gdzie znajdujemy szczegółowe omówienie trzech wyroków Sądu Najwyższego,
które umożliwiają zorientowanie się w omawianej tematyce. Jednocześnie Autor
czyni ciekawe uwagi odnośnie do przedstawionych wcześniej poglądów doktryny
i orzecznictwa, dzieląc je na uwagi co do aspektu podstawy normatywnej uwzględniania przepisów prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji w prawie cywilnym,
jak też co do aspektu cywilno-prawnej skuteczności alienacji dokonanej bez zgody
kompetentnej władzy kościelnej. Nadto omawia konsekwencje wadliwej alienacji na
płaszczyźnie prawa cywilnego, jak też podejmuje zagadnienie wadliwości alienacji,
a odpowiedzialności karnej w świetle polskiego ustawodawstwa karnego. Takie ujęcie tej części opracowania pozwala Autorowi na ukazanie trudności interpretacyjnych,
z jakimi boryka się na przestrzeni lat sądownictwo powszechne, a także pozwala na
przedstawienie pewnych kontrowersji w tej mierze w doktrynie. Wskazując i analizu-
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jąc te rozbieżności i trudności, Autor jednocześnie podejmuje próbę zaprezentowania
własnej interpretacji spornych kwestii i regulacji prawnych, jak też przedstawia wynikające stąd wnioski. Rozdział ten ze względu na wspomniane własne rozwiązania
i sugestie Autora zasługuje na szczególne zauważenie, tym bardziej, iż wiele kwestii
i rozwiązań jest odkrywczych, aczkolwiek wymagających miejscami bardziej wnikliwego oraz analitycznego spojrzenia.
Rozdział piąty zatytułowany Alienacja a fundusze europejskie (s. 214-228) przybliża i ujmuje alienację mienia kościelnego w kontekście funduszy unijnych. Habilitant
wskazuje tutaj, iż Kościół katolicki w Polsce, wykonując różne zadania związane
z działalnością charytatywną, oświatowo-wychowawczą, naukową i kulturalną, uzyskał jako organizacja wyższej użyteczności publicznej możliwość partycypowania
w środkach unijnych. Zakres korzystania z tych środków i dotacji przez podmioty
kościelne jest dynamiczny i ma tendencje wzrostowe. Ukazując procedurę ubiegania
się o środki i dotacje unijne z różnych funduszy oraz analizując wzrost w ich wykorzystywaniu, Autor przeprowadza jednocześnie rozważania teoretyczne nad kwestią, czy
umowy o eurodotacje winny być oceniane i traktowane przez pryzmat spodziewanych
tylko korzyści ekonomicznych, czy też jako alienacja sensu largo w rozumieniu kan.
1295 KPK. Ta część opracowania stanowi zupełne novum w opracowaniach na ten temat
i wprowadza czytelnika w sferę nowych możliwości pozyskiwania środków unijnych
przez Kościół na różne cele swojej działalności.
Szkoda, że Autor nie zamieszcza wprowadzeń (wstępów) do poszczególnych
rozdziałów, jak też ogólnych podsumowań omawianych kwestii w poszczególnych
rozdziałach. Ubogaciłoby to monografię, zwiększyłoby jej walor poznawczy i pozwoliłoby czytelnikowi łatwiej z niej korzystać i zapoznawać się z jej treścią, jak też ułatwiłoby śledzenie myśli Autora.
Zakończenie konstrukcyjnie jest poprawne i zawiera te elementy, które powinno
zawierać, aczkolwiek robi też wrażenie nieadekwatności do tematu monografii, co jest
konsekwencją nie do końca właściwego sformułowania tematu opracowania w stosunku do jego treści. Wykaz skrótów jest poprawny i nie budzi większych zastrzeżeń.
Merytorycznie monografia ma wielką wartość poznawczą. Ukazuje bowiem alienację majątku kościelnego w Polsce w jej wymiarze kanonicznym i w świetle norm
prawa państwowego. W mniejszym stopniu jest to opracowanie o charakterze historycznym, na co wskazywałby temat publikacji. Znajdujemy w niej najpierw okreś
lenie samego pojęcia alienacji, która – jak wskazuje i udowadnia Autor – w dobie
współczesnej „zdaje wymykać się spod dotychczasowej, opartej przede wszystkim na
praktyce kanonistycznej, interpretacji tego terminu, jak też zdaje się nie przystawać
w pełni do realiów współczesności” (s. 229). Dysonans ten jest zauważalny przede
wszystkim w zakresie określonej w kan. 1296 KPK alienacji sensu largo (zaciąga-
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nie kredytów, pożyczek). Nadto opracowanie podaje interpretację norm alienacyjnych
i uaktualnia przedmiotowe regulacje w odniesieniu do współczesnych realiów działalności Kościoła, jednocześnie zwraca uwagę na konieczność stałego konfrontowania
tych regulacji z rzeczywistością gospodarczo-prawną w Polsce, co suponuje potrzebę opracowania przez poszczególnych biskupów diecezjalnych, jak i Konferencję
Episkopatu Polski aktów prawnych i dokumentów gwarantujących bezpieczeństwo
obrotu majątkiem kościelnym.
Podjęta przez Autora analiza norm prawnych zawartych w KPK z 1917 i 1983 r.
oraz dzisiejszych realiów ekonomiczno-gospodarczych pozwoliła również na redefinicję pojęcia patrymonium stabile, czyli określenia tzw. majątku stałego, który dzisiaj, według komentatorów KPK z 1983 r., stanowią dobra, które nie są bezpośrednio
przeznaczone na potrzeby życia codziennego i nie podlegają obrotowi, gdyż stanowią
ogólną podstawę egzystencji i funkcjonowania osoby prawnej. Autor podjął dość udaną próbę opisania i zdefiniowania tego jakże trudnego i problematycznego pojęcia,
wskazując na jego istotne i ważne dzisiaj elementy, tym samym przyczyniając się do
posunięcia naprzód badań w tym zakresie.
Również ważnym walorem rozprawy jest uporządkowanie i danie wykładni norm
prawa kanonicznego i polskiego odnośnie do alienacji majątku kościelnego w kontekście zgody kompetentnych podmiotów, jak i dokonanej bez zachowania wymogów kanonicznych, co rodzi konsekwencje natury cywilnej i karnej w obu porządkach
prawnych, kanonicznym i państwowym. Nadto rozprawa zawiera pewne wskazówki
interpretacyjne w odniesieniu do zagadnień związanych z alienacją, a będących niejako poza obszarem dociekań judykatury i doktryny.
Zasługą Autora ocenianej rozprawy jest umiejętność wydobycia i usystematyzowania oraz uporządkowania, a także w miarę klarownego zaprezentowania jakże
ważnych dla kanonistyki i codziennej praktyki norm prawa kanonicznego odnoszących się do alienacji majątku kościelnego i umiejscowienia ich oraz skonfrontowania
z współczesnymi realiami ekonomiczno-gospodarczymi, w jakich przyszło żyć i działać Kościołowi, posługując się i zarządzając dobrami doczesnymi. W swoich analizach
Autor wprowadza nie tylko elementy opisowe, ale wiele własnych przemyśleń. Nie
brak w pracy także treści oceniających i proponujących konkretne rozwiązania, które
stanowią własne przemyślenia i oceny Autora, a tym samym zwiększają walor naukowy rozprawy.
Opracowanie ks. Świty napisane jest w miarę poprawnie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii kanonistycznej. Autor w swojej monografii posługuje się językiem prawniczym jako narzędziem w przekazaniu wiedzy, a także bogatym i dobrze
opanowanym warsztatem przypisów, cytatów i not wyjaśniających trudniejsze kwestie. Warsztat naukowy, jakim się posłużył Autor w pracy, świadczy o dość znaczącym
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doświadczeniu w pisaniu i prezentacji tematyki kanonistycznej. Przypisy oparte głównie na źródłach, ale nie tylko, bardzo często są poszerzane o różnego rodzaju wyjaśnienia, szczególnie w miejscach, kiedy Autor omawia kwestie historyczne zagadnienia.
Teza postawiona na wstępie opracowania, aczkolwiek nie do końca jednoznaczna i czytelna, a mianowicie całościowa analiza alienacji majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce oraz przybliżenie i omówienie alienacji w jej
wymiarze kanonicznym oraz w świetle prawa państwowego, została przedstawiona
w sposób usystematyzowany i w miarę logiczny i czytelny. Tym samym opracowanie
wnosi swoją treścią wkład do badań nad instytucją alienacji majątku kościelnego, nie
tylko od strony praktyki diecezji polskich, ale przede wszystkim od strony teoretyczno-prawnej. W obu tych wymiarach praca stanowi novum w polskiej literaturze kanonistycznej i stanowi cenny wkład w tę dziedzinę prawa kanonicznego.
ks. Janusz Gręźlikowski

Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011,
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, ss. 669.
Starannie wydana praca Artura Grzegorza Mizińskiego, adwokata Roty Rzymskiej,
biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, pracownika naukowo-dydaktycznego
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, stanowi pierwszą w języku polskim monografię poświęconą instytucji
adwokata w prawie Kościoła łacińskiego. To obszerne i wyczerpujące studium z zakresu kanonicznego prawa procesowego stanowi obszar, który od dawna pozostaje
szczególnie bliski zainteresowaniom badawczym Autora. Wypełnia ono dotkliwą lukę
w rodzimym piśmiennictwie kanonistycznym, a ponadto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a to w związku z powrotem adwokatury do udziału w sprawach toczących się przez trybunałami kościelnymi w Polsce, głównie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa. Wszak naturalne, fundamentalne prawo każdego wiernego
do dochodzenia swoich uprawnień w Kościele (zob. kan. 221 § 1 KPK), które może
swobodnie urzeczywistniać m.in. poprzez korzystanie z pomocy adwokata (zob. kan.
1481 § 1 KPK), wymaga należytego poszanowania.
Podejmując problem statusu prawnego adwokata w Kościele łacińskim, Autor miał
świadomość, że wymaga to uwzględnienia szerokiego spektrum wątków składających się na całokształt tak określonego przedmiotu badawczego. Zdawał sobie sprawę
i z tego, iż niezbędne jest tutaj pochylenie się zarówno nad odnośnym ustawodawstwem powszechnym (całego Kościoła), jak i kościelnym ustawodawstwem partyku-
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larnym. Nic też dziwnego, że bogata baza źródłowa w obszarze prawa powszechnego
obejmuje dokumenty Soboru Watykańskiego II, akty normatywne papieży (w tym kodeksy prawa kanonicznego) oraz enuncjacje dykasterii Kurii Rzymskiej. Gdy chodzi
zaś o prawo partykularne, sięgnięto do wielu dokumentów Konferencji Episkopatu
Włoch, uchwał blisko trzydziestu synodów diecezjalnych w Polsce oraz do innych
źródeł, w tym pochodzących ze stron internetowych (m.in. kancelarii adwokackich).
Szeroko sięgnął Autor książki także do literatury przedmiotu, w obrębie której pozycje
polskojęzyczne stanowią nikły procent.
Wieloaspektowość przedmiotu badawczego wymagała umiejętnego skonstruowania struktury opracowania, która została oparta na siedmiu rozdziałach.
Tak więc rozdział pierwszy (s. 43-115), poświęcony genezie i rozwojowi historycznemu instytucji adwokata kościelnego, ma charakter wprowadzenia. W rozdziale
drugim (s. 117-156) wyjaśniono prawne określenie adwokata kościelnego oraz wskazano na ratio legis ustanowienia tej instytucji. Jej typologia jest z kolei przedmiotem
rozdziału trzeciego (s. 157-241). Niewątpliwie rozdziały te stanowią niejako pierwszy
segment całości, poświęcony kwestiom stanowiącym „przedpole” dla dalszych, istotnych analiz Autora.
W rozdziale czwartym (s. 243-302): „Adwokat kościelny w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego” podjęto próbę – jak zaznacza sam Autor – „syntetycznego
ujęcia pozycji adwokata [podkr. – W.G.] w Kościele łacińskim” (s. 39). Biorąc pod
uwagę, że zastosowany tutaj zwrot „pozycja adwokata” jest równoznaczny z użytym
w tytule książki zwrotem „status prawny adwokata”, można pytać, czy w takim razie sformułowanie tytułu rozdziału nie jest równoznaczne ze sformułowaniem tytułu
samej książki? Lektura rozdziału (zawierającego następujące podrozdziały: wymagania stawiane kandydatom na adwokata w prawie powszechnym; lista adwokatów dopuszczonych do obrony w trybunale; uprawnienia i obowiązki adwokata względem
trybunału i stron procesowych; wynagrodzenie adwokata; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna adwokata; utrata urzędu adwokata stałego i zakończenie pełnienia funkcji adwokata prywatnego) jednoznacznie wskazuje, iż został on poświęcony statusowi
prawnemu adwokata. Sam zresztą Autor – w podsumowaniu rozdziału – stwierdza:
„Tak więc status prawny adwokata w Kościele łacińskim [podkr. – W. G.], na którego
precyzyjne określenie złożyły się wymienione elementy [kwestie poruszone w przytoczonych wyżej podrozdziałach – przyp. W.G.], jawi się jako szczególny rodzaj posługi
kościelnej” (s. 301-302).
Ponieważ de facto rozległa tematyka książki, poza wspomnianym już segmentem
trzech pierwszych rozdziałów (o charakterze wprowadzającym) i rozdziałem czwartym (na temat statusu prawnego adwokata), obejmuje również sferę działalności adwokata (rozdziały V, VI VII), to tytuł rozprawy powinien przyjąć następujące brzmienie:
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„Instytucja adwokata w Kościele łacińskim” (lub inne, zbliżone do niego w swej istocie). Wówczas tytuł dzieła byłby całkowicie adekwatny do jego struktury. Dodać należy, że rozdział czwarty stanowiłby tutaj drugi z kolei, odrębny segment opracowania.
Wracając do struktury, należy odnotować kolejny, piąty rozdział omawianego studium (s. 303-369), jako poświęcony udziałowi adwokata w procesach kanonicznych.
Z kolei w rozdziale szóstym (s. 371-462) czytelnik zapoznaje się z czynnościami adwokata kościelnego w procesie na przykładzie procesu o stwierdzenie nieważności
małżeństwa. Wreszcie przedmiotem rozdziału siódmego (s. 463-544) jest zagadnienie
współpracy adwokatów z trybunałami kościelnymi w Polsce. Nietrudno zauważyć, że
rozdziały te stanowią odrębny, trzeci segment całości. Podczas gdy segment poprzedni
(rozdział IV) dotyczy wymiaru „statycznego” urzędu adwokata kościelnego, to ten,
o którym mowa, wiąże się z wymiarem „dynamicznym” tegoż urzędu, przy czym rozdział VII, zgodnie z zamierzeniem Autora, obejmuje wyłącznie płaszczyznę kościelnego prawa partykularnego.
Charakter poszczególnych części rozprawy podyktował Autorowi posłużenie się
stosownymi metodami. Tak więc w odniesieniu do genezy i rozwoju instytucji adwokata zastosowano metodę historyczno-prawną, w referowaniu odnośnych dyspozycji
prawnych – metodę dogmatyczno-prawną, a we fragmentach odnoszących się do zestawiania norm powszechnych Kościoła łacińskiego z normami prawa partykularnego tegoż Kościoła czy z normami katolickich Kościołów wschodnich, czy wreszcie
z prawem świeckim – metodę komparatystyczną. W prezentacji zaś wyników ankiety dotyczącej sądownictwa kościelnego w Polsce trafny okazał się wybór metody
socjologicznej.
Gdy chodzi o stronę poznawczą książki, to we wszystkich wspomnianych wyżej
jej segmentach czytelnik spotyka się z wyczerpującym i starannie udokumentowanym
przedstawieniem poszczególnych zagadnień związanych z historią, statusem prawnym
i aktywnością adwokata kościelnego. W obrębie każdego z nich nietrudno dostrzec
wnikliwie prowadzone analizy, podejmowanie prób rzetelnego wyjaśniania rodzących
się wątpliwości, wyciąganie wniosków, a w odniesieniu do niektórych kwestii także
formułowanie propozycji w trybie de lege ferenda. Dbałość o styl i język wywodów
stanowi dodatkowy walor opracowania, które instytucję adwokata kościelnego ukazuje we wszystkich jej wymiarach.
Szeroko zostały ukazane geneza, kształtowanie się instytucji adwokata w prawie
rzymskim oraz początki i rozwój historyczny instytucji adwokata kościelnego (czy
nie bardziej korzystne byłoby następujące sformułowanie tytułu rozdziału I: „Geneza
i rozwój historyczny instytucji adwokata kościelnego”? Swoją szczegółową analizę początków i rozwoju instytucji adwokata w prawie rzymskim (wątek bardzo interesujący) Autor usprawiedliwia tym, iż instytucja ta stanowi niezbędną podstawę
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do zrozumienia powstania i rozwoju instytucji adwokata kościelnego. Gdy chodzi
o system prawa, jaki powstał i ukształtował się w starożytnym Rzymie, to instytucja
adwokata, biorąca swój początek – w okresie wczesnej republiki (po 509 roku przed
n.e.) – z praktyki pomocy procesowej urzędu trybunatu, czyli obrony uciśnionych (podejmowanej m.in. przez dwóch trybunów plebejuszy), a także z praktyki odwoływania
się do pomocy przyjaciół, kształtowała się następnie pod wpływem prawa patronatu
(związanego z prawem ojcowskim nad plebejuszami). Stopniowo zaś rozwijała się
na tle różnorodności form instytucji zastępstwa procesowego, które miało związek
z instytucją prokuratora, jako zastępcy pana domu (procuator). Jakkolwiek początkowo
funkcja adwokata pokrywała się w swoim zakresie z funkcją zastępstwa procesowego,
to jednak stopniowo przybierała cechy właściwe tylko sobie. Istotna różnica między
zastępstwem procesowym a funkcją adwokata leżała w fakcie, że adwokat w procesie
nie był zastępcą strony, która go powołała (nie występował zamiast niej), lecz brał
w nim udział obok strony, obecnej osobiście w sądzie (był jej doradcą i obrońcą).
Informacje na temat instytucji adwokata, informuje Autor, pojawiają się dopiero
w okresie rzymskiego procesu klasycznego. W okresie poklasycznym rola adwokata
ograniczała się jedynie do wygłaszania przemówień sądowych, choć zadania wykonywane przez adwokata odróżniano od zadań mówcy sądowego (orator) i znawcy prawa
(iurisperitus). W odróżnieniu od tego ostatniego adwokat mógł się legitymować jedynie pewną praktyczną znajomością prawa i postępowania sądowego. Natomiast
w okresie cesarstwa rozróżnienie między adwokatem a mówcą sądowym oraz między adwokatem i znawcą prawa ulegało zatarciu. Jednak w okresie pryncypatu (27 r.
przed n.e. – 284 r. n.e.) utrwalił się generalny podział na jurystów (iuris consulti),
wydających opinie i udzielających porad poza procesem (z zasady niezajmujących się
adwokaturą), oraz „stopioną” kategorię mówców sądowych i adwokatów (oratores et
advocati), rzeczników stron świadczących im pomoc w samym procesie, posiadających o wiele mniejszą wiedzę prawniczą. W okresie republiki i pryncypatu adwokatura
stanowiła wolny zawód, określany mianem advocatio (powołanie do udzielania pomocy), a formalizacja tego zawodu (przydział adwokatów do konkretnych sądów; wpis
na listę uprawnionych; określenie wysokości honorariów; wymóg posiadania zlecenia
klienta w formie mowy, itp.) została zapoczątkowana we wschodniej części imperium
rzymskiego w IV stuleciu. Wyraźny wzrost znaczenia adwokatury przypadł na okres
dominatu (284-564 r. n.e.), kiedy to usługi adwokackie odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. W istotny sposób rola adwokatów zaznaczyła się także w czasach cesarza Justyniana (wielu z nich odegrało ważną rolę w komisji kodyfikacyjnej
w latach 524-534).
Przechodząc do referowania sięgającej swymi początkami IV wieku instytucji
adwokata kościelnego w rozwoju historycznym (pierwsze stulecia Kościoła; okres
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przedkodeksowy; KPK z 1917 roku; ustawodawstwo pokodeksowe; prace Papieskiej
Komisji do Rewizji KPK), Autor trafnie ukazuje, jak cały system prawa rzymskiego,
a wraz z nim instytucja adwokata, wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się procesu kanonicznego i kanonicznych instytucji procesowych, w tym adwokata kościelnego (s. 59-60). Na uwagę zasługują tutaj liczne czynniki wpływające na ów rozwój
– zarówno o charakterze ściśle prawnym, jak i społecznym, m.in. rozwój świadomości Kościoła w odniesieniu do potrzeby zabezpieczenia prawa do ochrony własnych
uprawnień i uprawnień jego wyznawców oraz konieczności umacniania sądownictwa
kościelnego poprzez tworzenie nowych instytucji w tym zakresie.
Słusznie uznał Autor za niezbędne bliższe zajęcie się prawnym określeniem urzędu
adwokata kościelnego oraz wskazaniem ratio legis jego ustanowienia. Próbę zdefiniowania tego urzędu podejmuje w drodze analizy odnoszących się doń norm prawnych, a także obserwacji opartej na nich kościelnej praktyki procesowej. Poszukując
odpowiedniego określenia terminu „adwokat”, sięga również do doktryny, posiłkując
się m.in. opiniami takich autorytetów, jak: U. Huber, F. Schmalzgrueber, F. Cappello,
M. Monte a Coronata, F.X. Wernz, P. Vidal czy F. Roberti. W wyniku tych dociekań
przyjmuje, że „adwokat, jako osoba uznana za kompetentną przez odpowiednią władzę kościelną, na prośbę strony lub na skutek jej wyznaczenia z urzędu, służy pomocą
stronie procesowej w sporach prawnych przed sądem przez odwoływanie się do przepisów prawa przywoływanie faktów” (s. 155). Nadmienia jednocześnie, że jakkolwiek
adwokat merytorycznie pomaga stronie w procesie, to jednak nie podejmuje za nią
(w jej imieniu) formalnych czynności procesowych, różniąc się tym od pełnomocnika.
Jest rzecznikiem strony, a więc jej interesu prywatnego; nie jest natomiast urzędnikiem
sądowym, nie zajmując stanowiska prawnopublicznego. Adwokat może oczywiście
pełnić w danej sprawie jednocześnie funkcję pełnomocnika.
Zwracając uwagę na to, że na określenie adwokata KPK z 1983 roku, oprócz terminu advocatus, używa również terminów patronus (patron, obrońca: kann. 1490, 1678,
1701 § 2 i 1738 KPK) oraz defensor (obrońca: (kan. 1481 § 3), Autor przytacza różne
interpretacje tych terminów; nie zajmuje jednak tutaj określonego stanowiska (wydaje
się, że termin patronus oznacza zarówno pełnomocnika, jak i adwokata). Nie uszło natomiast jego uwadze to, iż Instrukcja Dignitas connubii ową różnicę terminologiczną
eliminuje (zastępując termin patronus terminem advocatus).
W celu pełniejszego rozumienia natury i charakteru urzędu adwokata kościelnego
bp Miziński wyjaśnia następnie, czym jest urząd kanoniczny (munus, officium) i jakie
wynikają zeń funkcje. Urząd adwokata kościelnego uznaje za mający, przynajmniej
w części, charakter publiczny, a więc wymagający – w jego pełnieniu – uwzględnienia
ducha i celów kanonicznego porządku prawnego, niewymagający natomiast partycypacji w wykonywaniu władzy rządzenia (na s. 122, w. 17-18 od góry, niewłaściwe jest
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potraktowanie władzy rządzenia i władzy sądowniczej jako odrębnych kategorii, ta
ostania bowiem należy – obok władzy ustawodawczej i wykonawczej – do potestats
regendi seu iurisdictionis, stosownie do kan. 135 § 1 KPK; na tej samej stronie, w. 15
od góry, zamiast „officiarum” powinno być „officiorum”).
Za uzasadnione należy uznać wywody Autora – czynione na kanwie urzędu adwokata kościelnego – na temat innych instytucji procesowych ustanowionych dla ochrony
praw wiernych (doradca prawny; pełnomocnik procesowy; kurator; tutor /reprezentuje
osobę małoletnią lub zajmuje się interesami osoby pełnoletniej niemającej pełnej zdolności procesowej/). We fragmencie poświęconym doradcy prawnemu uwagę czytelnika przyciągają uwagi na temat poradni prawnych przy kuriach biskupich.
Jako ratio legis ustanowienia urzędu adwokata kościelnego wskazano: prawa
wiernych jako następstwo uznania praw człowieka w nauce Kościoła (ochrona praw
człowieka w ustawodawstwie świeckim /w p. 3.1.1. powinno być raczej: „w prawie
międzynarodowym”/; prawa człowieka w Magisterium Kościoła przed Vaticanm II;
ochrona praw człowieka w soborowych i posoborowych dokumentach Kościoła); próby normowania praw wiernych w pracach nad reformą prawa kanonicznego; prawo do
obrony jako fundamentalne prawo wiernych w KPK z 1983 roku (legalne dochodzenie
i obrona uprawnień wiernych w Kościele; konsekwencje procesowe prawa do obrony
stron); udział adwokata w procesie jako gwarancja pełnego zastosowania prawa do
obrony stron procesowych. Jak widać, poza tym, co stanowi ściśle ratio legis ustanowienia urzędu adwokata kościelnego (należy przyjąć, że chodzi o kodeksy prawa
kanonicznego, skoro we wprowadzeniu do podrozdziału, na s. 132, mowa jest o „ustawodawcy, który zdecydował się ustanowić taki urząd”), w tak skonstruowanym podrozdziale pomieszczono również czynniki, które nie stanowią ratio legis w stosunku
do instytucji adwokata kościelnego, choć skądinąd są dla niej czymś bardzo doniosłym. Czy zatem nie należało nieco inaczej sformułować tytułu podrozdziału? (np.
„Ratio legis instytucji adwokata kościelnego oraz racje przemawiające za udziałem
adwokata w procesie kanonicznym”).
Poświęcając swoją uwagę typologii adwokata kościelnego, Autor rozróżnia generalnie dwie kategorie adwokatów: 1) współpracujący z trybunałami kościelnymi (adwokaci prywatni); 2) ustanowieni w trybunałach kościelnych na stałe (adwokaci stali).
Kryterium podziału stanowi tutaj charakter relacji adwokata z trybunałem.
W obrębie kategorii adwokatów współpracujących z trybunałami kościelnymi bp
Miziński wyróżnia – z uwagi na typy trybunałów, przed którymi występują – adwokatów w dykasteriach Kurii Rzymskiej (adwokaci Roty Rzymskiej; adwokaci w sprawach kanonizacyjnych; adwokaci Kurii Rzymskiej; adwokaci Stolicy Świętej) oraz
adwokatów w trybunałach niższych instancji. Referując zadania adwokatów poszczególnych kategorii występujących w dykasteriach Kurii Rzymskiej (w każdym przy-
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padku warunkiem pełnienia funkcji adwokata jest wpisanie na listę adwokatów danej
dykasterii), określone przez lex specialis (m.in. przez Konstytucję apostolską Pastor
bonus, Normy Roty Rzymskiej, Lex propria Sygnatury Apostolskiej; Regulaminy
dykasterii), daje pogłębiony komentarz do poszczególnych aktów normatywnych,
nawiązuje przy tym do historii. Szczególne zainteresowanie czytelnika budzi tutaj obszerniejszy fragment dyskursu w przedmiocie wymogów stawianych kandydatom do
pełnienia urzędu adwokata Kurii Rzymskiej (określonych w Motu proprio Jana Pawła
II Iusti iudicis oraz w Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio
datas „Iusti iudicis”), podobnie jak punkt poświęcony prawom i obowiązkom adwokatów Kurii Rzymskiej i adwokatów Stolicy Świętej (do kompetencji tych ostatnich,
wywodzących się zasadniczo z listy adwokatów Kurii Rzymskiej, należy prowadzenie
obrony spraw w imieniu Stolicy Apostolskiej lub dykasterii Kurii Rzymskiej, zarówno
na forum kościelnym, jak świeckim). Wywód dotyczący adwokatów współpracujących z trybunałami niższych instancji (wymagają oni zatwierdzenia przez właściwego
biskupa diecezjalnego) Autor przeniósł do kolejnych rozdziałów monografii, poprzestając tymczasem na ogólnej charakterystyce tej kategorii obrońców.
Dużo miejsca poświęcono urzędowi adwokata stałego (geneza urzędu; ratio
legis kan. 1490 KPK; adwokat stały według przepisów tegoż kanonu; adwokat stały
w KKKW i w Instrukcji Dignitas connubii; trudności z aplikacją kan. 1490 KPK; krytyka urzędu adwokata stałego). Wprowadzenie przez posoborowy KPK (kan. 1490)
urzędu adwokata stałego, stanowiące znaczące novum w stosunku do kodyfikacji
z 1917 roku, Autor słusznie uznaje za wyraz troski ustawodawcy kościelnego o jak
najskuteczniejszą ochronę prawa wiernych do obrony ich własnych uprawnień. Nic
też dziwnego, że tak szeroko komentuje wymienioną normę kodeksową, która poleca ustanowić w każdym trybunale, o ile to możliwe, stałych obrońców, otrzymujących wynagrodzenie od samego trybunału, którzy piastowaliby urząd adwokata lub
pełnomocnika – przede wszystkim w sprawach małżeńskich – w stosunku do stron,
które mogłyby ich wybierać. Przepis ten, zdaniem Autora, sytuuje adwokata kościelnego „raczej wśród urzędów sądowych niż jako wykonującego wolny zawód obrońcę
współpracującego z trybunałem” (s. 203). W pełni przekonujący jest wywód zmierzający do przyjęcia tezy, iż instytucja adwokata stałego nie tylko zmniejsza ryzyko
wydania wyroku niezgodnego z prawdą obiektywną, lecz również stwarza gwarancję
skuteczniejszej realizacji zadań przewidzianych dla obrońcy. Poszczególne elementy
kan. 1490 KPK znalazły u bp. Mizińskiego wnikliwą wykładnię, m.in. kwestia obligatoryjności ustanowienia adwokata stałego (ustanowienie tego urzędu „jest bardziej
obligatoryjne niż fakultatywne”, a jedynie „wyjątkowe racje” mogą usprawiedliwić
zaniechanie ustanowienia go /s. 212/).
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Równie wnikliwą i pogłębioną analizę znajduje czytelnik w odniesieniu do zagadnienia trybunałów, w których należy ustanowić adwokatów stałych, rodzaju spraw,
w których adwokat stały może brać udział, władzy kompetentnej do ustanowienia
adwokata stałego „stabilności urzędu” (s. 216; czy raczej adwokata sprawującego
urząd?), wymogów stawianych kandydatom na adwokata stałego, zadań adwokata
stałego, czy wreszcie jego wynagrodzenia. Cenny jest komentarz do art. 113 §§ 1-4
Instrukcji Dignitas connubii, który uszczegóławia normę kodeksową poprzez wprowadzenie (w § 3) dwóch modyfikacji: 1) w trybunałach należy ustanawiać wyłącznie
adwokatów, którzy mogą sprawawać zarówno urząd adwokata, jak i urząd pełnomocnika, a także łączyć obydwa urzędy (wyklucza się zatem ustanowienie w trybunale
innych osób – poza adwokatami – jako wyłącznie potencjalnych pełnomocników);
2) oprócz urzędu adwokata i pełnomocnika adwokat stały może pełnić funkcję doradcy prawnego, służącego poradami tym, którzy pragną zasięgnąć informacji co do
możliwości wniesienia do trybunału kościelnego sprawy o stwierdzenie nieważności
małżeństwa i sposobu ewentualnego poczynienie odpowiednich w tym celu kroków.
Nie pomija też Autor dyspozycji art. 113 §§ 1-2 Instrukcji, które stanowią uzupełnienie
kan. 1490 KPK: w § 1 zawarte jest polecenie ustanowienia (obligatoryjnie) w każdym
trybunale urzędu (lub osoby) udzielającej porad prawnych zainteresowanym ewentualnym wniesieniem sprawy nullitatis matrimonii, z kolei § 2 pozwala na sprawowanie
w danym trybunale owego urzędu doradcy przez pracowników tegoż trybunału.
Na trudności z realizacją kan. 1490 KPK oraz na krytykę urzędu stałego adwokata,
wysuwane w doktrynie, bp Miziński znajduje właściwe odpowiedzi. Wyraża przy tym
przekonanie, iż ustanowienie adwokatów stałych w trybunałach polskich „wydaje się
nie tylko konieczne, ale ze wszech mar pożądane” (s. 238).
Korzystnie wypada w pracy zaprezentowanie urzędu adwokata kościelnego w świetle aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego. Omawia więc tutaj następujące kwestie: wymagania stawiane kandydatom na adwokata w prawie powszechnym (kann.
149 § 1 i 1483 KPK); lista adwokatów dopuszczonych do obrony w trybunale; uprawnienia i obowiązki adwokata wobec trybunału i stron procesowych; wynagrodzenie
adwokata; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna adwokata; utrata urzędu adwokata
stałego i zakończenie pełnienia funkcji przez adwokata prywatnego.
W odniesieniu do wymagań stawianych kandydatom na adwokatów słusznie Autor
zauważa, iż nieporozumieniem byłoby wymaganie posiadania przez kandydata stopnia
doktorskiego z zakresu prawa kanonicznego. Interesujący jest fragment poświęcony
weryfikowaniu biegłości osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji adwokata, podobnie
jak cały podrozdział traktujący o liście adwokatów. Poruszając sprawę wynagrodzenia adwokatów, bp Miziński postuluje uregulowanie wysokości tegoż wynagrodzenia
na gruncie prawa partykularnego, w szczególności gdy chodzi o adwokatów stałych
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(nie mogą pobierać żadnego wynagrodzenia od stron). Wyraża przy tym sugestię, by
wynagrodzenie to pochodziło z kasy trybunału lub kasy kurii biskupiej albo z kasy
wspólnej tych instytucji. Dostrzega też potrzebę zwrócenia uwagi na dyscyplinowanie adwokatów przez wikariuszy sądowych (lub biskupów moderatorów trybunałów)
w przypadkach stwierdzonych nadużyć lub zaniedbań. Na uwagę zasługuje także zakwalifikowanie funkcji adwokata, a nawet jego statusu prawnego w Kościele łacińskim, jako sui iuris posługi kościelnej.
Zagadnienie udziału adwokata w procesach kanonicznych zostało ujęte w pięciu
podrozdziałach, poprzedzonych oryginalnym wprowadzeniem na temat ius postu
landi i capacitas postulandi. Dwa pierwsze podrozdziały dotyczą udziału obligatoryjnego, wynikającego tak z konieczności ustawowej (proces karnosądowy; proces
sporny dotyczący małoletniego; proces sporny dotyczący dobra publicznego), jak
i z konieczności podyktowanej decyzją sędziego, oraz udziału fakultatywnego (procesy małżeńskie; proces administracyjny). Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj
ujęcie posługi adwokata w procesie administracyjnym, a więc procedury odwoławczej
(pozahierarchicznej i hierarchicznej) od wadliwych poszczególnych aktów administracyjnych wydanych przez organy kościelnej władzy wykonawczej. Podrozdział trzeci,
poświęcony udziałowi adwokata w sprawach rozpatrywanych w dykasteriach Kurii
Rzymskiej (w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej; w Rocie Rzymskiej;
w kongregacjach, w sprawach dotyczących Stolicy Świętej), jest w głównej mierze
analizą odnośnych aktów normatywnych stanowiących lex specialis. Ostatnie dwa
podrozdziały odnoszą się do ustanowienia adwokata w procesie oraz do odwołania go
lub usunięcia z procesu.
Czynności adwokata kościelnego w procesie – tematyka ta stanowi uszczegółowienie wywodów zawartych w rozdziale poprzednim – zostały przedstawione egzemplatywnie, a przykładem wybranym przez Autora, zresztą bardzo trafnie, jest proces
o stwierdzenie nieważności małżeństwa (proces ten trybunały kościelne prowadzą
najczęściej). Czytelnik zapoznaje się tutaj z działaniami adwokata podejmowanymi
w poszczególnych fazach procedury, poczynając od przedprocesowych, bardzo doniosłych zadań adwokata (konsultacja prawna; wybór właściwego trybunału; redagowanie skargi powodowej; złożenie w trybunale autentycznego zlecenia), poprzez
odwołanie się od decyzji o odrzuceniu skargi powodowej, określenie formuły wątpliwości, instrukcję sprawy, publikację akt, zamkniecie postępowania dowodowego,
dyskusję sprawy i głosy obrończe, wyrokowanie, aż do środków prawnych przeciw
wyrokowi. Poszczególne czynności adwokata zostały poddane szczegółowej analizie,
oczywiście z uwzględnieniem przepisów Instrukcji Dignitas connubii. Nietrudno zorientować się, że posługę adwokata Autor traktuje w wymiarze nie tylko jurydycznym,
lecz również stricte duszpasterskim, udzielając raz po raz bardzo pożytecznych wska-
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zówek tym, którzy pełnią lub zamierzają pełnić funkcję adwokata w tak doniosłych
sprawach. Wystarczy przytoczyć następujące zdanie, zawarte w wymownie sformułowanym punkcie podrozdziału („Prawno-duszpasterski charakter porady prawnej”)
traktującego o przedprocesowych zadaniach adwokata: „Zadanie adwokata na tym
etapie będzie polegać na życzliwym przyjęciu wiernego będącego w trudnej sytuacji
życiowej, wysłuchaniu z cierpliwością, ukierunkowaniu i udzieleniu fachowej pomocy” (s. 378). Na podjęcie głębszej refleksji zasługuje wiele stwierdzeń i sugestii, jak
choćby ta: „Mając na uwadze fakt, że przedprocesowa konsultacja u adwokata ma
charakter nie tylko prawny, ale także w jakimś stopniu duszpasterski i psychologiczny,
niektórzy stawiają sobie pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdyby adwokat był duchownym ? […] Wydaje się […], że z powodów wyżej wskazanych będzie korzystne, gdy
przynajmniej jeden z ustanowionych przy trybunale adwokatów stałych będzie osobą
duchowną” (s. 381). Wskazując na zadania adwokata na każdym etapie procesu, Autor
nie przestaje mieć na względzie wagi sprawy dotyczącej ważności umowy, która jest
sakramentem. Cenne są poza tym uwagi formułowane na kanwie zgłaszania w postępowaniu sądowym dowodów. Wiele miejsca poświęcono dyskusji sprawy i głosowi
obrończemu adwokata. Ostatni podrozdział ukazuje zadania adwokata w nietypowym
przebiegu instancji (niestawiennictwo stron; zakończenie instancji; zawieszenie instancji w przypadku wątpliwości o niedopełnieniu małżeństwa; sprawy wpadkowe).
Z tym, co bp Miziński wypowiedział na temat zadań adwokata kościelnego i jego
czynności w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, koresponduje na wskroś
oryginalny dyskurs w przedmiocie współpracy adwokatów z trybunałami kościelnymi
w Polsce, podjęty na podstawie analizy danych o stanie owej współpracy uzyskanych
w drodze przeprowadzonej ankiety z 2009 roku (odpowiedzi na ankietę udzieliło 35
z 36 istniejących trybunałów kościelnych w Polsce). W ten sposób rozważania teoretyczne znajdują niejako swoje dopełnienie w refleksji poświęconej stronie praktycznej, związanej z realizacją odnośnych norm prawa powszechnego w Kościołach
partykularnych w kraju.
Szersza relacja przedstawiona na wstępie dotyczy stanu aktualnego istniejącego
w sferze współpracy adwokatów z trybunałami kościelnymi w kraju i jest poprzedzona
interesującym rysem historycznym. Czytelnik znajduje tu informacje na temat udziału
w procesach zarówno adwokatów prywatnych (dziewięć trybunałów ma po jednym
adwokacie, osiem po dwóch, cztery po trzech, trzy po czterech; w dziewięciu trybunałach taka współpraca jeszcze nie istnieje), jak i adwokatów stałych (w zdecydowanej
większości trybunałów brak jest tego urzędu, istnieje on zaledwie w siedmiu trybunałach). Poznaje też liczbę spraw rozpatrywanych w trybunałach z udziałem adwokatów
(średni ich udział wynosi ok. 5%). Autor przedstawia z kolei stan aktualny w zakresie
przepisów prawa partykularnego regulujących posługę adwokata stałego w trybuna-
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łach kościelnych (tylko w nielicznych wydano stosowne normy, zatwierdzone przez
biskupa diecezjalnego), po czym prezentuje status quo przewidzianych w Instrukcji
Dignitas connubii poradni prawnych przy trybunałach kościelnych (istnieje tutaj duże
zróżnicowanie co do osób i miejsca w zakresie udzielania informacji i porad prawnych; tylko 15 trybunałów dysponuje poradniami prawnymi sensu stricto).
W podrozdziale drugim referuje się wyniki ankiety w przedmiocie szeroko rozwiniętej praktyki nieformalnej pomocy prawnej (tj. dokonującej się poza możliwością
kontroli ze strony Kościoła). Ta tzw. „szara strefa pomocy prawnej poza prawem”,
jak to określa Autor, udzielanej przez kancelarie prawne oraz prywatne poradnie
prawnokanoniczne i cywilnokanoniczne „ponad” normami prawa kanonicznego i pozostającej poza wiedzą władzy kościelnej (dużą pomocą dla zainteresowanych jest
tutaj Internet oraz prasa), powinna – jego zdaniem – budzić niepokój, z czym należy
w pełni się zgodzić. Na kanwie tego stwierdzenia wysuwa szereg słusznych i godnych
uwagi postulatów, dotyczących m.in. dokonywania regulacji prawnych przez kościelnych ustawodawców partykularnych. Wyraża przekonanie, iż wszelkie wypaczenia
czy zaniedbania ze strony osób czy instytucji określających się jako „kościelne” powinny spotykać się – jako wprowadzające w błąd potencjalnych klientów – z surowym
potraktowaniem przez kompetentną władzę kościelną, łącznie ze stosowaniem odpowiednich sankcji karnych.
Trzeci podrozdział, zatytułowany: „Propozycje partykularnej regulacji prawnej posługi adwokatów” (wydaje się, że korzystniejsze byłoby następujące sformułowanie:
„Propozycje regulacji prawnej posługi adwokatów w prawie partykularnym”), stanowi owoc refleksji bp. Mizińskiego nad stanem współpracy adwokatów z trybunałami
kościelnymi w Polsce, jaki jawi się w świetle ankiety oraz – zapewne – na podstawie
jego osobistego doświadczenia jako adwokata kościelnego. Potrzebę owej regulacji,
i to jednolitej (choć tylko ramowej) dla całego terytorium podlegającego Konferencji
Episkopatu Polski, postrzega wręcz jako konieczność służącą skutecznej ochronie
prawnej stron procesowych. Padają tutaj wielorakie i bardzo interesujące sugestie
dotyczące tejże regulacji: najpierw na poziomie trybunałów kościelnych (regulaminy trybunałów; uchwały synodów diecezjalnych; Konwent Oficjałów Polskich), a następnie na poziomie Konferencji Episkopatu Polski (normy Konferencji Episkopatu
Włoch z 2001 roku jako ewentualny punkt odniesienia; propozycja norm Konferencji
Episkopatu Polski). Wreszcie Autor wskazuje na potrzebę utworzenia studium dla kandydatów na adwokatów kościelnych oraz omawia krytycznie proponowany Regulamin
Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce z 2009 roku.
Na ostatnich stronach książki (555-602) czytelnik znajduje 12 aneksów, wśród których zamieszczono ankietę Autora z 2009 roku, dokumenty historyczne (m.in. projekt
regulaminu adwokatów i pełnomocników przy sądach kościelnych z 1949 roku), czte-
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ry dokumenty Konferencji Episkopatu Włoch (m.in. wspomniane wyżej normy z 2001
roku) czy program studiów podyplomowych z zakresu sądownictwa i administracji
w Kościele, jakie prowadzi Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Po wykazie bibliografii (s. 603-635) znajdujemy pożyteczne indeksy: osobowy
(s. 637-641) i indeks rzeczowy (s. 643-657) oraz streszczenia pracy w językach: angielskim (s. 659-663) i włoskim (665-669).
Mamy zatem do czynienia z cenną monografią, która w sposób wyczerpujący
przedstawia problematykę posługi adwokata w Kościele łacińskim. Podjęta przez
Autora wnikliwa analiza ustawodawstwa kościelnego, poprzedzona wywodami historycznym, pozwoliła posługę tę zaprezentować we wszystkich jej wymiarach i aspektach, dobitnie wskazując na jej miejsce i rolę w dziedzinie ochrony praw wiernych
w Kościele. Sięgając do źródeł zarówno prawa powszechnego, jak i partykularnego,
a także nie pomijając w niczym dotychczasowych osiągnięć doktryny (wskazuje na
to imponujący warsztat naukowy), bp Miziński jednoznacznie i przekonująco wykazał, iż w sądownictwie kościelnym, a tym samym i w życiu społeczności kościelnej,
adwokat, świadczący osobom zainteresowanym procesem kanonicznym swoją fachową i nacechowaną rzetelnym podejściem do poszukiwania prawdy pomoc, staje się –
w jakimś stopniu – prawdziwym mężem zaufania, i to nie tylko konkretnego klienta. Nic też dziwnego, że z kart książki, szczególnie w trzech ostatnich rozdziałach
(w ostatnim w sposób wyjątkowy) przebija troska Autora-adwokata kościelnego
o właściwy, zgodny z duchem i celem Kościoła, ale także z duchem i literą prawa,
kształt adwokatury kościelnej. Troska ta wyraża się m.in. w wysuwaniu – w trybie
de lege ferenda – licznych postulatów, szczególnie pod adresem ustawodawców
partykularnych.
Obok niewątpliwych walorów poznawczych opracowanie to, co należy z naciskiem
podkreślić, ma również nie do przecenienia wartości aplikacyjne, pozwalając – zarówno pełniącym już posługę adwokacką, jak i pragnącym ją podjąć – właściwie postrzegać zadania obrońcy występującego na forum kościelnym.
Książkę należy polecić wszystkim zainteresowanym procesualistyką kościelną,
w szczególności zaś pracownikom trybunałów kościelnych oraz wykładowcom i studentom prawa kanonicznego. Z natury rzeczy powinna ona zainteresować pełniących
posługę adwokata kościelnego oraz tych, którzy przygotowują się do jej podjęcia.
ks. Wojciech Góralski
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WYKŁAD MARGUERITE A. PEETERS
NA TEMAT ŚWIATOWA ETYKA POSTMODERNISTYCZNA
I DEKONSTRUKCJA MODERNIZMU
– WYZWANIE DLA PRAWA
W TRADYCJI JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ
(Warszawa, 20 października 2011 r.)
Dnia 20 października 2011 r., w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5, na zaproszenie Władz Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, w osobach Księży Profesorów
Józefa Wroceńskiego i Henryka Stawniaka, gościła Dyrektor Instytutu Dynamiki
Dialogu Międzykulturowego (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics) z siedzibą w Brukseli, prof. vissiting Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie, Pani Marguerite
A. Peeters. Zaproszona wygłosiła wykład pt. Światowa etyka postmodernistyczna i de
konstrukcja modernizmu – wyzwanie dla prawa w tradycji judeochrześcijańskiej.
Współorganizatorami pobytu Pani Peeters w Polsce byli: Jego Ekscelencja Arcy
biskup Henryk Hoser, Siostra Dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek Andrzeja
Cecylia Biała, wydawca publikacji Pani M.A. Peeters w Polsce oraz niżej podpisana. O spotkaniu informowało Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy za sprawą
Pani red. Agnieszki Piwar, „Nasz Dziennik” za sprawą Pań red. Beaty Falkowskiej
i Agnieszki Żurek, telewizja internetowa Razem TV za sprawą jej Prezesa red.
Mateusza Dzieduszyckiego, który w 2007 roku zaprosił mnie na pierwsze spotkanie z M.A. Peeters. Owocem tamtego spotkania było podjęcie współpracy wydawniczej Pani Peeters z Wydawnictwem Sióstr Loretanek przy zaangażowaniu Pani Ewy
Polak Pałkiewicz i Ks. Prof. T. Guza, zaproszenie Pani Peeters w listopadzie 2010 do
TV TRWAM i Radia Maryja, w 2011 r. – internetowej telewizji Razem, na spotkanie
w KAI oraz wywiadów w „Naszym Dzienniku”, „Tygodniku Idziemy”, wykładów –
audio na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, niepoprawne radio.pl.
Wszystkich obecnych przywitał oraz poprowadził wspólną modlitwę Prodziekan
Wydziału Prawa Kanonicznego, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak. Następnie, Dziekan
Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. dr hab. Józef Wroceński skierował słowa powitania do Pani M.A. Peeters, do ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza, do Pani Agnieszki
Kuryś (tłumacza z języka francuskiego), do zaproszonych gości oraz do publiczności
licznie zgromadzonej w auli im. Jana Pawła II.
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Wprowadzając w wykład Pani Peeters, ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz podjął problem Radykalizacja marksizmu-leninizmu – Nowa Lewica. W ten sposób naświetlił
filozoficzny kontekst i ideowe źródła dekonstrukcji prawa oraz rzeczywistości przez
nową globalną postmodernistyczną etykę, zdiagnozowaną i opisaną przez Panią M.A.
Peeters.
Pani Peeters podziękowała organizatorom za zaproszenie i w trakcie w półtora
godzinnego wystąpienia dokonała charakterystyki światowej etyki postmodernistycznej. Wskazała na słowa klucze, nowy język, którym się posługuje ta nowa globalna
etyka, wypracowana przez inżynierów społecznych, tzw. ekspertów należących do
postmodernistycznej inteligencji Zachodu.
Pani Peeters przypomniała, że chociaż w 1989 Zachód ogłaszał triumf swojej demokracji, to w rzeczywistości znajdowała się ona stanie zupełnej dekadencji. W tamtym
czasie ONZ zaczęła budować nowy światowy konsensus. Jego założenia ugruntowały
kolejne światowe konferencje ONZ lat 90., które wyznaczyły główne kierunki tych
przedsięwzięć. W ten sposób władzę polityczną uzyskało zarządzanie globalne oraz
nowa etyka i jej nowomowa. Od tamtej pory, nowy system semantyczny jest narzucany niepostrzeżenie we wszystkich kulturach, a wraz z nim jest niesiona nowa etyka.
Ten nowy język – jak podkreśliła Prelegentka – operuje sformułowaniami takimi
jak np.: wolność wyboru, prawo wyboru, prawa dzieci, uczestnictwo dziecka, parlament dziecięcy, wychowanie przez rówieśników, jakość życia, dobre samopoczucie,
trwały rozwój, zrównoważony rozwój, wzrastanie, dobre zarządzanie, problemy globalne, różnorodność kulturowa, obywatele świata, gender, zasady partnerstwa, zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, wybór nieformalny, brak dyskryminacji, etyka
światowa etc. Za pomocą właśnie takich wyrażeń ten nowy język przynosi w sobie
nowe globalne normy w dziedzinie polityki i kultury – wywodzące się z rewolucji
kulturowej 1968 roku oraz sekularyzacji Zachodu. Pani M.A. Peeters wskazała, że
aktualnie przeżywamy globalizację zachodniej apostazji.
Prelegentka zauważa, że cechą charakterystyczną tej nowej ideologii, której należy
przeciwstawić język judeochrześcijańskiego Objawienia i etykę chrześcijańską, jest
dążenie do stworzenia nowej rzeczywistości wcześniej nieistniejącej, która powstała
w umysłach inżynierów społecznych. Ta nowa postmodernistyczna rzeczywistość odpowiada koncepcji o transkreacji Nietschego, a według współinspirujacej ruch gender
w Stanach Zjednoczonych Judith Butler jest możliwa do osiągnięcia przez tzw. język
doskonały, tj. taki, który usiłuje stworzyć rzeczywistość, której jeszcze nie ma.
Badania Pani Peeters ukazują, że np. problematyka niesiona ze słowem gender chce
powołać do istnienia rzeczywistość małżeństw homoseksualistów, po prostu stosując
sformułowania należące do tego nowego języka. Z kolei, w przeciwieństwie do wspólnego wszystkim języka Objawienia inspirowanego przez Boga, odwołującego się do
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prostej i jasnej rzeczywistości, ta nowa etyka i jej nowomowa jest złożona, abstrakcyjna i wewnętrznie sprzeczna. Przeciwstawia się słowom pochodzącym z Objawienia
judeochrześcijańskiego, takim jak: kobieta, mężczyzna, ojciec, matka, małżonek, małżeństwo, rodzina, łono matczyne, poczęcie, dobro, zło, prawda, stworzenie, nadzieja,
prawo, czystość, świętość, wieczność, służba, zbawienie, pełnia, szczerość, uczciwość.
W konsekwencji, język Objawienia jest całkowicie nieobecny w globalnej nowomowie, która np. zamiast o małżonkach mówi o partnerach, zamiast o komplementarności
mężczyzny i kobiety mówi o równouprawnieniu płci etc. Uczona zauważa, że w ten
sposób nowa globalna etyka dokonuje ponadto zniesienia prawowitych hierarchii, np.
pełnego miłości autorytetu rodziców w stosunku do dzieci.
Charakterystyczne dla nowej etyki są – zdaniem Peeters – jej laicyzm, scjentyzm
oraz gnostycyzm, na który wskazuje powstanie konieczności powoływania ekspertów jako pośredników, ponieważ racjonalne odkrycie i poznanie tych norm nie jest
możliwe – również dla decydentów. Ta nowa etyka jest również pesymistyczna i bez
nadziei, ponieważ nie proponuje pozytywnej wizji rzeczywistości (koncentruje się na
zagrożeniach związanych z degradacją środowiska, z niechcianą ciążą, z przemocą
seksualną, z zapobieganiem ciąży, z jakością życia). Usiłuje ona zająć całą przestrzeń
kultury i eliminować nadzieję. W konsekwencji, dzisiaj na Zachodzie ludzie przeżywają pustkę.
M. Peeters zaznacza, że ta etyka jest ponadto utopijna, ponieważ obiecuje cele nierealistyczne, tj. jakość życia dla wszystkich, zdrowie dla wszystkich, przewidywalny
system finansowy, równość płci, zdrowie reprodukcyjne dla wszystkich. Tę etykę cechuje również freudo-marksizm i tutaj – według Prelegentki – zaznacza się wpływ
H. Marcusa ze szkoły frankfurckiej, jednego z ojców rewolucji obyczajowej z maja
1968 roku, który chciał proklamować społeczeństwo nierepresyjne, w którym popędy
seksualne staną się zasadami polityki. On ogłosił rewolucję społeczną i zainspirował
ją. Zbudowana na tej koncepcji etyka nowego światowego konsensu ma również charakter i język normatywny. W związku z tym, w sposób ukryty, wpływa na reinterpretację prawa międzynarodowego oraz wytworzenie nowych praw. W następstwie tego
faktu konstytucje państw, przyjęte po powstaniu tego nowego konsensu, zawierają
jego elementy, a stworzone mechanizmy kontroli sprawdzają, czy są stosowane (np.
statystyki zastosowania równości płci i tu np. wskaźniki postępu).
Jak zauważa Pani Peeters, innymi cechami istotnymi nowej etyki jest nietolerancja
wobec projektów, które nie obejmują tematyki gender, oraz holizm, który przemienia pojęcia od wewnątrz. W rezultacie, każdy z elementów tej nowomowy jest holistyczny. I jako taki jest użyty jako technika manipulacji, która pod nazwą pokojowego
współistnienia chce łączyć działania moralnie sprzeczne (np. zdrowie reprodukcyjne,
tj. zbiór elementów, z których niektóre są dobre, np. opieka nad kobietą, która rodzi,
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i złe np. stworzenie powszechnego dostępu do środków antykoncepcyjnych, aborcji
bez ryzyka, powszechny dostęp do in vitro, do sterylizacji na życzenie; z kolei, np.
zrównoważony rozwój ma trzy składniki z różnych dziedzin: wzrost gospodarczy,
ochrona środowiska, równość społeczna). W holizmie zaznacza się wpływ lobby feministycznego i aborcyjnego rewolucji kulturowej. Można w nim znaleźć wytłumaczenie
sukcesu nowego konsensu globalnego, który od Konferencji w Kairze w 1994 roku,
która zaproponowała holistyczne ujęcie rodziny, wprowadza szersze od tradycyjnego
rozumienia pojęcie rodziny w różnych formach. Mieści ono w sobie: zarówno rodzinę tradycyjną – jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy zawarli związek małżeński
i mają dzieci, jak również związki niebędące małżeństwem we właściwym tego słowa
znaczeniu, tj. takie, gdzie matka i ojciec są stanu wolnego lub rodziny są odtworzone,
czyli każdy żyje z kolejnymi partnerami oraz z ich dziećmi z poprzednich związków
i tzw. związki homoseksualne.
M.A. Peeters ukazała, że w następstwie rewolucji kulturowej dokonała się rewolucja polityczna o zasięgu ogólnoświatowym, w którym osoby, rodziny, przedsiębiorstwa, religie, organizacje stają się partnerami w zarządzaniu globalnym, którego etyka
jest definiowana przez ekspertów. Ponadto, odgórnie generowane są problemy, np.
klimatyczne, terroryzm, etc. Tym sposobem owo zarządzanie przez ekspertów samo
się umieszcza ponad rządami poszczególnych państw, narzucając swoje koncepcje
i cele. Usiłuje stworzyć więzi między zarządzaniem globalnym a poszczególnymi jednostkami, pomijając naturalne więzi rodziny, religii. Jak zaznacza Prelegentka, jest to
cecha charakterystyczna systemu totalitarnego, który awansuje z determinacją, lecz
tym razem nie posługuje się przemocą, natomiast dokonuje się za pośrednictwem
języka, kultury i nowych mechanizmów podejmowania decyzji, które wywodzą się
z socjologii, psychologii i nowej wiedzy uzyskanej przez nauki o człowieku.
Konkludując, M.A. Peeters twierdzi, że z powodu wymienionych przyczyn wyzwaniem dla prawa w tradycji judeochrześcijańskiej jest rezygnacja z tego dwuznacznego języka, ponieważ jest on przyczyną takiej sytuacji, że wewnątrz praw człowieka,
wewnątrz demokracji, znajdujemy się w stanie walki i napięcia. W związku z tym
potrzebny jest wysiłek, by wskazać na zamierzenia tej walki, bo – tak jak tego dowodzi historia Zachodu – istnieje związek między rewolucją kulturową a utratą wiary.
Wskazuje na to tendencja zainicjowana w XVIII, prowadząca przez modernizm do
postmodernizmu, polegająca na destabilizacji prymatu, jaki Zachód dawał rozumowi.
W to miejsce pojawiła się ślepa wiara we wzrost gospodarczy, w dokonania nauki
i techniki, eliminowanie znaczenia i umiłowania prawdy oraz rzeczywistości, jakby
rzeczywistość można było interpretować bez związku z prawdą, według własnego indywidualnego wyboru, również niekonsekwentnego i sprzecznego.
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Pani Peeters sądzi, że skoro diagnozujemy, że rzeczywistości danej przez Boga
została przeciwstawiona rzeczywistość rozumiana jako konstrukt społeczny, to mamy
świadomość, że w tej perspektywie wszystko można skonstruować mocą ludzkiego
wysiłku: etykę, prawo, pokój. W tej konstrukcji jest tak, jakby nic nie było dane, lecz
istniało samo w sobie, jakby nie było Stwórcy, jakby nie istniał zamysł Opatrzności.
W konsekwencji, absolutyzuje się wolność wyboru tak, że można ją wykorzystywać
wbrew temu, co rzeczywiste. Wolność zostaje przemieniona w prawo. W rezultacie
przechodzi się do irracjonalności.
Zdaniem Pani Peeters wyzwanie dla katolików polega na tym, by ponownie odkryć wezwanie dane nam od Boga już w Księdze Rodzaju oraz by ponownie pojednać mężczyznę z kobietą, obywateli z matką i ojcem, których rozwiodła rewolucja
francuska, ochronę środowiska naturalnego ze wskazaniami zawartymi w Objawieniu.
Powinno nastąpić jeszcze wiele innych pojednań między stworzeniami, które według
Bożego planu miały pozostawać ze sobą w relacjach osobowych i służebnych, a nie
w stanie porozrywanych więzi oraz w egzystencjalnym konflikcie.
Na zakończenie swojego wykładu Pani Peeters ponownie nawiązała do Objawienia,
przypominając, że w Apokalipsie jest mowa o śmierci bestii, która potem znowu powstała do życia i cały świat oddawał jej cześć zachwycony, że bestia na nowo ożyła.
Ten fragment Pani Peeters skojarzyła z pozorną śmiercią komunizmu-leninizmu i jego
przemianą w nową etykę światową, która faktycznie już się rozprzestrzeniła na cały
świat i zagraża istnieniu wszystkich kultur oraz wierze wszystkich narodów.
Po wykładzie Gościa Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof.
dr hab. Henryk Stawniak zaprosił wszystkich do dyskusji, na którą organizatorzy przewidzieli 45 minut. W tym czasie kilka osób spośród publiczności zadało następujące
pytania: czy – zdaniem Pani Peetres – za tą nową etyką stoi działalność masonerii?,
czy nowomowę można stosować podobnie jak to czynią misjonarze, którzy – ewangelizując – nie znoszą zwyczajów lokalnych?, czy uprawnione jest zastosowanie pojęcia
„judeochrześcijański”, skoro z pism filozofów żydowskiego pochodzenia dowiadujemy się o ich wielkiej niechęci do osoby Chrystusa i chrześcijan?
Na powyższe pytania Pani Peters udzieliła odpowiedzi. Stwierdziła, że ponieważ ona sama nie dysponuje środkami pozwalającymi zbadać, czy to masoneria jest
twórcą tej nowej etyki, to może powiedzieć jedynie, że cele masonerii pokrywają się
z celami, do których zmierza nowomowa i nowa globalna etyka. Jednocześnie Pani
Peters wskazała, że istnieje kilka centrów na wzór „siedmiogłowej bestii”, które mają
wspólne cele. Odpowiadając na pytanie o możliwość „oswojenia” nowomowy, wykluczyła takie działanie, argumentując wskazaniem na istnienie sprzeczności między nowomową a językiem Objawienia. Nowomowa ma zniszczyć język Objawienia
i z tego powodu jest pomyślana tak, żeby – działając systematycznie – tego dokonać.
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Następnie, Pani Peters – odnosząc się do pytania o zasadność zastosowania pojęcia
„judeochrześcijański” – wyjaśniła, że chodzi przecież o pojęcia (takie jak mężczyzna,
kobieta, matka, ojciec, sprawiedliwość, miłość, Bóg etc.) zawarte w Piśmie Świętym
nie tylko Nowego, ale także Starego Testamentu, a te pozostają wspólne dla tradycji
żydowskiej i chrześcijańskiej. W ten sposób podtrzymała zasadność zastosowania pojęcia „judeochrześcijański”.
Po dyskusji Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. dr hab. Henryk
Stawniak podsumował całość spotkania, podziękował Prelegentom, Dziekanowi
Wydziału Prawa Kanonicznego, Pani Tłumacz, publiczności oraz zaproszonym gościom. W szczególny sposób podkreślił obecność Pana prof. dr. hab. Lucjana Pieli,
Pani red. Ewy Polak Pałkiewicz, ks. dr. Romana Piwowarczyka, Pani red. Marzeny
Deresz, Pana red. Mateusza Dzieduszyckiego, Pana Marka Gizmajera oraz Pani Lidii
Ujazdowskiej, radnej powiatu zachodnio-warszawskiego.
Aldona Ciborowska

Z życia WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Prawo Kanoniczne
55 (2012) nr 1

KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. DR. LUCJANA ŚWITO
Dnia 11 października 2011 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Lucjana Świto, kapłana archidiecezji warmińskiej, pracownika naukowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa pt. Alienacja mająt
ku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010, ss. 276.
Recenzentami rozprawy byli: p. prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski (UAM),
ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Dubiel, ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa oraz
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski. Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab. Józef
Wroceński.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr. Lucjana Świto, składa się ze wstępu (s. 5-8), pięciu
rozdziałów (s. 9-228), zakończenia (s. 229-234), wykazu skrótów (s. 235), bibliografii
(s. 237-256) i spisu treści w języku angielskim, włoskim i polskim (s. 257-273).
We wstępie dysertacji jej Autor wskazuje, że prawo Kościoła katolickiego do nabywania i posiadania dóbr doczesnych oraz do zarządzania nimi jest jego prawem wrodzonym, niezależnym od władzy świeckiej. Dobra te mają ściśle określony cel. Służą
do godnego sprawowania kultu Bożego, do zapewnienia odpowiedniego utrzymania
duchowieństwa oraz do wykonywania dzieł świętego apostolstwa i miłości, zwłaszcza wobec potrzebujących. Założeniem kościelnego prawa o dobrach doczesnych jest
teza, iż dobra kościelne, jako ściśle związane z realizacją misji Kościoła, nie powinny
być zbywane. Alienacja doczesnych dóbr Kościoła, będąc odstępstwem od powyższej
zasady, winna mieć więc charakter wyjątkowy.
W swojej monografii Autor podjął się próby całościowej analizy alienacji majątku
kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce w jej wymiarze kanonicznym
oraz w świetle prawa państwowego, a także we wzajemnym odniesieniu obu tych regulacji prawnych. Pragnął odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie normy wewnętrzne obowiązujące w strukturze organizacyjnej Kościoła katolickiego w Polsce mogą
wpływać na ważność czynności prawnych związanych z zarządzaniem mieniem kościelnym na gruncie prawa polskiego. Ten problem badawczy okazał się o tyle istotny,
że alienacja majątku kościelnego nie była dotychczas przedmiotem pogłębionej i całościowej refleksji naukowej, zaś polska literatura w tym zakresie jest bardzo skromna.
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Analizy problemu alienacji majątku kościelnego dokonano w oparciu o źródła prawa kanonicznego i prawa polskiego. Podstawowymi źródłami prawa kanonicznego są:
Kodeksy Prawa Kanonicznego z 1983 r. i z 1917 r. oraz odnoszące się do dóbr doczesnych Kościoła dokumenty Soboru Watykańskiego II, konstytucje papieskie, odpowiedzi papieskich komisji i rad interpretacyjnych, dekrety dykasterii Kurii Rzymskiej
oraz akty normatywne prawa partykularnego wydane przez biskupów diecezjalnych.
W zakresie prawa państwowego źródłami tymi są m.in.: Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 r., Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą
Polską w 1925 r. i 1993 r., ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej z 1989 r., Kodeks cywilny, Kodeks karny, inne ustawy
a także orzeczenia Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. W pracy zastosowano
metodę dogmatyczno-prawną oraz historyczno-prawną.
Na strukturę pracy składa się pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy (Dobra docze
sne Kościoła w Polsce, s. 9-52) zawiera definicję kościelnych dóbr doczesnych, ich
systematykę w ujęciu historycznym i współczesnym oraz zwraca uwagę na trudne
zagadnienie sukcesji majątkowej Kościoła katolickiego w Polsce, nacjonalizacji i rewindykacji jego mienia, a także na postępowanie regulacyjne, czyli na te płaszczyzny
prawne, które w skomplikowanych sytuacjach faktycznych mogą stanowić podstawę
ustaleń uprawnień majątkowych Kościoła i odpowiadać na pytanie, czy dane mienie
należy do dóbr kościelnych.
Celem rozdziału drugiego (Struktura i charakter osobowości prawnej podmiotów
kościelnych i ich reprezentacja, s. 53-88) jest systematyzacja kościelnych osób prawnych i wskazanie organów uprawnionych do ich reprezentowania, ze szczególnym
uwzględnieniem tych podmiotów, które podlegają władzy biskupa diecezjalnego. Jest
to jakby kompendium wiedzy na temat podmiotów kościelnych mogących być stroną
alienacji oraz zarządców uprawnionych do ich reprezentowania, co wydaje się szczególnie przydatne dla uczestników alienacji pochodzących spoza Kościoła.
W rozdziale trzecim (Alienacja w prawie kanonicznym: formy, warunki i procedu
ra, s. 89-142) przedmiotem rozważań jest alienacja w świetle prawodawstwa kościelnego. Analizowana jest ona w różnorodnej optyce: w formule sensu stricto i sensu
largo, w zakresie podmiotowym i przedmiotowym, w aspekcie aktów zarządzania
i aktów administracyjnych, w zakresie warunków ważności i godziwości, jak również
w zakresie procedury alienacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do aspektu dotyczącego wymogu uzyskania zgody kompetentnej władzy kościelnej. Rozdział ten, obok
rozważań natury teoretycznej, ma również wymiar praktyczny. Autor sygnalizuje konkretne problemy mogące pojawić się w stosowaniu przepisów alienacyjnych i podaje
własne propozycje ich rozstrzygnięć. W tej części zamieszczono także wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych w diecezjach polskich w celu ustalenia charakteru
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i zakresu zmian wprowadzanych w prawie partykularnym w odniesieniu do kodeksowych norm dotyczących zarządu mieniem.
Rozdział czwarty (Konsekwencje alienacji dokonanej bez zachowania wymogów
kanonicznych, s. 143-213) ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie o konsekwencje
w porządku prawa kanonicznego i państwowego wiążące się z alienacją dokonaną bez
zachowania wymogów kanonicznych. Poprzez zaprezentowanie kluczowych orzeczeń
Sądu Najwyższego dotyczących przypadków dokonania czynności alienacyjnych bez
zgody kompetentnej władzy kościelnej, a także odnoszących się doń opinii glosatorów, rozdział ten ukazuje trudności interpretacyjne, z jakimi na przestrzeni lat boryka się sądownictwo powszechne, a także kontrowersje, jakie występują w tej mierze
w doktrynie. Wskazując przedmiotowe rozbieżności, rozdział ten jednocześnie zawiera propozycję interpretacji spornych regulacji prawnych i wynikające z niej wnioski.
Rozdział piąty (Alienacja a fundusze europejskie, s. 214-228) ujmuje alienację mienia kościelnego w kontekście funduszy unijnych. Przystąpienie Polski do struktur Unii
Europejskiej sprawiło, iż Kościół katolicki w Polsce, który poza sprawowaniem kultu
wykonuje wielorakie zadania związane z działalnością charytatywną, oświatowo-wychowawczą, naukową i kulturową, uzyskał możliwość partycypowania w środkach
unijnych. Rozdział ten, przedstawiając analizę wzrostu korzystania z tego rodzaju dotacji oraz kreśląc procedurę ubiegania się o środki unijne, jednocześnie skłania do
rozważań, czy umowy o eurodotacje winny być oceniane wyłącznie z punktu widzenia spodziewanych korzyści ekonomicznych, czy też – z uwagi na istniejący w nich
potencjalny element ryzyka finansowego – nie powinny być traktowane jako alienacja
sensu largo.
Przeprowadzona analiza alienacji majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce doprowadziła Autora do sformułowania w zakończeniu pracy wielu
bardzo konkretnych wniosków. Zaprezentowana argumentacja podjętej problematyki
jest – według jej Autora – nie tylko głosem w dyskusji toczącej się na kanwie konkretnych rozstrzygnięć sądowych, ale zawiera również wskazówki interpretacyjne
w odniesieniu do zagadnień, które jak dotychczas pozostały poza uwagą judykatury
i doktryny. Autor zwrócił także uwagę, iż wobec braku jednoznacznej regulacji
prawnej, która jasno określałaby zakres reprezentacji kościelnych osób prawnych,
problematyka ta pozostaje materią trudną, złożoną i rodzącą szereg problemów interpretacyjnych tak dla teoretyków prawa, jak i dla praktyki orzeczniczej, a przede
wszystkim dla samych zarządców majątku kościelnego oraz ich świeckich kontrahentów. Taki stan rzeczy wyraźnie wskazuje na potrzebę odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w omawianym względzie.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habilitacyjnej i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik ko-
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lokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr. Lucjanowi
Świto stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. DR. PIOTRA KROCZKA
Dnia 22 listopada 2011 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne
ks. dr. Piotra Kroczka, kapłana diecezji bielsko-żywieckiej, pracownika naukowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła rozprawa napisana w języku angielskim pt. The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków
2011, ss. 344. Recenzentami rozprawy byli: p. prof. dr hab. Maciej Zieliński (US),
p. prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (CHAT), ks. prof. dr hab. Antoni Kość (KULJPII)
oraz ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski. Kolokwium habilitacyjnemu przewodniczył dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. UKSW dr hab.
Józef Wroceński.
Rozprawa habilitacyjna ks. dr. Piotra Kroczka składa się ze wstępu (s. 5-10), trzech
rozdziałów (s. 11-245), zakończenia (s. 246-255), bibliografii (s. 257-293), skrótów
(s. 295-296), indeksów (s. 297-314), streszczenia w języku polskim (s. 315-316), spisu
treści w języku polskim (s. 317-324), streszczenia w języku niemieckim (s. 325-326),
spisu treści w języku niemieckim (s. 327-335) oraz spisu treści w języku angielskim
(s. 337-344).
Przedmiotem rozprawy jest sztuka prawodawstwa, czyli zasady prawodawcze
w Kościele. Autor podjął się opisania tego zagadnienia, gdyż uważał, że istnieje potrzeba ukazania prawidłowych zasad tworzenia prawa w Kościele, tak, by prawo było
pisane dobrze. We wstępie dysertacji jej Autor wskazuje, iż prawodawstwo rozumiane
jako działalność organu stanowiącego ustawy wymaga wykorzystania wielu bardzo
specyficznych umiejętności. Z tego właśnie powodu bywa ona nazywana „sztuką legislacji”. Jedynie prawodawca, który posiada wysoki stopień wiedzy merytorycznej
dotyczącej regulowanego zagadnienia, jak również posiada kompetencje prawnicze
potrzebne do prawidłowego pisania tekstów ustaw, może podejmować właściwe decyzje prawodawcze.
Aktualnie większość norm obowiązujących w systemie prawa kanonicznego jest
zawarta w aktach prawnych. Ich autorem jest kompetentny prawodawca powszechny
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lub partykularny. Biorąc pod uwagę rolę prawa w Kościele, gdzie jest ono jego niezbędnym narzędziem w prowadzeniu wiernych do zbawienia, stanowienie prawa jest
zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Celem więc rozprawy habilitacyjnej jest przedstawienie teorii dotyczącej prawodawstwa wraz z techniką legislacyjną, która może
znaleźć zastosowanie w praktyce prawodawców kościelnych.
Analizę zarysowanego problemu legislacji prawa w Kościele dokonano w oparciu
o szeroką bazę materiałową. Należy do niej przede wszystkim poprzedni i obecny Kodeks
Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacińskiego oraz Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich. Dalej, wypowiedzi władzy kościelnej o charakterze doktrynalno-prawnym, a także akty prawa pozakościelnego, w tym prawa polskiego. Opracowanie zostało oparte również na bogatej, wielojęzycznej literaturze przedmiotu.
Na strukturę pracy składają się trzy rozdziały. Rozdział pierwszy (Chuch as
Legislator – Kościół jako prawodawca, s. 11-83) dotyczy Kościoła jako matrix legis
i jest punktem wyjścia dla rozważań na temat legislacji kościelnej. Według Autora nie
można zmierzyć się z zagadnieniem sztuki legislacji dokonywanej w Kościele bez
przybliżenia przyczyny sprawczej tego prawa, czyli samego Kościoła. W nim to bowiem powstaje i obowiązuje prawo kościelne. Jest ono stanowione ze względu na
misję, którą powierzył Kościołowi Jezus Chrystus. Zrozumienie mechanizmów powstawania tego prawa, jego celu i funkcji jest możliwe tylko poprzez uprzednią znajomość kościelnej wspólnoty.
Celem rozdziału drugiego (Legislation as Activity of Legislator – Prawodawstwo
jako działalność prawodawcy, s. 85-187) jest przybliżenie – z uwzględnieniem obrazu Kościoła jako podmiotu dokonującego legislacji – procesu tworzenia prawa.
Stanowienie ustaw to postępowanie bardzo skomplikowane, wieloetapowe, na które
wpływ mają liczne i bardzo różnorodne czynniki. Istotną rolę odgrywa w nim umiejętność tworzenia tekstu prawnego. Z tego właśnie względu w tej części rozprawy poruszony został problem technik legislacyjnych, które powinny być znane prawodawcy
kościelnemu. Umiejętność poprawnego formułowania tekstu normatywnego jest niezbędna do skonstruowania prawidłowego brzmienia ustawy i następnie skutecznego
jej stosowania.
W rozdziale trzecim (Law as Produkt of Legislation – Ustawa jako produkt prawodawstwa, s. 189-245) Autor przedstawia ustawę jako wynik działalności prawodawczej. Została podana w nim klasyfikacja ustaw kościelnych, zagadnienie ich hierarchii
oraz charakterystyka kościelnego aktu normatywnego. Określony został także zakres
podmiotowy oraz przedmiotowy regulacji jakich może dokonywać prawodawca kościelny. To z kolei otwarło drogę do wielopłaszczyznowego przedstawienia ważnego
dla prawodawcy tematu, jakim jest recepcja prawa w Kościele.
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Rozprawa została zwieńczona zakończeniem, w którym Autor prezentuje konkluzje z przeprowadzonych analiz i przedstawionych opisów. Zamieszczone w nim postulaty mają postać zdań imperatywnych, które mogą być praktyczną wskazówką dla
prawodawcy kościelnego przy podejmowaniu czynności legislacyjnych.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habilitacyjnej
i całego dorobku naukowego Habilitanta oraz wynik kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. dr. Piotrowi Kroczkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR
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