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minie mnfe przeciei zarzut, ie nie uwzgl~dnilem jakby nalezal0 
literatury ostatnich lat dziesi~ciu i nie mialbym prawa protesto
wac, gdyby kto niniej::ze wydanie nazwal prostym przedrukiem 
pierwszego. Wszakie nie ujd& uwadze bacznego czytelnika oie
kt6re Lzupelnienia literatury, tudziei sprostowania lub zmiany 
tekstu, miancwicie takie, kt6re s& wplywem zmienionego w tym 
czasie ustawodawstwa koscielnego lub panstwowego. 

W Wiedniu, w kwietniu 1889. 

€dwGrd J\iffner. 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeione. 
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§ 1. POJI;CIE PRAWA KOSClELNEGO.l) 

Oel- i Istota wszelkiego prawa polega 113 tern, ie rna urZ&e 
dzae stosunki zycia ludzkiego. Stosunki te S'l rozliczne,. bo roz
liezne Sij kienmki, w kt6rych ludzkose zd'lza do spelnienia swych 
cel6w. Urzeezywistr.ienie takowych wymaga zespolenia i organi
zacyi sH i prowadzi tern samem do zwiijzk6w, gdzie wola indye 
widualna przestaje bye wYlijeznym bodieem dziarania, leez rna 
sobie ze wzgl~du na eel zwi'lzku z g6ry wskazany kierunek 
i uledz mus; ograniczeniu na rzeez og6Ju. Potrzeba tedy ozna-

miar~ tej zaleznosci, okreslic stosunek woH indywidualnej 
do woH zbiorowej, a to zadanie spel'nia p raw o. Gdziekolwiek 

osiqgni~cia pewnyeh eel6w staJa tworzy si~ spolecznose, tam 
z razem powstai& stosunki prawne: tak jest w rodzinie, 
w ceehu, w gminie, w panstwie. 

Sp6jnia, kt6ra tworzy owe ZWlqZKI, mote miee swe ir6dlo 
w celaeh materyalnyeh, mote atoli bye takze wyplywem zycia 
duchowego. Dzieje swiadezq, ie jednq Z najsiiniejszyeh sp6jni 

religia. Wyzmnvcy tyeh samych zasad re\igijl1ych zespa\aj& 

1) Lit era t u r a. G e rIa c h: Logisch-juristische Abhandlung Liber 
die Definition des Kirchenrechts 1862. G r 0 s s; Zur Bcgriffsbestimmung 
n. \Ylirdigung des Kirchcnr. 1872. Phi 11 ips 1. § 1--3. S c h u 1 t e 
Kirchenr. 1. 1 Lehrb. 1-2. Richter ~ 1-4. 

Ritlner, Prawo lwscielne Tom I. 
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si~ tez w jectnCl spolecznosc zewn~trzn<l, bo jestto w ogole zna
mieniem natury ludzkiej, ze Kazda mysl w zyciu urzeczywistnie: 
si~ mai'lca przybiera zewn~trzne, pod zmysly podpadai,!ce ksztaHyo 
Tak powstai<i zwiqzki religijne i osobne dla tych zwiqzk6w prawoo 
Odt<!d iycie religijne w dwoch rozwija si~ kierunkach: weWf:t:
trznie, riuchowo, wedle zasad wiary i etyki religijnej, przepisujq. 
cych pewny sposob myslenia i zewn~trznie wedJ'ug prawidet 
prawnych, wymagajqcych pewnego sposobu dziatania. Oczywista, 
ie nie kaide dzialanie podpada pod przymus prawny, lecz t:ylko 
dzialanie dotycz&ce stosunk6w, kt6re ze wzgl~du na cel i istot~ 
zwiqzku stale go wymagaj,! okreslenia, a ktore og61nikowo ozna
czye moina jako stosunki spoJ'eczne tegoz zwitlzkuo StosujqC to 
do wyznan religijnych nazwiemy p raw e m w y z nan i 0 w e m 
ag6r prawideJ', okreslaj,!cych stosunki sporeczne zwi,!zku rell· 
gijnegoo 

To prawo wyznaniowe nie koniecznie jeszcze jest prawem 
koscielnem, bo nie kazdej spo}ecznosci religijnej dajemy mlano 
ko.sciora. Historycznie i etymologicznie wi,!ie si~ ta nazwa z po
wstaniem chrzescijanstwa 1), tak, ii kosciM oznacza wlasciwie 
ogor ludzi skojarzonych wiar(! chrzescijanskCj. Okreslenie toje
anak, nie mOie si~ ostae wobec poioiejszego rozwoju dziejo
wego. Pierwotna bowiem jeanose wyznania chrzescijanskiego. 
znika w daIszym dziejow biegu, a tern samem w miejsce jednego 
kosdoJa chrzescijanskiego, powstaj'! odr~bne stowarzyszenia re
Iigijne, mi~dzy sob,! roine, chociaz na tej samej Chrystusowei 
oparte nauceo Z tym stanem rzeczy oie da sit;: jui pogodzie po
j~cie powszechnego kosciola chrzescijanskiego; jest raczej tyle 
odr~bnych kosdo16w, ile jest odr~bnych, stale uorganizowanych 
wyznan chr1.escijanskich, Nadaje nam si~ ztfld ciasniejsze okre
slenie kosciola jako zwi&zku opartego na tern samem wyznaniu, 

1) \Vyraz gl'ecki b:X),17010. znaczy tyle co zwohne zgl'omadzenie" 
niejako ogo1 powolanych i uzyty jcst w znaczeniu koscioh i ,y prze
ciwstawieniu do Ovvo.yw;nj juz u Ewang. Mateusza (X\'1., 18, X\TIIL 
17), Obok tego uzywajij, juz pierwsze sobory, n. p. Ancyrski c. 14, wy
razu TO xV(!lax6v, dom Panski. Z tych wyrazow greckich pochodzij, na
zwy ,y innych j~zykach; a to od EXX}.17oio. w hcinskim i w j~zykach 1'0-
manskich (ecclesia, eglise, chiesa, igiesia), od xveta, xvetax6v jak si~ zdaje 
nicmieckie Kirche, (p. Hildebrand i Vveigand t. 'V. S10wnika Grimma 
(1864) str. 790) i slowiallskie cerkiew, cerkov', cirkey. "KoscioJ" pocho
dzi zapewne od· castellum (pOl'. zresztij, Lindego Slownik, 2-gie wydanie 
(1855) II. 455); i w polskim j~zyku jest jednak pierwotna nazwa "cerkiew"" 

- 3 

chrzescijafiskiem, a wedtug tego p raw e m k 0 sci e I n e m (ius 
niekiedy jus sacrum, j. pontificium) 1) nazwiemy 

wyznaniowe, kt6re dotyczy wyznan chrzescijanskich. 
odroiniamy koscioJ' katolicki, kosciOt wschodni, kosciOt 

i t. d., tak odroinic naleiy takie prawo koscielne 
wschodnie, ewangelickie, i jako niemasz jednego ko

chrzescijansklego, tak niemasz i jednego chrzescijanskiego 
koscielnego 2). 

naszego wyk~adu jest prawo koscio~a kato-
Iickiego. 

NazywajCl to prawo takze prawem kanonicznem 2
) 

canonicum), chociaz poi~cia prawa koscielnego a ka
nonicznego nie s~ jednoznaczne. To ostatnie bowiem obej

og61' przepisow, wydanych przez prawodawcz~ wla-
kosciola; pierwsze zas agol przepisow, dotyczClcych sto

sunkow koscielnycho R6zniq si~ zatem mi(!dzy sob,! tak 
co do przedmiotu, jakotei co do pochodzenia: przedmio< 
tern prawa koscielnego s~ zawsze stosunki kosci~lne, ale 

jego moze bye takie wJ'adza pafistwowa, ktora w pe
wnym zakresie stosunki iycia koscielnego poddaJa swemu usta-

1) Vi przeciwstawieniu do tego ogM pra\va swieckiego zowie si~ 
j. a prawo koscielne i swieckie razem: utl'llmque jus. 

2) \Vpl'awdzie mozna si~ dose cz~sto spotkae z wywodami 0 jednym 
kosciele chrzcscijanskim, n. p. Ric h t e r poczij,tkowe §§. (zwla

szeza \v dawniejszyeh 'wydaniach). Hi 118 c h ius w Holtzendorfa EncykL 
3-cie (1870)0 Jest w tem tyle tylko prawdy, ze Sit pcwne zasady 

wiary, wspolne wszystkim chrzescijanom; wszakze dlatego nie stanowi&e 
oni jeszeze jednej spolecznosci, bo niema mi~dzy nimi zadncj spojni ze

Por. trafne uwagi \Va It era § 3' w nocie 1. J ezeli 'dogma
katolicka uczy 0 j e dn ym kosciele (Cone. Trid. Sess. III. symb. ii
rozumiee to nalezy tak, ze tylko jeden kosci61 katolicki jcst praw

ze wi~c, kto nie jest katolikiem, juz nie nalczy do tej samej spo
,lecznosci religijncj. Por. Catech. Romanus Pars 1. cap. 10. 11. 2. 9. 11. 

3) xa~'d)J! oznacza wpierwotnem znaczeniu 1ini~, \V przen0811em 
'wszclkie prawidlo; od 4. stulecia uzywano tego wyrazu (po lacinie takze 

regula eccles.) dla oznaczenia ustaw koscielnych, szczeg6lnie sy
w przeciwsta'wieniu do VO!.lOl (leges) t. j. ustaw cesarzy gre

ckich i 'IV og61e swieckich. \V tern znaczeniu utrzymala si~ nazwa xavdw 
do sobol'll Trydenckiego, ktory, rownie jak Sobol' \iI~aty

jej na oznaczenie krotkich zdari dogmatycznych. Wyraz jus 
canonicum jako nazwa techniczna, uzyty jest w pismach Stcfana Torna

(ll35-1203) i odt11d ustalony, po Schulte Gesch. d. Quel
len L 290 

1* 
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wodawstwu. Natomiast prawo kanoniczne wychodzi ZaW5Ze od 
wJadzy prawodawczej koseielnej, atoli przedmiotem jego nie za
wsze Sq stosunki seisle koscielne, lecz takie stosunki swieckie j 
natury, kt6re dostaJy si~ byJ'y pod ustawodawstwo koSc ielne 1). 
Poniewai ta rozci'lgrosc prawodawstwa koseielnego ustaje w no· 
wszych czasach j polega gt6 wnie na przepisach, zawartych 
w zbiorze prawa koscielnego, zwanym corpus juris canomCi, 
przeto okres!ajq prawo kanoniczne takie jako pr 3WO zawarte 
w corpus juris canonici. 

Jakkolwiek z powodu wytkniE!tej tu r6inicy oie moina 
prawa kanonicznego i prawa koscieioego uwaiac jako identyczne, 
to przeciei prawa te w wielorakich wzgl~dach Stykdj& si~ ze sobq 
i wzajemnie na siE! wptywaj'l. Dla tego nie da si~ poci'H~n'lC 
seisra granica mi~dzy jednem a drugiem, i potqczyc je naleiy 
w tym samym wykJ'adzie. 

§. 2. ROZNORODNOSC W PRAWIE KOSCIELNEM. 

Kosci61' katolicki jest kosciolem powszechnym; 2) religia, 
kt6r'l gtosi. niema jak religia swiata przedchrzescijanskiego cechy 
narodowej, lecz obliczona dla calej ludzkosci, wszystkich swych 
wyznawc6w w jeden rna zespolie zwiqzek. Ztqd i prawo ko
scielne z reguly Wszlidzie jest jedno. Dotyczy to jednak tylko 
zasadniczych urz"dzen; po za tern wlasnie 6w uniwersalny 
charakter kosciola wywoJ'ac musial pewne r6inice. G~o= 

SZqC bowiem przer6inym narodom now'! nauk~, m6gl kosci6~ 
tern snadniej dla niej sraty grunt pozyskac, jeieli do pewnego 
przynajmniej stopnia uwzgl~dniat wl'asciwosci kaidego narodu, 
i nle uw1'aczaj'lc przewodniej swej rnysli, do nich stosowaJ swoje 
instytucye. Zatem POSZfO, ie zatrzymawszy iednosc gJ'6= 
wnych zasad, przeciei niekt6i'e stosunki w r6iny u r6inych 
pansyw i narod6w urzqdzil' spos6b. Tak wi~c obok prawa 
koscielnego pow s z e c h neg 0 (jus ecclesiasticum uniwerslile, 

1) \\1 dalszym toku bsdzie szczcg61owo mO,YCl 0 nadmienionym tu 
wply,vie usta\\"odawstwCl paristwowego na stosunki koseielne i odwrotnie 
ustawodawstwa kosciclncgo na stosunki 8wieekie. 

2) Cone. TriJ. Scss. III. symb. fidei, do tego eatcchismus Rom. I. 
c. 10. 11. 16. "quae appelatio (sci!. catholica, universalis) vera illi tributa 
est, quoniam ut testCltur S. Augustinus, a solis ortu usque ad occasum 
unius fidei splendore diffunditur". 
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commune) obowiqzuj'lcego w calym kosciele, istnieje prawo 
pa r t y k u I a r n e (i. eccles. particulare), ktorego moc obowiE!
zujqca ogranicza si~ na pewne tylko terytoryum, czy to na pan-

czy to na kraj, na jedn<: lub wi~cej prowincyi, na jednE! 

lub wi~cej dyecezyi 1). 
Z tych samych powod6w wewn~trznych wypJ'ywa inne je

sz-cze ir6dl'o r6inorodnosci prawa koscielnego, bez wzgl<:du jut 
na r6inic.; terytoryalnq. W obr~bie bowiem tego samego koseiola 
katolickiego WytwOflY}Y si~ z przyczyn historycznych scislejsze' 
kOla, osobne spo.}ecznosci koscielne, r6ini'lce si~ mi~dzy SODE! 
co do niekt6rych nieistotnych objawow iycia koscielnego. Naj
wyrainiej okazuje si~ ta odr~bnosc w obrz~dach religijnych 
j ztqd zowiemy jq 0 b r Z q d k i e m (rHus); wszakie najcz~sciej 
nieogranicza si<: do r6inic liturgicznych, lecz dotyka si<: zara
zem dziedziny pra wa. 

Pod tym wzgl~dem jUi w pierwszych wiekach chrzesei
jaiistwa wyst~pujCi coraz to jaskrawiej r 6 Z n ice m i ~ d z y k o
s c io l' em w s c hod 11 i m a zachodnim czyJi Rzymskim. Prze
staiq one wreszcie bye obrz~dkowemi, przenosz'l si~ na pole 
dogmatyczne i doprowadzaj'l do zerwania iedno~ci 2). Ko
sciolem katolickim jest teraz kosci6t zachodni, kt6ry od sa
mego pocz~tku wi~cej w swym ustroju jednolity, pozostal' takim 

schyzmie. Pominqwszy odeienie liturgiczne, nie przedstam 

zadnych wtasnosci pod wzgl~dem prawnym 3), jest w za
chodnim kosciele jeden tylko obrzijdek tacinski, jako obrzCldek 

Rzymskiego. Osobne obrzqdki powstaly dopiero 
to, ie niekt6re spolecznosci religijne, nalez1!ce do 

kosciota wschodniego, POlqCzyty si~ z kosciotem Rzymskim, za-

1) 1nnc podzialy pomijam, ponie,Yai jedne z nich Sil mylne lub bez 
naukowej i praktycznej wartosci (n p. podzial l1a j. publicum i pri\'atum, 
externum i intcn1um), a innc majil \V prawie koscic1ncm to same znacze· 
nic co "IV ogale w teoryi prawa, jak podzial' na j. generalc (commune) 
i singularc, strictum i aequum, cogens i disposith'um i inne. 

2) Ten rozdzial -- tak Z\,". \\"iellq schyzms - liczil zwyk1c od pa· 
Focyusza (t89 1); wlasciwie dokonala sis takowa za patr. Ce
(1043-1059). 

3) Jitko to obrzq,dek ambrozyariski, gallikcuiski, slO\dansko laciriski 
(ten ostatni "IV l!1lyryi, p. breve Benedykta XIV. "Ex pastorali muncre" 
I i' sierpnia 1754. Bull. Ben. 1. IV. p . .:.? 23), tudziez liturgia niektarych 
;~akon6vv. 
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trzymujC!c swoje odr~bne cechy, od wiary niezawisl'e I), Obecnie 
Sq w kosciele katockim obok ~acifiskiego, nast~pujqce jeszcze 
obrzqdki: 
_ ,.1) G r e c k i (grecko-ullicki; grecko-katolicki; ten:le obejmuje 
I(QSCl?~Y, kt6re porzuciwszy schyzm~ Carogrodzk,!, pol''!czyly si~ 
z kosclOrem Rzymskim, R6i.!ill si~ one mi~dzy sob" mhmowicie 
ze wzglt;d~ na i<:zyk Iiturgiczny, tak ii kosci6l grecko-katolicki 
rozp,ada SI~ lnOWU na cztery odfl~bne obrzCldki: stowiafiskt, wo
,tosk! (rumuflskl), melnicki i wl'osko-grecki. 

. a) S to wi a fi ski i w olos k i. Do slowianskiego obrztldku 
~alezq prze~ewszystkiem Rusini, ktorzy po cz~sci juz w XIII. 
1 ~H. stl.lleclU,. dalej na .~;;oborze Florenckim (r. 1439), gMwnie 
zas .na synodz!: Brzesklm Cr. 1596) przyst&pili do unii 2). Po 
f?zblOrZe Po!skkl ~trzymata si~ unia tylko w krajach, kt6re dostaty 
S!~ pod panowame austryackie. W Rosyi od pocz'ltku zmuszona 
byla .do zaci~tej acz nier6wnej waiki z prawo';Iawiem, kt6rego 
ZWyCI~stwO w obec st?sunk6w tamtejszych byro tylko kwesty~ 

aasu. ~v ~. 1839 wClelono do kosciola prawoskawnego unit6w 
dyecezYI Blatoruskiej i Utewskiej, to jest wszystkich unit6w na 
;?dOlu, ~ol'yn~u i Litwie, a w r. 1875 ten sam los spotkai uni· 
.ow w krolestwle, naleiCjcych do dyecezyi Cheimskiej ). 

W monarchii austryacko-w~gierskiej dzielij si~ sfowianie Imici 
co ~~ ustroju hierarchicznego na dwie grupy. Jedn~ stanowiq 
RUS1I1l w Galicyi i na Bl.lkowinie, pod metropolitij Iwowsko-hali-

') I3Ji~3za 0 tem wiadomosc nalezy do historyi koscielnej: procz 
t8~'~"por. :\1 eJer: Die Propaganda, ihre Provinzen u. ihr Recht 1852, 
lib ,). Her g c n rot her. Die Hechtsverh. der 'I'erschiedenen mten \Y Ve
nng-a Archi,' \'II, ,\'III. (1862). Silbernagl Die Kirchen des Orients 
(1 is 6:;). \\'iele takze u Pic hIe riC: Gesch. der kirchl. Trennung zwischen 
Onent ll. Occident 1864. 

2) J\kta tej llnii dotyczqce \Y Theinera lI.Ionum. Polon. t. HI. p. 
232. tnkz,e H ilf a s i ClY i c Z Annales eeclesiae Ruthenae ( 1861) p. 161 s . 

3 L:l ",' . r' '. q 
, ) , 0 lO . Ul111 KOSC1O a rusklego procz dziel dotyczqcyeh historyi 

poIslZleJ 1 ruskleJ. por. Z obcych: (T h e in e r) Die neLlesten Zustande der 
J;ath. Kirche in Rllsslanci u. Polen (1844), 'takze po francusku: Vicissi
tudes de leglisc catholique de deux rites (1845). He 1 fe r t. Russland 
l1. dw cath. Kirchc in Polen (II' ocsterr. RenlC 1864-67 i 080bno 
186 7 ) Lescoc"r' J I 1 I)' , • " " LJ.. ~ cano. en olOgne sous Ie gou,'ernement 
ru,ssc (2 wyd. l876). Pel csz. Gesch. der Union der n:then. Kirche 
mit Rom ,'0 n der iiltesten Zeiten bis auf die Gegenwart L B. bis 1 595. 
\\-ien 1 S 70 II. B, 1880. \Viele ciekct\\'ych szczegolow \\' S z ar ani e
WI c z a: Hzut Ok11 l1a beneficya kosciofa ruskiego (lo75). 
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jego sufraganem, biskupem Przemyskim, Do drl.lgiej 
cz~sc stowian w krajach korony w~gierskiej; jak

dawniej przYi~li uni,!, otrzymali oni dopiero w zeszlem 
bieZ~cem stuleciu osobn~ hierarchl,!. po cz~sci wsp6lnie 

wo~oskimi 2) WoJ.'osi Siedmiogrodzcy bowiem przyst",pili 
za cesarza Leopolda l. do unii i w cz~sci dot'ld przy niej wy· 

w liturgii uiywaj'l: j~zyka woroskiego 3). Unid w krajach 
W~gierskiei, tak S!'owianie jak Rumuni, rozdzieieni Sq 

r. 1853) w siedmil.l dyecezyach. W r. 1853 wyni,6st 
Pius biskapstwo Fogaraskie (Alba Julia) w Siedmio· 
do godnosci metropolii z rezydencyC! w Balas - Falva 

poddaj'lc jej nowo utworzone biskupstwo w Lugoszu, 
w~grzech i w Szamos-Ujvar (ArmenopOlis) w Siedmiogrodzie, 

""",-.n'7H'" Wielko-Waraidyflska,. Ruskie biskupstwa Ungwar
(dawl'liej Munkackie) j Preszowskie (Eperies) Sel suf~aganata~i 

metropolii ~acitiskiej, a biskupstwo w cnorwacklm 
podlega !acinskiemu metropoHcie Zagrzebskiemu 4). 

W r. 1861 pot'iczy~a si~ takze z koscio{em Rzymskim cz~sc 
; liczba ich jednak :znacznie zmalala, zwlaszcza gdy J6zef 
wyswj~cony na arcybiskupa Bulgarskiego (w Rzymie 1861) 

uniq porzucit pOlOstara garstka unit6wma swego 

w Adryanopolu 5
). 

1) Biskt1p~t<\'() IIYOIYskie \YYl1leSlOl1e zostalo do godnosci metropolii 
bu1];1 Pima VII. ,,In llniYcrsalis" 22. lutego 1iS07 (Harasic\vicz str. 
7 -, i dyplomem ccsarslzim Z 11. sierpnia l80iS (H ar asi e wi c z str. 790). 

2) Hergenrihher cit. VII. 357. Fiedler. Bcitrage zur Ge
schiel'lt" der L:nion cier Euthcncn in ;.J ordungarn, ,,- sprawozd. akademii 

t, 39 ,1,')62) str. 481 itmwlc t.38str. :284; Die Union der 
z\\'iSC:l1cn c1cr DCll1an u. D ntU wohnenden Bckennel' des griech. orient. 

.Glaubcns. Pichler n. 127, 

0) () nnE \Volocho,y Fiedler: Die L:nion del' '\Vallachen in 
SiclwnbUrgcn (1856). P P ,Sc 11 il a gyi: Enchiridiol1 juris. eccles. orient. 

cathol. (1 S(,2) p. '3()6, 
J) Por. obecnic akta publikOlYCllle w Collectio Lacensis t. VIi. p. 

:;) S'1 zrcszt'1 tak \y Turcyi j ak \\' Austryi takze Bulgal'owie lac. 
obrz. t. Z\\'. Pa\ylikanie (okolo 40 tysi~cy). POl'. co do Bulgaryi szcze

: Ka.lsicwicz Hier. Dzieje L:nii Bulgarskiej w Przeglqdzie 
L\\'Oi\'skim t. 1'1. (lS73). Jirccek. Gesch. der Bulgaren (1876) str. 

575. 
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b) Mel e h i c k i. Nazw~ Melchit6w (Malekit6w) otrzymalf 
katoliey w prowineyach rzymskich przez Arab6w zdobytych 1). 
PopadJi w schyzm~ greek'l, zjednoezyli si~ jednak w XVIII. w. 
z koscioJem rzymskim, zatrzymuj~c obrz~dek grecki z j~zykiem 
arabskim jako liturgicznym i osobnCi hierarchi& 2). Na jej czeIe 
stoi patryarcha Antyochenski, kt6ry jest biskupern Damaszku~ 
rezyduje w seminaryum na Libanie i rna jeszcze pod sob~ 12: 
dyecezyi w Syryi, Egipcie i Paiestynie 3). 

c) WJosko-grecki. Naiei'l tu Grecy. osiedleni (od 15. 
i 16. stulecia) we Wfoszech zwJaszcza pofudniowych. Z licznych 
przywilej6w, kt6re dawniej mieli sobie przyznane, pr6cz j~zyka 
grf'ckiego w liturgii, nie ",dele si~ utrzyma~o 4); pod wzg!~dem 

hierarchkznym poddani S1'l biskupom lacitiskim, tylko do udzie
lania swi~ceti ustanowionych jest kilku biskupow greekich 5). 

2. 0 rm i a tis k i. - JUi w Vi. stul. odJqczyJi si~ Ormianie 
ad wspolnego koscioJ'a, przyjClwszy nauk~ monofizyckCi. Odr~bnosc 
swoj'l religijnCl zachowali tak w obec kosciola greckiego jak 
i Jacitiskiego nawet i wtedy, kiedy po upadku patistwa ormian
skiego rozproszyli si~ po r6znych krajach (w 13. i 14. stu!.) 
Ci'lglym usUowaniom Rzymu powiodJ'o si~ jednak juz w wiekach 
srednich przywiesc maJq cz~sc Ormian do unii i takowa przer6i
nym ulegaJ'a kolejom i dopiero w ostatnich dw6ch wiekach wi~ksze 
przybraJa rozmiary 0), Ormianie zatrzymali odr~bnosc obrz'ld-

1) lVlelehici znaczy tylc co ecsensey: nazwa poehodzi ztq,d, ze 
rzeczeni katolicy odrzuchnzy na soborze Cl1alcedonskim (451) nauk~ mo
nofizyclq" stan~li po stronie eesarZR :\lareyana. 

2) P. Const Bened. xnT. "Dum nobiscum" ::':9. lut. 1744 Bull. 
Ben. I. 313. Liczb~ :-Ielchito\\' podaj'l na 50 tysi~ey. :-f e j e1'. Propag. 
1. 432. 

0) V\fediug Annuario pontificio na r. 1877 obsadzonyeh bylo 10. 
4) POI'. szczegolnie const. Pillsa IV. "Romanus Pontifex" 16. lu

tego 1560. Bull. Rom. II. i Bcned. XII-. "Etsi pastoralis" 26. maja J 742. 
Bull. Bened, 1. 81. \Y Collectio Laeensis IJ. :1 07. 

5) l\Iianowieie \\. Collegium Graecum w Rzymie i l'alcrmie i \\' kla
sztorze Bazylianskim S\\'. Adryana. Xajwi~cej Grekow jest w Kalabryi 
(25tys.): p. J.\!Iejcr I. 439. Pichler II. 296. Silbernagl 274. 

6) P. Pre s u t ti. Gli affari religiosi d' Oriente cbS. Scdc (1070). 
Mejer 1. 446. Pichler II. 438. Silbernagl 290. Co do Ormian 
pulskich,' X. Z \Viadomosc 0 Ormianach w Polsce, w Bib!. nauk. zakl. 
Ossolinskich t. 1. i II. (l iH2). 13 at' q, C z. Rys dziejoi\' ormianskich 
(1859). P a wi ris ki: Dzieje zjednoczeniaOrmian Polskich z kosciolem 
rzymskim w ] 7 W., w II. tomic zrodc1 krajowych (18 i 6). 
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kowCj, mianOWICle j~zyk liturgiczny ormianski; pod wzgl~dem 
hierarchicznym zas nalezy odr6znic dwie gl. grupy: 

a) Ormianie pod panowaniem turecKiem i perskiem. Oia 
Syryi, Cylicyi, Kapadocyi, Mezopotamii, Mal'ej Armenii i Egiptu 
ustal10wil Benedykt XIV. (r. 1742) osobnego patryarch~ Ormian
skiego ("patriarcha Ciliciae Armeniorum") z rezydencyCi wklaszto
fze Bzommarskim w g6rach Libanu 1); pod jego jurysdykcYli 
zostawal'o kilka dyecezyi. Dla reszty Ormian pod panowaniem 

ustanowil byl' Pius VIII. osobnego metropolit~ w KO!1' 
stantYl1opolu z tytulem prymasa 2), a Pius IX. erygowal w jego 

metropolitalnym szesc dyecezyi 3). Takie dyecezya ormiafl
unit6w w Persyi nalezaJ'a pod jurysdykcy& metropolity 

konstal1tynopolitafiskiego 4). W stosunkach tych zas:da zmiana na 
podstawie konstytucyi papieskiej "Reversurus" z 12. Iipca 1867 G); 

Konstant. pokqczony zostal z patryarchatem Cylicyi, are
zydencya patryarchatu przeniesi0na do Konstantynopola 6). 

b) Ormianie w Polsce i krajach sClsiednich. Wczesniej jak 
w wymienionych powyzej krajach przyj~J'a si~ l.mia mi~dzy Ormia-

osiadl'ymi na Rusi i w Polsce. Pomim~wszy dawniejsze 
zwiClZki z Rzymern, kt6re trwarych nie miaJy skutk6w, nast(lpHo 
w drugiej potowie XVII: stul. stanowcze zjednoczenie arcybisku
piego kosciohi lwowskiego z Rzymem. Jurysdykcyi arcybiskupa 
Iwowskiego poddani byJi nietylko Ormianie na Rusi i w Polsce, 
ale takie w Rosyi, Muhanach, w W~grzech.i w Siedmiogrodzie 7j • 

Obecnie rozci&ga si~ jurysdykcya arcybiskupa Iwowskiego 
tylko na Galicy~ i Bukowin~; co do kraj6w pod panowaniem 

1) Bullarium Pontific. S. Congr. de prop. fide \'. 189. 

3) Const. "Quod jam diu" i "c\postolatus officium" 6. lipca 1830, 
BulL Prop. V. 50. 

3) Const. "Cniversi dominici gregis" 30 Indct. 1850 i "Assidua", 
9 maja .1865. CoIl, Lacensis II. 570. 

+) Const. "Ad supremum" 30 kwiet. 1850. ColI. Laccnsis II. 570. 
0) POIYOiRna konstytucya w ColI. Lacensis II. 568. 
li) Stos\ll1ki koscielne Ormian w Turcyi byl:y jeszcze za pontyfikatu 

Piusa lX. przcdmiotem ustawicznych zcltargow, ktorc po r. 1870 nawct 
do cz~scio\\'cj doprmNadziJ:y schyzmy: ob. breve "Non sine gravissimo" 
z 24 lutego 1870 VHchiv. t. 23 p. +85) i encyk]ik~ do biskupow or

miariskich z 6 stycznia 1873 (l\rchiv. t. 29. p. 288). Pomys]ny zwrot 
za Leona XIII., ob. allokucyc papieskie w r. ]879, 1881 i 1882 

Archh-. t. 42 p. 185, t. 46, 310, t. 49, 421. 
') Bar q,c z: Rys dziej. str. 131. 
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rosyjskiem ustaJ'a ·takowa w r. 1808, i poruczona zosta~a oso
bnemu Wikaremu Apostolskiemu w Kamiencu Podolskim. Kon
.kordat z r. 1847 zapowiada llstanow'ienie ormianskiego biskupstwa, 
a pok<}d to nie nast~pi, poddaje Ormian unit6w jurysdykcyi 
biskup6w Jaciiisklch, ale pod wJ'asnymi duchownymi 1). Ormianie 
'Siedmiogrodzcy zostai~ pod dllchowienstwem J'acinskiem, a Wt;o 

gierscy (kolo Nowego Sadu) poddani s'!, jurysdykcyi zakonu 
ormianskiego Mechitarzyst6w. 

3. Chaldejski. CZlise Nestoryan6w, sekty powstalej po 
soborze Efeskim (r. 531), a zarnieszkuj'!,cej Armeni'!" Kurdystan, 
Mezopotami& i dawn~ Babyloni,!, zjednoczyJa sit; z kosciotem 
Rzymskim i otrzymal'a nazw~ chrzescijan chaIdejsklch (takte assy
ryjskich 2). Jui papiez Innocenty XI. ustanowil' (r. 1681) dla nich 
osobny patryarchat z rezydency& w Diarbekr; Pius vm. przeni6sl' 
i'l (r. 1830) do Bagdad (Babylonu) 3). Jurysdykcya patryarchy 
obejmuje jedynascie dyecezyi4). 

Do Chaldejczyk6w zaliczaj& takie unit6w z pomi~dzyt. zw. 
chrzescijan Tomaszowych na wybrzeiu Malabarskiem, w 1I1dyach 
wsctodnich. S<i to takie Nestoryanie, z kt6rych cz,;;sc w XIV. w. 
przyj~la uniq. Jurysdykcy& sprawuje nad nimi obecnie osobny 
wikary Apostoiski, z siedzibq w Verapoli 5). 

4. S y ry is k i 6). Tu naleiy zjednoczona z k05ciolem CZE;SC 
Jakobit6w, to jest wyznawcow sekty monofizyckiej w Mezopo
tamii, Syryi i Cylicyi. U nia ta nabral'a wi~kszych rozmiar6w 
z koiicem zesztego stulecia, kiedy biskupi sprzyjajqcy unii obrali 

1) Tc postanolYienia konkordatu 0' ile zalezaly od rzq,du, nie zo~ 
y\'ykonanc, p, allokucy1J, pap. 3. lipca 1848. CoIL Lac, II. 557. 

ft szczegolnie memoryai kuryi rzymskiej z r. 1866 IY Veringa Arcll. t. 
17 i 18. 

2)·0 unii Pichler II. 428. Silbernagl 300. 
3) Bull, Prop. \ .. 60. 
cI) \Yedl\lg annuario pO'ntificio na 1'. 1877, z tych 8 obsadzonych. 
5) Pichler n . ..J.30. SilberJ1agl 307. Germann W. Die Kir-

chc der Thomaschristen. Ein Beitrag zur Gesch. der orient. Kirche 1877. 
Rzeczon1J, jurysdykcyq, rosci sobie \Y nowszych czasClch pCltrYClrchCl ChClI· 

: z tcgo i z innych jeszcze powodo,v· przyszlo. z,vlaszcza po r. 
un 0, do ~atarg0w z Rzymem: p. 0 tem encyklik~ papieskq, z 1. wrze
snia 1876. ,\. \' eringCl .\rchiY. t. 37, str. 297, dCllej Cllokucyq, J,.,eona 
)CHI. z po,Yodu konflrnHlcyi no,ycgo pCltryarchy ChClldejskicgo \\.1'. 1879 
Archiv. 1. ..J.2. p. J 84. 

0) \\. obszernicjszem znaez. obejmuje obrzq,dek syryjski takze chal
i maronicki, POl'. n. p. Annuario pontif. str. 57. 
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z Aleppo patryarchij Antyochenskim (r. 1785); Pius VI. 
zatwlerdzif go w tej godnosci 1). Patryarcha syryjskiego kosciola 

"patriarcha Antiochenus Syrorum", rezyduje w kia, 
'Sztorze §w. Maryi Wybawicielki na Libanie i rna pr6cz dyecezyi 

(Aleppo) poddanych swojej jurysdykcyi 11 dyecezyi 2). 
5. Koptycki i Abissynski. Koptowie (w Egipcie) 

Aleksandryjskim jUl w V. w. popadii w schyzm~ 
p6iniej kilkakrotnie jednoczyli si~ z kosciolem 

I znowu odpadali 3). Ci co pozostali wierni unii, za
odrt;bnosc obrzqdku; podzieleni S'l obecnie na kilka 

od r. 1781 pod jurysdykcy'l apostolskiego wika
obrz'ldku, kt6ry jest biskupem in partibus ire-

czasach pozys!(ar kosci6lkatolicki wyznawc6w 
oni takie osobny obrzqdek,(abisynski cz. ety

bardzo ma.ro od koptyckiego siE; r6iniqcy. Jurysdykcy'l 
nad nimi lac. wikary Apostolski w Abisynii. 

(5, Mar 0 n i c k i. Podczas gdy wyrnienione dot'ld obrzijdki 
cz~sci kosdoMw wschodnich, jest Maronicki je-

m na wschodzie kosciotem narodowym, kt6ry w calosci 
do unii. Maronici (okoio g6r Libanu i Antilibanu at 

po Tripolis) od VII. w. stanowi<l osobny kosciM. kt6ry zrazu 
sldaniar si€i do monoteletyzmu, ale jui w XII. w. poJ'lczyl si~ 
z Rzymern i odt<}d z maremi przerwami wytrwal przy unii 4). Na 
czele hierarchii zostaje patryarcha, kt6ry od Papieia Alexandra 
IV. (1254) nosi tytl..lJ "patiarcha Antiochenus Maronitarum"; 
obecnie ma 011 rezydency"!, w klasztorze karlobinskim w g6rach 
Ubanu i wykonywa jurysdykcyCi w 8 dyecezyach 5). W liturgii 

Maronici j~zyka syryjskiego i arabskiego. 

11 Bull. Prop. 1\'. 201. p, zresztq 1\1 cj c r 1. 4..J.0. Her g e 11 r a
t 11 c ,. \'11. 3..J. 5. S il bern cl g I 309. 

i l Annuario pontificio na r. 1877, z tych tylko 4 obsadzonc. 
3) 1'. Pichler II. +98 i bull<:: Bencdykta Xl\'. "Eo quamvis" 

] 7 +5. Bull. Ben. r. .) 11. CoIl. Lacensis II. 529. 
,i) :\Icjcr 1. ..J.21. Hcrgenrother\'II.3..J.0. Silbernagl 313. 

Pic ll:f JI. 533. 
0! \\·cdlug podzialu uch\\·alonego na sYllodzie r. 173(1. Coli, La· 

·censis Jl, p. 45..J.. Rczydcncye biskupo\y oznaCZOl1O na synodzie 1818, 
ta:l1ze}'. 577. \Vcdlug .\nn. pont. na tok j 877 obsadzonych jest 7 
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§ 3. JAK PRAWO KOSCIELNE POWSTAJE 1). 

Prawo kosciellle, jak kaide illlle prawo z dwoistego pJ'ynie 
zr6dla: tworzy je albo prawodawca wprost i bezposrednio przez 
wyrazny, sfowny objaw swej woli, albo sarno spo}eczenstwo, 
trzymaiClc si~ bez wyrainego przepisu w tych samych stosunkach 
prawnych tej samej modly. W pierwszym razie powstaje u st a wa, 
w drugim prawo zwyczajowe. 

a) Waznose ustawy zawisla gJ'6wnie od dw6ch warunk6w: 
aby wysda od wlasciwego organu, aby przy jej wydaniu zacpo
wano prawem przepisane forrny. Nasuwaj'l si~ tedy pytania, kto 
rna w kosciele wiadz~ prawodawczq? jakich ta wladza przestrze
gat rna reform? Szczeg6lowo odpowiemy jednak na te pytania 
dopiero p6zniej, gdy traktujijc systematycznie 0 sprawowaniu 
wladzy koscielnej, przyjdziemy do jej atrybucyi prawodawczej~ 
Na tem tu miejscu niechaj wystarczy, ie ustawodawstwo w gra
nicach prawa powszechnego sluiy papieiowi j soborom powsze
ehnym, w granicach prawa partykularnego biskupom i synodom 
prowincyonalnym. Zakres ten ustawodawczy rozszerza si~ atoli 
przezto, ie najpierw niekt6re w~adze papieskie majq moe wyda
wania przepis6w prawnyeh w imieniu i w zast~pstwie papieia, 
ie daJej istniell:l korporaeye koscielne ze stanowiskiem autono
micznern, moene urzl:ldzat samoistnie wewn~trzne swe stosunki.
ie wreszcie takie ustawodawstwo swieckie moie bye p oniek"d 
ir6dlern partykularnego prawa koscielnego. 

b) Prawo zwyczajowe powstaje ze zwyczaju (usus, conSJe
tudo), kt6ry znowu polega na jednakim w jednakich wypadkach 
sposobie dzialania. IIe razy to dziafanie rna sit: powt6rzyc, a dalej 
jak dlugo zwyezaj rna trwae, aby go moina uwazac jako objaw 
prawa, w og6Inosci okreslie si~ nie da. Ocenic to rna s~dzia ze 
wzgl~du na zachodz,!ce okolicznosci 2). 

1) Literatura. Schulte Kirchenr. 1. S. 36 n5t. Phillips IlL 
S. 159. nst. P u cht a. Gewohnheitsrecht (1828). E. :'II ej e r; Die Rechts
bildung in Staat u. Kirche (1861). S c h curl Kirch. Gc\\'ohnheitsr. 
w Doyego czas t. I-III. Kre\ltz\yald: Dc c,lllonica juris consue
tudinarii praescriptione (I 8 7 3 J. POl'. zresztq, do tego S. znakomitszych ro
manist6\\' i cywilistciw \\' dziale 0 zr6dlach praWil. 

2) Dawniejsza teorya, zwlaszcza glosatoro\\'ic, zastoso\\'y\y,t!a tu 
niewrasciwie przepisy dotycz'lce przedawnienia, a to zapatrywallie przc
bija si~ w \\'ielu postano\\'ieniach prmya kanonicznego, jako to c. §. 11. 
X. de consuet. 1. 4., c. SOX. de ekct. 1. 6., c. 3. X. de causa posses" 
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Zwyczaj prowadzi jednak do powstania prawa tylko pod 
nast~pllj,!cymi warunkami: 

1) jeiefi jest wyplywem przekonania prawnego, to jest ie
zeJi dziaJaj,!cy nie z innych pobudek tak dzialali, leez jedynie 
w przeswiadczeniu, ie tego wymaga prawo (opinio necessitatis); 

2) jeieli jest ci&gJ'ym i jednostajnym, jeieli wi~c w tej spo
wzgl~dnie w tern terytoryum, dla kt6rych prawo zwy

czajowe rna powstac, nie wydarzyly sit< wypadki innego sposobu 

3) Jeieli nie zostaje w sprzecznosei z powszechnie uzna
zasadami rnoralnosci lub porz'!dku prawnego i spolecznego, 

w szczeg61nosci co do prawa koscielnego z zasadami dogmatyki 
chrzescijanskiej i z zasadniczym ustrojem kosciola (con
rationabilis). 

Zwyczaje prawne wytwarza albo iycie spoleczne w og61e 
p. handlowy, stosunki mit:dzynarodowe), albo dzia~al· 

kt6rym mianowicie przy rozstrzyganiu spor6w 
sposobnosc tworzenia nowych prawidel prawnych. 

prawnik6w1 tak zw. praktyka sCidowa (usus 
He dotyczy formy postt:powania stilus curiae) nie jest 

sposobem powstania prawa, leez tylko odr~bn<l form& 
zwyczajowego. Nalezy i'l seisle odr6init od 
dziatalnosci, kt6ra sarna przez si~ nigdy 
zr6dJem prawa. 

w powyiszy spos6b prawo zwyczajowe stoi 
na r6wni z prawem ustawowem, rnoie wi~c takowe zmienic lub 

uchylic (desuetudo). 
koscielne uznalo wyrainie zwyczaj jako ir6dlo 

prawa 1) i nadalo mu znaczenie bardzo donioste; wiele prze
a nawet instytuc.yi koscielnych powstalo drogq prawa 

Jestto owa vigens ecclesiae disciplina, kt6rej 
t~ samt; wag~ co prawu pisanemu. 

2. 12., c. 25. de yerborum sign. S. 40., c. 3. de consuet. in \'I-to 
L c. 'J de off. ordin. in VI,to 1. 16. ("consuetudo legitime, ca

), ::\ a podstawie tych zr6del utrzymujf1 i nowsi pisa, 
idzic 0 zwyczaj con t r a legem, tam do wyt\\'orzenia prawa 

potrzeba lat 40. Jest to k\\'cstya sporna por. z jednej stro
ny Schulte (1. S. 38.) z drugiej ScheUI'll. c. III. str. 66, Rich
ter ~. ,')4, n. 12., a szczeg61nic Krcutzwald \\' c.)'t. rozprawie. 

") Decr. Grat. Dist. 8. 11. 12., tit, de consuet. apud. Greg. I. 
in I'[.to 1. 4" in Extra\', 1. 1. 
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Zwyczaj i powstajqce z niego prawo zwyczajowe moze: 
zreszi& dotyczye albo C3(ego koscioJa (consuetudo ,ecciesiae ge
l'Ieralis), albo tylko cz~sci tegoz, jako to dyecezyi, prowincyi" 
kraju (con. particuiaris, w zr6dJach cons. generalis dioecesis, 
provinciae, terrae), albo poszczeg61nego instytutu koscielnego 
(cons. speciaJis). Jeieli ten ostatni powstat w tonie korporacyi. 
uposazonej stanowiskiem Clutonomicznem, zowie si~ 0 b s e f·· 
van t i a. 

Obok ustawy i zwyczaju nle masz innego ir6d~a powsta
nla prawa; ole jest niem w szczeg6inosci tak ZW. IJ raw 0 n a
t u r y Cj. naturae, j. naturale), to jest prawo, kt6re nibyto wy
pJ'ywa sarno przez si~ z wrodzonego wszystkim Judziom poczu
cia prawnego, riie potrzebui&c zadnej irmej sankcyi. W tern atoH 
tyle tylko jest prawdy, ze Sq pewne wymogi rozumu i etykip 

a nadto w spo1"ecznosci kosdelnej wymogi wyptywaj'1<.;e. z do
gmat6w religijnych, kt6rych prawo pominqe nie moie; ale nie 
5& one jeszcze prawem, pokqd im brak wyrainego llznania 1). 

Dlatego m6wimy: Wszelkie prawo jest prawem nadanem. Nad· 
mienic jednak wypada, ie kanonisci uzywaja takie wyrazu j. na~ 

turale jako jednoznaczne z jus divinum na oznaczenie prawa po
zytywnie uznanego, 0 He takowe naleiy do zasadniczych, nie-
zmiennych podstaw llstroju koscielnego. 

Z wymienionych powyzej ir6def, z ustawodawstwa i ze 
zwyczaju, rozwin~lo siE: tedy dzisiejsze prawo koscielne. Nast~~ 
pny rozdziaJ- poda nam og61nikoWy szkic tego rozwojll, kr6tklt 
his tor y & (zewn~trzn<!) prawa koscielnego. Takowa wi&ze siE: 
z dalszem pytaniem, gdzie to prawo jest zlol:one, sk(!d czerpac 
znajomosc prawa dawniejszego i dzislejszego; to jest z historyijc 
prawa koscielnego wyJ'oiymy zarazem rzecz 0 formalnych jeg<>· 
ir6dJach 2). 

1) Por. co do prawa koscielnego t1'afne wy,Yod,y S c 11 u 1 t e g 3 I. 
S. 10. 

2) Nauka uzywa wyrazu "zrodh prawa" w dwojakiem znaczeniu, 
j. aby oznaczy6, jak prawo powstaje (ustawa i zwyczaj), i gdzie pra

wa tego szukac (n. p. zbiory ustaw). Pierwsze, t. j. zrodla pow s t a
n i a prawa, zovvilt si~ takze zrodlami mate1'yalnemi, drugie, t. j. zrodla
p 0 z 11 a 11 i a prawa, formalnemi. 

ROZDZIAL H. 
HISTORYA PRAWA KOSCIELNEGO I TEGOZ ZRODtAl) 

T·YTUL 1. 
00 POCZ1\TKU_ CHRZESCljANSTWA DO POJ::,OWY OZIEWI1\TEGO 

WIEKU 2). 

A) Rozw6j prawa. 

§. 4. 
Z pierwszych trzech wiek6w chrzescijans1wa majo mamy 

pomnik6w prawa. SpoJ-eczenstw6 koscielne zylo w6wczas wi~cej 
zyciem wewn~trznem, d&zyl'o raczej do ustalenia zasad wiary 

1) Lit era t u r a. Przedewszystkiem nalezlt tu dwa dzieia: M a a s
sen Gesch. d. Ouellen u. del' Literatur d. canon. Rechts im Abendlande 
bis zum Ausgange des Mittelalters, dotg,d t. 1. (1870), si~ga do polowy 
9 wieku. S c h u I t e Geseh. d. Que11en u. del' Literatur d. canon. Rechiis 
von Gratian bis auf die Gegenwart, t. 1. er875), t. II. 1877 i t.III. 
1870. Procz tego wymieniam jako wazniejsze: D 0 u j at Histoire du droit 
canonique 1677. Bic kel! Geseh. del' Kirchenr., (tomu 1. zesz. I 1843, 
zesz. 2, wydal 1749 Roestell). R 0 s s h i rt Gesch. d. Rechts im ::'vlittel
alter. Bd. J. Canon. Recht 1846. S e h u 1 te Kirehenr 1. §. 43, ust. 
Phillips 1. III. od §. 149 i t. IV. Wiele takze: H e f e I e Concilien-Ge· 
schichte t. I-VIII. 1855-1874 (2 wyd. ad 1873). Kapeli Alojzy. 
o zrodlach i zasadach pra11Ja kanonicz11ego, rZecz na posiedz. 
uni11Jersyt. Wildl-skiego d.15. 11Jrzesnia 1815 czytana 11J j?zyku 
francuskim, (odbitka z Dziennika Wi/dl-skiego 1815 t. IJ.) Por, 
nadto literatur~ poszczegolnych okresow, 

2) Literatura. Najwazniejsze cyt, dzielo Maassena, a et 

do kosciola wschodniego J. B. Pi tr a (Cardinalis) Juris eccles. Grae
corum historia et mOl1umenta jussu Pii IX. t. 1. i II. Rom. 1864-63. 
Procz tego celniejsze: bracia Ballerini (Piotr i Hieron.) De antiquis ... 
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i e~yki, jak. do wytwarzania i okreslania stosunk6w prawnych. 
o 11e przeplSY prawne byly kOfliecznemi, wysnuwano je ze sMw 
ewangelii i Z orzeczefi apostolskich. P6iniej, kiedy zycie koscielne 
coraz bardziej si~ wzmagaJ'o, gdy organizacya koscioJ'a przybraJ'a 
stake ksztahy, a zt~d rozliczne nowe powstal'y stosunki prawne, 
okazala si~ tez potrzeba nowych przepis6w prawnych. JUi w 4. 
stuleciu spotykamy si~ z Iicznym zasobem ustaw koscielnych, 
a w nast~pnych wiekach wzrasta on coraz bardziej w miar~ roz
woju stosunk6w koscielnych. 

W czasach, 0 kt6rych tu mowa, gt6wnem ir6d~em prawa 
~~. u st. a w,y s Y.n ,0 d a ! n e, a mi~dzy synodami pierwsle oczywi
SCle zaJmuJq mle)SCe Sobory powszechne, ekumeniczne, ktore 
g:omadzqc. przedstawicieli calego kosciola wydawaly tei prze
PISY w catym kosciele obowi~zujqce, Jest tych sobor6w wni
niejszym okresie osm, a wszystkie odbYfY si~ na \Vschodzie. 
Tak w szczeg61nosci sobor Nicejski pierwszy (r. 325), Konstan
tynopolitafiski pierwszy (r. 381), Efesld (r. 43 t), ChaIcedotiski 
(r: 4~ 0: Ko~stantynop~litafiski drugi (I'. 553) i trzeei (r. 680) 
NICejskl drugl (r. 787) ! Konstantynopolitafiski czwarty (r. 869). 
~r6cz tych sobor6w odprawiano jednak wiele synodow party
Ku!arnych, kt6rych znaclenie w owych czasach si<;gato daleko po 
za granice wJasciwego leh zakresu I clla powagi biorClcych w nich 
udzial biskup6w r6wnafo si~ nieraz prawie uchwafom sobor6w 
ekumenicznych. Jeszcze przed pierwszym soborem powszechnym 
odbyly si~ takie synody na Wschodzie w Ancyrze Cr. 314) iCe· 
zarei (mit;dzy r. 314 a 325); na Zachodzie w Elwirze w Hiszpanii 
(r. 306) i w ArIes we Francyi (r. 314), Z pozniejszych wymie
niamy jako najwainiejsze synody greckie odprawione w Antyochyi 
(r,. 341!, w Sardyce (I'. 343), w Gangrze (OkOfO r. 365), w Laody
eel (ml~dzy r. 347 a 381). Uchwaly tych synodow wschodnich 
rozpowslechni~y si~ rych~o na Zachodzie wraz z uchwalami 50-

sobor6w powszechnych i obiegafY tu w Iicznych tlumaczeniach, 
z kt6rych dwa gl6wnie bYfY rozpowszechniol1e, tak zw. versio 

::olie::tionibus canonum ad Grati<l,l1um usque, jako appendix do III. t. S. 
Leonis 1\1. Operil 1757. (takie w Gallandiusa: Sylloge dissertationum 
1778 i 1790). ~:"ug. Theiner: Disquisitiones criticae 1836. \'AJasser
s chI e ben: Beitr. zur Geseh. der Yorgmtian, KirehcnrcehtssammL 1839. 
Her ge n roth e r: D2cs grieeh. Kirchenr. bis zum Ende des 9, Jahrh. 
\': Vering'a ~c\rchh' t, 23. (1870). Seh ul te; Kirchenr. 1. §. 43. Phi 1-
lIPS IV, 8. 147-172. 'Walter §§. 66-83. 
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Isidori anal) iversio prisca2
). R6wne prawie z niemi 

wzi~cie mialy synody afrykatiskie; odprawiano je bardzo cze:sto 
od 4 stulecia, pierwszy w Kartaginie, r. 348. W Galii i w Niem

czech nabrary wi«kszego znaczenia - pr6cz wymienionego jut 
Arletafiskiego, - synody odprawione VI Valence Cr. 374). Nimes 
(okOfO 396), szczeg61nie zas te, kt6re ze zlecenia Karola W. 
zebraly si~ w r. 813 w ArIes, Rheims, Tours, Chalons sur Saone 
i w Moguncyi; odbywal'y sie: niemniej w Hiszpanii, AngIii, Irlan-
dyi i we Wloszech 3

). 

Nie tak oMicie ptynie w tym okresie drugie gMwne zr6dlo 
prawa koseielnegO: p raw 0 d a w s tw 0 pap i e ski e. Na Wscho
dzie zw}aslcza nie dor6wnywa takowe jeszcze weale prawodaw
czej dzialalnosci synodow; przepisy, kt6re tu podawano jako 
papieskie, po wie:kszej cz~sci nie sCl autentyczne. Skutecznie 
rozwijaro sie: ustawodawstwo' papieskie w kosciele zachodnim 
choc i tutaj daleko mn jeszcze do znaczenia, 1\t6re nam wskaz<i 
naste:pneokrfOsy. Doszty nas przeciei z tych czas6w listy papie
skie (litterae decretales, decretales, takie litterae synodicae. ze 
wzgle:du, ze byly zazwyczaj stosowane d_o synod6w); najdawniej
sze z nich, do zbiorow wcielone pochodzq od papieia ,Feliksa L 
(269-274)4), 

Prawo partykularne rozwija si~ nadto jeszcze na podstawie 
przepis6w biskupich, zwanych w'6wczas capitula episcoporum5

). 

To Sij zrodta seisle koseielne. Do stosunkow kosdelnych 
odl1oszCl si~ atoli takze 'przepisy panstwowe, mianowide cesarzy 
rzymskich PoczClwszy od Konstantego. dalei kr610w wschodniego 

zachodniego pafistwa Got6w i kr610w frankonskich. 
Obok wymienionych tu autentycznych zrodet, spotykamy 

si~ juz w tym okresie ze sporCl Iiczbij falsyfikat6w: zmyslonych, 
uchwal synodalnych i Iistow papieskich, anawet przepis6w Apo· 
stolskich, kt6re powszechnie uchodzily za autentyczne. po cz~sei 

1) NazW2cno je tak, poniewaz jest uiyte w Zbiorze hiszpanskim, 
mylnie przypisywanym sw. Izydorowi (p. nastf;)pny §). 

2) Dokl'adn1l: wiadomosc 0 tyeh Uumaczeniach pod2cje M a a S8 en 

str, 7 1. n8t. 
3) Wszystkie synody tego okresu i ich uchwaly wylicza szczego--

l)wo Maassen str. 8. nst. 
4) P. Maassen str. 226. 
:) W y licza j e Maassen § 341. nst. 

Rittne,', Prawo koscielne, Torn 1. 
2 
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wielkiego zazywaly powaiania i st&d znacznie wplyn~ly na rozw6j 
prawa. Dopiero krytyka p6zniejszych czas6wzachwiala wiar~ 
w ich autentycznosc. 

B) Zbiory zrodel. 
§ 5. 

W miar~ jak wzrastal materyal prawny, okazywal'a si~ po
trzeba porozrzucane przepisy w iednq zebrac cal'osc, by je w ten 
spos6b uczynic przyst~pniejszemi i bardziej sposobnemi do prak
tyczoego uiytku. Pojawily si~ tedy jUi wczesnie zbiory uchwar 
synodalnyc?; do kt6rych znowu nazachodzie dOlqczano Iisty 
papieskie. Zeposiadano zbiory ustaw na Wschodzie juz w 4 wieku 
nie podJega wCltpJiwosci; zbiory z pierwszych pi~ciu wiek6w ni~ 
doszJy 'atoli naszych czas6w. W 17 s'tuleciu zestawiJ' wprawdzie 
francuski jurysta Krzysztof Jus tel (ur. 1580 t 1649) zbi6r, kt6ry 
nibyto przedstawia zbi6r pierwotny uzywany w kosciele w 4 i 5 
wieku; ale jest to tylko kombinacya autora, nie polegaj&ca na 
iadnym r~kopisiel). 

Natomiast utrzymaJy si~ z owych czas6w dwa zbiory oie 
autentyczne; bo zawieraj<l,ce zmys!one przepisy Apostolskie. S'l to 
zbiory, znane pod nazWll konstytucyi i kanon6w apostolskich 
oba przypisywane Apostorom, chociaz oba znacznie p6zniej 
powstaJy. I tak: . 

L C on.S ti t u ti 0 n e sAp os tol oru m (awTCI~cl,rwv AnoO"ra),0J1J) 

jestto zbi6r przepis6w b"ldz prawnych, b"ldz liturgicznych; wi~ksza 
CZt;SC spisana w formie Iistu aposto!skiego. Ten zbi6r powstat 
przy koncu 3, cz~sci<! w ciqgu 4 wieku 2) prawdopodobnie w Syryi, 

1) Dzie·ro Justela wys;;;lo w Paryzu 1'. 1610 pod tytuJeJ)1 Codex 
"anonum ecclesiae univers:le a Conc. Chalcedoniensi et Justiniano Impe
ratoreconfirmatus.PowtorzonewVoelli et Henr. Justelli Biblioih 
juris. canon. veteris. (Paryz 1661) t. I.p. 29. . 

2) 'vV szczegolnosci rzecz si~ ma tak, ze z osmiu ksiCl,g 'z ktorych 
cary zbior skJ-ada si~, poch~dzi szese pien'lszych z konca 3 "wieku, do 
tego dodano. w 4 wieku ksi~g~ 7 i 8. Dopiero caly ten zbior otrzymal 
nazw~ O!lLnJ.~ELC;, constitutiones; w pienl'otnej formie zwano go clloaou6.},w. 
Co inneg:o. tal, zw. Doctrina Apostolorum (016aXljrCiJ)JC)l.,wocua 

o Anoora/,uwl zbiol', Ictory metropolita nikodemejski, Philoteos Bryennios 
odkryl i wydar i\" Konstantynopolu 1883 (ob. Fu nk w Tiibinger Theol. 
QuartaJschrift, t. 66, str. 381. Hill" n a c k Tcxte und U ntersuchung-el1 
zur Gcschichte del' altchrist. Literatur II. 1884. ~ . 
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rozpowszechniony byJ' szczeg61nie w Arabii i Etyopii. Nieauten· 
tyczny charakter zbiorubyt w kosciele wschodnim powszechnie 
znany; synod Trullanski (w Konstantynopolu r. 692) zalicza go 
wyraznie mi~dzy pisma podsuni~te. W kosciele zachodnim nre by! 
uiywany i przed16. stul. wcale go tu nie znano. 

2. Canones Apostolorum. Z koncem 6 wieku dol'l
ezono do konstytucyi apostolskich jako ostatni rozdziaJ' ksi~gi 

6smej zbi6r kr6tkich przepis6w niby apostolskich, dotycz~cych 

karnosci koscielnej. Nazwano je canones apostolofum;byl'o tych 
kanon6w pierwotnie (juz w 4 wieku) 50, p6zniej 85. Pierwsze, 
lubo jui za papieia GeJazego (okoro r. 496) uznano za podsu~ 

ni~tel), rozpowszechniJ'y si~. przeciei· za posrednictwem zbioru. 
Dyonizowego (ob. riiiej str. 20) w kosciele zachodnim2). 

Pocz<\wszy od 6. stulecia posiadamy juz autentyczne zbiory 
ir6det Dochodz'l one jui w naszym okresie do znacznej Iiczby 
wymienimy te tylko, kt6re wi~kszego nabraty znaczenia i wi~cei 
byty rozpowszechnione. Wskaiemy je wedrug kraj6w, w kt6rych 
powstaJy. 

1. Na Wschodzie zbi6r J ana S c h 0 1 as t yk aB
). B~d'lc jeszcze 

kapl'anem Antyochii utoiyl Jan Scholastyk systematyciny zbi6r 
uchwal synodalnych i to nasiadui'lc uklad pandekt6w w50 roz
dziaJach. P6iniej zostawszy patryarch'l carogrodzkim (565 -578) 
sporz~dzil' nowe zwit;kszone wydanie, nazwane oVJJayOJYll uavavOJ~" 

concordia canonum4). Tenie Jan Scnolastyk sporz<!dzi!' takze wy
ci&g z nowel Justyniafl"skich, dotycz'lcych stosunk6w koscielnych5). 

l)C. 3, D. IS.Por. Thiel De decretali Gelasii Papae de reci
piendis ct non reci picndis libris. Braunsb. 1866. 

2) Blizszc szczeg61y 0 konstytucyach i kanonach apostolskich dajCl, 
dziela wS.4 cyt., mianowicie: Hefele 1. str. 767. Pitra w t. 1., 
p. 1-++ i 113. Bickell str. 52. sq. Hcrgcnriither str. 190. Bo
rowski Ign. In canones vulgo Apostolorn11pt dissert. inauguralis 
Tlilnae 1828. \\'ydawane kilkakrotnie: Cotclcrius SS. Patrum ... 
opera 1672, t. 1. (1698. 1700.1720. i 1724). Wilh. L:eltzen Constit. 
apostolicae 1853, De Lagarde. Const. aposto!. 1862. Bruns Bib!. 
eccles. t. I. (kanony): najnowszc i najlepsze wydanie w cyt. dziele 
kardynala Pit r y t. I. p. 111; kanony takze Vi' Hcfelego Concilieng. 

774. 
3) P. Pitra II. p. 368. Hcrgenriither 208. 
4) Wydania: Cyt. Bibliotheca juris. can. t. II. p.499. 

Pit r a II. p. 3 7 5 . 
5) \Vydania: Heimbach AJ!£y6oTa II. p. 202. (1838), Pitra 

p. 385. 

* 
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Oba te dziela przerobir nieznany namautor w 7 stuleciu, zest a':' 
wiajijc w jednci systenlatyczn~ carose przepisy koscielne, %aJlOJ'e£

i swieckie 1JO,UOl. Ztijd zbi6r ten otrzymal' nazw~ nom 0 can 0 n1). 

2. Wazniejszym pod wzgI~dem rozwoju prawa koscielnego 
jest zbi6r powstafY we W fO 5Z e c h, kt6rego autorem jest D yo
n i z y Ex ig u U 52). 0 Dyonizym, kt6ry sam si~ naz Nat exiguus 
(maJy), wi€my tyle, ie byJ' rodem Scytq, ie przybyJ' do Riymu 
jako mnich i przez dl'ugie lata tu przebywa!. Wsp6lczesny mu 
Cassiodorus wielce go slawi. Z pism jego wl'asnych i ze wskaz6-
wek zawartych u Cassiodora3) wnosic moina,je przybyt do 
Rzymu niedJugo po smierci papieia Gelazego 1., a wi~c po r. 496, 
dalej, ie nie umar: przed r. 526, a w r. 555 ju~ nle iyJ4). Dyonizy 
jest autorem dw6ch zbior6w. Jeden obejmuje uchwaly synoct6w 
greckich i afrykanskich, rMne listy tych synod6w dolyczqce i 50 
kanon6w apostoIskich (p. wyiej); wydal go Dyonizy, 0 ile 5i~ 

zdaje, ieszcze z koncem 5. stulecia, a w kilka lat potem w zwi~
-kszonej i poprawnej edycyi5). Drugi zbi6r sporz<!dzony prawdo-
podobnie za papieia Symmachusa (498-514), podaje Iisty papie~ 
skie POCZqwszy od Syrycyusza -(384-39tl) do Anastazego II. 
(496-4986) W obu zbiorach zachowany porzijdek chronologiczny. 

Zbiory Dyonizego odznacza}y si~ dok}adnosci~, obfitosciij 
mateiya,ru, a nadto jasnosciij tlnmaczenia ir6dei greckich, i dla 
tych swych przymiot6w woet. rozpowszechnity si~ nie tylko we 
WJoszech, ale w cal'ym niemal kosciele i ,s¥uiyJ"y za podstawE; 
zbiorom p6iniejszym. WzrosJ'a jeszcze powaga takowych U 5chyl'ku 
8 wieku, gdy papiez Hadryan darowal' Karolowi W. (r. 774) ksi~g~ 
ustaw, obejmujqcq oba zbiory Dyonizowe, pomnoione r6inemi 
dodatkami i p6iniejszemi przepisami. Karol W. oglosiJ ten zbi6r 
w swem panstwie, nadajqc mu tern samem wi~cej jeszcze powagL 
Otrzymal' on w tej formie nazw~ collectio Dyonisio-Ha-

1) W Y dan i a:: Biblioth. II. p. 603. Pitra II. p. 416. 
2) P. Ma assen 1. 422. 
3) \V dziele: De institutione divinarum iitterarum c. 23. (Opera 

w Paryzu 1584, w Rouen 1679, w Wenecyi 1729). 
4). Te~ ~am pyonizy jest wlasciwym tworc1l, nowej chronologii,. 

poczynaJ1l,ceJ hczyc od narodzenia Chrystusa, p. Ide 1 e r Handb. der 
Chronologie. Berlin (1826), str. 365. 

5 \Vydania: Chr. Justel pod tyt. Codex canonum eccles. Dio. 
nysii Exigui, w Paryzu 1628 i ponownie 1643, w Bibl. jUl'. can. L 
p.101 Migne Patrol. lat. t. 67, 

6) \Vydane w Bib!. jur, can. 1. p. 183. Migne Pat r. t. 67. 
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,d ria na. Przez kilka nast~pnych wiek6w uiywano go powszech
oie, zwie;kszano p6Zniejszem prawem i czyniono zen wyciqgi1

). 

3. W tym samym mniej wi~cei czasie, co zbi6r Dyonizego 
powstal inny zbi6r w G a II iii zawiera cze;sciij ustawy synod6w 
.greckich i afrykanskich, cZE;sciq dekretales papieskie do Gelazego I. 
(492-496), takie konstytucye cesarskie dotyczqce spor6w dogma
tycznych czwartego i piqtego wieku. Znamy ten zbi6r pod naZWq 
.zbioru Q u es n e I a, bo go w r. 1675 po raz pierwszy z rE:kopisu 
wydat Pasquier QuesneP). NazwaJ go: codex canonum ecclesiae 
Romanae, poczytuj~c go mylnie za oficyalny zbi6r kosciola Rzym
skiego. Zbi6r Quesnela byl we Francyi bardzo rozpowszechniony, 
pok~d go nie wyparJa collectio Dyonisio-Hadriana. 

4. Innego wi~kszego zbioru jest oiczyzn~ Hi sz pan i a3
), Tu 

jui wczesnie pocz~to zbierae kanony tak powszechne jak party
kularne. NiedJugo po 4 synodzie Toledanskim (to iest po r. 633). 
przejrzano i uloiono na nowo ten materyat, a w ostatecznej tej 
!ormie przypisuj~ autorstwo zbioru sw. lzydorowi, biskupowi Se
wilskiemu, co jednak jest mylnem. Zt~d nazwy Coil e c tio His p a· 
n a, Coil e c ti 0 lsi d 0 ria n a. Sklada siE: z d w6ch cZE:sci: pierwsza 
zawiera synody greckie, afrykanskie, galijskie, hiszpanskie, druga 
103 dekretali6w od papieia Damazego (366-384) do Grzegorza W. 
(590-604). By~ to zbi6r po Dyonizowym najwiE:cej rozpowszech
ninny; spotkamy siE; z nim jeszcze w niniejszym okresie4

). 

Z hiszpanskich zbior6w wymienic jeszcze naieiy tak zw. c a
pit u I a Mar tin i Bra car ens i s. Pochodzi z 6 stl.liecia, a zawiera 
przepisy 0 swi~ceniach, 0 obowi~zkach kleryk6w, 0 przewinieniach 

1) \Vydania: Joan. Wen d el s tin us pod tyt. Canones Apostolo· 
Tum, veterum, conci!. constitutiones. Decreta pontificum antiquiora Mo
guntiae 15:: 5. Franc. Pithou p 1. Codex canonum vetus ecclesiae. 
Romanae, w Paryzu 1609 i ponownie 1687. Migne Patr.t.67. Same 
tylko uch wary synodalne podajetakic H art z h e i m Concilia Gcrmaniae 
t. 1. (1749), p. 131 i "~m 0 r t Elementa juris canon. (1763) t. ILp. 7 S. 

2) "-\d sancti Leonis m. Opera Appendix t. II. Paris 1675. Po 
raz drugibracia Ballerini jako appendix do III. tomu dzie.J:a cyt. 
w § 4. Porovmaj zreszt1l, co do tego zbioru M a ass en L 490. 

3) P. G a ms. Das aitspan. Kirchenr. w theolog. Quartalschrift 
t. 49. (1867) str. 3. Maassen 1. 667. 

±) ColI. hispana wydana jest staraniem krol. biblioteki w Madrycie 
w dwoch cz~sciach: 1808 Collectio canonum ecclesiae Hispanae i 1821 
Epistolae decretales ac Rescripta Roman. Pontif. Przedrukowane w Mig n e 
Patrologiae cursus completus t. 84. 
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koscielnych, ufoione systernatycznie W 84 rozdziafach. Autorern 
j~s.t Marcin,. rnetropolita Bragaryjski (t Ok010 580). Capitula Mar~ 
tim znane I uiywane byty w caJyrn kosciele, powt6rzone takie 
w Collectio Hispana1). 

. 5: W B r y tan ii, gdzie przyj~fy si~ gMwnie zbiory w Rzy
mle uzywane, powstal' z pocz,!tkiern 8 wiek'u oryginalny zbi6r 
p:awa powszechnego i partykuiarnego, znany pod nazwij wiel
klego zbioru irlandzkieg02). 

6. Z A fry k an s ki c h wymieniamy dwa zbiory systernatyczne. 
Jeden - z pierwszej pol'owy 6 wieku - nosi nazw~ b rev i a t i 0 

c an o.~ u ~:); aut~rem jego. jest Fulgentius Ferrandus, dyakon 
kartagmskl. rraktuJe 0 rozrnaltych przedrniotach koscielnych w ten 
~~os6b. i~ formul'uje naprz6d kr6tko za5;ad~ prawnij, a potem na 
JeJ pOpawe przywodzi uchwal'y synod6w greckich i afrykanskich. 
Z koncern 7 wieku powstaf wi~kszy nii poprzedni zbior systerna
tyczny. con cor di a can 0 n u m, kt6rego autorern biskup Cresco
flius"). Jestto wfasciwie systematyczne obrobienie zbioru Oyoni
zo:v~go; rnater~al', kt6ry Dyonizy zestawi{ chronologicznie, roz
dZlehf Crescomus wedle przedrniot6w. ZtCld nadawaJ si~ dobrze 
ten zbi6r do praktycznego uiytku i byJ tei ai do pojawieaia si~ 
d~kretu Gracyanowego (0 czem niiej) bardzo rozpowszechniony 
metylko w Afryce,ale i w Europie5). 

Opr6cz tych wfasciwych zbior6w ustaw koscielnych rnamy 
z te~o okresu inne jeszcze dziefa, kt6re pos1uiyc moget do po
znama 6~c~esnego prawa. Set to rnianowicie tak zw. ksi~gi po
kutne, kSH:gl rytuaJowe i ksi~gi forrnularzy. 

" 1). M a ~ s. sen 1. 802. Wydania; ze zbiorami koncyliow hiszpan-
sklCn, mlano,vlcle w zbiorze Mansi'ego t. IX., dalej w wydaniu Hi~pa. 
nae (P. n. 17) t. 1. col. 613, w Bibl. jur. can. 1. append. i B run s 
Canones Apost.(1839) t. II. p. 43. 

2) \Vydal Was s er sc hI e ben Die irische Canonentoulus 1874~ 
3) Maassen 1. 779. 

4) Maassen 1. 806. 

. 5) ?ba .wymienione zbiory afryk. wydawano razem, mianoWlcle: 
Piotr Pltho,u w Paryzu 1577. Franc. Pithou wraz z colI Dion 
Hadr. (p. wyiej Hr. 13) 1609, 1687. Franc. de Hauteserre 'a Sal~ 
:raison 1630. Chifflet 1649. Dalej w Biblioth. j. canon, 1. 448. 456. 
1 app. p. 33, w Maxima bibliotheca ratrum IX. p. 480 i Meermanna. 
Thesaurus juris civilis et canon. (1751). 
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1) K s i ~ g i P () k u t n e1) (Iibri poenitentiales) i s,! to zbiory 
kanon6w, dotyczqcych spowiedzi i pokuty. Oznaczaj(lc kar~ prze
winien i wskazuiCic tern niejako miar~ kaidego przewinienia we~ 
dJ'ug wyobrazen wieku, S& one nie tylko wainem ir6dlem prawa 
koscieinego, ale rzucajq takie swiaUo na stan oswiaty i cywiliza
cyi w og6Inosci2). Najdawniejsze ksi~gi pokuty powsta}y w dru
giej poJowie 6 wieku w AngJii i lrlandyi. Jako znakornitsze wy
mieniarny 3); liber poeriitentialis powstal'y za spraw& Teo do r a 
arcyb. KantuaryjskiegoJ;. 668-690) i dla tego wedl'ug niego na
zwany; stuiyJ' on za podstaw~ p6zniejszyrn. Dalej Poenitentiale 
Bed a Ve n era lis. (Beda t 735) pod tyt. de rernediis peccato
rum i Egberta z Yorku Ct 767). Z Brytanii przeszJy te Iibri 
poenit. do panstwa frankonskiego i da!y tu poczijtek innym tego 
rodzaju dziel'om; rni~dzy autorarni tychie zasfyn~li mianowicie H a
litgar, biskup karnbrezyjski i Hraba nus Maurus, opat w Ful· 
dzie .• a p6zniej arcyb. Moguncki, obaj w 9. wieku. Takie w Rzy. 
rnie miano osobne ksi~gi pokuty. cz~stokroc dawano atoli innym 
takie ksi~gorn wi~kszego znaczenia rniano poenitentiaJe Romanurn 4

). 

2. Ksi~gi rytualowe (ordines, libelli de ordine), szcze
g6ln iekoscioJa Rzymskiego, wskazuj& nam nie tylko obrz~dy Iitur
giczne, ale takze i spos6b post~powania przy wyswi~caniu bisku
p6w. odprawiania synod6w i innych wainych aktach koscieln~ch 

wyjasniajet tern sarnem nieraz stosunki prawne5). 

1) P. szczeg61nie; vV ass e r s chI e ben die Bussordnungen def 
abendl. Kirche 1851. K. H i 1 deb ran d Untersuchungen ii ber die germ. 
PiinitEmtialbiicher 1851. Ve r i n g Zur Gesch. der Piinitentialbiicher 
w Archiv. t. 30 (1873), str. 204. Schmitz. Die Bussbiicher u. die Buss
disciplin der Kirche nach handschr. Quellen. Mainz 1883. Ten zeColom
ban u. sein Einfluss auf das Busswesen im frank. Reich. Archiv t. 49. 
(1883) str. 3. Por. takie Archiv. t. 51,str. 25. 377. 

2) P. F r i e db erg Aus deutschen Bussbiichern. Ein Beitrag zur 
deutsch. Culturgeschichte (1868). 

3) Nie wszystkie libri poen. ,vydano drukiem; najwi~cej ogl:osili 
\Va sse r s chI eben 1. c. K u 11S t man ri Die latein. Piinitentialbiicher der 
Angelsachsen 1884; p. takie cyt. pisma S c 11 mit z' a i tegoi publikacye 
w VeringaArchiv, t. 33. i 34. (1875), 

~) Do najnowszych czasow zaprzeczano, jakoby istnial:o takie 
osobne poenitentiale dla Rzymu, p. atoli S ch mit z Das Poenitentialc Ro
manum w Veringa Archiv. t. 33. Por. Friedberg Lehrb. str, 69. Sche
r e r Handb. der Kirchenr. 1. 210. 

5) Wydania:. Cas san de r w Kolonii 1 S5 9. M a b i lIon w Museum 
Italicum (1687) t. II,; takie Migne Patrologia t. 79. M. Hittorp. 
De divinis cath. eccl. officiis et ministeriis Col. 1568. 
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3. Wazniejsze Sq z b i 0 r y for m u I a r z y, z kt6rych najda
wniejszy w kosciele Rzymskim, liber diurnus, si~ga· poczqtk6w 8. 
wieku 1

). Zawierajq one wzory na czynnosci i dokumenty prawne, 
a przytem dajq takze wskaz6wki 0 postanowieniach prawnych. 
TakZe w panstwie frankonskiem byJy takie zbiory, ktore razem 
obrabiaJy prawo swieckie i koscielne; z tych najznakomitszym 
jest zbi6r mnicha Mar k u ! fa z r. 653 2). 

Dot'ld byJa mowa 0 prawle powstatem w samymze kosciele; 
nadmieniono juz jednak wyiej, ze takze przepisy prawodawstw 
swieckich nie oyJy dla kosciora bez znaczenia. Dotyczy to miano
wide prawa Rzymskiego, kt6re pod dwojakim wzglf;dem staio si~ 
wainem dla koscioJa i duchowiefistwa: raz,ze cesarze rzymscy 
wydal! wiele przepis6w 0 stosunkach kosciE'lnych; powt6re ze 
w panstwach germanskich przyjf;to zasad~, ze kosdM i ducho
wienstwo w stosunkach swych prawno·prywatnych podJegaj(l 
prawu rzymskiemu, ecclesia vivit lege Roman( 3), Znajomosc tego 
prawa CZerpano z rozpowszechnionych w6wczas ir6de!' miano-. . , 
WICle w frankonskiem panstwie i u Got6w zachodnich z kodeksu 
Alarycha II. lex Romana Visigothorum, we w.l'oszech z kodeksu 
1 i~stytUCYI Justyniafiskich jakotez z jego nowel, wedJug wyciqgu 
JulIana. Juz wczesnie iednak sporzqdzono z owych ir6del odr~bne 
zbfory dla uiytku koscieinego, z kt6rych najwainiejszy, lex Ro
mana canonice compta powstal we W}oszech w wieku 94). 

1) \Vydania: Gar n e r ius w Paryzu 1680, ponowione staraniem 
Rieggera w \Viedniu 1762 r. H 0 ffm an Nova script. et monum. coIL 
1730.-:-33. (t. 2). Migne Patrol. t. 105. Najnowsze i najlepsze: de 
R 0 z 1 er e L1bel' dim'nus ou recueil des formules usitees par 1a chancellerie 
p~ntificale: z komentarzem Ba1usiusza w Paryzu 1869. POl'. Hart t i1 n g 
DJplom. l1lStor. Forschungen (1879) str. 59. 

2) Ob. Stobbe Gesch. d.deutsch. Rechstquellen 1. 241 sq. \Vv
dania; B ign 011 W Paryzu 1613, w B a 1 u z ius z a wydaniu kapitularyo;v 
(p. nizej),. y./ al tel' Corpus jur. germ. (1824) t. III. Obszerny systema
tyczny z\)lOr dc R 0 z i ere Recueil general des formules usitees dans l' em
pire des Francs du 5 au 10 siecle. Paris 1859 do 1861. Obecnie: 
2 e u mer mon. Germ. Leg. V. (1882). 

3) P. 0 tern: S a v i g n y Gesell. d·es rom. Rechts im Ivlittelalter 
(2 wyd. 1834-51), t. I. 11. S t 0 b be Gesch. d. deutsch. Rechtsquellen 
(1860-64), t. 1. 235 sq. 

4) P. Maassen I. 81)8 i W ;ozprawie: Ueber eine lex Romana 
c~~onicc _ compta, w sprawozd, filoz. histor. wydziaru wiedcnskiej akade
mll t. :3;, (1860). Dotij,dte~ zbior nie jest druko\vany. 

- 2S-

Kapitularya kr616w frankofiskich, kt6re dotyezyly stosunk6w 
'Koscielfiych, nie byly zebrane osoooo, leez szukac ich trzeba 
W og61nych zbiorach kapitLilary6w tego okresu. SporzCldzi~ takowy 
mianowicie okolo r. 827 opat An s e g i sus z Laubes w 4 ksi<:gach 
z kt6rych dwie pierwsze zawieraiCl capitularia eccJesi&.stica. Do 
iego przybyly 3 ksi~gi w iatqch 840-847, ulozone przez mo· 
gunckiego opata Benedykta Lewitf;, ale zawierai'lce po 
wil:;kszej cz~sci kapitularya zrnyslone 1). 

Rzucirny tu jeszcze Qkiem na nnw6j prawa koscielnego na 
Wschodzie. Widzielismy, ie ze Wschodu tryskalo g!6wne ir6d~0 
prawa dla caJ'ego koscio!a, ie rnianowicic:. sobory powszechne 
wyl.ijcznie odprawiano na W.schodzie, a nawet uchwa}y wielu sy
nod6w partykularnyeh uzyskaJ'y faktycznie uznanie poza obn:bem 
kosciota wschodniego. Nie dtugo jedoak trwak ten stosunek usta
wodawstwa oryentalnego do powszechnego, jeszcze zanim przy
szio do schyzmy greckiej, pojawHy si~ na Wschodzie przepisy, 
kt6rych oie tylko kosci6l Rzymski sobie nie przyswoiJ; ale kt6re 
.czt:stokroc wyraznie pot~pit Da!szy zatem rozw6j prawa wscho
dniego po opisanyrn wyiej zbiorze Scholastyka nie nalezy do wy
kladu historyi prawa powszechnego 2). 

C) Zbi6r Izydora Samozwanca3). 

§. 6. 
U sehyrku okresu, 0 kt6ryrn tu mOW4, spotykamy si~ z fak

tern szczeg61niejszego rodzaju:· pojawia si~ dzielo nieznanego au-

1) \Vydania kapitularyow; Baluzius \\' Paryzu 1677.i (curaP. 
de Chiniac) 1780. \VaIter Corpus j. germ. 1828 i Pertz Monum. 
Germ. histor. (1835) leges 1. II. (denuo edit. Boretius 1881 sq). 

2) KosciOl wschodni, sChyzmatycki trzyma si~ grownie dwoch zbio· 
row: 1) Nomocanon patryar. Carogrodzkiego F 0 c Y 1.1 S za (okolo 1'. 883); 
tako,,,}, jest wlasciwie przerobieniem nomokanonu Scholastyka, powi~kszo
nem pOiniejszemi ustawami, Z\ylaszcza uchwalami SObOl'll Trullariskiego 
(z 1'. 692). Dotego komentarzemnichalana 20 naresa (OkOfO 1'. 1120), 
i patryarchy _'l.ntyocheriskiego Teodora B a 1 sam 0 n a (oko10 1'. 117 Oi, 
2) Zbior lVIateusza B 1 a s tar e sa, sporzij,dzony okolo r. 1325. Zbiory 
te - jak wogole zrodla kosciola wschodniego - podaje· najdokladniej 
dzielo wydane z poleccnia rZij,du greckiego pod tytul:em: avnay.ua TOW 

{jciW)J %ui. lE[!(())J %av6vw~' 6 tom, VI' Atenach 1852-60 (v'7dawcy G. 
Rhallis j PotIi), dalej cyt dziero Kard. Pitry. 

3} Literatura bardzo obfita - wymieniamy z nowszej: B 1 as co 
Dc collect. canon. Isidori Mercatoris 1760 (takze w zbiorze Gallanda 
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tora, majqce nibyto przedstawic cafozbior prawa koscielnegoy 

a bE;dCice w rzeczywistosci w znacznej cz~sci falsyfikatem, syste
matycznie i bardzo zr~cznie przeprowadlOnym. Mimoto zbior ten 
rozpowszeehnia si~ bardzo slybko, wypiera wszystkie niemal 
dawniejsze zbiory i przez wieki zazywa niezaprzeclOnej w ko· 
sciele powagi. 

Rzeczone dzido pozostaje w zwi'lzku z opisanym juz wyiej 
zbiorem hiszpanskim; tenie stanowi niejako rdzen prawdziwq, do 
ktorej autor przyczepiJ' sfarslOwane przez si~ przepisy, nadaj,!c im 
przez to tern wi~kszy poz6r autentycznosci. Jak sama trese, tak 
tez i nazwisko au-tora-jest zmys!one; przedrnowa bowiem poczyna 
si~ od SfOW: "Incipit praefatio Isidori Mercatoris"l), wzniecaiClc 
tern mniemanie, ie autorem zbioru jest sw. Izydor, biskup Sewil.:. 
ski. OdkCld wykryJ'o si~ sfalszowanie; nazwano zbi6r coIl e ct i 0 

P s e u do·' si doria n a.' Sklada si~ z nast~pujClcych cZE:sci: 
a) Wst~p zawiera przedmow~, potem list arcyb. Aurelego' 

do papieza Damazego (t 384) i tegoi odpowiedz, oba Iisty przez 
kompilatora sfalszowane a maiClce na celu stwierdzie autentycznosc 
kanon6w apostolskich i podsuni~tych listow papieskich ; dalej orda 
de celebrando concilio. 

1. II). B a 11 e r i n i De antiquis colI. (p. § 4) P. III, c, 6. Ant. T h c i
J.ler De Pseudoisidoriana canonum collectionc' 1827. Knust dc fon
tibus et consilio Pseudois. collect. 1832. E i c h h 0 r n Die spanische 
Sammlung, w rozprawach bcrliriskiej akademii r. 1834 i w Zeitschr. 
fUr geschichtl. Rechtswiss. t. II. (1849). \A/asserschlebcn Beitriige 
zur Gesch. de. falschen Dekretalien 1844. Ten z e w Herzoga Rea.!· 
encyklop~idic fUr prot. Theo!. t. 12 (1860) i "IV Dovego czasop. t. 4. 
(1764). K un s tmann Pseudoisid. Sammlung w Bonner Kirchenlexicol1 
IV. He f e 1 e Ueber den gegcnwartigcn Stand del' Pseudoisid. Frage 
w theo!. Quartalschrift 1847. R 0 S s hi r t. Zu den kirchenrechtl. Quellen 
des ersten Jahrtausend u. zu den pseudoisid. Dccretalen 1849. \\"eiz
s ii ck e r. Die pscudoisid. Frage w Sybla histor. Zeitschr. t. 3 (1860),. 
tamze t. 7 (1862): .::\J 0 0 r den Ebon, Hinkmar ll. Pseudo-Isidor. Hi n
s chi us :::>ecretales Pseudo-Isidorianae et capitula L-\ngilramni 1862. 
Roth Zeitschr. f. gescll. Rechtswiss. t. 5 (1866) Maassen Eine Rede 
des Papstes Hadrian 869 (1873), (takze w sprawozdaniach wiederiskiej 
akademii t 72). Ten z e I'\eull Capitel tiber freie Kirche u Gevdssensfrei
heit (1876) str. 144nst. Schulte 1.§ 53, 54. Phillips IV.§. 173-
175. Phillips Lehrb. §. 29. Walter S. 95-99. Eic h t e r S. 38-39. 
Friedberg §. 37. Scherer I. S. 50. 

1) Niektore r~kopisy maj~ zamiast .:.\Iercatoris "Peccasoris"; 0 tych 
dodatkach p, Hinschiusw Dovegoczasop.VI. (1866)i\Valter§.9S S). 
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b) Cz~sc pierlJlsza zawiera 50 kanon6w apostolskich wedlug 
Dyonizego (p. wyiej) i 60 fahlOwanych dekretali6w, przypisa
nych roznym papiezom od Klemensa I. (t 100) do MeIchiade
sa (t 314). 

c) Cz~sc druga rozpoczyna si~ i-ozprawCl "de prirnitiva ec
clesia et synodo Nicaena"i zawiera procz tego: tak ZW. consti. 
tutio Constantini ad Sylwestrum, to jest sfalszowany akt darowi
zny ces. Konstantego, ktory atoH jut przedtem byr si~ pojawiP); 
dalej rozpraw~ "quo tempore sit actum Nicaenurn concilium", 
wreszcie kanony synod6w greckich, afrykanskic-b, hiszpanskich 
i gaJijskich. SIl one czerpane z autentycznego zbioru hiszpaflskie
go z niekt6remi zmianami. 

d) Trzecia cz~st zawiera dekretales od papieza Sylwestra 
(t 335) do Grzegorza H. (t 73 1), mi~dzy temi 35 fafszywych. 
Podsuni~te sll millnowicie wszystkie dekretalia przed Damazym 
(366-384), p6zniejsze zas wsuni~te pomi~dzy al.!tentyczne dekre
talia z Hispany2). . 

Cal'y uklad dzieJ'a swiadczy 0 niepospblitych zdolnosciach 
autora; sarno zwlaszcza sfafszowanie przeprowadzone jest z wiel
kim talentem. Juz sarno to, ze cz~sci sfaIszowane pomi~szane SCI 

z autentycznemi, ul'atwilo przyi~cie pierwszych, ale i oprocz tego 
umial autor zmyslonym przez si~ przepisom nadac wszelkie po
lOry autentycznosci. I tak cZE:sto podany przezen ust~p jest zr~
cznem pol'lczeniem ust~pow z roznych tr6de.!', kt6re wtasnie 
przez to pO!qczenie innego nabierajq znaczenia. Nieraz znowu 
podaje opiniij jakiegos prywatnego pisarza jako ustaw~ papiesk'l, 
albo ustawy nowsze przypisuje pierwszym wiekom chrzescijanstwa. 
Z tern wszystkiem nie zmys!a on zasad prawnych weale niezna
nych, lecz kietkujqce juiza swoich czasow opinie przyobleka w po
wag~ prawa. Dodajmy do tego brak zmyslu krytycznego u wspol= 
czesnych, a zrozumiemy. jak kompiiacya Pse'udoizydorowa przez 
wieki uchodzic mogJ'a ZeI autentycznq. Ai do wieku XV. bez wa
hania powolujq si~ urz~downie i nieurz~downie na zawarte u Izy-

1) W dekrecie Gracyana zapisany pod c. 14, D. 96. 
2) Opisana powyzej kompilacya istnieje zreszt~ w innej jeszcze 

krotszej redakcyi; jest kwesty~ bardzo sporn~, czy obie redakcye po
chodz~ od samego autora, lub tez, czy krotsza jest tylko wyci~giem ob
szerniejszej, p.o tem Hinschius cit p. LII. Viasserschleben. 
w Dovego Zeitschr. IV. \Valter §. 9510. Richter §. 38 n. 17, 18._ 
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dora przepisy. Dopiero kardyna? Mikolaj Cusanus (t 1464) 1) 

j Ja~. z Tor~uemady (Joannes de Turreeremata) (t 1468)2) wy
st<lplh przeelW powadze zbioru Izydorowego,daj<le tern pOez'ltek 
dalszej kryt.yce. Kiedy mianowicie w r. 1523 wyszl'o pierwsze 
drukowane wydanie zbioru 3), dato to poehop do nowych badafJ 
krytycznych. We Francyi Dumoulin4) i Ie Conte 5), w Niemczech 
tak zw. centuryatorowie Magdeburscy6) zaprzeczyli autentycznosci 
z wielkim zasobem argument6w historycznych. WystClPi.t jeszcze w jej' 
obronie Jezuita Franciszek Torres7), ale otrzymal' od Kalwinskiego 
kaznodzieji Dawida Blondella gruntown'l odpraw~8), kt6ra do· 
wiodb sfalszowania ponad wszelk'l w'!tpliwose. Odt,!d szlo lui 
tylko 0 uzyskanie dokladniejszyeh rezulrat6w co do ezasu i miejsea 
powstania kompilaeyi, co do jej celu i autora, a mianowicie 
takie 0 dokl'adne rozr6inienie ust~p6w autentycznych i sfalszowa
nyell. Pod tym wzgl~dem mamy w nowszyeh ezasaeh bardzo szcze.;. 
g610we badania, zwlaszcza w piemieekiej literaturze9), oparte na e 

nowem kry1ycznem wydaniu Hinschiusa (1863)10); pomimo to nie 
wszystkie jeszcze kwestye sCi wyjasnione. Zestawiamy tu wynik 
tych badati: 

1) Czas powstania jest mniej wi~cei polowa dziewi'!tego w. 
W r. 857 sejm odprawiony w Chiersy powo~uie si~ jui na prze· 
pisy zawarte w zbiorze Izydorowyml1), a niebaweru zbi6r ten 
w powszeehnem jest uzyciu. 

1) \V pismie de concordia catho!. lib. 3, c. 2. 
2) Summa w eccles. II. c. 101. 
f) To jest \Y M erl"i n'a Zbiorze soborow (0 ktorym niiej) t. I. 

Paryi 1523 i poiniej 1530, 1535. Przedruk wydania 1530 w M igne'a 
Patrol. t. ] 30 (przez Denzingera). . 

4) \V wydaniu dekretu Gracyanowego (p. niiej) 1554 ad c. 2. 
D. 22. 

5) W przedmowie do wydania dekretu Gracyana 1570. 
fi) To jest uczeni protestanccy, powo"1:ani do napisania historyi ko

scielnej, w dziele Ecclesiastica historia, congesta per aliquot studiosos et 
pios viros in urbe Magdeburgica 1559-74, t. II. III. 

1) Fr. T u r ri an us Adversus Magdeb. Centuriatorcs pro canon. 
Apostol. et. epistolis deeret. libri 5 FloI'. 1572, Colon. 1573. 

8) B 1011 dell u s Pseudo-Isidorius et Turrianus vapulantes Genev. 
1628, 1635. 

9) Znakomitsze pisma wymienione s1], na "lvstE;pie tego §. 
10) \V dziele wyiej cytowanem. 
11) P. Epistola synodalis Caroli post synodum Carisiacum w zbio-

1'2e Mansiego t. 15. col. 127 i w Pertza Monum. 1. III. p. 453. 
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2) Miejscem powstania jest, jak nowsze badania wykazaly. 
patistwofrankonskie. Na to wskazuje mianowicie d'lg~y i szeze~ 
g61ny wzgl,!d na tameczne stosunki, forma, i~zyk, uzycie ir6det 
partykular nych frankotiskich, albo takkh, kt6re tylko w panstwie 
frankonskiem byJ'Y znane. 

3) Najmniej wiemy 0 autorze; jedni wymieniajq Benedykta 
Lewit~, autora zbioru fa~szywych kapituiary6w (p. wyiej)l), inni 
RykulL 2) Jub Otgara, arcyb. Mogunckich 3). Rothara, biskupa 
z Soissons4), wresztie Ebona, biskupa z Rheims5). Zdaje si~, ie 
ten ostatn;, jeieli sam nie jest autorem, to przynajmniej bliskim 
byt autorstwu, gdyi sprawa Ebona 0 biskupstwo w Rheims bez
posrednio jest dotkni~ta i wiele przepis6w zmys!onyeh jest wrasnie 
celem wykazania jego roszczen. 

4) Wiele jest takie sporu 0 to, jaki by~ wlaAdwy eel dziela 
Pseudoizydora, i jaki wpJyw jego na p6zhiejszy rozw6j prawa. 
Nie moiemy si~ tu wdawae w szczeg6}owy rozbi6r r6inorod
nych opinii; nasze zapatrywanie si~ jest nash;puj,!ce: Trudno -
jak to niekt6rzy czyni,! - przypuscie, jakoby autor podj'!f si~ 

byl' tak systematycznego farszowania bez wszelkiej tendeocyi, Jub 
ie to uczynit dla jakiego celu osobistego. Mogty bye· niezawo
dnie uboczne, pomniejsze cele, ale te same przez si~ nie bytyby 
autora spow?dowaly do opracowania wszystkich niemal dzial6w 
prawa koscielnego. Gt6wnym celem jego bylo raczej, aby wpty· 
nije na ukszrahowanie stosunk6w kosc1elnych w mysI pewnych 
opinii, H6re bye moze liczyly jui w6wczas wielu zwolennik6w, 
ale nie miaty powagi prawa. Jako rdzen tych opinii, a wi~c jako 

Do najnowszych czasow podawano najczE;sciej r. 853 jako p;erwsze uzy
cie przepisow Pseudoizyd; pO"lvo1uje siE; na nie bmviem obrona k 1 e r y
kGw, ktorych Ebon, biskup w Rheims wyswiE;ci{ w r. 841, apotern 
biskup Hinkmar i synod w Soissons r. 853 usunE;li. TE; "narratio cieri-
corum" podaje B 0 \l que t w Recueil des histoires des Gaules (1749), 
t. VII. p. 277. Maassen (Anzeiger del' \Viener Akad. 1882 str. 73) 
wykazaJ: jednak, ie owa narratio powstala dopiero po r. 853, a tern 
samem upada powyisza hypoteza. 

1) Tak miano"l',ricie \VaIter § 97, n. 15, takie Vering §: 17. 
2) Eichhorn Theiner w cyt. pismach. 
3) Blasco, \Vasserschleben 1. cit. 
4) P 11 i 11 ips, 1. cit. 
5) Hinschius, Richter 1. cit. \Vedl:ug Langen'a w Sybla 

histo1'. Zeitschr. (1882) bylby autorem Lupus (t po 1'. 862) ob. 0 tel 
hypotezie M a ass en w rozpr. wyiej cyt. 
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g16wn& tendencyCl falsyfikatu oznaczaiCl niekt6rzy ch~e wywyzsze· 
nia wbd~y papieskiej, nadaniajej w organizmie koscielnym wi~k
szego nii dotCld znaczenia. Posuni~to si~ nawet do wniosku, ie 
cale falszowanie inspirowane bylo z Rzymu1

). Jeien krytyka· hi
storyczna ~ykazala mylnose tego ostatniego twierdzenia, to jui 
sarna tresc podsuni~tych przepis6w pouczy kaidego, ie tenden
. cya takowych, nle zawsze sprzyja wyg6rowanym roszczeniom 
Rzymskim. Przewodniq myslCl autora jest raczej zasada: wladza 
koscielna reprezentowana jest w biskupach: wladza zas biskupa 
jest niezawisfa - niezawisla przedewszystkiem wobec panstwa, 
ale niezawisla takie wobec innych wladz koscielnych_ Tak wy
wodz·j autor, ie osoba swiecka biskupa ani skarzyc, ani sCldzic 
nie moie; ie biskup nie moze bye sqdzony przez metropolit~, 

jeno przez synod prowincyonalny, ie nawet wyrok synodalny 
wymaga zatwierdzenia papieskiego; ie biskupowi z nakazu me
tropolity albo wJadzy swieckiej uwi~zionemu, alba z biskupstwa 
wyzutemu, sruiy tak zw. exceptio spoW, to jest, ie nie moze 
mu bye wytoczony protes, pokqd nie powr6ci na stolic~ biskupiCl,2). 
W istniejqcych przepisach, nie magr autor znalese poparcia swych 
twierdzen; uZdsadnia je wi~c zmyslonemi uchwatami synodalnemi 
i dekretaliami papieskiemi. 

Jakkolwiek jednak wywyiszel:Jie wladzy papieskiej nie bylo 
bezposredniCl tendencY<l Pseudo-Izy.ciora, to przeciei z zasad przez 
niego przYi~tych i bronionych wypJ'ywaJy bezposrednio konsekwen
eye na rzecz tejie wJ'adzy. Bo jezeli autor przemawia za niezawi
srosciq whdzy biskupiej wobec wl'adzy swieckiej, to oczywista, 
ie t~ njezawis~osc w wyiszym jeszcze stopniu przyznac musi pa 
pieiowi. Nawet hierarchiczne stanowisko,. kt6re autor windykl.lje 
biskupom, pociqga w rezultacie zwi~kszenie wladzy papieskiej. 
Autor bowiem przedewszystkiem stara si~ wyzwolic biskup6w 
z pod wtadzy metropolit6w, a czyni to w ten spos6b, ie atrybu
cye s~ui'lce w owym czasie metropolitom, chce miec wykonane 
przez papiez~. Gdzie zatem autor staje po stronie papieza, tam 

1) Tak Feb ron ius (Honthcim) De statu ecc1esiae 1763. cap. 4, 
p. 511, a za nim Ant. Theiner, i Eichhorn w cyto\v. pismach. 

2') Ta excepcya przeszIa ztfj,d do nauki prawa pry watne go i wply
J1(~la niemalo na teory« posiadania, p. B ru 11 s Recht des Besitzes im 
ilIittelilJter u. in del' Gegenwart (1848) ~. 17. Go e c k e Dissert. inaug. 
de exceptionc spolii 1858. 
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idzie mu wJasciwie 0 wywyzszenie wJadzy biskupiej; rozszerza 
prawa papieskie kosztem panstwa lub metropolit6w, nigdy ko-
:sztem biskup6w.. .. 

Idee lzydorowe nle SCi zresztq, jak juz raz nadmieniono ze 
wszystkiem przez niego dopiero stworzone, miaJ'y one prawd;po
dobnie licznych mi~dzy wsp6lczesnymi zwolennih.6w. Ale przez 
to wlasnie, ie je Pseudo·lzydor sformuJ'owal, ie je przyodziaJ 
w powag~ prawa, przyczynit si~ do ustalenia takowyth item 
sam em wptynCiJ'na rozw6i prawa. W tej to okolicznosci szukae 
naleiy wlasciwego znaczenia zbioru Pseudo-Izydorowego. 

Do kompilacyi Izy'dorowej przYf'!czono bardzo wczesnie tak 
zw. cap it u I a An gil ram n i, to jest mary zbi6r, traktuj'lcy 
o oskarzeniu biskup6w i kleryk6w, kt6ry wedJug jednych biskup 
~ngilram z Metzu darowac miaJ' paph;zowi Hadryanowi, wedlug 
mnych na odwr6t Hadryan Angilramowi, (dlatego takie capitula 
Hadriani). Obie supozycye Sq mylne. Zawarte tu przepisy Sq po 
wi~kszei cz~sci sfalszowane, bye' moie ze pochodz'l od tego sa· 
mego autora co zbi6r Pseudoizydorowyl). 

TYTUL II. 
OD Pot,OWY DZIEWIf\ TEGO WIEKU DO SOBORU TRYDENCKIEG02), 

A) Rozwoj pra wa. 
§. 7. 

W tej epoce zr6dJa prawa koscielnego przybieraj'l odmienn'l 
postac, a to g1'6wnie wskutek zmian, kt6re dokonaJy si~ w sa
rnymze ustroju kosdelnym. Wladza papieska bowiem doehod'zi 
teraz do znaczenia, kt6rego nie zna~y wieki dawniejsle; pot~ga 

wzrasta przedewszystkiem na zewnqtrz, wobec w,kadzy pafi= 
stwowei, wzrasta jednak nie mniej i na wewn'ltrz, w obec hie
rarchii koscielnej. Wszelki rzqd koscielny koncentruje si~ teraz 

:) \Vydane Sfj, capitula Angilr. wraz ze zbiorem Pseudoizyd., 
. oprocz tego p. :\ntoniego Agostino Opera (1756) IlL, p. 349 
1 w zbiorach koncyli6w Labbe' go, (t. VI. coL 1528), Hardouina (t. III. 
col. 2061) ]\lansiego (t. XII, col. 903). . 

2) Lit C I' at u r Ei podajemy ponizej przy poszczegolnych dzialach. 



- 32-

w r~ku papleza: jest on nie tylko pierwszym z biskup6w, nie 
tylko przedstawicielem jednosci koscieinej, ale dzieriy rzeczy',\ti
stCl, najwyisz'l wladz~, jest najw~iszym prawodawc& i najwyiszym 
s~dziC!. Stosownie do tego gMwnem ir6dJem prawa w tym okre-
sie s,! P r z e pis Y pap i e ski e, prawo koscielne przewainie jest 
prawem papieskiem. 

W miar~ wzrostu wladzy papieskiej upada doniosrosc s 0-

b 0 r 6 w pow s z e c h nyc h; pod wzgh:dem prawodawczym scho·
dz& one prawie do znaczenia rady papieskiej, kt6rej uchwaty
o tyle tylko maj& powagi, 0 He im papiei takowej chce przy
znac. Dlatego tei bardzo cz~sto oglaszali papieie uchwal'y syno· 
dalne wformie w{asnych konstytucyi. Z pocz&tkiem XIV. stuleda 
poczyna, jak wiadomo, upadac polityczne znaczenie papiestwa ~ 
na stanowisko jego wewmttrz kosciofa nie mial'o to wplywu sta· 
nowczego. Jakis <:zas zapanowal' wprawdzie w kosciele pr&d prze
ciwny papiestwu. Sabory Konstancyenski i BazyJejski chCialy 
ograniczyc w{adz!i papieskCl, a pl1nkt ciE;ikosci rz'!d6w koscielnych 
przeniesc na episkopat Ale te usitowania nie odniosly trwatego 
skutku: przy koncu tej epoki widzimy papieiy w pelni wtadzy~ 

kt6rej ich owe sobory miaty pozbawic. . 
Odprawiono w tym okresie nast~puj,!ce sobory powszechne:: 

Sob6r Lateranefiski l. r. 1123 za Kalixta II., Lateranenski II. r. 
1139 za Innocentego II., Lateranenski III. r. 1179 za Aleksandra 
IlL, Lateranenski IV. r. 1215 za Innocentego III., Lugdunski I. r. 
1245 za Innocentego IV., Lugduflski II. r. 1274 za Grzegorza X., 
Wienneflski r. 1311 za Klemensa V. Charakter ekumeniczny wy .. 
mienionych sobor6w nfe podlega iadnej w'!tpliwosci. Natomiast 
zakwestyonowany jest takowy calkowicie lub cZE:sciowo co do 
synod6w, odprawionych w XV. stuleciu, w szczeg61nosci w Pi
zie r. 1409, w Konstancyi r. 1414-1418, i w Bazylei 1431-1443~ 
W roku 1438 zwo~al papiez Eugeniusz IV. sob6r powszechny 
do Ferrary, zkqd go w nast~pnym roku przeni6s{ do Florencyi. 
Wreszcie odbyt w si~ w r. 1512-:-1517 w Rzymie sob6r Latera
nenski piijty. 

Wszakiei nie tylko co do podmiotu wladzy prawodawczej, 
lecz takie co do jej przedmiotu -zaszra w tym okresie waina 
zmiana. Wzrost w~adzy papieskiej, a w szczeg6lno~ci wyniosfe 
jej stanowisko w obec nieskonsolidowanej jeszcze wtadzy pan· 
'5twowej, miaty i ten skutek, ie rozliczne stosunki prawne, czysto
swieckiej natury, mianowicie tei stosunki prawno-prywatne do-
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staly si~ pod ustawodawstwo kosciota. Ztqd tei w tym okresie 
przepisy wbdz koscielnych dwoisty oka'wi'! charakter: scisle ko
scielny i swiecki, inaczej m6wi,!c, jest to okres prawa k a n on i
c z neg 0, w wtasciwem lego stowa znaczeniu. 

Tyle 0 prawie powszechnem; odmiennym torem rozwijalo 
i w tym okresie prawo par t y k u I a r n e. Til znowu gMwnem 

ir6d~em SCi uchwal'y synod6w prowincyonalnych. Odbylo si~ tao 
kowycb bardzo wiele; mialy zas przedewszystkiem na celu wpro
wadzenie lub ustalenie prawa powszechnego, z uwzgl!idnieniem 
odn;bnych stosunk6w miejscowych. Uchwalyniekt6rych synod6w 
prowincyonaln) ch - zw}aszcza wfoskich i francllskich - umiesz
czono w og61nych zbiorachprawa powszechnego, przezco albo 

,bezposrednio nabyJy znaczenia juris communis, alba dosdy do 
niego drog!! prawa zwyczajowego. 

W ten sam spos6b wptywaJi bisktipi na rozw6j prawa, b,!d:t 
to sami, badz wesp61 z synodami dyecezyalnemi. . 

Odr~bne ir6dlo prawa partykularnego powstaje w tym 
okresie w tak zwanych k 0 n k 0 r d a t a c h, to jest umowach mi~
dzyprzedstawicielami wladzy panstwowej i koscielnej, zawartych 
celem okreslenia niekt6rych stosunk6wkoscielnych. Wymieniamy 
jako wainiejsze, z kt6remi nam siE: p6iniej cz~sto przyjdzie 
spotkac: konkordat Wormacyjski z r. 1122 mi~dzy papiezem Ka· 
likstem II. a cesarzem Henrykiem V., konkordat Wiedefiski (zw. 
takie Aschaffenburgski) mi~dzy papiezem Mikotajem V. a cesarzem 
Fryderykiem Ill. (r. 1448). konkordat mi~dzy papieiem Leonein 
X. a kr61em francuskim Franciszkiem 1. (r. 1516), wreszcie kon
kordat miE;dzy papieiem Klernensem VII. a kr61em polskim Zy
gmuntem I. z r. 1525. 

B) Zbiory zrodel. 
a) Do polowlj 91.11. wielil.l 1). 

§ 8. 

Zbiory, kt6resmy poznali w przeszl'ym okresie, okazaJ'y si~ 
wl1et niedostatecznemi, gdyi pojawia}y si~ llstawicznie nowe prze-

1) Literatura Ballerini I. cit. p, IV. c. 10-18, Richter 
Beitdige zur Kenntniss del' Quellen des can. Rechts Leipz. 1834. Sa~ 
v 1 g ny Gesch. des rom. Rechts 1m Mittelalter, 2 wyd. 1834, t. II., IV •• 
VII. Aug. Theiner Disquisitiones criticae 1836. Wasserschleben: 

Rittme,.. Prawo koscielne. Tom 1. 3 
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pisy prawne, uchylaj'lce Illb zmieniajace prawo dawniejsze. Zaszla 
tedy potrzeba nowych zbior6w, a to tembardziej, ie w miar~ jak 
wzrastala pot~ga kosciol'a, rozszerzaly si~ takie coraz wi~cej gra, 
nice praktycznego zastosowania prawa koscielnego. Rzeczywiscie 
pow5tala ai do polowy XII. wieku bardzo znaczna ilose takich 
zbior6w 1), z kt6rych nie wszystkie nam Sq znane, a ze znanych 
znowu, nie wszystkie dot&d wydane drukiem. Pozbawione wszel
kiej cechy urz~dowej, mialy te zbiory tyle tylko powagi, He jej 
sobie zjednafY wewn~trzn'l wartosciq, miano~icie systematycznym 
i praktycznym ukladem. Wsp61nem ich znamieniem jest, ie zawie
raj'l wieleImateryaJu nieautentycznego, zaczerpni~tego z Pseudo
Izydora, dalej, ze obok przepis6w koscielnYl.'h podaiij. takie cz~sto 
wyci'lgl z prawa rzymskiego. Poszl'o to stCjd, ie juz teraz prze-' 
kazane byl'y s'ldom duchownym rozmaite sprawy prawno-prywa
tne, kt6re wymagaty znajomosci prawa cywilnego. 

Poniiej wymienimy z tych zbior6w tylko niekt6re wainiejsze, 
mianowicie takie. z kt6rych p6zniej czerpal Oracyan, uk!adaj'lc 
sw6j dekret (patrz § 10). W szczeg6lnosci: 

1) Mit;dzy r. 883 a 897 powstal' we Wl'oszech zbi6r niezna
nego autora, poswi~cony "Anselmo archipresuli", prawdopodobnie 
Anzelmowi, arcyb. Medyola-nskiemu i zt&d nazwany CoIl e ct i 0 

A n s elm 0 dedi cat a 2). Zawiera w 4 cz~sciach uchwaly syno
daine, dekretales wedlug Pseudoiz) dora, i wyciCjgi z instytucyi, 
odexu i nowel Jllstynianskich 3). 

2) Okofo r. 906 wydal' Reg in 0, opat klasztoru Prumien· 
skiegc . dyecezyi Trewirskiej (t 915), zbi6r przepis6w, niejako 
instrukcy<! r wizytowania dyecezyi, mianowicie wzgl~dem odby
wania sijd6w wiecowych, ped tytu}em: libri duo de synodalibus 
causis et disciplinis ecclesiasticis 4). 

Beitr. zur. Gesch. del' yorgratian Kirchenrechtssammt. 1839. M a ass e 11 

w Pozla \'ierteljahr. V. (183 G. Phillips Der Codex Salisburgiensis 
S. Petri z rozpraw wi( d. akademii 1864. Phillips IY. § 177. Schulte 
Kirchcnr.1. 856-58. Walter § 100. Richter § 53. Thaner 
Untersuchungen und :\Iittheilungcn zur Quellenkunde des canon. Rechts 
1878 Rozpr. WiLe:, Akademii t. 39. str. 601). Friedberg Prole
gomena ad Decretum Gratiani (por. nast. §). 

1) \\e a 1 t e r cit. wylicza takowych 37. 
2) Xiedruko\yany. 
3) Czerpai je nie bezposrednio zc zrodel, lecz z lex Romana ca. 

nonicc compta (p. wyzej str. 24), Maassen Gesch. str. 895. 
4) Vlydania: Hild ebta n d w Helmstadt 1659, B al u ze w Pa-
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3) Bardzo rozpowszechniony mi~dlY glosatorami Xl. wieku 
by} zbi6r Bur k a r d a, biskupa Wormacyjskiego, przez autora col
lectarium, p6zniej zazwyczaj decretum zwany, a wydany mi~dzy 
f. 1012 a 1022. SkJ'ada si~ z 20 ksi&g, jest bardw oMity i do· 
kladny, farszuje jednak cz~sto inskrypcye zr6det, przypisuj~c da· 
wniejszym papieiom postanowienia z p6zniejszych czasQw, a na
wet uchwaty synodalne lub kapitularya. Cz~sto takie dopuszcza 
sic; autor plagiat6w 1). 

4) Z drugiej potowy XI. wieku zaznaczamy dwa zbiory. to 
jest An z elm a, bisk. z Luki ct 1086) w 13 ksiE;gach i kardyna~a 
De u sd e d i t (okol'o r. 1087) w 4 ksi~gach - dlatego wdiniejsze, 
ie autorowie czerpali z rzymskiego archiwum 2). , 

5) Dwa zbiory przypisywane I yv 0 now i, biskupowi z Char
tres (t 1117), to jest decretum w. 17 ksh:;gach i pannormia (pisz,! 
takie pannomnia) w 8 ksi~gach B). Czy IWOn rzeczywiscie jest 
au'torem obu tych zbior6w, i kt6ry z tych zbior6w sl'uzyl' za pod
:staw~ drugiemu, dot'ld dostatecznie nle wyjasniono 4). 

6) Wreszcie zaliczyc tu naleiy dzielo Aige r usa, scholastyka 
Leodyjskiego (LiittichJ wydane okol'o r, 1121, Iiber de misericor
dia et justitia, systematycz:nie traktujCjce 0 dyscypIinie koscielnej ~). 

ryiu 1671, w \Viedniu 1765, w Hartzheima zbiorze konc. t. II. 
p.438. dalcj l\Iigne Patr. t, 132, Xajlepszewydanie: Wasserschle
ben Rcginonis Abbatis Prumiensis libri duo etc. w Lipsku 1840. 

1) \\'ydanie pod tyt.: Burehardi, \Vormac. eccless. episc. dceretorum 
libri XX., ,\' Kolonii 1543, 1560, w Paryzu 1549, przedruk. Mign e 
Patr. t. 140. 

2) Zbior . ~\nzelma ,niedrukowany, zbior kardyn. Deusdedit \~ydal 
1\1 art I n u c c I Deusdedlt presbyt. Cardinal. collectio canonum. e codice 
\'atic. Venetiis 1869. P. 0 tej edycyi Friedberg IV Dovego czasapi
smie XIV. 20. 

.3) \\'ydania dekretu; Franto Opera Ivonis, w Paryzu 1647. 
1\1 o.ll 11 a e u s ~,ecretum Ivonis, w Lowen 1661. Mig net. 161. \Vy
dama pannorm11: Seb. ~ ran t Libel' deeret. s. Pannormia w Bazylei 
149~. Melchior a \tosmediano Pannormia, w Lowen 1557 
przecr, 1\J i g n e. 161. 

4) R. Aug. Theiner Ueber Ivo's vermeintliches Decret 1832 
SaYigny Gesch. II. 204 Schulte 1.314 "T It 23 • • V\ a e r str. 8. M i-
gile. 180. 

5) \Vyd. Martene et Durand l\ovus thesaurus anecd t 5 
. hoI 1000 P , . ' . . ". -. or. takze D 0 m bra w ski 11'0 Bisch. von Chartres. B10-
slau. 1881. 

B* 
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Zawiera wyciqgi z dekretali6w autentyczl1ych nieautentycznych; 
i z uchwai synodalnych 1). 

b) Od poloWl:l ~ll. wiefIU do sobol'u Trydenckiego. 

1. Corpus juris canonici, 

§ 9. 

Jest to okres najwainiejszy w historyi prawa kanonicznego: 
Prawodawcza dzia~alnose papiezy w tej wiasnie epoce dochodzf 
swego szczytu, a nieograniczajqc si~ do tworzenia nowego pra~a: 
zwraca si~ takie do uporzqdkowania nagromadzonego przez wleki 
rnaterya1'u prawnego: do skodyfikowania prawa. Tu po raz 
pierwszy spotykamysi~ ze zbiorami, kt6re wysdy bezposrednio 
od w~adzy prawodawczej i ztqd tei nie s& jut prostemi kompiia
cyami, lecz ksit~gq ustaw, kodexem. lnne zn6w nie majij wpraw~ 
dzie tej cechy urz~dowej, ale wskutek wewn~trznych lub zewn~trz
nych przyczyn nabraly tak wielkiego znaczenia, ii je w prakt~ce 
prawie na r6wni stawiano z pierwszemi. Najwainiejsze z ty.ch. zblO
r6w ui~to p6zniej w jedn~ calose, tworz&c w ten spos6b nalwH~kszy 
po dzien dzisiejszy zbi6r prawa koscielnego, tak zw. cor pus i u
ri s can 0 n i c i. W dzisiejszym swym ksztakie sklada si~ takowy 
z nast~pUi&CyCH pi~ciu cz~sci: z dekretu Gracyana, ze zbior6w 
papieiy Grzegorza IX., Bonifacego Viii. i Klemens~ V., wresz.cie 
ze zbioru tak zw. dekretali6w luznych (extravagames). Kazda 
z tych cz~sci rna odr~bne dzieje i odr~bny charakter,. 0 kai~ej 
wi~c m6wie naieiy z osobna. Potem dopiero nada Sl~ pytame, 
jakie znaczenie rna corpus juris can. w cal-osci. 

1) Jeszcze wymieniamy; Collectio duodecim parti.um, zawiera v:iel~ 
wyci1tgow z niemieckich synodow; collectio trium part1U~ z delu:et~hamt 
do Urbana II. (t 1099), collectio Caesaraugllstana, znalezlOna \v blbllOtece 
Saragoskiej, zbior kardynala Grzegorza pod tyt. Polycarpus z. ~ekreta. 
liami do Kaliksta II. (t 1124). Zbiory te nie Slj, drukowane. ZblOr chro
nologicznego porz1tdku.z XII. w. zawieraj1tcy 233 dekretaliow z archi
"vum papieskiego wedbg kodeksu w British Museum opisal E wa 1. 
"'" .Archiv flir deut. Gesch. V. 1880. 
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1. Dekret IJracyana 1). 

§ 10. 

Wszystkie tbiory ai do wiekl.l XII. bardzo utrudnial'y pozna~ 
prawa koscielnego, raz juz dlatego,· ie nie byly zestawione 

w iedn~ ca1'osc, a daJej, ie po wi~kszei cz~sci sporz(ldzone byiy 
bez systeml.l i dlatego obok prawa obowi&zujqcego zawieral'y prze

przestarzate, obok przepis6w pI awa powszechnego prawo 
partyku!arne. Ztijd przy praktycznem uiyciu spotykano si~ z roz
maitemi sprzecznosciami. Tym niedogodnosciom miai zaradzic 

, kt6ry dzis znamy pod nazw& dekretu Gracyana. 
Autorem tego zbioru jest. Gracyan, rodem Wioch, mnich 

w klasztorze Bolonskim sw. Feliksa i nauczyciel prawa kanonicznego 
w akademii Bolonskiej. Czas powstania jest poJowa XII. wieku; 
cnowsze b~dania okreslai& go bliiej na lata 1139-,...1142 2). Sam 
Gracyan nazwal' swe dziel'o concordia discordantium canonum, 
bo gMwnym jego ceiem by to pogodzenie sprzecznosci, zacho
cdz'Icych w dotychczasowych zbiorach. Od konca XII. w. u.stama 

nazwa decretum Gratiani, cz~sto tylko decretum. 
Dzisiejsza forma dekretu Gracyanowego jest nast~pl.li'lca. 
dekret podzielony jest na trzy cz~sci (p a r te s): 
1. Oz~s6 pierwsza dzieli sie; znowu na 101 rozdziaMw, d i §

t! net ion e S, a kazda dystynkcya zawiera pewn~ ilose ust~p6w 
ze zr6dei, kt6re si~ zowiCl can 0 n e s cz. cap it a (takie dekreta). 

w tej cz~sci mowa 0 zr6dtach prawa (dist. 1-20), dalej 
o osobach duchpwnych i uw;dach koscielnych (dist. 21-101) s). 

1) Lit era t u r a: i\ aj dokladniejsze wiadomosci 0 dekrecie podaje 
ieraz cyt. dzielo S c h u 1 t ego Gesch. I 46 ust. Z dawniejszej literatury: 
J. H. B 0 hm er, w przedmowic do wydanego przez si~ corpus juris 
(1743). J. A. R iegger De Gratiano auctore decreti 1773, i De Gratiani 
collectione can. 1776. Sal' tiDe claris archigymnas. Bononiens. professo
dIms 17 69~ 7 2. t. 1. ::\1 a ass en Paucapalea, z rozpraw \Vied. akademii 

31) 1859. Fr i ed berg Eine neue kritische Ausgabe des corpus jur. 
canon. w Dowego czasopismie t. XIV. (1877) str. 1. ust. i Prolegomena 
do edycyi. Phillips rv., str. 137. 

2) P. T han e r Gebel' Entstehung u. Bedeutung der Formel salva 
sedis apostolicae auctoritatc in den papstl. Privil. zsprawozd. \Vieden
skiej akademii (t. 71) 1872. Schulte Gesch. I. 48. 

B) Pierwsze 20 dystynkcyi nazywa Gracyan principium, initium, 
~eszt~ tractatus ordinandorum. 
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II. W drugiej cz~sci przedstawia Gracyan 36 wypadk6w pr~
wnych, c au sa e, dotycz'lcych rozmaitych przedmiot6w. Postt=;puJ 
w ten spos6b, ze opowiedziawszy takow,! spraw~, ca~sa: wysnuwa 
z niejpytania, q u aestion es, a n~ ich odpo:,Tledz .przytacza 
wyci'lgi ze ir6def, can 0 n e s cz. ~ a Pit a. Ta~ Wl~C kazda cau~a 
rozpada si~ na pewn'l ilost quaestlOnes, a kazda Z!1o,:,u quaestl~ 
na canones czyli capita. Przy 33ciej causa nasun~fo Sl~ autorowl 
pytanie dotycz'lce pokuty; dalo mu to pow6d. ze ,":sUn'lf t~ jako, 
quaestio 3 traktat "de poenitentia". T.en jest obe~m:, podzlel~ny 
na 7 dystynkcyi, z kt6rych kaMa zaWlera pewnq. I:OSC. ka.nonow. 

Ill. Trzecia wreszcie cz~sc traktuje 0 nabozenstwle I sakra
mentach i dzieli si~ jak pierwsza na dystynkcye i capita. Dys
tynkcyi jest pi~c. 

Od samego Gracyana pochodzi tylko podziat na 3 par.tes, 
i podzial drl.lgiej cz~sci na causae i qu~e~ti.ones. R~szt~ podzlatu, 
dokonar uczen jego Paucapalea. DawmeJ jednak me IIczbowano 
capita, uczynil' to riajpierw Karol Dumoulin w edycyi dekretu 
z r. 1554. 

W,l'asciwem ir6dlem S'l we wszystkich cz~sciach owe canones 
cz. capita, kt6re Oracyan przyvlOdzi na poparcie swych t.wierdzefL 
S,,! to g1'6wnie wyci'lgi z uchwal synod6w pow5zechnyc~ I partY,ku
larnych i z Iist6w papieskich. Gracyan nie czerpa~ atoll ~ezpo~r~
dnio z pierwotnychir6del, ale z p6zniejszych zbior6w,. mlanowl.cle 
ze zbiofU Dyonizowego (str. 19) Pseudoizydorowego J z komplla
cyi wymienionych w § 8. Najp6iniej.sze ir6dla, z.awarte w dekre
cie, S<j uchwary Soboru Lateranensklego, odprawIOnego w r. 11 ~<) 
a Inno:entegJ I!. Do kanon6w przez samego Gracyana przY':'le: 
dzionych pododawaJi glosatorowie dekretu inne jeszcze ~yCl~gl' 
ze ir6del', spisujClc je zrazu na mar~inesach a potem wClelal"!c 
w text. Te kanony, nie pochodzqce od samego Gracyana, I . 
od p6iniejszych Humacz6w dekretu, zowi~ si~ pal e a e, podt~g 
pierwszego ucznia Gracyana Paucapalea 1). Llczba t~ch paleae, 0 I~e 
je dotqd sprawdzono, wynosi prze'iZ{o 160 2~. MaJ,'l. one obecnl.e 
liczb~ tak sarno jak kanony Oracyanowe, mJanOWICle pocz<jWszy 
od edycyi Ie Conte'a (r. 1556). 

1) P. Rozpraw~ S c h u 1 t ego Die Paleae im Decret w rozpr. \Vied. 

akademii 1875. 
2) Schulte Geseh, 1. 59. Friedberg Prolegomena coL ",-Lil~ •• 

iczy 166. 
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Obok tych wlasciwych ir6del zawiera jeszcle dekret innego 
rodzaju tist~py, a to tak zwane d i c taG rat ian i (takze paragra
phi), S,,! to kr6tkie, teoretyczne wywody samego Gracyana, w kt6-
ryeh alba przytacza jak'ls zasadE: prawn'l, popart'l potem wyciq , 
gami ze ir6deJ', alba tez wyjasnia te ir6dla, godz<!c mianowicie 
nadaillce si~ sprzecznosci. Jestto niejako wyklad prawa kanonicz
nego, kt6remu za tlo i poparcie sluz<! wyci,,!gi ze ir6del. Opr6cz 
wJ'asciwego textu (kanon6w i dykt6w) znachodzimy jeszcze w de
krecie jako wazne dodatki tak zw. rub ric a e i ins c rip t ion e's. 
Pierwsze Sij to napisy nad kanonami, podajqce w kr6tkosci tresc 
kanonu; nie nalezCl zatem wpravvdzie do ir6det prawa, ale)Cl:y.ra
:inym srodkiem interpretacyjnym, bo swiadczij jak glosatorowie 
rozumieli odnosny ust~p. Rubryki pododawat w cz~sci juz sam 
Gracyan I). Inskrypcye S,! takze napisy nad kanonami, wskazuj<\ce 
z jakiego ir6d!a takowe zaczerpni~to, D. p. ie jestto uchwal'a tego 
lub owego synodu, list tego lub owego papieza. Te inskrypcye 
bardzo cz~sto s<! mylne i nowsz"! krytykq sprostowane. 

Jak z powyiszego opisu widzimy, rna dziefo Gracyana dwo
isty charakter: jest zbiorem ustaw, ale jest tez samoistnq praq 
literack'l. Zr~cznie lqczqc te dwa kierunki, skreslit Gracyan cal'
kowity ·obraz wsp6kzesnego prawa koscielnego, a skresli! go nie 
jak dawniejsi kompilatorowie sposobem mechanicznym, mieszczqc 
jedne przepisy po drugich, lecz po}"!czyJ' je w pewDij organ:cZl1q, 
systematycznij cal'osc, usuwaj"!c za pomoc,! interpretacyi sprzecz
nosci, kt6re wypiywaty z nieuporzqdkowanej masy przepis6w ko
scielny;h. On pierwszy podni6st prawo koscielne do znaczenia sa
moistnej dyscypliny prawnej, on tez byl pierwszym jego nauczy
cielem w sl'awnej szkole BolofJskiej. Wszystko to razem - we
wm:trzne zalety dziela i wybitne naukowe stanowisko autora -
zjednalo dekretowi Gracyana takie wzi~cie, ze obok niego ostac 
sit;: juz nie m6g1 zaden ze zbior6w dawniejszych. Jeszcze bardziej 
zas ustalao si~ znaczenie dekretu. przez tO i ze takowy stanowiJ
takie podsfaw~ wyklad6w prawa kanonicznego w Bolonii i byl 
przez dtugie lata wyl&cznym przedmiotem naukowej dzia!alnosd 
glosator6w. Przyzwyczajono si~ tedy widziec w dekrecie Gracyana 
jedyny zbi6r prawa i gdzie przyszto powotac sit;: na jaki przepis 
prawny, cytowano go wedlug dekretu, tak w nauce jak w prak-

1) A. nie dopiero Paucapalea, jak dawniej cZQsto twierdzono, p. 
'\!:'~"scn Paucap. p. 36 j Schulte (~~,cll. I. 53, 
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tyce.:Z tem:wszystkiem naleiy zawsze pami~tac. ie dekret Gra
cyana jest;tylko p rae ~ pry w a t n ~ i ani przy swem powstaniu 
ani nigdy p6iniej nie nabyl' charakteru kodeksu. Sarna wi~c oko
iicznosc, ie jakis przepis znachodzi si~ w zbiorze Gracyana, nie 
nadaje mu jeszcze wl'asnosci l.lstawy. Naleiy raczej kwesty'l, ezy 
taki przepis jest obowi'lzui'ley, oeenic ze wzgl~du na kaidy po
szezeg6lhy wypadek, naleiy wi~c w razie w'ltpliwosci badac po-· 
chodzenie przepisu. Przytem nie wi'lie nas oczywiScie inskrypcya, 
lecz pozostawione jE'st wolne pole krytyce naukowej. W szczeg61-
nosci co si~ tyczy ust~p6w. zaczerpni~tych z Pseudoizydora, nie 
mozna takowym przyznawac mocy prawa dla tego, ie je Gracyan 
przyj<il do swego zbioru. Nalezy atoli pod tym wzgl~dem zwaiyc, 
ie niekt6re przepisy po dane przez Gracyana, jakkolwiek pierwo
tnie nie mia~y powagi prawa, dost'lpiJy takowej p6iniej na pod
stawie zwyczaju. Obowi'lzujq one w takim razie, lecz nie jako 
ustawy, jeno jako prawo zwyczajowe. 

Dru~iem wydal dekret Gracyana po raz pierwszy Henryk 
E,g g est e y n w Strassburgu r. 1471; z p6iniejszych nader Ikz
nych edycyi zas!ug" na wzmiankl:;: wydanie Antoniego 0 e mo
ch ares ( Paryiu 1547), kt6re pierwsze podaje w notach krytyk~ 
textu, /' mianowicie inskrypcyi. Daiej jeszcze pod tym wzgl~dem 
idzie Karol 0 u m Ou 1 i n (w Lugdllnie 1554), a nadto po raz pierw
szy lkzbuje kanony, nie licz'lc jednak paleae (uczynU to dopiero 
L e Ceo n1t"e W edycyi paryskiej z r. 1556). Wszystkie te wydania 
miescUy jednak wiele b}~d6w .i ust&pic musia!y w obec wydania 
oficyalnego sporz,!dzonego z nakazu papieiy. Po soborze Tryden
ckim bowiem, ustanowi.t papiez Pius V. (r. 1566) osobn'l komisYq, 
zioion,!) kardynal6w i uczonych,· kt6ra si~ mia~a zajijc krytycz-' 
nem) poprawnem wydaniem ca~ego corpus jur. can. (p. niieD, 
a przedewszystkiem dekretu Gracyana. Byli to tak zw. cor r e c
t o:re s Rom ani. W roku 1580 ukonczyli swe prace, a w r. 1582 
pojawil sil:; dekret Gracyana w Rzymie w nowej edycyi. Korrek
torowie przyczynili sil:; bardzo wiele do poprawy textu, a mia
wide sprostowania napisQw; wydanie ich stanowi podstaw~ wszyst
kich p6iniejszych, a text przez nich ustalony uwaia si~ jako ofi· 
cyalny '). Oczywista jednak, ze krytyka naukowa doszta w na~ 
stt:pnych czasach pod wielu wzgll:;dami do nowych rezultatow i dla 

1) Bliisze szczeg6iy 0 korrektorach i ich pracy zob. Ph III ips IY. 
str. 194. S c h u 1 t e Gescll. 1. 6tr. 74. F r i e J b c r g L cit. 

- 41 -

"tego wydaniii poprawne nie byl'y zbe:dnemi. Mi~dzy temi najlepsze 
:SIl wydania Justyna Henninga B 0 e h mer a (w Halli 1747) i Emila 
"Ludwika Ric h t era (w Lipsku 1836), wreszcie najnow§ze Emila 
F r i e d be r g a (1879) 1). Dawniejsze wydania - takze rzymskie -
Sil Z glos'!; ostatnie glosowane jest lugdunskie z r. 1671. 

Jeszcze co do sposobu cytowania. Dawniej cytowano pocz~t· 
kowemi slowami kano!1q z dodatkiem "in decretis". Dzisiaj mamy 
o wiele wygodniejszy spos6b cytowania. I tak w pierwszej cZl:;sci 
podaje sie: liczb~ kanom:, i dystynkcyi n. p. c. 1. D. 56; w cze:
sci drugiej liczb~ kanonu, kauzy i kwestyi, n. p. c. 29. C. 17 qu. 4, 
a co do kwestyi 3 causae 33, tylko liczb~ kanonu i dystynkcyi 
z dodaniem "de poenitentia'" n. p. c. 45. D. 2 de poenitentia; 
w trzeciej cZl:;sci jak w pierwszei, tylko dla odr6znienia dodaje si~ 
~,de consecratione", n. p. c. 1. D. 1 de cons. Niekiedy przed 
liczb,! kanonu krad" jego poczl!tkowe slowa, n. p. c. Presbyte· 
rerum filios 1 D. 56. 

Zbiory pogracyanowe 2). 

§ 11. 

Przepisy wydane po dekrecie Gracyana lwano ex tT a vag a n
tes, t. j. literae decretaies, quae extra decretum Gratiani vaga
bantur. Do.fciCZanO je zazwyczaj do dekretu. Takich luinych de· 
kretali6w namnoiyto sie: jut w X!1. wieku bardzo wiele, bo by.ta 
tocwlasnie epoka bardzo pl'odna pod wzgh;dem ustawodawczym, 
epoka papiei6w takich jak Alexander Ill. (1159-1181). Lucyusz iii. 
(1181-1185), Klemens Ill. (1187-1191), Celestyn Ill. (1191 do 
1198), Innocenty 111. (1198-1216). Do tego przybyl'y uchwaty 
trzeciego i czwartego soboru Lateranenskiego (r. 1179 i 1215). 

1) Corpus juris canonici. Editio lipsiensis secunda post Aemilii 
:Lude,'. Richtcri curas... recognovit et adnotatione critica instruxit Aemi 
Friedberg, Lipsk 1879 -8 L Por .. o tem wydaniu F r i e db erg a rozpra\>;r~ 

,y czasop. Doyego t. 14 i 18. S c here I' ,,' Archiv. t. 50 (1883). 

2) Literatura. Schulte Gesch. 1. §. 16-19. Aug. Theiner. 
Comment. de Rom. Pont decretalium antiquis colI. 1829, Ten i e Recher
ches sur plusieurs collections inedites de decretales du moyen age 1832 
(obie rozpL w Disquisitiones crit. p. L sq.). Laspeyres Praefatio ad 
Bernardi Papiensis Summa decretalium 1860. La uri 11 die Decretalien
samml. VOl' Gregor IX. w Archil'. t. XII. (1864) Phillips IV. §. 182-
183. \V a 1 t e r §. 105. F r i e db erg Quinque compilationes antiquae .. 

. 1882. 
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Powstaly te~y zbiory extravagantium; najdawniejszy, kt6ry do nas 
przeszedl, Jest appendix concilii La t era n ens is, zilwierajqcy 
uc.hwaJy 3-~0 s~boru lateran. i dekretales do Klemensa III. (1191) 1.) 
MH~dzy ~eml zblOrami byJo pi~c kompilacyi, najbardziej rozpo
:"szechmonych, a mianowicie przez szkoJ~ Bolotiskq przyj~:ych 
~ glosowanych. Zowiq je com p i I a t ion e san t i qua e, prima, 
secunda i t. d. 

1. Compilatio prima uJoiona mi~dzy r. 1187 a 119L 
Autorem j~st ~ernard, ie byl' rodem z Pawii i tamie probosz
czem PaplenSlS z~any. 2). UmiesciJ on w swym zbiorze, kt6ry 
sam nazwal b rev I a r iU m ext r a vag ant i u m, dekretales po
g:acy~nowe d~ papieia Klemensa Ill. (1187 -1191). a pr6cz tego 
m~kt.ore dawmejsze, kt6re Gracyan pominq.f. MateryaJ ten po
d~I:l!J na ~z6r r~y:nskich zr6del na ksi~gi i tytuJy. Ksiqg jest 
plE~C; W plerwszeJ Jest mowa 0 zr6dlach prawa i 0 hierarchii 
w drugiej 0 sqdach i procesie, w trzeciej 0 duchowietistwi; 
w.og?lnosd, .w czwartej 0 prawie maJietiskiem, w piqtej 0 pra
Wle I procesle kamym 3). Oznaczono ten porzqdek wierszem: 
~u~ex, judicium, clerus, connubia, crimen. System Bemarda przy
J~h wszyscy p6zniejsi kompilatorowie. 

2. Com p il at i 0 t e r t i a zowie si~ zbi6r dekretali6w fnno
centego Ill. (1198-1216), kt6ry z poJecenia tegoi papieia utozyl 
w r. 1210 notaryusz jego p6zniejszy kardynal) Piotr Collivacinus 
z Benewentu. Zawiera tedy dt:kretales z lat 1198-1210. Uklad 
ze:vn~trz~y jest .ten sam co w kompilacyi pierwszej, zowie sj~ 
zas t:Z~Clq, P?mewai zawiera p6zniejsze przepisy, jak powstaJa 
po mej kompllacya druga (p. nizej) . 

. ~om~ilatio tertia jest pierwszym z b i 0 rem u r z ~ do wy m; 
papIez p~bhkowal' takowt;l jakp ksit;lgt;l ustaw, przesylajqc jq osobnq 
bullq umwersytetowi Bolotiskiemu. . 

1) Jestto juz druga recenzya; w pierwotnej formic si"gaia appendix: 
tylko do Lucyu.sza III. (1181-1185). p. 0 tern i wog61e 0 zbiorach 
p:zed comp pnma S ch u 1 t e Beitr. WI' Gesch. des canon R ,'on Gratian 
bls auf Bernhard v. Pavia, z spraw. Wied. akad (t. 77) 1873 . GQ h 
I 76 . r . d b 0 ' 1 T~SC. 

• '.:,' 1',1 e. erg ~uinq.L:e comp. i corp. j. Prolegom. Drukowana jest 
appena,x IV zblOrachkoncylIow, Hardouin t. \'I. col. 1693]\1 . 
t. XXII. col. 248--274. . 1 an 81 

2) DokJ:adns, 0 nim wiadomosc podaje Las p ey res 1. cit. Schulte 
Gesch. I. 175. 

. 3) Procz tego jcst tu tytul de priYilegiis, de verborumsignificatio-
mbus, de regulis juris. '. 
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3. Luk~ pomi~dzy kompilacyq pierwszq a trzeciq zapelnia 
co m pi I at i 0 sec u n d a, uloiona tym samym co poprzednio 
systemem przez Jana Waliiczyka (joannes Galensis) wkr6tce po 
kompilacyi trzeciej. Zawarte III Sq nadto dekretales dawniejsze, 
pomjni~te w (ompilatio prima. 

4. Uzupelniajqc trzeciq kompilacy'l, zestawiJ nieznany nam 
autor 1) zwyk./'ym sposobem dekretales z ostatnich szesciu lat pa· 
nowania Innocentego III. a wi~c z lat 1210-1216, dodajqc nie
kt6re dawniejsze, w tamtej kompilacyi pomini~te. Jestto com pi· 
I a t i 0 qua r t a. 

5. Com p iI a t i 0 qui n t a zawiera dekretales papiezi' Ho
noryusza Ill. (1216-1227) do r. 1226 i kilka ustaw cesarza Fry
deryka II. dotyczqcych stosunk6w koscielnych. Autora nieznamy 2). 
HO:lOraryusz Ill. przeslaJ' ten zbi6r osobnq bull& (z roku 1226) 
slawnemu nauczycielowi Bolotiskiemu Tankredowi, tudziez uni
wersytetowi Padewskiemu, nadajqc mu przez to charakter ofl" 
cyalny 3). 

2. Oeeretales [3rzegorza 11'\.4). 

§ 12. 

W r. 1230 poledl papiei Grzegorz IX. (1227-1241) spo
wiednikowi swemu Rajmundowi z Pennaforte 5), aby ze zbior6w 
pogracyanowych utozy./' jeden zbi6r systematyczny i uzupelnil go 
wlasnemi dekretaliami Grzegorza IX. Rajmund wywiClzat si~ 
z swego zadania w r. 1234, a ufozony przezeti zbi6r otrz"mal 

1) Moie Johannes Teutonicus ob. S c he rer Handbuch 1. 249. 

2) Ze nim nie jest Tankred, p. Ph ill ips IV. 232. Schul te 
Gesch. I. 90. 

3) \Vszystkie kompilacye ogloszone drukiem w cyt. dziele F r i e d
be r g Quinque com., gdzie tei w Proleg. wiadomosc 0 daymych edycyach. 
Q wydaniu Friedberga ob. recenzn Scherera Archiv. t. 50 (1883). 

4) Lit era t u r a. Teraz przedewszystkiem drugi tom S c h u 1 t ego 
Gesch. d. Quell. (1886) str. 3. llst. i Friedberg Corp. j. can. II. Pro
legomen. a z dawniejszej; J.H. Bohmer w przedmowie do 2. tomu 
corp. j. can (1747). Thei n e r Disquis. criticae. Phi 11 ips IV. § 184-187. 
Walter § 106. 

5) Naleza-l: do zakonu dominikanow i by-l: jakis czas (1238-40), 
tegoi generalem t 1275. \Vydal kilka dziel tresci teologiczno-prawniczej. 
P. blizsz~ 0 nim wiadomosc Schulte Gesch. II. 408. 
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-i1azw~ dec re t a Ie s G reg 0 r i i IX. j stanowi dzis drug<t cz~se. 
corpus juris canonici. 

Pod wzgl~dem systematycznego ukJadu poszedJ' Rajmund 
drogct utorowanct przez Bernarda Pawijskiego (§ 11, 1), to jest 
podzieliJ s~6j zbi6r na pi~c ksi&g, kt6rych tresc oznacza many 
JU~ nan: wlersz judex, judicium, derus, connubia, crimen. Ksi~gi 
dZlelq Sl~ ~a tytuly, gdzie Sq przytoczone ust~py ze ir6deJ jako 
osobne rozdziary, capita cz. canones 1). Kaidy tytur rna rubryk~; 
oznaczajCjc& trest jego 2), a opr6cz tego takqz rubryk~ i inskryp
cY& kaidy rozdzial z osobna. Jeieli ta sarna ustawa dotyczyJa 
rozmaitych przedmiot6w, rozdzielil iCj na ust~py i poumieszczaJ 
ta~owe stosownie do przyj~tego systemu. lVl.ateryahl ir6dJowego 
zas dostarczyJ'y tak zw. compilationes antiquae, kt6resmy poznali 
w poprzedzajijcym §,. a dodanych jest okoJo 196 ust~p6w po-
chodz&cych od Grzegorza IX. 3). -

Czynnosc jednak Rajmunda nie byfa wyh'lcznie komDiiator
sk&; mial' on z nakazu papieskiego usun'!e zachodzCjce w i;odl'ach 
sprzecznosci i opuscic co bylo zbytecznem. Jezeli zatem w daw
niejszych kompi\acyach znalad sprzeczne orzeczenia, umiesci~ 

tylko to, kt6re mu si~ zda!o wi~cei uzasadnione, z dwoch lub 
wi~cei ust~pow traktui&cych ten sam Iub podolmy przedmiot, 
.zatrzymal:' zazwyczaj tylko jeden. Poszed~ w tym kierunku nawet 
za daleko; skrocal:' bowiem tekst llstaw, przytaczajijc sarno tylko 
orzeczenie, z opuszczeniem wyl:'uszczonego tamze faktu 4). Przezto 
~ieraz ustawa przed,stawia si~w niew~asciwem swietie, przybiera
lijC cech~ nadto ogolnij, podczas gdy cz~sto wywola~ iij wlasnie 
tylko OW specyalny fakt i towarzysz'lce mu okolicznoscL Stara· 
niem tedy by~o poiniejszych wydawcow wrocie do pierwszego 
tekstu, dodaj,!c opuszczone przez Rajmunda ust~py. tak ZW. par· 
t e s dec is a e. 

1) Razem jest tytuJ:o\y 185, kapitow 197 l, z tytuloviT Sq, nowo 
·tlodane: 32 IV ksi~dze L, 5 w ks. II., 44 w ks. III., 2. i 11. IV ks. V. 

2) Niekiedy jut ta rubryka wyraza zasad~ prawnq" n. p. ne sede 
vacante ali quid innovetur (III. 9.), de simonia et ne aliquid pro spirituali-
bus eXlgatur vel promittatuf (V. 3.). . 

. 3) Obliczenia odnosne u F l' i e d bel' g a I, cit .. sq, W szczego1:ach 
pomekq,d mylne, ob. sprostO\vania S c he l' era w Arch. 50 str 459 

Rittner'a w czasop. Dovego t., 19 (1883) str, 71. ., 

4) lVliasto tego stojq, zazwyczaj slowa: .. et infra". 
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Co si~ tyczy zewn~trznei powagi tego zbioru, to rna si~ tu 
rzecz zupelnie inaczej, jak z dekretem Gracyana. W buili bowiem 
wystosowanej do bolofiskiego i paryskiego uniwersytetu 1), ogl'osii 
Grzegorz IX. zbior przez Rajmunda u~oiony jako k si ~ g ~ us ta w,. 
Tern samem kazdy przepis zawarty w tym zbiorze rna moc obo~ 
wi~zuj&cij, bez wzgl~du na to, kiedy i przez kogopierwotnie byJ 
wydany - obowii:j:wje jako ustawa Grzegorza IX. Chocby si~ 
wi~c okazaro, ie ten lub Ow przepis nie jest autentyczny, lub, ie 
inskrypcya jest mylna, nie rna to zadnego wpJywu na jego zna
czenie prawne. Nalezy uwazac rzecz tak, ze z mocy swej wl:'adzy 
prawodawczej oglosU -papiez kodeks, a w obec tego oboj~t!1i-l 
jest okoiicznosc, czy poszczeg61ne postanowienia tego kodeksu 
jui dawniej obowiqzywaJy. W skutek publikacyi papieskiej uwa· 
zaiCj si~ one wszystkie jako wydane jednoczesnie w r. 1234, i ztqd 
tez slusznie ten zbior otrzyma.t nazw~ dekretaliow Grzegorza IX. 
Po wydaniu zbioru Grzegorzowego miesciJo si~ cal:'e prawo ko
scielne w dwoch zbiorach, w dekrecie Gracyana i dekretaliaclt 
Grzegorza. Orzegorz IX. bowiem publikujqc swoj zbior, uchylir 
wyrainie wszystkie przepisy po·gracyanowe i te przed-gracyanowe, 
kt6rych niema w dekrecie Gracyana. 

Najdawniejsze wydanie dekretali6w jest, 0 He si~ zdaje, 
Strasburskie Hen r y k a Egg est e y n a bez datyi Mogu nckie bez 
daty. dalej Mogunckie z r. 1473 2

); p6iniejszych wydan jui w XV. 
stul. znaczna jest liczba, ale roiniij si~ maJ'o mi~dzy sob!l. 00-
piero wydanie L e Con t e' a (w Antwerpii 1570) tern si~ odzna
cza, ie uzupeJnia partesdecisae. Wkr6tce potem (r. 1582) poja
wiJo si~ wydanie korrektor6w Rzymskich (p. str. 40) bez partes, 
decisae ale z u wagami krytycznemi; tekst przez nich ustalony 
~est autentyczny. Z p6iniejszych najlepsze Sij edycye w corpus 
JUL can. Bohmera (wHali 1747), Richtera (wLipsku 1839), 
wreszcie Fri edberga w t. I!. Corpus juris canonici (ob. str. 40). 
Ostatnie wydanie g~osowane jest Lugdufiskie z r. 1671. 

W cytatachoznacza si~ dekretales Grz,egorza g}osk'! X. a), 

(niekiedy slowami apud-Gregorium), powolui&c liczbt; rozdzialu, 

1) Bulla "Rex pacificus" z 5. wrzesnia 1234, umieszczona przea 

dekretaliami. 
2) Phillips IV. 342, .100. Schulte Gesch. II. 22. n, 3. 

3) Jestto skrocone "extra", poniewaz zbior Grzeg. byJ: jedyny liber 
€xtra decretum. 
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ksi~gi i tytu}u, zazwyczaj takie rubryk~ tytuJu; a wi~c n. p. c. 23 X. 
de sponsalibus et matril!loniis IV. oznacza 23-ci caput w tytule I. 
ksi~gi czwartej, traktuj/lcy 0 zar~czynach i malienstwie. Dawniej 
cytowano poczatkowe stowa rozdzialu, X. i rubryk~ tytUhi, 
a wi~c w powyiszym przykladzie: cap. de Francia X. de spons. 
et matr. 

3. uHler 3extu8. --: 4. Ckmetltinae 1). 

§ 13. 

Zbi6r Grzegorza IX. sJuzyJ' za wz6r do uJozenia nast~pnych 
dw6ch cz~sd corpus juris canonid, powstalych za sprawCi pa
piezy Bonifacego Vlll. (1294-1303) i Klemensa V. (1305-1314). 

a) Lib e r Sex t u s. Z konstytucyi papieskich wydanych . po 
r. 1234 polecil Bonifacy Vlll. UlOZYC zbi6r, kt6ryby si~ l/lCzyJ 
bezposrednio z dekretaliami Grzegorzowemi 2). Powolani ku temu 
uczeni Wilhelm Mandogoto, arcyb. z E!TIbrun, Berengar Fredoli, 
biskup z Beziers B) i Ryszard Petronus z Sieny, wicekanderz ko
sciola Rzymskiego, przyj~li w zupelnosci metod~ Rajmunda z Pen
naforte, tak co do zewn~trznego ukJadu na 5 ksi&g, na tytuly 
i capita 4), jakotez co do sposobu uzycia zr6del. Smielej jeszcze 
od niego pozmieniali dawniejsze ustawy; nietyIko bowiem opuscili 
opowiedzenie faktu, ale najcz~sciej zmienili zupelnie tekst pierwo
tny, tak, Ii partes decisae nle dadzi} si~ tu wsunijc w ten spo
sob jak w dekretaliach Grzegorzowych. Na koficu zbioru dodano 
pod napisem de re&{ulis juris a8 regul prawnych, zaczerpni~tych 

zprawa cywilnego. UtozyJ' je Din u s, profesor prawa rzymskiego 
w BOlonii 5). 

1) Litcr(tiura. Sehulte Geseh.IL, II. 25. nst, Phil1ips IV. 
§ 188-190. Friedberg Corp. jUl'. can. II. Proleg. col. 50. 

2) Jui przedtem byro kilka zbiorow extravagantium, mianowicie 
konstytueyi Innoeentcgo IV., Alexandra IV., Crbana 1\T., Klemensa IV., 
Grzegorza X., p. S e h u I t e die Decretalcs zwisehen den Decretales Greg. 
IX. und liber sextus, w rozpraw. wied. akademii t. 55 (1867) i GeschJI. 29. 

0) Bliisz'lo 0 nieh ,yiadomosc S e h u It e Geseh. II, 180, 183. 

4) Tytulow jest 76, capita 359 i dodatek de' reglllis juris. 

5) P. 0 nim Savigny Geseh. des rom. R, im Mittelalter V. 449. 
Schulte Geseh. II. 176. 
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Zbi6r w ten spos6b ulozony nazwal juz sam Bonifacy "liber 
sextus", niejako ciqg dalszy pi~ciu ksiqg Grzegorzowych. Nadal 
mu sankcyCi prawa, publikujijc jako ksi~fl~ ustaw, uniwersytetom 
w Bolonii i w Paryzu 1). Wszystko wi~c cosmy m6wili 0 prawn em 
znacleniu dekretali6w Grzegorzowych, stosuje si~ takze do zbioru 
Bonifacego. Zni6sJ tei Bonifacy rownie jak Grzegorz IX. dawniej
sze konstytucye nie przyj~te do zbioru; niekt6re tylko utrzymat 
wyraznie nadaI w mocy obowi/lzujqcej. S/l to tak zw. dec ret a I e s 
res e r vat a e. 

Edycye jUi w XV. wieku cz~sto si~ ponawiaj'l, najdawniej
sza, zdaje si~, jest Strassburgska Eggesteyna bez daty i Moguncka 
Schoeffera z r. 1465, od kt6rych p6zniejsze malo si~ r6zniq. Wy
danie korrektor6w z r. 1582 ustaIao tekst auteltyczny. Najlepsze 
wydania z krytycznemi uwagami SCi R i c.h te r a i F r i e d be r ga 
w ich edycyach corpus juris canonici. 

b) C I em e n tin a e. Klemens V. kaza} wydane przez: si~ 

ustawy, jakotei uchwaty powszechnego soboru Wiennenskiego 
(z r. 1311) ulozyc systematycznie, na wz6r zbior6w Grzegorza 
i Bonifacego 2) i oglosil ten zbi6r w konsystorzu kardynalskim, 
odprawionym w Monteax (kolo Carpentras) w r. 1313. Smierc 
papieza (1314) stan~{a na zawadzie· rozpocz~tei juz publikacyi; 
dokonaJ' jej nast~pca Klemensa papiez Jan XXII. w r. 1317, pu
blikowaf w 1317 zbi6r Klemensa ponownie, w przyj~tej przez 
poprzednik6w formie, to jest przesyJ'ai~c go uniwersytetom w Bo-
lonlii i w Paryzu 3). . 

Zbi6r Klemensa, Constitutiones Clementis V. albo kr6tko 
Clementinae, tern si~ r6ini od poprzedzaji}cych zbior6w of icy al
nych, ie ole uchyla dawniejszych przepis6w, tak wi~c, ze ustawy 
wydane mi~dzy r. 1298 a 1305, jakkolwiek nie obi~te Klementy
nami 4). nie przestaJ'y olJowi~zywac. Zreszt<\ dotyczy tego zbioru 

') Bulla "Saerosanetae Rom. ceclesiae" z 3. marea 1298, druk. 
,,- edyeyaeh libri sexti. 

2) Kto byl autorem niewiadomo. 

8) .Bulla "Quoniam nulla" z 25. pazdz. 1317, druk. wraz z Kle
mentynami. Qb. 0 przebiegu tej kodyfikaeyi szezeg610we wywody Fr i e d

r g a Corp. II. Pro!. eo!. S 7., ktore prostuje niedokladne w tej micrze 
podanie Sehultego Geseh. II. 45. 

4) W Klementynaeh s'lo zreszt'lo dwa deerctales innyeh papiezow, to 
jest Bonifaeego VIII. (e. 2. de sepult III. 7) i Urbana IV. (e. un de 
reliqu. III. 16). 
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to cosmy mowili 0 dw6ch poprzednich, a mianowicie przepro·, 
w~dzono i tu podzial' na pi~c ksi;:lg, na tytul'y i capita 1). 

Zbi6r Klemensa V. z wszystkich cz~sci corpus juris canonici 
najpierw wydany byl' druklem, bo jut w r. 1460 w Moguncyi 
u Sch6ffera. Edycya korrektor6w z r. 1582 daje tek~t auten~ycz~y, 
i sJ'uzyJa za podstaw~ p6iniejszym. mianowicie takze w llpsklch 
wydaniach corpus juris Richtera z r. 1839 i F r i ed be r g a 1881. 

Spos6b cytowania Iibri sextii Klementyn6w jest ten sam co 
w dekr'etaliach Orzeg., tylko, ie zamiast X. piszemy "in VI-to", 
lub in Clemt'ntis"; n. p. c. 2 de officio ord. in VI-to l. 16, c •. 
S d;' appell. in Clement, 11. 12, niekiedy takie Clem. 5 de appelL 
II. 12. 

5. 6xtravagsI1tes 2). 

§ 14. 

Klementyny byl'y ostatnim urz~dowym zbiorem konstytucyl 
papieskich; ustawy w tym zhiorze nie zawarte -a wi~c wydane 
miE:dzy r. 1298 a 1305 i po r. 1313 - nazywano teraz extra
vag ant e s, to jest ustawy luine w przeciwstawieniu do zebra
nych. Dodawano je bqdito do Iiber sextus, bqdi dO klementyn6w,. 
bqdi tez tworzono osobne mniejsze zbiory, z kt6rych kilka byl'o 
nawet drukowallych 3). Luzlle te przepisy i zbiory zestawU fran
cuski jurysta Jan Ch app u is w r. 1500 w dwie kompilacye. 
kt6re odtqd pod naZWq extravagantes tworzq piqtq cz~se corpus 
juris canonici. W szczeg6lnosci: . , . 

a) Ext r a vag ant e s J 0 ann is P a pae XXII. Dwadzlescla 
dekretaliow papieia Jana XXII. (1315 -1334), majqcych wi<:ksz<\ 
praktyczml, doniosfosC, opatrzono gJosq juz w XIV. w. 4

). i wyktac 
. 

dana w szkole Bolonskiej; stanowily ztqd osobnij ca~osc, syste= 
matyczl1ie obrobion'!. Mia} wi~c Jan Chappuis przed sob,! gotowy 

1) Tytul:ow 52, capita 106, 
2) Lite ra t u r a. Bi eke 11 Ueber die Entsteh. u. den heutigen. 

Gebrauch derbeidenExtravagantensamml. des corp, j. can. 1825, Pkil-
1 ips IV. § 191. S ch u He Geseh. 11., str. 50 nst. 

3) 0 r~kopisach i drukaeh wymienionych zbiorow S c h u 1 t e Gesch •. 

II. § 9, 10. 
.. Z l' de Cassa'l-,l'S (p. o. nim S c h u 1 t e Gesch •. 4) Mianowlcle enze mus 

II. 199, w r. 1325. 
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juz zbi6r1
), kt6rego zmieniac !lie byl'o potrzeby; pozostawit go 

zatem jako pierwsz'! cz<:sc swej kompilacyi. Podzielona jest ta 
cz~sc na 14 tytuMw, zawierajqcych 20 capita2). 

b) Extra vagantes com munes. Z reszty konstytucyi pa. 
pieskich ulotyl sam jui Chappuis osobny zbi6r, ktory nazwat 
extravagantes communes. Nasladuj,!c system zbior6w oficyalnych 
trzymat si~ poctzialu na pi~c ksi<lg, na tytuJy i capita; gdy zas 
nie by to zadnej ustawy, dotycz'!cej prawa marzenskiego, oznacza 
ksi<;g~ czwart'! tylko napis nliber quartus vacat" 3). Miesci si~ til 
744) dekretaliaw roinych papiei6w 1 od Bonifacego VIII, a raczej 
od wydania libri sexti (1298) do Syxtusa IV. (1471-1484). 

Oba zbtory extrawagancyow ole mai'! jako zbiory cechy 
urz~dowei - nie Sq kodexami. Pod tym wzgl~dem wi~c ta osta
tnia CZt;SC corpus i. can. zostaje na rawnl z pierwsz'!, z dekretem 
Gracyana; jest prywatn,! kompilacYq, kt6ra nie mogta w niczem 
zmienic prawnego charakteru poszczeg6lnych ustaw 5). 

Paryskie edycye jana Chappuis i r. 1500 i 1503, w p6iniej
szych bardzo maio doznaJ'y zmian; nawet oficyalne wydanie kor
rektorow z r. 1582 byro prawie tylko przedrukiem. 

Extravagantes cytuje si~, podajqc liClb~ rordzialu, napis 
liczb~ tytutu - w extrav. communes takie ksi~gi - z dodat

kiem in Extrav. Joann. XXI!., (takie apud joann. XXII.) . albo in 
Extrav. comm., n. p. c. 3 de verb. sign if. in Extrav. joan. XXU. 
(14), c. 3 de major. et oboed. !. 8 in Extrav. commun. 

Wspomnqc tu jeszcze nalezy 0 nieudalym planie kodyfika
cyjnym z XVI. ·wieku 9). Papiei Grzegorz XIII. (1572-1585) po

zamiar urz~dowego wydania zbioru extrawagancy6w, a to 

1) Byl jui wowczas drukowany (edycya bez daty). 
") Tytllf pierwszy ma 2, czwarty 2, czternasty 5 capita, reszta 

tytutO\\- po jedncmu. 
g) Tytulow jest 35, c£lpita 73. 
±) To jest w· z 1'. 1503. wpien\-szej (1500) jest tylko 70. 
5) Jestto zrcsztq kwestya sporna. B i c k e 11 n. p. (w cyt. dziele 

str. +0) jest zdania, ie zbiory extr. uzys·katy jako takie moe praviTa, tak 
samo IT c r i n g str. 55, przeciw temu S c h Lll t e Kirchenr. 1. 351 i Gesch. 
II. 15.3. Spor ten nie ma tak dalcee praktycznego znaczenia. poniewaz 
autentycznosc poszczegolnych us taw w t.)'ch zbiorach za wartyeh, nie pod-

wqtpliwosci, a z. drugiej strony wi~ksza ez~sc takowych miala tylko 
znaczenie ezasowe i dzis jui jest llehylona. . 

ri) T?'JS~, if: Cl'~ch -:ies I~eLh~~ iLl ::'Ii~tcla1t2r (1846) I. 366" 
Sen tis w przedmowic do cyt. poniiej dziela. P hill ip s IV. 478. 

Rittne,.. Prawo lwscielne. Tom I. 5 
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w ten spos6b, ie takowy J'~czye si~ miar bezposrednio z Ii~er 
sextus i objCle to co si~ zawieraJ:o w klementynach, d~6ch ZblO

rach lana Chappuis i p6iniejsze konstytucye. Stosowme do tego 
miaJ ten zbi6r otrzymae nazwE! lib e r se p ti m us. Pracli t~ przeka9 

zat Grzegorz osobnej komisyi, zrolonej z kardynaMw. Za SyX
tusa V. (1585-1590) i Klemensa VIII. (1592-1605) pracowan.o 
dalej, a w r. 1598 care dziefo bYlo gotowe. Klemens kaza~ Je 
w Rzymie wydrukowac pod tyt. Liber septimus dec:etaliu~ Cle:. 
mentis VIIP) , ale niebawem z nieznanych powod.ow zmszczyc 
caly nakrad z wyjCltkiem kilku egzemplarzy. Przed kllku laty oglo~ 
sif prof. fryburgski, Sentis, dok~adny wyciClg tego d'Ziela2

). 

Corpus juris canonici jako calos( 3
). 

§, 15. 

Wyrazu "corpus" uzywano dawniej na oznaczenie zbior6w? 
stanowiqcych pewn& carose, tak n. p. zwano de~r~t. Grac~ana 
corpus decretorum. Kiedy do dekretu ~rz~by~y. ~6zmeJsze ,Zbl?ry, 
pocz~to w przeciw5tawieniu do corpus Jur~s ~lVlhs oz~a~zac Zbl?ry 

prawa koscielnego ogolnCl nazw'l corp~s ]u.rlS c,anOn!Cl,. tak w II:: c,. 
ze wyraz ten zmieniar znaczenie, w mIar~ ]ak Sl~ pOjaWlary ~o:,e 
zbiorv. W XV. wieku, mianowicie na soborach Konstancyensklm 
i Ba;ylejskim, oznacza jui corp. j. can. dekret Gracyana i trzy 
zbiory dekretali6w w przeciwstawieniu do extrawagancy6v. 4), 

a w XVI. w. obejmuje jUl i extravagantes. To ostatnie znaczenie 
ustaliko si~ mianowicie przez to, ie wymienione zbiory wycho
dzUy zazw} czaj razem lub w kr6tkich odst~pach z tej samej dm .. 
karoi i tak juz zewn~trznie jedll,% stanowUy calose. Tak si~ rzecz 
mia!'a i z urz~dowem wydaniem korrektorow Rzymskich 5

). W dzi
siejszem znaczeniu obejmuje zatem corpus juris pi~e, a jesli extra-

1) Wlasciwie wydrukowano je jui 1,593, ale pozn~ej doda.~() 
uchwaly soboru Florenckiego i Trydenckiego 1 ten to pomnozony zblOr 
wyszedr drukiem 1598. 

2) Pod tyt. Clementis Papae VIII. Decretales, quae vulgo nuncu-
pantur libel' septimus 1870. 

3) Literatura. Phillips IV., § 192, 193.Schulte Kirchenr •. 
1. §. 75, 76. \Valter §. 119-123. Richter §. 79. 

4) P. eonc. Basil. sess. 23 c. 6. 
'') Ta Gdycyct nie nu jednak 

J'lojawia si~ dopiero w edycyach XVII w. 
"corpus 
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vagantes liczymy za dwa osobne zbiory, szese odrlibnych cz~scf" 
w jednCI pohjczonych carose. 

To pOI'lczenie atoli jest zewn~trzne, dotyczy formy nle 
tresci i nie wywarlo zadnego wpJywu na prawny charakter po
szczeg61nych cz~sci. Corpus juris can. jako carose nie rna powagi 
kodexu; oie naby!' jej mianowicie - jak to niekiedy twierdzono -
wskutek urz~dowego wydania Rzymskiego, bo wydanie to mial'o 
jedynie na celu emendacYll iustalenie tekstu. Pojedyncze cz~sci 
corp. j. can. maj~ zatem i dzisiaj to znaczenie prawne, kt6re im 
S~uzy!'o pierwotnie, a ktore okreslilismy, przy kaidej z osobna. 
Wytkni~te tam r6znice nalezy miec na uwadze, oceniai"!c, cozy 
ustawa zawarta w corp. jur. rna jeszcze dzis moc obowil:!zujqcq. 
Ustawy wi~c zawarte w ~biorach oficyalnych Grzegorza IX., Boni
facego VIII i Klemensa V. obowillzuiCl, skoro p6iniejszem prawem 
oie Sll uchylone; co do ir6del' zas w dekrecie Gracyana i extra
wagancyach moze bye nadio zakwestyonowana autentycznose tako
wych. Pami~tajqc 0 wl'asciwym charakterze poje dynczych cz~sd 

latwo tel odpowiedziee na pytanie, jak postCIpic w'razie sprzecz
nosci przepis6w, zawartych w corpus juris canonici. Oczywista 
trzymac si~ bE!dziemy zasady. ie ustawa p6iniejsza znosi wcze
sniejszll; jeieli wi~c sprzecznosc zachodzi P9mi~dzy przepisami w ro
inych zbiorach zawartemi, damy bezwzgl~dnie pierwszenstwo zbio
r0wi p6iniejszemu. R6wniei zastosujemy zasad~ lex posterior 
derogat priori co do sprzecznosci zachodzl:!cych mi~dzy przepisami 
dekretu Gracyana, lub przepisami extrawagancy6w. Jeieli nato
miast w tymze samym zbiorze oficyalnym znajdziemy przepisy 
z sobl:! sprzeczne1), to jUi owej regu!'y powol'ywac nie mOina" 
pOl1iewai nie rna tu mowy 0 przepisie wczesniejszym i p6iniej
szym, wszystkie wydane SCI jednoczesnie. W takich wi~c razach 
uciec si~ trzeba do og61nych zasad interpretacyjnych, w szczeg61-
nosci do zasad dotycz~cych tak zw. antinomii 2). . 

Wypada ttl jeszcze nadmienic, ie bardzo znaczna cz~sc prze
pis6w zawartych w corp. j. can. rna dzisiaj jut tylko znaczenie 
historyczne. Przestal'y one obowiCllywac bCldi wskutek zmian, 

1) ie Sfj, rzeczywiscie takie sprzecznosci, wykazuje Phi Iii P s 
IV. 423. 

2) \Vyl'uszczenie tych zasad naleiy do ogolnej teoryi prawa cy
\vilnego; por. zresztfj, Sa vigny System. des heut. rom. R.1. § 32 nst. 
Unger System. des osterr. Privatr. I. § 10 nst.· \Vindscheid Pan-

5* 
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kt6re zaszIY co do kompetencyi kosciol'a w sprawaeh swieckiclr 
bqdi w skutek przeobraienia swego prawa koscielnego,dokona
nego mianowicie na soborze Tryd€'nckimi). 

Wydania eatego corpus j. nader SCi lieme; wymieniamy jako· 
znakomitszeedycyeAntoniego Demochares2

) Karola Du
m 0 u Ii n3) (Molinaeus), i Lee 0 n t e'a4

). Przyczynili si~ oni mia
nowicie do po prawn ego wydania dekretu Gracyana i dekretali6w 
Grzegorzowych, 0 Clem jut byJa mowa w wJ'asdwem miejscu. 
Cenniejsle jeszcze jest urz~dowe wydanie korrektor6w Rzymskich 
z r. 1582 C. wyiej str. 40), kt6re pOlostalo podstawCl wszystkich 
p6zniejszych. Mil:ldzy temi odznacza si~ dobrq krytykCl wydanie 
paryskie Klaudyusza P ell e tie r, z dopiskami brad Pit h 0 u 
(1687). Najlepsze i najnowsze wydania SCi wymienione jui: kilka
krotnie Bohmera (w Hali 1747), Richtera (w Lipsku 1839) 
i Fri edberga (w Upsku 1879-81). Dawniejsze wydania niemal 
wszystkie Sq z glos,! ai do Lugdunskiego z r. 1671. 

Wydania corp. j. can. zElwierajq zazwyczaj r6zne jeszcze do~ 
datkP)j od drugiej potowy XVII. w. powtarzai'l si~ mianowide 
dwa: Institutiones juris canonici, kt6re na wz6r instytucyi Jllsty
nianskich z polecenia papieia Pawfa IV. (1555-1559) sporzqdzil 
Pawd Lancel.otti, prof. w Perugii G), i Iiber septimus decre
talium Pi 0 t raM a te u s z a, to jest zbi6r prywatny, nieszczeg61nej 
zresztq wartosd, zawierajqcy extravagantes do Sykstusa V. (1585-
1590n. Pr6cz tego dodawano rozmaite indeksy i rejestrv. ula
twiajqce praktyczne uzycie zbior6w 8). 

3) Ostatniemu soborowi (1870) przcdJ:oiony by] ze strony wielu 
bis~upow wni?sek 0 rewizy't corp. j{lriS Iub now'e skodyfikowanie pra,Ya 
koselclnego, me przyszedJ: atoli pod obrady. p, M a r~t in 
Vatican. documentorum collcctio 1 k 7 3. -

2) Il
r 

Paryiu 1550-1552, 1561, II' Lugdunie-1554. 
3) 'v\r Lugdunie 1554, 1559. 

3) \V .-\ ntwerpii 1569 -71. 

6) \Vyliczaja,je szczeg61oIYo Phillips IV, 408. Schulte Kirch. 
1. 352, 

") Druk. w Perugii 1563. 
7) J'\ ajpicny \\' Lugdunie 1590. 

S) Tc mianowicie, kt6re sporza,dzil Piotr Gucnnois przeszly z cdr' 
paryskicj 1618 do cZ'lsci poiniejszych. 
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i I. Zrddla niezawarfe w corpus juris canonici. 

a) Powsze~fme. 

§. 16. 

1) U eh wa~y sob or6 w pow sze e h!1 Y c h. Ai: do sobon! 
\viennenskiego (r. 1311) miesci takowe corpus juris; natomiast 

Sij tam zawarte uchwaly synod6w odprawionych w XV. wieku 
w Pizie (1409), w Konstancyi (1414-1418), w Bazylei (1431-1443), 
w Ferrarze i Florencyi (1438-1439), z kt6rych zn§szt& pierwszy 
weale nie, dwa drugie tylko cz~sciowo w kosciele Sij uznane1). 

po wydaniu corpus juris, ale jeszezew tym okresie odb)'} si~ 

sob6r powszechny w Rzymie, zwany pi&ty laterane6ski (1512 -1517). 
Uchwa~y wymienionych sobor6w znaJesc mozna w og61nych 
zbiorach zawieraj&cych porzqdkiem chronologicznym uchwaly sy
nodalne 2

). Z tych zbior6w nalezq do tego okresu gMwnie dwa, 
to jest Mer 1 i n'a (1523n i era b b e'g 0 (1538l). 

2) K 0 n sty t u c yip a pie ski c h po Sykstusie IV. szukac 
naleiy w bullaryach, powstalych juzw nast~pnym okresie (p. ni

str. 61). 

3) Regulae cancellariae Apestolicae5). S& to in
strukcye dla wladz papieskich. dotyczqce sposobu post~powania 
w pewnych przekazanych im sprawach, mianowicie co do beneficy6w. 

1) 0 tych soborach p. Vv e sse n b erg Die grossen Kirchenvers. 
des XV. u. XVI. Jahrh. 1840. R au mer Die Kirchenvers. von Pisa: 
Costnitz u. Basel 1849. Hub 1 e r Die Constanzer Reformation u. die 
Concordate yon 1418, 1867. H cfc1e Conciliengcsch. t. V1., VII. (ost. 
1874). Phillips IV. S 194--196. Zimmermann Die Kirchl. Verfas
sungskampfc im XV. Jahrh. 1882. Her g e n1' i:i t he r Kirche;1gesch. III. 

2) Mianowicie Hardouin t. 8, 9. :VIansi t. 28,29. POl'. nadto 
Hard t Magnum oecum. Constantiense cone. 1700 i li42 i wydane 
staraniem V'liederiskiej akademii Monumenta conci!. geneI'. sacculi XV. 
. 1. 1857, t. II. 1873. 

3) M e rl i n Concilia generalia graeca et latina w Paryiu 1523, 
IY Kolonii 1530, IV Paryiu 1535. ' 

4) Cr a b be P. Concilia omnia tam gcneralia quam particularia. 
CoL 1538 i 1557. 

5) GJ:o~vne dziel0 0 tem: Rig an ti Commentaria in regulas, con
stitutiones et ordinationes cancell. .-\post. Romac 1744-47. Procz tego 
Rosshir.t w Arch. f. kath. Kirchenr. III. (1860) str. 373. Ph(llips 
IV. § 199. Schul te Kirchenr. 1. 97 i Gesch. II. 70. ' 
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Obowi'qzujq tylko za rZCld6w papieia, kt6ry ie wydal1). Reguly 
kancelaryjne si~gajCl czas6w lana XXII. (1315-1334); jan XXIII. 
.~141 0-~415)2), a przedewszystkiem Marcin V. (1417 -1431) kazali 
Je zebrac, a ten ostatni pUblikowat je formalnie w r. 1418. Od
tq~ staro si~ zwyczajem, ie kaidy papiez zaraz po koronacyi za
tWlerdza regury kancelaryjne swego poprzednika ze zmianami 
kt6re mu Sit; zdajq potrzebnemi. Od Mikolaja V. (1447-1455)
malo jednak jui zasz~o zmian, a liczba regul' kancelaryjnych usta-
ma si~ na72 3). .. 

b) Partyrtularne. 

§. 17. 

Uchwary synod6w prowincyonalnych stanowiq w tym okre
sie obfite ir6dlo prawa partykularnego i dostarczajij materyalu 
<10 Iicznych zbior6w. W wykJ'adzie powszechnego prawa nie miej
sce wchodzic bliiej w rozw6j prawa partykularnego; powiemy 
tylko nieco 0 prawie partyk. pol ski e m4). 

W Polsce jui od XII. wieku odprawiano bardzo cZE;sto sy
nody prowincyonalne, bCldi to nadzwyczajne pod przewodnictwem 
legat6w papieskich, bijdi zwyczajne, zwoiywane przez arcyb. Gnie· 

1) 0 pravmem znaczcniu rcg·ul kaneelaryjnych b~dzie mowa poiniej 
w dzia1e 0 wJ:adzy prawodawczej. 

2) Zbior jego drukowany w eyt. dzicle H a r d tar. 954. 
3) Najdawniejszc wydanie 'vY \Veneeyi 1496 (wraz z decisiones 

Rotae Romanac) najnowsze Vi;' Bullarium Romanum Barberi'go t. IV. 
(1841). 

q) Literatl!ra. Starowolski Szym. Epitome conciliorum Ro
mae 1653. Zaluski Joz )\.ndr. Conspectus novac collectionis legum 
oe.celcs. Poloniac Yars. 1744. Janoeki Jan Nachricht von raren poln. 
Biichern, die sich in del' Zaluskischen Biblioth. befinden Drezno 1747 
Bentko,yski, Hist. iitcrat. t. E. (1814)str. 187· Jacobson Geseh: 
del' Quellen des Kirchenr. des Preuss. Staates, Th. 1. Preussen II Po sen 
1737. J 0 c her, Obraz bibIiogr i histor. literatury i nauk w Polsce 
t. III. (1857). Wiszniewski, Historyalitcrat. polsk. t. II. (1840) 
str. 191 it. V. (1<'543) str. 73. Jabezynski, \Viadomosc 0 synodach 
prowine. polskich i zbiorach ich statutow, w Roczn. Tow. nauk krako\y. 
r. 1849 t. IV. (ogoin zb. t. 19 I 1 osobno. Te nt e. Prawodawstwo 
i prawa kOSclOla ,y Polsce at do w. XV. w H.oczn tow. przyj. nauk. 
POZ11 1860 t I. l\1 E,) tIe wi c z. 0 pierwszych synodach l~ezyckich w Pam. 
relig. moraln. t. 16, 21, 12. (H u be Rom.) 0 dawnyeh statuiach synod. 
polskich, dot(ld nie wydanych II' Bib!. \Varszaw. 1851 t. 1. Hub e 
Rom., Antiquissimac constitutiones synodorum provine. Gnesn. w Peters-
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jnienskiego1). Pierwszy atoli synod, kt6rego· uchwaly zacnowaty 
sit} do naszych czas6w, jest dopiero synod odprawiony w r. 1233 
w Sieradzu, pod arcyb. Gnieznienskim PerkCl. Te uchwal'y syno
dalne, zwane zazwyczaj s tat u ta pro vi n c i al i a, poczE;to jut wcze-

zestawiac w zbiory. Z tego okresu znane nam SC!, nasit;pujijce. 
1) Z b i 6 r jar 0 s t Bog 0 r y i z e S k 0 t ni k, arcyb. gniein. 

Na synodzie odprawi6'mym w Kaliszu w r. 1357 zestawil jarosraw 
porzqdkiem chronologicznym dawniejsze statuta prowincyonalne 
i dodawszy uchwaly tegoi synodu, oglosi1' ten zbi6r jako obo
wil:\zujqcy. Dopiero w nowszych czasach wydobyto na jaw zbi6r 
Jaros}awa; wydali go prawie jednoczesnie (w. r~ 1856) Antoni 
H e Ice I w Krakowie i Rom u a I d Hub e w Petersburgu, doda
i<ic uchwaty innych jeszcze synod6w miE;dzy r. 1233 a 14062

). 

burgu 1856, He Ice I Ant. Zygm., Starodawne prawa polskicgo pomniki 
t.1. (1856) str. 331. Krasinski Ad., prawokanoniczne (1861) str. 59 
Fa b is z Pawel. IViadomose 0 synodach prowinc. i dyec. w Olesnicy 
1860, 2 wyd. KE,)pno 1861. B u 1 ins k i Melch., Historya koscioJ:a polsk. 
(1873-74) t. L, str. 358 II. 267, III. 40Sl. Heyzmann Udal. Statuta 
synod. episcop. Cracovicnsium XIV. ct XV. saec. (starod. prawa polsk. 
pomniko,y t. IY.). 1875 . .t uk 0 w ski ks., Drobny przyczynek do histo
ryi synodow prowincyonalnych, odbytych za arcyb. Jana .taskiego, Vvarta 
poznanska I 877 Nr. 132. G rom n i c k i Tad., Synody prowincyonalne 
oraz czynnosci niektorych funkcyonaryuszow apostolskich w Polsce do 

1'. 1357. 1885. 
1) P6inicj midi w nieh udzial takic biskupi prowincyi IwolVskiej 

i ztqd si~ tJ:umaczy mala ilose synodow prowinc. lwowskich, p. M 0-

rawski Sew., )\.ktrl synodu prowinc. lwowskiego v,' r. 1564 odbytego 

(1860) str. 7. 
2) IV dziehtch przytoczonych Yi' nocie 1. H e Icc 1 czerpaJ: glownie 

z autcntyku zbioru Jaroslawa, wydanego przez niego samego zaraz na 
synodzic kaliskim dla biskupa W rocla\vskiego. Autentyk ten znajduje silt 
w bibliotecc kapituly \'1Trodawskicj. Hub e zas czerpaJ: z kodeksu, ktory 
niegdys by{ \1' bibL Zaluskich, a dzis jest w bibl. ces. IV Petersburgu. 
\Iv zbiorze Helcla S(l uch,Yaly synodow, odprawionych: 1) roku 123.3 
'v Sicradzu i pod arcyb. Pelk(l; 2) 1248 w iNroclawiu pod legatem pa
pieskim Jakobcm. 3) 1257 IV .tE,)czycy pod arcyb. PcJ:kq.4) 1262 w Sie
radzu pod areyb. Januszem. 5) 1267 w vVroclawiu pod legatem kardyn. 
GI','idonem. 6) 1271 we wsi Kamieniu pod arcyb. Januszem. 7) 1279 
w Budzie pod Iegatem Filipem. 8) 1285 w .t~czycy pod arcyb. Jakobem 
Swink(l. 9) 1290, 10) 1307, oba w Gnieinie pod tymie arcybiskupem 
11) 1309) w Prcszburgupod legatem pap. kardyn. Gentilisem.12) 1326 
w Uniejowie pod arcyb Janislawem 13) 1357 w Kaliszu pod arcyb. 
Jaroslawem Bogoryq. 14) 1406 w Kaliszu pod arcyb. Mikol:'ajem Ku· 
rowskim. U Hubego jest jeszcze synod z 1'. 1244, odprawiony IV .tE,)-
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2) Z b i 6 r M i k o}a i a T r ~ b y. Pierwszym zbiorem systema~ 
tycznym, kt6ry przez wiekiwielkiej w Polsce zazywaf powagi, 
byJ' zbi6r arcyb. gniein. Miko!'aja Tr~by. Z upowaznienia papieiy 
Jana XXIII. i Marcina VI), zwolaJ on' synod prowincyonalny 
kt6ry mial si~ zajqc rewizyq dotychczasowych ustaw synodalnych,' 
a wydzieliwszy przepisy przestarzate lub zmieniwszy je stosownie 
do potrzeb czasu, zestawic takowe w jednq cafosc. Synod odbyt 
si~ w r. 1420 najpierw w Wieluniu, potem Kaliszu, a uchwa
lony przezen zbi6r ogtosit Mikotaj Trqba jako wyJ'qczny kodeks 
partykulampgo prawa polskiego. Zbi6r ulozony jest porza.dkiem 
systematycznym, na wz6r dekretali6w Grzegorza IX.; ustawy 
w nlm zawarte przeszl'y do wszystkich zbior6w p6iniejszych~ 
Drukowany by!' juz u schylku XV. wieku. 

3) Zbi6r Jana LaskiegoB). Za sprawij arcyb. gniein; 
Jana Laskiego uchwalifsynod t~czycki w r. 1523 uJ-oienie no
wego zbioru, zlecajqc t~ spraw~ Janowi Chojefiskiemu, archidyak. 
Krakowskiemu i Jerzemu Myszkowskiemll, kal1onikowi gnieiniefi
skiemu. Zbi6r przez nichufozony przyj~to na syl10dzie f~czyckim 
r. 1527; tenze skJada si~ z dw6ch cz~sci: pierwsza pod nazw'l 
,.vetera"stanowi statut Trqby, druga pod naZWq "nova" p6iniej
sze przepisy, a mianowicie uchwaJ-y kilku synod6w prowincyo
nalnych, odprawionych pod przewodnictwem Laskiego. I ta cz~sc 

czycy pod arcyb 
znachodzq, si~ tylko 
8, 12 i 13. 

Pe1:kq,. \A/ pierwotnym zbiorze Jaroslawa Bogoryi 
uchwa1:y synod ow, wymienionych pod 1, 3, 4, 6" 

1) Bulle z 24. sierpnia 1513 i 8. stycznia 1417, zamieszczone' 
\v \vymienionych poniiej edyeyaeh. 

2) D\vie pierwsze edycye, pod tyt. Statuta provincialia toti provin
ciae Gnesnensi valentia, sq, bez daty, pierwsza jest \ycd1:ug Heyzmanna 
(1. cit. p. XIV.) z r, 1499, drugaz pierwszych dwoch dziesiq,tck XVI. 
stul. Pozniejsze wydania; 1512 \oY N orymberdze per Hieron. Hoeltzel 
(wraz z stat. dyec. \Vroclawskiej p. niiej nota 9), 1518 w Krakowie 
u Hallera, staraniem Rudolfa Agricoli, 1527 i 1528 w Krakowie u Ma
cieja Scharffenberga (razem z statutem Laskiego, p. niiej), takie W ogol
nym zbiorze Mansi' ego t. VIII. 991. :.: ajnowsze wydanie jest Hey Z.

man n a w dodatku do cyt. pO'wyiej dzie1:a. 
3) Przedteni jeszcze, w r. 1485, uloiyl Mikolaj Kotwicz, ar

chid. pozn. i kan. gniezn. z polecenia arcyb. Zbigniewa Olesnickiego 
(m1:odszego) zbior, z ktorego atoli tylko wyjij,tek si~ utrzymal pod tyt.: 
Doctoris Nicolai Kottovicii decisiones de interdicto et excommunicatione 
(umieszczony w Easkiego zbiorze ustaw swieckich, Commune inc1yti Po
loniae regni privilegium 1506, w Volumina leg. t. 1.). 
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podzielona jest systemem zwyklym na 5 ksiqg. Drukieni ogh)
szono zbi6r Laskiego zaraz w r. 15271

). 

Pr6cz tych zbior6w wydano jeszcze osobno uchwaly nie
kt6rych synod6w prowincyonalnych. 

Mamy wreszcie z tego okresu uchwaly synod6w dyecezyal
a raczej przepisy biskupie natych synodach wydane. Z tych 

najdawniejsze Krakowskie wydat prof. Hey z man n w r. 18753
). 

TYTU:tIIL 
OD SOBORU TRYDENCKIEGO PO NASZE CZASY4). 

A) Rozwoj pra wa. 
§ 18. 

Z polowij XVI. w. mamy zaznaczyc znOwll stanowczy zwrot 
w historyi prawa koscielnego; jest on wp~ywem walk i przesilen, 

1) Statuta provo Gnesn. antiqua revisa diligenter et emendata ... 
ductn. et impens. Joannis de Lasco, archiep. Gnesn., excussum Crac. 
per Math. Scharff. dirigente Stanis!. Sudolski, plebano in Kuthno IE s t, 
reich e r Bibliografia XV, XVI, w str. 19l) podaje pod 1'. 1527 trzy 
edyeye). Pienyszij, ez~sc stano\vi statut Trij,by, druga ma tytul: Statuta 
nova inclytae provo Gnesn. tempore praesidcntiae. Joannis de Lasco it; 
diversis syn'odis provinc. confecta et approbata. Ponowne ,yydanie w Km
kowie 1528 u Scharffenb. (u Estreichera pod tym r. dwie edycye). 

2) Z Jochem i Estreichera wymienimny miano\\'icie; Sanctiones 
ecc1esiasticae imprimis autem statuta in divcrsis provinc. synodis a Joanne 
Laski... sancita Crac, typis Scharff. 1525. Constitutiones et articuli sy
nodi laneiciensis 1507, item Piotrkovicnsis 1513, item Piotrko,;-icnsis 1532. 
Crac FloI'. Unglerius 1532. Decreta et constitutiones SY1L,di prm-. Pe
tricoviae a. 1542 ... praesidente Petro, arch. Gnesn. (Piotr Gammt) cdc

bratae Crac. 1544. 
3) \V cyt .. powyiej dziele, gdzie sig znachodzij, nast~pujij,Cc statuty 

synodalne biskupow krakowskich; ~ankcra z r. 1320, Jana Grota 1331, 
Floryana lVIokrskfego 1373, Piotra V{ysza 1396, Wojciech,l Jastrz~bca 
1423, Zbig!1ie,'V-a Olesnickiego 1436, Tomasza StrzQpiIlskicgo 1459. Procz 
tego wyszly drukiem z tego okresu: Synodalia statuta cpisc. Conradi, 
Petri ct Rudolphi Vratislaviensium Vratislaviae (1475) Statuta synod. al1-
tiquae dioec. Vratis!. Joannis Turzonis episcopi jussu, N orimbergac 1512 
,Haz ze statutem Traby). Statuta diocesana pro dioec. Gncsn. cd. E a ~~ k i 
Crac. in aedibus Haller 1513. Statuta Vilnensis dioec. per principem J 0-

a11ne111 ex ducibus Lithuaniae". episc. Viln. edita Crac. 1528. Statuta 
synodalia Andreae (Goslawickiego) cpisc. Posnaniensis (-i- 1426) ed. Hey z' 
m a 11 n IV V. tomie Starod. pro p. pomnikow 1878. 

4) Literatura. Phillips IV. §. 197-200. Walter S. 112 
do 116. Schulte Kirchenr. I.,. S. 78, 89-90. Richter §. 75-78. 
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kt6re jui od XIV. w. ogarn~ty spoleC'zenstwokoscielne. Zaledwie 
kosci6I- stan'l} u szczytu swej pot~gi, powstaly dwa silne pr'ldy' 
przeciw ustalonemu przezen porzCjdkowi rzeczy. Jeden wyszed~ 
z poza koscioJ'a, od wJadzy panstwowej, a d'liyJ' do jej zupelnego 
wyzwolenia z pod wplywu koscioJa; drugi powstat w samemie 
jego fonie, a walczyJ przeciw zcentralizowaniu rzC!,d6w koscielnych 
w n:ku papieia. Niepodobna skreslic przebiegu tych walk, zoa, 
czyl'ohy to pisa': history~ powszechnC!. MaiC!c na uwadze rozw6j 
prawa, powiemy w kr6tkosci: pierwszy Z owych kierunk6w zwy
ci~iyt, drugi upadt Kosci6t zmuszony tedy byl ustC\pic na pole 
czysto koscielne - wszystko co dawniej ze spraw swieckich do
staro si~ pod jego ustawodawstwo i sCjdownictwo, przesdo napo
wr6t do panstwa. Ustr6j koscielny pozostat natomlast ten sam, 
usilowania przeciwne zaledwie przemijajqcy miaJy skutek. 

NiezawiSle od tych gMwnych +>r<}d6w slyszymy z kazdego 
obozu wolanie 0 reform~ dyscypliny, 0 uchylenie naduiyc, kt6re 
przez ciCjg wiek6w srednich wkradty si~ byJy do wielu instytucyi 
koscielnych. Protestantyzm. wyciCjgai<lc bezwzgl~dnie na jaw 
wszystko co byJ'o wadliwem w spoleczenstwie koscielnem, nie 
pozwalat dJuiej zwlekac z tCj reformC:l. 

Taki byl stan rzeczy w poJ'owie XVI. wieku; pod jego 
wpJ'ywem dokonar s1~ na soborze Trydenckim ostateczny zwrot 
w prawie koscielnem. W uchwalach soborn widzimy sformulo
wane wyniki walk sredniowiecznych, jak je powyiej skreslilismy. 
1 tak oie znajdzie-my juz w nieh, jak w corpus juris canomCl, 
przepis6w 0 stosunkach prawno -prywatnych, wog6le niekosciel

nych. Uznanie papiestwa jako najwyiszej w kosciele wJadzy, jak. 
kolwiek dogmatycznie jeslcze nieokreslone, przebija si~ dosadnie 
w uch warach soboru. Dyscyplina koscielna wreszcie w kaidym 
niemal wybitniejszym kierunku dowata reformy. Takiem wyszlo 
prawo koscielne z pod uchwat soboru Trydenckiego, p6iniejs~e 
czasy jUi go zasadniczo nie zmienUy. 

GMwnem tedy ir6dlem nowego prawa- jus novissimum-jak 
je niekiedy nazywajC:l- Slj, uchwaty so b 0 ruT r y den c k i e g 0 1

). 

1) Do historyi soboru Trydenckiego: Pietro Soave Pol a no (PaweJ: 
So. r p i, z zakonu Serwitow) Storia del condlio di Trento w Londynie 
1619 (po lacinie tamze 1620, ,y Lipsku 1690). dzie.J:o pisane w nie
przyjaznym soboro,vi duchu. Przeciw niemu skierowane: Sforza Po. l1a
vic in i.Cjezuita) Storia del concilio di Trento w Rzymie 1656 (po laci
nie II" Antwerpii 1673). \\' e sse n b erg Die grossen Kirchenvers. des XV; 
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zwo:tar go papiez Pawel III. bul!~ "Initio nostri" z 21 maja 1542 1
), 

a pierwsze posiedzenie odbyto si~ 13 grudnia 1545. Obrady po 
kilkakroc na czas dtuiszy przerywane, trwaJy przez nast~pnych 
lat osmnascie (do r, 1563), a posiedzen publicznych odby~o si~ 
w tym czasie 25 2). Powzi~te tu _uchwaty zawierai~ cz~sciij orzecze· 

dogmatyczne, decreta i canones3), cz~sci~ przepisy, dotyczqce 
karnosci koscieinej, decreta de reformatione4

). Bull& Piusa IV. 

u. XVI. J'Lhrh. 1840. I?~anke Die rom. Papste del' letzten vier Jahrh. t. l., 
II. i6-te wyd. 1874). Slo/winski Fel. Dzieje powszechnego soboru 
T ryd. Krakow 1857. Procz tego zbiory ~okument~\y: L e F 1 a t M01~umen
tarum ad historiam Conc. Trid. spectantlUm ampltss. colI. 1781. I tom, 
P I a n k Anecdota ad Conc. Trid. pertinentia 1793 - 1818. Sic k e 1 Zur 
Gcschichte des Conc. V. Tricnt. Actenstiickc aus oesterr. Archiven 1872. 
The i 11 e r Aug. Acta ge11uina S. Conc. oecum. Tridentini w Zagrzebiu 
i Lipsku 1875 Dollinger Ungedruckte Berichte u. Tagebuchcr zur 
Gesell. des Concils. y. Trient. 1876. Dembinski Die Beschiekung des 
Tridcntennes dureh die Polen u. die Frage von l\' ationalconcil. Breslau 
1882. Druffel Monumenta Trid. Bcitr. zur Geseh. des Coneils von 
Tricnt. (\Vyd. Bawarskiej Akademii) 1884 nst. POI'. takze Her g e n r 0-

the r Kircheng-. III. 460. . 
1) Zamieszczana zwykie IV edycyach soboru Trydcnclnego; ,,- edy-

cyi Richtera p 1. 
• 2) vV szczeg6lnosci: od 13 grudni~ ~ ~44 ~o 11 marca 1 S~.7, 

odb'do siE; 8 scsyi II" Trydencie (13 grud111a 1 :'45, / styCZl1. 4 ll~te';.O, 
8 k;Yietnia. 17 CZen\Ta 1546,13 stycznia, 3 marco.. 11 marco. 1::>4/), 
poczcm z powodu grasuj'icej w Trydencie zar~zy,. S?b~r przeniosl siE; do 
Bolonii; tu odprawiollo sess. 9 i 10 (?1 kWletl11~ l.~ czerw~a 1~47). 
Potem odroczyl: siE; sobor i zebral dopIero w TryaenclC 1 maJa 1 j 51), 
juz za pontyfikatu Juliusza III. (1550 -1555). W tym i nastE(pnym roku 
ociprawiono ·szesc sesyi (1 maja, 1 wrzesnia, 11 pazdz, 2? Estop: 1551, 
25- stycznia, 28 kwietnia 1552), poczem z powodu ~ypadk.o,~· wOJen~1Y~11 
sobol' znOWll siE; odroczyL Siedmnasta sesya odbyra SIE; doplelo 18 SLyCZ
llia 1562 za papieza Piusa IV., nastE;pnych OS111 w :y~n i nast;pnym :'oku 
(2() lutego, 14 maja, 5 CZCrlyca, 17 lipca, 17 :Yrzes;1Ia 15~)~, j 5 lJpca, 
1 I jistopada, 4 grudnia 1563) Mala liczba posled~cn p~blJczn~ch, tem 
sic tlumacz\-, ze '\'fasciwe obrady tocz'i siE; na posledzemach taJl1ych. 

~ • 3) D ~ C I' eta okreslaj'i pozytywnic zas.ad<; dogmat~~cznlj" c~. no 11. e s 
lleg;ltywnie, odrzucaj'ic pod kar'i exkomu11l1n zdame teJ. zasadzlC p:ze-

· • . SI' qlll'S dixerit in ec~l"sia catholica non esse hlerarchlam .cJ\yne: n. p., ~ , vv . 

diYina' institutione constitutam .• , anathema sit I sess. 23, kan 6). Dekrety 
dogmatyczJ1c i reformacyjne podzic1one S'i zazwyczaj. na capitula. . 1 

,I) \\T szczcgolnosci zapadly dekrety reformacYJne na 10 seSyac.1, 

t . ~ 6 ~I 13 14 21 do 25: sesya 24 ma nadta osobny rozdzlal de · J. J, , , " , .. 
reformatione matrimonii. 
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"Benedictus Deus" z 26. stycznia 1564!) nastClpHa publikacya de
kret6w Trydenckich w Rzymie 2); przyj~cie zas takowych ze strony 
rzqd6w swieckich napotkafo na przer6ine tmdnosci, kt6re tei op6-
inity publikacyC! w poszczeg61nych krajach i dyecezyachB). Szcze
g61ny obr6t wzi~fa ta sprawa w Polsce: trudnosci napotkano tu 
nie ze strony rZijdu, leez ze strony episkopatu. jui: na sejmie. 
Parezowskim r. 1564 przyjCll' kr61 Zygmunt August podane sobie 
przez nuncyusza Commendoni'ego uehwaJ'y Trydenckie, podczas 
kiedy ze strony koscielnej w tym roku tylko prowincya lwowska 
i dyecezya poznan3ka takowe przyj~l'a4), Zreszt& za~ nastqpilo 
ogJ'oszenie ustaw Tryd. dla kosciota polskiego dopiero w 13 iat 
p6iniej na synodzie Piotrkowskim r. 15775). Wniesiono tylko 
jeszcze do papiei:a prosb~ 0 suspenzy~ przepis6w, dotyczq cycn 
kllmulaeyi beneficy6w i obowiClZku rezydencyi, 0 czem powiemy 
w wlasciwem miejscu. 

Pierwsza oficyalna edycya uchwal trydenckich pojawira si~ 
zaraz w r. I564 G), potem· by to bardzo wiele wydan, w kt6rych 

1) ,V edycyi Richtera P. 480. 
2) l'Iloc obowiqzujqca pocz~ht si~ poza Rzymem z dniem 1. 

1564 p. bllllQ Piusa IV. "Sicut ad sacrorum" z 20. lipca 1564, u Rich
tera p. 484. 

3) We Francyi zwlaszcza sprzeciwili si~ krolowie ogloszeniu ustaw 
Trydenckich, poniev\Taz zdaly im si~ sprzeczne z prawami kosciola galli
kariskiego. lVIimo to duchowieristwo uwazalo si~ zwiqzane temi llstalntmi, 
jak swiadczy mianowicie deklaracya na zgromadzeniu ducho,yjel1stwa 
francuskiego z r. 1615, p. ".\ndre Droit Ci1110n. pod Trente VI. 297. 

4) Pierwsza w Jistopad;;ie 1564 nil synodzie prowincyon. hvowskim 
odbytym pod arcyb. Tarlq i legatem Commendonim; drugaw pazdzier
niku t. r. na synodzie dyec. pod biskupem .\damem Konarskim. 

5) 0 recepcyi soboru trydenckiego IV Polsce: Listy Commendo
ni'ego w Albertrandego Pami~tn. 0 dawnej Polsce (Wilno 1847 do 
1851) I. 175. Bandkie Jan ,Vinc. Historya pram, polsk. (1850) str. 
499. Slotwillski Fe!. Dzieje powszech,soboruTryd. 1857. l'IIoraw
ski Szcz~sliy Akta synodu prowinc. l\vowskiego w r. 1564 odbytcgo 
1850. 1;\ u r z y ris k i Piotr Prawo polskie prywatne (1868) t. II. Hey z
man n Zur Publication del' Trienter BeschlUsse in Polen, IN Arch. t. 22 
(1869), BuliJlski Hist. kotic. polsk. II., 121, III., 419. Pald11ski 
Poczqtki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575 -15 7 7 wydal 
i rozprawkq 0 synodzie Piotrkowskim z 1'. 1577 poprzedziL. \Varszalya 
1877 (Zrodla dziej. III). 

6) Canones et decreta sacrosancti oeeumenici et generalis concilii 
Tridentini .. Romae apud l'Iianutium 1564. Przcdtem juz wyszly drukiem 
uchwaly poszczegolnych sesyi. Pierwsze 23 sesyi ,yydaJ: J. B. B 0 z 0 I a_ 
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obok uchwal soboru umieszczano taki:e w zwiqzku z niemi b~d,,!ee 
i orzeezenia kongregacyi Humacz6w (p. nizej). Rozpows'le

chnione by~y mianowicie Hezne wydania Gallemarta (pierwsze 
w Kolonii 1618) I). Najlepszepo dzis dziefl jest wydanie l:<ich· 
tera i Schultego Canones et decreta concilii Tridentini W Lip
sku r. 1853. 

Cytujemy ustawy Trydenckie, podajqc sesy~ i capitulum lub 
~a-on n p "'essio 6 cap 7 Sess. 21 cap. 7 d~ reformatione "'.\,.. tl , e lif _ • f 

Sess. 22 can. 1. 
Po Trydenckim odbyt si~ jeden jeszcze tylko sob6r powsze

chny: Watykanski 2), zwolany bull& "Aeterni patris" Z 29. ezerwca 
18683) na dzien 8. grudnia 1869. l'liezflliernej donioslosci Sq 

uchwary tego soboru, okreslajqee dogmatycznie znaezenie i tresc 
wJadzy papieskiejJ). Natomiast nie wydal soMr Watykanski za
dnych postanowien w zakresie seisle prawnym, nie powzi<!J de· 
kret6w de reformatione w znaczeniu soboru Trydenckiego. Byt)' 
wprawdzie pod tym wzgJ~dem przygotowane liczne wnioskiD

), 

r. 1 j 63, wellIug tego wyszlo tlumaczcuic polskie pod tyt : 
koncilium Trydei1ckiego 110woskonczonego wyroki i \lshwy... \\'ydane 
przez J. Bclbt. Boz01c;: lac. jQzykiem, a l'IIarcin S i e 11 n i k same ustawy 
t\'lko l1Ll polskie przelozyl, dla ludu pospolitego co najkrocej bye moglo 
,\~, Krak. 1565. 

1) ,Yydanic Gallemarta zakazan.e 11a indeks. ~Yzic;:te ponie, 
,,'az wore\\' postanowieniu sob. Tryd. zawleraIo ml'agl obJasnJaj'!ce. 

~) Z nader obfitej literatury 0 soborze \\T atykanskim wymi:nimy 
Pisma: Jan u s (Dollinger)? Del' Papst. u. das Concil. 

1869. Hergcnrother.'\nti-Janus 1870 . • \cion Zm. Gesch. desyatican: 
Concils 1871. C e c co ni Eug. Sioria del concilio Vaticano, scntta SUI 

documenti originali Vo!. 1. Roma 1872 (nicm. p. j\1o lit 0 raw Re· 
1873) Vol. II. 1879. Fromman Gesch, u, Kritik des VatIc. 

Coneils 1873. Vering Lehrb. 8 46. Akta dotyczqce sobo1'U mozna zna, 
1eze po wi~kszc.i IY .'",rchiy. f. Kath. KirchenI'. t. 22. 115t , ~ nadto 
'I' llilstQPujqcych zbiorach: .\cta et decreta 55. et occum, Cone. "iltl.cam. 
Friburgj 187 1. F l' i e d b erg Sammlung der • .\ktenstlicke zum ersten vatic. 
Concil: :\1 a I' t i 11 Omnium conc. Vaticani... documeniorum collectio 1873. 
F rico d ri c 11 Jan Documcnta ad illustrandum Conc. Vaticanum 1871-72. 
'rente Gesch. del' vatican ConcilS' 1877-83 Hinschius III. 452. 
Takzc \v 7-11 tomie dzieia Roskovany'ego Romanus Pontifex 

(1867-76). 
0) Y\' • .\rchiv, t. 20 str, 366. 
4) 0 tem nizej. 
5) Trese tych wniosko\\' (SChemata) podana IV ".\rch. t. 23 (1870) 

str. -+ 7 8. 
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zanim jednak przeszry pod obrady, nast(!piJo wskutek wypadk6w, 
politycznych odroczenie soboru na czas nieograniczony'). 

Co si~ tyczy prawodawczej wl'adzy papieskiej, to zaszl'a w tyrrr 
okresie 0 tyle zmiana, ie nie wykonywa jej teraz zawsze sam 
papiez, ale takie w jego imieniu i zast~pstwie osobne 1m temu 
ustanowione wJadze, mianowicie kongregacye kardynalskie. Mi~
dzy temi najwazniejsz<} pod wzgl~dem prawnym jest kongregacya, 
Uumacz6w soboru Trydenckiego (S. Congregatio Cardinalium 
Concilii Tridentini interpretum), kt6ra rna sobie udzieion<! moc 
autentycznego interpretowania ustaw Trydenckich. W ydane w tyro 
zakresie orzeczenia kongregacyi. declarationes, mai<! powag~ pra
wa, Sq tedy po dzis dzieti nowem zrodl'em prawa koscieinego .. ' 
We wJasciwem miejscu b~dzie mowa 0 organizacyi i zakresie 
dziatania tych wradz papieskich. 

Zmienia si~ takze w tym okresie postac zr6deJ prawa pare, 
tykularnego. Wbrew postanowieniom soborn Trydenckiego poczy
na z koncem XVI., w. ustawac odprawianie synod6w prowincyo-· 
nalnych, a od polowy XVIII. w. takie synod6w dyecezyalnych2). 
Wladza prawodawcza spoczywa wi~c przewainie w r~ku biskll-' 
p6w. Natomiast wzmaga siE: coraz bardziej wpryw wladzy patio 
stwowej na stosunki koscielne i st(!d stajq si~ w naszych czasach 
przepisy panstwowe jednem z najgMwniejszych zr6del partyku
iarnego prawa. Wydaje j e patistwo b(ldz jednostronnie, bqdz na 
podstawie uklad6w z wladz~ kosciein(l. mianowicie honkorda-

1) BUlij, "Postquam Dei munere" z 20 paidz. 1870 w Arch. to ;4 y. CLXX: Sobol' odbyi cztery publiczne cz. uroczyste posiedzenia 
(procz tego hczne kongregacye generaine i specyaIne). pierwsze 8 grudnia 
1869, ostatnie 18 lipca 1870. Ogioszono tylko dwie konstytucye dogma
tyczne: de fide catholica i constitutio dogmatica prima de ecc1esia Christi. 

2! ~opiero I~ naszych czasach usi1:owano wznowic dawl1ij, praktyk« 
odprawlama synodow partykularnych; tak odbyto syn. provinc. w \\'ie
dniu i Strzygoniu 1858, w Pradze i Kolonii 1893; dyecezyalne n. p. 

w Pradze 1863, w Strzygoniu 1860, w Gnieinie i Poznaniu (wfasciwle 
zgromadzenia dziekanow) w latach 1866-1872. We Francyi dopiero od 
:' 1849 zezwoli1:a w1:adza rZij,dowa odpra\viania synodow provvincyon. 
1 dyecezyalnych, p. Andre Legislation v. Concile 1. 279. Collectio 
Lacensis t. III. 1\'ie majij, natomiast charakteru synodow zgromadzenia 
duchowierlstwa fra.ncuskiego (assemblees du c1erge de France), ktore od
bywaiy si~ co pi~c 1at. Protokoly tych zgromadzen - bardzo waine 
dla histo~'yi prawa koscielnego franc. - wydal D u ran th 0 n Collection 
des proces-verbaux des assemblecs generales du c1erge de France w Pa
ryiu 1 7 6 7 - 1 7 80. 
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t6w. Takowe zawarto n. p. z Polsk~ (r. 1737), Z Hiszpaniq (1753) •. 
z Neapolem (1741 i 1818), Z Francyq (1801), z Bawaryq (1817), 
z Rosya (1847), z AustryCl (1855). 

B) Zbiory. 
a) l'ooo3zeefme. 

§ 19. 

Nalei.y przedewszystkiem zauwaiyc, i.e zbiory tego okrestr 
nie dotyczij wyJClcznie zr6del w tymie okresie powstalych, lecz 
obejmuj<} takie zr6dJ'a dawniejFze. Podzielic je moina na trzy 
kategorye: zbiory ustaw synodalnych, konstytucyi papieskich, 
rozporz<!dzeti wJ'adz papieskich. 

l)Zbiory powszechnych ustaw synodalnych. Takowe 
zawieraj& najcz~sciej obok sobor6w powszechnych takie synody 
partykularne, Sil zas wszystkie pracami prywatnemi bez cechy ofi~ 

cyalnej. Poznalismy jui w poprzedzaj&cym okresie dwa takie zbiory 
(p. str, 52); Iiczba ich znacznie wzrosla, odkCld wiE:ksz'l pocz~to 
przywiClzywac wag~ do badati zr6dfowych 1). W XVII. w. wydali 
znaczniejsze zbiory: Binius2), Sirmond~), Labbe I Cros
s a r t4); najobfitszych zas' dzis jeszcze powszechnie uiywanych clo
starczy~ wiek XVIII. Sij to mianowicie zbiory H a r do u i n'a5), 

Col e t i'e g 0 6), Man si'e g 0 7), Z kt6rych pierwszy si~ga najdalej, 

1) 0 tych zbiorach He f e 1 e Conciliengesch. 1. 61. 
2) Bin ius Sev. Concilia generalia et provincialia, w Kolonii 1606 

1618 (5 vol.), w Paryiu 1636 (9 vol.). 
3) Sirmond Jac. Conc. g'ener. ecc1esiae cath. IV Rzymie 1608 

(4 v.ol.). 
4) Sacrosancta coneilia ad Regiam editionem cxacta, studio Phil. 

Labbaei et Gabr. Cossartii w Paryiu 15 Vol, 1671-72. Przedtem 
(1'. 1644), wysz.ra \v Paryiu t. zw. collectio regia w 37 vol. Jako uzu
pclnienie wydal B a 1 u zeSt. ;'IT ova collectio conciliorum t. I, w Paryiu 
1683 i 1707. 

5) H ar do u i n J. Collectio maxima conc, generalium et provine. 
w Paryiu 17:2 5 (11 t. 12 vol.). 

6) Col e t i Nic. Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta 
w Wenecyi 1728-34 (23 voL, do tego jako uzupelnienie: Man si J. 
Dom. Sanctorum concH. et decretorum nova collectio 1748-52 (6 tom.). 

7) ]\I[ a n s i J. Dom. Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio t, 31; t, 1-13 w Florencyi 1757-67,1. 14-31 w Wenecyi 
J 769 - 1 798. Przc druk (facsimile) tej edycyi poczij,l wychodzic w Paryiu 
i Berlinie 1884. 
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bo at po r. 1714, ostatni zas jest najobszerniejszy, jakkolwiek 
tylko sit;ga do po~owy XV. wieku. 

2) Zbiory konstytucyi papieskich cz. bullarya. Od 
pbl'owy XVI. w. pojawiajCl si~ chronologicznie uloione zbiory 
konstytucyi papieskkh, kt6re otrzymaJy naZWt; "bullaria" chociaz 
nie same tylko bulle S<'l tam umieszczone. Pierwsze wi~ksze bulla· 
ryuml) wydal adwokat rzymski Laertius C h e ru bin i; p6zniejsze 
zblory bCldito t<'lczyky si~ z poprzedzaj<'lcemi, stanowiijc cillg dal
szy takowych, b<!di rez wl"acaJy do czas6w dawniejszych. Moina 
w tej mierze odroznic trzy grupy bullary6w: 

a) Edycya RzymSi(a Cherubinow i jej kontY!1ua~ye. Lailrtius 
C her ubi n i zebra} w r. 1586-1 590konstytucye od Leona I. do 
Sykslusa V. (440-1585) i doprowadliJ' je w drugiem wydaniu z r. 
1617 do Pawl'a V. (1605-1621). Syn jego Angelo Maria Cheru
bini pomnoiyl' zbior ojca konstytucyami p6iniejszemi po r. 1637, 
jego wydanie z r. 1638 obejmuje 4 tomy. Franciszkanie Angelus 
a Latusca i Jan Pawe} aRoma dodal;! w r. 1672 dwa tomy, ktore 
dosz}y do Ktemensa X. (1670-1676)2). 

bJ Edycya Luksemburgska i jej kontynuacye. W r. 1727 po, 
jawHa siEi w Luksemburgu nowa edycya bullaryum w 8 tomach 3), 

z ktorych pierws~e 6 byly powtorzeniem edycyi Rzymskiej, a 7 i 8 
zawieral'y poiniejsze konstytucye do Benedykta XIII. (1724-1730). 
Do tego dodano w latach 1730-1741 pi~c tomow! kt6re miesz
cz<'! konstytucye dawniej pomini~te, a potem (1741-58) jeszcze 
6 tom6w z konstytucyami do smierci Benedykta XIV. (1758)4). 
Tak wi~c obejmuje edycya luksemburgska w ostatecznej tej for
mle 10 tomow od Leona l. do Benedykta XiV. (440-1758). Od 
11 tomu opana zresztq ta edycya na edycyi Rzymskiej, do 
kt6rej teraz przychodzimy. 

c) Edycya Rzymska Karola Co c que lin e s'a i jej kontynu· 
aCyl:!. Ta edycya w cal'osci stanowi najdoktadniejszy zbior, dopro
wadzony do naszych czasow. Pierwotnie wyszro tomow 14 (w 28 

1) 0 innyeh z XVI. w, podaje wiadomosc Sen tis \Y Theolog. 
Literaturblatt 1870, str, 503. 

2) 'vV Lugdunie 167 Z wyszlo ponowne wydanie pierwszyeh 5 
1Omo'w 

3) Pod tyt. :.'\Iagnum bullarium Romanum a b, Leone 1\1. usque ad 
Bcncdictum XIII. Luxemb, sumptibUs Andr. Che,'alier 1727 (przedruk 
1742). 

--!) T'2 torTlY .jol..~ntko\\-e : :\Ltgnulrl bullariu1l1 20111UllU111 

seu ejusdem continuatio que supplementi loco est. 
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wolum.) w czasie od r. 1733 do 1756 z konstytucyami od Leona l. 
do Klemensa XII. (t 1740) 1). Bezposrednio l'ijczy si~ z niemi 
bullarvum Benedykta XIV. (1740-1758), w 4 tom. w latach 1754 
do 1758 wydane 2). 

W r. 1835 rozpOClqf Andrzej Bar be r i kontynuacy~ po
,\"yz5zych zbiorow 3), poczynaj<'lc od Klemensa XIlL, nast~pcy 
Benedykta XIV.; wyszto vol. 20, do papieza Grzegorza XVI. 
{1831 do 1846). Konstytucye wreszcie Piusa IX. Sq osobno ze
brane pod tyt. Acta PH IX, w Rzymie 1848-1865. POiiowne 
wydanie zbioru Cocquelines'a pocz~Jo wychodzic w Turynie od 
'0d r. 1857; dotqd wyszlo tomow 25 4). 

W wymienionych tedy pod c) bullaryach mamy zebrane 
konstytucye papieskie 0 1 r. 440 po dni nasze. Procz tego wy
dana kilkJ. zbiorow Iist6w papieskkh, ktorych szereg rozpoczyna 
cenny ale niedokonczony zbi6r Piotra Co U s tan fa 5). Zwr6cono 
takie uwag~ na dawne reg est a papieskie, to jest kopie Jist6w, 
przechowywane w archiwum; w najnowszym czasie pojawi~ si~ 
cary szereg tego rodzaju publikacyi 6). 

1) Tom I-V. majq, tytul:: Bullarium, privilegiorum ac ciiplomatum 
Romanorum Pontifieum amplissima collectio opera et studio Carol. Cocque
lincs. T. VI-XIV.; Bullar;um Romanum, seu novissima et accuratissima 
cellectio apostolicarum constitutionum. Najpierw wyszedl t. 7 (1733), 
t. 8-13 wyszry w latach 1734-38 t 1 zas pojawil: si« w r. 1739, 
J"eszta (t. 2-6 i 14) w lataeh 1739-1762. 

,2) Ponowna edycya w Meehe1n 1826, w 13 vol. 
3) Pod tyt,: Magnum Bullarium Roman. Pontificum Clementi~, XIII., 

Oem. XIV., Pii VI., Pii VII., Leonis XII., PH VIII. et Gregorll XVI: 
constitutiones compleetens, quas eollegit Andreas advocatus Bar ben 
t. I.-V. opera et studio Alex. S pet i a 1835-1842, t. VI.-XX. opera 
.et studio Rainaldi S e g ret i 1857 ust. 

4) Bullarum, diplomatum et prlvileg. sael'. Roman. Pontificum 

Tauriniensis editio cura Tomasetti. 
5) Co U s tan t P. Epistolae Romanorum Pontificum et quae ad eos 

scripta sunt a Clem, I. usque ad lnnoe.. III, t. L ~b a. 67-440, 
w Paryzu 1721 (wi«cej nie wyszJ:o); drugl~ ~yd. stara~lem S c hoe 1: e
m an n a w Geiyndze 1796. Z innyeh wymlemamy: Thle 1 AndL EPlSt. 
Rom. Pontif. genuinae et quae ad eos sri pta sunt a S. Hilaro usque ad 
~Pelagium II., t. 1. 1868. Per t z e t Rod e n b erg Epistolae saeculi XIII. 
e regestis Rom. selectae 1. 1883 (w Mon. Germ.). 

6) J af f e Regesta Roman. Pontifieum ab condita ecclesia ad a. 1198, 
. w Berlinie 185 1 Obetnie drugie wydanie: ed. secundam et correctam 
,auspiciis Guil \Vattenbach curaverunt Loewenfeld, Kaltenbrun
ner, Ewald Lips, 1881 sq. - potthast Reg. Rom. Pontif. ab a. 

Bittnez. Prawo koscielne, Tom I. 
5 
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3) ZbioryrozporzCidzen w1'adz papieskich. Mi~
dzy temi najwainiejsze SIl orzeczenia Humaczow sohoru trydenc
kiego (p. wyzej). Za papieza Benedykta XIV. f'ocz~to wydawac. 
urz~dowl' zbior tych orzeczen, wydanych po roku 1718 1); w r. 
1884 byJo jUi 142 tomow tego zhioru. Nowe wydanie cal ego 
zbioru rozPOCZ!ito w r. 1876 w drukarni kongregacyi de propa
ganda fide. Dla praktycznego uiytku czyniono tei wyciClgi z ogol· 
nego zbioru b(ldi jako osobne dziela 2), bqdi jako dodatki do 
uchwal sobon: Trydenckiego. Mianowicie podaje edycya iipska 
Richtera dobry wyci<!g z uchwal kongregacyi. 

SCl jeszcze zbiory rozporz<ldzen innych kongregacyi, nie
rownie mniejszej atoli wagi pod wzgl~dem prawnym 3). 

b) Pariyfwlarne. 

§ 20. 

1) Uchwa~y synodalne. UchwaJy synod6w prowin
cyonalnych znaleic moina po czt::sci w zbiorach powszechnych-

1198 ad a.1304, t. 1., II. 1874-75. Pressutti I rcgestri del. Pontif. 
Onorio III., Roma 1884, Berger Les registres d'Innocent. IV., Paris; 
1881 sq. Her g en r i.i the r Leonis X. (1513-21) Regesta. Friburg.1884 sq. 

1) Thesaurus resolutionum s. Congr. Conc. Trident. 1 739. w U r~ 
bino, od r. 1811 w Rzymie. . 

2) Tak mianowicie Z a m bon i Collectio dec1arationum S. Congr. 
Conc., 8 tom. 1812-1816 (si~ga do 1'. 1880). Przedruk z Arras (Atre
bati) 1860-1868. Procz tego pocz~ly W llowszych czasach Ivychodzicc 
inne jeszcze zbiory, mianowicie; 1\1 U hI b au c r Thesaurus resolutionum S. 
Congr. Cong.quae prodierunt usque ad a 1871, w Monachium 1. 1. 1872 
n8t. Pallottini Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae apud: 
S. Cong1'. Congo prodierunt ab a. 1564-1869 vI' Rzymie t. 1. 1869 
nilt. (ma wyjsc 15 tom). Wycillg wainiejszych uchwal: w sprawach trak
tow2.nych sumarycznie (causae per summaria precum propositae) z Iat 
1823-1869 wydali Lingen i Reuss w Regensb. 1£7l. 

3) Tak kongregacyi 0 b r z ~ dow ej; Gar dell i n i Decreta autnent. 
Congr. sacrorum rituum, w Rzymie 1823, 3 wyd do 1836, tamie 
1836-58 (z tego wyci"lgi 1\1 artinucci w Rzymie 1845, Eberle 
wRegensb. 1851,iinne), Miihibauer Decr. auth.Congr. sacr.rituum, 
wMonachium 1862-1873 Supplem.t, 1. II. 1867. Kongregacyi indul
gentiarum et reliquiarum: Prinzivalli Resolutiones seu de. 
auth. s. Congl'. indulg... w Rzymie 1862, F a Ii s e s. Congr. indulg ..• 

-resolut. auth. Lovanii 1862. Kongr. jurisdictionis et immunita
tis: Ric c i Synopsis, decreta et resolutiones S. Congr.. jurisd..... w Tu

J.rynie 1719 2. t. 
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sobor6w mianOwlCle Hardouin'a i Mansi'ego (p. wyiej); procz 
tego S'l zbiory, dotycz~ceposzczeg6lnych kraj6w. Ograniczymy si~, 

w okresie poprzedzaj~cym, na irod}a kosciola pol ski ego 1). 
Az d0 XVII. w. odprawiano w Polsce jak dawniej liczne 

synody prowincyonalne, a uchwary tychie w nowe zestawiano 
zbiory. S~ to mianowicie nastt::puj<4ce: 

a) Z b i 6 r S tan i slaw a K a r n k 0 w s ki ego 2). Jui: synod 
Piotrkowski z r. 1557 zledl Stanislawowi D<tbrowskiemu, kancle
rzowi gnieiniefiskiemu i Fnmciszkowi Krasifiskiemu, archidyako
nowi kaliskiemu uroienie nowego zbioru. Wygotowali go na sy
nod Piotrkowski z r. 1577; gdy jednak tymczasem nastflpilo przy
j~cie uchwal soboru Tryd., okazala si~ potrzeba niejakich zmian . 
Uchwalouo tedy rewizy~ ulozonego zbioru, kt6r(l poruczono St. 
Krasinskiemu, archidyakonowi i Marcin. Izdbinskiemu, scholasty
kowi krakowskiemu. Tymczasem WZiqI si~ do tego dziela Stan. 
Karnkowski, na6wczas biskup wIodawski (od r. 1581 arcb. gnie
inienski), a ulozony przezen~bior pojawil si~ ju?: w r. 1579 3

). 

Podzieiony jest na 5 ksiClg, a to tak, :ie w pierwszych czterech 
m:eszcz~ si~ porzijdkiem systematycmym wyci&gi ze statutu Mi.
koJ'aja TrClby (oznaczone "ex antiquis") i ze zbioru .taskiego ("ex 

1) Z innych wymieniamy tylko najwazniejszc zbiory: dla W~gier: 
Pet e r f f Y Conc. eccles. in Regno Hungariae celebrata w vViedniu i Pres
burgu 17+1, 2.; ala Niemiec: Concilia Germaniae, quae ... Joan. Fridr. 
Schannat collegit, deindeJos. H2.rtzheim auxit wKoionii 1759-
63 (5 tom), kontynuowali (t. 6-9) Scholl 1765-68, Xeisser 
(t 10) 1775, (jako tom II. Hasselmanna index 1790). Do tego supple
menta Binterim i Floss w Koionii 1851 i 1852; dla Francyi: 
Sirmond Con. antiqua Galliae w Pm'yiu 1629 do tego supplem. P. de 
la Lande w Paryiu 1866; dla Hiszpanii: Saenz d'Aguirre 
Collectio maxima conc. omnium Hispaniae et novi orbis Romae 1693 ed. 
altera auctore Jos. Catalino Romae 1753- 54; dZa W. Brytanii: Wi 1-
kin s Conc. Magnae Britanniae et Hiberniae Londyn I 787. Staraniem 
Jezuitow z Maria Laach· ·wydana t. zw. CoIl e c t i 0 Lac e 11 s i/s (Acta 
et decreta conciliorum recentiorum w Fryburgu 1870 nst.), t. j. zbior 
synodow, odbytych po r. 1682, tomovi' VII. 

2) ,Vymieniajll dawniejszy zbior: Gnesnensis metrop. ecclesiae con
stitutiones synodorum provinc. w Krakowie 1574 (p, Jocher III. nr.7492), 
o ktorym jednakbrak bliiszej wiadomosci. 

8) Pod tyt. Constitutiones synod. metro eccl. gnesn. provincialium 
tam vetustorum quam recentiorum usque ad a. 1578, studio et opera 
Stan. K a r n k 0 w s kt, episc. Vladislaviensis et Pomer. collectae Crac. 
Andr. Petricovius impr. 1579. 

5* 
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n~vis"), tudziez l1chwaty p6iniejszych synod6w przed r. 1577 od
prawionych ("ex novissimis"), piqta zas zawiera uchwaty synod·u 
Piotrkowskiego z r. 1577, ~'6wnie wedl'ug materyi rozdzielone. 

b) Z b i 6 r Jan a W ~ iy k a. Jestto wlasciwie poprawne wy
danfe zbioru Karnkowskiego, gdyi tym samym jak ten idzie po
rzqdkiem i si~ga takie tylko do r. 1577. Dodane sC} tylko nie
kt6re uchwaty dawniejszych synod6w przez Karnkowskiego 
opuszczone, niekt6re znowu odpowiednio do zmienionych . sto~ 
sunk6w zmodyfikowane. Zestawili ten zb16r z polecenia synodu 
Piotrkowskiego z r. 1621 (pod arcyb. Gembickim) Jan Fox, ar
chidyakon krakowski, Marcin Kiocinski, prob05zcz na Kazimierzu. 
Franciszek Zajewski, proboszcz katedcy ~uckiei i Mikohj Skwier
nicki, kanonik Jowicki. Zatwierdzik go zas synod odprawiony 
·przez arcyb gniein. lana W~iyka w Piotrkowie r. 1618 1). 

UchwaJy synod6w odprawionych po r. 1577 wydawano 
z osobna; w drugiej zas poJ'owie XVII. w. zaniechano odbywa
nia synod6w prowincyonalnych. Ostatnim byJ' synod odprawiony 
w Warszawie r. 1643 pod arcyb. gniezii. Maciejem I.uhieiiskim 2). 

1) Tytul: Constitutiones synodorum metrop. eccl. gnesn. provo 
authoritate synodi provo Gembicianae per deputatos recognitae jussu vero 
et opera... Joannis W ~ z Y k archiep. Gnesn. editae Crac. ex officina 
Andr. Petricovii 1630. Drugie wydanie w Krakowie in typogr. CoIl. Maj. 
Univers. Cracov. 1161. 

2) Procz zbiorow Karnkowskiego i W~zyka mamy drukowane 
uchwaJ:y nast~pujs,cych synodow prowinc. tego okresu: Acta et constitu
tiones synodi provo Gnesnensis a. 1577 die 19. maji habitae. Crac. ,IS 78 
(test to synod Pioirko·wski, odprawiony za arcyb. U chariskiego pod prze
wodnictwem legata papieskiego Wincentego Laureo). - Constit. et decreta 
condita in provo syn, Gnesn., quam.... Stanis!. Karnkowski archiep. 
gniesn. Petricoviae habuit, a 1589, Pragae typo Othmari 1590. - Con
cilium provinc. regni Poloniae, quod Bern. Maciejowski, S. R. E. Presbyter. 
Cardinalis, archiep. Gnesn., habuit Petricoviae a. 1607, Crac, Andr. Pe
tricovius 1609 (ponownie tamze 1630). - Synodus provo Gnesn.sub ... 
Laurentio Gembicki areh. Gnesn. Petricoviae a. 1621 celeb rata. Crac. 
Andt. Petrieovius 1623 (tamze 1624). - Synodus provo Gnesn. provin. 
tiae sub ... Joanne \V~zyk archiep. Gnesn. Petricoviae a. 1628 celebrata 
Crac. in officina Andr. Petrie. 1629 (tamze 1641). - Synodus provinc. 
sub... Joanne W~zyk Varsoviae a. 1634 celebrata. Crac. ex officina 
Andr. Petric. 1636 (dwa razy, i tegoz roku w Wilnie). - Syn. provinc. 
. sub ... Mathiaf,ubienski, arch Gnesn. Varsoviae a 1643 celebrata. Vars. 

, in offic. Petri Elert 1646. - Nalezs, tu dalej; Akta synodu prowi~cyo
nalnego 1 wow ski ego w 1'. 1564 wodbytego, z aktow konstyt. metrop. 
lwowskiego wypisaJ: i wydal ks. Seweryn :\1 0 raw ski, we Lwowic 1860. 
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P6iniej odbywa}y si~ jut tylko synody dyecezyalne, kt6rych 
uchwary takte oglaszano drukiem 1). 

C) Z b i 6 r Po z nan ski. Uzupelniaj(jc zbi6r W «iyka uchwa· 
lami p6zniejszych synod6w prowincyonalnych i dyecezyalnych, 
utoiyl Krzysztof Z6rawski, kanonik krakowski i warszawski, 
w drugiej po}owie zesztego wieku nowy zbi6r, porz<!dkiem de
kretali6w Grzegorzowych. Zbi6r ten atoli pozostai w r~kopisie, 
at go w r. 1869 kilku duchownych poznanskich oglosilo dru
kiem. DotCld wyszedt t. I i II. obejmuj,!ce trzy pierwsze ksi~gi 2j. 

2. P r z e pis Y pan s two wei k 0 n k 0 r d at y. W kaidem 
panstwie S(l w nowszych czasach oficyalne zbiory ustaw i rozpo· 
rz<!dzen rz<!dowych, W kt6rychmieszcz& si~ takte przepisy doty
cz&ce stosunk6w koscielnych. W A us try i byly at do roku 1848 
dwa gMwne zbiory urz~dowe, to jest zbi6r ustaw s'!dowych (t. 
zw. lustizgesetzsammlung) od roku 1780-1848 i zbi6r ustawad
ministracyjnych (tak zw. politische Gesetzsammlung) od r. 1790 
do 1848, Pr6cz tego wydawano od r. 1819 zbiory ustaw pro
wincyonalnych. W miejsce tych zbior6w POCZ&} od roku 1849 
wychodzic dziennik ustaw panstwowych (Reichsgesetzblatt) i dzien· 
nik ustaw i rozporzqdzen krajowych. Dawniejsze przepisy (przed 
r. 1780 lub 1790) zawarte sij w zbiorze prywatnym Kropatschka 
(1740-1808) 3), prowincyonalne galicyjskie w zbio'rze Pillera 

D ale j s y nod y r us k i e; Synodus Ruthenorum provincialis, quam J os. 
Velaminus Rudzki, archiep. Kijoviensis ac metropolita Russiae ... a. 1626 
die 4 sept. in civitate Kobrynensi celebravit. Poczaj. typis PP. Basil. 1753 
(jestto jut druga edycya staraniem ks. Andrz. Bienieckiego). Synodus 
provin. Ruthenorum habita in civitate Z am 0 sci a e a 1720. Romae. 
typis sacr. Congr. de prop. fide 1724 drugie wydanic w \Vilnie 1777, 
trzecie tamze 1785, takze w Collectio Lacensis II. 1. 

1) Nie wyliczamy wydan statutow dyecezyalnych dla wi~kszej ich 
ilosci, odsy1:ajs,c do J 0 c her a III. 309 i Fa b is c h a str. 27 O. DOdajemy: 
Synodus archidioecesana Gnesnensis praes. Stan. Karnkowski, arch. gnens ... 
Lovicii a. 1583 celebrata, nec non articuli alterius synodi ejUSdem dioec. 
sub. Jacobo Uchanski habitae (r. 158q p. Bib!. \Varsz. 1872 t. 4, str. 493), 
nunc. primum... Zen 0 C hod y n ski edidit w Warsz. 1872. 

2) TytuJ:: Decretales summorum pontificum pro regno Poloniae, 
et constitutiones synodorum provo et dioec. regni ejusdem ad summam 
collectae. Cum annotationibus... curantibus plerisque sacerdotibus, Posna
niensibus editae.. Posnaniae 1869. tom II. complectens librum II. et III. 
Decretalium. cura et studio C hod y n sk i e t L i ko w ski Posn. 1882 . 

3) Sammlung aller Verordnungen und Gesetze etc. w Wiedniu 
1787 -1808: dalszy ci~g tego zbioru az po r. 1846 wydal Goutta 
(w Wiedniu 1812-33) i Piehl (1834, 1837-49). 
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(1772 do 1819). Przepisy rZ'ldowe. dotycz'lce stosunk6w kosciel
nych, zestawiano takie cz~sto w osobne zbiory 1). 

Konkordaty znaleie moina w og61nych zbiorach synodal
nych, w bullaryach i t. d. Wydano takie osobl1e zbiory konkor
dat6w, ale nie zupeJ'ne i nie dose dokJadne 2). 

1) Z austryjackich: Sammlung der alteren k. k. landes-f. Gesetze 
u. Verordn. in. publico-ecclesiasticis. Wien bei Trattner 1785. J ak.sch 
Gesetzeslexicon 1m geistl. Religions u. Toleranzfache w Pradze 1828-30 
R ie d e r Handbuch der k. k. Verordn. iiber geistl. Angelegenheiten t. 3 
IV \Viedniu i Lincu 1848 -5 9. 

2) M ii n c h Vollstandige (?) Sammlung a.ller alterer u. neuerer Con
cordate w Lipsku 1830. Lepsze: Nus s i Conventiones de rebus ecc1e-. 
siasticis inter S. Sedem et civilem potestatem initae Romae 1869. Vi'yci'1g 
w Moguncyi 1870. . 

ROZDZIAt. Ill. 

RYS LlTERATURY PRAWA KOSCIELNEGO 1). 

A) Literatura powszechna. 

§ 21. 

Nie moze tu bye mowa 0 dokJ'adnej historyi literatury ka
nonicznej, bo na to trzebaby osobl1ego dziela. Mamy tylkG 
w og61nych zarysach podae obraz jej rozwoju. 

Do poJ'owy XII. w. pojmowano prawo koscielne jako cz~se 
teologii, nie czyni'lC w wykladzie i w pismach rMniCy' rni~dzy 
przepisaini prawnemi, a zasadami dogmatyki Iub etyki. Dopiero 
z dekretem Gracyana poczyna siE: rozwijae samoistna nauka, a wi~c 
i sarnoistna literatura prawa kanoniCznego. Przypisae to naieiy 
.gl6wnie dwom przyczynorn. Raz. ie jut. w owym czasie wiele sto
sunk6w swieckich naleialo do ustawodawstwa i s~downictwa ko
scielnego, ie wi~c tern samem podnios~o si~ praktyczne znaczenie 
przepis6w koscielnych ; a powt6re, ze wiek XII. jest w~asnie epokl.i 

1) Lit era t u r a. D 0 u j a t (Dovatius). Praenotationum canonicarum 
libri V. (w Paryzu 1687 ostatnie wydanie p. Schotta w Mitawie i Lipsku 
1776-79) lib. V. c. 1-9 Sa r tide claris archigymn. Bononiensis pro
fessoribus, wyda.J: po smierci autora (t 1760) Fattorini w Bolonii 1769-72 
-G! ii c k. Praecognita uberiora universae jurisprudentiae eccles. Germano
rum w Halli 1786, S a vi gny Gesch. des Rom. Rechts im Mittelalter, 
2-gie wyd. 1834-51. t. IlL, VII. Stintzing Gesch. der popularen Lite
ratur des romisch-canon. Rechts in Deutschland am Ende der XV. u. im 
Anfang des XVI. Jahr. 1867. Phillips t.IV. SchuJte Lehrb. str40; 
Rrzedewszystkiem zas: S c h u 1 t.e Gesch. der Quellen u. Literatur des can. 
Recht. dotq,d t. L, II, do XIV. w., 1875-77 (p. § 4. Cytowane tamie 
dzielo M a as sen a .nie doszlo jeszcze do literatury). 
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odrodzenia si~ nauki prawa rzymskiego, zw1'aszcza w uniwersytecie' 
Bolonskim. Metod~ traktowania prawa rzymskiego zastosowano 
do ustaw koscielnych, a zatem poszto, ie je oddzielono od nauki 
scisle teologicmej i stworzono z nich osobnCl dyscyplin~ prawnCl., 

Jako pierwszego przedstawiciela tej nowej nauki uwaiac mo
ina samego 0 rae y ana. Jego dekret jest nie tylko kompilacYij, 
alE! takie praCij Iiterackq, "dicta", zw 1'aszcza samoistnym rozbio
rem teoretycznym. na wywodach prawnych opartym. Ale takie 
jako zbi6r stal si~ dekret Oracyana podstawij nauki prawa kano
nicznego, poniewai stanowi1' dla jego nash;pc6w przez; dJ'ugi czas 
wyJqczny przedmiot wykJ'ad6w i prac Jiter.ackich. Zt&d tei nazwa 
dec ret i s t a e (Iub canonistae) dla nauczycieli prawa kanonicz
nego, w odr6znieniu od legist6w, ucz'lcych prawa rzymskiego. 

a) Uniwersytet Bolonski, dajqc poczqtek nauce prawa kano
nicznego, wskaza./' zarazem kierunek jego literaturze. Jak bowiem 
wykfady w Bolonii, tak i pisma kano!1ist6w trzymaj'l si~ przez. 
nast~pne dwa wiekiscisle metody eksegetycznej, tJ:umaczq i obja
sniaj<! tekst ustaw. Zowiemy ten pierwszy okres (t 150-1350) epokq 
g los at 0 r 6 w, bo najprostszq i pierwotnll formq tej metody jest 
glossa. Nazywano tak kr6tkie objasnienia tek tu, kt6re spisywano 
mi~dzy wierszami (glossa interlinearis), iub po marginesach (gl. 
marginalis). Niebawem urosly te glosy w ca~kowite komentarze, 
spisywane przy tekscie (apparatus, lectura), lub tez osobno (com
mentarii, sumae). ale zawsze scis!e zastosowane do porz&dku zr6~ 
del. Kaidy prawie nauczycieJ i pisarz glosowa./' ustawy w wlasciwy 
sobie spos6b, a p6zniejszy uwzgl~dnial gIosy poprzednik6w, albo 
je sobie przyswajaj&c, alboz nimi polemizuj&c. Zazwyczaj po 
niejakim czasie jedna z tych glos nabyJ'a wie:kszej powagi, tak~ 

it jq stale przepisywano wraz z tekstem; kazdy zbi6r miaJ' takq 
glos~ ustaJo£1&, zwanzt g los sao r din a ria. 

Pierwszym z glosator6w by./' P a u cap a I e a 1), uczefi Ora
cyana, kt6remu dekret zawdzi~cza swojij dzisiejslq form~ (p. wyiei 
str. 37), MiE:dzy p6iniejszymi z XII. wieku Sq slawniejsi: R 01 a £1-
d usB and in ell us, p6iniejszy papiez Aleksander III. 2) R 11 f j .. 

1)0 jego pismach; M a as se n Paucapalea w rozpr. Wied. aka
demii t. 31, 1859. 

2) By! profesorem teologii w Bolonii, od r. 115 a kardynaJ:em, pa
piezem 1159-1181; pozostawil sumE<, ktorlj, wydaJ: Thaner; Die 
Summa Rolandi, nachmals Papstes Alexander IlL, 1874. 
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0I1S 1), Stefan biskup Tornacyjski2), Jan Fawetynski 3
), 

G and u I p h U S4), B a z ian us 5), przedewszystkiem zas Hugo czyli' 
Hug u c c i 0 6), kt6rego summa super decretis najlepszym jest ko- c 

meotarzem dekretu Oracyanowego. Opierajqc si~na tych wszyst· 
kich pismach, u}ozyl Jan N i em i e c (Joan nes Teutonicus) oko1'o 
r. 1215 aparat, kt6ry pozostat gloss& zwyczajnq dekretu 7). 

Kiedy po dekrecie Oracyana, pojawifysi~ zbiory dekretali6w 
papieskich, zwr6cila si~ ku nim czynnosc literackaglosator6w. 
Obok dekretyst6w odr6zniano teraz de k ret a lis t 6 W, jakkolwiek 
cz~sto tego samego autora zaliczyc wypada do jednej i drugiej 
kategoryi. Pierwsiym dekretalist(J jest Be rna r d Paw i j C zy k, 
antor compilation is primae (p. wyiej str. 41) 8), a wkr6tce poteTn' 
z3slyn(Jl' w Bolonii mistrz prawa kanonicznego Tan k red 9). Jego 
glossae ad antiguas compilationes uwaiano jako ordinariae. Mi~
dzy komentatorami zbioru GrzegorzalX. zas pierwsze zajmuje 
mlejsce Sin i b a I d us F lis c us, jako papiez Innocenty IV. 10). 
Pozostawii kilka dzieJ', Z kt6rych najwi~ksle (Commentarit in quin
que- libros decretalium) uwaiac moina jako pierwszy sJmoistny, 

1) Niemiec lub' Francuz byl prawdopodobnie prof w Paryzu, po. 
Schulte. 1. 123. 

2) Urodz. w Orleanie 1135, biskupem w Tournay 1192, -r 1203. 
PozostawiJ: sumE< do dekretu, a oprocz tego listy, ktore wydar duM o· 
1 i n et w Paryzu 1682, 

3) Byr biskupem w Faencii, -r 1190 idij,c z Fryderykiem 1. na 
vi'OjnE< krzyzowij,. 

4) P. Schulte 1. 132. 
5) Jest to pierwszy "doctor juris utriusque", byi PI'OC pL rzym

skiego, pozniej kanonicznego w Bolonii, -r 1197. 

6) Urodz. w Pizie, byr prof. w Bolonii, od r. 1190 biskupem Fer
raryjskim; -r 1210. Papiez Innocenty III. byl jego uczniem 

7) 0 jego zyciu Schulte 1. 172. Por. takze Reich Ueber die, 
Zeit der Veroffentlichung del' .T ohanneischen Glosse zum Decret. Doves, 
Zeischr. 19 (1884) 426. Pozostawil takze aparatdo kompilacyi czwartej' 

8) Byl biskupem Fawetynskim, od r. 1198 Pawijskim, -r 1213. 
GJ:ownem jego dziel:em jest summa decretalium, ktor[J, wydar Las p e y
f e s Ern. Bernardi Paviensis Faventini episcopi summa decretalium w Re
gensb. 1860. 

9) Urodz. w Boionii OkOfO r. 1185, -r okolo 1235, procz glos do 
kompilacyi pozostawi1:; summa de sponsalibus et de matrimonio, ordo; 
judiciarius. 

10) Urodz. w Genui, by! jakis czas prof. w Bolonii, 1227 kardy
narem a po smiorci Celestyna IV. (1242) papiezem, -r 1254. 
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'od tekstu niezawisl'y komentarz 1). Glossa ordinaria do dekreta· 
li6w Grzegorzowych pochodzi od Be rna r dad e Bot 0 n e, 
Pdrnenczyka 2). 

P6iniejsze dziera - od drutej polowy xm wieku - rOSfHI 
w rozmiary, poczynajq tez rozwijac wi~kszq niz d&wniej kazuis
tykt:. stosownie do 6wczesnego prqdu, panujqce~o szczeg6lnie 
w teologii i filozofii. Z tern wszystkiem gl6wny charakter litera:" 
tury rozostaje ten sam: jej podstawij zawsze jeszcze Sq zr6dta 
jej przedrniotem interpretacya ustaw. Hen r y k 0 s tie n t i 5, zwany 
takie de Segusia 3). Xdzi de Fuscarariis 4), Wilhelm Ou
r ant is, zwany Speculator 5), Wi I h elm Man dog 0 to 6), 

Ow i dod e Bay s io 7) nalezq do znakomitszych tego czasu. 
Ale daleko za sob& pozostawil' tych wszystkich autor6w Jan 
And r z e j 6 w (Joannes Andreae). p~of Bolonski, jeden z naj
stawniejszych kanonist6w 8). Dok~adna znajomosc calej 6wczesnej 
Hteratury, zmys! krytyczny, bieglosc pisarska zapewnUy dzielom 
jego trwafe znaczenie. pozostawn znacznq ilose tnlktat6w, 
.a z wi~kszych dzie! aparaty do zbior6w Bonifacego i Klemensa, 
kt6re przyjl';to jako glossae ordinariae-. 

b) Od po!owy XIV. do konca XV. wieku. Na Janie Andrze 
lowym koticzy sil'; epuka glosator6w, a zarazem poczyna zupetny 

1) Druk. w Strassburgu 1477, w Vvenecyi 1481, 1491, 1495, 
1570, w Londynie 1525. 

2) Byl kanonikiem w Bolonii i nauczycielem prawa tamze, t 1263. 

3) Urodz. w Suzie kolo Turynu, (zt1!d de Regusia) byl nauczycie
lem prawa w Paryzu, 1244 biskupem w Sisteron, 0 1250 w Embrun, 
1261 biskupem kardynalem Ostyi (ztij,d Hostiensis), t 1271. 

4) Pierwszy stanu swieckiego prof. prawa kanonicznego w B010nii, 
f 1289, 0 

5) U rodz. 1237 w Puimisson kolo Beziers, plastowar rOine go
<inosci koscielne i swieckie, zostal 1286 biskupem w Mende t 1296. 
Glowne jego dzielo speculum judiciale (zt1!d r,spekulator") jest jedno 
z najobszerniejszych kanonicznej literatury. 

6) Urodz. w Mandagout we Francyi, byl prawdopodobnie okolo 
1'. 1275 prof. prawa w Bolonii, zostal 1295 arcyb. w Embrun. 1305, 
w Aix, 1312 kardynalem, t 1321. Brat udzial w sporz1!dzeniu libri 
sexti (p. wyzej str. 45) i pozostawil kilka cenniejszych dzieL 

7) Archidiakon Bolonski (zts,d ,;archidiaconus"), pozniej prof. pravva 
w Bo10nii, t 1313 w Awinionie. 

8) Urodz. w Rifrodo we Wloszech OkOfO r. 1270, 1301 jest jui 
prof. w Bo10nii, poziiiej jitkis czaz w Padwie, a od 1'. 1309 do smierci 
(1348) znowu w Bolonii. 
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upadek Iiteratury kanonicznej. Nie brak wprawdzie obszernych 
cjwmentarzy i licznych monogram (tractatus). ale wewn~trzna ich 
-wartose spada bardzo nisko. Oddaiaj(l si~ one zupernie od iro
deJ, opieraj(jc siE: jedynie na powadze poprzednik6w. Przytem 
g6rl.lje kazuistyka, szczeg61nie w traktatach do ostatecznosci, rzec 
moina do smiesznosci, posuni~ta. Wfasnie dlatego rosnq dzie!a 
w ogromne rozrniary; autor nie broni opinii z powod6w we
wn~tr:mych, leez mn6stwem cytat6w dawniejszych pisarz6w, ito 
zdanie zdato siE: prawdziwem. za kt6rem najwi~cej przywiese zdo
hmo powag. 0 oryginalnosci i samoistnosci nie rna rnowy; wiele 
opinii mylnych, z prawem pozytywnem niezgodnych, zagnieidziJ'o 
si~ tylko dlatego, i.e zamiast rozpatrzec ir6dl'a, czerpano znajo
mosci prawa z pism p6iniejszych. Tak by!o z nader rzadkiemi 
wyj~tkami ai do wieku XVI. Do g~osniejszych komentator6w tego 
okresu nalei(j: Jan de L i g nan 0 1), srawny Romanista B a I d us 
de Ubaldis2), Antoni de Butrio 3). Franciszek de 
Zabarellis4), Jan a Turrecremata 5) • 

c) Od XVI. do kotica XVIII. w. Zwrot ku lepszernu nasta~ 

dopiero Z poczijtkiem XVI. wieku. Wynalezienie sztuki drukar
skiej uczynil'o zr6dta przyst~pniejszemi: szkora przestaje bye 
jedynern ogniskiem nauki i niestaje jui na zawadzie samorodnej 
krytyce. Swobodniejszy ruch umysl'owy zwlaszcza po reformacyi, 
oddzia~ywa takie na spos6b traktowania nauk prawniczych. A mOia· 
nowicie uwaiac naleiy jako znaczny postE:P, ie jak w czasach 
glosator6w napowr6t zwr6cono si~ kll ir6dJom. Ztqd tei powstajij 

1) Prof. najpierw rzymskiego, potem kanonicznego prawa w Bo· 
10nii, brat czynny udzial w roinych sprawach publicznych, t 1383. 
Pozostawil pr6ez prawniczych takie liczne dziela teologiczne, filozoficzne 
nawet astronomiczne. 

2) Z wloskiej rodziny Baldeschi ("de Ubaldis") uczyl prawa w Bo
lonii, Perugii, Pizie, Pawii, gdzie umar} w r. 1400. 

, 3) Prof. prawa w Bolonii t 1408; zazywal: szczegolnie slawy jako 
nauczyciel, ale pozostawil: takze wiele pismo 

4) Urodzony w Padwie okolo r. 1335, byl tamze prof. prawa ka
non., pozniej biskupem Florenckim i kardynalem. 

5) Urodz. w Hiszpanii prawdopodobnie Torquemadzie (zt1!d "a Tur 
:recremata"), wstfl,pil: do zakonu Dominikanow, ksztalcil si~ w Paryiu, 
brat udzial IV soborze Bazylejskim i Florenckim, 1439 zcistal kardyna
fem. l' 1478. Napisal bardzo obszerny komentarz do dekretu Gracyana, 
,tudziei suma ecclesiastica, ow ktorej zakwestyonowal autentyczriosc zbioru 
Pseudoizydorowego (p. wyzej str. 27). 
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liczne prace,· poswl~cone historyi prawa, mianowlcle krytyce zr6-: 
del; w tym wzgl~dzie przoduje Francya. Spotkalismy si~ jut 
zpracami Antoniego Demochares'a 1), Karola Dumou ... 
Ii n'a 2), Ant 0 n i e ~ 0 I e Co n t e'a 3); niemniejsze zaslugi w tym 
kierunku porozyli Pi 0 t r Pit h 0 U 4,), K r z y s z t 0 f jus t e 15),. 

Stefan Baluze 6 ), Piotr Coustant 7), a z nie Francuz6w 
Ant 0 n i Ago st i noS), Be rna r d Z eg e r van Esp e n 9)~ 
a przedewszystkiem bracia B a II e r i n i 10) 

Takie w innych dziatach prawa kanonicznego metoda nau
kowa staje si~ innq; r6zni si~ najpierw od metody okresu po
przcdzaj<\cego mniej scholastycznem traktowaniem rzeczy, ale 
r6zni si~ takze od metody glosator6w, bo jest w niej zar6d sy
stematyki. Nie id'l juz teraz autorowieniewolnicw porzijdkiem 
zr6del, leczporuszajij si~ swobodniej bior,!c za podstaw,,! swych 
wywod6w caty rozdzial, tytul, w og6Je odr~bnq calosc, dotyczacq. 
specyalnej materyi prawa, i w tym ciasniejszym przynajmniej za
kresie, traktuj& rzecz systematycznie. 

1) Prof. szkoly SorbOllskiej. 
2) Pisze si« Molineus, urodz. w Paryzu musia~ jako ka1winista 

uchodzic z Francyi, 1553 zostal: prof. w Tubindzie, 1557 wrocil" do, 
Francyi t 1568. 

3) By! prof. w Bourges i Orleanie, -r 1586. 
4) Bardzo wszechstronny uczony; ur. 1539 w Twyes, t 159·6. 

Dziela jego, Petri Pithoei opera wyszJ:y w Paryzu 1609. 
5) Autor kodeksu canoQum ecclesiae Romanae (p. wyzej str. 18.)~ 

ur. 1580 t 1649. 
6) Wielce zasluzony wydawca wielu :troder prawnych (p. wyzej 

str. 24 3)" 344) i pism koscielnych pisarzy, ur. 1530 w Tule t 1718. 
7) Mnich Kongregacyi Benedyktynskiej Maurynow, urodz. w Com

piegne 1654 t 1721 iwydaJ: dziela sw. Augustyna (vv Paryzu 1679-
1700) i najdawniejsze listy papieskie (p. wyzej str. 64). 

8) Urodz. w Saragossie 1517, piastowal: r6Zne godnosci. koscielne, 
1576 arcyb. Taragonskim t 1586. Dziela jego wyszl:y; Antoni Augu
stini opera omnia t: 8. Lucae 1765-1774 (p. Maassen L str. XIX.). 

~). Niederlandczyk urodz. 1646 t 1728, od r. 1673 profesorem 
prawa w uniweJ;sytecie Lowanskim (Lowen). Nalezy do najznakomitszych 
kanonistow XVIII: YV'. Dziela wydano kilkakrotnie: w Lowanium 1721 v 

1753, w Kolonii 1777. 
10) Piotr i Hieronim, obaj urodz. w Weronie, Piotr 1698 (t 1769), 

Hieronim 1702 (t 1781). Znakomite jest ich wydanie; Sancti Leoni& 
Magni Romani Pontif. opera (wWenecyi 1753-57), gdzie w 3 tomie: 
rozprawa de antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus 
canonum ad Gratianum usque. 
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Z bardzo obfitej literatury tego okresu przedewszystkiem za
slugujq na wzmiank~: Augustyn Barbosa (t 1641)1) Pro
sper Fagnani Ct'1678) 2), Gonzalez Tellez (t 1649)3), 
A n a k let Rei f fen stu e I 4). F r a !1 cis z e k S c h m a I z g rue
be r 5), autorowie, kt6rych dziefa po dzis dziefi jeszcze w wiel-

S,! powaianiu w l<zymie. NiemaiCl tej powagi Be rna r d 
van Esp e n 6) i B 0 e h mer 7) dla .r6inych opinii przez Rzym 
zganionych, ale w historyi literatury naiezy si~ ichpismom 
szczytne miejsce, gdyi wywarli znaczny wptyw na nauk~ prawa 
koscielnego. Mi~dzy wszystkimi autorami atoll g6ruje Pr os per 
Lam b e r tin i, kt6ry zasiadJ' na stolicy papieskiej pod imieniem 
Benedykta XIV. 8). DzieJa jego pod wzg!~dem metody opraco
wanianaleiq do najznakomitszych literatury prawniczej; jakkol
wiek chronologicznie do tego nalezq okresu, pod wzgledem me
tody zaliczyc ie wypada do epoki nast~pnej. 

d) Wick XIX. Jeszcze W XVIII. wieku przewaia w literatu
rze prawniczej metoda exegetyczna. S& wprawdzie takie dzieta 
systematyczne, ale i te nawet nie bior& za podstaw~ prawa jako 

1) Procl innych pism : Juris eccles. univers. libri III. Lugd. 1637, 
1650,1660 (Opera Lugd. 1648 i1716). 

2) Jus canon. s. commentaria absolutissima in V. libr. decret. w Rzy
mie 1659, w Bolonii 1676, 1681 i cz«sciej. 

3) Commentaria in singulos textus V. libror. decret. w Lugdunie 
1672-1713, w Frankfurcie 1691, w Vvenecyi, 1699. 

4) Jus. canon. universum w Monach. 1701, w \Venecyi 1704, 
i cz«sciej, ostatni raz w Paryzu 1864-1870. 

5) Jus eccles. universum Ingolstadt 1727, w Neapolu 1738. 
6) P. wyzej not« 34. Glowne jego dzielo: Jus. ecclesiast. univer

sum hodiernae discipline accomodatum, w Bolonii 1702 i cz~s:iej 

7) JustusHenningBohmer ur.1674wHanowerze,byl:profes. 
prawa kanon. w Halli, t 1749. G16wne dziel:a:' 1) Jus eccles. prote
stantium w Halli 1714 i 1756. 2) Institutiones juris can. tamze 1738 
(5 te wyd. 1770). 3) Jus parochiaie tamze 1702 (6 te wyd.1760); wy
dal: takze corpus juris canonici (p. wyzej str. 51). ?yn jego J e r z y 
L u d w. B 0 h mer napisal: Principia juris canonici. w Getyndze 1762 
(7. wyd. przez Schoenemanna 1802, 8·me p. Bauem 1809). 

8) U rodz. w Bolonii 1675; piastowawszy rozne godnosci (mi«dzy 
innemi by]: sekretarzem kongregacyi Concilii Tridentini), zostal: 1728 kar
dynal:em, 1731 arcy~ Bo10nskim, 1740 papiezem, t 1758. G1:owne swe 
azielo: De synodo dioecesana ogJ:osil: b~d~c j uz papiezem; procz tego 
z?stawil wiele innych pismo Wydal je z rozkazu Benedykta, Emmanuel 
<lAzevedo w 11 t. 1747-1751, ponowne wydanie w Wenecyi 1767. 



- 78-

organicznej eaJ'osei, leez ro.zbieraj'l jedynie poszczeg61ne instytu
eye prawne, a nie daj'l nam poznac zwiqzku tych instytucyi mi~
dzy sob,!. Dopiero u schy!ku zes:dego wieku poezyna nauka prawa 
wchodzic na tory, kt6re iij poprowadzi~y do dzisiejszego rozwoju. 

Z koncem XVIlI., a bardziei jeszeze z poczqtkiem XIX. 
wieku star.ty si~ ze sob,! dwa przeciwne kienmki umiei~tnosci 
prawniczei: filozoficzny i historytzny. ZwoJennicy pierwszego bu
dowali systemy prawne a priori, nie og('ld~ljqc si~ ani nil. faktyez· 
nie istniej,!ce stosunki. ani nil. historyczny ich rozw6j. Z poj~c 
oderwanych, w filozofii zaezerni~tych, wywodzili niejako pierwo
wz6r wszelkich instytueyi prawnych, zowiqe og6.t takowych pra
wem natury. Miat ten kierunek niezaprzeczenie swe dobre strony, 
zw~aszcza w czasie swego powstania, bo wobee absolutnyeh 
6wczesnyeh dqinosci, wobec przesadnyeh wyobraien 0 wszeeh
w!adztwie panstwa, powotywala si~ szkofa filozoficzna na wy
mogi rozumu, nil. poezucie prawa i sprawiedliwosci. W tern atoli 
zblC}dzi~a, ie eheqc dla iycia praktycznego stWOfZYC porz<idek 
prawny, nie uwzgl~dniata faktycznych tego zycia stosunk6w, dla 
wszystkich narod6w jedn& wskazywala modl~, najr6znorodniejsze 
stosunki w te same wHoezyc starata si~ formy. Nie maj'lc pod 
sob'l, gruntu pozytywnego, wpadaJa Cl~stO w doktryneryzm, sta
wiala w miejsce przepis6w prawnych, mrzonki, kt6re w danych 
stosunhch nie mogJy liezyc na urzeczywistnienie. I w literaturze 
kanonicznej miala ta Slkola reprezentant6w, ehoc prawo koscielne 
mniej jeszcze niz kaide inne opuscic moze bezkarnie grunt po
zytywny. Autorowie mianowicie tak zw. ery J6zefinskiej ez~stokrot 
z prawa natury wywodzili zasady, kt6re sprzeczne z prawem na
danem, w kosciele zadoC} miar& przYi&c si~ nie mogly. 

Kaidy przesadny system pr~dzei ezy p6iniej wywol'ac zwykl' 
reaKey~. Przeciw czysto filozoficznemu kierunkowi umiei~tnosci 
prawniczej wystC\pifa szkola his to rye z n a ueZqC, ze to tylko 
posiada warunki bytu, co si~ historycznie rozwin~J'o; ie prawo, 
tak sarno jak j~zyk, jak zwyczaje rozwija si~ razem z dziejowem 
iyciem narodu, ze wi~c nfe powstaje dorainie leez jest wypJ'y
wem rozlicznych przyczyn, kt6re wykazac moie jedynie historya 
prawa. Pozostanie to za wsze wielkCl zaslugC! szkOlY historycznej, 
ie wbrew abstrakcyjnej metodzie szkoty filozoficznej, wskazala 
wkasciwy tok tworzenia si~ prawa i skierowata badania prawni
k6w na pole dziejowe. I nauka prawa kanonicznego niemake: 
·z tego kierunku odnioska korzysci. 

Wszakze i zasady szko.ty historycznej jednostronnie poj~te' 
mog'! poprowadzic do fa~szywego pojmowania rzeczy. ZapominaH 
mianowicie cz~sto jej zwolennicy, ie jakkolwiek prawdziwe prawa 
rozumienie tylko z przeszfo§ci da si~ czerpac, przeciez to prawo 
do terainiejszych zastosowac naieiy stosl.lnk6w, ie historya prawa 
jest tylko jedn& stronC! umiej~tl1osci prawniczej, ie takowa bez 
filozoficznego rozbioru ob~ jsc si~ n ie moie. Szkola historyczna 
w swem uwielbieniu przesztosci posz~a tak daleko, ie odsqdzita 
flasz wiek od wszelkiej rdolnosci do prac kodyfikacyjnych i jedy
nie prawo dawniejsze, a mianowicie prawo rzymskie, wskazywaJ'a 
jako ideat prawa. W zakres:e prawa koscielnego w tem znowu 
okazala si~ przesada kierunku historycznego, ze cz~sto urz(!dze
nia pewnej doby historycznej, mianowkie pierwszych wiek6w 
chrzescijanstwa, UINazano jako nienaruszone, kaidq p6ioiejsl& 
onyehze modyfikacS~ jako naduiycie - nie baczqc, ie poza gra
nicami dogmatem zakreslonemi, spo}eczefistwo koscielne stoso 
wnie do zmienionych stosunk6w zmienic tez moze swoje instytucye. 

Z biegiem czasu ztagodzity si~ opinie jedntj i drugiej szkoly 
i jak to ez~sto bYW3, z dw6ch wr~cz przeciwnych system6w na
ukowyeh wyrodziJ sj~ system posredni. Dzisiejsza nauka tn,yma. 
sit; systemu filozoficzno historycznego: to co si~ dziejowo rozwi· 
n~10 podaje umiej~tnej krytyce. Ale pierwszym ku temu warun
kiem jest dokradne i wszeehstronne po z nan i e prawa; do tego 
poznania dqzy nowsza nauka metod'l zarazem historyczm~ i do
gmatyeznq. (\lie lekcewazqc badan ir6dtowych, nie opuszczajqc 
nigdy gruntu pozytywnego, bada niemniej i fdozoficznie istot~ 

stosunk6w prawn~ eh i staHl. si~ ujqC poszczeg61ne normy i in
stytueye prawn€ w jedoCl cafOsc systematycln(l. 

Taki jest stan nauk prawnyeh w og61nosci, a nauka prawa 
kanol1iczl1ego szJa za tym og6Jnym rozwojem, choc mniej rainie, 
jak inne dyscypliny prawne. Niekt6re dziefa tego jeszcze okresu, 
oie zbyJy si~ dawnej eechy exegetyeznej, przeciez prZeWaZI13 
cz~sc hol'duje nowej metodzie. Niepodobna wyliczyc tu, chocby 
tylko znakomitszych przedstawicieli nowoczesnej literatury kano
nicznej; ws!awili si~ szczeg6lnie: W 3 I t e r, Ric h t e r, Phi II ips" 
Schulte, Bouix, Hinsehius 1). 

1) GJ:6wne ich dzie1a: WaIt e r Ferd. (f 1879) Lehrb. des Kirchnr. 
aller christl. Confessionen - pierwsze wydanie 1822, 14-te przez Ger
lacha) 1871 - Richter Emil Ludw. (t 1864) Lehrb.des kath. u. 
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Udzial' p03zczeg61nych narod6w w Iiteraiurze prawa kano
'nicznego jest razny. W og61nosci mozna powledziec: do XV. w. 
dominuj'i W!ochy, od XV. staj'i w pierwszym rz~dzie Francya 
.i Hiszpania. Pierwsza pozostaje na tem stanowisku jeszcze przez 
caty wiek XVI. Odtijd pierwsze miejsce ndieiy si~ Niemcom. 
o Polsce powiemy zaraz osobno. 

B) LiterurJ. polska1
). 

§ 22. 

W ruchu umystowym, kt6ry w XIII. i XIV. wieku z uniwer
sytet6w w Bolonii i w Paryiu rozszedt si~ po Europie, miaJa 
Polska niepospolity ucizlat W Bolonii stanowili Polacy ('sobnCl 
niejako kolonit:: mia,dzy narodami zaalpejskiemi (nationes ultra
mon'anae) a takie po innych uniwersytetach znaClOa byla ich 
liczba 2). t.atwo wit::c nauka prawa kanonicznego dostara si~ do 

:evang. Kirchenrechts, 1. wyd. 1841, 5-te 1858: po smierci autora wyszlo 
star:1niem Dove' g 0 6-te (1867) i 7-m~ (1874), a obecnie wychQdzi 
8 me wyd. Phi 11 ips Jerz.l (! 872) Kirchenrecht t. 1., VII. (niedokon

·czone ma kontyn. Vering) 1845 do 1872. Tenze Lehrb. des 
Kirchenr. ,859-62. 2-giewyd. 1871 2. 1881. (po Jac. wydal Ve· 
ring 1875). Schulte Jan Fryd. (obecnie prof. w Bonn) Katolisches 
Kirchenrecht w dwoch tomach; najpierw t. II. po d oso bnym tyt. Sy
stem der aUg. katb. Kirchenr. 1856, potem t. I.: Die LeIwe von den 
Quellcn des kath. Kirchenr. 1860. Ten z e Lehrb des Kath. Kirchenr. 
1863; 3. wyd. 1873. - Bouix (t 1871). Institutiones juris canonici 
if: varios tractatus divisae 15 tom. w Paryzu 1852 do 1870 (W szcze 
golnosci: 1) De principiis juris 'can. 1852, 2. wyd. 1862. 2) De capitu
lis, 1852 3) De parocho, 1855. 4) De jure regularium, 2 t. ]857. 
5) De judiciis ecdes. ubi ct de vicario generali 1855. 6) De jure litur
gico 1853, 2. wyd. 1860. 7) De episcopo ubi et de 13ynodo dioecesana 
2 t. 1859. 8) De curia Romana Congregat. 1egatis, vicariis et proto
notariis (1850-9) De synodo provinciali 1862-10) De Papa ubi et 
.de conc. oecumenico 3 vol. 1868-70). Hinschius Das Kirchenrecht 
der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. System des kath. Kirchen-

,rechts, dot1j,d tom TV. vv Berlinie 1869 nst. 

1) Niema dot1j,d osobnego opracowania literatury kanonicznej pol
skiej; materyalu dostarczaj1j, poniek1J,d znane dziela 0 literaturze polskiej 
Bentkowskiego (szczegolnie t. II., w ktorym literatur~ prawnicza opraco
wal Jan \Vincenty' Bandtkie), Wiszniewskiego i inne, prace bibliograficzne 
Janockiego, Jochera, Estreichera i t. d. 

2) W Pradze n. p. bylo w latach 1372 do 1418 na wydziale 
prawnym inmatrykulowanych 922 Polakow z ogolnej liczby 3274. (Co
d®x diplom. univers. Pragensis t. 1. w Pradze 1834). 
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polski, zw~aszcza, ie oswiata w6wczas gMwnie byla tidzia~em du
,chQwienstwa. To tei zaraz z pierwszego okresu Iiteratury kano
l1icznej, z epoki glosator6w, mamy pisma Poiak6w, kt6rych po
waga, s&dz'lc z cz~stych u obcych autor6w cytat6w i z wie!kiej 
liczby manuskrypt6w w obcych bibliotekach zachowanych, si~gala 
,daieko poza gran ice Polski, Przedewszystkiem wymienic naleiy 
z kanonist6w tego czasu 1\1 arc ina Pol a kat). Slawny autor 
kroniki "summorum pontificum imperatorumque",' wsrawi! si~ 
niemniej na polu literatury kanonicznej. Ulozyt bowiem z dekretu 
uracyana aUabetycznym porzijdkiem wyci&g w ten spos6b, ze 
.przy kaidym przedmioeie podaje wszystkie przepisy prawne tego 
przedmiotu dotycz'lce. Niewielkie to pismo, tab u 1 a dec ret i ; 
zazwyczaj mar gar ita dec ret i, perl& dekretu zwane, tak traf~ 
nie i praktycznie byJo u~oione. ze wnet sta1'o si~ najpopular
szem dzielem cal'ej Iiteratury kanonicznej. Niema moze drugiego 
dziela z owych czas6w tak w catym swiecie rozpowszechnionego, 
d oczeka!o si~ mn6stwa edycyi, a z r~kopisami spotkac si~ mozna 
w kazdej niemal znaczniejszej bibliotece europejskiej2). 

Pisali jeszcze 0 pra .vie kanonicznem: M i k 0 hiP 01 a k, .ar
.chidyakon krakowski 3), La u r e n ti u s de Polo n i a, scholastyk 
wrocl'awski i S te p han u s Polo nus, many nam tylko z na
,zwiska4). Ani w'ltpic, ze byJi pr6cz tego inlli pisarze, 0 kt6rych 
<izis nie wiemy, bo wog61e wiadomosci nasze 0 literaturze tego 

) Zakonu dominikanow, rodem z Opawy;, Papiez Innocenty IV. 
(1243-1254) powolal go do Rzymu, a Mikolaj III. zamianowal r. 
1278 arcybiskupt;_Cl gnieinienskim. W drodze do Polski umarl w Bolo
nii 1279. Nazywa,:l go roinie: Strepper, Strepperi (Strz~bski), Scotus 
Bohemus. 

2) Stintzing w dziele wyzej (str. 70) cytow. str. 127 wylicza 
z XV. wieku 19, Schulte Gesch. II. 137 2 wydan 20. 

~) U czyl si~ w Padwie, gdzie 1271 byl rektorem uniwersytetu 
Napisal summa decretalium; r~kopis tego dziela byl jeszcze w r. 1746 
w bibliotece klasztoru Miechowskiego. 

4) 0 tych dwoch kanonistach nie znachodz~ wzmianki u naszych 
pisarzy; wiadomosc 0 nich wzi1j,lem z Schultego Gesch. II. 136, 170. 
La u r e n t ius de Polo n i a (pisze si~ "scholasticus Vratislaviensis, ca
pellatlUs domini Papae et doctor decretorum") ZlostawiJ: memoriale de
kretaliow. R~kopisy znalazl Schulte w Klosterneuburg, Bamberg, Wie
dniu. - 0 Stefanie Polaku wiemy tylko z cytatow u wsp61czesnych 
kanonistow; cytuje go mianowicie srawny Joannes Andreae (p. wyzej 
str. 73). 

Bittner. Pm wo koscielne. Tom 1. 7 
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czaSl! s~ jeszcze nader iliedostateczne. Z kr6tkiego szeregu przy
toczonych imioo niewolno nam wi~c wydawac sqdu 0 rOzle~ 

gJ'osd 6wczesnej Hteratury. 

Pewniejszyc.h dat dostarcza nam jut wiek XV., w kt6rym 
literatura kalloniczna do wlelkiego dochodzi rozwojl.l. Zawdzi~czCt, 
go przedewszystkiem okolicznosci, kt6ra w og6Je tak zbawienny 
wywarl'a wpJ'yw na stan nauk w Polsce: zatozeniu akademii kra
kowskiej. Wszyscy niemal nauczycie\e - Z wYiC}tkiem wydzialu, 
Jekarskiego - byIi duchownymi; ztqd naturaln<!, rzeCZq, zeupra-

. wiajqc naukP,o prawa zwracali uwag~ szczeg61nie na prawo kano
niczne. Spory koscielne w pierwszych dziesiqtkach wieku XV. 
ozywny jeszcze wiEicej rueh naukowy na polu teo]ogii i prawa 
kanonicznego. Znane jest wybitne stanowisko, kt6re akademia 
krakowska, w ogole teologowie i kanonisci polscy. zai~1i w eza
sie soborow konstaneyenskiego i bazyJejskiego. Dlatego tez pisma 
ich wszedzie byly rozpowszeehnione. Majq one stosownie do ow
ezesn'ego prqdu przewaznie eeeh~ poiemiczn'l a dotyezq po wiEik
szej cz~sci kwestyi stosunku soboru do papieza, tudziez wJ'adzy 
koscielnej do swleckiej. Pisali mianowicie w tym kierunku: S (a
~ishw ze Skarbimierza (Skalmierza) '), Wojciech Ja
strzt:biec: 2), Miko1'aj z Bronia3), Jak6b z Parady-

1) Profesor, w r. 1400 i 1413 rektor akademii krakowskiej, gdzie:' 
pierwszy wykladal decretales; t 1431. Z licznych pism jegc nalezij, tu:: 
Commentum in quinque libros decretalium cum proemio ad divam Hedvi
gam reginam Poloniae; r~kopis widziano jeszcze w r. 1751 w bibliotece-
Miechowitow w Krakowie. ' 

2) Byr z kolei biskupem poznanskim, krako"iskim, od r. 1423 
arcyb. gnieinienskim; t 1436. Z pism: 1) Tractatus de sacramentis recte 
administrandis. 2) De censura ecclesiastica et de cautelis tempore inter
dicti observandis. R~kop. w bibl. Jagiellonskiej. 

3) Piszij, go roznie: Nicolaus de Plowe, de Plone" Plovius; srawny 
slvego czasu kaznodzieja, kapelanbiskupa poznanskiego Stanislawa Ciolka, 
z ktorym byl na soborze Bazylejskim. Wslawir si~ dzielem z polecenia 
tegoz biskupa napisanem: Tractatus de administrandis rite ecclesiasticis 
dla duchownych - dzielo bardzo rozpowszechnione po ca1:ej Europif' 
i ,.cz~sto drukowane; Ha i 11 Repertorium bibliogr. (1826-38) wyIicza. 

z 'XV. w 10, Est r e ic he r (Bibliografia XV i XVI. w.) z XV. i XVI. 
w. 13 edycyj. Ob. UIJnowsld Mikolaj Z B1:onia, Krakow 1888, 
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Z a1), Ben e d yk t H es se2), Jan E Ig 0 fl), To rna sz ze St r z e rn
pin a4). 

Nast~puje z kolei tak zwany wiek ztoty Hteratury polskiej 
epoka najwyiszego jej rozkwitu w w. XVI. i pierwszej porowi~ 
XVI!. wieku. Temll rozwojowi atoJi Iiteratura kanoniczna niedo
trzyrnuje kroku; w stosunku zwraszcza do literatury kanonicznej 
p.owszechnej, schodzi z dawnego stanowiska. W gruncie rzeezy 
me w tern sprzecznego: dawniej nauki koscielne byJ'y niemal wy
J''leznem polern popisu dla zdolniejszyeh pisarzy, teraz wszeeh
stroony rozwoj oswiaty wskazal' im inne jeszeze tory, Wprawdzie 
:efo:macya i .wynikaj<!ce z niej spory zaprz<itnt;:ry zywo urnysly 
I sklerowaJ'y Ie znowu na pole koscielne; ale dIa prawa kanoni
eznego mala zt'ld wynikl'a koriysc, gdyz owe spory i pisma do
tyczyJy przewaznie r~eczy dogmatycznyeh, wehodziJy przeto nie 
w zakres prawa, lecz teologii. Nie brak przeciei i w tyrn czasie 
pism z dziedziny prawa kanonicznego; pierwsze mit;:dzy nierni 
rniejsce naleiy sit;: dzieru biskupa Paw h Pi ase c k i e g 0 6), P r a
xis episcopalis, kt6re znane bYlo i za granic'l. a w Polsce zy
skaio niemal pow'agt: l.lrzt;:dowi:j. Dzis jeszeze przyznae wypada 
temu dzidu znakomiti:j wartose; znac w niem -OWq gruntownCl 
i wszechstromlCl naukt;:, kt6rq celowaIi Polaey okresu Zygmun
towskiego, Nalez<l procz tego do meratury kanonicznej G r z ego r z 

1). Zakonu Cyste:.s~w (Paradyz opactwo . Cystersow w poznanskiej 
dyecezYl), prof. teologll 1 prawa kanonicznego w akademii krakowskiej 
delegat na sobol' Bazylejski. Pisa1:; Determinationes theologicae de conci~ 
lio super papam? r~kopjs jest w bibliotece Jagiellonskiej. (Odr6Zni6 go na
lezy od Jakoba von Jtiterbock, takze de Paradiso zwanego, 0 kt6rym 
mowi S c h u I t e Gesch. II. 447). 

2) By! profesorem, 1427 i kilkakrotnie rektorem, a okolo r. 1448 
podkanc1erzem a:kademii krakowskiej. R~kopis jego pisma de potestate 
concilii super papam jest w bibliotece JagiellonskieJ; pozostawi1: procz 
tego pisma tresci teologicznej. 

3) Profes.najpierw filozofii, potem prawa kanonicznego w akademii 
krakowskiej. 1427 i 1438 tejze rektor, delegat na sob or bazylejski, t 1452 
Pismo: determinatio Johannis de Helgot znajduje si~ w r~kopisie w biblio
tece JagieUonskiej. 

5) Urodz. 1398, profesor pro kanonicznego wakademii krakowskiej, 
1455 (po Zbigniewie OIesnickim) biskupem krakowskim, t 1460; napisaJ: 
dla soboru Bazylejskiego rozpraw~ 0 wladzy papieskiej i soboru, ktorej 
r~kopis jest w Bibliotece Jagiellonskiej. 

5) Urodz. 1578, by1: z kolei biskupe~ kamienieckim, chelmskim, 
przemyskim. t 1644. Znany jako historyk; do literatury kanonicznej na-

7* 
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Szamotulski1), Jak6b Jaoidlowski z Bodz~tyoa2), Ma
de iPs t ro k 0 n skiS); a u kresu tej epoki spotykamy si~ 
z S z y moo emS tar 0 w 01 ski m4), kt6ry jak 0 kaidej oiemal 
gat~zi wiedzy ludzkiej pisat takie 0 prawie kanonicznem .. 

P6zniejsza literatura kanoniczna w Polsce nie dor6wnywa 
jUi iadna., miara., ani dawniejszej ojczystej, ani wsp6kzesnej obcej. 
Dotyczy to przedewszystkiem drugiej potowy XVII. i pierwszej 
polowy XVIII. wieku, epoki zupefnegoupadku pismiennictwa pol
skiego. Ale i p6zniej kiedy w drugiej polowie XVIII. w. o~wiata, 
a z ni,! tez i literatura dzwigndy si~ z upadku, oie mialo to sta
nowczego wplywu na rozw6j umiej~tnosci kanonicznej. VI naszem 
stuleciu SCI, wprawdzie pojedyncze prace ir6dlowe znamiormja.,ce 
znaczny post~p; file doczekalo si~ jednak w og61e prawo kano
niczne tak wszechstronnego opracowania jak u innych narod6w, 
a mianowicie Niemc6w, Francuz6w i Wloch6w. 

Z literatury kanonicznej XVIII. i XIX. wieku wymienimy na 
tern miejscu pisma w Polsce lub przez Polak6wwydane, kt6re 
maia., charakter wi~cej og6lny; monografie podamy (odmiennym 
drukiem) przy poszczeg61nych materyach: Do pierwszych naleia., 
w porz'I,dku chronologicznym: 

S tar ze wski J ak 6 b (jezuita). Juris Olliquod, notitiam juris 
canonici continens, w Wilnie 1728. 

R u d z i ens k iAn ton i (Franciszkanin). Compendium iuris. 
eccJesiastici ordini seraphico accomodatum, w Warszawie 1735 
ponownie w Kaliszu 1742. 

eiy jego Praxis episcopaUs ea quae officium et potestatem episcopi con
ecrnunt, w Wenecyi 1611, 1613, 1647; w Kolonii 1615, 1620, 1665, 
1687 w Krakowie 1627 1643, we Lwowie (10-te wyd.) 1758. , , 

1) Prof. akademii krakowskiej, -r 1551. Dziela: 1) Enchiridion impe
dimentorum iuxta canonicas institutiones w Krakowie u Unglera 1529. 
2) Processus' juris brevior Joannis Andreae, tamie 1524, 1531, 1537,3) 
Lectura super titulo de regulis juris, tamie 1524. 

2) Profes. filozofii i prawa kanonicznego w akademii krakowskiej, 
t 1621. Napisal: Processus judiciarius ad praxim fori spiritualis regni 
P:)loniae conscriptus, w Krakowie 1606, 1619, 1643. 

3) Urodz. 1553, byl biskupem przemyskim, potem kujawskim, -r 1609. 
N apisal: De recte gerendo episcopatu monita w Poznaniu 1629. 

~) Urodz. 1588, prof. filozofii w akademii krakowskieJ, -r 1656. 
Naleiq, tu z pism jego: 1) Accessus ad juris utriusque cognitionem, 
w Rzymie 1633. 2) Breviarium juris pontificii in usum parochorum libri 
7, w Rzymie 1653. 
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J 0 ann e s a S. V I a dis lao (prowincyat Karmelit6w ma~o· 
polskich), Trifolium canonico-juridicum, w Gdansku 1754. 

Pic hie r Wit (Jezuita, prof. teologii i prawa kanon. w In
golstadt) Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sa~rae, hoc es~ 
juris canon .. secundum Gregorii IX. libros decretahufII explanatl 
summa seu compendium, w Brunsbergu 1755-56, pOl1ownie 
w Warszawie 1766. 

Min 0 ck i F ran ci s z e k (prof. uniwer. krak. t 1799). Ter· 
minorum juris canonico· civilis interpretatio, 'IN Poznaniu 1773, 
2-gie wyd. 1775. 

S z c zu rows k i Ty mo t e us z (zakonu Bazylian6w, superior 
misyi apostolskiej w Biale). Prawo kanoniczne 0 wszystkich usta
wach i dekretach synodalnych ... na rozmowy w XI. ksi&g podzie
lone (na pierwszej stronie tytul: misya Bialska), w Supraslu 1792. 

C a vall a riD 0 min i k (kanonista wioski). Institutiones ju
ris canonici, ad usum seminariorum reimpressae w Wilnie 1803, 
w Poznaniu 1834 (oryginalna edycya wysz~a w Pawii 1782 i p6-
i:niej kilkakrotnie). 

G u i do tti J 0 a chi m J 6 z e f. Juris canonici insH tutiones ad 
tyronum usum digestae (przedruk z oryginalnej edycyi 1796) 
w Wilnie 1812. 

K ape Iii L u d w i k A I 0 j z y (profesor akademii Wilenskiej). 
ManuaJe juris canonici w Wilnie 1819. 

G r a v ina Jan Win c en t y. Institutiones canon. cieri Po .. 
loni et seminariorum commodo noyissime reimpressae, w War
szawie 1821 (oryginalrra edycya w Turynie 1732, i p6zniej). 

. S J ot win sk i Fe I i k s (prof. uniw. Jagiellonskiego ur. 1787 
t 18(3). Institutiones juris ecclesiastici, w Krakowie 1839-40. 

S na r ski S t a ni s jaw (zakonu Dominikan6w). Dor~czny 

zbi6r kanon6w przydatniejszych, w WHnie 1858. 
F a b i '5 Z Paw e l' Wt (t 1881). Wiadomosc 0 synodach pro

wincyonalnych i dyecezyalnych gnieinienskich i 0 prawach· ko
sciora polskiego w Olesnicy 1860, 2'gie wyd. w K~pnie 1861, 

Jab c zy n ski Jan N e porn. (kanonik poznanski t 18(9). 
Prawodawstwo i prawa kosciola w Polsce od poczqtku chrzesci
janstwa do wieku XV. w Rocznikach Tow. przyjaci6} nauk pom. 
1860 1. L 

KraSinski Adam Sta.nishw (biskup Wilenski). Prawo 
kanoniczne, kr6tko zebrane, w Wilnie 1861. 

H eyzm a 1111 U d a 1 r y k (prof. Uniwersytetu Jagiellonskiego), 
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Najn~v.:sze prawa kosciola katolickiego w panstwie austryatkiem, 
odnosme do konkordatu, w Ktakowie Hl61. 
. K r ai (j ski Win c en ty. Handbuch des cathol. canonischen 
Rechts in Fragen u. Antworten, w Wrodawiu 1869. 

Wiele ce?~ych. wskaz6wek dotycz'!cych prawa kanoniczl1{;go 
w :~Isce ;male~c moztJa w ks. Melchiora B u lin ski ego Historyi 
koscloi~ polski ego (3 tomy w Krakowie 1873-1874), a przede
ws~y~tkle.m, w, ks: M i c h aJ a Now 0 d w ors k i e go Encyklopedyi 
kosclelnej, KloreJ dotCld wyszJo t. XIII. (w Warszawie 1873 nst}. 

~ ., 

CZE;SC PIERWSZA. 

HIERARCHIA. 

ROZDZIAf.. I. 
ISTOTA Wr.ADZY KOSCIELNEJ I JEJ PRZEDMIOT. 

A) 0 wladzy koscielnej w ogolnosci 1). 

§ 23 

Wladza, kt6r<l kosci6l otrzymai ku urzeczywistnienia swego 
postannictwa, nie jest udziatem wszystkich czlonk6w spolecznosci 
koscielnej, lecz poruczona oddzielnemu stanowi, kt6ry sj~ zowie 
<I u c how i ens t w e m, c Ie r u S2). Wladzaduchownych nie jest 
znowu u wszystkich jedna, a to ani co do swej tresci, ani co do 

1) Literatura - Bouix Principia juris canon. Phillips 
Kirchenr. 1. § 32, 33, "Richte r § 90-93, Schulte Kirchenr. II. § 
1 nst. Hinschius 1. § 20. Vering w ArchivI. 547. VII. 335 Kra
sinski str. 71-74. Encyklop. kosc{elna pod: duchowietistwo (IV. 364). 
hierarchia (VII. 276), kapIatistwo (IX. 590). 

2) Trid. sess. 23 can. 6 de sacram. ordinis. Clerus z greckiego 
:x},ffeOt; los, udzia}; nazwa ta pochodzi wed tug jednych zt1J,d, ie ducho
wnym przypadla w udziale bezposredl1io sl:uzba Boza, niejako najlepszy 
los (clerici vocantur, quia de sorte sunt Domini, vel quia Domini partem 

. habent, Hieron. ad Nepomutian c. 5. C. 12. quo 1); wedlug drugich, ze 
sw. Maciej by} z posr6d ludu losem wybrany do grona Aposto16w, 
a \yi~c do stanu duchownego (August. Comment. in Psalm. 67, cf. c. 
1 D. 21). 



- 88-

swej terytoryalnej rozci'lgl'osci. Ze wzgI~du na ten r6znorod 
zakres uzyczonej sobie wl'adzy, podlegajq znowu duchowni mic:.: 
dzy sob,! jedni drugim. Ca!y ten organizm duchowienstwa, dzier
z'lcego wl'adz~ w kosciele, zowie si~ hie r arc h i 'I. 

Co do swej tresci, jest w!adza w kosciele dwojaka: dotyczy 
albo sprawowania POS!ug duchownych, mianowide szafowania sa
krament6w, albo utrzymania pomtdku w spolp.cznosd koscielnej" 
jesttedyalbo whdz/:l sakramentaln,!, pofestas ordinis 
albo rzqde m, potestas jurisdictionis'). Te dwie fi.mkcye 
nie zawsze !'!CZij si~ w tej samej osobie; mozna miec w}adz~ ~a
kramentalnij, nie majqc jurysdykeyi, Iub w!adz~ jurysdykcyjn'l, nie 
ma.j&c odpowiedniej wJadzy sakramentalnej 2). Dlatego kaZde~ 
z tych funkeyi odpowiada osobny organizm hierarchiczny i zt'ld 
jako dwa rodzaje wJadzy, odr6inic mozna takie dwa rodzaje hie
rarchii: hier. ordinis i jurisdictionis. Pierwszij skJadajij biskupi, 
kap!ani i sJudzy koscielni (ministri). z kt6ryeh ostatni znOWl! na 
kilka poctzieleni Sij stopni 3). Hierarchia jurisdietionis zas obe;mtje 
pod naczelnym rZijdem papiezaeaty szereg urz~d6w kosdelnych~ 
z kt6rych papiestwo i biskupstwo dane Sq wraz z koscioh:m, inne 
nie Sq dogmatycznCl koniecznosciCl, lecz wytworzy!y si~ w biegu 
dziej6w i uJegal'y zmianom, stosownie do kaidoczesnyeh potrzeb 
spol'eczenstwa koscielnego. 

Co si~ tyczy pozyskania wJadzy w kosciele, naleiy zasadni
czo odr6znic wfadz~ sakramentalnCl od jurysdykcyjnej. Pierwsza 
jest wyplywem s w i~c en ia Cordinatio), kt6re wedlug nimki koscio!a 
nadprzyrodzonym sposobem zlewa z dol nos c pelnienia fl.lnkcyi 

1) Niektorzy idij,c za W a I t e r ' em (§ 14) wymieniajij, jeszcze wia
dz~ nauczycielskij" potestas magisterii (n. p. Phillips § 32, Richter 
w pierwszych wydaniach, Per man e de r § 25). Ze koscioiowi dana 
jest takze whdza nauczania, 0 tern nikt nie wij,tpi i ale ta wladza nie 
istnieje odn;bnie, lecz w pOlij,czeniu z wiadzij, sakrarnentalnij, lub jurys
dykcyjnij, (p. Ve r in g Lehrb. § 66), i nie rna tez osobnego dla siebie 
o rganizrnu , osobnej hierarchii. Ze stariowiska zatem prawnego trzymac si~ 
nalezy podzialu na potesias ordinis i jurisdictionis, ktory datuje si~ od 
sw. Tomasza z Akwinu (summa II. 2 quo 39 art. 3). . . 

2) Tak n. p. wyswi~c()ny na kapiana jesli wraz z swi~ceniem nie 
otrzymai urz~du, ma w1:adz~ sakrarnentalnij, bez jurysdykcyi; konfirrno
wany biskup. przed konsekracya, posiada prawa jurysdykcyjne bisku
pie, a nie rna jeszcze. zdolnosci sprawo\vania wladzy sakramentalnej 
biskupiej. 

3) Por. nast~pny §. 
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duchownych. Z chwil'l gdy kto waznie zostal wyswi~cony, zostaf 
tern samem, raz na zawsze, zdolnym do wykonywania wJadzy 
sakramentalnej i zdolnosd lei nigdy i przez nikogo nie moie bye 
pozbawionyl). lnaczej ma si~ rzeez z jurysdykeyCl; takowa wy'" 
maga, niezawisle od swi~cenia, osobnego oadania, kt6re jest zwy
czajnym aktem urz~dowym i sprowadza tylko te skutki, kt6re 
prawo do niego enee miee przvwiqzane. Poniewas udzielenie ju
rysdykcyi polega Ii tylko na akcie prawnym, przeto tei innym 
aktem prawoym moze ona bye odj"ta. Wprawdzie i wykonywanie 
wiadzy sakramentalnej wymaga, aby bylo p raw n em, osoboego 
upowaznienia, missio legitim a, ale brak takowego nie wptywa na 
wainosc prledsi~wzi~tei czyrmosci: pozostaje ona wain'!, iak
kolwiek jest wzbrooiooq. 

Z tej r6znicy nadaje si~ inoa jeszcze, co do podmiotu je. 
dnej i drugiej wJ'adzy. Fuokcyi sakramentalnych pelnic nie moie~ 
kto oie otrzymar swi~cenia, wJadza sakramentalna przeto juz 
z swej istoty wY~Clcznym jest udzial"em duchowienstwa. Sprawo
waoie wl'adzy jurysdykcyjnej zas, oie wi&ze si~ w teo spos6b ze 
stanem duchownym. Wpradzie scisty zwi<\zek mi~dzy jednym 
a drugim kierunkiem wJadzy koscielnej doprowadzi} w naturall1ym 
rozwoju do tego, ze i wladza rz<!dowa spoczywa w r~ku ducho· 
wienstwa, pod tym atoli wzgl~dem stan duehowny oie jest wa
runkiem koniecznym i istotnym. Owslem bez naruszenia swei 
istoty, moze w~adza jurysdykcyjna przypasc w udzialE' takie oso
born swieckim, oczywiscie oie ioaczej jak z' wolq kosciota. Tak 
przyznaje kosciM osobom swieckim w pewnych granicaen wp~yw 
na nadawanie beneficy6w, na zarzqd maiCltku koscielnego, nie wy
klueza ich nawet zasadniczo od sprawowania sijdownictwa. 

Wyjijtek atoli, 0 kt6rym co dopiero byta mowa, w stosunkl.l 
do calosci rzqd6w koscielnych bardzo jest nieznaezny; prawidJowo 
i wladza jurysdykcyjna stuzy tylko duehownym; a w kaidym ra
zie tylko duthowni wchodzCl w sklad hierarchii. Duchowienstwo 
jednak, pr6cz tego, ze jest podmiotem wl'adzy koscielnej, jest 
takze odr~bnym stanem W odr6znieniu od reszty spofeczenstwa 
koscielnego, od ludu (2a6c;, },ar~Ol) i jako stan odrE:bny rna tei 

1) Trid. sess, 23 can. 4 de sacr. ordinat: Si quis dixerit per ordi
nationem non dari spiritum sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: 
accipe spiritum sanctum; aut per eam non imprimi characterem, vel eam 
qui sacerdos semel fuit, laicurn rursus fieri posse; anathema sit. 
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'odr~bne prawa i obowi'lzki, kt6re dotyczq kazdego duchownego. 
bez wzgl~du na jego stanowisko hierarchiczne. Mamy feraz po
znac te odr~bne stosunki stal1u duchownego, a gdy uczestnikiem 
tego stanu bye mote tylko, kto przyjqf swil:~cenie, wi<:c przede
wszystkiem wyloiye nam przyjdzie rzecz 0 swi<:ceniach. 

B) Duchowienstwo. 

I. 0 § w i ~ e e n i a chI). 
a) STOPNIE SWI~CEN. 

§ 24. 

Swi~cenie (ordinatio), jestto akt uroczysty, moc'l kt6rego 
przelewa si~ na przyjmujqcego zdolnosc pernienia czynnosci du
chownych, a w szczeg61nosci sprawowania sakrament6w. Calko
wite przeianie tej wladzy nie odbywa si<: atoli jednym aktem, 
lecz wed1'ug rozmaitych funkcyi duchownych s(l tei rozmaite sto
pnie swi~cenia (ordines, gradus), z kt6rycn niiszy zawsze konie· 
cznym jest warunkiem uzyskania wyzszego~ Jako ustanowiel1ia 
boskiego uwaia kosci61 trzy stopnie: biskupstwo, kapJanstwo, 
i dyakonstwo. Pierwsze dwa dajij mocpelnienia najwazniejszej 
funkcyi duchownej, to jest sprawowania sakramentu OHarza i zt'ld 
razem majij nazw~ sac e r dot iu m, sac e r dot e s w przeci wsta
wieniu do min is t r i. R6,ini'l si<: jednak mi<:dzy sobij) po Fliewaz 
tylko biskupowi sluiy sprawowanie sakramentu kaplanstwa. Dya
konowie wreszcie przeznaczeni SCI do postug duchownych. Wy
tworzyJy si~ jednak z dyakonatu inne jeszcze misterya, ktore 
dzielimy na w yz s z e (ordines majores i n i z s z e (ord. minores). 
Uczba ich wedfl.lg obrz&dk6w jest r6ina. 

W kosciele lacinskim zaliczamy do swi~cen wyzszych pr6cz 
'biskupstwa, kapJanstwa (presbyteratl.ls) i dyakonatu jeszcze sub
dyakonat. Do niiszych akolytat, exorcystat, lektorat i ostyaryat2). 

1) Literatura. Bardzo dokladnie Hinschius I. §§ 1-14. Por. 
jeszcze: Phillips 1. § 35 nst. Walter§ 204. Schulte Kirchenr.IL 
§ 2. Krasinski str. 157-169, 225. 

2) Trid. sess. 23 cap. 2. Wszystkie te swi"cenia si"gaj1J, pierwszych 
wiekow chrzescijanstwa. Sporn1J, jest kwestya, czy nalezy liczye osm czy 
'siedm stopni, to jest, czy swi"cenie biskupie uwazae jako osobne, czy 
tez jako "perfectio presbyteratus". Za pierwszem zdaniem id1J" n. p. 
:Phillips I. 318. Schulte II. 104. Hinschius 1. 5. Vering str. 
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Dawniej swi~cenia niisze poiijczone by1'y z osobnemi urzE;dami. 
.Dstyaryusz (janitor, aedituus) byl odzwiernym, otwieral i zamykat 
kosci61', nie wpuszcza1' do kosciol'a, kogo nie naleiaJo; lektor od
.czytywal z ambony pismo sW. i przechowywa1' ksi~gi koscielne; 

. exorcysta odprawial' praktyki nad op~tanymi. a akolyta towarzy
szyl biskupowi i by1' mu pomocny przy mszy. P6zniej a miano· 

. wicie od Xil. i XIII. w. przesta1'y istniec powyzsze urz~dy a po
.l,!czone z niemi czynnosci przeszty po wi~kszej cz<:sci na sl'ugi 
koscielne. Same swi~cenia zas utrzymaly si~ at dot<:jd, tak ii sta-

. nowiij kOllieczne przejscie do osiijgni~ciaswi<:cen wyiszych. 
Z pomi~dzy swi~cen wyiszych dyakonat i su.bdyakonat, 

r6wnie jak swi~cenia niisze, nie s'l dzis pol'lczone z osobnemi 
urz~dami. Dawniej byJ'o zadaniem dyakon6w zajmowac si~ zarzij
dem majqtku koscielnel,o, miec piecz~ nad ubogimi, chorymi, nad 
wdowami i sierotami, czuwac wreszcie nad utrzymaniem porz'ldku 
podczas naboienstw3. Subdyakonowie ustanowieni .byli do odbie
rania ofiar i do pomocy przy oHarl.u. Subdyakonat zresztij do
piero od XII. wieku zaliclOny jest do swiE;cen wyiszychl). 

Sob6r trydencki chciat wr6cic ministeryom dawniejsze ich 
. znaczenie, stanowiijc, ie dla kaidego swi~cenia wyznaczye naleiy 
odpowiedni urz'ld2). Uchwa~a ta jednak w praktyce nigdy nie 
byla wykonana. 

W Obrl'ldkach wschodnich zachodz'l co do oznaczenia sto
pili niejakie odmiany. Z wyiCitkiem obrzijdku ormianskiego, kt6ry 
w tej mierze idzie ca1'kowicie za koscio~em lacinskim. I tak zali
clOny jest subdyakonat do stopnl niiszych; pr6cz tego uznaje 
obrz'ldek grecki, koptyckii chaJdejski jeszcze tylko jeden stoplen 
niiszy, to jest iektora (anagnosta), maronicki i syryjski dwa, to 
jest Jektora i kantora (psaltaj3). 

443. Xr asi nski str. 76 (p. jednak str. 226), za drugiem wielu daw
niejszych i nowszych, powoIuj1J,c si" takze na nap is drugiego rozdzialu 
sess. 23 Trid. "de septem ordinibus". Zdaje mi si", ze jestto kwestJ:a 
dose oboj"tna, gdyz jedni i drudzy odrozniaj1J, scisle swi"cenie biskupie 
od kaplanskiego, co zreszt1j, niew1J,tpliwie wypIywa z uchwaly soboru 
Trydenckiego Sess. 23. c, 7. - Ze tonsura (0 ktorej poi~iej) nie jest 

. . osobnym stopniem swi~cenia, jak utrzymywal Fa gn an 1 (Commen.t. 
n, 45 ad c. 11. X. de aetate et qualitat. 1.14), na to godz1J, SI" 

wszyscy. 
') Innoc. III. c. 9 X. de aet. et qual. I. 14, p. Phillips I. 335. 
2) Sess. XXIII. cap. 17 de reform. 
s) P. Hergenrother, w Arch. VIII, (1862) str. 180; por. 
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R6inica mi~dzy wyiszemi a niiszemi swi~ceniami okazuje 
si~ szczeg61nie w tern, ie kto przYi'l! swi~cenje niisze, moze wr6-
cie do stanu swieckiego i wstClpic w zwiClzki ma!zefiskie. Nato~ 
miast zobowi(lzuiCl swi~cenia \vyisze do beziefistwa i zapieraj& po·. 
wr6t do stanu swieckiego1), jak 0 tern p6z11iej jeszcze b~dzie mowa. 

b) PRAWNE WYMOGI SWII;CENIA. 

a) Po stronie przyjmuj~cego. 

§ 25. 

Niezdolnymi do przyj~cia SWJ~cen, Incapaces, S'l: 
a) Nieochrzczeni3

), poniewai dopiero przez cht:zest stac si~ 
mozna uczestnikiem spo}ecznosci koscielnej, a kto nie naleiy do 
tej spo!ecznosci, i wtadzy w niej mie': nie mOie; 

bJ kobiety; na to nie rna wpra.wdzie wyraznego przepisu, 
ale od pocz'ltku wykluczat kosci6t kobiety od udziahl w spra
wowaniu funkcyi sakramentalnych4). 

Pr6cz nieochrzczonych i kobiet moie kaidy Wainie przyj
mowae swi~cenia. Wszakie wzbraniaj'l ustawy koscielne wyswi~- . 
cania os6b, kt6re nie mai& pewnych, w prawie bliiej okreslo-

.uchwal" sYflodu. r~skiego Zamojski!,go t. III. § 7 (Collectio Lac. p. 38) 
1 synodu Marortltow z r. 1736 P. 11. c. 14 (ib. p. 226). 

1) Zauwazyc nalezy, ze irodh uzywaj'l wyrazu "clerici" na ozna
czenie klerykow niiszych 8wiE<cen, a nawet tonsurowanych; wyzsze swiE<
cenia zas wymieniaj'l zazwyczaj z osobna. 

2) B 0 en n i n g h aus e n Tractatus jurid. canon. de irregularitatibus. 
1863-1867. Marcisz01Vski Jakob Regulae canonicae de irregula' 

ritate 1766. - Encyklopedya koscielna Irregularitas VIII~ 269. 
3) X. de presbytero non baptisato III. 43. 
4) N a podstawie pisma 8wiE<tego I. Cor. XIV. 34. I. Tim. 12. 

"Mulieres in ecclesia tacent, non enim permittitur eis loqui sed subditas 
esse, sicut et lex dicit". - ByJ:y wprawdzie w pierwszych wiekach 
chrzescijanstwa, po cZE<sci jeszcze w 9 wieku, tak zw. dyakonki, dia
conissae, ktol'ych zadaniem bylo mec staranie OkOfO chorych i ubogich, 
zwlaszcza kobiet, i bye pomocnemi ptzy chrzcie doroslych niewiast. Do 
tych czynnosci przeznaczaJ: je biskup wkladaj'lC na nie rE<ce; by! to> 
jednak akt benedykcyi, nie ordynacyi. Tak samo nie jest ordynacy'l akt, 
ktorym biskup ustanawia ksieni'l. Kosci6J: zawsze zaprzeczaJ: jednym 
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I1ych przymiot6w. Brak tych przymiot6w prawem przepisanych 
zowie si~ wad 1 i w 0 sci &. i r reg u I a r ita Sl), a ci, kt6rzy mimo 
tej wadliwosci zostali wyswi~ceni maj(l sobie wzbronione wyko
nywanie funkcyi z ich swi~ceniem z regul'y pohaczonych, tudziei 
przyi~cie swi~cenia wyzszego. Irregularitas nalezy dobrze odr6z
nic od zupel'nej niezdolnosci, incapacitas. Ta bowiem czyni akt 
swi~cenia bezwgl~dnie niewaznym i w dalszej konsekwencyi spro
wadza takie niewainosc wszelkiego aktu, przedsi~wzi~tego z mocy 
otrzymanego swi~cenia. Wadliwosc zas ma ten prawny skutek, 
ze akt swi<:cenia uwaza si~ jako wzbroniony, ie jednak pozostaje 
wainy. I tak samo wyswi~cony, jeieli jest irregularis, ma wpraw
dzie wzbronione wykonywanie pob'iczonych z tem swi~ceniem 
funkcyi, ale czynnosc mimo tego zakazu przez niego przedsi~

wzi~ta pozostaje wazna. W pierwszym razie m6wimy, ze dziaJ'a 
j n val ide, w drugim valide sed ill i c) t e. 

Wadliwosc zajse moie zresztCj i po wyswi~ceniu (irregulari
tas subsequens), przezco wzbronione staje si~ wykonywanie 
otrzymanego przedtem . niewadliwie swi~cenia i przyst'lpienie do 
:swi~cen wyiszych. . 

Przyczyny wadliwosci S'l w prawie pozytywnie ustanowione, 
i nie nalezy takowych rozci'lgac na inne wypadki. Mog& 'zas po
chodzic w og6lnose! z dw6ch zr6de~: albo z braku potrzebnych 
fizycznych, umystowych lub moralnych przymiot6w, albo z wy
stE:pku. Dlatego dzielimy wadiiwosci swi~cenia na dwie g1'6wne 
klasy: irregularitates ex defectu i irreg. ex delicto; te spowodo
wane Sij czynem zabronionym, sa wi~c zawinione, tamte sa wyp~y
wem faktycznych stosunk6w, kt6re zn6w mogty powstac bez za
dnej winy. 

A) Irregularitates ex defectu. 
Nast~puiC\ce okolicznosci uwaia prawo koscielne jako przy

wary sprowadzajqce wadliwosc swi~cenia; 
1. Nieprawe urodzenie, defectus natalium. Dawniej

sze 'prawo nikogo nie wykluczal'o od swi~cen z powodu niepra
wego pochodzenia. Dopiero w X. i XI. stuleciu powstaly w tym 
wzgl~dzie ograniczenia, najpierw co do dzieci kazirodnych, po-

i drugim wszelkiej wJ:adzy sakramentalnej, c. 12 X. de majoritate et 
oboedientia 1. 33, c. 10 X. de poenitentiis et remissionibus V. 38. 

1) Uzywano tego wyrazu jako technicznego juz od XIII. wieku. 
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iniej co do dzieci kaplan6w, wreszcie co do dzieci 
w og6Je1). 

2. P r z y war y fi z y c z n e, defectus corporis. Nie rna bye: 
dopuszczony do swi~cefi, kto dotkni~ty jest u!'omnoscitl lub choo 
rob~ w taki spos6b, ze przez to albo Junkcyi duchownych pelnie: 
nie jest w stanie, alba m6glby dae pochop do zgorszenia lub 
ur'lgafi godnosci stanu duehownego uwlaczaJ"4cyeh2). Ma to
w kazdym specyalnyrn wypadku ocenic biskup. R6zny jest jednak 
skutek irregularitatis wedle tego, czy osoba ulomna rna dopiero 
otrzyrnac swi~cenia, lub tez posiada iuz jaki stopien. W pierwszym 
razie nie rna bye weale swi~con'l, chociazby jej przywary nie do
zwalaly pelnienia niekt6lych tylko funkcyi; w drugirn zas razie 
niewolno wykonywac tylko tych funkcyi, kt6ryrn ulomnosc stoi 
na zawadzie. 

Niedostateczny wiek, defectus aetatis. Pod tyrn 
wzgl~dern dawniejsza praktyka, zWIaszcza co do swi~cefi nizszych 
cz~sto zmieniala Si~3) .. Wedlug dzisirjszego, uchwafami soboru 
Trydenckiego ustalonego prawa. winien biskup rniec ukonezony 
304), presbyter zaez~ty 25 5), dyakon 23, suLdyakon 22 rok iy
cia4). Co do swi~cen nizszych nie wydaf sob6r trydencki posta
nowienia, pozostawil' je zatern ustawodawstwu partykularnemu. 
Granica nadaje sil} tylko ztCjd, ie dla tonsury przepisany 7 rok 
iycia7). 

1) X. de filiis presbyterorum ordinandis vel non 1. 17., c. 1. Z. 
de filiis presb. et ali is illegitimis in VI-to, 1. 11. 

2) X. de corpore vitiatis ordinandis vel non 1. 20, c. 2, 3. 4. X. 
de clerieo aegrotante vel debilitato III. 6. Co do slepych na jedno oko 
zwaia si« wi«cej na brak lew'ego oka, oculus canonicus, potrzebnego do 
czytania mszalu. 

3) P. H ins chi u s 1. 1 7. 
4) Jui wedJ:ug c. 7. X, de electione ef electi potestate 1. 6 (Ale-

xander III.); cf. Trid. 8ess. 7 c. 1 de reform. ' 
5) Trid. sess. 23, c. 12 de reform. tak samo jui sobor Wiennen

ski c. 3. de aetate et qualitate in Clement. 1. 6. 
6) Trid. 1. cit. 
7) c, 4 de temporibus ordinationum in VI·to 1. 9; NacHo przepi

suje sobor trydencki, sess. 23 c. 4 de reform, aby do tonsury nie byl: 
dopuszczony, kto nie bierzmo\vany, nie umie czytac i pisac i nie' jest 
obeznany z glownemi zasadami wiary. - 'V Polsce i1j,dano do trzech 
niiszych swi«cen 7., do nkolytatu 12 lat_ skonczonych, p. Zbior Poznan
ski p. 83. 
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Powyzsze postanowienia soboru trydenckiego przyj~li takze 
RusinP). 

4. P r z y wa r y urn y sel' 0 we, defectus animi w scislejszem 
znaezeniu 2). Pod tyrn wzgl~dern SCj irregulares; chorzy na umy
sle, gJupkowaci, a to nawet po wyleezeniu ; dalej zali<;za tu prawo 
kanonicznie op~tanyeh (daernoniaci, correptkii)3). 

S. Niedostateezne wyksztaJ'cenie, defeetus scientiae. 
JUi dawniejsze ustawy koscielne wzbraniaJ'y udzielania swi~cei'i 

osobom nieokrzesanyrn i ZijdafY rnianowicie od hiskup6w i ka
p1-an6w wyiszego stopnia wyksztakenia4). W srednich wiekach, 
kiedy przy obsadzaniu beneficy6w, zWfaszcza stolk biskupich, po
lityczne wzgl~dy g16wnierozstrzygaly, nie zawsze trzyrnano si~ 
tego przepisu, bo z czas6w n. p, Karoling6w wymieniajCj biskup6w, 
k~6rzy nie urnieli ezytac i pisa( 5). Sob6r trydencki wymaga juz 
dla stopni niiszyeh pr6cz czytania i pisania, znajomosci facifiskiego 
j~zyka i gMwnych zasad wiary; dla wyzszych swi~cefJ urniejf,tnego 
wyksztakenia, a przedewszystkiern gruntownej wajomosci nauki 
koscielnej6), Blizsze postanowienia pozostawione S'l ustawodaw
stwu partykl.llameml.l, kt6re w tej rnierze wielkq przedstawia roz
rnaitos( 7). Zreszttl wdaly si~ w to w nowszych czasach wradze 
rZ'ldowe, przepisujqc plan stl.ldy6w teologicznych. W' Au <; try i 
unorrnowano t~ spraw~ g~6wnie rozporzijdzeniarni z r. 1850, 1851 
1858; wydane one s,! w porozumieniu z wladzij koseielnCj, rnia
nowicie w mysl konfereneyi biskup6w austryackich z rokl.l 1849, 
konkordatu z r. 1855 (artykuJ' 17) i konfereneyi biskupiej z r. 
18568). 

1) Synod Zamojski z r. 1720 t. 3 § 7. (Collectio Lacensis II. 
42). U Maronitaw przepisany dla kantoratu 7, dla subdyakonatu 14, dla 
dyakonatu 21, dla presbyteratu 25 rok iycia, p. synod Libanski 1736 
CoIl. Lac. II. p. 238. 

2) 'IV obszerniejszem rozumiej1l,. przezto takie def. scientiae, nie-
kiedy perfectae lenitatis. 

3) c. 14; 15, C. 7 quo 1., c. 3, 5, 6. Dis!. 33. 
4) c. 2, 3, 8-15. D. 36 i inne. 
5) Por. n. p. Roth Geschichte des Beneficialwesens str. 333. 
6) Sess. 23. c. 4. 11-14 de reform. 
7) W Polsce synody pJ:ocki z r. 1 733, poznanski 1 738, Iwowski 

1765 wydaly w tej mierze postanowienia, p. Zbior poznanski p. 84. 
8) Rozporz. ministeryalne z 30. czerwca 1850 Dzienn. ust. p. nr. 

319 z 16. wrzesnia 1851 Dz. u. p. nr. 216 z 29.' marca 1858 Dz. 
u. p. nr. SO. Ob. szczeg6l:owo w t. II. 
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6. Niewypr6bowana sta~osew wierze, defectus fidei. 
:z tego powodu wykluczeni s'l od swi~cen: neofici, t. j. ci, kt6rzy nie
dawno przyj~1i wiar~ chrzescijansk'll), tak zw. c1inici, to jest d, ' 
kt6rzy przyj~1i chrzest w niebezpieczefistwie zycia2), wreszcie nie
bierzmowanI 3). jak dJugo kogo uwaiae za neofit~, ocenia biskup. 

7. Naruszenie sakramentalnej natury maHen
s twa, defectus sacramenti4). Kosci6J' pojmuj<ic malzeflstwo jako 
sakrament, nadaje mu charakter wielkiej godnosci i swi~tosci. 
Mianowicie l.lswil;cir kosci6l monogamiczny charakter maHefistwa, 
przedstawiaj~c ie jako obraz pol,!czenia Chrystusa z koscioJem. 
Z tego zapatrywania si~ wysnuwano nieraz przesadne wnioski. 
bo nietylko potrtpiano wlasciwe dWUzenstwo, lecz takze powt6rne 
zawarcie zwi~zk6w maJzenskich nawet po smierci maUonka. 
W og61nosci nie przYi&J kosci6J nigdy tych skrajnych zasad jako 
swojej nauki 5), zastosowal je przeciez do duchownych. Duchow
nym nie moze bye, k1'o zawarJszy zwi&zek maJienski w czemkol
wiek wykroczy! przeciw owemu mistycznemu poj~du mariefistwa. 
Naruszenie tej s'akramentalnej natury mab:efistwa sprowadza wa
dliwosc swi~cenia 6). 

Po niejakich zmianach ustalHy si~ w tym wzgl~dzie nast~

puj,!ce powody wadliwosci: 
a) Dwuienstwo sukcesywne, bigamia vera seu successiva7), 

jesli kto po zawarciu pierwszego marienstwa wszedJ ponownie 
w zwi'lzki malZenskie. Nie rna tej wadliwosci, skoro jedno lub 

') c. 1. 2. D. 48, c. 9. D. 61. 
2) c. 1. D. 57. 
3) Jestto po cz~sci sporne; zatem nowsi kanonisci, n. p. Ph ill ips 

I. str. 474, S c 11 u I t e II. 115 i praktyka kongregacyi trydenckiej p. 
Boenninghausen L cit. p. 156. 

4) M ii 11 e r Arm. De bigamia irregularitatis fonte et causa 1868. 
Sac 11 s e. Die Lehre yom defectus sacramenti, ihre histor. Entwickelung 
und dogmat. Begriindung Berl. 1981. 

5) 0 tem dokiadniej w prawie mahtenskiem. 
6) PO\vyzszy wywod jest wyrazem zapatrywania si~ koscioia za

chodniego, por. c. 2-5. D. 26, c. 4, 5. X. de bigamis non ordinandis 
1. 21 i inne; we wschodnim przewazal: inny wzglq,d, to jest, ze zawie
rahc ponowne maizenstwo lub mal:Zenstwo z osobami w texcie wymie
nionemi daje si~ dowod niepowsciq,gliwosci, ktora nie przystoi du
chownym. 

7) Nazywa si~ "vera", bo to, co zwykle nazywamy bigamiq, nie 
jest " dwuzenstwem" , bo gdy drugie mal:zenstwo jest niewazne; pierwsze 
wcale nie istnieje. 
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mal-ienstwo nie by to waine lub nie zostal-o fizycznie spet
'l1ione. 

b) Dwuiefistwo w dalszem znaczenil.!, bigamia interpretativa. 
o dwuienstwie rozcil:J,gnit;to p6iniej analogkznie takze 

lla lnne wypadki, mianowicie: jeieli m~iczyzna wprawdzie raz 
zawar!' matienstwo, ale z osoba., kt6ra jui przedtem 

w innem zostawal'a malienstwie, albo wog61e przedtem z in~ 

nym m~iczyznl:J, cielesnie obcowara, dalej, jezeli ktos pozostaje 
w wsp61nosci mafiefiskiej z ion'l, kt6ra si~ dopuscUa cudzo
Jostwa. 

8. Bra k I ago d nos c i c h r z esc i ian ski e j, defectus 
perfectae lenitatis. Kosci61' wyrnaga od duchownych doskonal'ej 
.ze wszech miar Jagodnosci serca, i nie upatruje tej ragodnosci 
w tym, kto w jakikolwiek spos6b stat si~ przyczyo& smierci 
cz.fowieka lub krwi rozlewu, chociaiby czynnosc sarna przez sit: 
nie byJa wyst~pkiemj a nawet choeby byl'a tylko speJnieniern 
obowia,zku. Tak rzecz pojmujqc, wyklucza prawo koscielne od 
swl(!cefi : 

a) wojskowych, kt6rzy biorqc udzia1' w wojnie smierci lub 
kalectwa stali si~ przyczynq; 

b) wszystkich, co wyrok smierci (rzeczywiSde wykommy) 
alba sami wydali, alba do jego wydania w jakikolWiek spos6b 
sit; przyczynili, alba wyrok przez kogo innego wydany wykonali. 

9. Bra k n i e z:a wi s} 0 S c i,defectus libertatis; ole rna 
dopuszczony do swi~cen, kto zostaje w takim do innych sto~ 

$unku zaleinosci, ie ole m6gtby w :ZI1pelnosd oddac si~ obowi~
zkom swego stanl.!. Z'tego powodu Sq irregulares: 

Niewolnicy, pOkqd w prawny spos6b nle zosianq 
zwoleni; 

b) ci co z powodu urzt;dowego stanowiska 
przyjt;tego na si~ obowi~zku s~ obowi,!zanl do rachun· 
~k6w; a to tak pok&d z tych rachunk6w nie otrzymali 

c) zonaci; ionaiemu wtedy 
na to 

swi~cenia 

zona alba wst~pic 
i nie obawa 

prosty czystosci. 
nie zezwolenia zony, jesli z po~ 

jei cudzotostwa uzyskal separacy~. 
'] 
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Gdyby m~z bez zezwolenia zony otrzymaJ swi~cenie, naten~ 
czas zawieszony jest w peJnieniu pOJ(!czonych z tern swi~ce~ 
niem funkcyi, nie moie uzyskac wyiszego swi~cenia ani urz~dll< 
koscielnego i rnoie bye zniewolony wr6cic do wsp6lnosci rnaJ
ienskiej. 

Powyisze przepisy 0 zonatych nie stosuj(! si~ do koscioJa 
greckiego; zonaty bowiem moze przyj~c swi~cenia i po otrzy
rnaniu swi~cen pozostaje w wsp61nosd maH:enskiej. 

B) Irregularitates ex delicto. 

W pierwszych wiekach 'chrzescijanstwa przestrzegano zasady?< 
ie do swi~cen nie rna bye dopuszczony, kto odprawiJ public:w'l 
pokut~. Gdy jednak p6iniej publiczne pokuty usta!y item sa
rnem wyrnienione luyteryum odpadto, wytworzyl'y si~ w prawie: 
koscielnern nast~puj<lC~ zasadnicze prawid~a: 

Wyst~pek sam przez si~ nie sprowadza jeszcze wadliwosci 
swificenia, lecz tylko: 

aj wtedy je:l:eli wyst~pek naleiy do tych, kt6re po-
zbawiajq czci obywatelskiej i zarazem tenie wystE;pek albo publi-, 
cznie jest znany, alba przed s~dem udowodniony; 

oj bez na powyzsze warunki - a wi~c chocby 
wystE;pek by~ tajny - sprowadzajq wadliwose tylko te wystfipki, 
z kt6remi ustawa wyrainie ten skutek ~a.czy. Do tych nalezcrr 
w szczeg6lnosd: 

1) Z a b 6 j s two i z a dan i e k a I e c twa, 
mutilatio, a to bez wzgl~du na czy takowe popernione z03ta~o 

z (culpa). Tylko lub 
leczenie przypadkowoy IUD 
sci obrony, nie rniejsca; 
nawet wypadkach wedJ'ug, postanowienia sobom 

guiaris. 

zeli 

trzeba dyspens~o 

postanowiono, ie 
zablje ksi~dza przy 
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kosciele ustanowionego, potomkowie ich ai do czwartej generae 
wykluczeni Sq od swi~cen. 

2) K ace r S two, haeresis, to jest rozmyslne 
przeciwnej dogmatom przez kosci6~ g~oszonyrn. Takowa 

sprowadza irregularitatern nietylko dla sarnego heretyka, ale takie 
na wszystkich, kt6rzy do rozszerzania < jego nauki Sij rnn porno
cnymi IUD chroniC! go przed kararni kosciola. ld,!c jeszcze dalej, 
poczytuje prawo kosdelne jako irregulares takie potornk6w he
retyk6w, a rnianowicie jezeli ojciec popadi w herezYll, dzieci do 
drugiego stopnia, jezeli rnatka, dzieci pierwszego stopnia. 

3. 0 d s t ~ pst wo, apostasia a fide, 1. j. jawne i rozrnyslne 
wyst'lpienie ze spotecznosci chrzescijanskiej j jest w rozumieniu 
koscioJ'a wi~ksz'i jeszcze zbrodn!,! nii kacerstwo; dla tego spro· 
wadza takze wadliwosc swi~cenia w tej sarnej co herezya roz
ciqgiosci. 

Opr6cz tego w~asciwego odst~pstwa odr6iniajE! kanonisci 
jeszcze tak zwanC! apostasia ab ordine i apost a religione. Pier~ 
wsza rna rniejsce, jezeli ktos rnaj~c wyisze swi~cenia, porzuca 
stan duchowny; druga, jeieli ktos sarnowolnie wyst~puje z za· 
kontl. Apostasia ab ordine sarna przez si~ sprowadza wadli· 
wosd, tylko poi~czona z hen~zy'l lub naruszeniem ceiibatu. Ta
kie apostasia a religione nie poci&ga za sob'l irregularitatern. 
lecz ten jedynie wywiera skutek, ie kto po wyst'lpieniu 
swi~cenle, nie rnoie go wykonywae nawet wr6ciwszy do kla~ 

sztoru. - Jest dalej irregularitatis : 
4. 0 d s z c z e pie n s two, schizrna to dobrowolne oder· 

sifi od jedl10sci kosciell1ej. 
5. S y rn 0 n ia, to przekupstwo przedajnosc w rze~ 
duchownych. 

6. N ad u z y ci e c h r z til, abuslls 

przez 
ku temu 

swiadome udzielenie 
chrztu 

7. N i e p raw n e p r z y j rn 0 wan i e s w i ~ c en, abusus Ore 
a to w nast~puj'icych 

to nie w 

7* 
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c) od biskupa wykl~tego lub popadlego w kacerstwo. 
8. Nieprawne wykonywanie funkcyi duello

w nyc h, abusus ordinis. W szczeg6lnosci: 
a) jeieli ktos nie swi~cenia, wykonywa funkcye do 

tego swi~cenia przywi'lzane, b&di,:te kleryk niiszego swi.;eenia 
perni funkeye przynaleine swi~ceniu wyiszemu, bqdi, ie laik wy
konywa czynnosd wymagajqce swi~eenia; 

b) jesli kto dotkni~ty zostar klijtw'l wi~kszCl, suspenzyq lub 
interdyktem osobistym, a mimo to wykonywa funkeye, kt6ryeh 
mu wr~.snie z powodu tyeh kar peJnic nle wolno; 

c) jesli kto sprawi,!je czyrmosci duchowne w miejscu, na 
nafoiono interdykt. 

9. N a r us zen i e eel i bat il, polegajqce na tem, ie kIe
ryk po otrzymaniu wyzszyeh swi~cen alba zakonnik po z}ozeniu 
profesylp zawierai'lmafzenstwo. Prawo kanoniczne nazywa ten 
stosunek (bigamia similitudinaria), uwaiajqe stosunek 
kleryka do kosciofa duchowe ma~zefistwo. 

C) Ustanie wadliwoscL 

Niekt6re irredularitates ex defectu mogCl stat ips 0 fa e t 0, 
to jest w skutek zmienionego stanu rzeezy. S~ to takie wadli
. wosci, kt6rych przyczyna polega na przemiiai~eych stosunkach: 
z ieh ustaniem tei wadlh'losc. I tak uchyla si~ l1iekiedy 
defeetus natalium skutkiem maUefistwa lub legityma-

defectus corporis przez zdrowia, defectus 
przez dopetnienie wieku, defectus scientiae przez nabycie po
trzebnych defectus libertatis przez sto
sun~u zaleznosci. 

Inne wszystkie wadliwosd ex 
podstawie dyspensy. 

eommu-
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nienaganne wiedzle zycie, 3) w razie ordinationis furtivae. 
Sobor Trydencki rozszerzyk w {ym wzgl~dzie kompeteney'l bisku

dai~e im moe dyspensowania od wszelkich irregularitates ex 
delicto, jeieli wyst~pek pozostal' tajny, Z wYi&tkiem atoli 

a) rozmys!nego zab6jstwa, ex homicidio voluntario, 
b) wyst~pk6w, kt6re dosdy do wiadomosci s'ldu, dedueta 

forum 'eontentiosum. 
Pr6ez przypadk6w ustawami okres!onyeh moie biskup 

udzielac dyspensy tylko z moey upowaznienia papieskiego (fa
cultates), bqdi to szezeg610wego, b&di og61nego. Takie og61n.e 
umoeowanie zwykl papiez udzielac biskupom na czas ogram
czany (facultates triennales, quinquennales etc.) i po upl'ywie tego 
czasu odnawiac. Na tej podstawie upowainieni sa" np. biskupi 
niemiecey j austryaccy dyspensowac od defectu aetatis, jeieli kan
dydatowi nie dostaje jednego roku. 

Jei.eli zachodzi w&tpliwosc co do istnienia w&tpliwosci, za
leca prawo uzyskanie tak zw. dyspensy ad eautelam. 

Szezeg61ne powody usuni~cia wadliwosci zachodz'l jesleze 
'iN nast~puiC!cych dw6ch przypadkach: 

a) Zl'ozenie profesyi zakonnej uchyla irregularitatem ex de
fectu natalium; ten sam skutek wywiera co do Jewit6w zloze· 
nle prostego slubu, votum simplex. 

b) Wyb6r na papieza usuwa wszelkie wadliwosci swi~-

eenia. 

11 THull.!!) orClhmthmis. 

§ 26. 

Pr6ez wymienionych dotCiQ warunk6w, kt6re dotyczCi wszyst
kich stopni swi~cen, istnieje jeszcze osobny warunek co do swi~" 
een wyzszyeh. Przepisano bowiem, ie zanim kto otrzyma swi~
cenie wyzsze, rna miet zapewnione dostateczne i godnosci stanu 
duchownego odpowiednie utrzymanie. Zr6d~0 zabezpieczajCjee kle
rYKowi utrzymanie, zowie si~ t y t u .t ems w i ~ c en i a, titulus 
ordinationis. 

W pierwszyeh wiekaeh chrzescijanstwa swi!.icenie by~o zawsze 
pohlczone z nadaniem koscielnego urz~du, a wzbronione by~y 
tak zw. ordinationes absolutae. Tem samem wyswi~cony kleryk 
zapewnione mia~ ufrzymanie, bo urz&d, kt6ry mu wraz z swi~
ceniem przypadt, by~ dIan ir6dJem dostatecznego dechodu. 
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Urz&d koscielny czyli kosci6l, przy kt6rym kleryk sw6j urz~d 
peloil, zwa! si~" titull.ls, i st"d jui w6wezas stawiano zasad~i ~e 
nikt bez tytuI-u oie rna bye swi~cony. 

Kiedy p6iniej uchylono zakaz bezwzgi~dnych swi~cen, zda
rZRI-o si~ cz~sto, ie kierycy nie maj&cy sta!ego przy kosciele 
zaj~cia, przenosili si~ z miejsca na miejsce, szukaj'!c zairudnienia 
j utrtymania (clerici vagantes, acephali). Z koncem XL w. wzro
sla nadzwyczajnie liczba tych kleryk6w, a taki stan rzeczy uwia
czar godnosci stanu duchownego i byr powodem r6znych midu
zye. Wypadato temu zaradzie; do dawnego zakonu absolutnych 
swi~cen trueino by!o wr6de, poniewaz teraz wi~cei trzeba by to 
kleryk6w niz by!o urz~d6w. Z/ldano tedy, aby kleryk w mny 
spos6b wykazat si€; moznosciij utrzymania, mianowide w!asnym 
maj/ltkiem. Tak byJ'o jui w XU. i XIII. wiekl.l, ale dop/ero sob6r 
trydencki wyda! w tej mierze bliisze postanowienia. Przepisl.lje 
mianowicie, ze w pierwszym rz~dzie winien biskup swi~cie na 
beneficium;, tit U ll.l S ben e f i c i i stanowi wi~c reguh:;. Tylko 
gdzie zachodzi rzeczywista potfzeba wyswi€;cenia wi<;cejkleryk6w, . 
mozna swi~ck. i tyCh, co wykaiq si~ wl'asnym majqtkiem tit u~ 
Ius pat rim 0 n i i, Jub maj<l zapewniony doch6d z cudzego 
majC}tku, ti t u Ius pen s ion i s. 
8.:"~ Urzqd stanowiqcy tytl.l!, rna bye sta!ym, nie wystarcza wi~c 
np. urzijd wikarego. Dalej rna to beneficium starczye, na utrzy· 
manie kleryka, 0 czem rozstrzygaj'l ustawy dyecezyalne, a w braku 
takowych _ biskup. Nadto oie powinny zachodzie takie okoliczno
sci, kt6re stoi'l na zawadzie spokojneml.l posiadaniu beneficyum. 

Takie patrimonium lub pensio wtedy tylko poczytane bye 
mogq za tytul', jeili starczq na przyzwoite utrzymanie. Ze wzgl~du, 
ze to utrzymanie w trwaJy spos6b rna bye zabezpieczone, a ru
chomy maj'ltek, w dawniejszych zwl'aszcza czasach, nie dawal" 
w tej mierze dostatecznej r~kolmij zqdano maj'ltku nieruchomego 
lub~J zahipotekowania renty na maj/ltku nieruchomym. Maj'l,tku, 
stanowi'l,cego tytu!, nie wolno klerykowi bez zezwolenia biskupa 
ani sprzedae, ani hipotek'l, Iub winny spos6b stale obciqzyc. 
Biskup zas tylko wtedy" udzieli na to zezwolenia, jeieli kleryk 
w miejsce dawniejszego inny zabezpieczy tytu! (subrogatio tituli. 

Powyzsze postanowienia nie dotycz~ zakorinik6w; ci bo
wiem skoro ZfOZij profe:,y'l" mog,(:':bye wyswi~ceni bez tytuJ'u), 
czyli jak to zazwyczaj wyraiajij) mai'! tit u 1 urn p a u per tat is 
s. _ pro f e s s ion is. 
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Tytuly od sobom Trydenckiego ustanowione, oi<::azary si~ 
''VI praktyce niedostatecznemi; ze wzrostem ludnosci. bowiem c~. 
raz wi~cei trzeba bYfo duchownych; podczas gdy hc~ba bener:
cyow nie zwi~ksza}a sit< w tym samym stosunku, . 71tulus .patn
monii i nensionis nie m6gI temu zupelnie zaractzlc, bo me za
wsze zn~eili si~ zamozni kandydaci stanu duchownego, a takie 
rzadko kto przystat na wydzielenie z d6br swoich rent~, zw!~sz
cza ze takowe pOf'l,CZOne bylo z uciqz!iwemi warunkaml. W wie!u 
krajach, mianowicie w Niemczech, . od~t&pifa tedy praktyka 
w cz~sci od ustaw trydenckich, uznajliC Jako dos.ta::czny tytu~: 
jesli kto w prawny zobowi&ze si~ spos6b udzlehc kle~ykowl 
utrzymania, pok'ld on dostatecznego nie otrzym~ . beneftcyum. 
Ten tytu,r nazwano tit u Ius m -e n sa e. U stanawlah go zazwt 
czaj panuj'lcy ksiiji~ta, miasta, korporacye, klasztor~, albo. takz~ 
osoby prywatne. R6zni si~ zas titulus mensae od tit. patnmo?1l 
i pensionis gtownie tern, ie nak,rada tylko v.:a:unkowy ?bOWIC!
:lek, to jest zobowiqzl.lje do dania klerykowl I utrzyman~a. t~lko 
wtenczas, kiedy jeszcze beneficyum nie otrzymal', albo p6zmeJ do 
sprawowania urz~du sta! si~ niezdolnym. . . . 

Poniewai wi~ksza cz~se tego rodzaJu tytu!'6w cl~zy!a da~ 
wniej na dobrach koscieinych i klasztornych I a te dobra. wskutek 
tak zw. sekularyzacyi przy schy!ku xvm. Iub z pow~tklem prz~· 
sdego wieku zabnme zosta!y naskarb publiczny, przeto takze 
zobowiqzania prawne dotycz!\ce tytu~u swi~cenia przeszly na 
skarb a wzgl~dnie na ten lundusz, kt6remu przypad!y zabrane 
dobr;. W Au s try i przekazany zostal' titulus mensae na fundusz: 
religijny; udziela go na przedstawienie bisku~a rZl.!d (w!adza .p~
lityczna krajowa), zapewniaj/ic kandydatowl Z funduszu rel!gl~d 
Onego utrzymanie, a to takie na wypadek,gdyby do sp:a.wowama 
.duszpasterstwa sta~ si~ p6zniej niezdolny (tak zw. Deflclen~engeti 
.halt, 0 czem jeszcze p6zniej). Prav.:0. dQ t~go zao~at~zema n:a 

jednak kleryk dopiero po przyj~dU sWI~cema kap!ansklego, me 
jak w prawie pospolitem po otrz~m~niu subdyakonatu. ~sta~a 
z 7. maja 1874 postanawia w § 1.'), ze ten t~lk? otrzymac ~~ze 
titufum mensae, kto posiada warunki dostllPlema urz~du koscleI-

nego' Od XV. wieku powstaf jeszcze Htul us missionis: p~m 
lega na przywileju zakJ:ad6w misyonarskich, ~e ich .u~zmowH~ 
mog~ bye swi~celii bez osobnego tytuJ'u. Ta~1 przywl.le~ otrzy
,maI'o najpierw collegium Anglicanum w Rzymle, a_paple Urban 
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VIII. nadaJ go (w r. 1638) wszystkim zakladom, zostaj~eym pod' 
kierownictwem kongregacyi de propaganda fide. 

Co si~ tyezy skutk6w prawnych w razie wy§wi~eenia kle= 
ryka bez tytulu, odr6inic nalezy, komu w tej mierze przypisac 
wypada wine:. . 

a) Jesli zawiniJ biskup, wyswi~cajClc kleryka bez tytuh.l, lub, 
z tytu~em niedostatecznym, choe mu ta Okoliezl1ose by~a wia= 
doma, lU'b przy nalezytej starannosci wiadoma bye mog~a, na
tenczas winien w~asnym kosztem utrzymywac kleryka, POKCld rna 
oie nada odpowiedniego beneficyum. Zachodzi tu pytanie, na 
kogo przeidzie obowiClzek sustentacyi w razie smierci biskupa. 
a mianowicie ezy na jego nast€jpe~ w urz€;dzie, ezy tei na jego 
dziedzic6w. Ot6i przepisy koscielne nak~adaiCl wprawdzie rze
clOny obowiijzek na majatek dyecezyalny, a wi€;e na kazdego· 
oast~pcc:: w biskupstwie. Z drugiej strony atoli nalezy zwazye, ze 
biskup odpowiada osobiscie za wszelkCl szkod~, wyrzqdlOni'i ma
iqtkowi koscielneml.l, i ie ta odpowiedzialnosc przechodzi na jego 
dziedzic6w. Dziedzicy biskupa winlli wi~c wynagrodzie Z odzle
dzkzonego maj~tku szkod~ stCld wynikh~, ie spadkodawea wyo. 
swi~ciwszy nieprawnie kleryka, naJozyJ przez to ci~iar na maji'i
tek koscielny. Zt~d wniosek: wyswi~cony kleryk zqdac moze 
zaopatrzenia tylko od biskupa; biskup zas poszukiwac moze 
zwrotu na dziedzicach swego poprzednika. 

Biskupa, kt6ry przypuscU kogo do wyiszyeh swi~cen bez' 
1.ytulu, spotyka nadto jeszcze suspensya a eoilatione ordinum na 
lat trzy. 

b) Jeieli zawinU kleryk, sidoniwszy biskupa podst~pem do 
udzielenia §wi~cenia, zawieslOny jest ipso jure w wykonywanitt 
funkcyi duchownyeh, z dotyczqeem swi~ceniem polCiezonych. 

b) Warunki po stronie udzielaja,;cego, 

§ 27. 

Moc udzielariia swi~cefi ShlZY jedynie biskupowi. Zasady tej 
trzymal si~ kosci6t zawsze i stwierdzH' iq na oowo na sohorze 
Trydenckim. Co si~ tyczy presbyteratu i dyakonatu, nie ma tez: 
od tej reguJy zadnego wyj(!tku;; co. do innyeh zajse mogCi nast~:-
puj<lce wYiqtki: 
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1) Opaci mog~ zakormikom swego klasztoru, kt6rzy jui 
profesyq ztozyli, udzielae niiszych swi~eefi, pod tym atoli wa
runkiem, jeteli sami S'l kapJanami i od hiskupa otrzymali jut 
benedykcYij, Iub przynajmniej po trzykroc napr6ino 0 takowq 
prosili. Benedykcy'i za~tqpic moze przywilej papieski. 

2) R6wnie s}uiy prawo udzielania niiszych swi~efi kardyna
lom-kap~anom, ale tylko co do os6b w ich sluibie lOstajqcych 
(familiares) i co do kleryk6w przy ich kosciolach ustanowionych. 

3) Wreszcie moze papiez kaidemu kapranowi nadac przy
wilej udzielania nizszych swi~cefi a nawet subdyakonatu. 

Pomin<lwszy te wyj'ltki, biskup jedynie moze waznie wy
swic::eae. Biskupowi ZiS to prawo stuiy bezwzgl~dnie, a wi~c 
i wtedy, jesli nle ma jurysdykeyi, jesli dotkni~ty jest karami ko
scielnemi, zawieszony w swem urz~dowaniu, lub urzt;ldu bisku
piego zupdnie pozbawioflY. Zdolnosc udzielania swi~een posiada 
nawet biskup popadty w herezyq iub schyzm~, byle tylko sam 
swi~cenie biskupie waznie otrzymaJ', to jest by przy jego konsekra
cyi zachowane byJy te formy, kt6re kosci6} uwaza za istotne. 

Jakkolwiek jednak kazdy biskup waznie udziel~c moze 
swi~cen, nie kazdy moze to uczynic w spos6b dozwolony. Ohok 
zdolnosci w og6\e (facultas ordinandi spiritualis) wymagai<l ustawy, 
aby blskup takie w danym razle do tego by} upowazniony, czyli 
inaczej, aby by~ biskupem w J'a s ci w y m, episcopus proprius, 
competens. Biskupem dla cal ego koscio~a wlasciwym jest papiez. 
Moie on udzielae swic::cen kandydatom jakiejkolwiek dyecezyi, 
moze tez do tego innego upowainic biskupa. Kto iednak jed no 
swic::cenie otrzymal' od papieia, od nlego tez tylko reszt~ swi~

een moze otrzymae. 
Takze patryarchowie obrz'ldk6w wschodnich Sq episcopi 

proprii dla eaJego swego koscioJa. 
Biskup zas jest kompetentny z nast~pujqcych ezterech po= 

wod6w: 
1) R a ti 0 ne 0 rig i n is, to jest jeieli w jego dyeeezyi oj

dec kandydata w czasie jego urodzenia state miat zamieszkanie. 
Przy dzieciach niesluboych rozstrzyga miejsee zamieszkania matki. 
Miejsee urodzenia kandydata nle ma wptywu na kompetencyCl. 

2) Ra t ion e do m i e iii i wl'asciwym jest biskup, w kt6-
rego dyecezyi kandydat stare ma mieszkanie. Uwaza si£: zas jako 
stale inieszkaj~eY,iesli od dziesi€jciu lat tam przebywa, aIM tez 
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jesli si~ tam przeni6:.;i' z cai',! rodzinCj, z caJym dobytkiem i w obu 
nzach stwierdzi przysi~gij, ze zamierza stale pozostac. 

3) Rat io neb e n e f i c i i jest uzasadniona kompetencya 
biskupa, jeze/i ordinandus w jego dyecezyi posiada beneficyum. 
~Wanmkiem atoli jest, aby to beneficyum byJ'o stafe, przynosii'o 
doch6d do utrzymania potrzebny, i aby kandydat faktycznie ~ je 
posiadaJ'; nle wystarcza przeto uzyskanie prezenty lub nominacyi. 

4) Rat ion e fa mil i a r ita tis s. com men s a lit i 
moze biskup wyswiE:cic tego, kto zostaj,!c przez trzy lata w slu
ibowym do niego stosunku, iyr jego kosztem. WyswiE:conemu 
na tej podstawie winien biskup w przeci'!gu miesiClca nadac be
neflcyum. 

Co do zakonnik6w wbsciwym jest biskup, w kt6rego dye
cezyi klasztor jest pOfozony, a jezeli klasztor do zadnej nle na
lezy dyecezyi, biskup najbliiszy. Tylko niekt6re zakony maj'l 
przywilej de promovendo a quocunque. 

Gdyby nle zachodzi¥ zaden z wymienionych powod6w kom
petencyi, nalezatoby si~ udac do papieza 0 naznaczenie biskupa. 

jeieli no. odwr6t kilkoraka kompetencya jest uzasadnionq, sluzy 
kandydatowi wyb6r mit:~dzy wtasciwymi biskupami, i wolno mu 
nawet przyjqwszy swi~cenie od jednego, przyjijc dalsze od dru= 
giego. 

Wypada jeszcze nadmienie, ze nie wolno biskupowi udzie
lac swi~cefi oSQbom innego obrz'ldku, thocby w jego teryto
ryum zamieszkai'ym, 

Celem powyzszych postanowien kompetencyjnych jest poru· 
ezyc swi~cenia biskupowi, kt6ry prawdopodobnie najlepiej jest 
powiadomiony 0 przymiotach i stosunkach kandydata. Ztqd tei 
przepisano, aby gdzie kilku biskup6w iest kompetentnych, kan
dydat zgl'aszajClcy si~ do jednego z nich, przedtozyt swiadectwo 
reszty, ze 1m iadna przeszkoda swi~cenia nie jest wiadoma. Po

. $wiadczenie to zowie si~ lit era e t est i m 0 n i a I e s. 
Biskup niewrasciwy moie licite swi£:cic, jeieli go biskup 

wl'asciwy ku temu upowazni. Dokument zawieraj<lcy to umoco
wanie zowie si~ lit e ra e di miss 0 r i ae Cthkie commendalitiae, 
reverendae). Nazwa lit. dimissoriae, dimissoriales pochodzi z owych 
czas6w, kiedy swi~cenie Pol'clczone byro z nadaniem urz~du ko
sdelnego, kledy wi~c upowaznienie do przyj~cia swi~cenia od in
nego biskupa miescilo w soble zarazem wyzwolenie ze zwicp:k.u 

,dyecezyalnego. Dimissorya udzielic moie kaidy blskup w~asciwy 
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1 to ,z moc.y swej wladzy jurysdykcyjnej, a zatem jUi od chwili 
konflrmacYl, chocby. jesz.cze nle byJ konsekrowany. Generalny 

. v.: . zast~~stw!e blskupa wydac moie dimissorya tylko 
les~! go blSkup osobno do tego upowaini~, albo jesli bi-
dJuz~zy czas zostaje po za dyecezyCi, W razie wakansu 

z re?uJy !1,le wolno kapHuJe lub wikaremu kapitulnemu wydawac 
dY~Jssoryow, chyba, ie wakans trwa dh.lzej nii rok, lub ze ina
czeJ kandydat utraciJ'by beneficyum (sl quis arctatur de beneficia 
. . pO~OC'l dimissory6w umocowac moina alba jednego tylko' 
Im!enme oznaczonego biskupa, albo wydac tak ZW. facultates de 
promo~endo a qu~cunque, czyli facultates in bianco. Dymisso
ry6w me potrzebuje, kto od papieza otrzymar przywilej de pro
mo:endo a .quocunque. Taki przywilej maj'l raz \lei zawsze, alu
mm ~szystklCh zakrad6w zostajqcych pod kierownictwem kongre

.gacYI de propadanda fide. 

. LHerae dimissoriaies pOf'lCZOne Sq zawsze z testimoniales 
jest z poswiadczeniem, ie zadna co do udzielania swi~cen ni~ 

zachodzi przeszkoda. 

. Kto wykracza przeciw podanym tu przepisom kompeten
cYJnym, pOdp~da karom koscielnym. W szczeg6Inosci wyswi~
cony ~rz~z blskupa niewJasciwego zawieszony jest ipso jure 
w p,e~memu funkcyi z tern swi~ceniem poJ'lczonych, pokCld hi
wJasclwy suspensyi niezniesie. Kto zas od biskupa wykl~tego, 
heret~k~, lub schyzmatyka przyjmuje swi~cenia popada w suspen-

ktor,! tylko papiez maze uchylic. 
Biskup, kt6ry nie majqc kompetencyi, udziem swi~cenia, rna 

~rzez ro~ wzbronione udzielanie swit;cen, jest suspensus, a colla
tl~,ne ordmum

1
• To sarno tyczy opat6w, kt6rzy uJzielaiCl swi~cefi 

laHwm lub zaKonnikom obcych klasztor6w. 

c) Co do aktu swi~oenia . 

§ 28. 

Udzielenie swi~cefi wyprzedzaj~ pewne czynnosci przygoto. 
mianowicie postrzyiyny cz. tonsura i tak zw. scrutinia. 

. . T.o!l sur a nie jest swi~ceniem, lecz jedynie oznakij przy
stqplema ao stanu duChownego. Zwyczaj tonsllrowania powstaJ 

w wieku czwartym, najpierw u zakonnik6w, potem takze 
ill duchownych swieckich i by~ symbolem pokory i zaparcia si~ 
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rzeczy swiatowych. TonsUiowany stawaJ' sit; uczestnikiem prero·· 
gatyw stann duchownego i zt'ld poszlo, ie cz~sto p,rzyjmow.an.o' 
tonsur~, wlasnie tylko w tym celu, aby pozyskac przywlleje 
kleru. nie majqc zresztq zamiaru przyjt;cia swi~cen. Cheqc temu 
zapobiedz, uczynil sobor trydencki tonsur~ zawish~ od pewny~h 
wanmkow; wymaga mianowicie od kandydatow 7. roku iYCl3, 
bierzmowania, znajomosci czytania i pisania i g16wnych zasad 
wituy, a procz tego wykazania takich okolicznosci, ktor~ pra
wdopodobnem czyniij pozostanie kandydata przy za,:"odz.le d.~
chownym. - Postrzyiyn udzielac mOie, kto do udzlelama nlZ

szych swi€;cefi iest uprawniony. 
Dalej wi~ien biskup przed udzieleniem swi~ceii zbadac 

uzdolnienie kandydata do stanu duehownego. Co do swi~een 
niiszyeh dostateezne Sq w tej mierze swiadeetwa wrasciwego pro.
boszcza i prze~oionego szkoly, w ktorej kandydat pobierar naukl. 
Wyisze zas swi~cenia wymagaj'l staranniejszeg'J badania; k.u temu 
s~uiij t. zw. s c rut i n i a, kt6rych wlasciwie iest trzy. Plerwsze 
polega na tern, i.e z polecenia biskupa proboszcz :niejsca ro
dzirmego lub miejsca zamieszkania kandydata zapowlada w ko
sciele nast(!pic maj'lce swi~cenie, a to przynajmnlej na miesiqc przed 
terminem swl~cenia. Zarazem wywiaduje sit; 0 poehodzeniu, wieku 
i moralnosci kandydata i zdaje 0 temwszystkiem spraw~ bisku-
powL To pierwsze skrutynium wyszl'o po wi~ksz:i cz~sci zuzy: 
wal1ia' zast~puje ie przed~uzenie dokumentow, lakoto metrykl 
chrztu j swiadeetwa moralnosci i t d. Drugie scrutinium odpra
wia s~m biskup z przyzwaniem kilku egzaminatorow, aby si~ 
osobiScie przekonac 0 godnosci kandydata. To skrutynium znowu 
zast~puji:l dzis zazwyczaj swiadectwa Z odbytych studyow teolo
gicznych. Trzecie wreszcie skrutynium polega~o dawniej na tern. 
ie biskup bezposrednio przed udzieleniem swit,;cenia pytal 
zgromadzonego ludu, ezy rna cO zarzudc kandydatowi. Dzis py
tanie to kieruje biskup do asystujijeego archidyakona, a tak py-
tanie, jak tez odpowiedi Sij formalnosciami. 

Wedrug wyniku skrutyniow rozstrzyga biskup, ezy kandy
data dopuscic do swi~cefi. Gdy nie uznaje kandydata godnym. 
moie nawet bez podania powodow - ex informata conscientia -
odm6wic swi~eenia. Przeciw temu nie sluiy wlasciwa apelaeya; 
leez wolno tylko wniesc zazalenie do papieia, ktory zleca Z<.l

zwyezaj zbadanie sprawy metropolicie lub najbliiszemu biskupowi., 
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Po ty.ch aktach przygotowawczych przyst~puie si~ dopiero 
do samego swi~cenia, przyczem zachow any bye musi przepisany 
porz'ldek, tak ii nie woino przYi'lc, swi~ee~ia wyzszego nie ma-

najbliiszego stopnia niiszE:go. Swi~eeme wykraczajqce prze~ 
temu porzi:ldkowi, ordinatio per :saltum, sprowadza suspen
i irregularitatem (p. wyiej str. 99), pozostaje atoli waine. 

konsekracya na biskupa jest niewaina, jeieli konsekrowany 
byt jeszcze presbyterem. 
Mi~dzy przyi~ciem jednego a drugiego swi~e(mia, rna UPlY

ezas IJstawami zakres!ony, zwany i n t e r s tit i u m. Co do 
swi~cen niiszyeh powszeehne prawo nie okresla biiiej tego mi~
dzyczasu pozostawiaj<J,c to ocenieniu biskupa. Naicz~sciei wytwo· 

si~ taka praktyka, ze wszystkich nizszych swi~een udziela 
biskup w tym samym dniu. Pomi~dzy swh:ceniami niiszemi 
a subdyakonatem, tudziez mi~dzy kaidem swi~ceniem wyiszem 
uplyn&c rna rok; ale i od tego wolno biskupowi odst(!,pit, byte 
ole udziem w jednym dniu swi~een niiszych i subdyakonatl1 \ub 
dwoch swi~een wyiszych. W kosciele greckim woll1o w tym sa
mym dniu otrzymac Iektorat i subdyakonat: mi~dzy subdyakona
tern a dyakonatem r6wnle iak mj~dzy dyakonatem a presbytera
tern uplynijc ma przynajmniej dziesi~c dni. 

Sij dalej przepisy wll:ll~dem czasu i miejsca ordynowania. 
Niiszych swi~cen udzielac naleiy w niedzielt; Iub swi~to, z re
guty w koscieie, albo tei w innem przyzwoitem miejscu. Swi~
cenia wyisze odprawiac rna biskup w kosciele katedralnym w obe
cnose! albo wyjij,tkowo w irmym znakomitszym ko
sciele w obecnosd duchowlenstwa! podczas mszy. Czas temu 
oznaczony jest prawem, tern pus s tat u tum; a to wszczeg61~ 
nosci soboty suchedniowe, sobota przed niedziei<} pafiskiej 
(ante dominicam passionis, takie sabbatum sitientes) i WiE'Jka 
sobota. W czasie, extra tempora, wyswit;eony pod pad a 
5 us pen s y i, a biskup zawieszony jest w udzielaniu swit:cenia, 
ktore jako tei wyzszych, Zazwyczaj 

biskup6w do udzielania swi~cen w in-
nym czasie zwl'asleza w swit:ta upowainienie 
zowie sit: extra sit: cz~sto w tak zw. 
facuItates quinquennales. 

Jakie s~ warunki samego aktu sakra-
mentalnego, co stanowi jego rnateryij" a co to naleiy do 
dogmatyki i Ilturgii. stanowlska prawn ego nasuwa sit: jeszcze 
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tylko kwestya, ezy i 0 i1e wainost swi~cenia zawisfa od kQn-
sensu wyswl~eonego. OezywiScie winno przyj~de swi~cenia bye 
wypfywem wolnej woli; nie naJezy wi~c udzielac swit=;cen dzie
ciom, osobom chorym na umysle lub nieprzytomnym, nie naleiy 
nikogo ani gwaltem, ani grozb,% do swj~cen zmuszae. Skutki 
prawne takiego swi~cenia roine SCi jednak wedfllg tego,ezy 
udzielone byko w b r e w, ezy tei tylko m i mow 0 I i przyjmlljCi~ 
cego. pierwszym razie, to jest jesli wyswit=;cony wyrainie dal 
do poznania, ie nie chce przyjijC swi~cenia, jest takowe flie wa
ine; w drugim razie swit=;eenie jest waine, ale wyswi~cony, jesli 
nie wykonywa funkcyi duchownych, moze si~ uchylic od obo-
wiijzk6w stanu dllchownego, a mianowicie od zaehowania celibatu,. 

i obowiijZki stanu duchownego. 

§ 29. 

Byro zawsze staraniem kosciora stan dllChovmjl~ 
w osobne prawa; og6} takowych nazywamy przywiJejami duo 
chowienstwa, p r i v i Ie g i a c I e r i. tych zaliczajq zwykle: 

canonis, fori, priv. immunitatis i priv. compe-
tentlae. 

1) P r i vile g i u m can 0 n i s. 
(r. 1139) IlchwaliJ', ie podpada 
ezynnie zniewazy, 
krecie Gracyana 

quis suadente 
canonis 5i quis suadente, 

Drugi sobor Lateranensld 
kto lub mnicha 

umieszczone takie w de-
4. od sMw 

tonsurowanym w5zelkL::h stopni; a ie 
nle ze no. osobisty interes 

ze wzgl~du na godnosc stanu przeto nle 
wskutek zrzeczenia ani wskutek sllspensyi, exkomu-

go 

sweg'o stal1U, 
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; 

mego czynu, choc ieszcze nie zapad~ wyrok sqdowy. Zwolnie ~d 
niei moie w razach ci~zszego przewinienia tylko papiez, gdzle 
pr;ewinienie, lzejsle, biskup. Woln~ od. k~ry jest, kt? dzi~laf 
nH;przytonmie, lub komu w og61e zmewazeme kleryka me mozna 
poczytac za win~. 

Za exkoml1l1ikq kosciehiij szly dawniej cz~sto takie ostre 
swieckie; dzisiejsze ustawodawstwa nie cechujij przewinien 

przed w klery korn jako odr~bnej zbrodni, uwz~h;dniajij jednak 
zazwYGzaj t~ oKoliCznosc przy wyrniarze kary. I tak np. stanowi 
austryaeki kodeks karny (§ 153), ze cielesne obraienia ksit=;dza, 
petniqcego funkcye duchowne, jest zbrodni,!, chocby samo w so
ble w rozumienil1 ustawy byro lekkiem. 

2) P r i v i leg i u m for i jestto przywilej, moc,! ktorego 
dl1chowni nie podlegajq sqdownictwu panstwowemu iecz osobnym 
sijdom duchownym. SzczegMowo bt=;dzie 0 tem mowa dopiero 
w niiuce 0 sqdownictwie koscielnern. 

3) P r i v il e g I urn i m m u 11 ita tis. Kosci61' domaga sl.:: 
uwolnienia duchownych od publicznych danin, ch;~zar6w i prestacyi, 
od sh!iby wojskowej, od urzt=;d6w, kt6rych przyjt=;cie jest zresztij 
powszechnym obowi,!zkiem obywatelskim. Oczywista, ze tego 

nie kosci6t przeprowadzic jednostronnie, lecz 
ufzeczywistnienie tegoi zaw;sl'o gJ'Ownie od wtadzy panstwowej. 

tez zmienialy si~ w tym wzgI~azie prerogatywy koscielne 
weale stanowiska, kt6re kosci61 zaj'll w jakiem panstwie. W rzym
skiem panstwie mia} sobie kosci6J' przyznline dose obszerne 

; duchowni wolni od 5prawowania pubJicznych 
opieki I kurateli, od prostej robocizny (munera 50r

niekt6rych danin. W wiekach srednich nastawal kosciol 
silnie na i roz5zerzenie tych przywilej6w; cz~sto je-
dnak jllz sam panstwowy sta} temu Wyi~ 

sze zwfaszcza duchowieflstwo, zajmowalo 
nowisko z kt6rem 
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a) Co do s~uzby wojskowej. Kandydaci stanu duchownego 
majCl wprawdzie jak katdy inny stawic si~ do poboru; w razie 
zaasenterowania jednak otrzymaj<l sta~y urlop," celem kontynuo
wania study6w teologicznych. jako kandydatow stanu duchow
nego uwazac nalezy 1) przyj~tych do seminaryum dyecezyalnego 
tub 2) do zakonu, jeieli tak jedni jak drudzy oddaj'l sit; stu
dyom teologicznym; 3) tych, co Poswilicaj<J, si~ studyom teologi~ 
cznym w pUblicznym zakbdzie jako eksterniSci, jezeli biskup 
poswiadczy, ze ich po ukonczeniu nauk przyjmie w poczet du
chowienstwa dyecezyalnego. Traci powytszy przywilej, a wi~c 
Dowolany b~dzie do zwyk!ej stuzby wojskowej, kto przed wy
§wi~ceniem stan duchowny porzuci, alba w cztery lata po ukon
czenia studyow teologicznych swi~cenia nie przyjmie. WyiCltkowo 
mogl'i staJy urlop l.lzyskae takie uczniowie dwoch ostatnich klas 
gimnazyalnych, jeteIi oswiadclq przed komisy'l poborowq goto
wose wst&pienia do stanu duchownego i wykazq si~ poswiad
czen1e:n wlascfwej w~adzy duchowej, ie b~dq przypuszczeni do 
study6w teologkznych do nowkyatu. Kto otrzymaf swi~ce

nle wyisze, moie bye powohmy do sJ'uzby wojskowej tylko 
.w razie wojny i tylko sprawowania funkcyi duchownych. 

b) Duchownemu \1volno nie przyjije WybOfU do rady gmin-
. nej, prze}oionym zas gminy bye nie moie; 

c) r6wniet nie moze bye przysi~gtym; 
d) opieki lub ; tudziez 
e) od uczestnlczenia w sledztwie karnem w cha-

rakterze swiadka sqdowego; 

f) nie 
mu powierzono n3 
funkiem tajemnky. 

g) duszpasterzy, 0 lie odpowiadajq 

tego, co 
pod wa· 

rodzinnym, tudziez \okalnosci, przeznaczone do funcyj urz~

wolne s~ od kwatenmku 

w og61nosci 
nieznaczne w tej mlerze 
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wnych podlegajq egukucyi tylko w trzeciej cz~sci, z tern dal
szem ograniczeniem, ie 800 zt w kazdyrn razie pozostac rna 
wolnych. Bezposrednie opl'aty za funkcye duchowne SCi zupel'nie 
wyjl:;te. 

00 przywilejow stanu duchownego zaliczyc rnozna jeszcze 
pewne prawa h?~orowe, oznaki zewn~trznej czc1, tytul'y i t. d., 
ktore prawo kosclelne, cz~sto takie ustawy panstwowe prz yznaj<l 
klerykom. 

b) Obowi~zki. 

§ 30. 

Jak z jednej strony ustawy koscielne nadaj/4 duchowien
stwu uprzywilejowane w spol'eczenstwie koscielnern stanowisko 
tak z drugiej strony wi~ksze na stan ten naktadajq obowi/4zki: 
Przewaina cz~sc takowych dotyczy zycia wewn~trznego, rnoral
nej doskona!osci i przeto nie wchodzi w zakres prawa. Prawo 
stawia tylko pewne wymogi co do zewn~trznego zachowania si~ 
klerykow; iijda rnianowicie, aby duchowny przed wszystkimi in
nyrni oaznac~at si~ go~nosci& i powag"l. Nadaje si~ "stqd ca~y 
szereg rozmaltych przepisow "de vita et honestate clericorum". 

Przejdzierny tu wazniejsze: 

. 1) lUi: od najdawniejszych czasow znachodzimy ustawy, za
lecal~ce duc~owny~ ~ro~ty ! skromny ubior, mianowicie dJ'ugie 
sukme (V~stl.S talans) I c~emne kolory. Blizsze w tyrn wzgl~dzie 
postanowlema jJozostawione Sq ustawodawstwu dyecezyalnemu. 
Cz~ste Sq takie °zakazy zbytniego piel~gnowania wtosow. 

2) MaiCl sobie duchowni zalecone unikanie wszelkich publi
cznych zabaw, widowisk, mianowicie daj/!cych po chop do rozpu-
sty lub pijatyki. . 

. 3) Szczeg61nq wag~ przywi"zuj~ przepisy koscielne do tego, 
aby, stosunek dochownych do kobiet nawet pozoru nie dawa~ 
niernoralnosci. Ola tego jui koncylium Nicejskie z r. 325 wzbrania 
ksi~zom wspolnego z kobietami pozycia, a w szczeg6lnosci nie 
pozwala im miee u siebie innych kobiet jak bliskie kreWne lub 
takie, "que fugiunt suspiciones"). Poiniejsze ustawy kos~ieJne 
ponawiajq cz~sto te zakazy, wydajqc bliisze ieszcze postanowie-
niapn[ qoiostawiajqc je ustawodawstwu biskupiernu, mianowi

de co do wieku kobiet, kt6re si~ uwaia jako nonsuspectae; 
Rittner. Prawo ko5cielne. Tom T. 8 
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Jestto tak zwana aetas canonica, kt6rq w wiell1 dyecezyach wy
raznie lub zwyczajowo ustanowiono na 40 rok zycia .. , SoMr 
trydencki surowo kaze post~powac z duchownymi przeciw tym 
przepisom wykraczaj&cymi. 

4) Naieiq tu da\ej przepisy, wzbraniajqce duchownym takkh 
zawod6w i zaj~c, kt6re bqdz godnosci stanu duchownego I1w~a

aac si~ zdaj~, bijdi tez niedozwomyby duchownemu oddac sll:; 
zupel'nie pracom swego zawodu. Wzbraniano n. f. trudnic ~i~ 
hanciiem, sluzye wojskowo, przyjmowae swieckie urz~dy, od
dawac si~ zawodowi lekarskiemu lub prawnic2emu. Dopuszcza 
sl~ atoli wyjqtk6w, 0 ile przez to obowi&zki duchowne nie po
nOSZq uszczerbku. 

Do odn;bnych stann duchdwnego obowiijzk6w naleiy dalej 
odprawianletak zwanych godzin kanonicznych czyli brewiarza. 
Zwyczaj odmawiania pacierzy 0 pewnych statych godiinach 
istnial juz od pierwszych wiek6w chrzescijanskich. Byly to ust~py 
z pisma SN., a mianowicie z psalmist6w, dawniej dose dowolnie 
wybierane, ai z pulecenia Orzegorza VI. u1o:1:ono wyciqg z psal
m6w, hymn6w pismo. sw., oJc6w koscioJ'a it. d.; ten wyciilg _ 
breviarum - rozpowszechnil si~ w caJym ~.osdeie. P6iniej kilka 
razy poprawiono brewiarz rzymski; dzisiejsza jego forma poeho
dzi od Urbana VIII. Pierwotnie klerycy wsp61nie odprawiali go
dziny kanoniczne, p6iniej, a to jU7. w 13 i 14 wieku dozwolono 
im czynic to osobno, a tylko co do kanonik6w i zakonnik6w 
utrzymaJ' si~ dawny zwyczaj. Obowiilzani do brewiarza Sij kle
rycy swi~cefl wyiszych, inni zas tylko wtedy. jezeli maiij benefi .. 
'yum. Z waznych powod6.w dyspensuje od tego papiez, a na 
podstawie facultates quinquennales takie biskupi. 

Wreszcie naleiy do specyalnych obowiClzk6w stanu dncho
wnego celibat. 

o eel i b a c i e. 

§ 31. 

M6wiqc 0 celibaeie rna my zazwyczaj oa mysli dwie zasady; 
zonaci nie mogq byeduchownymi, duchowni oie mog,! zawierae 
malienstwa. Obaczymy, ie Sij to kwestye wprawdzie seisle ze 
SObll zwiijzane, ale przeciei r6ine i ie kaida z nich osobnym 
w prawodawstwie koscielnem rozwijahi si~ torem. 
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W pierwszych wiekach chrzescijanstwa nle by to wprawdzie 
1.Istaw, kt6reby wprost nakazywaJ'y duchownym· pozQstae bezzen
nymi. Ale zasadnicza mysi chrzescijanstwa, upatrujilca szczyt 
;ludzkiej doskonarosci w zupetnem ujarzmieniu iycia zmys1owego, 
wyrodzila tei wyobraienie 0 moraIne] przewadze stanu bezien
negO. W naturalnym rzeczy rozwoju skierowano te wymogi wyi
szej doskonatosci przedewszystkiem do duchowienstwa, kt6rego 
w og61e mial'o bye obowiClzkiem przodowae innym doskonalo
sciil iycia. Urzeczywistniel1ie tej idei jednak w zakresie prawnym 
ibardzo povvolnie post~powafo; r6iny zas by1 rozw6j Ilstawoda .. 
wstwa celibatowego w kQsciele wschodnim i zachodnim. 

W k 0 sci e lew s c hod n i m postanowiono juz w 4 wlekll 
)mianowicie na synodach w Nowej Cezarei i w Ancyrze, ze kle
rykowi po otrzymaniu swi<:cen wyzszych nie wolno si~ zenic; 
wyiCltkowo m6g~ to uczynic dyakon, jezeli przyjmujqc swi~cenia 
{)swiadczyt ch<:c zawarcio. maHenstwa. Na soborze Nicejskim 
<r. 325) chciano p6jsc dalej; byJ bowiem wniosek, aby POCZqwszy 
od subdyakon6w porzucili wsp61nose maJienskij i ci, co przed 
:swi~ceniem zawarli mafienstwo. Chociai sob6r idClC za zdaniem 
biskupa egipskiego Ptifnucego wniosku tego nie przyj<lJ', przeciei 
!:>tosowano si~ do lej zasady bardzo cz~sto w praktyce, albo 
'wcale ionatych do swi<:cen nie dopuszczajijc, albo iCldajqc od 
nich, a zw.raszcza od biskup6w porzucenia zon. Ody jednak nie 
obyJ'o w tej mierze wyrainego przepisu, nie byJa tei i ta praktyka 
'Wsz~dzie i zawsze jednolita. 

Dopiero cesarz Justynian unormowal tak:~e prawnie kwe
:sty~ celibatu, stanowiClc: 

1) zonaci mogil bye dopuszczeni nawet do presbyteratu 
mogq tei pozostae w wsp61nosci marienskiej; 

2) po przyj~ciu wYIszych swi~cefl nie wolno zawierac mal~ 
;i;enstwa; mal.ienstwo takie jest niewazne, dzieci w niem spJ'o
.dzone niesiubne, a pr6cz tego kleryl;: rna bye wykluczony ze 
:stanu duchownego; 

3) biskupem nie moze bye, kto rna. zont: lub dzieci. 
Te przepisy Justynia.l1a przyiil1 synod Trullanski (w r. 692), 

:z til jedynie zmianil, ze takie zonatych dopuszcza do godnosci 
biskupiej, jesli si~ wyrzeknq poiycia malienskiego i cesarz Leon 
VI. uchylil to.kie warunek bezdzietnosci. Uchwaly synodu trullan-
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skiego po dzis dzien pozostaly prawem obowiqzujqcem w kosciele 
greckim, a to i po przyi~ciu unit 

Inny byl przebieg ustawodawstwa celibatowego w k 0 sci e Ie 
z a c hod n i m; przez dlugie wieki zachodzi tu raiqca r6illica 
mi~dzy stan em prawnym a faktycznym. mi~dzy tern co nakazuj~ 
ustawy, a rzeczywistem tych ustaw przeprowadzeniem. Juz z po
cz&tkiem 4 wieku wystcWi!' kosd6l zachodni bardzo stanowczo· 
w kwestyi celibatowej; synod odbyty wEI wirze (w r. 3DS lub· 
306) postanpwil, ie biskupi, kaprani i dyakonowie pod kar& zlo
ienia z urz~du wstrzymae si~ maj& od obcowania z zonami, 
przed otrzymaniem wyzszych swi~cefi poj~temi, przyj&l wi~c za
sad~, kt6rej w dwadziescia lat p6zniej sob6r Nicejski octm6wil" 
sankcyi prawa. Przepis ten dla Hiszpanii wydany zatwierdzili pa
pieie Syrycyusz (r. 385), lrmocenty l. (r. 458), przyiE:fY r6wniei: 
r6ine synody galijskie i wJoskie. Powoli stahl sie ustawa sobon} 
Elwirskiego w ca!ym kosciele obowiqzuj&cq, tylko co do sub
dyakonatu chwiejna byl'a praktyka. Ale juz cz~ste ponawianie 
tych przepis6w swiadczy, ze ich nie mlano w naiezytem posza
nowaniu. Kiedy mianowicie przy SChYlku wieku 9 i przez caly 
wiek 10 wraz z powszechnem zwolnieniem obyczaj6w nastal" 
zupe~ny koscielnego zyda upadek, niepodobna bylo wobec og61-
nej rozwiqztosci zycia utrzymae w mocy przepisy 0 bezzenstwie 
kaplan6w. [przedtem !lie przestrzegano ich dostateczoie, ale> 
przeciez celibat bYf regulGl. Teraz stato siE: przeciwnie, bo jesz
(ze z poczGltkiem 11 wieku klerycy wyiszych swi~cei1, a nawet 
biskupi, w jawnem zostawali malZefistwie. Dopiero kiedy od> 
polowy 11 wieku dzielniejsi papieze wst<lpiii na stolic~ apostol· 
sk'l, pocz~lo si~ z reform'l' duchowiefistwa w og61e, takie usilne 
staranie 0 ustaJenie celibatu. Najpierw jql si~ tej sprawy Leon 
IX. (1048-1054), ponawiajqe dawne 0 celibacie przepisy, ana· 
stE:pcy jego, zwraszcza MikoJ-aj II. (1058-1061) i Aleksander II. 
(1061-1073), dziaJali dalej w tym duchu. Duszq tych wszystkich 
usnowan byJ' Hi J deb ran d, p6zniejszy papiez Grzegorz VII. To 
tei kiedy sam w r. 1073 wstqpir na slolict; papieskq, poczyta.l' 
sobie ustalenie celibatu jako jedno z pierwszych zadafi swo:ch 
n;qd6w. Nie mozna wlasciwie twierdzic, jakoby Grzegorz nowe 
co do celibatu wyda.l' przepisy; powt6rzyt on raczej to, co juz 
jegopoprzednicy po wi~kszej cz~sci za jego wpJoywem usta~o~ 

wili, ale energiczne przeprowadzenie tych przepis6w jest w zu~ 
pe~nosci zastugq Grzegorza. 
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W szczeg61nosci ponowi{ przepis Mikoraja 11., ze kleryk 
zonaty ani mszy odprawiac ani innych funkcyi duchownych nie 
smie sprawowac i ze nikomu £lie wolno miee udziaru w nabo. 
zefistwie lub czynnosciach duchownych, przez zonatych kleryk6w 
sprawowanych. Przez legat6w po r6znych rozeslanych krajach 
kazal glosic tc przepisy na synodach prowincyonalnych i czu
wac nad ich wykonaniem. 

Przepisy Grzegorza VII. ponawiane przez nast~pc6w, bar~ 
. <lzo ostro wprawdlie wystwity przeciw celibatowi; 0 tylejednak 

byJoy niedostatecznemi, ze nie naruszary wainosci mal'zenstwa 
wbrew tym ustawom zawa:-tego.· Ten stanowczy krok na polu 
rUStawodawstwa celibatowego uczyniono dopiero Zi!. Kalixta H. na 
synodzie pod jego przewodnictwem odprawionym w Rheims 
w r. 1119, tudziez na pierwszym powsze,,;:hnym soborze Latera
nenskim z r. 1123. Sob6r Lateraneiiski II. (r. 1139) zatwierdzil- te 
postanowienia orzekaj(jc wyrcinie, ze maH:enstwo przez kleryka 
wyzszych swi~cefi zllwarte, jest niewlline< 

Ustawy co dopiero wymienione rozstrzygn~ly ostatecznie 
kwesty~ celibatow<} pod wzgh~dem prawnym; ale faktyczne onyeh 
przeprowadzenie pozostalo chwiejne. I teraz zdarza!'o si~ cz~stOt 
ze duchowni zawierali nieprawe zwiqzki, kt6re wobec obowitl
zujqcego prawa byJy konkubinatem i zt&d dawaty pow6d do 
zgorszenia. W wieku XVI. i XVH. przybrato to zl'e takie rozmiary, 
ie mu konlecznie wypadato zaradzic. Sob6r trydencki ujrzaJ' si~ 
w tej mierze w obec dw6ch sprzecznych opinii; jedni upatrywali 
przyczyn~ ztego w instytucyi celibatu i 7.qdali jej zniesienia, inni 
.domagali siE: energicznego wykonania ustaw. Pierwsze zdanie 
popierali monarchowie swieccy, jakoto: cesarz FErdynand l. 
i Maxymilian II.. kr61 polski Zygmunt August, kr6! francuski 
Franciszek H. Albrecht ksiC!z~ bawarski. - Zwyci~zyJ'o atoli 
zdanie przeciwne; na posiedzeniu 11. listopada 1563 uchwalU 
sob6r tez~, ze klerycy wyzszych swi~cen nie mog& zawrzee wa- . 
znego maJiefistwa. Wskutek tej uchwaJ'y zamillda na czas dlui
szy opo'zycya przeciw celibatowi, podniosla si~ na nowo do
piero z koiicem XVIII. wieku, w licznych mianowicie pismach 
usiJuj&cych dowiesc szkodliwosci celibatu. Byli tei tacy, co do
magali si~ wprost od panstwa zniesienia celibatu; podawano pe
tyeye w tym ducnu do dar reprezentacyjnych. Te usilowania po
zostaiy bez skutku; inaczej tez bye nie mogro. Be jakkolwit:k
bqdz zapatrywae si~ b~dziemy na kwesty~ celibatu, tyle pewna, 



- 118-

ie takowa tylko wewn&trz kosciora, a wi~c tylko przez prawo
dawcz& whdz~ koscieln& moze bye zatatwion&. a wi~c i&danie, 
aby panstwo uchylilo celibat, iest zupel-nie bezzasadne. Panstwo 
co najwi~cei zai&e tu moze bierne niejako stanowisko, nien wa
iaj&c swi~cenia jako przeszkody marietistwa, pozytywnie zas nie 
moze wplyn&c na uchylenie ceJibatu, bo jestto wewn~trzna sprawa 
kosciola, kt6ra si~ usuwa z pod ustawodawstwa panstwowego.· 

Wedll.lg dzisiejszego prawa oboWi&Zuj& co do bezienslwa. 
duchownych nast~pl.lj&ce przepisy: 

1) Kto otrzymal- swi~cenie wyisze, bezwzgl~dnie obowi&
zany jest do celibatl.l; maliefistwo wbrew temu zakazowi za'Narte,. 
jest niewaine. 0 tern bE!dzie jeszcze mowa w prawie maH:en
skiem. Pr6cz niewainosci malietistwa naznaczona jest za prz€-
kroczenie celibatu kl&twa wi~ksza (excommunicatio major) i su
spensya; moie tei bye orzeczona utrata urz~du. Jak jui wyie} 
nadmieniono. wolnv jest od obowi&zku celibatu, kto mimo swej 
woli otrzymal swi~cenia. Pr6cz tego moze tylko papiez lwolnic 
od celibatu, co zwyk~czynic tylko z bardzo waznych powod6w._ 

2) Klerycy niiszych swiE!cefi mog'! wainie zawierac malien: 
stwo; trac,! iednak przywileje stanu duchownego jakotei ipso 
jure posiadane przez si~ beneficya. WyjCltkowo tylko a miano
wide w braku kleryk6w, moie biskup takie ionatych kleryk6w, 
przypuscic do pelnienia funkcyj duchownych. pr6cz tego przy
padku potrzebujii klerycy dla uchylenia szkodliwych nastE!pstw 
malienstwa dyspensy papieskiej. 

3) Pod jakiemi warunkami zonaci dopuszczeni bye mog,! 
do swi~cen,' 0 tern byla jut mowa na str. 95. 

ROZDZIAt H. 
USTROJ HIERARCHICZNY. 

TYTULI. 
Z A SAD Y 0 G 6 L N E. 

A) Naczelna whidza w kosci81e. 

§ 32. 

Na czele cal-ego organizmu hierarchiczl1ego w kosciele stor 
pa pi e'7. Pierwszefistwo papieia jako oiskupa rzymskiego przed 
wszystkimi innymi biskupami uznaje kosci6~ od najpierwszych 
wiek6w, zasadza zas takowe na pierwszenstwie, kt6re Chrystus 
przed innymi apostolami przyznal sw. Piotrowi. Jak Piotr sw. 
glow'! byl apostol'Ow, tak wedIug naukikosdota nastE!pcy jego 
w biskupstwie rzymskiem przodowac maj& wszystkim innym bi
skupom. Og6t praw, przysluguj~cych papieiowi jako glowie ko
scio~a, zowie si~ pie r w s z e ns t we m pap i e ski e m - primatas 
ecclesiae. Ustanowienie prymatu i pol'<\czenie tegoi ze stolicCi 
rzymsk~, uznawa~ kosci6r zawsze jako prawdy dogmatyczne, 
stanoVl I&Ce gMwn& podstawE! swego ustroju. 

Wszakie nie tylko papieiowi powierzona jest wradza w ko
sciele, ale dzieriy jq pr6cz tego og6r biskup6w. Biskupi SCi na
stE!pcami ap?stoMw w og6lnosci, obj~1i po nich wszelk& wfadz~, 
kt6rq Chrystus, kosci6l sw6j zakl-adai&c, na apostoMw przelat 

Pe:nia wiE!c wszelkiej w~adzy koscielnej miesci siE! w tych 
dw6ch c'lynnikach: w papieiu i biskupach, a raczej og61e bisku
p6w. Ta zasada nie ulega w kosciele katolickim iadnej wqtpliwosci. 
Ale wzajemny stosunek oou tych wladz naczelnycn ai do naj
nowszych czas6w dogmatycznie nie by~ okres!ony i od dawna 
by~ przedmiotem zywych spor6w. A gdy og6~ biskup6w reprezen
tuje sob6r powszechny, wi~c kwesty~, 0 kt6rej mowa, formulo-
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wano takze w ten sposob: ezy wyzsza jest wJ'adza sc>boru, ezy 
papieta. 

Objawity si~ pod tym wzgh::dem r6znorodne o;inie) naj
skrajniejsze mieszez~ si~ w nastE:pujqcyefl dw6eh teoryach. jedna 
uwaia papieia jako ir6d~0 wszelkiej w!adzy w kosdele; wedJ'ug 
niej wtadza biskupia jest tylko wyplywem w!adzy papieskiej; 
biskupi dziarajij jako pelnomocnicy papieia, a zatem idzie dalszy 
wniosek, ie papiei wyiszij od sobon.! powszechnego rna wladzf;. 
Jest to tak zwany sys tern pap al n y. Druga teorya, czyli tak 
zwany s y s tern e pis k 0 P a I n Y UCZY, ie pelnia wladzy koscielnej, 
pJenitudo potestatis ecclesiasticae - dana jest nie papieiowi, lecz 
caiemu kosciotowi, ie zas cary kosciol reprezentuj'l tylko zebrani 
na soborze powszeehnym biskupi, ie prymat rzymski rna na celu 
jedynie utrzymanie jednosci kosciola, ie mu wi~c slui'l te tylko 
atrybucye, kt6re s& konieczne ku utrzymaniu tej jednosei. 

Dopiero na soborze watykanskim zapadtaj uehwata, kt6ra 
okresliwszy dogmatyeznie tresc w!adzy papieskiej, orzek~a zarazem 
o jej stosunku do w~adzy biskupiej. Zanim poznamy szczeg6~owo 
t~ uchwah::. rozpatrzymy jak sil; historyeznie rozwijal stosunek 
w~adzy papieskiej do episkopainej, tak w rzeczywistosci jak 
w teoryi. 

STOSUNEK PAPIESTWA DO EPISKOPATU. 

a) przed soborem watykanskim. 

§ 33. 

Jak z jednej strony iadnej nie podlega w'ltpliwosci, ie pry
mat biskupa rzymskiego uznany byl w kosdele od samego po
cZijtku, tak r6wnie pewna, ie I"OzciClglosc w~adzy papieskiej nie 
zawsze byb ta sarna, owsze'TI, ie jej gran ice bCldi si~ rozszerzalY, 
bCld.i; sciesnialy. W pierwszyeh wiekaeh, zwlaszcza na Wschodzie. 
g6ruje zrazu powaga synod6w: w wainiejszyeh sprawach, a ~mia
rJowicie gdzie szio 0 rzeezy wiary, niepodejmywaJi papieie nkzego 
bez wsp61'dzia~ania sobor6w. Ale tei sobory ze swej strony pod~ 
aai'! si~ zwierzehniej w~adzy papieia, uznajCl stolic~ rzymskij jako 
ostatni~ instancy~ w sprawach koscielnych. Nie moze przeto 
bye mowy 0 przedwstawieniu tych dw6ch czynnik6w. nie dZiafaj'l 
przeciw sobie, lecz obok siebie, niema ani systemu papalriego, 
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episkopalnego, lecz jest r6wnowaga najwyzszyeh wbdz ko
scielnyeh, oparta na episkopacie i na papiestwie. 

P6iniei. a gMwnie w VIII. i IX. wieku. znaezenie sobor6w 
upada. a tern samem na pierwszy plan wysuwa si~ whdza pa
pieska. Nie byt to jedna'c skutek walki lub umys!ne!!o oporu 
przeciw powadze epis\wpatu, le:::z raezej naturalny wynik fakty
czl'lyeh stosunk6w. Wseh6d, gdzie zazwyczai zbieraty si~ sOJory, 
odlqezyJ' siE: od jednoki koscielnej; na za:hohie pJ1ityezne sto
Sl.lI1ki stawia!y w tym wzgl~dzie nieprzetamane npory. Tak wif;C 
naezelny rzqd w kosciele obejsc si~ musia! bez' wsp6Mzia
l'ania soboru: dawniej papieze rZ'idzili wesp6t z soborem, feraz 
.che'!c nie che'le ezynic to musieli sami. Nie zawsze ta naczelna 
wladza objawiaJa sif; r6wnie skuteeznie, zwtilszeza w IX, X. 
i poez'!tkach XL stuleeia, sehodzifa nieraz do bardzo malych 
rozmiar6w. Sama zasada jednak. ie pajJiez ca.remu przewodniezy 
koscioJowi, przetrwala nawet te czasy najgl~bszego upaQI\ u pa
piestwa i bez wzgl~du na faktyezny stan rzeczy utrzymab si~ 
w poczuciu catego spoteezenstwa koscielnego. To pierwszorzE::lne 
stanowisko. kt6re bez opom papiezom przyznawano, nie uWfa
czaJ'o atoli znaezeniu episkopatu. Biskupi pozostali u posazeni 
w rozlegfe prawa; stanE:li zwraszcza pomif;dzy papieiem' a bisku
pami dyeeezyainymi posredni zwierLchnicy koscielni, jakpatryar
chowie, prymasowie, me tropolici, kt6rzy sprawuj&e cz~sc rz'!dow 
koscielnych, dawali swiadectwo zasadzie, ie wl'adza w kosciele 
przypadla w udziele stolky papieskiej i episkopatowi. 

. S:osunek. ten doznaJ po eZf;sci zmiany, ~dy wskutek dzie
jowych wypadkow wladza papieska w XII. i Xlll. wieku dosz!a 
do nadzwyezajnego znaczenia po!itycznego. Wzmocniona powaga 
wobee wJadzy swieekiej, oddziatywae musiata takie na wewnE:' 
trzne stosunki, mianowicie na stosunek papieia do episkopatu. 
W.tadza papieska wobec biskup6w eoraz wif;cej staje si~ abso· 
·luln'l, rZqd kosdelny coraz bardz'ej zcemr Jlizowany. W zwiijzku 
z tym rozwojem pozosraje upadek wladzy metropolitalnej i seie
:snicnie praw biskupich w ogole. Faktycznie stosunek papieta 
do biskup6w przybiera charakter bardzo zbliiony do poj~c, kt6-
rych teoretyezne sformufowanie nazwalismy systemem papalnYITl. 
Nawet sobory, ktore w tym ezasie odprawiono, maj,! cech~ raczej 

doradezyeh jak zgromadzen prawodawezych. 
Pok'ld ta idea wszechwl'adztwa sda w parze z rzeezywistq 

,papiei6w Pot~gCl, nie wywol'ala iadnej przeciw sobie opozycyi. 
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Kiedy zas w wieku XIV. upadto polityczne znaczenie papies:wa, 
kiedy mianowicie po przeniesieniu stollcy do Awinionu (od r. B05} 
papieie w zupehl& od rZ<1d6w swieckich popad\i zaleinosc, spo
tykamy si~ najpierw w teoryi, a niehawem i w praktyce coraz 
cZE::sciej z zasad'l, ie ster rZ'1d6w koscielnych naleiy si~ biskuporn" 
ie na nich przechodzi wszelka w;adza, skora dobro koscio;a 
tego v.:ymaga. Tern natarczywiei ponawiato si~ to zlldanie w cZ3sie 
schyzrny papieskiej (od r. 1378), gdy obok papieia rezyduj'lceg(} 
w Awiniowie zazwyczaj drugi jeszcze by~ wybierany. Wobec tego 
rozdwojenia, wobec sprzecznych orzeczen papiezy, z kt6rych 
kaidy rnienH si~ prawowitym, ~atwo by to dowodzie potrzeby 
jakiejs wladzy wyzszej, kt6raby wskazala wlasciwq drog~. 

Ze schyJkiem XIV. wieku pojawiaj& si~ pierwsze teoretyczne 
wywody, nOSZqce cech~ systemu episkopalnego, a wkr6tce po
tern Jan Gerson, kanclerz uniwersytetu paryskiego i Piotr 
d'Ailly (de AlIiaco). biskup kambrezyjski, UCZ&, ze papiez pocile· 
g.!'y rna bye soborowi. i ie sob6r rna moe s&dzenia papieza. Sy
nod odprawiony w Pizie 1409 przys\Voiwszy sobie te zasady, 
z~oiyJ' z urz~du papieza Bel1edykta XIII. i Grzegorza XII. Synod 
piza6ski speJz} na niczem, ale wkr6tce potem zebral' si~ sob6r 
konstaneyenski (1414-1418) j wypowiedzial uroczyscie, ze sob6r 
powszechny dzieriy wrasciwie pelni~ wladzy koscieim;j, i ze tej 
wladzy i papiez poddac si~ winien. Uehwal'y soboru konst. zaG 
twierdzi~ sob6r bazylejski (1431-1443). - Postanowienia wy
mienionych sobor6w przyj~Jy sj~ bardzo ryehlo we Francyi; sfor
rnulowane na zjezdiie w Bourges (r. 1438) i przez parlament 
zarejestrowane, btrzyma~y nazw~ san key i p rag mat y c z n e j 
Karola VII. P6zniej teory~ 0 zaleznosci papieza od powszechnego 
sobom pOl&ClOnO z teoryq niezawislosci wladzy swieckiej od 
koscielnej i wfasnie ten zwiqzek nadaf jej bardlO doniosle zna, 
czenie. Zdania, nadajClce si~ z powyiszych zasad ui~to w calko
wHy system, zowiCjc takowe prawami kosciota francuskiego -
Ie s lib e r t e s del' e g lis e 0 a II i can e. Sformulowa~ je naj-
pierw adwokat Pi 0 t r Pit h 0 11. Za Ludwjka XIV. zas nast&pilo 
urz~dowe zdan tych potwierdzenie w deklaracyi duchowienstwa 
francuskiego z r. 1682, spisanej przez Bos suet' a, Ludwik XlV~ 
kazal j& zarejestrowae w akta parlamentarne. 

W Niemczech teorya episkopalna dopiero w zesz~yrn wieku 
poczda zywo zajmywac naukf;. Do jej rozpowszechnienia przy
czynn si~ wiele Niderlandczyk Z e g e r B ern a r d van Esp e n. 
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Najv.:i~cej rozglosujednak nabral uczen jego M i k d raj H 0 n
the i m, biskup Trewirski, piszCjcy pod pseudonimem Jus tin us 
Feb ron ills. W dziele "de statu ecclesiae et legitima potestate 
Romani pontificis" (1763). rozwija on zupel'ny system teoryi epi
skopalnej i doprowaoza jq do ostatecznych konsekwencyi. W szcze· 
g6lnosci uczy, ie wszelka w~adza w kosciele pochodzi od cal-ego 
kosciola, ie kosd6¥ jako calose zlal i& na biskup6w kt6rzv -~, .... 

wszyscy rnh:dzy sob& s& r6wni. Dla utrzymania jednosci w ko-
sciele ustanowiony jest pry mat ; papiez nie rna wi~c jurysdykcyi 
nad biskupami, ale SIU:lCi mu jedynie prawa, kt6re SCi potrzebne 
do utrzymania owej jednosci, np. prawo nadzorowania biskup6w, 
czuwania nad wykonaniern ustaw koscielnYLh, czynienia wnio
sk6w do nowych przepis6w: Ze zas jedynym ceJem pryrnatu jest 
jednosc kosciofa, nie koniecznie prymat i&czy sil; z rzymskq 
stolk", ale mograby go ustawa koscielna POIqCzyc z innCj stolicq 
biskupiq. 

Zasady Febronianskie rozkrzewily si~ wnet w cafych ~iem
czech, znalazlszy pot~inego protektora w osobie cesarza J6zefa 
II. Z jego inicyatywy nawet cz~sc eplskopatu niemieckiego okaza~a 
si~ przychylnCj nowej teoryi. Kiedyw r. 1785 papiez PlUS VI. 
I.Istanowir now,! nuncyature w Monachium, upatrzyli w tern ar
cybiskupi, Moguncki, Trewirski, Kolonski i Salcburgski narusze
nie praw swych episkopalnych i powzi~1i na zjezdzie w Ems 
(r. 1786) uchwa~y znanepod nazwCj pun k t a c y i Ems k i c h zu
pernie w duchu Febronianskim. Podobne uchIA aly zapad}y na 
synodzie, kt6ry blSkl1p Scipio Ricci za spraw,! Leopolda w; ks. 
Toskanskiego, zwola; do PistojL Poniek&dnavt tt zyskaJy za
sady Febroniusa praktyczne urzeczywistnienie w sysremie, kt6ry 
cesarz J6ztf II. przyjqt wobec koscio;a. Totei wszyscy pisarze 
tak zw. szko~y J6zefinskiej, kt6ra w Austryi na dtugie lata prze
trwaJa rZ'idy cesarza J6zefa, IiCZij si~ do gorCjcych zwolennik6w 
F ebronianizrnu. 

Powodzenie atoli teoryi episkopalnej bylo tylkochwilowe;. 
ani gallikanizm, ani febronianizm, ani j6zefil1izm nie zdo.!'a~y po
zyskae w kosciele sta~ego gruntu. W literaturze stan&~ przeciw 
zwolennikom systemu episkopalnego sUny zast~p szerrnierzy w obro· 
nle praw papieskich; Rzym ze swej strony nie zaniechar zadnej 
sposobnosci, gclzie m6gr si~ stanowczo zamanifestowac przeciw 
wszelkim tego systemu konsekwencyom. Tak pot~pil Aleksander 
XIII. deklaracy'i duchowienstwa francuskiego z r. 1682, Kle. 
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mens XIII. nauk~ Febroniusa, Pius VI. punktacye Em 
i uchwa!y synodu Pistojskiego. . . 

Z tern wszystkiem nie byro pozytywnego prze':1isu, kWryby 
Dkreslal stosunek papieza do biskup6w; nawet sob6r tryde.lcki 
nie powziCll w tej mierze wyrazllej uchwa}y. Pozoslawione tedy 
by to wolne pole naDce, kt6ra w nowszych czasach stara~a sil:! 
pojednac opinie systemu episkopalnego i papalnego. Pisarze wi~-
cej urniarkowani, tak kataiicy jak i protestanci, bion'!c za pod
staw~ swych wywod6w powsztchnie przez kosci61 uznane do
grnaty, zarzu, ajq system episkopalnyw tych skrajnych rozmiarach, 

·do kt6rych go doprowadzi!a teorya Hontheima. I srusinie. Przy 
ocenian·u tej kwestyi bowiem nie walno zapominac, ie prawo. 
koscielne nie da sit;] tworzyc a priori, lea ie ie trzeba wysnuc 
z pewnych danych. Skor.:; kosci6J uznar jako dogmat, ie w ko
sciele jest ustanowiony prymat rzymski, chela! go tern samem 
miec uposaiony w pewnq old ca.lym koscio¥em rozposcierajqcq 
sit;] wladz~. ByJoby t6 sprzeczoosciq przyznawac papieiowi na
czeln& w kosciele wladzt;, a zarazem t~ wta iz~ wszelkiego po
zbawiac znaczenia, ograniczajqc jq do tak marych rozrniar6w, 
jak to czynili zwolennicy Febroniusza. Z drugiej stro ly jednak 
nie godzi si~ nowsza nauka na zasady systemu papalncga, n e 
~uznaje mianowicie wyzszosci papieza nad bislwpami az do tego 
stopnia, iiby ci ostatni zeszli na stanowisko pomocnik6w papie
skich. DJatego UCZq nowsi kanonisci: papiei rna rzeczywistC!, 
najwyiszq w kosciele w!adz~ tak zw. p rim a t us j uri s d i c t i o
n is. Wtadza ta jednak znachodzi swe granice w ustawach ko
scielnych, kt6rych·o He Sij ustanowienia boskiego, to jest 0 ile 
naieiq do kardynalnych zasad ustroju koscielnego, sam papiei 
zmienic nie moie. Pokqd ustawa jaka jest obowiClzui'lcq, podlega 
jej tak sarno papiei jak inny cZfonek kosciora. Co si~ tyczy sto
sunku do biskup6w, to biskupstwo w og6Je ustanowienia jest 
boskiego; episkopat czerpie. Sl,/, ojq wJ'adzt;] z tego samego zr6dJ'a 
co papiez, chociai biskup kaidy z osobna odbiera i~za posre
dnictwem papieia. Biskupstwo i p'apiestwo Sq instytueye r6wno
rz~dne, dopiero obydwie razem reprezentuj'l calkowicie rlqd ko-

.scielny. Tak wl~e peJ'nia wladzy jest przy obu tych czynnikach, 
a stosunek leh z natury rzeezy tak sit;] okresla: wladza wyko
naweza naleiy wylqcznie do papieia; wJadzt;] prawodawcz'l wy
konywa sobor wraz z papiezem. Ale gdy sob6r nie jest ciarem 

.nieustaj'lcem, uzupelnia papiez jego dziatalnosc, sprawuj'ic kiedy 
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sob6r nie jest zebrany, sam wladzt;] prawodawczq, jak w og61e 
pod kaidym wzglE;dem najwyzsz& w kosciele wradzE;. 

b) Wadlug uchwal soboru Watykanskiego. 

§ 34. 

ji;. . 

Zasady, dopiero co wyruszczone, choc tylko przez nauk~ 
sformulowane, moina byJo smiaJ'o nazwac wyrazem powszechnej 
w kOSc:ele opinii. Dopiero" w l10wszych czasach daJ'o si~ slyszec 
iqdanie takie dogmatycznego tych zasad okreslenia. Byro miano
nowicie stronnictwo, kt6re skhmiaj<jc si~ wi~cei do poj<:;c systemu 
papalnego i podnosz'lc nadto kwesty~ nieomylnosci papieskiej, 
chcialo w jednym i drugim kierunku wyworac wyrazne i stanow
eze orzeczenie koscioJ'",. Cel ten osiqgnit;]lo na soborze Waty
kanskim. 

Na czwartem publicznem posiedzeniu tego sohoru, w dniu 
18. Jipca 1870 r. ogrosiJ- Pius IX. uchwalonq przez: sob6r kOrl
stytucy~ "constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi". Po
czyna si~ od sl6w "Pastor aeternus" i zawiera pr6cz wstr;;pu 
cztery rozdzia!y (capita). okreslaj~ce w spos6b dogmatyczny te
ory~ papiestwa. Gdy bardzo cz~sto spotkac si~ moina z zupetnie 
mylnem ptzedstawieniem tresci tej konstytucyi, rozbierzemy nieco 
j oktadniej jej tekst. 

Wyluszczywszy na wst~pie, ie coraz natarczywiej mnoiq si~ 
zewsz&d napasci na pry mat i .ie ztlld zachodzi r otrzeba okres!ic 
dotyczq(ij go nauk~, poezyna konstytucya w rozdziale I. od usta
nowienia prymatu nde apostolici primatus in beato Petro institu
tione". Wywodzi, ie Chrystus powierzyl sw. Piotrowi naczelnll 
w kosciele wladzt;], primatum jurisdiction is, zarzuca zas opinit;], 
ie Chrystus t~ wl'adz~ przelat nie na Piotra, lecz na caly kosci61 
i ie dopiero Piotr sw. od kosciola :nia~ i<} sobie nadanq. Po 
tym wywodzie nastiipuje wlasciwie sformu.rowanie dogmatu (ka
non)'w nast~puj&cyeh slowach: "Si quiz igitur dixerit, beatum 
Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apo
stolorum omnium principem et t6tius ecclesiae militantis visibile 
caput, vel eundem honoris tantum non autem verae propriaeque 
jurrsdictioriis primatum ab eodem Domino nostro Jesu Christo 
directeet immediate accepisse - anathema sit". 
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Drugi rozdziat pod napisem: "De perpetuitate primatus beati 
'Petri in Romanis Pontificibus - miesci wyw6d, ze wfadza na
eze!na. ktor~ Chrystus nadar Piotrowi, przeszta na kaidego jego 
nast~pc~. ktorym jest biskup rzymsk i. Sam Kanon brzmi: "Si 

'quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione 
seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam 
ecdesiam habeat perpetuos successores, aut Romanum Pomlficem 
non esse boat' Petri in eodem primatu successorem - anathema Sil". 

Trzeci rozdziat "De vi et ratione primatus R'@Imani POfltJfi· 

ds" okresla jut sam,! tresc naczelnej wtadzy papieskiej. Uczy, ie 
ta wladza jest wtadz,! prawidiowq i bezposredniq (ordinaria et 
immediata), ie podJegaj,! jej WSZYECY wierni i ich pasterze, t3k 
z osobna jakotei wszyscy razem (tam seorsum singuli quam St-
mul omnes), te si~ t'1 wJ'adza naczelna rozci'!ga na wsze!kie rze
ezy dotyczqce wiary i obyczajow, niemniej karnosci koscielnej 
i zarz<ldu koscielnego; przyznaje ie takze biskupi w swoich dye-
cezyach maj'l w!adz~ jaku nast~pey aposto!6w. Zastrzega dalej 
ctla stolicy apostolskiej wolnnsc znoszenia si~ z biskupami, pot~· 
piaj'!c w szczeg6lnosci zasad~ placeti regii, orzeka, ie wszeikie 
sprawy w rzeczach ducho wnych w ostatniej instancyi wnoszone 

,bye moga. przed trybunaJ stolicy papieskitj, ie natomiast od 
·orzeczen papiesklch niema apelacyl do soboru p<Jwszechnego. 
Konczy zas te wywOdy kanonem nast~pl.ljqcej osnowy: "Si quis 
itaque dixerit Romanum pontificem habere tantummodo officium' 
inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam po
testatem jurisdlctionis in universam ecc1esiam, non solum in re
bus quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplioam 
et regimen eeclesiae per totam orbem diffusae pertinent aut eum 
habere tan tum potiores partes, non vero totam pienitudinem hu-

jus supremae potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse 0 r
din a ria m et immediatam sive in omnes ae singulas ecdesias 
sive in 0 m n e set sin g u los pas tor e set f ide I e s - ana
thema sit". 

Czwarty wreszcie rozdziaf "de Romani Pontificis infallibili 
magisterio" dmyezy nieomylnosci papieskiej. Dowodzi, ze wladza 
papiesKamiesd w sobie zarazem najwyzszij wfadz~ nauczania, 
dalej,ie meomylnosc, kt6rq Chrystus swemu kosciolowi chciaf 
miec zachowanij,sluiy papieiowi jako gJowie koscio~a, i okresia 
,t~ nauk~ 0 nieomylnosci papieia nast~pujqcemi sfowami: "Haque 
,Nos: ... sacro aprobante Coneilio docemus et divlnitus revela.tum 
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dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex cat h e d r a 
'loquitur, id est cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris 
munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam 
de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per 
assistentiam divinam,ipsi in beato Petro promissam, ea infallibi
lHate pollere, qua divinus Reciemptor Ecc!esiam suam in definienda 
docttina de fide vel moribus instructam esse voiuit; ideoque ejus 
modi Romani Pontificis definitiones ex s ese, non aut erne x 
con s e 11 suE c c I e s i a e, irreformabiles esst'. Si quis autem huic, 
Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpse-

anathema sit". 
PQwyzsze uchwaJ'y, a mianowicie ostatnia dotyczqca nieo· 

mylnosci papieskiej, daJy pow6d do nader fJami~tnych sporow 
i nowe w kosciele katolickim wywoJ:aJy rozdwojenie. My' oeenie 
je mamy ze stanowiska seisle pra.vnego. Czy wierzyc 
w nieomylnosc papieskC! lnne w powyiszej konstytl1cyi okreslone 
dogmaty, na to nam prawo nie da i dac nie moze odpowiedzi. 
Prawo liczy si~ jedynie z objawami zewnt;trznemi; dla niego kon
stytucya "Pastor aeternus" jest faktem, kt6ry jako taki. nie jako 
artyku~ wiary domaga sit; ocenienia. Bez wzgl~du wi~c na kwe
stye wiary i sumienia pytamy si<:, czy 6w fakt pociijga za sob" 
takie konsekwencye prawne, ezy w szczeg61nosci wplywa na hie
rarchiczne stanowisko papieta, na jego stosunek do episkopatu? 

Ot6i pod tym wzglt;dem widoczny jest jut w trzecim roz
dziale konstytueyi zwrot~ ku systemowi papalnemu. Niema tam 
mowy 0 stanowisku episkopatu w caI-ym koscieJe, lecz jedynie 
o rZCidach kaidego biskupa z osobna, ktore on sprawuje w obr~
Die swej dyecezyi (.qui ... assignatos sibi greges, singuli singulos 
.pascunt et regunt"); wiadzy papieskiej zas poddaje nic tylRo bi
skup6w z osobna, ale nie mniej episkopat w cafosci, jak to oka
zuj,! siowa kanonu "sive in omnes ac singulas ec:lesias, sive in 
omnes et singulos pastores", a jeszcze wyrainiej slowapoprze
dzajqcego wywodu "erga quam cujuscunque ritus et dignitatis, 
pastores atque fideles tam seorsum singuli quam simul omnes, 
officio hierarchieae subordinationis, veraeque obedientiae obstrin
guntur". Wszakie 0 wiele donioskjsze jest znaezenie czwartego 
artykutu, kt6ry okresla dogmat nieomylnosci papieskiej. Przede
wszystkiem wypada sprostowae mylne dose cz~sto wyobraienie 
o granicach, kt6re sam dogmat tej nieomylnosci zakresla. Nie 
tylko nie przyznano prywatnym zdaniom i orzeczeniom papieia 
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eeehy nieomylnosci, ale nie maj(! jej nawet jego orzeezenia i czyn~
nosci urz~dowe. Wtedy tylko gdy okresla uroezyscie nauk~ do
tyez(!c<l wiary lub obyczajow, definicya jego jest nieomylm~. Zt(!d 
zdawac by si~ moglo, ze tiogmat 0 nieomylnosci papieskiej ze 
sprawowaniem rZCldow koscielnych nie zostaje w zwiClzku, ze wi~c 
na stosunek papieza do episkopatu, nie rna zadnego wp}ywu. Na
szem zdaniem tak nie jest. Bo nie tylko orzeka papiez nieomyl. 
nie 0 rzeczach wiary, ale sam tez nieomylnie stanowi 0 tern, co 
do zakresu wiary nalezy. Moze tedy wfasnie okreslenie swyeh 
atrybueyi i ich stosunku do praw episkopalnyeh uczynic artyku
fern wiary, a wyrok jego b~dzie ostateczny i rozstrzygaj&ey; bo 
jest nieomylny sam przez si~ "ex sese, non ex consensl.l eccle-
siae", bez wzgl~dll, ezy inni przedstawiciele koscio}a na to si~ 
zgodz~. Granice wi~c swej wtadzy ustanawia sam papiez, nie rna
j&C w tym wzgl~dzie iadnei prawnej zapory. Zdanie nasze w tej 
mierze da si~ tedy tak strescic: dogmat nieomylnosci nie zmienil' 
hierarchicznego stanowiska papieza i biskupow, ale zmiane uczy
nn mozliwq j od woH papieza zawisfq. 

Jeszcze tylko stow kilka co do formalnego przyj~cia kon .. 
stytucyi "Pastor aeternus". Wiadomo, ze zamyst dogmatycznego 
okreslenia nieomylnosci papieskiej mlat nawet mi~dzy biskupami 
licznych przeciwnikow; wielu zw}aszcza uwaia}o ten projekt jako 
niewczesny, ktorego przYiE:cie przyniesc moze koscio}owi wi~cej 
szkody jak korzy§ci. Mimo to sobor uchwam takowy bardzo 
znaczn& Wi~KSZOsciq, a nawet biskupi co mu zrazu byli prze
ciwni ugi~li si~ p6Zniej wobec faktu i uznali konstytucy~ z 18. 
Jipea 1870, jako obowi~zujC!ca. Tylko nieznaczna garstka kato
likow, z kilkll teologami i kanonistami na elele, nie chdata pod
dae si~ uchwalom Watykiu1skim i przybrawszy miano "starokato
Iik6w" standa w opozycyi do reszty kosciofa. 

W Niemczech stosllnki politycUle a mianowicie walka, ktor& 
rzqd pruski wszczC!~ z kosciolem katolickim, przyspnrzyty staro
katolikom protekcy~ rZ'ldow i po cz~sci formalne z ich strony 
uznanie. Przeciw temu le stanowiska prawa panstwowego nicby 
oie da}o si~ zarzucic, byJe uwaiae starokatolikow jako odr~bne 
stowarzyszenie religijne, a nie - jak si~ tego zazwyczaj doma
gaj'l - jako nadal do koscio}a katolickiego nalezCjcych. Bo ko
sciol'em katolickim jest spolecznosc religijna, stanowi&ca pod hie" 
rarchkznemi rZlldami papieia i biskupow jednolity zwiijzek. Kto. 
t~ jednose zrywa," przestaje bye tern sam em uczestnikiem spore': 
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ce:lnosd katolickiej, bez wzgl~du na to, do jakich zresztCj religij
nych przyznaje si~ zasad. ZtCld teisrusznem uZllae trzeba post~
ipowanie austryackiego rZ'ldu, kt6ry tak d~ugo stl>rokatolikom 
odmawial uznania, pokqd nie uczynili zadose warunkom, ktore 
ustawa z dnia 20. maja 1874. (Oz. u. p. Nr. 68) przepisuje dla 
·nowo powstaj<}cy(;h stowarzyszen religijnych. Oopiero w r. 1877 
nast&pHo to urz~dowe uznanie gmin starokatolickich. 

B) U rz~ dy koscielne W ogolnosci. 

§ 35. 

Mowilismy dotCld 0 papieiu i biskupach. jako jedynych de
pozytaryuszach wladzy koscieinej. Oczywista jedllak. ie osobista 
kh dziatalnosc nie moie sprostac wszystkim ohowiqzkom, kt6re 
si~ fClCZCi z rzqdami koscielnemi. W mlar~ jak si~ fOzwijaJ'Y sto
~mnld, mnozyty si~ tez ci'.ynnosci rz&dowe, kt(>re o'5obnych jUl 
wymagaly organow. Powstaly tedy obok urz~du ~.aDieskiego i bi
skupiego urz~dy posrednie i pomocnicze, kt6re podJane jedne 
cdrugim tworz& wraz z tamtemi nieprzerwany taflcuch hierar
(.hICzny. 

Z poi~cia swego jest u r z & d k 0 sci e I n y prawem i obo
wiqzkiem wykonywania w~adzy koscielnej w pewnym prawem 
·oznaczonym zakresie. Na tern polega Istota urZt:d;l koscielnego, 
ktorej odpowiada nazwa 0 f fie ill m e c c! e s i a S tic urn. Nadio 
ustama si~ na oznaczenie ll rzt:du koscielnego nazwa ben e f i
c i u m, co pozostaje w z",iqzku z rozwojem slosuokow maj&tko
wych. PO,dczas kiedy bowiem w pierwszych wlel<ach majGltek ca
-lej dyecezyi jedn& stanowll mas~, z ktorej duchowni pob erali 
,dochody, pocz~tO mOlej WI€iCej od VI. wieku ""dzldac dla po
szczegolnych urz~dow osohn& CZI:;SC maj'ltku, OJoajClc i'l w uiyt
ko Nanie kazdemu posiadaczowi urzt;du. Pnez to nadanie je, 
dnak nie pozbywa} si~ koScio.5 wras'osci, taK, Ii zachodlir tu sto~ 
:sunek podobny jak mi~dzy panem lennym a Iennikiem. Uwazano 
przeto ten odrt;bny mai&tek poszczeg61nych@ uflE;;dow jako dobro 
len'1e kosciol.'a, i ztCld oznaclano go wyrazembeneficium. 
W pierwotnem znaczeniu beneficium nie jest tedy to sarno co 
-officium, gdyi officium oznacza wtasciwy urzCld koscielny, bene
iicium dochody z tym urz~dem poh~czone. Poj~cia te jednak 

Rittner. Prawo koscielne. Tom 1. 9 
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scisIe si~ z sob<l f<lCZYl'y, poniewaz z jednej strony nie byl'o urz~du; 
koscieinego bez dochodu, a z drugiej strony z posiadaniem rna
jijtku koscielnego pol'ijczony byl' obowiClzek pefnienia urz~dowydt 
funkcyj koscielnych: nuJlum officium sine beneficio i na odwrot. 
Dlatego miE;szano cz~stokroe te wyrazy, nie rozr6zniajijc dosta
tecznie dwojakiego charakteru kaidej posady koscielnej: to jest 
strony duchownej, spiritualia. ktor<l przedstawia officium, i strony 
czysto materyalnej, temporalia, ktorej wyrazem jest beneficium .. 
T~ materyaln'l strol1~ urz~du koscielnego az nadto nieraz wysu..: 
wane naprzod i ztlld tez poszro, ze wyraz beneficium stal' si~ 
powszechnie uzywan<l nazw<l na oznaczel1ie urzE:du koscielnego. 
DochDdy z urz~dem koscielnym poh~czone nazywano zreszt<l 
takze p rae ben d a, kt6ry to wyraz zatrzymal' ai dotijd pierwotne 
swe znaczenie. Ustalona dzis terminoiogia jest zatem nast~pu

il.lca: officium oznacza sam urz~d koscielny. praebenda same do
chody. beneficium zas urzqd wraz z dochodami. 

Nie katde atoii wykonyw8nie wl'adzy koscielnej jest jut tern 
samem urz~dem czyJi beneficium. Takowe istnieje tylko wtedy. 
jezeJi zlecenie wykonywania wradzy jest s t a f e, j to w dwojakiem 
znaczenil1. Raz funkcye same przez si~ maiq bye stal'e, tak it 
z jednej osoby przechodzij stalena inn<l; nie ma wi~c beneficyum,. 
gdy komu jedno - lub kilkorazowe poruczono czynnosci, albo 
wprawdzie ogolne dano zlecenie, ale tylko ad personam lub na 
czas ograniczony. Pow tore posiadanie beneficyum rna bye stare,. 
to jest z regul'y nadane bye rna dozywotnio. Dlatego tak zwane 

. ben e fie i a man 11 a I i a, przy kt6rych beneficyat kazdego czasa 
moze bye usuni~ty, ad nutum amovibilis, nie Sq wl'asciwemi bene
ficyami. 

Beneficya dziel& si~ na: 
1) Beneficia majora i minora; do pierwszychnalezij 

wszystkie l1u;~dy wyisze POCZijwszy od biskupiego, kardynalat 
i urz~dy Z ktoremi pO~ijczona jest jurysdykcya niby episkopalna 
(jurisdictio quasi episcopal is). Posiadacze tych beneficyow zowiij 
si~ takie p r a~ a tam i, praeiati, i Sij znowu superiores, ieieli upo
sazeni Sq w~adz<i biskupi'l, inferiores, jesli posiadaj'l tylko juris
dietionem quasi episcopalem, Obszemiejsze jest znaczenie wyrazu 
dig nit ate s, poniewat pr6cz prelatur obejmuje takie wyisze go
dnosci kapHulne, z kt6rerni l'Cjczy siE: jurysdykcya. P e rs 0 n a
t w s zas· oznacza urzc~d, z kt6rym fCjczy si~ ty Iko honorowe pierw~ 
s~enstwo. 
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2) Ben e Ii ci a s imp Ii cia i cur at a. Curata, duszpaster
skie zowi& siE: te, kt6rych posiadacze maj'l soble w pewnym te
rywryalnym zakresie poruczon<l dusz opiekE:. curam animarum; 
wszystkie inne zowia siE: simplicia. 

3) Ben e fi cia sa e cuI a ri air e g u I a ria, z ktorych pierw
sze prawid~owo nadane bye maj'i tylko duchownym swieckim, 
drugie tylko zakonnikom. 

Caly organizm urzE:dow koscielnych przedstawia nam si~ 

w sposob nast~pujijcy. OMwnymi przedstawicielami rzadow SCI 
papiei i biskupi, z ktorych znowu niektorzy pr6cz wl'asdwych 
praw bisku pich mai<l jeszcze wyisze atrybucye jurysdykcyjne, sta
nowi,!c przeto pomi~dzy papiezern a zwyczajnymi biskupami po
sredni szczebel hierarchiczny. OkOfO tych gMwnych urz~d6w gru
pujij sie; urz~dy pomocnicze, kaidy z prawnie oznaczonym zakre
sem dzialania. Wskazanym porz<ldkiem przejdziemy tei w nast~· 
pnyrn tytule poszczegolne urz~dy. 

T Y T U t. II. 

POSZCZEOOLNE URZ~DY KOSCIELNE. 

A) Urzfldy gl6wne. 

I. Pap i e z. 
§ 36. 

Istot~ w~adzy papieskiej okreslilismy jut wyzej (§§ 32-34). 
Rozci&glose jej jak widzielismy byl'a zmienna; Jakie w s:lczeg61. 
nosci wedl'ug dzisiejszego prawa slut'! papiezowi atrybucye, wy
czerpuj~co nie da si~ wyliczyc, a zresztij specyfikowanie na nicby 
si~ nie przydalo. Doldadnie poznae mozna zakres dziabnia pa
pieza tylko ze wzgl~du na poszczeg6111e stosunki prawne, a wiE:c 
w calym toku wykJadl1, Na teraz wystarczy, jesli powierny, ze wl'a
dza papieska rozposciera siE: terytoryalnie na cary koscio~, przed
miotowo na wszystkie kierunki zycia koscielnego, ze obejrnuje 
zar6wno pierwszenstwo w~adzy sakramentalnej jak rZCldowej, 
i ie iCl papiei wykonywa bCldi bezposrednio jako najwyzszy w ko· 
sciele prawodawca, s~dzia i administrator, bijdi posrednio, nadzo
ruj'lC urz~dowanie caJej hierarchii. 

9* 
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Prymat papieski objawia sj~ atoIi nie tylko jako rzeczywista 
wradza, ale takze jako dostojenstwo, uposazone szczeg6ln~ 
czci~ zewn~trzl1<t nad innemi urz~dami koscielnemi. Og6l' wyp}y
waj~cych stad praw, zowie si~ p rim at u s h 0 nor is, pierwszen
stwem czei, a objawia si~ w nazwach i tytulach oddawanych 
papiei;owi, w god~ach urz~du papieskiego, i w innych zewllE:
trznych oznakach wysokiej ezei. Co si~ tyezy tytuMw, to nazwa 
pap a (z greckiego uanna~, ojdec) s~uiyra w pierwszych wiekach 
nietylko papieiowi, ale wog6Je wszystkim biskupom, a w kosciele 
wschodnim innym takze klerykom. Dopiero od V. stulecia po
ezt;to d:ywac tego wyrazu wyhlczl1ie na oznaczenie godnosci pa
pieskiej. Grzegorz VII. 'nadal' temu zwyczajowi sankcYE: prawnij. 
Rownie nazwy "Dominus apostolieus, sedes apostolica, summus 
pontifex, pontifex moximus" dotyez& pierwotnie biskupstw wog6le, 
a dopiero p6zniej oznaczajij urzijd papieski. Z czasem POCZE:to 
takie uzywcc wyraienia "vicari us Petri", a od Innocentego m. 
"vicarius Christi Dei". W bullaeh wyrafr.ajq si~ papieie 0 so
hie "servus servorum Dei". zwyczaj kt6ry si~ga czas6w Grzego
Tza I. W przemowach uzywa si~ zwykle Sanctitas tua (vestra), 
albo sandissime pater. 

Ze szczeQ61nyeh oznak dostojnosci papieskiej wymieniamy 
tyar~ (tiara, triregnum, mitra turbinata) t. j. potr6jna korona, 
kt6r(J papiez nosi przy uroczystyeh pochodach, dalejprosty 
paslOra.r ! pallium, kt6ry papiez nosi takze J:;rzy mszy, metropo
Hd zas ty!ko przy uroczystosciach (p. § 39). Do zewn~trznych 

owak czei naleiy takie tak zwana ado rat i 0, to jest oddanie 
hofdu przez ukl<:kniene i ucalowanie rt;ki lub nogi. 

lone prawa honorowe Sij zn6w wypJ'ywem stanowiska, kt6re 
zajmowali papieze jako ksiqz~ta panstwa pdpieskiego. Z tego 
tytuh.l mlar sobie papiez przyznane w prawie mi~dzynarodowem 
pierwsze miejsce mi~dzy panujqcymi katolickimi, a legaci i nun
<:yusze pi:ipiescy na dworach katolickich pierwszenstwo przed in
nymi ajelitami dyplomatycznymi. Jakkolwiek wiadza swiecka 
papieza faktycznie ustafa, osobiste jego prawa Vi stosunkach 
mit';dzynarodowych pOlostaly nietkni~te. Takie ustawa wloska 
z dnia 13. maja 1871, tak zwana ustawa gwaraneyjna, por~cza 

papiezowi bardzo obszerne prawa, przyznawane zazwyczaj tylko 
osobom koronowanym. 

Pr6cz najwyzszej wl'adzy w kosciele J<lczy papiez w swojej 
osobie inne jeszcze urz~dy koscielne, rozposcieraj'lce si~ nie na 
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cary kosei6r, lecz tylko na mniejsze lub wi~ksze terytoryum. 
I jest papiez: 

1) biskupem rzymskim i whsnie jako biskupowi rzym
skiemu stuzy mt! prymat w kosciele. Dyecezy~ rzymsk(J stanowi 
miasto Rzym w okr~gu 40-milowym 1. zw. Comarea di Roma. 
Kosciotem katedralnym jest kosci6t lateranenski s Vi. Jana. Dalej 

jest on: .' . 
2) metropolit& prowincYl rzy~skleJ: ztego ty.turu 

pod!ega papiezowi cze:sc biskup6w Wl'OSklCh: Pr6~z tego ja.ko 
naleiqcych do prowincyi rzymskiej uwaza s!~ takze wSZYStklCh 
biskupow wYi~tych ze zwiijzku metropolitalneg 0, tudziez arcybi-
skup6w, kt6rzy nie maj& sufragan6w. . . 

3) wreszcie jest papiei prymasem wlosklm,i.. . 
4) pat ry ar c h & zac ho d n i m, kt6re to godnosci me maJij 

w!asciwie znaczenia, poniewai wladza z niemi zazwyczaj porijczona 
miesci si~ jui w szerszym zakresie dziatania papieza jako takiego. 

H. B is k 11. pi. 

§ 37. 

Zakres dzialania biskup6w jest dwoistej natury: raz objawia 
si~ jako WYPfYW najwyzszej wraazy rl&dOwej wobec care go ko
sciohi to zn6w jako wykonywanie tej wJ'adzy w pewnych teryto
ryalnj~ zaznaczonych granicach. Jaki.e .iest sta~o,wisk~ bi:kUP6w 
pod pierwszym wzgl~dem, jak mianowlcle rozumlec o:lezy s,osu~e.~ 
episkopatu do papieia - 0 tem jui: by~a ~owa.. ! ~r~z o~r~s!Jc 
naiezy zakres dZiaJ"ania bisku pa jako rzqdcy ]edneJ CZ~SCI kosclola: 
To terytorYl.lm, na kt6re si~ rozposdera wradz' biskupia, zwaro 
si~ dawniej parochia, a obecnie dioecesis. ., 

KaZdy blskup rna przeznaczonij soble dyecezy~, al~ me k~Z~Y 
faktycznie niij zawiaduje. SCi bowiem tak zwani e pIS co P I I.n 

partibus infideiil.lm, teraz episc?pi ~itul~res: takze 
episcopi suffraganei (Weihbischofe) zwam; to jest bJ:5k~Pl, kt6r~y 
nie mog~ petnic jurysdykcyi, poniewai ich dyecezya zostaje obec~le 
pod panowaniem niechrzescijan. Biskup6w takich poc~~to ~ma~ 
nowac juz w VII. wieku, kiedy Saraceni zawJ"adn~1I kra]aml 
chrzescljanskiemi; wygnanych stamtqd biskup6w utrzymar ~a.plez 
w ieh godnosci, i uwaiaj&c w zasadzie owe kraje dale!. Jako 
chrzeseijanskie, nieprzerwanie mianowat nastepc6w. W XIII. I XIV. 
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wieku powh:~kszy}a si~ iiczba tych biskupstw, gdy ustanowione 
w czasie wojen krzyiowych biskupstwa ZIlOWU popadl'y w r~ce 
niewiernych. Biskupi in partibus Sll jak wszyscy inni seisle 
zwi,!zani z SWij fikcyjn,! dyecezYij, dlatego tei nie mogll bez 
dyspensy papieskiej uzyskac innego biskupstwa. I pod kaidym 
innym wzgl~dem zostaill na r6wni z biskupami dyecezyalnymi, 
mianowicie maiij gJ'os na soborze powszechnym. Przydani Sij za
zwyczaj innym biskup0m ku pomocy, niekiedy zajmujij samoistne 
posady. Tak np. wikary polny w wojsku austryackiem jest za
zwyczaj biskupem in partibus. 

W obr~bie swej dyecezyi wykonywa biskup wszelk'l w!adz~ 
koscielnq: a wi~c tak w~adz~ sakramentaln,!, jakotei i wl'adz~ 
rz'!dowll czyii jurysdykcye. Og6~ wszystkich tych praw biskupich 
zowie sie ius e pis cop a I e. 

Wladza rZijdowa biskupa obejmuje wszystkie moiliwe kie
runki koseielnego rZCldu. Poniewai w~adza biskupia jest prawi
dlowij i polega na ustanowieniu j. divini,zwan,! jest pr2;eto juris
dictio ordinaria a sam biskup Ordinarius, Gtowniejsze przedmioty 
do ktorych si~ odnosi bezposrednia dziablnosc biskupa S'!: usta
wodawstwo, nadawanie urz~d6w koscielnych, udzielanie dyspens~, 
s'!downictwo, utrzymywanie karnosci mi~dzy duchowienstwem, 
ustanawianie, przemiana i znoszenie nizszych beneficyow, zwoly
wanie synodaw dyecezalnych, wychowanie kleryk6w, ustanawianie 
danin koscielnych. Posrednio zas rzqdzi dyecezYll, nadzoruj,!c 
podrzl'ldne l..m:~dy, czuwajqe nad zarzijdem majqtku koscielnego, 
tudziei nad instytutami i stowarzyszeniami koscielnemi. Poznamy 
bliieJ ten zakres dzialania, m6wiClc 0 sprawowaniu rz&d6w 
koscielnyeh. 

Z moey swej wradzy sakramentalnej (potestas ordinis) spra
wowac moze biskup sakramenta i inne fankcye duchowne. Prawa 
stqd wyplywajijce dzielq zazwyczaj na dwie kategorye: 

1) jura ordinis communia, to jest prawa, ktore nietylko 
biskupowi, ale kaidemu sluz,! kaplanowi, jak np. udzielanie 
~hrztu, spowiedi i t. p. 

2) jura ordinis reservata ez. propria, to jest funkeye ducho
wne, wymagajqce nieodzownie swi~cenia biskupiego, sfuiijee wiE:c 
wylClcznie biskupowi, jak mianowicie udzielanie swi~ceti kap~ati
skich, konsekracya koscio~6w, switlcenie 0lej6w sw. i t. d. 

Powyzej okresionej wladzy biskupa podlegajij wszyscy czion
kowie kosciora, tak swieccy jak duchowni, ktorzy w obr~bie dye-
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<:ezyi stale maj1\ zamieszkanie. Zachodz<l atoli od tej zasady v:y-
il:l tki , zwolnienia ze zwi&zku dyecezalnego, cz. tak zw. exemtlO
n e s. Mianowicie uzyskaly nieraz klasztory, a nawet cale zakony, 
np. Cystersi - przywilej exempcyi, tak ii podlegaf~. wprost pa-

'eiowi b"'dz wogoJe bijdi tylko co do poszczegolnych praw. 
pi • 't 1 • k' d .. 
W srednich wiekaeh przybraly te wyj&tki, kt6re me Ie y I mnym 
korporacyom duehownym Sruiyl~, ta~ie rozmiary, I ~e uw~acz~l'~ 
pod wielu wzgltidami prawom blskuplm z u.sz~zerbKlen: karno~cl 
koscielnej. Dlatego sob6r trydenckl zn~czme je ogramczy~, m~
kt6re exemcye wprost znoszije, co do mnyeh znowu. nadaJ'!c bl
SkUDowi iurysdykcy~ w charakterze delegata papiesklego. 

. Niekiedy zn6w nie ogranicza si~ exemcya ~o s~mego kla-
5ztOru, leez obejmuje ca~e terytoryum, tak. ii me b.lskuP, lecz 
opat lub inny prarat sprawuje tam jurysdykcYE: .. Ta Jllrysdykcya 
zowie si~ jurisdictio quasi episcopalis, a pra{~cl.ze swen: tery.to
ryum zupelnie ze zwi'lzku dyeeezyalne.go W.YJE:el pr~ela~l nullIUS 
,dioeceseos. Maill oni wszelkie prawa blskuple, z ~YJqtkl.em tyeh, 
kt6re wymagaj& swi~cenia hiskupiego. CZt;sto takze WO!skO w,Y
j~te jest z pod jurysdykeyi biskupiej i rna osobnCl tllerarehi~. 
o tern powiemy niiej. . ~. 

Maj& tei biskupi przyznane soble p r,a'!'. a h 0 n u.r ~ "': e: 
VI szczeg61nosci odr~bne oznaki swei godnosci lakoto: plerselen, 
pastoral, infute cz. mitr~ i t. d. i prawo do pewny~h ~Ytul6w. 
.Mianowicie przemawia si~ do biskupa: r e ~ ere n d I ~ S 1m: e t 
ill u s t r iss i m e do min e, mowi&c zas 0 sob~e uzy~a 
w aktaeh urz~dowyeh tytuJ'u "Nos Dei et s~dis .apos~ohcae gratIa 
.eDiscopus". Inne przywileje przywane maJ~ blskuP'. czesto pra~ 

. . k . . . W Polsce blSkupi byli pierwszyml senatoraml waml raJoweml. . 1-
Krakowski i warminski mieli tytul ksiqi~t. yr. Austr~l S&. cz .~n-

. ". nl'ekt6rzy mal'q tytul kSl~z~t (Furstblschofe) kaml s€Jmow, . 
.i Sq cztonkami lzby Pan6w. 

III. Blskupi lli wyzsz~ jUl'y8dykcy~. 

a) PatrYl:l.l'cl1owie, e7(l:l.renllwie, pl'!lmasi. 

§ 38. 

Jui w pierwszych wiekaeh chrzescijanstwa widzimy niekt6~ 
!fyeh biskupow" uposaionyeh' w rozleglejsze prawa. gdyi procz 
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wJasciwej z urzt;dem hiskupim polqczonej wladzy, majq w pewnym 
zakresie poddanych sobie biskup6w innych dyecezyi. To wyisze' 
w hierarchii koscielnej stanowisko przywiqzane jest nie do osoby .. 
lecz do miejsca, do stolicy biskupiej i bylo wyplywem znaczenia, 
kt6re te stoJice uzyskaly czyto pod wzgl~dem koscielnym, czy 
politycznym. 

Pief\Ji, sze mianowicie miejsce przyznawano tym stoIkom bi
skupim, kt6re wedlug tradycyi koscielnej wprost przez ApostoMw 
zostaJ'y zalozone - a mianovdcie na wschodzie koscioJom 
w Antvochii j Aleksandryi, a na zachodzie kosciotowi Rzymskie
mu. P6iniej, z koflcem IV. wieku, stal1l;ry l1a r6wni z tamtemi' 
takze kosdoly w Jerozolimie (AeUa) i Konstantynopolu; ostatnl 
szczeg6lnie z powodu wybitnego politycznego znaczenia, kt6re to· 
miasto zaj~l'o; pierwszy, poniewai h!czy~y si~ z nim wspomnienia 
zycia i smierci Zbawiciela. Biskupi rzeczonych koscioMw mieH 
soble poddanych wszystkich biskup6w i m"!tropolit6w swego tery
toryum, mianowicie biskup Antyocheflski Vi Syryi i tych prowin
cyach azyatyckich, kt6re stanowilY rzymslde prowincye Oryentu" 
biskup Aleksandryjski w Egipcie Ubyi i Pentapolis, biskup Kon
Slant w Tracyi i Malei Azyi, biskup Jerozolimski w Palestynie. 
JUi wczesnie wyrobHa si~ na oznaczenie tyell biskup6w nazwa, 
patryarch6w. 

ByJo wi~c na wschodzie ezterech patryarch6w, a wyiszosc 
ieh wJadzy na tern polegaJ'a, ie mieli nadz6r nad biskupami i me-. 
tropolitami w swoim okn;gu, a mianowicie nad wykonywaniem 
ustaw koscielnych. ze mieli pri..'jvo wyswi~cania pOdlegtych sob~e 
metropolH6w, ie zwolywae mogli na synody prowincyonalne wszyst
kkh biskup6w swego okn;gu, ze wreszcie w trzeciej instancyi rvz, 
slrzygali spory, zaJatwione przez sqdy biskupie i metropoiitalne. 

Patryarchaty wsehodnie u padJy jednak zupelnie, cz~sciq, 

wskutek rozszerzenia si~ Islamu, a mianowicie przez zdobycie, 
stolic patryarchalnych w Aleksandryi, Antyochii i Jerozolimie 
w VII. wieku, cz~sciij wskutek schyzmy, w kt6rq popadli patryar
chowie. Naid~uzej utrzymar si~ patryarchat konstantynopolitaflski,. 
pokiid i ten nie zerwar jednosci z kosciofem katolickim. Wskutek 
wojen krzyiowych, a w 'szczeg6lnosci wskutek utworzenia cesar
stwa l'acinskiego (w r. 1204) po\vstaJ laciflski patryarchat w Kon
stantynopolu, a wkr6tce potem odiy}y takze inne patryarchaty 
wschodnie, cl~sciq jako patryarchaty ~acinskie, ez~sci'l jako gre~ 
dde. Sob6r lateranenski w r. 1215 pod lnocentym HI. okresIil 
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dokJadnie stosunek nowych patryar ch6w do papleza. Niebawern 
jednak, bo jui w ciqgu XIV i XV. stulecia, po~tradat zn6 AI k.~
sci61' rzymski rzeczone patryarchaty, a to skutklem upadku tactn
skiego cesarstwa i zdobyda Konstantynopola przez Turk6w. Mimo 
to mianuje ai dotqd papiez patryarch6w na dawne stolice patry
qfchaine; pozostaj& oni jednak w Rzymie jakf) _bis~upi. in. part~
bus infidelium, a patryarchalna ich wladza obJawla Sl~ ]edyme 
w zewn~trznei C:lei i w p:erwszeflstwie przed wszystkimi biskupami 
i metropolitami. Jeden tylko patryarchat Jerozolimski juz za 
rZCjd6w Leona XIll (t 1903), odzyskar na nowo rzeczywislq 

jurysdykcyt;. . . . 
lnne poniekqd stanowisko, jak dawni patryarchowle zaJmuJij 

naczelni biskupi niekt6rych kosdoJ6w wschodnich, z rzymskim 
kosciolem na !lOWO potqczonych, kt6rym takze nadano tytul 
i urzqd patryarchy. Sq to mianowicie Antyocheflscy patryal chowie 
obrz,!dku melchickiego, syryjskiego i maronickiego. Babyloflski 
patryarcha obrz. chaldejskiego i patryarcha ormiaflski. 0 usta£lo
wieniu tych patryarchatow byla jut mowa na 5tr. 7-11. Jurysu 
dykcya ich nie r6wna si~ wladzy dawnych patryarchat6w; r6zni 
si~ mianowicie od niej tern, ze pierwotni patryarchowie mieli pod 
sob,! metropolir6w, wymienieni zas OblZqdk6w unickich samych. 
tylko biskup6w. Arcybiskupi, zostajqcy bowiem pod ich w~adz& 
nie Sij rzeezywistymi metropolitami. £lie maj&c pod sobq sufra
ga£l6w. Niesq jednak ci patryarchowie zwykJymi metropoJitarrii, 
poniewaz sJuzy im prawo potwierdzania lub tei mia£lowania i wy
swi~cania biskup6w i zworywania synod6w patryarchalnych. 

N a z a c hod zi e jede£l wiasciwie byJ'. tylko patryarchat, to 
jest patryarchat biskup6w rzymskich. Ody jeu£lak wyplywajijce 
stqd prawa miesciJy si~ w daleko obszemiejszym zakresie dzia~a
nia papieia jako gJowy ca~ego kosciola, wi~c nie mia~a ta go
dnose faktycznego znaczenia. Pr6cz rzymskiego £lie byJo na za· 
chodzie patryarchatl1, rzeczywistij uposazonego jurysdy kCyij ; 
wprawdzie Sq ina zachodzie patryarchowie, ale iestto god£losc 
tytularna, nadai'lca ty Iko honorowe prawa bez atrybucyi jurys
dykcyjnych. Dlatego zowiij takie tych patryarch6w patr. mi£lores. 
Stale byJ' lub jest jeszcze przywiqzany taki patryarchat do nast~

pujqcych godnosci: 
1) Patryarchat biskup6w w Akwilei, Grado i Wenecyi· 

W Vi. stuleciu biskup akwilejski Paulinus popad~szy w schyzm~ 
przybral' sobie tytut patryarcny i przeni6s~ stolic~ biskupi& na wy"-
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'sp~ Grado. W Akwilei tymczasem wybierano poiniej (od f. 607) 
biskupow katolickich, ktorzy. by sit; z schyzmatyckimi Hownac 
otrzymali rowniei tytuJ patryarchy Po us~nit;ciu ~c~yzmy z. po
czatkiem vm. w. zatwierdzili papieie w tel godnosci obu blSku
pow tak w Grado jak Akwilei nie nadaj'lc im jednak r,zeczywistej 
jurysdykcyi patryarchalnej, tyiko pewne prawa honorowe. Pa
'piei Mikoraj V. po}aczyl' w r. 1451 dye~ezy& ~rado z. dye~ezy& 
Castellane, do ktorej naleida Wenecya I przemosr stolic~ blsku
pill do Wenecyi. W ten spos6b plze.szedl tyt~: p~tr~archy na 
biskupa weneckicgo, i pozostaJ' przy mm po dZIS dZlen. 

Patryarchat Akwilejski zas przest3~ istniec w r. 17 51. Okr~g 
tego patryarchatu rozposcieraJ: si~ bowiem na t~rytoryum a~strya
ckie i weneckie i dawal dlatego powod do roznych sporow. Za 
staraniem obu rzqd6w, zniosJ:takowy papiei Benedykt XIV., two
rzac z tego okrt;gu dwa arcybiskupstwa: w Gorycyi postronie 
austryackiej i w Udine po stronie we~eckiej.. . . 

2) P Ii t ry Ii rc h at Indyi zachodmch (patiarcha Indlarum OCCI
dentalium) z siedzib~ w Madrycie. Jestto wJ:asciwie tytUf, ktory 
od pocz&tku XVI. wieku siuzy kapelanowi kr61a hiszpanskiego; 
nie rna on iadnej jurysdykcyi, a cz~sto nie ma nawet wlas~ego 
biskupstwa, tylko jest biskupem lub arcybiskupem in partlbl1~. 
Od r. 1762. wykonywa zarazem iurysdykcy~ biskupi~ nad wOJ
skiem. 

3) Pat ry arc hat Iizbonski (patriarcha Lisbonensis) takie 
tylko tytul, kt6ry papiez Klemens XL nadal w r. 1716 ~rcyb. 
Hzbonskiemu. Patryarcha lizbonski zostaje takie zazwyczaj kar

·dynalem. 
ODok patryarchow byli w kosciele wschodnim takze tak 

zwani e x arc how i e, to jest biskupi, maiacy niejak& wl'adzt; nad 
innymi biskupami i metropolitami, nie tak jednak rOlciagta jak 
patryarchowie, Byli to mianowicie biskupi w Efezie, Cesarei i He
raklei, p6iniej przybrali ten tytur inni takie biskupi. Wladza exar
chow upadra jednak zupefnie i przeszla w wit;kszej cz~sci na 
;patryar~h6w, na zachodzie zas exarchat nie istniat 

Jak juz nadmieniono nie przyi~Ja sit; na zachodzie instytucya 
patryarch6w, jako rzeczywistej wladzy jurysdykcyjn~j. Natomia~t 
stan~ii tu mi~dzy metropolitami a papiezem tak zwam pry mas I, 
jednakie nie jako zwyczajny i prawidJ-owy szczebel hierarchiczny. 
lecz tvlko jako wYi&tkowa l1iektorych kraj6w instytucya. Wbdza 
;prym~s6w polegaJ:a na pewnej prawem uznanej wyiszosci nad 
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innymi biskupami, tresc zas tej w~adzy nie wsz~dzie byJa jedna, 
lecz raz mniejszy, drugi raz wi~kszy miaJ'a zakres. Rozw6j tej 
instytucyi byl nast~puj~cy. 

Papieie nadawali niektorym biskl.lpom upowainienie dzia
~ania w swoim imieniu, tak ii opr6cz zwykl'ej wladzy biskupiej 
pell1i1i niekt6re czynnosci jurysdykcyjne jako zast~pcy papieia. 
Zwano ich vic a r i i a p 0 s t 0 lie i. Zrazu poruczano tt; wladz~ 
jako prawo osobiste najstarszym iub najzaslllienszym biskupom, 
a slady historyczne takich nadan si~gai'l IV. i V. stulecia np. 
mial10wanie biskupatessaionickiego wikaryuszem dla IIIiryi przez 
papieza Damazego, ustanowienie wikaryatu w Aries. P6iniej wy
robiJ'a sit; w tym wzgh:;dzie taka praktyka, ie wJadza przelana 
na biskupa z mocy osobnego upowaznienia papieskiego przecho
dzna na jego nast~pcow w urzt;dzie. W ten spos6b przyszro 
powoli do tego, ze owa w~adza sta1'a sit; atrybucy(\ pewnych 
Dwaczonych stolic biskupich. Biskupi uposaieni takq whdz&, 
zwali si~ leg a tin at i, w przedwstawieniu do legati missi, 1. j. do 
poslOw papieskich, ktorzy w specyalnych celach byli wysylani, 
,ot6i ci legati nati wykonywali z mocy swego stanowiska pewne 
prawa jurysdykcyjne wobec innych biskupow i zajmujqc pierwsze 
mi~dzy innymi miejsce zwali sit; p rim ate s. - To byJ rozw6j 
prawidlowy. Zdarz3:0 si~ jednak cz~sto, ie papieie nadawali 
WI rost godnosc prymas6w, zw~aszcza biskupom stolic wybitniej
szych pod wzgl~dem politycznym. Zazwyczaj tei z godnosci&, 
prymasa J&,czylo si~ znaczenie polityczne. 

Godnosc prymasa z wi~kszym lub mniejszym zakresem 
wl'adzy, a zarazem godnosc legati iiati przyr2lczona byJ:a do stolic 
metropolitalnych: w Hiszpanii w Toledo, we Francy! w Bourges 
(primas Aquitaniae) i w Lugdunie, w Niemczech, w Moguncyi, 
Trevirze, Koionii, Magdeburgu i Salcburgu, w Czechach, w Pra
dze, w Anglii w York i Canterbury, w lrlandyi w Armagh 
(primas Hiberniae), w Wt;grzech w Strzygoniu (Gran). Co sit; 
tyczy Polski, to miat arcyb. gnieinienski przyznanq sobie godnosc 
prymasa Korony Polskiej i W. ks. Litewskiego, tudziez godnosc 
legata papieskiego. JUi Innocenty HI. nada~ Henrykowi Kietli· 
.czowi godnosc legata, ale tylko dla jego osoby. 0 godnosci 
prymasowskiej jest jUi wzmianka z czas6w Kazimierza W. a arcyb. 
Mikolaj Trqba l.lzyskal jej uznanie na soborze Konstancyenskim. 
Jan -taski, arcyb. gniein. b~dllC na pi&tym soborze Lateranenskim 
uzyskaJ: od papieza Leona X. w r. 1515 nietylko zatwierdzenie 
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prymasostwa, ale dla siebie i nastf:pc6w godnose legati nate 
W XVII. w. do tytll!U primas regni dodano "et magni ducatus, 
Lithuaniae". Z mocy tych godnosci miat sobie arcybiskl1p przy
znanCl wyiszCl jurysdykcy~ nietylko w wrasnej prowincyi, ale takze 
w prowil1cyi Iwowskiej. Prawa te jl1rysd) kcyjne byly znaczile. 
I tak mial prawo zwo!y\\ania synod6w, wizytowania dyecezyi, 
sqdzenia spraw w drodze apelacyi, a nawet z pomini~ciem wra· 
sciwego biskupa w pierwszej instancyi. Mieli tei al'cyb. gniein. 
r6il1e przywileje honorowe, ml~dzy innemi prawo uiywania 
w ubiorze biskupim koloru purpurowego. Bardzo obszerne 
byly prawa polityczne prymasa gnieinienskiego: byl on pierwszym 
senatorem Rzeczypospolitej, pierwsze przy krolu zajmowa} mieisce~ 
podczas "bezkr61ewia star u steru rz<\du, zwolywa~ stirn elekcyjny,. 
koronowal' kr61a. - Wfadza prymasowska z upadkiem Polski 
d e fa c t 0 ustala, jakkolwiek pod wzgh:dem jurysdykcyi koscielnej 
d e j u r e iadna nie nast,wita zmiana. Rz<\d pruski wzbronif arcyb. 
Ignacemu Krasickiemu (1795-1801) tYlUlowac si~ prymasem, 
a jakis czas zdawaJo si~ nawet, ie stOlica papieska uwaza jako 
uchylonC! god nose prymasowsk<\ arcyblskup6w gnieinienskich," 
Eryguj<\c bowiem metropolit; Warszawsk~ w r. 1818 nadal Pius 
VII. arcybiskupowi Franciszkowi Malczewsldemu i jego nast~pcom 
tytur "primas regni Poloniae", tudziez przywdej noszenia purpury. 
zastrzegaj<\c wyraznie, ze mu iadna stl:jd wyisza nie rna ShlZye 
jurysdykcya. Octy zas w roku 1821 tenze papiez bull~: "de 
salute animarum" PO!<\czyl dyecezye gnieioiensk'l i poznansk'l, 
o prymasostwie iadnej nie uczynil wzmianki. DJpiero arcybiskup 
Led6chowski (od r. 1866) pocz~l wr6ciwszy z soboru watyk8fi~ 
skiego ria nowo uzywa~ dawnego tytu!u. 

Obecnie prymasi utracili prawie wsz~dzie rzeczywist~ jurys
dykcy~, zatrzymuj~c sam tytuJ z honofOwem przed innymibisku·· 
pami pierwszenstwem. Jeden tylko arcybiskup Strzygonski utrzy
mal si~ w swych prawach jako prymas Wf;gier. Z tego tYWfll 
zwo.tuje na synod wszystkich biskl.lp6w w~glerskich, rozstrzyga. 
apeJacye przeciw wyrokom metropolit6w i sprawuje jurysdyKcy~: 
nad w~gierskiemi opactwami, wyj~temi z pod wJ'adzy biskuplej. 

b) Ilfl e t r 0 pol i e i. 

§ 39. 

Pomi~dlY patryarchami i exarchami z jednej, a b'skl.lpami 
z drugiej strony, stanf.<li jui bardzo wczesnie biskupi g~6wnychl 
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miast prowincyi rzymskich - flxrr:eon6Al3l; -- mai&c sobie przeka. 
:zan<\ w pewnym okn;gu iurysdykcy~ nad innymi biskl1pami. 
Ustama si~ na ich oznaczenie nazwa metropolitanus. Instytucya 
ta przesz}a i na zach6d i urrzymal'a siE: podzisdzien w kosciele. 
Metropolit& tedy -jest biskup, kt6ry obok wladzy biskupiej, wyko
nywanej w wl'asnej dyecezyi. dzierzy zarazem jurysdykcYt; nad 
biskupami innych dyecez\i. Melropolici otrzymali takie nazw~ 

archiepiscopi; jestto w¥asciwie nie ufl&d, iecz tytuJ', kt6ry nada
wane znakomitym biskupom. P0iniej zazwyczaj tyIko metropolita 
mia~ tytut arcybiskupa, i d~a tego uzywano go najcz~sciej. zwtasz
·cza w Polsce, na oznaczeme godnosci metropolitalnej. S~ jednak 
i obecnie arcybiskupi, k;6rzv nie S~ metropolitami, to jest, kt6rzy 
nie mai<\ poddanych swej jurysdykcyi biskup6w. Dla tego nalezy 
obie godl1osci odr6inic. - vk,t:g, w kt6rym arcybiskupom sluiy 
jurysdykcya nad innymi blSkUPami, zowie siE: p r ov i 11 cia, a bi
skupi poddani mdropoitcle w ;-,tosunku do niego episcopi suffra-
2ganei, niekiedy comprovlndaie" 

Wladza metropolirall1a - jus metropolicum, lex metropo
litana- w dawniej,;zych cz'sach 0 wiele byJ-a obszerniejsza jak 
podzisdzien wiele bowiem praw, kt6re dawniej, a nawet jeszcze 
wedtug ustaw zawartycn w corpus juris can. sluzyJ'y arcyb .• 
przeszfY p6iniej na pai)leia, ]ak mianowicie najwainiejsze z tych 
praw, prawo z,:\twlerdzania i wys"d~\.ania b skup6w. Gf6wn<\ pod
staw<\ dzislej:;zego prawa s<\ w teJ mierze I.!chwary soboru try. 
<ienckiego, kr6re pozosta wiJy me;ropolitom nast~pujqcy zakres 
dziatania: 

1) Prawo zwo}ywania synod6w prowincyonalnych. 

2) Prawo nad:wru, ktore daJ<niej wetropolitom wobec sufra
gan6w W obszernym shJlyio z, luesie, s!uiy dzisiaj metropoHde 
tylko co do relydencyi suir;gJn6w, to iest obowi~zku nie wy
dalania Sl~ ze swej stol cy I co do zakJadania i utrzymywania 
w naleiytym stame semifhr, ow. 

3) Prawo rozstrzygal1la w drugiej instancyi spraw spornych, 
kt6n~ w pierwszej inst:%.yi nalei& przed s<\d biskupi. 

4) Dawniej sluiyJo metropol1tom takie s&downictwo nad 
samymi sufraganami w spra .vach karnych i cywilnych. ~ierwsze 

sob6r trydencki uchylii, postamrvl'iaj<lc, ie ci~isze przewinienia 
,biskup6w sqdzic b~dlie poplei, iiejsze synod prowincyonalny. 
Tylko s~rawy cywUne sufragan6w nalez'l wiE:c przed sijd metro-
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politalny, co dzis gdy tego rodzaj'l sprawy przekazane S'l S'ldom 
panstwowym, nie rna zadnego praktycznego znaczenia. 

5) Prawo wizytowania dyecezyi sufragan6w rna metropolita 
pod tym tylko warunkiem, jesli wlasnC} dyecezy~ jui wizytowal 
i pr6cz tego synod prowincyonalny na wizytacy~ przyzwolil'. 

6) Prawo tak zw. dewoJucyi, to jest nadawania beneficy6w, 
przez biskupa w przepisanym czasie nie nadanych, 0 czem p6i
niej szczeg6towo b~dzie mowa. Ma daJej metropolita zamfano
wac wikarego kapitulnego, jeieli kapitula tego uczynic za-
niechaka. . 

7) W charakterze delegata papieskiego naleiy jeszcze do, 
metro polity baczyc na to, by opaci i praraci zakonni, nie zosta
jijcy w zwi<1zku dyecezyalnym, nie zaniedbywali obowiijzk6w 
w poruczonych sobie koscio~ach parafialnych, szczeg61niei co 
do kaznodziejstwa. 

8) Majij tei metropolici przyznane sobie prawa honorowe,. 
do kt6rych przedewszystkiem nalezy prawo noszenia tak zw. 
palium. Palllium, kt6re dawniej nosiJi biskupi wog6le, jest juz 
od VIII. stulecia charakterystyczn~ oznak~ wkadzy metropolitalnej. 
Uwaiane jest jako symbol nadania w~adzy; pokijd go metropo
lita nie otrzyma, nie wolno mu I.lzywac tytulu arcybiskupa, ani 
wykonywac jura ordinis episcopalis. Wykonywanie praw jurys
dykcyjnych nie zawisko od otrzymania pallium; nie wolno atoli 
zwo~ywac synod6w prowincyonalnych. 

Pallium nadaje papiez; metropolita obowi~z.my najdalej 
w trzy miesiqce po konsekracyi lub admisyi prosic 0 to .. albo 
osobiscie, albo przez zast~pc~; przed otrzymaniem skl'ada przy· 
si~g~ wiemosci. Pallium wolno nosic tylko w pewnych dniach 
i przy pewnych uroczystosciach i nigdy poza obn;bem prowincyi. 
Udziela si~ zas pallium tylko na jednij prowincy~, tak, it arcyb. 
na inn'! stolic~ przeniesiony, 0 drugie pallium posta rae si~ musi. 
Metropolita dw6ch prowincyi rna tez dwa pallia. Nadanie doty· 
czy tylko osoby metro polity i dlatego nie moie go uiy-wac jego 
nast~pca. Arcybiskupi in partibus iafidelium nie otrzymui'! pal
lium, poniewaz nie maj'l prowincyL Jako odszczeg61nienie moze 
bye pallium nadane takie biskupom, przez to nie nabywajq oni 
jednak iadnych praw jurysdykcyjnych. Taki przywilej n. p. uzy
ska~ dla siebie i swoich nast~pc6w Adam Stan. Grabowski, bis
kup warminski, od papieia Benedykta XIV. (1742). OznakCl god
flosci arcyb. jest pr6cz tego krzyz prosty (crux recta et gesta~ 
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toria), kt6ry nosz'! przed nim pr.ly uroczystosciach. Tytul arcy
biskup6w jest excellentissimus et reverendissiml.ls. 

Prawami krajowemi maj& sobie arcybiskupi nadane przy
wileje honorowe, a po cz~~ci prawa polityczne. W Polsce arcyb. 
gnieznienski i lwowski pierwszymi byli senatorami (p. wyzej 
str. 148); w Austryi wszyscy arcyb. Sq clkonkaml sejm6w krajo
wych i czlonkami Izby Pan6w w Radzie panstwa. Arcybiskup 
wiedenski, salcburski, pragski. oJomuniecki, gorycki i strzygofi
ski maj,! tytu~ kSI,!iqt (princeps archiepiscopus, Furst - Erz
bischof). 

Jeszcze nalezy zauwaiyc, ze S'l biskupi na podstawie spe
cyalnych przywilej6w wyj~d ze zwi,!zku metropolitalnego i pod
legajqcy wprost papiezowi (episcopi exemti). 

B) UrzQdy pomocnicze. 

I. Papieskie. 

A) KURYA RZYMSKA. 

a) Poglqd og61119. 

§ 40. 

Papiez wykonywa swe rzqdy za posrednictwem wielkiej, 
ilosci l.Irz~dnik6w i wiadz; og6l' takowych zowie si~ k u r y q. 
r z y m s k 'I, Curia Romana. R6znym kierunkom wladzy papies
kiej, mianowide stanowisku papieia jako glowy koscioJa, jake 
biskupa dyecezyi rzymskiej i jako panuj~cego swieckiego, odpo
wiada tei r6inoraki charakter urz~d6w papieskich. M6wic mamy 
jedynie 0 urz~dnikach i urz~da,-h przydanych papieiowi jako ta
kiemu, kt6rych dziakalnosc przeto do cakego odnosi si~ kosciola. 
Rozgraniczenie atoli wymienionych funkcyi nie zawsze sciSie jest 
przeprowadzone, owszem cz~sto wladze dla cakego przeznaczone 
koscioka, powohme Sq zarazem do pelnienia funkcyi czysto po
litycznych. lub dotycz~cych tylko dyecezyi rzymskiej. 

Urz~dnicy papiescy - curiales w obszerniejszem znaczeniu -
dzieiC} si~ wed~ug stopnia swego na trzy kategorye; do pierwszej 
naleiq najwyzsi dostojnicy w kuryi, k a r d y n a low i e; za nimi 
idi'\ prahci, a wrliszcie reszta l.Irz~dnik6w czyJi .curiales 
w sCislejszem znaczeniu. Pornocnymi zas s~ papiezowi w spra-
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wowailiu rzC\dow aibo tak, ie pojedynczo sprawujC\. poruczone 
-sobie doraznie lub stale cZYl1nosci; bC\dz tei, ie tworz<! wladze 
zbi crowe czyli kollegia. 

b) U3 8 Z C Z e 9 6 i n g sci-

1. Kardynalowie. 

§ 41. 

Kaidy biskup mia} jui w pierwszych wiekach chrzescijan
'stwa przybocZDC! rad~ czyli senat duchowny, tak zwane presbite
, rium ztoione z kapl'anow i dyakon6w swej stolicy. Zwano ich 
presbyteri (diaconi) car din a Ie s, poniewaz kosci6t katedralny, 

,do klorego naleieli, by! w stosunku do innych, koscio}em glow-
nym. Tak sarno miat tei papiei SIh oje presbiterium, z}oione 

. zrazu tylko Z Kaptan6w i dyakonow; pierwsi mieli sobie oddane 
gt6wne koscio}y rzymskie, to jest koscio}y, w ktorych sprawo
wane sakramenta chrzm i pokuty; zwano je tituli. Dyakon6w 

.' bvJo pierwotnie siedmiu, gJyi Rzym pod wzgl~dem koscielnym, 
~ianowicie ceiem sprawoV. ania opieki nad ubogimi, podzielony 

• by~ na siedm okr~gow, reg1ones, kaidy z dyakonem na czeie. 
JUl za Grzegorza W. wzrosra liczba dyakonow, tak wskutek 
pomnoienia okr~gow, jakotei z powodu, i~ obok dy~kon6w 
okr~gowych, diaconi regionarii, byli dyakonowle wylqczme prze-

. znaczeni papieiowi do pomucy przy odprawianiu mszy i innych 
funkcVlich duchownych, diaconi palatim. P6iniej - 0 ile si~gai'l 
sWlad~ctwa historyczne w vm. wieku - weszli w skfad presby" 
teryum papieskiego takie biskupi siedmiu okolicznych .dyecezyi, 
kt6rych zwyk~ by~ powoJywat papiei, by go wyr~czah W. pe~
nieniu funkcyi. Tak wi~c lkzylo teraz presbyteryum papleskle 
duchownychtrzech stopni: biskupow, kaplanow i dyakonow, 
a ci wszyscy, wh'isnie, ze byli czlonkami presbyteryum,zwali si~ 
Cardinales (episcopi, presbyteri, diaconi). Przez dlugi czas jednak 
nazwa ta wsp61nOl byla duchownym wSlystkich wogole koscio· 
J6w katedralnych, pokqd jC! papiez Pius V. Cr. 1567) wyraznie 
nie zastrzeg~ cz~onkom presbyteryum papieskiego, to jest kar-
dynalom w dzisiejszem lOaczeniu. . . . 

Liczba kardyna~ow jest ograniczona, ale dawmej cz~sto SJ~ 
zmieniala. Biskupow ai do XII. wieku bylo siedmiu, po z}qczeniu 

,hiskupstw Porto i Rufina szesciu. Presbyterow w wiekach srednich 
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'najcz~sciei bylo 28, dyakonow od XII. w. 18. Papiei Leon X. 
znacznie pomnoiyJ liczb~ kardyna16w; p6zniejsi papieie naprze
'mian to i i'l zmniejszali. to zwi~kszali, at wreszcie Sykstus V. w r. 
1586 i 1587 staJe pod pod tym wzgl~dem wydaJ przepisy, ktore 
si~ dot&d;!utrzymaly. Wedlug dzisiejszego prawa jest 70 posad 
kardynalskich, a to w szczegolnosci: 

a)szesciu kardyna16w-biskup6w, to jest biskupi dyecezyi 
1ak zw. suburbikaryjnych: 1) Ostia i Velletri, 2) Porto i Rufina 
\(Silva Candida), 3) Albano, 4) Tusculum cz. Frascati, 5) Praene
ste CZ. Palestrina, 6) Sabina; 

b) 50 'kardymd6w·kaphmow, z ktorych kaZdy i dzis jeszcze 
ma in titulum nadany jeden z staroiytnych koscio16w rzymskich; 

c) 14 kardynat6w-dyakon6w, w ten sam sposob tytulem 
opatrzonych. 

Zazwyczaj nie S'l wszystkie te posady obsadzone. 
Kardynal'owie SCi dzis pierwszymi po papiezu dostojnikqmi 

kosciofa; do tego znaczenia doszli jut w XII. wieku, zwbszcza 
odkCld na nlch przesdo prawo wyboru papieia. Od tego czasu 
pocz~to takze biskupom i arcybiskupom nadawac godnost kar
dynalskCl, co i dzis jest w zwyczaju. Obecnie wtem stopien kar
dynalski nie kcniecznie ¥'1czY si~ z odnosnem swi~ceniem, bo 
n. p. biskup jako kardynat naieiec moze do porz'!dku kapranow, 
presbyter do porz~dku dyakol16w. 

o mianowaniu kardynaMw b~dzie mowa w dziale 0 nada
waniu urz~dow koscielnych . 

Co do praw karc\yna~om Sll.lzqcych i ich zakresu dziarania 
naleiy uczynic roinic~ mi~dzy prawami pojedynczych kardynat6w, 
a tern!, kt6re s1'uiij ogo}owi kardyna16w jako koHegium. 

Osobiste prawa kardynaMw Sq nast~puiClce: . 
1) Zajmujq on! co do rangi pierwsze miejsce po papiezu, 

idC! zatem nawet przed patryarchami i prymasami. W stosunkl.l 
do dygnitarzy swieckich, stawia icll ceremonial rzymski na rowni 
z ksia.i~tami domow panul'lCych. Tytul kardynaMw jest: Emi
nentissirnus princeps sanctae romanae ecclesiae Cardinalis, za· 
zwyczaj w skr6ceniu S. R. E. Card. Do olOak godnosci karay
nalskich naleiy przedewszystkiem purpura, to jest plaszcz pur
purowy (cappa magna), czerwony kapelusz (ga!erus, pileus car
dinalitius) i czerwony biret (pileolus, la borrettill). 

2) Poddani SCI tak w sporach cywHnych, jako tei w spra
wach karnych wprost papieiowi, co oczywiscie obecnie wobec 

Riitner. Prawo koscielne. Tom 1. 10 
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wJadzy swieckiej nie ma znaczenia. Ustawa koscielna stanowi&ca; 
jakowy rygor lub kar(i) stosuje si~ do kardyna~ow wtedy tylko" 
jesli wyraznie 0 tem nadmienia. 

3) Za czynne obraienie lub wi~zienie kardynala ustanowione 
Sq bardzo ostre kary, zwl'aszcza przez papieia Bonifacego VlI!., 
jako to: infamia, konfiskata maj;;tku, utrata urz~du koscielnego,. 
wielka kl~twa; przepisy te maj& dzis zastosowanie 0 ty!e, 0 He 

zalei& od wtadzy swieckiej. 
K&rdynal'owie uczestnicz& w soborach powszeclmych 

z stanowczym. 
5) Tylko kardynaJ moie bye iegatem przybocznym (Iegatus, 

a laten;;). 
6) Maj~ jurysdykcy'l rownaj&c& si~ biskupiej czyJi tak zwan"l 

jurisdictio quasi episcopalis, ale obecnie co do wrasnych 
swych koscioMw; jeieli s~ udzielac mogij niiszych 
swiElcen ustanowionym przy swych kosciolach (titulO klerykom, 

7) Wobec nie moie recusandi? to 
jest nie moina go jako s~dziego wykluctyc z powbdu stronni
czosci. 

8) Swiadectwo choeby tylko jednego kardynaJa rna wobec 
s'ldu duchownego moe dowodow~. 

Inne przywileje kardynaJ.6w mniejszej Sij wagi, alba po dzis 

dzien 
OgO! kardynaMw stanowi korporacy~, telk zw, sacrum col

legium v. collegium Cardinalium. Na jego czele stol dziekan kar-
dynaJ.6w, Cardinalis decarms, ktorym jest biskup z Ostyi. 
On reprezentuje kollegium na zewncttrz, takowe i prze-

. Co roku kollegium skarbnika, Cam-
mellengo, camerarius sacri coil egii , kt6ry zawiaduje funduszami 
i zaJatwia sprawy potoczne. i i skarbnikowi do po-
mocy dodany z grona ma utrzy-
my wac rejestra uchwat zapadJych na tajnych konsystorzach. 

ma sw6j wspolny mai<!tek, massa communis. 
Dochody rozdzielaiq siC; mit;dzy kardynaWw obecnych w Rzymie; 
suma przeznaczona do rozdziahl zowie sie rotulus. 

GMwnem zadaniem kardynaMw jest dopomagac papieiowi 
radq i wsp6JudziaJem w sprawowaniu rzqdow koscielnych. Dla 
tego, jak obaczymy, wchodzq kardynafowie w sklad wszystkich 
wainiejszych wladz papieskich. Ale takie kollegium kardynaMw! 
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takie rna sobie przekazane pewne sprawy, kt6re z3fatwia 
. na posiedzeniach, zwanych con sis tor i a. Konsystorz jest albo 
tajny cz. zwyczajny, consistorium secretum s. ordinaripm, albo 
publiczny cz. nadzwyczajny, publicum s. extraordinarium. W pierw-

biorqudziaJ' tylko kardynarowie, w drugim procz kardy
naMw inni praJad, wyisi urz~dnicy i posJow,e obcych mocarstw. 
Do k ompetencyi tajnego konsystorza nalezy: nominacya k:miy
naMw, patryarchow, metropolitow, biskupow, przenoszenie bi· 
skupow, ustanowienie, podzia~ i pO}qczenie biskupstw, mianowa
nie legat6w a latere, nadawanie niektorych opactw. Co do wszyst
kich wymienionych spraw zapytuje papiez kardynaMw 0 

i obwieszcza im potem swoje postanowienie. 

Do tajnego konsystorza nalei~ dalej sprawy koscielne, 
litycznq maj,!ce cecht:, mianowicie te, co dotyczq stosunku ko
sciola katolickiego do p"jedynczych panstw, zawieranie kon
kordatow, zatargi z obcemi i t. d. SCI to zazwyczaj 
sprawy, ktore przedtem w komisyach szczegoi' wo om6wiono, 
tak, iz papiei 'IN konsystorzu oznajmia tylko swoje zdanie, a to 
w formie uroczysiego przemowienia, tak zw. a II 0 k u c Y i. Mia
nowicieuiywa papiez takie fonny allokucyi, chcew sposob 
uroczysty zgani6 post~powanie Wobec kosdoJa katolickiego. 
AlIokucye notyfikuje zwykle rzqd posfom mo-
carstw, poczem je 

Konsystorze nadzwyczajne l1ie SCi przeznaczone do obrad, 
lecz jedynie do pewnych aktow, mianowicie WfElCze= 
flia kapell.lsza kardynaiskiego, ogtoszenia kanonizacyi, 
uroczystego posJllchania pal1ujCjcym lub ich postom, a wreszcie 
I1fekiedy do obwieszczenia wainych dla calego kosciora postano~ 
wien papieskich w formie allokl.lcyi (fl. p. aJlokucya z 26, czerwca 
1867 r, w zamiarze zwohmia soboru powszechnego). 

Na konsystorzach zapadai~ zalwyczaj tylko uchwaJ'y; whl,w 
sciwe obrady odbywaja., siEl w komisyach czyli wydziaJach, zwa= 
l1ych con g reg at ion e s, Ustanowiano je dawniej za'Jvsze dla 
poszczeg61nych spraw - pozniej zaprowadzono kilka sta~ych 

kongregacyi." Obaczymy, :ie takowe po cz~sci przeksztaJcH'y si~ 
w samoistne urz~dy i niektore zatrzymafy charakter wydzialow 
czyli komisyi kolegium kardynalskiego, poniewai nie za~atwiajij 

spraw same, lecz wygotowuj<j wnioski na posiedzenia konsysto~ 
ryalne. Do tych nalei~: 

10* 
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1) Kongregacya ustanowiona przez Syxtusa V. w r. 1587> 
zwana obecnie Sacra congregatio consistorialis. 
ktora sit; zajmuje pracami przygotowawczemi we wszystkkh gM:rv
niejszych sprawach, nalezqcych do kompetencyi kons~storza; m~a= 
nowicie co do ustanawiania biskupstw, rozpatrywama legainosci 
wyboru biskupow, przenoszenia' takowych. i t. d. Skl'ada sit; 
z kilkll kardynaMw pod przewodnictwem samego papieta. 

2) Con g reg a t i 0 e x ami n i s e pis cop 0 rum. Papiez 
Klemens Vll! postanowil', ze biskupstwo wolnej kollacyi, a we 
Vnoszech wogole kaide biskupstwo, nadane bye win no tylko 
kal1dydatowi, ktory odbyl egzamin z teo ogli i prawa l,anonicz
nego. W tym celu z{o:lona jest kongr. z kardynaMw, obok kt~
rych zasiadaiCl takie inni praJ'aci. Przepis ten dotyczy obeeme 
tylko bislmpow wioskich. 

3) Congregatio negotiorum ecclesiae extraor
din a rio rum. Zajmuje si~ sprawami religijno-politycwemi, n. p. 
ukradaniem konkorciat6w, przygotoWUl'~C w tym wzgl~dzie wnioski 
dla konsystorza. Procz tego naleiy jednak ta kongregacya do 
samoistnych w!adz papieskich, 0 kt6rych skladzie i zakresie dzla
.rania p6:£niej b~dzie mowa. 

Obok tych sta~ych kongregacyi wyznacza niekiedy papiez 
dla sprawy wi~kszej wagi komisYf; ad hoc, tak zwanCl Congrega
tio super statu. 

To jest zakres dzia!'ania koHegium, gdy stolica papieska jest 
obsadzona. Sede vacante flie na kardynaiow jurys
clykcya papieska; nie moze wi~c kollegium i sede vacante wy
dawac ustaw, mianowac biskupow etc. Tylko w naglych bardzo 
sprawach i gzie zwl'oka grozi niebezpieezenstwern, wydaje kollec 

gium tymczasowe rozporzqdzenia. Zarz<\d zas panstwa papieskiego 
przechodziJ' w czasie wai\:ansu na kardyna!'6w. W tym celu wy
znaczono komisy~, kt6rej stalym czl'onkiem byJ' Cardinalis came
rarius (ecclesiae Romanae); trzej czlonkowie zas, t. j. po jednym 
kardyna\e kaidego stopnia, co trzy dni zmieniali si~. --- Najwa& 
iniejszem prawem kollegium kard. sede vacante jest prawo wy
,bom papieza. 

2. Pralaci i kuryaUsci. 
§ 42. 

Po kardyna~ach pierwsze miejsce Vi! kuryi zajmujCl P r a h c i. 
to jest wyisi urz~dnicy papiescy, kt6rzy b'ldi wspolnie z kardy-
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na~ami, D'Idi samoistnie maj'l udziar w rzC\dach papieskkh i za
razem roine prawa honorowe. Obok tych rzeczywistych 5<\ takze 
pralaci honorowi czyJi tymlarni, kt6rzy nie piastuj<jc urz~du, zo
staj& przeciez na r6wni z ~eczywistymi praJatami pod wzgl~dem 
zewn~trzny(h oznak i honorowego pierwszenstwa. Mi~dzy sob(l 
znowu r6ini<l si~ prafaci stopniem, a ta roznka uwyd::Jnia si~ 

takie w insygniach i tytuJ'ach. 
Do kuryalistow w scislejszem znaczeniu nalei'l uZEldnicy 

niisle zajmui'lce posady, tudziei rzecznicy, dzialajqcy wc,bec wladz 
w zast~pstwie osob prywatnych. W szczegolnosci liczq siEi do 
kuryalist6w advocati, to jest prawnicy, kt6rzy n<i. i&danie wladz 
lub tez w sprawach prywatnych dai~ zdanie 0 kwestyach praw
nych, dalej procuratores, kt6rzy zastl:;pujq strony w procesach, 
notarii, przeznaczeni do ukl'adania dokumentow urz~dowych i pry
watnych, expeditores i sollicitatores, zatrudnieni przy wl'adzach, 
u adwokat6w i prokuratOrow. - Z adwokatow i notaryusz6w 
posiada jednak cz~sc stopien pra~at6w, mianowicie advocati con
sistoriales participantes i participantes protonotarii). I w rz~dzie 
kuryalistow Sq niekiedy posady tylko tytularne. Zreszt<i nalezec 
mogij do kuryalistow tzkze swieccy. 

Niektore' kategorye pralat6w i kur}alistow tworzij odr~bne 
korporacye czyJi collegia, jak n. p. protonotarii, auditores rotae, 
procllratores.-Osoby przeznaczone do sluiby bezposrednio przy 
papieiu, ZOw!Cl si~ familiares i stanowiij razem tak zw. familia 
pontificia; nalez<l do niej kardyna!'owie, pralaci i kuryalisci. 

3. Wladze papieskie. 

aa) Kong:regacye ka:rdynalskie. 

§ 43. 

Rozw6j w£adz papieskich szedl w ogolnosci tym torem, ie 
Z poczijtku papiez zlecat duchownym z swego otoczenia poszcze
golne sprawy i to zazwyczaj sprawy tego samego rodzaju tym 
samym osobom, ze powo!i te zleccmia przybraJy cech~ wi~cej 

og6In<!. a w kooell nadaly umocowanym staly zakres dzialania. 
JUi w XII!. w. poczyna siE: w ten sposob wytwarzac organizm 
wtadz papieskich. Pierwotne urz~dy papieskie straciJy jednak na 
znac:zeniu wsklltek ustanowienia osobnych komisyi cz. kongre
gacyi, :z kardynaMw ztotonych, kt6rym pr:zekazane zoster), wszyst~ 
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kie niemal wazniejsze sprawy, catego dotyczClce koscioJ'a. Naj-. 
pierw zorganizowal' te kongregacye jako nieustajClce wl'adze pa- . 
piei Syxtus V, bullq ,,1m mensa Aeterni" z 22, stycznia 1587 r" 
a jego przepisy pozostaJ'y ai dotijd gMwnij podstawl:} ich urz&
dzenia, 

W szczegolnosd istniej<l nast~pl1jqce kongregacye: 
1) Sacra Congregatio Romanae et u niversalis 

i Ii qui sit ion i s, zwana takie Con g reg at i 0 S. 0 f f i c i i 
Jestto najvvyzszy trybunal' w rzeczach wiary, jui przez Pawhi m. 
w r. 1542 ustanowiony a przez Syxtusa V. jako kongregacya 
zorganizowany. Do jej zakresu nalezy dochodzenie i karanie 
wszelkich wystt:pkow przeciw wierze. Poit:ciu temu nadano bar
dzo obszerne znaczenie, uwaii:ijijc, ie wykracza przeciw wierze, 
nle tylko kto slowem lub plsmem gtosi IUD wspiera nauk~ wie
rze przedwnij. lecz takie kto czynem okazal' sposob mysienia, 
niegodny z zasadami wiary. Tak poddijgnil;to pod sqdy inkwi
zycyjne, a wi~c w ostatniej instancyi przed kongregacYij Officii 
sprawy wroioitow, astrologow, magikow, dalej cal'y szereg wy
stt:pkow polegaj&cych na tak zw. naduzyciu sakramentu, abusus 
sacramenti, to jest gdy kto sprawujijc lub przyjmujqc sakrament, 
niegodnie sobie postqpit Obaczymy jeszcze w procesie karnym, 
jak daleko si~galy gran ice post~powal1ia inkwizycyjnego. - Do 
kompetencyi tej kongregacyi nalezq takie niektore dyspensy, 
w szczegolnosci od przeszkod malieflskich z powodu slub6w 
zakonnych I rOinosci religii. 

Kongregacya inkw. sk~ada si~ z kilkunastu kardynal'ow, kt6-
przewodniczy sam papiei, Procz tego wchodzi w jej skl'ad 

tak zw. Commisarius sancti officii z ZakOl1i.l dominikanow, ktory 
jest wl'asciwym Slidziq sledczym i pewno. liczba consultores, to 
jest uczonych teologow i kanonistow, ktorych zdania kongrega
eya zasi~ga. GeneraJ' Dominikanow i jeszcze jeden mnleh tego 
zakoflu zawsze naleiij do konsultor6w i zv/ani Sq dla tego Con= 
sultores nati. 

2) S. Con g reg a t i 0 i n d i c is lib r 0 rum pro h i bi
tor u m. Do niej naleiy oeena ksiqiek, kt6re kosci6l' jako szko
dliwe pott:pia, 

Cenzur~ ksiqzek wykonywaJ' koscioJ- od najdawniejszych 
czasow; lNi~ksze rozmiary przybrata takowa po wynalezieniu 
sztuki drukarskiej, JUi papiei Inocenty VHI. w r. 1491 wzbronil 
drukowania ksi&iek, dotyczijcych rzeezy religijnych bez zezwole-
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wlasciwego bfskupa. Kiedy za czasow reformacyi dziera wya 
mierzone przeciw koscio~owi do znacznej wzros!'Y Hosci, kazal 
PaweJ' IV, w r. 1557 sporz~dzic spis ksiqzek, kt6rych nikomu 
czytac ani posiadac nle by~o wolno. Nazwano ten spis index 
Iibrorum prohibitorum. Takie podezas soboru trydenckiego obra
dowano nad cenzurq ksiijiek; wnioski przez osobny wydziaJ' 
przygotowane, nie zostaly dla braku czasu na soborze zaratwione, 
ale zatwierdzit je papiez Pius IV" a Pius V. ustanowi~ celem 
cenzurowania ksi&zek osobnq kongregacy& kardynalskq, ktorq 
ostateeznie zorganizowaJ Sykstu§ V. Poiniejsi papieze wydaJi 
blizsze dla tej kongregacyi instrukcye, a wszystkie odnoslle prze~ 
pisy zebra.l i I1zupe~niJ' papiez Benedykt XIV. 

Kongregacya zlozona jest pod przewodnidwem prefekta 
z kardyna1'6w, z asystenta i sekretarza, wzi~tych z zakonu Do
minikanow i z pewnej liczby teologow i kanonist6w jako dorad
cow (consultores et l'elatores). 

Zadaniem kongregacyi jest oznaczyc ksiqiki, ktore wykra
.czai& przeciw wierze lub obyczajom i z tego powodu Sq wzbro
l1ione przez kosci6t J ezeli idzie 0 reprobacy~ ksiqzek, wymie G 

rzonych przeciw wierze, dziara kongr. indicis w porozumieniu 
:z kongregacyq inkwizycyjnq. 

Pod kierunkiem kongregacyi i na podstawie wydanych przez 
oi,!, a przez papieia potwierdzonych orzeczen, utrzymywany jest 
tak ZW. Index librorum prohibitorum, to jest autentyczny spis 
'ksiqiek wzbron;onyeh. Od czasu do czasll publikuje kongregacya 
index; ostatnie ogtoszone by.!'y VI r. 1876 i 1884. - Dzia~al!1osc 
kongregacyi indids nie zwalnia b;skupow od obowi&zku cenzuro
wania i zakazywania Ksiqiek kosciorowi nieprzyjaznych. 

3) S. Congregatio Cardinalium Concilii Tri~ 
,d e n tin i i n t e r pre turn. Wykonuj&c zlecenie soboru tryd. usta
nowir papiez Pius IV. w r. 1564 nieustajqcq komisy~, ktora mia!'a 
czuwac nad wykonaniem uchwaJ' trydenckich i karat tychze prze
kroczenie. Poiniejsi papieze rozszerzyli jej zakres dziatania, 
a Sykstus V. nadd jej moe autentycznego Uumaczenia dekretow 
'trydenckich de reformatione. Dzisiejsza kompetencya kongregacyi 
trydenckiej jest nast~pujqca: 

a) Czuwa nad wykonaniem uchwal soboru tryd. i wydaje 
;potrzebne w tei mierze rozporzijdzcnia i instrukcye; jestto jej 
zakres dziaJania administracyjny. 
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b) RO:lstrzyga sprawy sporne, 0 ife takowe zafatwione bye 
maj<} na podstawie uchwat sobom tryd.; w tym kienmku dziaJa 
jako wfadza s~dowa. 

c) Wreszde wydaje autentyczne i nterpretacye dekret6w so
boru tryd. de reformatione, dzial'ajijc pod tym wzgl~dem jalw 
wfadza prawodawcza (p. wyiej str. 0,). Te orzeczenia zowiq si~> 

J. eel a rat ion e s, inne zas res 0 I uti 0 n e S, dec i s ion es. 
Jak widzimy, rna kongregacya trydencka bardzo obszerny 

i wainy zakres dziahmia; st&d tez w skJad jej WChldzi znaczna 
Hose kardynal6w. Sekretarzem kongregacyi jfst praJat (zazwy
czaj arcybiskup in partibus), kt6ry rna sobie dodanych kilku u
rz~dnik6w. Pr6cz tego nalei& do kongregacyi jako konsultoro
wie, duchowni biegli w teologii i prawie koscielnem. Przewodni
czy prefekt przez papieia mianowany. Wydajqc deklaracye za~ 

si~ga kongregaeya zawsze zatwierdzenia papieh ("facto verbo 
cum Sanctissim'o); w innych razach odnos! si~ do niego tylko. 
gdy zastosowanie prawa zdaje si~ bye wqtp!iwem. 

Z tona kongregacyi lJstanowionych jest kilka stalych ko· 
misyi dia odrt::bnych rodzaj6w spraw; stanowi~ one niejako 
osobne kongregaq e. Naleia tu: 

a) Congregatio particularb super statu eccicsiarium cz. visi
tationis liminum (zwana takie il Concilitto). Biskupi m8jl4 obo
wi&zek od czasu do czasu jawie si~ osobisde u papieia (visitare 
!imina apostOlorum) alba przynajmnil'j pisemnie zdawae mu 
sprawE: 0 stanie swych dyecezyi, Benedykt XIV. ustanowLr (w r. 
1740) osobm\ kongregacy~, kt6ra sprawozdania biskup6wroz
poznaje i mniej waine kwestye sarna zaIatwia, wa:tniejsle las, 
wnosi przed plenum kongregacyi trydenckiej. 

b) Congregatio particularis ,super revisione synodorum pro
vindalium; jej zadaniem jest zbadac, ezy uehwaJy synod.6w pro~ 

wicyonalnych, wymagaj'lce potwierdzeni ii papieskiego nie sprze
ciwiai& si~ ustawom koscielnym, w szczeg61nosci trydenckim. 

c) Congregatio particularis super residentia episcoporum ,. 
zaJatwia sprawy dotyczijce obowi'lzku rezydencyi biskup6w. 

Z kongregacy& trydenckq w pOfqczeniu i pod kienmkiem 
jej sekretarza lostaje jeszcze zaklad naukowy (studio), kt6rego 
przeznaczeniem jest ksztakic duchownych w zawodzie prawni. 
czym, a mianowide zaznajamiae ich praktycznie z trybem pc~ 

st~powania w kuryi; Pius IX. wydaJ' (1847) dla tego zakladlk 
regulamin. 
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4) Sac r iii C 0 11 g reg a t i 0 sup ern ego t i i s E pis 
cop 0 rum e t Reg u I iii r i u m. W zakres dziafania tej kongre
g;>eyi wchodz& sprawy dotycz&ce biskup6w, opat6w, jakotez sto
sunku klasztor6w do biskup6w. W szczeg61nosci zatatwia zazale· 
nia przeclw bi5kupom, przeprowadza siedzt\.va przeciw bisku
porn, 0 He nie zi:lchodzi przewinienie wchodz(jce w zakres Congr. 
inquL;itionis, przedstawia l{andydar6w na wikarego apostolskiego, 
ustanawia w razie potrzeby wikarego kapitulnego, orzeka 0 usta
nowieniu nowych klasztor6w, 0 zmianie reguJ', zaJatwia laia .. 
lenia zakonnik6w przeciw przel'ozonym i udziela rozmaitych 
dyspers zakonmkom. W wazniejszych sprawach z"si~ga zatwier
dzenia papieskiego. 

W skl.'ad kongregacyi wchodzi pod przewodnictwem prefekla 
znaczna Hose l<ardyna1'6w i konsulator6w; sekretarzem jest prahH, 
W z i<jzlm Z Ii:!, kongregacY<l pozostaj<}: 

a) Congregatio super disciplina regulari, ustanovv.<flfa przez 
Innocentego XII. w r, 1695; rna czuwac nad zachowaniem kar
n~sci, szczeg6lnie w ldasztorach wfoskich. Waine sprawy roz
strzyga wsp6lnie z cahi kongregacy& episcoporum et regularium. 

b) Ustanowiol1a w r. 1847 przez papieia Piusa IX. nadzwy
czaino. kongr de statu regu\arium ordinl.lm, kt6rej zadaniem zba
dac stan klasztor6w wfoskich i przedstawie wnioski do wpro
wadzenia reform. 

S) S. Con g reg a t i 0 j uri s d i c t i 0 !1 is e tim m u
nit a tis e c c Ie s i as tic a e. Papiei Urban VllI. I.lstanowi~ 

w r. 1626 osobnij kongregacy& kardyna!6w, mai&ca wobec wla
dzy swieckiej przestrzegae nietykalnosci kosciola pod wzgl~dem 

ci~zarow pubJicznych i wyjijtkowego s,!downictwa. Kongregacya 
ta istnieje dotijd 1 jakkolwiek jej zakres dzialania do matych tylko 
zeszedf rozmiar6w, odkijd wyj&tkowe stanowisko koscio~a po 
wi~kszej cz~sci ustaJo. 

6) S. Con g reg a t i 0 sac r 0 rum r i. t u u m. ustano
WiOl'liii przez Syk:stusa V. Jako sprawy zwyczajne naleiij do niej 
wszelkie postanowienia dotyczijce obrz~d6w koscielnych i cere
monialu przy naboienstwach, niemniej rozstrzyganie spor6w de· 
precedentia. Jako sprawy nadzwyczajne przeprowadza za san
key"! papiesk'l procesy beatyfikacyi i kanonizacyi, w kt6rych osta
teczne orzeczenie naleiy do papieza. 

7) S, Con g reg Ii t i 0 i n d u I g e n t i a rum e t s a
era rum reI i qui a rum, zajmuje si~ sprawami dotyczij_· 
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cemi odpust6w i relikwii w mysl zasad w tej mierze przez so
bor trydencki uchwalonycn. WprowadzH ja., w zycie Klemens IX, 
r. 1669. 

8) S. Con g reg a t i 0 d e p ro p a g and a f ide. 
Celem krzewienia wiarv chrzescijafiskiej w krajach poganskich 
·ustanowiJ jut papiez Grzegorz XIII. osobl1q kongregacy&, pod
daj<lc pod jej kierownictwo wszystkle misye. Kongregacya ta. 
jednak nie rozwin~!a zrazu wielkiej dziatalnosci i d Jpiero Grze
gorz XV. zorganizowar takowq na nowo, nadajqc jej rozliczne 
przywileje. Nast<:;pca jego papiei Urban Vlll. przyczynH sit: do 
jej rozwoju, ustanawiajqc w r. 1627 tak zw. Collegium Urbanum 
de propaganda fide, te jest zak.act naukowy, zajmujqcy siQ wy
ksztakeniem ml'odych ludzi r6inych narodowosci na misyona
rz6w. P6zniejsi papiete, a mianowicie Aleksander VII., Irmocenty 
XII, Klemens XII., uposaiyli zakbd Propagandy znacznemi da
rowiznami. 

Na czele kongr. stoi generalny prefekt; pr6cz tego wcho
dzi w jej sk~ad prefekt ekonomicwyi pewna liczba kardYI:a. 
Mw i prarat6w. Do zakresu dziarania kongr. de propaganda fIde 
naleiy przedewszystkiem naczelne kierownictwo spraw misyo~ 
narskich. Pr6cz tego poddane s& jei jurysdykcyi i takie kraje, 
gdzie organizacya koscielna nie jest w zllpernosci przeprowa
dzona, albo gdzie z powodu znacznej przewagi ludnosci nieka
tOlickiej kierunek spraw katoIickich nadzwyczajnych wymaga 
srodk6w. Wzgl~dem wszystkich tych kraj6w wykonywa kongre
gacya czynnosci urz~dowe, ktore w normalnym ustroju nalei& 
do roinych kongregacyi papieskkh. Moze jednak propaganda 
specyalne sprawy przekazac innej kongregacyi, kt6ra si~ niemi 
z reguly zajmuje. Do kongregacyi de propag'1nda fide naieiy 
ojeszcze pr6cz tego wygotowanie tak zw, faCilitates qumquermales 
to jest nadzwyczaJnych perrwmocnictw, kt6re papiez co pi~c lat 
,biskupom zwykl' ponawiac. 

Jako osobny wdyziar kongr. de propaganda fide istnial'a 
przy takowej do niedawnych czas6w Congregatio super correc
tione librorum Orientalmm, ustanowiona przez Klemensa XI., 
a wznowiona przez Benedykta XIV. celem przejrzenia i popra
wienia ksiqg rytualnych kosciof<l. wschodniego. W r. 1862, zni6s.r 
papiei Pius IX. t~ kongregacy~, ustanawiajijc natomlast innij 

,Z obszerniejszym zakresem dziaJ'ania, pod rHiZW& Con g r e-
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gatio de propaganda fide pro negotiisritus Orien
t a lis. Przekazane jej SCi wszystkie powyiej wymienione czyn
nosci, 0 He dotyczij obrz<ldk6w wschodnich. Pozostaje w zwiij-

z glown/.i Propagandij. rnaj'lc wsp6inego z nii.i prefekta, 
i moi~ tei do niej wazniejsze sprawy odesrac. W szczeg61nosci 
naleiy do kongregacyi pro negotiis ritus orientalis takze apro
bata ksiqzek koscieinych; czynnosc ta poruczona obecl1ie 050-

komisyi. 

9) S. Con g reg a t i 0 sup ern ego t i i sec c I e· 
s i a e ext r a 0 r din a r i i s. UstanowiJ' i<i papiei Pius VB. 
w r. 1814, kiedy wypadki polityczne z koncem zesdego i po
cz'ltkiem ilaszego wieku zmienil'y cal'kowicie ztosunek kosciota 
do panstwa Wl'asnie ten wzajemny obu w!adz stosunek, a wi~c 
sprawy religijno-poHtyczne stanowiq przedmiot dzialalnosci tej 
kongregacyi. Ma ona z powodu waz!1osci zachodzqcych tu spraw 
charakter po wi~kszej cztisci tylko doradczy, gdyz wypracowane 
w kongregacyi wnioski potrzebujq zatwierdzenia papieskiego. 
Co do niekt6rych spraw stanowi kongr. komisy'l konsystoryaln'l 
wnOSZqC te sprawy l1a posiedzenie ca!ego ko!Iegium kardynal
skiego (p. w str. 146). 

To Sq kongregacye kardynalskie, kt6rych diialalnosc 
cary obejmuje kO"ci6t S,! procz tego inne, ustanowione tylko 
dla Rzymu lub panstwa papieskiego, z kt6rycn mianowicie osta
tnie wobec terainiejszych stosunk6w po wit;kszej czt;sci stracUy 
zakres dziahmia. 

bb) lnne urz~dy. 

§ 44. 

W~adze. 0 kt6rych teraz b~dzie mowa, nalez'l do pierwo
inych urzt;d6'w papleskich, ulegry jednak zupe~nemu przeobra
zeniu wskutek ustanowienia kongregacyi kardynalskich, ktoryrn 
przekazane zostal'y najwainiejsze sprawy. Ze wzgl~du na ich 
zakres dziaJ'ania, moina t~ urz~dy podzielic na trzy kategorye: 

pierwszej, curia justitiae, naiei'l wradze sprawujqce sqdowni
<::two, do drugiej, curia gratiae, naleiq wladze orzekai,!ce w rze
czach laski; trzeciq kategory~ stanowi& urzt;dy kancelaryjne. 

A) K u r y asp raw i e d I i w 0 sci obejmuje w szczeg61-
nosci nast~pujqce wl'adze: 



- 156-

1) Sac r a Rot a Rom ana. Dla zai'atwienia spraw spor
nych miaJ' papiez dawniej przy swym boku duchownych, kt6rzy 
w kaiclym specyalnym wypadku dzialaIi na podstawie osobnej' 
delegacyi papieskiej, audilores causarum sarri palatii. Jui z kon
cern XIII. ·w. wytworzyl si~ z tych audytor6w staly trybunaJ' 
kt6ry od poczqtku XVI., w. otrzymaJ' nazwt; Rota. Jego kompe
tencya obejmowala wszystkie niemal sprawy sporne, 0 kt6rych 
papiei miaJ' orzekac; tylko sprawy kryminalne byJ-y wyl'qczone. 
Od XVI. w. poczyna upadac znaczenie roty: raz wskl.ltekusta
nowienia kongregacyi kardyna\skich, kt6rym przekazano jurysdy
kcye w wazniejszych sprawach, a powt6re wskutek przekszta~
cenia prawa publicznego i sciesnienia jurysdykcyi koscielnej. 
Z tych powod6w dzialalnosc roty rzymskiej dotyczyla w p6iniej
szych czasach tylko spraw 0 beneficya, gl6wnie zas spraw swie
ckich panstwa papieskiego. Papiei Gr2:egorz XVI. wydal w roku 
1834 przepisy dotycz&ce post~powania w sprawach s&dowycb, 
w kt6rych okresia takie zakres dzialania roty. Wedtug tyt.:h po
stanowien orzeka rota cz~sciq jako trybunal' cywilny pafls~wa 

papieskiego, czt;sciq jako s~d duchowny. W sprawach ducho-' 
wnych zn6w jest jej jurysdykcya b'ldi zwyczajna, bqdi nadzwy
czajna: Jako sqd zwyczajny orzeka rota a) w drugiej instancyi 
w sprawach wazniejszych. kt6re w pierwszej instancyi rozstrzy~ 

gn€:!li biskupi terytoryum papleskiego, trybunat rzymskiego wi· 
karyatu lub auditor camerae b) w trzeciej instancy! wtedy, 
gdy orzeczenie pierwszej instancyi pod a) wymienitme wsku· 
tek apelacyi! czyto przez metropolit€:!, ezy przez sam seoat 
apelacyjny roty, zostaJo zmienione. Jako sijd nadzwyczajny za
latwia rota w pierwszej i ostatniej instancyi sprawy, kt6re 
jej wyrainie papiez przekaie. 

Tylko ta ostatnia kompetencya roty ma jeszcze znaczenie 
po za obre;bem dawniejszego panstwa papieskiego. 

W skI-ad Roty wchodzi 12 praJat6w, auditores rotae, z kt6", 
rych najstarszy jest dziekanem. Audywrowie roty uposazeni S'l 
r6inemi przywilejami i zajmujq wog6ie pomi€:!dzy urzt;dnikami 
papieskimi bardzo wysokie miejskie. W obradach biorij l.ldzial'~ 

wszyscy. ale grosuje tylko referent (relator, ponens) i eztereeh 
audytor6w, co sie; zowie turn us. Orzeczenie roty, a mianowicie 
wnioski referent6w zazwyczaj bardzo starannie i wszechstronnie 
motywowane, decisiones, Sel waznym materyaJem prawnym i dIet 
tego z€stawiano ie cz~sto w osobne zbiory. 
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, .2) ,R.ev.erenda Camera Apostoiica. By~a to pier
'wotme naJwyzsza wl'adza skarbowa; skarbnik, Camerarius pa
'pieski (Camerlengo di Santa Romana Chiesa). kt6rego urzijd juz 
w XU. ,w. istnid, zarzqdzaJ' finansowemi sprawami papieza, a za
razem mial' sobie poruezone sijdownictwo we wszystkich spra
wach eywilnyeh i karnyeh, majqeych stYCZ!10SC z sprawami fiskal
nemi, n. p. sprawy wytoczone przeciw skarbowi pubhcznemu, 
sprawy podatkowe, przestf;pstwa skarbowe. Pod je/oW kierunkiem 
stal ea}y urzijd, zwany Camera Apostolica; w s!\!ad jej weszli 
pralaci, z kt6rych kilku uzyskal'o samoistny zakres dziatania. 
Tak naleiar do kamery podskarbi- vlcecamerarius, kt6ry byl za
razem gubematorem Rzymu i w tym cha,akterze wykonywd 
cywilne i kame s'ldownktlAo w Rzymie; dalej auc!itor Cdmt!rae, 
kt6!y mial' sprawowac jurysdykcy€:! cywilnet i karnet nad kurya· 
listami, a p6iniej takie czu wac nad wykonaniem wszystkich zle· 
cen papieskich i stqd bardzo wp~ywowego dostijpif stanowiska. 
Sprawy selsle skarbowe zaratw,ali obok skarbnika przydani mu 
clerid Camerae. Kiedy p6zniej sprawy naleiii\ce do Kamery Apo
stolskiej znacznie wzroSfY, potworzyty si~ w jej Jonie samoistne 
sekcye, pod kierownictwem kleryk6w Camerae, jako prezydc n
t6w, tak n. p.sekcya dla dr6g punlicznych, dla spniw mone
tarnych itd., podczas gdy setdownlctwo ca~a kamera i A.~dltOr 

wykonywali. Od r. 180() Cameranus przesta.r przewodniczyc ka
merze, jakkoiwiek nommalnie pozosta} jej naczelni ",iem; funkcye 
jego dotyczij gJ6wnje sprawowania rzetd6w w czasie osierocenia 
stolky papieskiej (p. wyiej). Sekcye kamery zlaJ'y Sl~ z powsta
lemi p6zniej ministerstwaml, a mianow,cie z minist-:rstwem skar
bu, kt6remu przewodniczy Thesaurarus (Tesoriere Gen<;rale 
della Reverenda Camera Apostolica). Ca.rej kamerze pozo,;rawta 
regulamin Grzegorza XVI. jeszcze tylko sijdowmctwo w,pra
wach fiskalnych w obr~Die pansrwa paplesklega. A",dWr Ct
meral~ (Uditore Gener"le della ft v. Camera Apost) zas uwazany 
jest jC'szeze zawsze jako egzekutor IiS[OW paplesklch. 

3) S i g nat u raJ u s tit I ae. Sprawy wniesi,)ne u papieta, 
zwykl byJ' tenie przekazywac na raZle do rozpoznania ustano
wionym ku temu urz€:!dmkom, kl6rzy potem 0 stanie rzeczy 
mieli mu zdac sprawe; zwano ich dlatego Ref ere n dar i i 
A p 0 s to I i~ c i lub Ref. S j g nat u rae, poniewai wyguw
wane przez sit; wnioski przedstawiali papieiowi do podpisu. 
P6iniej podzieiono tych referendarz6w na dwie klasy, pomeza-
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iijC jednym sprawy sporne, signatura justitiae, drugim sprawy 
od }aski papieskiej zawis~e, signatura gratiae; zarazem otrzymaif 
prawo rozstrzygania spraw spornych samoistnie, w papieia imie
niu· i zast~pstwie. Zakres ich dzia1'ania by~ dose SZCZupJ'y, po
niewaz wielka cz~sc spraw s&dowych przekazana byJa juz to kon
gregacyom kardynaiskim, to rode rzymskiej IUD kamerze 
apostolskiej. WedJug reguiaminu s~dowego Grzegorza XVI z r. 
1834 orzeka signatura justitiae 0 niewainosci wyroku s&dowego, 
o sporach kompetencyj nych mlE;dzy s'ldami, 0 rekuzacyi s~
dzi<~w i 0 restytucyL Kongregacye nie podlegaj'l jednak sygna
tuw;~. Sygnatura skJada sl~ z pra~at6w pod przewodnktwem 
kardynala preiekta. 

8) K u r y a t ask i, C i1 ria g rat i a e, obejmuje wJa· 
dze nie rozstrzygaj~ce spravif na podstawie jedynie prawnei~ 

o czy prawem przewidziana, rna bye 
lub nie, W szczeg61nosci tu : 

1) S i g nat u raG rat i a e, ta 
jej 

wyzsze w 

powstata, 
gdy idzie 0 u

rna zatem tylko ce
w obradach 

Camerae, Decanus 

kl6rych udzielenie cz~sto si~ powta· 
dzialania wladzy, zwanej D a tar i a 

jej co najwi~cej XIII. si~ga wieku. 
co si~' tyczy spraw od ~aski 

Nazwa poehodzi od datare, poniewaz po--
oDatruie data. Przewodniczyc ma w~asci-

. ~o cz~sto naczelnikiem jest 
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wanie prawa patronatu, zatwierdz3nie statut6w; 5) midawanie 
benefky6w papieiowi zastrzeionych, 0 He takowyeh nie nadaje 
w konsystorzu. 

Kazdij z tyeh spraw moze jednak papiei zIedc do za~a. 

twienia jednej z kongregacyi kardyn. lub innej wJadzy. 
Z regulY nie orzeka datarya samoistnie feel SfUZY jej jedy-

prawo czynienia wnibsk6w papiezowi, do kt6rego ostateczna 
nalezy decyzya, dlatego: non concedit gratias. Ale 
dataryusz formuJuje orzeezenie przez papieza powzh-;te j i zaopa-
truje je swym podpisem. od chwlli jest sta-
nowczo udzielona, tak, it gdyby jUl przez papieia 
postanowieniu zaszly lub wiadome si~ sta~y nowe okolicmosci, 
datarYl1sz moze c0111<.1' dekret. faski 
zazwyczaj nikomu si~ nie odmawia udziela 
sam dataryusz, co si~ zowie per concessum. Wrasciwe wygoto
wanie dekret6w dataryi nalezy z regu!y do kancelaryi apostol
skiej; tylko dyspensy malzenskie wygotowuje kancelaryjoy 
samejiedataryi. 

3) Sac raP 0 e nit e n t i a r a A p 0 s to lie a .. Jak kaidy 
hiskup tei okoJ-o sieble duchownych, poenitentiarli j 

do kt6rychnaleialo zal'atwiac sprawy dotyelijCe spowiedzi i po" 
kuty. Penitel1cyaryusze papiescy stanowi'l w XIV. w. osobnq 
wtadz~, poel1itentiaria apostolica) kt6rej orzeczenia 
czyty gWwl1ie 1. zw'. forum to jest mialy jedYl1ie na 
celu zaspokojellie sumienid bez donios.rosci zewn~trzf!ej, bez 
skutk6w' mianowicie 
by~y penitencyaryi takie pro foro externo. W obu 
kienmkach zakres dzialania cz~sto si~ zmienial, obecnie usia, 
lany jest ustawami Bene.:lykta XIV, z roku 1744. Mia
nowicie na!ezij i teraz do penitencyaryi absolucye i dyspensy 
pro foro interno; pro foro externo zas tylko: 1) dyspensy od 
przeszk6d ma~zefiskich, kt6re pozostaly tajnemi ;2) dyspensy 
w ma1-iefiskich, strony nie S"l w stallie op~acic 
w dataryi taks; 3) dyspensy i absolucye, 0 kt6re proSZq zakon-
11 icy , Na czele tej wJ-adzy stoi zamianowany przez papieza kar
dyna.r, zwany wielkim Spowiednikiem, Poenitentariils Major. 

C) U r z E: d Y k a nee I a r y j 11 e. Do tych naleiq : 
1) Cancellaria ApostoIica. Jestto najdawniejszy 

urz'ld papieski, gdyi jui od czwartego wieku pod r6inemi istnieje 
nazwaml. Dawniej naczelnik tego urz~dy zwa~ si~ Protoscrlnia-
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rius lub Bibliothecarius, pozniej Cancellarius; w koficu Vice-Can
cellarius. Od XIV. wieku witelumclerz jest zawsze kardYlialem. 
Jestto stanowisko bardzo wpl'ywowe, poniewaz wsz:stkie wa·' 
inieisze postanowienia papieskie przechodz& przez lego rr;:ce. 

J • • . 

Kancelarya papieska zajmuje si~ bowiem wygotowamem I wy-
ekspedyowaniem rozpofz<!dzen papieskich, wydawanych w fr;rmie 
buH. 'IN szczeg61nosci nalez<\ tu wszy::.tkie llchwary konsystofyalne, 
jak mlanowanie kardynaWw, prekanonizacya biskup6w, wszystkie 
rozpofzqdzenia co do kt6rych papiez zasi~gac zwykI r.ady ;.ar~ 
dYl1aMw, wreszcie wszystkie akty wychodz<!ee od datarYI \\ le,e
kanderz rna prawo wydane przez datary~ rezolucye w tym kle
runku zbadac, ezy takowe zgadzaj& si~ z 1. zw. regulami kanee
laryi apostolskiej (p. wyzej str. 52), a dalej ezy nadania i przy
wilej:: przez oi,! uczynione pogodzic si~ dadz,! z karnosciCl ko
scieloq i z prawarni os6b trzecich, Wicekanderzowi dodany jest 
liczny zast~p urz~dnik'6w, rni~dzy kt6rymi Regens Cancellariae 

pierw:;ze zajmuje rniejsce, , . 
2) Sec ret a ria b rev i u m. W sprawaeh rni1lejszeJ 
I<:tore papiez zatatwia nie w formie buUi leez w fonnie 

breve, naleiy wygotowanie rezolueyi papiesklej do osobnej wta
dzy, 'lwanej Secretada brevium, kt6ra wydzlelona zostara z kan
celaryi apost. przy schylku srednich wiek6w; jej naezelnik zo
wie si~ seluetarzem (segre!ario del brevi), i nie zawsze jest kar-

dynalern. 
3) Sec ret a ria s tat u s. W tyrn sarnym czasie wy-

dzielono tez z kancelaryi apostolskiej wszystkie sprawy rnajijce 
ceeh~ polityeZHq 'i poruczono je osobnej wJadzy, zwanej seere-

taria status. 
Na jej czele stoi kardynar, zwany dawniej Cardinalis: Ne~ 

pos albo Cardmalis Superintendens, Ii od konca XVII. ~j~k.u 
Sekretarzern Stanu (Segretario di Stato). Jest on wedtug p6zmej
szei organizacyi ministrem - prezydentern gabinetu papieskiego 
a z'arazern rninistrem spraw zew1H;trznych. Do niego !1alez~ je
dnak nie tylko sprawy panstwa koscieinego, ale wszelkie nego
cyacye Z obcemi mocarstwarni, w sprawach duehownych, wo
g61e sfer polityki papieskiej. Dawniej zajmowai si~ takie spra
warni wewn~trZf!emi panstwa koscielnego, dla kt6rych w r. 1833 
ustanowiono osobny sektretaryat (segretaria pergli aHari di stato in
;terno), przeksztalcony w r. 1846 na rnlnisterstwo spraw we-

wn~trznych, 
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B) Legaci i nuncyusze. 

§ 45. 

Wtadze przy paplezu ustanowione wyr~czaj& go jedynie 
wczynnosciach, kt6re w Rzymie, wog6le u dworu papieskiego 
,dadz~ si~ zalatwic. Kieruj&e jednak sprawami caiego kosciota 
pot~zebuje papiez nieraz zast~pc6w takie po za SW'l stolieij: 
'D<!dz to aby w krajach odleg!ych nadzorowali podwtadne urz~dy 
b&di aby posredniczyli osobiscie, gdzie tego wymaga interes ko: 
sciota. Zadanie to spetnia instytucya legat6w i mmeyusz6w. JUi: 
w IV. i V. wieku ',vysyiaii papieze swoich posl'6w bijdi to na 
50b0ry odprawiane na wschodzie, b&di tez na dw6r konstanty
,aopolitanski. Ci ostatni niebawem state zai~1i stanowisko, po
nh3wai wpl'yw cesarzy rzymskich na sprawy koscielne wymagat 
ustawicznego porozurniewania si~ i posredniczenia mi~dzy nimi 
a papiezarni. Zwano tych staiych posMw A poe r i s a r i i cz. 
Res p 0 n s a I e s. Zwyczaj utrzymywania posMw przy dworze 
konstantyn. ustat dopiero w VIII wieku, gdy z jednej strony 
rozdziai mi~dzy kosciotern wsehodnim a zachodnim wi~ksze 

przybraJ' rozmiary, a z drugiej strony cesarstwo wsehodnie po
stradaJo swe dawne znaczenie polityczne. Takze w kosciele za
·chodnim juz bardzo wezesnie pOC1.~!i papieze wysyiac posMw 
w r6ine kraje, w rnisyach bqdi ezysto koscielnych bqdi tez po-
1itycznych. 

Zarazern jednak zlewali na tych wyslannik6w moe spra
wowania pewnych ezynnosci urz~dowych w imieniu i zast~p

stwie papieza. Zwano ich m iss i lub 1 ega t i. Niekiedy wy
s~anie posta do poszezeg61nyeh tylko spraw urnocowan~go nie 
wystarczalo, zwJaszeza w krajach niedawno nawr6conych, gdzie 
organizaeya kosdelna nie ze wszystkiem jeszcze byla przepro
wadwna iub w krajaeh zbyt od Rzymu odleglych. Urnocowywal 
tedy pdpiez jednego z rniejscowych biskup6w do wykonywania 
}urysdykcyi w eharakterze zast~pc~f papieskiego. P6iniej to za
st~pstwo JqezyJ'o si~ stale z pewnemi stolicarni biskupierni, tak, 
ie biskupi tych stolk juz z rnoey swego urz~dowego stanowiska 
byli legatami papieskimi i st&d otrzyrnali nazw~ leg at ina t i. 
M6wilismy wyiej 0 tej godnosci, pozostai~cai w z\\ i'tzku z ro-
2:wojem wiadzy pryrnasowskiej ; wiemy juz, ie jurys
dykeya tyeh legat6w prawie zupeinie ustab i ie im honorowe 
.tylko pozostal'y prawa. 

Rittne,'. Prawo koscielne. Tom 1. 
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W og6\e nie utrzyma!y sie: w wiekach srednich stale Ie .. 
gacye; natomiast odbywaly si~, zw!aszcza od czasu Grzegorza 
VII. nader liczne poselstwCi, a to tak dla poszczeg61nych spraw, 
jakotez w celu uregulowania stosunk6w koscielnych w jakim. 
kraju. Tych legat6w zwano w przeciwstawieniu do legati nati, 
leg a tim iss i s. d at i. a jesli byli kardynalami, 1 ega t i a 
I ate r e. Nadawano im bardzo rozlegl~ w!adz~: mieli nietylko 
wykonywac zastrzeione papiezowi prawCl, lecz pr6cz tego i ju;.. 
rysdykcy~ biskupiCl, tak, ii gdzie \egat papieski przybyl, m6gf 
wszystkie sprawy, nalezClce przed trybunat biskupi, zalatwiac 
niejako W wsp6h:awodnictwie z biskupem. Nadto wykonywali 
tald:e jurysdykcy~ nad samymi biskupami. 

Ta wlad:;;:a legat6w uw!aczala prawom biskupim, podkopy~ 
wala ich powag~ i r6znych naduiyc i zatarg6w byl'a powodem. 
Dodatmy do tego cze;ste mieszanie si~ legat6w w sprawy poH
tyczne, da\ej okolicznose, ie tak na swoje utrzymanie jakotez, 
z tytulu r6inych danin znaczne koszta przysparzali krajowi,c 
a latwo wytlurnaczyc, jak zewsz€.\d przeciw legatorn papieskim 
powstala opozycya. 

W tyrn punkcie interes biskl.1p6w szedl w parze z interesem 
rzqd6w; gdy pierwsi stawiali legatom przeszkody na polu ko
scielnem, ze strony wladzy panstwowej wzbraniano irn nieraz 
nawet przyst~pu do kraju, lub winny spos6b ograniczano 
w wykonywaniu poruczonej irn wladzy. Sob6r trydencki chcC\c 
niech~c t~ przelarnac, ograniczyl' wJadz~ legat6w stanowia,c, it 
odt&d nie mogCi w pierwszej instancyi wykonywac jurysdykcyi bi· 
skupowi przynaleinej, chyba gdy tenie pomimo upomnienia 
obowiCiZk6w swych zaniedbuje; rozstrlygac mogq tylko w dru
giej instancyi sprawy przez biskup6w os&dzone. 

W XVI. wieku, gdy szerzenie si~ protestantyzmu wyrnagato 
spr~iystego dzialania i energicznej obrony interes6w katolickich., 
instytucya legat6w weszla na nowy tor. Ustanowiono przy dwo~ 
rach katolickich sta!ych reprezentant6w papieskich, kt6rych odt<id 
zazwyczaj nazywano nun t i i. Jeszcze w dqgu XVi. wieku po
wsta~y nuncyatury w Wiedniu, w Kolonii, w Lucernie, w Bm
xeli j w Polsce. 

Nuncyusze w nowszych ctasach mai& przewainie charakter 
reprezentant6w dyplomatycznych; pod wzgl~dem koscielnym nie 
maj~ stal'ego zakresu dziarania, lecz takowy zawisl od specyal:.. 
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nego upowainienia papieskiego, kt6re stosownie do stosunk6w 
krajowych oznacza atrybucye nuncyusza. Obecnie istniej& nuncya
fUry w Austryi, w Bawaryi, w Belgii, we Francyi, w Hiszpanii, 
w Portugalii: nuncyuszami zwykt papiei mianowac wyiszych 
pra~at6w, naicz~sciej arcybiskup6w in partibus infideJium, wy
j~tkowo tylko kardyna~a, kt6ry w takim razie zowie si~ pro
mmtius. W ed~ug prawa rni~dzynarodowego naleiCl nuncyusze do 
pierwszej klasy dyplornatow (ambasador6w) i zajmuiCl na dwo
rach katolickich pierwsze mi~dzy poslarni miejsce. W nowszych 
czasach ustanowiouo przy niekt6rych drugorz~dnych dworach 
jak zw. i n t ern u n t i i. R6iniij si~ oni od nuncyusz6w nie tyle 
zakresem dzialania, ile rang(!, gdyi nalezij do dmgiej klasy dy
plomat6w (posl6w w scisl. znaczeniu, Gesandte). 

Nuncyusze i internuncyusze nalezij do zwyczajnych repre
zentant6w papieia, pr6cz tego, gdy zajdzie potrze ba, wysyta on 
w nadzwyczajnych misyach legat6w, kt®rych zakres dzialania 
stosuje si~do udzielonej instrukcyi. Jezeli takie poselstwo po
wierzone jest kardynalowi, zowie si~ jak dawniej legatus a iatere. 

n. Ul'z~dyp()mocni.cze biskupie. 

A) DLA CAr.EJ DYECEZYI. 

1. Kaphuly. 

§ 46. 

a) R 0 z w 6 j his tor y c z n y. jui raz nadrnienilismy 
ie duchowiefistwo kosciol6w katedralnych stanowilo 
w pierwszych wiekach chrzescijansiwa przybocznij rad~ biskupa, 
tak zwane presbyterium. Kiedy w IV. wieku rozkrzewiac si~ po
cz~~o zycie zakonne, widziec si~ daj& Ilsilowania, aby takie to 
presbyteryum, w og6Je duchownych przy jednym ustanowionych 
kosciele, zwii:lzac podobnCl zakonnej regu~Cl, a mianowicie wbo
wi<izac ich do wsp61nego poiycia) vita communis. Z razu' uda~o 
si~ to przy niekt6rych tylko kosciolach, mianowicie za sprawCl 
Augustyna, kaptan~ Hiponeriskiego. Kleryk6w w ten spos6b re
gui& zwiClzanych zwano c I e ric i can 0 n i c i, zdaje sie: dla 
tego, poniewai imiona ich spisywano w ksi~g~, canon zwan~. 
Wi~ksze rozmiary przybraJa ta instytucya dopiero w VIII. i IX. 
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wieku. Mianowicie ulozyl Chrodegang. biskup Meteiiski okolo 
760 regu~~ dla duchownych swieckich, zbliiaj~cij si~ do regu~y 
Benedyktyn6w, a postanowienia tej regu}y wes:dy wkr6tce w iy
de nie tylko w jego dyecezyi, ale w wielu innych takie dyece
zyach panstwa frankonskiego. UsH-owania biskup6w wspierali 
kr610wie, mianowicie Karol W. i Ludwik Poboiny, a na syno
dzie Akwizgranskim (w r. 817) postanowiono, ie regu}a Chro
deganga, poprawiona nieco przez ucznia jego Amalaryusza przy 
wszystkich kosciolach rna bye wprowadzona, gdzie kilku usia
nowionych jest duchownych. Urz'1dzone w ten spos6b kollegium 
zwano k a pit u l ~ (capitulum) przy koscio~ach biskupich, przy 
innych k 0 II e g i at '1. Duchowni nalei'lcy do kapitul'y IUD 
kollegiaty obowiqzani byli wsp6Inie mieszkae, jadae i sypiac 
i podJae si~ dyscyplinie przel'oionych; zycie lch wi~c wog61e 
podobne bylo zakonnemu, roinUo si~ jednak od tegoi w jednym 
wainym punkcie; kanonicy oie slubowali ubOstwa. ByJ'a w tem 
niejaka sprzecznose, a zarazem zarod upadku carej instytucyi; 
z jednej strony kazano kanonikom wiese zycie pelne zaparcia, 
z drugiej dozwalaj&c posiadania w~asnego maj&tku. pozostawiono 
im pOile;t~ wygodniejszego i swobodniejszego zycia, ktore w spo!
nosci nie mogio jui znalesc zadowolenia. To tei dose wczesnie, 
bo jui w drugiej pOlowie IX. wieku, kiedy majqtek kapitul przez 
liczne fundacye znacznie si~ wzmog~, poczE:1i kanonicy dzielic 
wspo!ny az potqd maj&tek (massa communis) przekazujqc ka
zdemu cZfonkowi kapituly osobn'1 sched~. praebenda, a zarazem 
znOSZqC wspolnosc poiycia. 

Pr'ld czasl.l, mianowide powszechne zwolnienie obyczajow 
w IX. i X. wieku, sprzyjaly temu rozwojowi; w ciqgu XI. wiekl.l 
ustala prawie wsz~dzie vita communis canonica. Prawie jedno
czesnie poczynaj'l atoli gorliwsi 0 dobro kosciora m~zowie dq-
zyc do wznowienia zycia kanonicznego usuwaiC!c :zfe, ktore jego 
upadku stal0 si~ powodem. 1 ak uloiyl w XI. wieku Piotr Da
mianin regul~ dla kanonikow, ktora zniewaiaj,!c it,h do wsp61· 
nego zycia zarazem iijdala slubu ubostwa. Te i tym podobne 
usUowania ten jedynie odniosly skutek, ze niektore kollegia ka. 
nonikow przyjqwszy ostrzejszij regul~ przekszta1'ci~y si~ zupel'nie 
w zakony, podc:;zas gdy wi~ksza cze;se kapitu~ i kollegiat zamie
rzonej reformy nie przyj~la. Odttld rozroiniano kanonikow na 

. -eanonici r eg u I are sis a e cui are S; pierwszych zaliczye 
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l'laleiy do zakon6w, a tylko drudzy stanowili kapitu.J'~ lub kolle
giat~. 

. b) W.e w n ~ t r z n e u r Z q d z e ni e k a pit u r. Pokqd 
ma]C!tek kapltuly stanowU jedn'l wspoln~ calose (massa . ) . ~ commu~ 
ms, przYlm.owano kanonikow bez ograniczenia, skoro tylko do-
,hodny kapltulne starczyJy na ich utrzymanie. Kiedy p6zniej po
two:zono oso.bne prebendy, ograniczono tern samem liczb~ ka
non~k6w. (capitula clausa), Przy wielu kapitulach przyjmowano 
atol! tak~e kler~kOw. po n~d wyznaczonij liczb~ (canonici supra
?umeram.),. p~mewaz pomlmo ustanowienia prebend pozostawaly 
~eszcze nIeJakle .wspolne dochody, ktoremi obdzielae by.ro mo-
Z?~ owych na~lJczbowych czronkow kapituly; zwano ich cano
mel non capItulares, domicelli, albo tei canonid in herbis 
w p:ze~iwstawieniu do canonici in fructibus. Niekiedy znow ka
n.omk za,dnych nie pobiera.r doehodow, ale przyznane sobie miaJ 
~!~rwszenstwo czyJi tak zwan~ ekspektatyw~ na pierwsz'1 opro
Zl'llonC! p~eb:nd~ (canonici exspectantes). Pomimo, ie jui sobOr 
Late~a?e.nskl l~1. c z :'.1.179) wzhronir udzielania takich ekspek
ta~cYI I ze takze p6zmejsze przepisy tak powszechne jak pro
w:ncy~nalne, w koncu takie sob6r Tr) dencki zakaz teri usta
~lczme .ponawia.ry, utrzymaly si~ one przy lNielu kapitulach 
I . kolleglach (zwl'aslcza niemieckich) az do schylku XVIII. 
wleku. W Austryi zniosk je cesarz Jozef U. dekr. nadw. z 2. lu
tego 17~7: w Niemczech UStilly. gdy w skutku sekularyzacyi, 
d6br ko.sc!elnych kanonicy stake pieni~zne otrzymali dotacye. 
Ter~z WI~C wszyscy cZfonkowie kapituty S'l canonici numerarii; 
to Jest zaraz maj'l gros w kapitule i udzial w jej dochodach. 
Co lIl~ego Sij dzisiejsi k a non icy h 0 nor 0 wi: to jest dl.l
ehowm. ~ tyturem i niektoremi odznakami kanonikow, ktorzy za
zwyczaJ ]ak n. p. w Austryi wcale nie Sij ezlokami kapituJy. 

W ionie kapiti.!fy byiy dawniej rOine dostojenstwa i urze;dy. 
Na cze}e sta! albo proboszcz, praepositus, albo dziekan, decanus, 
z.~'t?r~ch p~er",:szy cz~stokroe by! archidyakonem biskupim (p. 
~lzeJ § 4~) I mmt po.ruczony zarzijd majtltku kapitulnego, drugi 
;ako archlpresbyter klerowaf naboieiistwem przy kosciele kate
dralnym; nie~iedy zachodzi~ jednak i odwrotny stosunek. Byli 
pr6cz tego ml~dzy kanonikami inni urz~dnicy; tak primicerius 
ex •. cantor, ktory przewodniczyl naboienstwu w chorze, sakrista, 
maJ'lcy nadzor nad sprz~tami koscielnemi, custos, zawiaduj,!cy 
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budynkami koscielnemi i kapitulnemi i majijcy staranie 0· n 
iyte odprawianie naboienstwa, scholasticus, to jest przetozony 
szkoty kapitulnej i inni. P6iniej wi~ksza cz~sc tych urz~d6w 
przeksztakiia si~ w godnosci tytularne. 

Kapitulne urz~dy dzielono na dignitates, personatus i offi· 
cia, z kt6rych dwie pierwsze znowu oznaczano jako praeiaturae. 
Zazwyczaj rozumiano przez dignitas urz&d, z kt6rym polijczona 
jest jurysdykcya i zarazem honorowe przed innymi pierwszen
stwo bez jurysdykcyi; z officium nie t'lczy sj~ ani jedno, ani 
drugle. Atoli ta terminologia ani w zr6dJach ani w iiteraturze 
bynajmniej nie jest ustalona; a w nowszych czasach wog61e za~_ 
tarJa sit:; r6inica mi~dzy dignitates a personatus, tak, ze odr6· 
zniamy tylko dwie kategorye posad kapitulnych i dostojenstwa -
dignitates albo praelaturae - i zwykle kanonikaty. Dygnitarze 
czyli pral'aci majij odr~bne insygnia, distinctoria, swej godnosci, 
a niekt6rzy jako szczeg61ny przywilej prawo noszenia mitry cz. 
infuty (infuiaci). 

Co si~ tyczy dzisiejszej organizacyi kapitul', to nie polega 
takowa na prawie powszechnem, iecz na specyalnych postano
wieniach papieskich i statl.ltach, tak. iz w kazdej niemal kapitule 
odr~bne co do I.lstroju zachodz'l stosunki. Dotyczy to tal< liczby 
dostojenstw cz. preiatl.lr, jako tei posad kanonik6w 
stych (gremialnych) i honorowych. Na prawie powszechnem za
sadza si~ przepis, ie przy kosciofach katedralnych ustanowione. 
bye mai(l kanonikaty penitencyaryusza i teologa, ten ostatni takie 
przy kolegiatach. Instytllcya tych dw6ch prebend kapitllinych od 
dawna w kosciele istnieje; wznowit i(l sob6r trydencki. Miano
wide penitencyaryusza zadaniem jest wyr~czae biskupa we 
wszystkiem, co dutyczy sprawowania sakramentu pokuty, 
a w szczeg61nosci w wypadkach biskupiemu orzeczeniu zastrze
zonych t casus reservati). 

Szczeg61nie wazne zaj"lcby powinien stanowisko Canonicus 
theologalis; jest on niejako przedstawicielem nauki koscieinej 
w gronie kapitul'y; ma przeto duchowienst\'l/u katedralnemu od
czytywac i Humaczyc pismo sw.. miewae wyktady z dziedziny· 
nauk teologicznych. w og6Je wobec duchowienstwa peinit w za
st~pstwie biskupa urz'ld nauczycielski. Przepis soboru tryden~ 
ckiego nie wsz~dzie zostal wykonany, ale na jego urzeczywi
stnienie nastajij jeszcze w nowszych czasaeh papieze przy ka
Zdej nadarzaiCleej si~ sposobnosci. 
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§ 47. 

c) P raw n e s ta n 0 wi s ko k a p it u t y nalezy ocenic 
w dwojakim kierunku; kapituJa jest bowiem najpierw samoistn"l 
korporacyCl, a powt6re senatem przydanym biskupowi, by go 
wspierac w zawiadywaniu dyec~zyi. Z tego tez dwoistego stano
wiska wyplywaj'l odn;bne prawa i obowiijzki kapitu~y i jej 
qJonk6w. 

L Korpuracyjny charakter kapituty w zakresie prawa ko
scielnego iadnej n:e podlega wqtpliwosci; uznajq go zazwyczaj 
taki:e ustawodawstwa swieckie. ezy to na rnoey wyraznego prze
pisu prawnego, ezy tez na podstawie odwiecznego zwyczaju. 
B~dqc zas korporacyCl (universitas), ma kapitufa moc urz,!dzania 
wewn~trznych swych stosunk6w, czyli prawo uchwalania statu
t6w, jus condendi statuta, oczywiscie w granicach. kt6re prawo 
koscielne w og6Je zakresla ustawodawstwu autonomicznemu, 
.a kt6re poznarny, m6wi"le 0 wl'adzy prawodawczej. Nadto s!uiy 
kapitule jako korporacyi zdolnosc prawna w dziedzinie prawa 
maj'ltkowego, niemniej jak prawa publicznego, to jest kapitura 
jako taka moze bye podrniotem stosunk6w prawnych. Z tej 
zdolnosci korzystaly skwapJiwie kapituly w dawniejszych zwl'a
szcza ezasach; to tez przez swe rozlegre dobra, lieme przywi
leje, a mianowicie przez pozyskane prawo wybierania biskup6w, 
zaj~ry prawie wsz~dzie bardzo wpl'ywowe stanowisko. Szlachta, 
mlodsi zwlaszcza cdonkowie rodzin sz!acheckich, kt6rym za· 
zwyczaj z maj&tku farnilijnego n;e wiele przypadaio w udziale, 
tl'umnie garn~1i si~ do posad kapitulnych, zyskuj"lc w ten spo
s6b nie tylko wygodne zaopatrzenie" lecz zarazem utorowan& 
:drog~ do najwyzszych godnosci koscielnych. Ztijd cz~sto szla
chectwo byJ'o nawet prawnym warunkiem dostClpienia kanonii. 
I zn6w odwrotnie przez to, ze szlachta zajmowala wit:;kszet 
£z~sc kanonii, tern samem rosko polityczne znaczenie kapitut 
W obec takiego rozwoju cele dllchowne ust(Jpic musiary na 
,drugie miejsce, a niernal gMwnern zdaJ:o si~ zadaniem kapituty 
zapewnie sobie wp.rywy, a czlonkorn obfite dochody. Dopiero 
zmienione w nO'll'szych czasach stosunki, rnianowicie przekszta~

cenie prawa publicznego a przedewszystkiern sekularyzacya d6br 
.koscielnych w wielu krajach dokonana, odj~Jy kapitu!om dawne 
znaczenie, ale skierowaty ie ~arazern na pole wi~cej koscieine. 

Sprawy naleillee do autonomicznego zakresu kapitury. za· 
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latwiaj<! kanonicy na zgromadzeniach (capitula), w formie sta· 
tl.ltem przepisanej. Gdzie £lie rna statutu lub I.Istalonego zwyczajU1 
albo gdzie statut ten lub 6w punk! pozostawia nietkni~ty. nalezy 
siE; trzymac nastc::pujqcych prawidek: 

1) Posiedzenie zwokl.lje przeJ'ozony kapitury; on tez prze
wodniczyobradom, podczas gdy biskup z mocy jedynie swego 
urz~dowego stanowiska £lie rna prawa brae I.Idziaru w obradach
i ueD waJach kapitu~y. Prawo takie uzasadnie si~ da tylko spe
cyalnym tytuJ'em prawnym. 

2) Zwo~ae nalezy kanonik6w przebywajqcych w stolky 
kapitulnej; wyjijtkowo takie nieobecnych, gdzie idzie 0 wyb6r 
biskupa, przyj~cie nowego czfonka, rozdanie beneficy6w, lu~ 

zaprzE'stanie naboienstwa. Nieobecny moie gJosowae przez. 
peJ'nomocnika. 

3) Do wainosci uchwa~ wystarcza z reguJy zwykJa (wzgl~
dna) WiC::KSZOSC gros6w; tylko przy wyborach wymaga si~ bez
wzgI~dnej wi~kszosci, a przy ustanowieniu koadjutora dla bi
skupa na umysle chorego dwoch trzecich gJosow. Jeieli uchwala 
dotyka pojedynczych cZfonk6w w nabYlych jUi prawach, nia 
moze przyjsc do skulku bez ich zezwolenia. 

Dawniej zaratwiano niekt6re sprawy per turnum, to jest 
tak, ze crzekaf 0 nich po kolei jeden z czronk6w kapituty .. 
W ten spos6b mianowicie rozdawano czc::sto beneficya. 

POd wzgh;dem honorowego pierwszenstwa nalezy sic:: ka
pHlllom pierwsze miejsce po biskupie (choeby impartibus) i koa
djutorze biskupim. Takie kaidy kanonik z osobna idzie prZeU 
illnymi duchownymi dyeeezyi, 0 He nie Sq pratatami. Kanonicy 
maj¢i tytur: reverendissi m us. 

Wymieniollym prawom odpowiadajq pevvne obowi'izki ka~ 

nonik6w, a przedewszystkiem powinnosc wspierania biskupa 
w petnieniu funkcyi duchownych i jurysdykcyjnych, 0 czem za
raz powiemy. Nadto obowiijzani Sq kanonicy do wspolnego od
prawiania nabozenstwa w ch6rze, tak zwanych godzin kanoni
cznych, officium divirmm, officium chori, dalej celebrowania· 
mszy wsp6lnej, missa conventualis, w ten spos6b, ii gdy jedeO' 
eel e b r u j e, inni na swych miejscach (stalla) majij bye obecni. 
W og6Je majq kanonicy dbae 0 naleiyte odprawianie naboien
stwa w kosciele k8tedralnym. Pierwotnie sperniali sam! ten obo
wiqzek; gdy jednak p6iniej kapitufY do wi~kszego dOSZfY zna-
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czenia a zarazem zalc::cla przy kosciele katedralnym znacznie 
llros~y, ustanowiono obok kanonik6w innych jeszcze ducho
wnych jako zast~pc6w - vic a r i, kt6rzy nie b~dqc czJon
kami kapituly, mie!i stale zaj~cie przy kosciorach katedralnych. 
Instytucya wikaryusz6w, kt6rzy znow mi~dzy sobij tworzij oso
bne kolegia. utrzymala si~ dotijd; zazwyczaj wybiera ich ka
pitu~a. 

II. Po za swem stanowiskiem korporacyjnem kapituta i jej 
czionkowie Sq pomocnikami biskupa, a to tak przy sprawowa
niu nabozetistwa i innych hmkcy. duchownych w kosciele kate
dralnym, jak tez w zawiadywaniu dyecezyi. Ten wsp6Judi iaJ 
w rZijdach biskupich jest raczej obowi'lzkiem, nii prawem; bo 
z reguJy zawisIo od biskupa. czy i 0 He wyrc::czyc si~ chce ka
nonikami. 

Sq atoli sprawy, kt6re biskup poddac jest obowi'lzany pod 
rozwag~ kapituty, a to zn6w z dwojakim skutkiem. Niekiedy 
uchwaia kapituJ'y wiCjze biskupa, niekiedy rna tylko charakter 
rady. kt6rej uwzgl~dnienie pOlostawione jest jego woH; wyra-
iai& to tak, ie w pierwszych wypadkach potrzebny jest c 0 n
sen SUS, w drugich con s iii u m k a pit u I y. 

Wedfug jus commune wymagaj& konsensu kapituly miano
wide nastc::pujijce sprawy: 

1) Zbywanie Iub obdijianie majijtku koscielnego. 
2) Ustanowienie lub zniesienie prebend przy kosciotach ka

tedralnych; tudziez wainiejsze przeistoczenia, jakoto: pOlijczenie, 
rozdzial', zniesienie ceneficy6w dyecezyalnych. 

3) Ustanowienie koadjutora, jeze1i kapitule sluzy prawo 
wyboru biskupa. 

4) Nal'oienie nowych danin. 
5) Zaciqganie pozyczek imieniem kosciofa, w ogoJe takie· 

zobowiijzania, kt6re mogCj przyniesc uszczerbek kosciolowi, ka
pitule lub nClst~pcy biskupa. 

6) Ustanowienie egzaminator6w konkursowych. 
Biskup rna zasi~gnqc r a d y kapltufY: 
1) Przy mi2lnowaniu pratat6w i ich usunificiu. 
2) Przy wszystkich sprawach, kt6re dotyczCl kapitury, Cl ile: 

na to £lie potrzeba konsensu. 
3) Przy ferowaniu wyrok6w karnych na kapl'anow. 
4) W wainiejszych sprawach zarzijdu m~j<itkowego. 



- 170-

Nie ealej kapituly, jednakowoz dw6eh starszych kanoni
k6w rna biskup zasi~gnqc rady. gdzie idzie 0 ustanowienie no~ 
'wego seminaryum, 0 zmian£: fundacyi, 0 rozpisanie odpustulub 
kolekty. . 
. ,Zak~es spraw wymagajacych konsensu lub rady kapituly 
moze bye statutem lub prawem zwyczajowem zmniejszony 1ub 
rozszerzony. byJe zachowane bYlY w tej mierze przepisy soboru 
trydenckiego. 

Gdyby biskup w wymienionyeh sprawach nie zasi~gnqt zda
nia kapitu}y lub w sprawach wymagaj~cyth jej przyzwulenia po
stqpil wbrew uchwale, zarz~dzenie jego na zijdanie kapituly mo
,ze bye uniewaznione. 

. . Sta~owiskO praw,1e kapituly inn& przybiera postac, jesli 
blskup me zarzqdza dyecezyq, bijdito, ze stolica biskupia jest 
osierocona (sedes vacat), bqdi to, ze zachodzi przeszkoda w nor
malnym zarzqdzie (sedes impedita). 0 czem b~dzie mowa w §§ 
50-51. 

2, Al'chidyakonowie i wikaryusze generalni. 

§ 48. 

Zwyczajnymi pomocnikami biskupa w zawiadywaniu dy
'ecezyi a mianowicie w sprawowaniu jurysdykcyi byli dawniej 
archidyakonowie, a Sij teraz wikaryusze generalni. 

I. Urz&d arc hid yak 0 n 6 w si~ga jui pierwszych wiek6w 
chrzescijanstwa. Jak nazwa wskazuje. by~ archidyakon naistar~ 

szych z ustanowionych przy koscieie, a mianowicie kosdele ka
tedralnym dyakon6w. A jak w og61e dziaJ'alnosc dyakon6w do
tyczyJ'a nadzoru nad naleiytem sprawowaniem nabozenstwa 
i opieki nad ubogimi, tak tei i archidyakon temi gMwnie spra
wami pierwotnie byl zaj~ty, majijc pr6cz tego nadzorowi swemu 
poddane dyecezyaIne duchowienstwo. 

Jui od V. stulecia zakres dziaJ'ania archidyakon6w rozsze
rza si~ coraz bardziej, gdyz biskupi pocz~1i si~ nimi wyr~czae 
w sprawowaniu wieiu czynnosci jurysdykcyjnych, Powoli doszli 
archidyakonowie do bardzc roz\egtych praw jurysdykcyjnych: 
sprawuJ& s;:ady biskupie, wizytuj'l dyecezye, egzaminujij kleryk6w 
. majqcych si~ wyswi~cic, badajij uzdolnienie kandydat6w do do
stqpienia urz~d6w kosdelnych, majijc tern samem w r~ku na-
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,ctanie takowych, wykonujij zresztq, nadz6r nad duchowienstwem 
nieraz nawet usuwajq beneficyat6w. 

. T~ znakomita wladza archidyakonom przyznana, doprowa· 
·dzlla mebawem do tego, ie przestali uwaiac si~ za delegat6w 
tiskupich, wykonujijc raczej swe funkcye jako przyslugujqce- 50-

tie z mocy urz~du prawa niezawiSle od woH i zlecenia bisku
piego. 

Riedy mianowicie w 10. i 11. stuleciu powstaly osobne 
okr~gi archldyakonackie i w ten spos6b archidyakonowie wy
zwolili si~ z pod bezposredniego nadzoru biskupa, wladza ich 
iPrzeksztakila si~ Zll pelnie w samodzielny urz~d. Przeksztakenie 
to dopelnilo si~ w wieku XI!., oczywisde z wielkim uszczer· 
bkiem wradzy biskupiej. Wkrotce tei biskupi i synody rozwin~1i 
'silnij opozycy~ przeciw dyakonom, zwlaszcza. ze d b<jdi to sa':' 
mi, badi tei za posrednictwem ustanowionych ze swego ramie
,nia u r z ~ d n i k 6 w dopuszczali si~ zdzierstw i innych nadl.ltyc. 
Najskuteczniejszym srodkiem przedw przewadze archidyakon6w 
by to osobiste wykonywanie jurysdykcyi biskupiej; gdzie zas te
go biskupi uczynic nie byli w stanie, ustanawiali pe~nomocnik6w 
officiaies, kt6rzy w ich imieniu w dyecezyi sprawowali jurysdy
kcyt::, niejako w konkurencyi z archidyakonami. Na synodach 
dyecezyalnych i prowincyonalnych staralisi~ procz tego odbie
rae archidyakonom jednq atrybucy~ po drugiej. Ale w zupeJ'no
:sci pozbawit archidyakon6w dawnego znaczenia dopiero sob1r 
trydencki, stanowiijc, ie Sijdownictwo w pierwszej instancyi mi
lezy wyrijcznie do biskupa, ze wi~c archidyakonom nie wolno 
dochodzic spraw malienskich ani kryminalnych, ie im nawet nie 
sfuiy wl'adza dyscyplinama nad duchownymi, lecz moga jedynie 
za wyraznem zezwoleriiem biskupa wyzytowac dyecezy~ i 0 jej 
stanie zdac spraw~ biskupowi. 

Zarazem utrudnil' sob6r nabycie urzt;du archidyakonowego, 
zastrzegajqc go dla doktor6w lub Iicencyat6w teologii Iub prawa 
,kanoniczl1ego. Tak ograniczony pozosta~ archidyakonat jeszcze 
w niekt6rych dyecezyach, ale bez w~asciwei jUlysdykcyi; w POI
:sce utrzyma~ ~i~ do konca XVIH wieku. Gdzie jeszcze dzis 
istnieje, jest albo urz~dem honorowym, albo najcl~sciei (n. p . 
w Krakowie) pOlijCzony z godnosciq kapitulnCl· Zakres ich dzia
"tania okreslajij w takim razle statuty kapitulne. 

II. W zwiazku z instytucyq archidyakon6w, a raczej w zwia-
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zku z jej upadkiem powslaje rozwoj innej instytucyi t. j. 0 fi::' 
C Y a 16 w i wi k a r y us z ow g en era 1 nyc h. Jak juz wyiej> 
nadmieniono wprowadzili icll biskupi w XJII. wieku chcqc W ten 
spos6b Obalic zbyt rozleghl w!adz~ archidyakon6w. Mia! w tYrri: 
celu biskup delegata przy swym boku, jakotez w kazdym okr~· 
gu archidyakonackim; pierwszego zwano 0 f f i cia lis, albC} 
vic a r ius g e n era lis, drugiego 0 f f i c J a lis foraneus .. 
Odk&d upad!a jurysdykcya archidyakon6w, nie by~o tei potrzeby 
ustanowienia delegat6w po za~stolicq biskupi<l Natomiast pow
sta~ urzqd oficya~a czyli wikarego generalnt!go i utrzyma~ si~ PC} 
dzis dziefi w kosciele. 

W og61e nie jest biskup obowiqzany miec wikarego gene
ralnego, chyba ze sam nie jest w stanie zawiadywac nalezycie 
dyecezY<l; w takim bowiem razie moze go papiEZ, a wzgl~dnie 
congregatio super negotiis episcoporum zniewolic, aby ustano
wi.!' wikarego. 

Wladza wikaryusza jest ziecOna, vicaria etdelegata, to jest 
on sprawuje poruczone sobie czynnosci jedynie jako peJnomo
cnik' i zast~pca biskupa. Zatem idzie, ie w!adza wikarego tak 
daJeko tylko si€;ga, jak udzielone mu peJnomocnictwo. Mandat 
biskupi okresla przeto zakres dzialania wikarego. Jeieli w de
krecie nomillClcyjnym w tej mierze nie rna innego postanowienia, 
uwazac naleiy wikaryusza jako generaln~go peJnomocnika" 
a wi~c jako umocowanego do zast~powania biskupa we wszyst
kich czynnosciach jurysdykcyjnych. 

Od tej zasady s~ atoll wyj'!tki; niekt6re bowiem sprawy 
zlecone bye mog'! wikaryusww! tylko na podstawie szczeg6Jo
wego peJnomocnictwa, mandatum speciale. Takiego mandatu 
wymagajij ustawy: do sprawowania s<ldownictwa w sprawacn 
karnych i dyscyplinarnych; do nadawania prebend liberae colla
tionis episcopalis; do wydawania dymissoryali6w, chyba ie bi
skup przebywa dluiszy czas poza dyecezY<l; do udzielania dy
spens przy wszelkich wadliwosciach i cenzurach ex delicto occul
to, oczywiscie 0 ile biskup sam rna moc dyspensowania - tyl
ko od crimen haeresis generalny wikary nawet na mocy szcze
g6~owego man datu nie moie dac dyspensy; do wizytowania dy
ecezyi. 

W drodze analogii i prawa zwyczajowego rozszerZOI1O owe 
wyjijtki, iijdaj<lc specyalnego mandatu takie: do zwoJywania sy
nodow, ustanawiania nowych urz~d6w lub klasztor6w, przedsi~-
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\brania wainiejszych zmian w beneficyach, przyjmowania rezy
.gnacyi beneficyat6w, zbywania maj<ltku koscielnego, udzielania 
odpust6w i rozgrzeszania w sprawach biskupowi zastrzezonych 
wreszcie do udzielania dyspens w sprawach maliefiskich. Lre
:szt~ moze wikary generalny zas!<!pic biskupa tylko w~ sprawach 
wJasciwego jego zakresu dziahmia (jurisdictio ordinaria), nie zas 
w sprawach, kt6re biskup sam tylko w charakterze delegata pa
iPieskiego rna soble zlecone. 

Z istoty wladzy wikaryusza, jako jurysdykcyi zleconej, na
,dajq si~ w szczeg61nosci nast~pujqce konsekwencye: 

a) Coram episcopo ustaje jurysdykcya wikarego, to zna
.ezy biskup zawsze mocen jest sam przedsi~wziClc akt, kt6ry zle
dt wikaremu. 

b) Przedw orzeczeniom wikarego nie rna miejsca odwola
. .fiie si~ do biskupa, poniewaz obaj, biskup i jego wikaryusz, 
dedl1~ stano wi,! instancy~; apelowac moina tylko wprost do 
Jrugiej instancyi. 

Wolno zas wnosic u biskupa zazalenie przeciw orzecze
niom przedstanowczym, dalej prosb~ 0 przywr6cenie do dawne
go stanu i zaialenie niewainosci, a to z tej przyczyny, ponie
wai: wymienione srodkl prawne takie przed s~dziCl orzekajijcym 
w I. instancyi (judex a quo, wnoswne bye mog<l. 

c) Wikary nie moie praw swych w caJosci, quoad univer
sitatem causarum, przelac na innego; wolno mu tylko ustano· 
wit substytuta dla spraw poszczeg61nych. 

d) TJumaczq si~ st&d takie powody zgasni~cia wladzy wi-
4caryusza. Ustaje ona w szczeg6lnosci; 

1) Wskutek odwoJania. Biskup moi~ kaidego czasu ogra
niczye wJadz~ wikaryusza, moze tei zupeJnie takow~ llchylic, 
a to odwoJanie (revocatio, remotio) jest wazne, chocby zupelnie 
byJ'o dowolne. 

Ze wzgl~du jednak na powag~' wladzy koscielnej i na do
brCl s}aw~ wikaryusz6w generalnych, uswi~dla praktyka kongre
gacyi biskupiej zasad~, ze bez wainego powodu nie wolno bi
.skupowi zlozyc wikarego z urz~du. 

Pokrzywdzonemu sh.lzy apeJacya do kongregacyi, kt6ra 
moze polecic biskupowi, aby wikaremu urz<id przywr6cit Prze
dwn!e moze znowu sarna kon~regacya usun'lc wikarego .za 
IPrzewinienie lub naduiycie wladzy urz~dowej. 
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2) Wedll.lg zasady prawnej "extinctum est mandatum finiteil 
voluntate" gasnie mandat wikaryusza. jesli blskup popadl w cho
rob~ umysfowC!. 

3) R6wnie ustaje w!adza wikarego z ustaniem jurysdykeyi 
biskupiej; a zatem w szezeg6lr'lOsci, gdy biskup umrze, Uiz~du 
swego si~ zrzeeze, gdy z!oiony zostal' z urz~du, iub przeniesio- ~ 
ny na inne biskllpstwo, niemniej i wtedy, gdy praw swyeh ju
rysdykcyjnych wykonywac nie mpie z powodu khltwy, suspensyi 
lub interdyktu. 

4) Mandat wikarego m0ie wreszde takie zgasn'lc w skutku 
zrzeezenia si~, ezy to wyraznego, ezy domniemanego. W szeze
golnosci nalezy uwaiac jako rezygnaey~, jesli wikary wydalit si~ 
z dyecezyi z zarniarem nie wr6cenia do niej. 

Z reguly rna biskup jednego tylko wikarego; z wainych 
przyczyn moie ich bye kilku, a to albo w rezydeneyi biskupiej; 
alba Z osobnem terytoryum. 

Cz~sci'l wikaryuszowi ku pomocy, cz~sci,! zarniast wikaryu
sza ustanowiona jest w nowszych ezasach wsz~dzie osobna wla
dza wi k a r y ate rn g e n era I n y rn (officyalatem), u nas, 
zwykle k 0 n s y s tor z e m I u b 0 r d y n a r y a t P, m zwana. Na
leiq do niej zazwyczaj cZYI'Hlosci dniinistracyjne, podczas gdy 
diet sprawowania sijdownictwa, w szczeg61nosci w sprawach 
maUenskich, ustanowione Sij osobne w~adze dyecezyalne i me, 
tropolitalne. Konsystorz wyr~cza biskupa w zalatwianiu zwyklych 
spraw administracyjnych, posredniczy zwlaszcza mi~dzy bisku
pem a duchowienstwem i wladzarni rZ<ldoweml; zreszt'l zakres 
jego dzhdania zawisf zupelnie od biskupa. Przewodniczy albo 
wikary generalny, albo gdzie go nie rna, sam biskup lub wyzna
czony przez niego zast~pca; na assesor6w czyli radc6w konsy
storyalnyeh zwykl biskup powoiywac kanonik6w, niekiedy takze 
innych duchownych, a nawet osoby swieckie. Z konsystorzem 
jako wl'adz'l obraduj'lcij pol'lczona jest kancelarya biskupia, zWY
kle z kanderzem na czele. 

3. Pomocniey ze swi~ceniem blsknpiem. 

§ 49. 

1. Wikary generalny wyr~cza biskupa w czynnosciach ju
rysdykcyjnych, nie moze zas nie mai<lc swi~cenia biskupiego za~ 
st'lpic go taicie w sprawowaniu funkcyi sakramentalnych. Pod 
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tym wzgl~dem potrzebuje tedy biskl.lp innych jeszcze pomocni
kow, w wi~kszych zw~aszcza dyecezyach, gdzie nie jest w stanie 
sprawowac o~obiscie wszystkich funkcyi, swiE:c:enia biskupiego 
wymagajqcych. Ku temu sll.lzyladawniej instytucya biskup6w 
w~ejskich, c h 0 rep i s cop i, kt6rych juz w 1lI. w. na wscho'
dzie spotykamy. 

Biskup dyecezyalny bowiern mial' przydanych innych bi
skup6w, kt6rzy w osobnych okr~gach wiejskich wykonywali 
w jego zast~pstwie jura ordinis episcopalia. P6zniej nastali cho
repiscopi takze na zachodzie, gdzie ich CZE:sto powolywano do 
zawladywania dyecezyi w ~zasie sediswakansu. Gdy jeJ.nak co
raz wiE:cej wobec biskup6w dyecezyalnych przywlaszczali sob.ie 
wl'adzy, gay nadto maj'!c powierzony tymczasowy zarz&d dy
ecelyi r6znych dopuszczali si~ naduiyc, powstal'a przeciw carej 
instytucyi silna ze strony biskl.lp6w opozycya. Jui w IX. wieku 
Iiczne synody, zwJ'aszcza frankonskie, ograniczaiCl prawa bisku
p6w wiejskich, a w zbiorze Pseudoizydorowym ca~y szereg prze
pis6w wprost przeciw tymze jest wymierzony. W dqgu tei X. 
wieku zaprzestano w wiE:kszej cz~sd dyecezyi mianowac chore
piskop6w; najd~uiej, bo do poczqtku XIII. wieku utrzymali sit:: 
w lrlandyi. Niekiedy dawano kantorom w kapitulach, tudziei 
archidyakonom tytul chorepiscopi. 

II. Miejsce biskup6w wiejskich zajE:li p6zniej e pis cop i 
i n par t i bus i n f ide I i u m i Sq jeszcze teraz pomocnikami 
biskupa w sprawowaniu funkcyi pontyfikalnych. W stosunku do 
biskupa dyecezyalnego wwi,! sit:: takze e pis c. s l.l f f rag a n ei 
lub a u x iii are s. 

Ustanowienie sufragana wymaga zezwolenia papieia, kt6ry 
je udziela na prosb~ odnosnego biskupa przedlozon'! za po
srednictwem kongregacyi konsystoryalnej lub kongregaeyi de 
propaganda fide, gdy i dzie 0 dyecezy~ poddan& tej kongregacyi. 
W swej prosbie rna biskup wykazac, ze mu sufragan z waznych 
powod6w jest potrzebny i ie tenze zapewnione rna dostateczne 
utrzymanie. 

Sufragana mianuje papiei albo na czas urz~dowania pro
sZ<lcego biskupa l tak ze z jego smierci"l lub przeniesieniem ga
snie tez urzqd sufragana, albo stale, biskupowi "pro tempore 
existenti" . 

W niekt6rych dyecezyach wi~kszych, ustanowienie sufraga
n6w wesdo w zwyczaj, tak iz papiez po ustClpieniu jednego 
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;zwykl' mil zaraz mianowac zast~pc~. Biskupowi, kt6ry jest kardy_ 
nalem, tern sam em naleiy si~ sufragan. 

~omin~cya papieska nie nadaje ieszcze sufraganowi prawa 
przedsl~brama funkcyi biskupich, pokqd go biskup dyecezyalnyku 
temu me u.powaini mandatem b~dz szczeg6l'owym blidz og61nym. 
"~urys~ykcYI sufragan jako taki, nie rna; zdarza si~ jednak cz~sto. 
ze blSkup sufragana swego ustanawia zarazem wikarym gene
ralnym. 

B~dClC rzeczywistym biskupem nie podlega sufragan co do 
:swej osoby biskupowi, Jecz bezposrednio papieiowi. 

4. Nadzwyczajni. pomocnlcy i zast~pcy bislmpa. 

a) Zal'Z9cd dyecezyi sede impedita. 

§.50. 

Sedes impedita nazywaj(l kanonisci stolic~ biskupiij, gdy za
,chodzi przeszkoda 'iN prawidJ'owym zarzijdzie dyecezyi. Przeszkoda 
'ta na r6znych polegac moie powodach, i tak: 

I. Biskup staJo si~ niezdolnym do sprawowania rza.d6w dla 
podeszlego wieku lub dla choreby fizycznej ezy umysl'owej. Gdy 
:z te~o jedynie powodu nie wolno wediug ustaw koscielnych zloiy, 
biskupa z urz~du, radzono sobie w dawnych czasach w ten 
spos6b, ii poworywano do zarzijdu dyecezyi sClsiedniego biskupa 
'p6zniej zas ustanawiano osobnych w tym celu pomocnik6w zwa~ 
nych co a diu tor e s. Ustanawial ich dawniej metropolita lub 
synod prowincyonalny, p6zniej papieze zastrzegli to prawo w za
'sadzie dla siebie, dozwalaj~c atoH, aby w dyecezyach oddalonych 
miasto papieza, biskup wesp6l z kapitu~<l ustanowic moglikoad~ 
jutora. CZE;sto koadjutorom zapewniano nast~pstwo w biskupsh¥ie 
«jus succedendi). a niekiedy znowu wlasnie tylko w tym celu usta
nawiano koadjutor6w, aby miec z g6ry zapewnionego dla biskupa 
nast~pc~ i w ten spos6b zapobiedz zaburzeniom eJekcyjoym. Tych 
nazywano C oa diu tor es per pet u i cum jure succedendi, wla
sdwych zas pomocnik6w co ad jut 0 r es t em po r a r i i. 0 pierw
szycb m6wic b~dziemy w nauce 0 nadawaniu beneficy6w. Co do 
koadjutor6w czasowych wydal papiez Bonifacy VIII. bliisze prze. 
,pisy, kt6re pozostal'y podstaw~ dzisieiszego prawa. 
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Cosi~ najpierw ty~zy ustanowienia koadjutor6w mogij zajsc 
trzy wypadki: Po pierwsze biskup sam cbce ustanowic koadjutora, 
oie mog'lc dla przeszk6d fizyczriych zawiadywac dyecezyq; w ta-

razie mocen jest to uczynic za przyzwoleniem" kapituly, 
uchwalonem bezwzgl~dnq wi~kszosciij glos6w. Po drugie biskup 
:jest chory na umysle: wtedy kapitub. sarna Ilstanowic moze ko
adjutora, do wainosci odnosnej uchwal'y potrzeba atoIi dw6ch 
trzecich glos6w; rna takie kapitu~a zdac 0 tern spraw~ papie
zowL Wreszcie zajsc moie ten wypadek, ze biskup zdrowy na 
il.H¥lysle sprzeciwia si~ ustanowieniu kOadjutora, . chociaz kapitula 
potrzebf; tego uZllaje. Nie moie w tym wypadku wybrac koadju. 
tora, lecz rna si~ odniesc do papieza, kt6ry zarzC!,dza co uzna 
za stosowne. Zresztij i w pierwszych dw6ch wypadkach biskupi 
i kapituka dziaJaj'l jako de\egaci papiescy; papiez przeto kaidego 
czasu sam koadjutor6w moze zamianowac. 

Koadjutor wykonywa wszystkie prawa jurysdykcyjoe bisku
pie, 0 He biskup dyec. (episc. coadjutus) pe~nic ich nie chee lub 
nie moze, z tern jednak ograniczeniem, it mu maj'ltku koscielnego 
.zbywac oie wolno. Rozumie si~ zreszt'l, ie hmkcye sakramentalne 
,pe~flic moie tylko, jesIi posiada swif;cenie biskupie. Biskup zas, 
kt6remu ustanowiono koadjutora, nie moie komu innemu zlecac 
czynnosci jurysdykcyjnych, kt6rych sam llie pelnl, nie moze 

.. przeto takie ustanowie wikarego generainego. Wladza ko

.actjutora ustaje, skora episc. coadjutus odzyskaJ' zdolnosc zawia
dywClnia dyecezyCl, albo stale z biskupstwa ustqpH; usunijc moie 
.koadjutora tylko papiei. 

.II. Biskup przemocij usuniii<ty jest od' za 'Niadywania dyece" 
zyj - kwestya, kt6ra niestety po!skich biskup6w pod panowaniem 
rosyjskiem i pruskiem bardzo blisko dotkn<:ra, a w nowszych cza· 
sach z powodu nieprzyjaznego kosciol'owi ustawodawstwa w N!em~ 
czech wi~kszej nii kiedykolwiek dawniej nabrala donioslosci. Jest 
pod tym wzgl~dem mi~dzy kanonistami wiele sporu; zdaje mi si~ 
jednak, ie byie seisle rozebrac t~ kwesty€;; ze stanowiska prawnego, 
rozwiijzanie iej nie nadarzy wiele trudnosci. Maj&c przedew:::zyst. 
kiem na uwadze, ie urzqd biskupi jako od wiadzy koscieinej na· 
dany, t3k tez tylko przez wladz~ kosciell1q odj~ty bye mOie, musi 
kazdy przyznac, ze ani uwi~zienle lub banicya biskupa, ani wo
g61e iaden akt wladzy swieckiej nie sprowadza opr6inienia sto
,Hey biskuplej, owszem ie jakiekolwiek faktyczne zajdij przeszkody, 

Ritl!iW1". Prawo k05cielne, Tom I. 12 
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biskup de jure nie przestaje bye rzi.tdc~ swej dyecezyi. Zatem, 
idzie w dalszej konsekwencyi: 

a) Jeieli uwi~ziony lull wygnany biskup pozostawi! wlkarego: 
generainego, tenze sprawl.Ije daJej rz~dy koscielne, pokCld przez 
biskupa nie zostanie odwo!any lub winny prawny spos6b man
datu nie strad; 

b) to sarno dotyczy zast~pcy, kt6rego biskup z wi~zienia lub, 
wygnania zdola ustanowic; . 

c) gdy nie rna wymienionych zast~pc6w, ani tei biskupowi 
niepodobna winny spos6b zarzqdzac dyecezy~; nie pozostaje nie 
innego, jak udae si~ do papieza 0 ustanowienie nadzwyczajnego
zarzGldu.; rna to uczynie kapitu!a, kt6ra na razie zarz~dza, czego 
nieodzowna wymaga potrzeba; 

d) w iadnym zas razie nie wolno· kapitu\e uwazae stolky 
biskupiej jako wakujqcej, a wi~c nie wolno jej wybrac wikarego· 
kapitulnego. 

Ill. Jeieli biskupa spotkaty ci~isze kary koscieine, mianow!
de klC!twa lub suspensya, ustaje tern samem jego jurysdykcya, 
a z niq tei jurysdykcya wikaryusza generainego. Gdy jednak:. 
stolica biskupia przez to nie jest opr6iniona, nie wolno kapi. 
tule post'lpie jak przy sediswakancyi to jest. wybrac wikarego· 
kapifulnego. lecz rna si~ udac do papieia celem ustano
wienia nadzwyczajnego administratora lub apostolskiego wikaryu
sza. Dekret nominaeyjny oznacza zarazern jego zakres dziatania; 
gdyby zas w tej mierze nk nie postanowiono, uwaiae naleiy wi. 
karyusza apost. jako uprawnionego do wykonywania wszelkiej 
jurysdykcyi, z wyjqtkiem zbywania nieruchomosci. Obecnie, gdy 
tylko papiei wydae rnoie na biskupa wyrok suspensyi lub klqtwy, 
juz sam wyrok kamy postanawia, co si~ rna stac z zarzijdem 
dyeeezyi, 

b) Sede vacante. 

§ 51, 

Zarzijd dyecezyi w cza.sie wakansu sprawowaJ'o pierwotnie
duchowienstwo kosciola katedralnego, to jest presbyteryum bisku
pie. P6zniej poruczat papiei lub metropolita zarzqd dyeeezyi Sq
siedniemu bisku pow I (visitator, interventor, provisor, intercessor). 
Kiedy w wieku XII. i XIII. kapituty uzyskaty prawo wybierania:; 
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biskup6w, przesdo tez na nie prawo zawiadywania osieroconCi 
dyecezYij· Sob6r trydencki uznaj'ic to prawo kapituty, okreslit 
btiiej spos6b wykonywania takowego. Wedrug dzisiejszego prawa 
kapitula obiClWSZY bezposrednio po zawakowaniu zarzqd dyecezyi 
winna w osm dni wybrae administrator,a dla zarz'!du maj@,tko~ 
wego (oeconomus), a dill. sprawowania reszty z urz~dem biskupim 
pO}ijczonych czynnosci jurysdykcyjnych wik a re g 0 k a pi t u 1 n e go 
(vicari us capitularis). Po bezskutecznem uprywie tego terminu prze. 
chodzi prawo ustanoWienia wikarego na metropolit~, lub gdyby 
w!asnie kapitula metropolitalna zaniecha!a wyboru, na najstarszego 
sufragana, przy dyecezyaeh wyjE;tych, na najbliiszego biskupa. 
Jeteli zas wakuje stolica biskupia, ns kt6rij jure devolutionis prze· 
chodzi ustanowienfe wikarego, wykonywa to prawo kapitu!a. 
Gdy wikary kapitulny umrze, lub winny spos6b Ilst,wi, rna ka
pituta w ten sam spos6b ponowic wyb6r. Wikary kapitulny rna 
miec przynajmniej 2;) lat i posiadac dostatecznq znajomose prawa 
koscielnego. Wyb6r niezdolnego uwaza si~ jako zaniechanie 
wyboru, Jezeli w gronie kapitulY znajduie siC! kandydat majijcy 
te warunki, rna go kapituta przed innyrni wybrac, w braku zas 
uzdolnionego moze uczynic wyb6r takze z 'poza swego grona. 
Pius IX. w konstytucyi, 0 kt6rej nizej mowa, ponawiajC!c przepis 
Piusa VII., wzbronit pod ci~ikierni karami ustanawiae wikaryrn 
tego, kto na biskupstwo przez wyb6r lub nominacy~ jest juz prze
znaczony, a nie uzyskak konfirmacyi. - Z regul'y wybrany rna 
bye tylko jeden wikary, wyjqtkowo mOie kapiruJa, gdzie taki zwy
czaj istnieje, wybrae dw6ch lub wi~eej; mianowicie jeSJi dyece
zya powstala z pOfqCzenia dw6ch dyecezyi odr~bn.ych, moze dla 
kaidej osobny bye wybrany wikary. Oecol1ornus, czyH iak go 
u nas zwykle nazywaiil administrator) moie bye wybrany z poza 
grana kapituly, a nawet z posr6d os6b swieekich. 

Z chwilq ustanowienia wikarego kapitulnego, wl'adza jurys
dykcyjna biskupia przechodzi z kapitufY na wikarego. Wikary 
kapitulny nie jest jednak pelnomoenikiem kapituIY, leez sprawuje 
jurysdykcy~ z mocy wlasnego prawa, r6znlqc si~ tern zasadniczo 
od wikarego generainego. Zt&d tez kapitu~a ustanawiajqe wika
rego, nie moze ogrankzye jego w!adzy ani co do rozci&gJ.osci, 
ani co do czasu i nie rna prawa raz Ilczynionego wyboru cofnijc 
lub wikarego usun'le; moze tyiko w razie przewinienia lub zanie". 
dbywania obowiOlZk6w wniesc zazalenie do kongregacyi episcopo
rum. Przepisy te ponowif papiei Pius IX. w konstytutyi "Roma-

12* 
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nus Pontifex" z 28. sierpnia 1873 pot~piajClc stanowczo wszelkff 
praktyk~ przeciwnej. Zakres dzia~ai1ia wikarego kapitulnego, 
lub kapituly, zanim wybrala wikarego, obejmuje wszystkie prawa 
urysdykcyjne biskupie z wyjejtkiem tych, ktore ustawy wyrainie 

z iell zakresu wyfijCzajej. Wylijczone Sel mianowicie nast~pujC!ce 

sprawy: 
1) Nadanie prebend i benefkyow liberae eollationis, jesli 

takowe biskupowi wy~C!eznie. a nie wspolnie z kapitulej sluzy. 
2) Zbywanie i wszelkie wazniejsze zmiany co do maj'ltku 

biskupiego lub kapitulnego, wediug zasady ne sede vacante ali
quid innovetur. 

3) Wizytacya dyecezyi i odprawianie synodow, chYQa ze 
wakans trwa dluzej nii rok. 

4) To sarno dotyezy wydawania dimissoryaliow, ktore proez 
tego wydawac wolno de beneficioarctato. 

5) Wszelkie sprawy, poruezone biskupowi ole z mocy jego 
mz~du, leez na podstawie delegacyi papieskiej. 

6) Czynnosci, ktoryeh sprawowal1ie wymaga swi~cenia bisku
piego, chyba ie wikary kapitulny jest biskupem. 

7) Wikary kapitulny nie rna tez administracyi maj'ltku, gdzie 
osobny ku temu ustanowiony jest administrator. 

W razle osierocenia stalky metropolitalnej przechodzq na 
kapituh~ i jej wikarego nietylko prawa jurysdykcyjne biskupie, ale 
takie metropolitaine; z wyjl.1tkiem atoli prawa zwo!ania synodu 
prowincyonalnego. 

Urz~dowanie wikaryusza ustaje z ustanowieniem biskupa, 
a mianowicie z ehwill.1. kiedy biskup kapitule lub wikaremu przed
tozy bull~ konfirmacyjnej, ezy to osobiscie czy przez osobnego ku 
temu ustanowionego pe~nomocnika. Biskup wgl'ldrH~c moze 
w zarzqd dyecezyi sprawowany przez kapituJ'~ i wikarego i w razie 
nch} bien poci&gm~c winnych do odpowiedzialnosei. Niekiedy, 
mianowicie jdli rile mozna si~ spodziewac spiesznego obsadzenia 
stolky biskupiej, mianuje papiei w miejsce wikarego kapituinego 
wikar)'usza aposto!skiego, zazwyczaj z rozszerzonym zakresem 
dziahtnia. Takie zarzqdzenie moze nawet papiez wydac j~szcze 

za zycia biskl.lpa. 
Na podstawie prawa zwyczajowego, kt6rego sobor trydencki 

w tej mierze nie uchym, przechodzi w niekt6rych dyecezyach 
jurysdykcya nie na kapituJ~, leez na inne osoby. Wyjijtki te 
obecnie Sij bardzo rzadkie. 0 zakresie dzialania zarzijdcy eko-
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nomkznego czyli administratora powiemy dlalepszego zwiCizku 
w Drawie majijtkowem. 

B) Dla poszczegolnych cz~sci dyecezyi. 

a) Rozoo6j flilltoryczl1Y. 

§ 42. 

Pierwsze gminy chrzescija6skie powstal'y w miastach, kt6re 
tem samem sta-l'y si~ siedzib& biskupow. Sakramenta sprawowai 
?isku~ w ~o.sciele kated.ralnym, a wierni calej dyecezyi w tym 
Jedym,e .~~sclele uczestmc~yc mogli w nabozenstwie. Kiedy pozniej 
ch.rzesclJanstwo rozsze~zac si~ pocz<:Jotakie po wsiach i mniejszych 
mla~tach, w kt6rych me ,byJo biskupa, zaidadano i tam koscio}y, 
a blSkup wysyral' kaplanow, ktorzy gO w tych kosdoJach wyr~czali 
w sprawowaniu niekt6rych funkcyj duchowych. Ale kosci6~ kate
dral~y pozostar mimo to kosdoJ'em gMwnym, w kt6rym przyjmowac 
nalezalo sakramenta, a przedewszystkiem sakrament chrztu dla 
tego zwaJ si~ e c c Ie s ia b apt ism a lis. Ze wzrostem lud~osci 
c~rzescijanskiej po w~iach powstala jednak potrzeba poruczenia 
mektorym kapJanom wiejskim takie prawa udzielania chrztu i tak 
naz~a eccl e S i a e b ap tism ales plzeszla na wszystkie te kOS~iO!y. 
Na ICh czele stan~l' wysrany od biskupa kapbn co w przekazanvm 
sobie kosciele mogr pernic wszystkie funkeye, k;ore dzis obejmuje~y 
wyraz~m duszpasterstwa. jui w HI. a szczeg61nie z poczqtkiem 
IV. wleku byJi taey. kaplani wiejscy, presbyteri ruris; ich opiece 
poruczona byia gmma, plebs, a zt'ld sam kapran otrzymar nazw~ 
pre s? y t e r d e pie be,. pie ban us. Terytoryum, do kt6rego si~ 
odnoslfo funkcyonowame plebana, zwano pierwotnie dioece<:is 
poiniej gdy tego wyrazu pocz~to wyh!cznie uzywac dla oz~a~ 
czenia terytoryum biskupiego, par 0 c b i a, a st&d znow Dle~ 
ban a pre s b y t e r par 0 chi a nus, od XVI. wieku za
~wyczaj p ,a.r 0 c h u s. Procz koscio!a parochialnego byly inne 
J~szcze kosclOJ'y, tak zwane oratoria, capellae, powstale mianowi
cle: po dworach sziacheckkh, po cmentarzach, a najcz~sciei przy 
klaszto~a~h. Te kaplice. cz~1i oratorya byly cz~stokroc prywatllij 
wtasnOsClij, a .usta~owle~l przy nich kaplani mieli 'ograniczony 
tylko zakres dZJafama, me mogli mianowicie sprawowac sakra-
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mentu chrztu. kfory stanowiJ' kryteryum koscioJ'a parafialnego. 
ByJ'y wi~c te koscio~y poddane pod niektorymi wzgl~dami koscio
Jom parafialnym, taksamo. jak te niegdys koscioJowi katedral
nemu i dlatego zwano je tit u lim i £1 0 res, a koscioly parafialne 
tit u lim a j 0 re s. Poiniej wzbroniono z powodu roinych nadu
iye ustanawiania prywatnych koscioJOw, a istniej'lcym jui 
nadano po wi~kszei cz~sci prawa koscioMw parafialnych. Inne 
tituli minm'es przeksztalciJy si~ ne parafiaine przez to, ie je po
J''!czono z klasztorami, a kIasztorom poruczono dusz opiek~. 
Zawsze jednak te dawniejsze tituli minores, jakkolwiek mialy sta· 
nowisko koscioMw parafialnych, pozostaJ'y w stosunku ialeinosci 
do kosdolow, ktore jUi pierwotnie byJ'y tituli majores, i st~d 
kaphmi przy tych ostatnich ustanowieni zwali si~ arc hi pr e s by-
e ri, wykonywali nadzor nad innymi parochami i zwolywali ich 

na zgromadzenia. Okr~g archipresbytera zwat siE: decania, on sam 
dec an us, albo tei dla odroinienia od dziekanow przy kosciorach 
katedralnych dec a n us r u r a lis. - Same stolice biskupie nie 
byl'y dawniej podzielone na okr~gi parafialne; biskup byl' zarazern 
parochem swego mial)ta. Dopiero od Xl. w. pocz~to obok ko
sdola katedralnego ustanawiae osobne koscioly parochialne dla 
poszczegolnych olm:g6w miejskich, co tez sobortrydencki zaleca. 

b) Ozisiejllze prawo. 

1. Pal'ochowie czyU plebani. 

§ 53. 

Paroch czyli pleban, proboszcz, jest to kaplan, ktory pod 
zwierzchnosci(l biskupa i z jego zlecenia sprawuje dusz opiek~, 

curarn anirnarum, nad poruczonij sobie gmin~. .t.acinskie nazwy 
na oz.naczenie tego urzE:du Sq: plebanus. rector, curatus, persona, 
w najnowszych czasach najcz~sciei parochus. 

Co si~ tyczy wl'adzy parocha parni~tae naleiy: 
a) Ze nie rna on z mocy swego urz~dowego stanowiska 

iadnej na zewn'ltrz jurysdykcyi, chyba, ie mu j'l biskup osobno 
zled; 

b) ie wykol1ywa swe prawa i obowiqzki wprawdzie jako 
zast~pca biskupa i z jego zlecenia, ale przeciez jako urz(ld staty, 
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;tak, ii go biskup dowolnie odwo~ac nie moie - inaczej mowillc 
plebal1 rna beneficyum w wlasciwern tego s~owa znaczeniu i utra
cie je moze tylko z przyczyn prawem oznaczonych. 

Do zakresu dziarania parocha naleiy tedy tylko wykony
'wanie wl'adzy sakrarnentainej, a to wykonywanie bE:dqc jego pra
wern jest zarazem wobec przekazanej mu gminy obowi'lzkiem. 
'Obowiqzany on jest mianowicie odprawiae msz~ na intency~ pa· 
rafian, applicare missarn pro populo, a to jeieli specyalne f~n
dacye wi~kszego w tej mierze nie nakl'adaj~ na niego oboWiiiZku. 

:przynajmniej w niedziel~ i swi~to. Dalej sprawuje paroch sakra-
menta chrztu. oHarza, ostatnlego namaszczenia i pokuty, 0 ile 
,pod tym ostatnim wzgltidem nie zachodzll wypadki zastrzezone 
papieiowi lub biskupowi (casus reservati). glosi zapowiedzi, asystuje 
iprzy slubach ma!ienskich, btogos~awi mal'ienstwa, grzebie umar
l'ych, odprawia naboienstwa i procesyeprzepisane rytualern. Wta
.dz~ nauczycielsk& wykonywa paroch mianowicie prawiqc kazania, 
a to przynajmniej w niedzielE: i dni swiqteczne i udzielaj'lc procz 
,tego swym parafianom, mianowicie dzieciom, nauki religii. 

Procz wymienionych funkcyi, wyplywajqcych z urz~duparo
·cha jako duszpasterza w swojej parafii, rna on sobie poruczone 
,czynnosci natury bardziej adrninistracyjnej, a to cz~Sciij z mocy 
ustav.odawstwa koscielnegoj cz~sci~ zas na podstawie przepisow 
swieckich. Nalezy tu mianowicie nadz6r i wp~yw na bezposrectni 

,zarzqd rnaj&tku koscieinego, staranie oko~o budowli koscielnych 
i parafialnych, w krajach, gdzie tego dot~d si'lieckie ustawodawstwo 
oie uchylil'o, takie nadzor nad szkoh.mi ludowemi i utrzyrnywanie 
tak zw. ksiqg koscielnych czyli metryk. 0 kaidej z tych czynnosci 
administracyjnych powiemy szczeg6lowo w swoim miejscu. 

Powyisze prawa wykonywa paroch z regul'y w okr~gu tery
toryalnym, parochia, parafia, tak ii kto w tym okr~gu sta~e' rna 
,zamieszkanie (dornicilium) tern sam em naleiy do parafii, quidqUid 
est in parochia, est etiam de parochia. Wyj~tkowo tylko prawnym 
powodem przynaleinosci Sij stosunki osobiste, jak np. s~uiba 

wojskowa (p. § 56), lub co dzis jui nader rzadko bywa, zwi,\zek 
:familijny (parochiae gentilitiae). Prawo parocha do wykonywania 
.przekazanych sobie czynnosd jest z reguty prawem wY~llcznem, 
a stqtl stosunek pomi~dzy parochem a jego parafianami (parochiani. 
,plebs) zowiq przymusem paraflalnyrn (Pfarrzwang, Parochialzwang). 
W szczegolnosci konsekwencya jest tego stosunku: 

a) Co do parocha, ie bez jego pozwolenia nie wolno innemu 
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dl1chownemu w obrE!bie jego parafii wykorlywac funkcyi duchownych~ 
chyba ie do tego jest upowainiony od biskupa lub od papie<za~ 
Sam paroch moze pozwolic innemu kapl'anowi sprawowania funkcyi 
parochialnych. winien atoH, jesli ten kaplan do innej naleiy dye-
cezyi, i~dac od niego pisma uwierzyteiniai,!cego (literae commen-
dalitiae) przez jego biskupa wystawionego. 

b) Co do parafian wypl'ywa seisle bionic Z przymusu paro
chialnego zasada, ze winni przyjmowac wszystkie funkcye duchowne 
we wl'asnej parafii i przez w:tasnego parocha (parochus competens, 
s. proprius). Zasada ta jednak znacznym ulegl'a ograniczeniom., 
I tak uzyskal'y kfasztory przywilej, it paroch w takowych hie: 
moze wykonywac przysluguil:lcych mu pr8w, i ie zakonnicy wyj~ci 
Sl'j zupeJnie ze zwil'jzku parochialnego. WJasciwym zakonom s~uzy' 
to prawo ipso jure, innym kongregacyom tylko z mocy specyal~ 
nego przywileju papieskiego. P6iniej nabyly tei kJasztory prawo 
sprawowania pewnych czynnosei duchownych takie dla os6b po' 
za klasztorem zQstail'!cych, tak ii przymus parafialny pod tym 
wzgl~dem faktycznie usta}, Jakkolwiek p6iniejsze ustawy koscielne 
uchymy po wi~kszei cz~sci te nadzwyczajne przywileje, nie zdolalJ 
przeciez utrzymac dawnej zasady przymusu parochialnego. Pozo
staly tylko niekt6re Bkty zastrzeione parochowi, kt6re dlatego, 
zowiij jura paroehialia w scisiejslem znaczeniu. Naleiy tu miano
wide udzielanie chrz!u, slub6w, komunii Wielkanocnej, ostatnie
go namaszczeniai odprawiania pogrzeb6w. Ma to mi~dzy innemr 
takte znaczenie pod wzgl~dem poboru op!at, 0 czem jes?;cze 
w prawie mai&tkowem. 

Z istoty wl'adzy biskupiej i parochialnej wyp~ywa zresztl'!. 
ie biskup dla ca~ej swei dyecezyi jest parochem kompetentnYm,. 
ie wi~c czynnosc przez niego przedsi~wzi~ta nigdy nie uw1'acza. 
prawom parochialnym i przymusowi parafialnemu. - Modyfikacye: 
prawidl'owego ustroju parafialnego zachodz&: 

a) Przy kosciolach katedralnych; jut raz nadmieniono, ze 
at do XI. w. w stolkach biskupkh nie bylo podziaJu na parafie ;; 
biskup byJ' parochem dla calej rezydeneyi i zazwyczaj zlecal 
sprawowanie dotyez'lcych czynnosci najstarszemu z grona presby~ 
teryum, kt6ry si~ zwal archipresbyter, a poiniej kiedy powstaJi 
archipresbyteri rurales, archipresbyter municipalis albo de urbe· 
By~ on cz~sto czionkiem i dygnitarze'TI kapituly i przybra1' tu 
nazw~ dziekalla. W stosunkach tych zaszia POCZ&wszy od 
XI. wieku zmiana w dw6ch kierunkach: raz powstaly sa 
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moistne parafie w stolicy biskupiej, a tern samern sciesniony' 
zostal okr~g parafialny biskupa, wzgl~dnie archipresbytera iPowt6re 
kapitul'y nabywszy prawa korporacyjne . i samoistne wobec biskupa 
stanowisko przej~Jy na siebie bardzo cz~sto zakres dzialanid archi
presbytera. Parochem w takim razie byla kapitula in corpore; 
wykonywata zas obowiC!zki duszpasterskie przez zast~pc6w, alba 
z swego grona koiej'l delegowanych, albo stale zamianowanych. 
Zast~pca wykonywal, jak si~ zazwyczaj wyraiano, curam actuaiem, 
kapitule sluiyl'a cura habitualis. Ten stosunek utrzymat si~ w wielu 
dyecezyach po dzien dzisiejszy; niekiedy biskup sam naznacza 
proboszcza do parafii katedralnej. 

b) Wskutek inkorporacyi. Od IX. stulecia zdarzalo si~ cz~sto, 
ze istniej'lce jut parafie ~l'jczono z klasztorami, kapitulami, kolle
giatami, i to albo w tell spos6b, ie takowym oddawano dochody, 
podczas gdy parafiij zawiadywal' paroeh na ich prezent~ przez 
biskupa ustanowiony. aJbo tez, ie im wraz z dochodami przekazy
wanD i cmam animarum, kt6rl'! wykonywali przez zast~pc~ z swego 
ramienia ustanowionego i dotowanego. W pierwszym razie polq-' 
czenie zwato si~ ineorporatio minus plena, w drugim 
pI e n a. Jui dawniejsze ustawy'nakazywaly, a sob6r trydencki 
zatwierdzH, ie z reguly maj~ bye zastE!pcy stale ustanowieni,> 
vicarii perpetui, tylko wYi&tkowo pozwolic moze biskup na usta
nowienie tymczasowegozast~pcy.Na przyszlosc wzbronil sob6r 
inkorporowania parafii, tak ii; obecnie potrzebny do tego lr.duit 

papieski. 

2. Pomocnicy i zastl,lpcy paroch6w. 

§ 54. 

W wiE!kszych parariach maj& bye parochowi dodani do po
moey kaprani celem wyrE!czania go w funkcyach duchownych, zwani 
Sij vicarii, capellani, coadjutores, cooperatores. We~ 
dl'ug przepis6w scboru trydenckiego ustanowieni bye maj& wika-~ 
ryusze '}Isz~dzie, gdzie wskutek znacznego wzrostu ludnosci pa
roeh sam nie mote podoJ'ac swoim obowi,\zkom. Ocenienie tego 
naleiy do biskupa, wyb6r osoby zas naleiy wedlug prawa pospo
litego do parocha, 0 ile pod tym wzgl~dem nle wytworzyio si~ 
partykularnie ione prawo; w wielu dyeeezyach mianuje obecnie' 
wikarych biskup. Utrzymanie swe pobiera wikary z dochod6w 
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,probostwa, cz~sto jednak przeznaczone Sij ku temu osobne fundusze. 
Tak ponosi koszta utrzymania wikaryusz6w w Austryi fundusz 
religijny i dlatego tei ustanowienie nowego wikaryatu wymaga 
Ilrzyzwolenia rZqdowego. . 

, Wikaryusz b~dCiC pomocnikiem parocha pelni tylko te funkcye, 
ktore mu paroch zled: zazwyczaj rna do tego generaine umoco
wanie. Moze jednak paroch tt: luboWCi czynnose dla siebie zastrzedz 
albo tez biskup bliisze w tej mierze postanowienia wydac. Zreszt~ 
moie wikary bye ustanowiony albo przy proboszczu, alba przy 
osobnym kosciele f Jialnym (capellani expositi, Expositen). 

Gdzie biskup mianuje wikarych, tam tez od n:ego zawisro 
ich usuni~cie, nie majij oni stalej posady. lecz Sq ad nutum 
amovibiles. 

Druga kategorya pomocnik6w parocha nadaje si~ st&d, ie 
-c~~stokroe w obr~bie parafii, b/:ldi to przy samym kosciele para~ 
flalnym,. bCidi tei poza takowym fundowane SCi kaplice, oratorya, 
oharze I t. d., do kt6rych przywiijzane jest beneficyum. Obowiijzki 
tych beneficyat6w okresia fundacya; a akt fundacyjny orzeka takze 

. ezy i 0 He obowiqzani Sq oni do pomocy parochowi. Ale takie 
bez wzgh:du na to moie biskup, nie uwlaczaj'lc oczywiscie celom 

fundacyi, przeznaczyc beneficyata na wikarego lub poruczye mu 
sprawowanie niekt6rych akt6w parochialnych. 

Niekiedy powstal'y takie fundacye wl'asnie w tym tylko celu 
aby beneficyat by!' pomocnikiem parocha. W takim razie beneficya~ 
rna sobie zazwyczaj przekazany osobny kosd61' filialny lub kaplicE;:, 
z obowi&zkiem stal'ego przy takowych przebywania i z prawem 
odbyw~nia tamie funkcyi duchownych, z wYi'ltkiem funkcyi seisle 
parochlainych, a cZ«i5tokroc tylko z wyiijtkiem gl'oszenia zapowiedzi 
i dawania slub6w. Tych pomocnik6w zowiij Vic a ri ires ide n
t e 5, capellani curati, capellani locales (Localisten, Curatcaplane). 
R6ini(l si~ zas od zwyklych wikarych, ie maj'l rteczywiste bene-
ficya. Bard~o cZE:sto przeksztakajij si~ takie kapelanie p6zniej 
w rzeczywIste probostwa; tak stalo siE: w Austryi za cesarza 

J6zefa II., i.akkolwiek beneficyaci zatrzymali dawn/:l nazw~ kape
lan6w. Kapelani tei kategoryi oie r6iniij siE;:od paroch6w zakre
sem dzial'ania, majq jed} oie szczuplejszij dotacy~. 

Zast~pc6w ustanawia siE: dla parocha: 
. a). leieli ten~e z powodu fizycznej lub umyslowej choroby' 

me moze podorac swym obowiijzkom, poniewai z tego powodu 
oie moina go mimo jego woH zl'oiyc z urz~du. ZastE:pca zowie 
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5i~ w tym wypadku co a diu to r; ustanawia go biskup, z wiE:kszym 
Iub mniejszym zakresem dzialania wedlug tego, ezy paroch do 
pefnienia funkcyi wcale lub tylko cz~sciowo jest niezdolny. Koadju-
1:ora moie biskup ustanowic takie parochowi, kt6ry dla braku 
wyksztakenia lub znajomosci przepis6w koscielnych okazal si~ nie
.zdolnym do zawiadywania parafiij. 

b) Jeieli paroch wyda\a si~ na dluiszy czas z swej parafii, 
'ustanawia bijdz sam za przyzwoleniem biskupa zast~pc~, bijdi 
mianuje go biskup. 

c) Takie w czasie zawakowania parafii ustanawia biskup 
;za5t~pc~, zwanego wikarym, cZE:sdej administratorem Iub 
;p row i z 0 rem. Tenie wykonywa wszelkie prawa parocha z wy
jijtkiem uiytkowania z prebendy. 

Jeszcze nadmienic naleiy, ie terminoiogia, co siEi tyczy po· 
mocnik6w i zast~pc6w parocha nie jest ustalona, ze wi~c wymie· 
nionych powyzej nazw uiywajij promiscue. 

3. D z i e k It n i. 

§ 55. 

Dziekani - decani ruraies, w niekt6rych dyecezyach archi· 
presbyteri (Erzpriester). lub tet vlcarii districtuum, vicari! foranei 
(8ezirkvikare) zwani - S,! to wedl'ug prawa dzisiejszego parocho
wie, kt6rym w pewnym okr~gu terytoryalnym poruczony jest 
nadz6r nad duchowienstwem i wykonywanie zarzijdzen biskupich. 
Dziekan6w ustanawia biskup, albo tet wybiera go niekiedy ducho-

- wienstwo, a biskup zatwierdza. 
Dziekani nie maj& wJasnej wladzy jurysdykcyjnej, !lie majij 

tei jako dziekani osobnego beneficyum, lecz Sij jedynie deiegatal1li 
biskupimi i dlatego biskup moze kaidego czasu odwo{ac dane 
im z!ecenie, chociai ich zazwyczaj mianuje dOiywotnio. Zakres 
ich dzialania okresla instrukcya, kt6ra w r6inych dyecezyach jest 
r6ina, ale zwykle nast~pui(lce zleca dziekanom czynnosci. 

a) Posrednicz(l w korespondencyi urz~dowej mi~dzy bisku· 
,pem i konsystorzem z jednej, a nizszem duchowienstwem z dru
giej strony; za ich posrednictwem pubHkui& si~ rozporz(ldzenia 
biskupie i konsystoryalne (ok6lniki, kurrendy) i znowu przez ich 
ifE:Ce przechodzij sprawozdania lub prosby piSmienne proboszcz6w. 
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b) Sprawui~ nadz6r nad duchowiefistwem i koscio}ami wo> 
g6Je nad stan em re\igijnym parafii, baezyc majq przeto w SICZ€

g61nosci, aby duchowni wiedli moraine zycie, aby parochowie 
nalezycie speJniali swoje obowiqzki, aby kosci61' w nalezytym sta
oie byJ utrzymywany i 1. d. W tym eelu mai& od czasu do czasu 
wizytowac parafie i uczynione spostrzezenia udzielac biskupowi 
W osobnem sprawozdaniu. 

c) W razie smierci parocha maj,! zjechac na miejsce, opie~ 
cz~towac papiery urz~dowe, zabezpieczyc rnaj&tek beneficyalny 
i zarz<!dzic tymczasem co nalezy wzgl~dem zawiadywaniaparafii. 

d) lnstaluj(! nowych proboszez6w 0 czem jeszczep6iniej. 
e) Maj& nadz6r nad ziirz&dem maj&tku koscielnego, mianowi

de sprawdzajq rachunki, kt6re parochowie biskupom przedktadajq. 
lone sprawy zlecone Sq dziekanom cz~sto na podstawie 

osobnej deJegacyi biskupiej. 
Dziekanom s}uzy honorowe pierwszenstwo przed resztq du

chowiefistwa. 
Obowi",zkiem dziekana _ jest takie zwo}ywac od czasu do 

ezasu - raz Illb dwa razy do roku -- t. zw. k 0 n g reg a c y e 
d e k a n a I n e, czyJi jak je ZWq w Niemczech konferencye kapitulne. 
Juz dawniej nakazywaty ustawy koscielne odprawianie takowych. 
ale w wielu dyecezyach posz}y w zapomnienie. Dopiero w now
szych czasach zaprowadzono je znowu; tak np. zaleca je pismo 
papieskie "Singular! quidem" z dnia 17. marca 1856 wystosowane 
do biskup6w austryackich z powodl.l zawarcia konkordatu. Ce"
lem tych konferencyi jest z jedl1ej strony omawianie wazniejszych 
kwestyi, dotyczijcych iycia koscielnego, miaoowicie z zakresu 
praktyki paroehialnej, z drugiej strony t8kie piel~gnowanie nauk 
koscielnych. Cz~sto przeznaeza biskup temat do rozpraw pismien
nych i ustnych. 

W niekt6ryeh dyeeezyach majij sobie dziekani przydanych 
do pomoey innych jeszcze kaplan6w, w innych znowu na od
wr6t dziekani kilku okr~g6w poddani Sij jeszcze nadzorowi star
szych dziekan6w. 

C) Wyja.:tkowe .stosunki hierarchiczne. 
§ 56. 

PrawidJowa organizaeya hierarchii koscielnej, kt6rijsmy w po
przednich §§ poznali, nie wsz~dzie da si~ przeprowadzic; fakty-
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ant'! stosunki ezyniij nlekiedy koniecznem zboezenie od normal
nego ustroju koscielnego. Terytorya, w kt6rych organizacya ko
sdelna w calosci jest przeprowadzona, zowi", si~ provinciae sedis 
apostolicae, inne terrae missionis. Nadzwyczajoq organizaey~ 
maj~ przedewszystkiem kraje, niedawno z poganstwa nawr6cone' 
rozw6j hierarehii idzie tu zazwyczaj nast~pujqcym torem. Naj~ 
pierw staje na ezele stacyi misyonarskich (missiones) prefekt apo
siolski, to jest kap~an opatrzony od papieia bardzo obszernem 
petnomocnictwem, nie majqcy atoli swi~cenia biskupiego. P6iniej 
kiedy jut chrzescijanstwo poczyna si~ rozszerzac, kiedy mianowi
de zachodzi potrzeba wyswi~cania kapian6w, mianuje papiez na
czelnikiem misyi biskupa in partibus infidelium, jako wi k are go 
a p 0 s to Is k i ego. Obowiqzki paroch6w spetniaj(! poszczeg61ne 
.zaldady misyjne. Wsr6d sprzyjaj(!cych okolicznosci przeksztaka 
si~ potem wikaryat apostolski w rzeezywiste biskupstwo. 

Wikaryusz6w lub prefekt6w apostolskich ustanawiac zwykt 
papiez dalej w krajach niegdys katoliekkh, gdzie obecnie ludnosc 
katolicka w znaeznej zostaje mniejszosci lub gdzie rZijd niekato
·Hcki stawia przeszkody w urzijdzeniu prawidJ'owej hierarchii. Tego 
rodzaju wikaryaty istniej", np dia Niemiec p6rnoenych w Sakso
nii, w Konstantynopo!u. Wreszcie mogq i w krajaeh, gdzie orga
nizacya koscielna jest jUi dokonana, zajsc nadzwyezajne stosunki, 
kt6re k~ad'l tam~ wykonywaniu rzqd6w biskupich. Jezeli oie moznll 
si~ spodzi:wac rychtego ustania tych przeszk6d, mianuje papiez 

. riadzwycz3Joel!o pernom. w charakterze wiktrego apostolskiego, 
Zakres dziatanid wikaryusz6w apostolskkh nie jest prawem 

okres!ony; w~asnie, ze Sij to delegaci papiesey w nadzwyczajnych 
ustanawiani okolicznosciach, takze mandat leh stosuje si~ do tych 
okolicznosci i b&di obszerniejsze, b'ldi szczuplejsze zawiera atry
bueye. Naezeln'l, wJadzq wszystklch terrae missionis jest Congre
gatio de propaganda fide. 

Z pod zwyczajnej hierarchii koscielnej wYi<::te jest tei cz~
stokroc wojsko i to alba na czas wojny, albo takie w czasie 
pokoju, W Austryi jui w XVI. w. poruczaii papieie osobnemu 
delegatowi sprawowanie obowi'lzk6w duszpasterskich dia wojska 
po~cz~s woiny; od roku 1689 zas otrzymat iurysdykcy~ nad 
WOjSklem tak na czas woiny jakotei na czas pokoju kai:doczesny 
nu.ncyusz Wiedetiski, kt6ry m6gl' jq przelac na kapeJana cesar
skiego. Osobnego wikaryusza apostolskiego dla armii austryackiej 
.ustanowil papiez Klemens XL w r. 1720, pozostawiaj~c cesa-
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rzowi prawo nominacyi. Odtlld piastowar ten urzlld kapeJan ce
sarski z zakonu Jezuit6w; po zniesieniu tego zakonu (1773) po
Jijczony byr wikaryat apostolski z biskupstwem Wienerneustad.,
skiem, kt6re w r. 1785 przeniesione zosta!o do St. polten. Do ... 
piero w 1826 pocz~to nominowac samoistnych wikarych dla armii, 
kt6rym papiei zazwyczaj nadaje godnosc biskup6w in partibus, 
infidelium. Papiei Pius VI. okresm (w r. 1788) ich zakres dziara
nia pod wzgl~dem jurysdykcyi koscielnej. Pod wikarym czyli 
biskupem polnym (Feidvicar, Feldbischof, vicari us apostolicus, ca
strensis, capelanus major) zostaje reszta duchowienstwa woisko+ 
wego, kt6re jest obecnie zorganizowane w spos6b nast~puillCY t. 

Odpowiednio podzialowi na okr~gi wojskowe (MiliHir Terri .. 
torial. Bezirke), podzielone SCI kraje austryacko-w~gierskie na 16 
parafii wojskowych, tak ii kaidy okr~g stanowi osobnll para
fif: (Seelsorge· Bezirk) z proboszczem (MHitarpfarer) na czele. 
Pod proboszczami zostajq duszpasterze (Militar. Curaten), ustano
wieni w szpitalach, zakJ'adach wojskowych i niekt6rych garnizo
nach, dalej kapelani (Militar·Kapelalle) porozdzielani pomi~dzy 

pojedyncze oddzialy wojskowe. Wikaremu dodany jest konsystorz. 
(Feldcollsistorium), skl'adajijcy si~ z dyrektora i dw6ch sekretarz6w. 
Wikaryusza i proboszcz6w mianuje cesarz; duszpasterzy i kapela7 
n6w minister wojny na wniosek wikaryusza z posr6d kandydat6w$. 
przedstawionych przez blskup6w dyecezyalnych, w stosunku do 
ilosci wojska, rekrutujijcego si~ z ich dyecezyi. • 

Zakres dziatan'a proboszcz6w i innych duchownych wOjsko", 
wycb pod wzg!~dem koscielnym oznacza wikary polny; w Slj:zec 

g611l0sci majE! proboszczowie utrzymywac metryki pu~k6w i oddzia~ 
lOw wojskowych, kt6re w ich parafii majq sw6j okr~g uzupel'nia
jijcy. W czasie wojny powoluje si~ duchownych wedle po
trzeby z posr6d obowiqzanych do sluiby wojskowej; na czele· 
staje przy kaidej armii proboszcz polny (Feldsuperior). 

Jurysdykcyi duchowienstwa wojskowego podlegajq podczas 
pokoju wojskowi, pe~niClcy w stal'ej armii cZYfmie sll.lib~; niemniej 
ich zony i maloletnie dzieci wsp61ni~ z nimi zyjijce. Naleiijcy do 
obrony krajowej podlegai& jurysdykcyi duchowienstwa cywilnego, 
nawet w czasie gdy Slui& czynoie. W razie mobilizacyi zas rozpo
sciera si~ jurysdykcya duchownych wojskowych na wszystkie osoby,. 
nalez~ce do zmobilizowanej armii. 
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TYT U t. Hl. 

ZMIANY W URZI;DACH KOSCIELNYCH. 

§ 56. 

Organiz~ ~ierarch.ii koscielnej jakkolwiek od wiek6w ustalony 
?odleg~ przect'~z ustawlcznym zmianom, tak co do Iiczby urz~d6w, 
l~ko!~z co do terytoryalnej ich rozciqgJosci. W miar~ rozszerzania 
Sl~ wla~y katolickiej. w miarf: zmienionych stosunk6w spolecznych 
lub polnycznych zmienia si~ tez kaidoczesny stan ustroiu kosciel
~ego. J~st w tej mierze zasada, ze tak ustanowienie no~ych bene
flCY~W I prebend, ere c t i 0, jakotei zmiana jUi istniej&cych inn 0-

vat.lo, wyjsc moze jedynie od wtadzy koscielnej. W dZiSlejszych 
atoh .sto~unkach, gay organizacya urz~d6w koscielnych zazwyczaj 
stosuJe Sl~ do podzialu politycznego i adminis~racyjnego, gdy dalej 
wJa~ze koscielne maj(l sobie poruczone po cz~sci takie sprawo
~ame czynnosci paiistwowych, gdy wreszcie kaida zmiana bene
flcy6w oddzia!ywa na stosunki majqtkowe, a te zn6w dotykajq nie. 
~al zawsze sfery panstwowej, zawisty wymienione zmiany zazwyczaj 
jeszcze do zatwierdzellia rZqdowego. Tak postanawia takz~ ustawa 
austrya~k~ z 7. "maja 1874 (w § 20), ie ustanowienie nowych 
dyecezYI I parafll, zmiana granic jUl istniejqcych, dalej ustano
wleme, podziak iub potqczenie prebend, wymaga zezwolenia rZq
dowego. 

C~ d? kwesty!, kt6ra wladza koscielna powoJana jest do 
ustanawlama lub l.mlany beneficy6w, praktyka koscielna nle zawsze 
byla jednolitq. W dawniejszych czasach erekcya biskupstw naleza.ta 
do metropolit6w i synod6w prowincyonalnych, powo!i jednak 
p~zeszro to prawo na papieia i pozostalo przy nim juz od XI. 
~lekl.l. Nat?miast trzymano si~ i nadal przez dtugi ,zas zasady, 
z~ wszystkle benef:cya w obr~bie dyecezyi ustanawia i zmienia 
blskup .. W tej ~as~dzie jednak p6zniejsza praktyka uczyniJa wylom 
stanOWH'IC wY.J&tkl na ~zecz papie};a. Wedlug dzisiejszego prawa

o 

potrzeba .bowl~m ~atwH:rdzenia papieskiego takze do erekcyi lub 
mnowacYI kaplt1.l1 I kollegiat, tudziez prelatur kapitulnych nle zas 
zwykfych kanonii. ' 

Ustawy koscielne zalecajq, aby nie tworzyc nowych benefi
cy6w, gClzie tego nie wymaga rzeczywista potrzeba, lub przewaine 
wzgl~dy na dobro kosciol'Cl. Nieodzownym warunkiem jest takze 
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cdostateczne uposaienie, dotatio, nowej;!o benefkyum, tak, aby 
pokrycie pot'lczonych z niem wydatk6w. w szczeg61nosci titrzyma
nie beneficyata trwale by to zapewnione. Jeieli erekeya nowego 
beneficyum UWlacza w czemkolwiek nabytym prawom, nalezy 
wysluchac osoby inieresowane. Wreszcie rezydencya beneficyata 
w stosownem znajdowae si~ rna rriiejscu, locus congruus, a mia
'l1owicie stoJic~ biskupiij nalezy zak!adac tylko w miastach. 
Gdzie organizacya koscielna juz jest prawidfowo przeprowadzona, 
tam erekcya nowego beneficyum lqczy si~ zazwyezaj ze zrnianCl 
juz istniejqcego. Zmian takich r6wnie nle naleiy przedsi~hrae bez 
widoeznej kosciola lubwiernych korzysci, gdyz zasadniczo raz 
ustanowione beneficyum pozostae rna nietkni~te. Najez~sciej 

jednak jui sam wzrost ludnosci \11, ymaga koniecznie zmiany okn;g6w 
duszpasterskkh ; niekiedy znowu nadarzaja. si~ nowe zr6dta dotaeyi, 
dozwalajijce uskutecznic dogodniejszy dla ludnosci podzial tery· 
toryalny. Dqzyc do tego kazq mianowide ustawy koscielne tam, 
gdzie parafianie dla wielkiej odlegtosci lub dr6g uciijiliwych fiie

·latwo dostae si~ mog'!. do swego kosciola. Wynikajqcym stqd 
niedogodnosciom moina niekiedy zaradzic przez sam€! zmian~ gra
nk mi~dzy s'I,siedniemi okr~gami; niekiedy zas potrzeba w tym 
celu ustanowic o50bne beneficyum. Jednq i drugij zmian~ oznaczajij 
wyrazy sectio, divisio, disrnembratio, (Auspfarrung, Umpfarnmg). 

.Zezwolenia beneficyata nle potrzeba do tego rodzaju zmian, byle 
mu pOlOstaia nie uszczuplona kongrua. Natomiast nie moina 
wbrew woH beneficyata uszczu plie jego dotacyi; jeielizatem nowe 
beneficyum rna otrzymac cz~se dotacyi dawnego1 naleiy z usku· 
tecznieniem tej zmiany czekac wakansu. 0 He z dawn ego 
beneficyum nie moina Ilzyskac dotacyi, majq reszt~ uZllpelnie 
parafianie. Wys£uchac naleiy parafi~ i patrona. - Jezeli 
wskutek podzia}u erygowano nowy kosci61' parochialny, pozostaje 
renie zazwyczaj do pierwotnego w pewnym stosunku zaleznosci 
jako ecclesla filia do ecclesia matrix. Miar~ tej zaleinosci oznacza 
orzeczenie erekcyjne; takowa polega cz~sto tyiko na prawach 
honorowych kosciola macierzystego, czasem jednak no. prawach 
materyalnych. Mianowide pozostajq niekiedy parafianie kosciola 
jilialnego obowiqzani do swiadczeti. na rzecz dawnego benefi-
cyata. Prawo austryackie stanowi w tei mierze, ze parafianie 
wytqczeni z dotychczasowego zwiijzku parafialnego, wolni Sq od 
swiadezeti. no. rzecz dawn ego parocha, chyba, ie takowe polegajCl 
.Da tytule prawa prywatnego Iub ie przy dismembracyi inClczej 
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·.si~ um6wiono. Takie gdzie z dawniejszyeh czas6w takie swiad
-czenia . pozostaly, maj" przy sposobnosci najbliiszego wakansu 
przejsc no. parocha parafii, do kt6rej zobowi<izani obecnie nalei<i. 

Zmiana beneficyum dotyczyc moze takze samej tylko pre
hendy, niedotykaj&c w niczem urz~du wlasdwego (dismembratio 
w scisl. znaczeniu derninutio). 0 tern stosowniej m6wic w dziale 

-{) prawie majqtkowem. 
Przeksztakenie beneficy6w moze daJej miee miejsce w prze

dwnym kierunku: to jest przez stale p 0 h~ c; zen i e, unio, tak 
ii dwa lub wi~cej beneficy6w stanowi<i odt'ldjedno. I tej zmiany 
nie na!eiy przedsi~brac bez shisznyeh powod6w; w szczeg61nosci 
dozwalajq ustawy ~<!czyc beneficya, ~dy dotacya jednego z nich 
.zupelnie zagirH:;ra lub znacznemu IlJegla uszczupleniu gdy 
kosci61' zniszczal', a nie rna srodk6w d6 jego Odbudowa:ni~, gdy 
tylko ~'lCZqC rnniejsze beneficya zwlaszcza simplicia, mozna uzyskac 
,srodki no. utrzymanie seminaryum. Pr6cz og6lnych warunk6w 
~in[lowaeyi zawisl'o J'qczenie beneficy6w jeszeze od nast~pujClcych 
wyrnog6w: 

1) Blsku p WlBlen uzyskae zezwolenie kapitu}y. 
2) Jeteli beneflcyum podlega patronatowi swieckiemu, potrze

,ba zezwolenia patrona; zez'.volenie patron::! duchownego nie jest 
potrzebne. 

3) Beneficya poJijczyc si~ maj"lce, winny si~ znajdowac 
w tej samej dyecezyi i 

4) nalezec do tej samej kategoryi; nie wolno zatem l'lczyc 
,beneiicy6w swieckich z zakonnerni, dllszpasterskich z prostemi, 
iparochialnych z katedralnerni, podleg~ych patronatowi z beneficyami 
wolnej kollacyi. W szezeg61nosci wzbroniono }'lezyc bendicya 
.z prebendami nalei"lcemi do d6br sto}owych biskupich lub kapi
tulnych. 

Stosunek beneficy6w po dokonanej unii przybrac moze roz
maite formy; odr6iniamy gMwnie trzy rodzaje pOfqCzenia, wed}ug 
tego ezy takowe jest scislejsze ezy wolniejsze: 
,. a)'Unio per confusionems. extinctiva tj. zupe}ne 

,zlanie si~ beneficy6w, tak it w miejsce dawniejszych powstaje 
,beneficyurn zupel'nie nowe, h!czqce w sonie wszystkie prawa i przy
wileje pierwotnych beneficy6w. 

b) Unio per subjeetiollem s. accessoria 1. j. takie po
l''lczenie, przy kt6rym jedno beneficyum trac'lc swoj& samoistnosc 
'Poddane zostaje innernu; beneficyum pozostaj~ce przy swych ora-

Ritt"e)'. Prawo koscielne: Tom L 13 
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wach z0wie si~ gMwnem, ben. principale, ecclesia matrix, bene~ 
ficyum zas pierwszemu poddane, accessorium, ecclesia filia. W tak~ 
spos6b bywajq zazwyczaj hlczone parochie. 

c) U n i 0 per a e qua lit ate m cz. u n i 0 a e que p r i n ci p a
tis; jestto pokqczenie na zasadzie r6wnorz~dnosci - kaide benefi· 
cyum zatrzymuje zupeknie dawnq swojl:l odr~bnosc, a pO~Clczenie 
objawia si~ tylko w tern, ie oba beneficya sC} w r~ku tego samego 
beneficyata. Zazwyczaj tego rodzaju pO~qczenie dotyczy biskupstw ; 
w ten spos6b np. POlqCZOne SEt od r. 1821 dyecezye gnieznien
ska i poznanska. 

Odr~bnym rodzajem unii jest inkorporacya, 0 kt6rej jUi wy
zej byka mowa. 

Wreszcie moze bye wypowiedziane zupelne zniesienie bene· 
ficyum, sup pre s s i 0, ext inc t i 0, mianowicie wtedy, jeieli takowe
stracilo warunki bytu, bqdz to, ze eel, dla kt6rego zostalo ustano
wione, jui nie istnieje lub nie da Si~ osiqgnl:J,e, b'ldz tez, ie w skutku 
zniszczenia dOtacyi, beneficyurn pozbawione jest srodk6w egzysten
cyi. Takie pozwala soh6r l'rydencki zniese mniej potrzebne· 
prebendy kapitulne, jeieli winny sposoh szczupl'a dotacya reszty 
prebend nie da si~ polepszye; rna jednak na to przyzwolie kapi. 
tula, a przy prebendach podleglych patrollatowi swieckiernu takie 
patron. 

Co innego jest przelliesienie, t ran s I a t i 0, kt6re pozostawia 
nietkni~tCl dotacy~ i inne prawa benelicyum, lecz tylko 1'<\czy je 
z innym kosciolem lub inn& miejscowosci'l. Przeniesienie wtedy
zwl'aszcza staje si~ koniecznern, jeieli kosci61', przy kt6rym bene
ficyum jest ustanowione, zniszczony nie rna srodk6w na jego reo 
stauracy~. Pierwszenstwo rna w takim razie kosci61 macierzysty .. 

TYTUt. IV. 

SYNODY JAKO IUDZWYGZ1I.JNY ORGAN RZADOW KOSClELNYCIt. . " 

A) Sobory powszechne. 

§ 58. 

Poznalismy po szczeg61e wszystkie urz~dy, stanowi'ice razem 
'bierarchi~ - kaidy z nich sprawuje cz~se rZ'ldow koscielnyeh w prze~ 
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kazanym sobie zakresie. Ta dzialalnosc wystarcza w normalnych 
stosunkach: kiedy jedllak w zyciu koscielnem zajd .. nadzwyczajne 
wypadki, kiedy przychodzi zal'atwie sprawy, dotykaj~ce caJ'ego 
spol'eczenstwa koscielnego, natenczas sarna przez si~ ujawnia si~ 
d~illose wsp61nego we wsp61nych sprawach dzialania. Od samych 
pocz'ltk6w chrzescijanstwa odbywaty si~ zgromadzenia zwierzehni
k6w koscielnych, a prawo uznaj&c potrzeb~ takowych, uj~ro je 
w stale formy. Zebranie reprezentantow koscioJa, w prawnych zwo
lane i odprawione forl11ach, zowie si~ con c iii u m, s y nod u s, 
a jeieli gromadzi przedstawicieli caJego koscio~a, con c iii u m g e
nerale cz. oeeumenicum. 

Nauka 0 soboraeh powszechnych, 0 ich skladrie, sposobie 
obrad, waznosci uchwal, stosunku do papieia, nalezy do najsporm 
niejszych kwestyi prawa koscielnego. W najnowszym zWfaszcza 
czasie zwolaniesoboru Watykanskiego i jego uchwaly daJy pow6d 
do nader iarliwych i nami~tnyeh w tym przedmiocie dyskusyi; 
nie rna prawie iadnej normy prawnej sobor6w dotycz'lcej, kt6rejby 
w ci!}gu tych spor6w oie zakwestyonowano. Do nalezytego zoryen
towania si~ i pozyskania objektywnej podstawy niechaj posluiij 
nast~pujClce uwagi: 

Historya prawa koscielnego swiadczy dowodnie, ze formy 
prawne, wedle kt6rych sobory powszechne odprawiano, ustawicznie 
zmieniaiy si~. Byly ku temu dwie szczegolnie przyczyny; po pierw
sze stosunek w~adzy biskupiej do wladzy papieskiej uJega} jak 
widzielisrny przeobraieniu, co znow konieeznie oddzialywae mu. 
sialo na prawne stanovvisko sobor6w. Dose b~dzie jesli w tym 
wzgI~dzie wskaiemy na roinic~, zachodzl:J,cij mi~dzy soborarni late
ranenskiemi w XII. i XIII. wieku z jednej, a konstacyenskim i ba
zylejskim w wieku XV. z drugi~j strony. Powt6re sob6r powszechny 
reprezentuj~c wraz z papieiem najwyiszl:J, w kosciele wladzl:; pra. 
wodawcz&, m6gk tern samem kaidego czasu zmienic dotyczllce go 
ustawy: to jest sam stanowU dla siebie prawidla post~powania,. 
nie b~dl:J,C w tej mierze kr~powany trybem sobor6w poprzednich. 
Jakie wobec tych ciag~ych zmian mowie 0 og61nych przepisach 
zawsze i wsz~dzie obowiqzuj'icych? Czyi moina dlatego, ie w pe
wnym czasie soh or trzyrnal si~ jakiej normy, uwaiac takow'l jako 
niezmiennCl? Bl'&dzi przeto, ktoformy prawne pierwszych wiek6w 
chrzescijanstwa iub ktorejkolwiek innej do by historycznej podnosi 
do znaczenia ustaw zasadniczych, poczytuiC}e wszelki innytryb 
post~powania za nielegalny .. Naszem zdaniem nie moina kwestyi 

13* 
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o prawnych formach soboru stawiac inaczej jak historycznie; to 
jest pytajqc, Jakie one byJ'y w lej lub owej epoce. I ze wzgIE!du 
na nasze czasy na tern jedynie stan,!c moiemy stano\\! isku; gdy 
zas najbliisze naszyeh czas6w sobory Sq trydeneki i watykanski, 
przeto formufujemy nasz!:! kwestYE! w ten spos6b: jakkh form 
prawnych trzymaJ'y si~ wymh·nione sobory W swyeh obradaeh 
i uchwarach? Z odpowiedzi, kt6rq damy na to pytanie, nie. da 
si~ wysnuc wniosek ani co do przesdosci ani co do przyszl'osci : 
to jest nie twierdzimy, ie tak bylo dawniej, ani tei, ie tak powinno 
bye zawsze, leez stwierdzamy fakt. - Z tern zastrzeieniem tedy 
rozumiee nalezy nast~pui'lee przepisy 0 odprawianiu sobor6w 
powszechnych: 

1) Prawo zwo~ania soboru powsz. sluiy paplezowi. 
2) Udziat W soborze maj'l- a to z glosem rozstrzygaj'leym 

(votum seu suffragium decisivum); 
a) na moey wlasnego, z ich stanowiska hierarchicznego 

wyprywaj&cego prawa, wszysey biskupi, . bez wzgl~du jaki pr6cz 
tego zajmui'i stopien, ezy zawiadujq dyecezYil lub nie, a wi~c takze 
biskupi in partibus; 

b) na ,mocy prawa: kardyna},owie, chociaz oie Sij biskupami, 
generarowie zakon6w, opaci uposazeni jurysdykcy& biskupi& i prae-
1ati nullius. 

Pr6cz tego powolani bye mogq do uczestnictwa w obradach 
inni takze duchowni, a nawet osoby swieckie _- ale tylko z glo:
sem doradezym ,votum seu suffragium eonsultativum). 

Do wainosci soboru nie potrzeba, aby wszyscy uiskupi 
by Ii obecni, byle tylko wszyscy naleiycie bylizawezwani lub 
przynajmniej 0 zebrac si~ maj(jcym soborze zawiadomieni. Biskupi 
obowi~zan Sq osobiscie brae udzial w soborze; w razie wainej 
przeszkody mog<:i wprawdzie dac si~ zast<lpic przez pelnomocni
k6w (procuratores), kt6rym jednak tylko glos doradezy jest 
przyznany. 

3) Ob, adorn przewodniczy papiei osobiScie lut przez zastE!pc~. 
zresztq stosuje si~ tok obrad do regulaminu, przez sam sob6r 
uchwalonego, lub przez papieza ustanowionego. Regulamin 
stanowi mianowicie takie 0 sposobie g~osowania. 

4) Moe obowi&zuj"lea uehwal zawisla od zatwierdzenia pa~ 
pieia; wyplywato ze stosunku wradzy biskupiej do papieskiej. 
o czem juz poprzednio byJa mowa. 
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Sob6r powszeenny jest najwyzszem cial'em ustawodawczem; 
przedmiotowo zakres jego jest nieograniczony, obejmuje tak rzeczy 
wiary jak dyscypliny, wog61e wszystkie moiliwe kierunki iycia 
koscieln~go. Jak obfitego mianowicie materya~u prawnego dostar
czyl'y uchwa~y sobor6w powszechnych w pierwszyeh zwlaszcza 
wiekach chrzescijanstwa, przekonywa historya prawodawstwa ko
scielnego. 

B) Synody partykular1l6, 

§ 59. 

Na tej samej zasadzie, co sobory powszechne, na potrzebie 
wsp61nego w wazniejszych sprawach dzial'ania, polegajq synody 
partykularne, to jest zebrania zwierzchnik6w nie carego koscioJa, 
leez poszczeg61nych terytory6w. Jak zas w hierarehii koscielnej 
lllstaiiky si~ dwa gMwne terytorya jurysdykcyjne, okrE!g metropo
litalny czyli prowincya i okreg biskupi czyJi dyeeezya, tak tei 
i synody partykularne S€l albo prowincyonalne albo dyece
zyalne. 

I. Sy n () d Y pro win c yon a I n e. lnstytucya synod6w pro
wineyonalnych powstal'a niemal jednoezesnie z ustrojem metropo
Iitalnym. Wedrug dawniejszych us'taw, mieli metropolici co rokl.l 
dwa razy, wedlug p6zniejszych przynajmniej raz w rok zwo}y
wac synody; przepis ten cz~sto ponawiany, a maro przeslrzegany 
zlagodzLr sobor trydencki, nakazui&c odprawiac synody prowin
cyonalne przynajmniej co trzeci rok. W praktyee jednak nawet 
uehwala trydencka nie zdolara si~ utrzymac; pomin&wszy Niemcy, 
gdzie jut w srednich wiekaeh zanieehano odprawiania synod6w 
prowincyonalnych, us!aiy takowe takze w innych krajach z kon
cern XVi. lub w ci<:igu XVii. wieku. Dopiero za naszyeh czas6w 
pocz~to na nowo odprawiac synody prowincyonalne. Obowiqzuj~ 
w tej mierze nast~pui~ce przepisy: 

L Synod prow. zwolac rna metropolita, a w razie gdyby 
w tern byJ'a przeszkoda lub stolica metropolitalna by1a osierocona, 
najstarszy sufragan w dyecezyi. 

2. Prawo i obowi(jzek uczestniczenia w 3ynodzie mai~: 
a) cum voto decisivo: wszyscy biskupi sufragani, pralaci 

cum jurisdictione quasi episcopaJi i praelati nullius, wikaryusze 
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kapitulni i episcopi exemti. Ci ostatni wybieraj~ raz na zawsze 
jednGi z najbliiszych prowincyi. 

b) Cum voto consultativo: biskupi in partibus, dalej kapitu!y 
metropolitaine i biskupie przez prJkurator6w, proboszczowie 
kosciol6w kollegiackich, opaci, przeorowie i prowincyatowie tych 
zakon6w, kt6rym poruczol'le dus:zpasterstwo. Pr6cz tego powo!ani 
bye mogq wedlug zwyczaju i inni jeszcze duchowni, np. repre
zentanci wydzial6w teologicznych, a nadto kaidy biskup moie 
przybrae sobie konsultora, sekretarza i t. d. Maj~cy votum decisi
vum moie, gdy sam z wainych powod6w nie bierze udzia!u 
w obtadach, wyslae zast~pe~; ezy jednak zast~pcy stuiy gtos 
stanowczy ezy doradczy, rozstrzyga zwyezaj, lub w braku ustalo
nego zwyczaju sam synod. 

3. Zakres dzialania synodu, jest gl6wnie prawodawezy; ale 
pr6cz tego przekazane byty synodom takie do zal'atwienia czyn~ 
nosci sCjdowe i aJministracyjne; jak mianowicie Sq.1 nad bisku
pami, zezwalanie wizytacyi dyecezyi, nadz6r nad seminaryami; 
po wi~kszej cz~sci, przes:dy one p6iniej na papieia lub zostaly 
przy samym metropolicie. 

4. Obradom przewodniczy metropolita, uch wafY zapadajet 
wi~kszosciij glos6w. Do ich waznosci nie wymagaty dawniejsze 
ustawy zatwierdzenia papieskiego. Cz~sto jednak metro politi sami 
dopraslali si~ konfirmaty papieskiej; a Sykstus V. okreslaietc 
zakres dzialania kongregacyi conciIii Tridentini :liecir jej takie 
badanie uchwar synodalnych w tym kierunku, ezy takowe l1ie 
sprzeciwiajCI si~ ustawom trydenckim. W tym celu ustanowiony 
jest osobny wydzia~, congregatio particularis super revisione sy
nodorum provincialium, kt6ry zbadawszy w powyzszym kierunku 
uci1waly synodu przesyla je metropolicie do ·publikowania. 
Ustawy synod6w prowincyonalnych zowiq si~ zazwyczaj statllta 
synodorum provincialium. 

Obok synod6w prowincyol1alnych zwolywano zwtaszcza 
w czasachdawniejszych takze synody wi~kszych okr~g6w, mia
nowicie patryarchalnych i prymasowskich. Tak np. w Polsce zwo· 
.rywat prymas biskup6w obu prowincyi. 

II. Irmy charakter jak sobory ekumenicme i prowincyorialne 
majq synody dyecezyalne. Na tamtych bowiem radz(l 
i uchwalaiGi biskupi jako r6wni z rownymi, jako dzieriycieJe je
dnakiej wl'adzy koscielnej. W obn;bie dyecezyi zas wszelka wta-
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·dza jurysdykcyjna jest przy biskupie; ktokolwiek inny w jego te
rytoryum rna poruczone rz~dy koscielne, wykonywa ie tylko 
w jego imieniu i zast~pstwie. Nie Iicowal'oby z tc} zasadij, gdyby 
postanowieniom choeby catego duchowienstwa dyecezyalnego 
przyznae . moc ograniczaj~c~ wolne rZCIdy biskupa i dlatego tez 
zgromadzenia tego duchowiefistwa nie mog& wobec biskupa in
nego zajije stanowiska jak tylko cial' doradczych, Chociai wi~c 
liczne ustawy kostielne, a w koncu uchwala soboru trydenckiego 
nakazui& hiskupom zwo~ywac synody, to nie mia!y one nigdy 
znaczenia cial prawodawczych, lecz jedynym ich celem byro siu
iye biskupowi rad& w wainiejszych sprawach koscielnego rzqdll, 
,mianowicie w zakresie ustawodawstwa biskupiego. 

Odprawiac nalezy synody dyecezyalne wedle nast~pui&cych 
,przepis6w: 

1) Prawo -zwol'ania synodu sluiy biskupowi konfirmowa· 
iflemu (choc by ieszcze nie byJ' konsekrowany), w czasie wakansu 
wikaremu kapitulnemu, gerierainemu zas tylko za specyalnem 
umocowaniem. 

2) Sob6r trydencki poleca zwoJywae synody dyecezyalne 
co roku, tego przepisu atoli nie przestrzegano naleiycie, i jak 
prowincyonalne tak tei dyecezyalne synody wyszly powo!i ze 
zwyczaju, dopiero od niedawna pocz~to je cz~sciej zwokywac. 

3) Obowiltzani do uczestniczenia S£!,: wikary general ny, ka
pituJ'y i kollegiaty przez zast~pc6w, pralaci swieecy, z zakonnych 
ci, co £lie podl(!gai& kapitulom generalnym, wszyscy bez wyjqtku 
duchowni, sprawui~cy curam animarum, posiadacze zas prostych 
beneficy6w i inni duchowni tylko, gdzie taki istnieje zwyczaj lub 
gdy rna bye traktowana poprawa dyscypliny albo sprawa caly 
kler dotyczqca. W wi~kszych dyecezyach wolno niekiedy bisku
porn £la podstawie specyalnego upowaznienia zwol'ywac z kai
dego dekanatu po kilku tylko duchownych. 

4) Wfasciwe uchwa}y nie zapadajCI, poniewai ostateezna de
cyzya zawista od biskupa. Dlatego tak zwane statuta synodorum 
<iioecesanarum SCI to whl~ciwie przepisy biskupie i £lie potrzebujCj 
przeto zatwierdzenia papieskiego. 0 tyle tylko synod dyecezyalny 
,aziara samoistnie, ie ustanawia egzaminator6w do tak zwanych 
konkurs6w parochialnych, 0 czem jeszcze p6iniej, tudziez ozna· 
cza duchownych, kt6rych uwaia za godnych i uzdolnionych, by 
,1m papiez jako swym delegatom zlecat poszczeg61ne czyn-
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110sci S'lctowe (examinatores, judices synodales, judices in par-

tihus). . 1.' 

Niekt6re ustawodawstwa panstwowe czymly zw01am~ sy~Q~· 
d6w zawislem oa zezwo!enia rza.,du, ~o dziS po wi~kszeJ C~~SCI 
usta~o. W Austryi oie istnieje w tym wzgl~dzie zadne ogramcz~~ 
nie, tylko publikuja.,c akta synodalne rna i: .bisku~ . jak .wszelkle 
nne rozporz'!dzenia. poctac do wiadomosci pohtycznej wladzy 

krajowej. 

ROZDZIAt. III. 

ROZDA WNICTWO URZI;DOW KOSCIELNYCH. 

P 0 g 1 ~ dog 6 1 n y. 

§ 60. 

Urz'ld koscielny otrzymac mozna tylko od wtadzy kosciel
nej, akt zas, moc'l kt6rego wJadza koscielna udziela urza.,d, zo
wie si~ pro vis i 0 (c 0 I rat i 0 w obszemiejszym znaczeniu). 
W szczeg61nosci nalezy rozdawniciwo urz~d6w jako akt jurys< 
dykcyi do papieza i biskup6w, kt6ryrn wog61e poruczone jest 
sprawowanie rZ'ld6w koscielnych. Z ta., zasad& umiaJ atoli kosci6r 
pogodzic wpJyw innych jeszcze os6b na obsadzenie beneficy6w, 
przyznaj,!c im prawo oznaczania osoby, kt6rej wradza koscielna 
rna urz'Id udzielic. Gdzie w ten spos6b ograniczony jest papiez 
lub biskl.lp w udzielanil.l beneficyum, zowie si~ prowizya ko
Ilieczll,!, provisio s. collatio non libera, gdzie zas sami 
nie tylko w~asciwego dope;nic majij nadania, ale gdzie zarazem 
pozostawiollY lm jest wyb6r osoby, prowizya jest woin,!, p r 0-

vis i 0 lib era cz. collatio w scisJem zllaczeniu. Rzeczony wpJyw 
zas na obsadzenie beneficy6w wykonuj& trzecie osoby - poje
dyncze lub zbiorowe ...,. albo sposobem wyboru, albo sposobem 
nominacyl, albo wreszcie sposobem prezenty, kt6ra znowu jest 
wyplywem prawa patronatu. Kt6ra z tych form w danym razie 
rna bye zastosowana, zaleiy najcz~sciej od rozwoju historycznego. 
Tern samem przybrafo rozdawnictwo beneficy6w hardzo r6zno
roallY charakter; mimo to jednak SCl pewne wymogi prawne 
kazdej dotycz'Ice prowizyi, a przeaewszystkiem wytkni~ta jut. 
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'p~wyiei zasada, ie wlasciwe przelanie wladzy koscielnej wycho
,dZI zawsze od papieia i biskup6w. Z natllry rzeczy zachodzi 
jedr.ak od tej zasady modyfikacya, co do samej godnosci pa. 
pieskiej, ktora nie majqc nad sob~ wyiszej wladzy, zupe~n:e 
odr~bnym w tej mierze podlega formom. Wykladaj<jc przeto 
rzecz 0 ro,zdawnktwie urz~dow koscielnych, 0 urzE::dzie papies
cldm m6wie naleiy osobno. 

TYTUt. l. 

W Y B 6 R PAP I E Z A. 

a) Rozwoj historyczny. 

§ 61. 

Kto i w jaki spos6b be2posrednio po sw. Piotrze powolany 
byl na stolic~ rzymskq, pozostaje dotqd kwesty'l wCltpliw&; jak 
daleko historyczne si~gajCl swiadectwa, jedynCl prawn& formt.!, usta
rnowienia papieia jest wybor. W V. i VI. wieku byJy ni !Jakie 
usi}owania, by zapewnic papieiowi wptyw na oznaczenie nas!~pcy. 
file odniosly one jednak iadnego skutku. Wybor zas odbywal' 
si~ pierwotnie tak jak w innyeh biskupstwaeh: to jest przez oko
licznych biskupow, duchowienstwo i gmin~ chrzescijafisk~. Nie· 
bawem jednak pocz~1i eesa~ze rzymscy wywierac w tej mierze 
stanowczy wpjyw, a to przedewszystkiem wtedy, gdy powol'ani 
do wyboru nie mogli zgodzie si~ mi~dzy sob,,!: Wdanie si~ wl'a
dzy swieckiej by!'o w ta.kim razie niemal konieczne, gdyi nie by!'o 
ustalonej prawem formy wyboru, nie byl'o w ogole przepisu, 
kogo w razie niezgodnosci wyborc6w uwaiac za wybranego. Nie 
pozostawalo jak apelowae do wyroku cesarskiego. W ten spo
sob rozstrzygn"!f n. p. cesarz Walentynian I. sp6r wyborczy na 
rzecz papieia Syrycyusza (r. 384), Honoryusz na rzeez Bonifa
cego l. (r. 419), a w kilka lat p6zniej (r. 426) ten sam cesarz 
ogoiny wydd przepis jak post'lpie w razie niezgody wyborcow. 

Niemniejszy wp~yw na wybor papieia wywierali ksi(lzc::ta 
germanscy, ktorzy po upadku panstwa rzymskiego ~:.awl'adrt~H 

Itali(l; tak Odoaker przy wyborze Feliksa III. (483), Teodoryk. 
,przy wyborze Symmachusa (498) i Feliksa IV. (526), Teodat przy 
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wyborze Sylwerego (536). Za ,rz<~d6w bizantyfiskich wymagano 
jui formainego zatwierdzenia; st(ld od polowy VI. w. wyrobUa 
'si~ praktyka, ie dokument stwierdzaiClcy wybor, przedkl'adano 
rezyduj&cemu w Rawennie namiestnikowi, kt6ry niekiedy sam 
go zatwierdza!', niekiedy cesarzowi do zatwierdzenia przedkladaJ. 
W dalszym dziej6w rozwoju zai~1i podobne stanowisko kr610wie 
irankofisey i niemieccy, gdy uzyskawszy koron& eesarsk& i mie
ni,!c si~ nast~pcami imperatorow rzymskich, mit';szae si~ pocz~\i 
w sprawy wfoskie. Z raw nie wywierai~ wptywu na ustanowie· 
niepapiei0w; owszem przyjazne z papiestwem stosunki zapew
nialy wi~ksz~ nii dawniej wolnosc eJekcyi. Za czas6w Pipina, 
Karola W. i Ludwika Poboinego wyswi~cano wybranych, nie 
czekai'lc zatwierdzenia kr61ewskiego; Ludwik nawet ustaw(! po
'r~ezyl' swobod~ wyboru. Dopicro gdy nami~tna walka stronnictw 
przy wyborze Eugeniusza II. (824) groine wywotala zabufzenia, 
wdat si~ w spraw~ wyboru Lotar, syn Ludwika, a usmierzywszy 
spory postanowU w porozumieniu z papieiem, ie na ptzysztosc 
wyb6r wprawdzie rna bye zupeJ'nie wolny, ie jeduak przed kon
sekraeYll wybrany w przytornnosci posMw cesarskich zl'oiyc rna 
przysi~g~. Da\ej jeslcze poszedJ' Otton L; przywolany na pomoe 
przez Jana XII. wymogt na Rzymiall3ch przysi<:g~, ie w przy
sztosci nie wybiofij papieza bez jego i jego syna zezwolenia. 
Niebawem tel wpJywem swoim osadzit na stolky papieskiej 
Leona VIII. (963). Rzeczy wi~e wzh;;ty teraz obrot, ie wlasciwie 
cesarz decydowal', kto rna bye papielem, a akt wyborczy cZE!sto 
,czcZ<j tylko by!' formij. Wplyw atoli uzyskany przez cesarzow 
niemieckich wtedy tylko okazywat si~ skutecznym, gdy tron ee
sarski zai~ty by!' przez moinego w~adc~. W czasaeh zas kiedy 
wtadza eesarska alba wogole byJ'a s'aba, albo przynajmniej we 
WJoszech dostatecznego nie znaehodzUa poparcia, wptyw eesa
rza na obsadzenie stolky papieskiej znikar lub do bardzo szezu
,plyeh ogranlczaf si~ roziniarow. W takich tedy razach zalei:a!' praw
nie wybor od okolicznych biskupow, duchowienstwa rzymskiego 
i ludnosci rzymskiej. Brak ustalonych w tej mierze form poci(lgar 
atoH za sob~ zaiart<\ walk~ stronnictw, ktorej ostateczny rezultat 
od wi~kszei jedynie zawisl' sUy, Moine famiJie szlacheckie nad
uiywaty swego stanowiska. aby na stolic~ papiesk'l wyniese czl'onka 
rodziny lub przynajmniej przychylnego sobie kandydata. Latwo 
zrozumiee, ie przy takim sktadzie rzeczy nie brano wzgl~du ani 
na dobro kosciola, ani na wysok& godnosc urzE!du papieskiego, 
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lecz przestrzegano jedynie wJ'asnego interesu; stosunki te, Sij tez: 
jedo'l z gt6wnych przyczyn glc;bokiego upadku papiestwa w w. X., 
i pierwszej porowie Xl. w. Byle miec j::owolne narz~dzie swych 
samolubnych cel6w, nie wahano si~ powotywac na stolic~ pa
pieSKij ludzi najgorszych obyczaj6w, nie zwazajijc ani na wiek. 
ani nawet na stan duchowny. Przysdo do tego, ze n. p. Jan XL 
(931), Jan Xl!. (955). Leon Vilt (963), Jan XIX. (1023), gdy ich, 
wybrano, wcale nie naleieli do stanu duchownego; ze obaj pierwsi' 
nie mieli jeszcze 20 lat zycia, ie wyniesionona troil papieski 
kilkunastoletniego Benedykta IX. (r. 1033), kt6ry po najniego
dziwszych rZ,!dach za pienilldze ust'lpir sw6i urzlld. Wsr6d takich 
okolkznosci nie dziw, ie ludzie dobrej woH, troskliwi 0 dobro 
kosciora, wzywali pomocy cesarskiej, chcijc raczej narazic swo
bod~ wyboru nii znosic poniewierk~ najwyzszej godnosciko
scielnej. Gdy Grzegorz VI. kupiwszy od Benedykta IX. tron pa
pieski nie zdol'a~ si~ na· nim utrzymac wobec antypapy SyJwe
stra m., gdy w ten spos6b zarn~t w Rzymie do najwyzszego· 
doszed~ stopnia, dopiero interwencya ·Henryka Ul. przywr6cifa 
koscio~owi spok6j. Wsparty. opieki'.l ceSarSKq usunql' synodw Su. 
tri (r. 1046) Sylwestra Ill. i Grzegorza VI., a bezposr~dni wptyw 
cesarza zapewnil wyb6r Klemensowi II. Pod wraieniern tych zajsc 
nie opierano si~ cesarzowi, gdy po smierci Klemensa II. (1047), 
prawie samowJadnie powoJal na nast~pc6w Damazego 11. (t 1048). 
Leona IX. (t 1054), Wiktora II. Ct 1057); tem mniej by to powodu 
odsuwac protekcy~ cesarsk~, ze ustanowiel1i przez niego papieie' 
Leon IX. i WiklOr II. swietnie rZijdzili kosciotem. Wybrano nie
jako zre mniejsze, wiedzijc z doswiadczenia ~biegl'ych wiek6w, 
ie cesarze przyw!aszczajijc sobie wpryw na ustanowienie papieia, 
uchylali przynajmniej gorszllce agitacye szlachty rzymskiej i wi~
kszq co do godnosci kandydata dawali r~koimi~. Byho zawsze . 
jednak srodek nadzwyczajny, wywoJany wyi'ltkowem porozeniem 
kosciora: w zasadzie wyb6r papieza, jako sprawa czysto ko-· 
scieina, tylko od kosciora m6gr bye zawisJy; a tej zasadzie uw~a· 
cza! rozkaz cesarski tak sarno jak gwaHy elekcyjne magnat6w. 
Gdy zatem wsr6d og61nego rozprezenia stosunk6w koscielnych~ 
wyt\l\ orzyl'o si~ w XI. wieku stronnictwo reformy, usilnem stara
niem jego by~o wyzwo!ie wyb6r papieia z pod obcych wplyw6w .. 
Ze zas przedewszystkiem szkodzUy kosciolowi zabiegi wyborcze: 
szlachty, osadzaj'lc na stolky papieskiej ludzi niegodnych, przeto
te:i w tym kierunku wypadato najpierw dzialac. Potrzeba ku temw 
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okazaJa. si~ tern gwaHowniejsza, ie po smierci Henryka Ill. (1056), 
znaczeme cesarstwa we W}oszech upadlo i z tej strony nie mOina 
si~ by to spodziewac skutecznej opieki. Przy najblizszym zaraz 
:vyborze, po s~ierci Wiktora I!. (1057), zapobiedz zdolano gro
zfl~m zaburzemom tylko pod opiekq Gotfryda, kSiEicia lotaryng. 
skIego, ustanawiajqc papiezem jego brata, Stefana X. Stefan umarl 
juz w nast~pnym roku; w6wclas powt6rzyto si~ tak cz~ste claw
niej widowisko podwojnej eJekcyi; partya hrabi6w tuskl.lianskich 
osadzila nieprawnie na stolky papieskiej Benedykta X., stronni
ctwo reformy, wsparte wpl'ywem dworu cesarskiego przeparro 
w Sienie wyb6r Mikolaja II. (1058). Na szcz~scie Mikobj II 
utr zym al' si~. a pami~tajqc 0 gorszqcych zajsdach towarzysz<icych 
swemu wyborowi, uczynil pierwszy krok ustawodawczy, by po
~ol'af1ie papieza uczynic niezawislem od woH rzymskich magna
to~'. Na sYllodzie lateranenskim w r. 1059 wydaJ' ustaw~, w kt6-
reJ przekazar wyb6r papieia kardynalom-biskupom; przy tem 
flie usun'lr wprawdzie zupelnie wsp6Jdziatania reszty duchowien_ 
stwa i ludnosci swieckiej, ale przyznat im tylko drugorz~dne 
znaczenie. Biskupi kardynaJ"owie mieli uskutecznie wyb6r, du.cho-

. wienstwo i grnina zatwierdzic go; r6wniei cesarzowi przyznaje 
·konstytucya Mikolaja prawo zatwierdzenia wyboru. - Ograni
czaj'ic wJasciwq czynnosc wyborczq na szczupre grano kilku kar
dynaMw, sqdzil' Mikolai, ie uchyJi dawniejsze naduzycia. W tej 
nadziei jednak zawi6dl si~; ustawa jego bowiem przyznajqc i na
dal duchowienstwu i gminie - to jest w praktyce magnatom 
rzymskim - czynny przy wyborze udziaJ, a nieokreslajac seisle 
jego gran!c i sposobu wykonywania, nie mogl'a dopi'!c swego 
celu. Przez caly wiek nash::pny panowara dawn a dowolnosc, 
a konstytucya Miko,tajow.a fzadko tylko byl'a przestrzegana. 

Dopiero kledy w r. 1159 po nader burzliwej elekcyi, wst~. 
na stoJic~ papiesk& Aleksander Ill., podj~to z wi~kszq ener

gi'li lepszym skutkiem reform~prawa wyborczego. Na trzecim 
powszechnym soborze lateranefiskim (1179) wydat Aleksander 
I1staw~, l{tora llchylajqc caJkowicie wsp6ludziai nizszego ducho
wienstwa i os6b swieckich, przekaza;a wyb6r papieza jedynie 
kardynalom. Postanawia zarazem, ze gdy kardyna~owie jed no
glosnie papieza nie obior,!. ten jedynie kandydatjako prawnie 
rna bye I.Iwa~any, kt6ry uzyskal dwie trzecie gJos6w, ze kto nle 
rnajqc za sob,! tej wi~kszosci, godnosc papiesk,! sobie przywl'asz
,cza, podpada wraz z swymi adherentami klqtwie i pozbawiony 
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jest wszelkich swi~cen wyzszych. 0 zatwierdzeniucesarskiem nie 
rna w konstytucyi Aleksandra zadnej wzmianki - uchylif je mil· 
CZqCO, co tern snadniej m6g1 uczynic, ze juz wi~cej niz od wieku 
ustal' faktycznie wplyw cesarza na wyb6r papieia. Ostatni wyb6r, 
przy kt6rym jeszcze zaciqgnit:~to formalnie zatwierdzenia cesar-
skiego, byl' wyb6r Grzegorza VI!. w r. 1073. , 

Od roku 1179. zostawal wi~c wyb6r papieia wyhtcznie w r~
kach kardynaMw. Okoiicznosc jednak, ie konstytucya Afeksan
dra m. do wainosci wyboru dw6ch trzecich wymaga~a gl'o
s6w, byl'a powodem, ie cz~stokroc stolica papieska przez dlugi 
czas byJa osieroconq. Jaskrawy fakt zaszedl mianowicie po smierci 
Klemensa IV. (r. 1268), gdy kardynalowie zebrani w Viterbo 
zadn(l miar,! zgodzic si~ nie mogli na wyb6r nast~pcy.· Przez trzy 
lata nie by~a stolica papieska obsadzona, ai w koncu, gdy Iud 
uzyl przymusu, padl' wyb6r na Teobalda z Leodyum. Ten wst(l
piwszy na stollc~ papiesk<i pod imieniem Grzegorza X. (1271-
1280) postanuwH zapobiedz przedJ'ugim wakansom i wydaJ' w tym 
celu na soborze Lugdufiskim w r. 1274 ustaw~ o. tak l.W. Con
clave. Po smierci papieia mieli kardynaJ'owie najdalej w dni 10 
zebrac si~ w miejscu, go. ie papiez umarl', i tu l.amknr~ci tak 
dlugo pozostac,pok~d dwie trzecie glos6w na· tego samego nie 
padn,! kandydata. Ograniczenie osobistej wolnosci, kt6re pr6cl. 
tego pol~czone byJ'o z uszczupleniem dochod6w i bardzo skrom
nem przez ten czas poiywieniem, zmusl.alo kardynaMw do szyb~ 
kiego wyboru. Surowosc tych przepis6w wzniecHa niech~c kar
dynaMw do tego stopnia, ze pozniejsi papieze, mianowicie Jan XXI. 
(1276) i Miko~aj IV. (1288-1292) wyrainie takowe uchylili. Gdy 
jednak po smierci Mikolaja dla niezgody kardynaMw l.nowu dwu
letni nast(lpiJ' wakans, prl.ywr6cU Celestyn V. (1294) konstytucYE:: 
Grzegorzow'!; p6zniej Klemens VI. (1342- 1352) dagodl.iJ' nie
kt6re nadto ostre postanowienia takowej. 

Konstytucye Aleksandra III. i Grzegorza X. pozostaly ai do
t'ld podstaw,! prawa dotycl.ijcego obioru papieia. P6iniejsze usta
wodawstwo dotyczy jui tylko szcl.eg6Mw lub kwestyi w tych 
konstytucyach niedotkni~tych. Wainiejsze postanowienia wydaU 
mianowicie Klemens V. (1311) 0 konklawe, Julius II. (1505) prze
ciw wyborom symonistycznym, Pawe~ IV. (1557) pruciw tym, co 
jui za zycia papieza ubiegaj"l si~ 0 glosY,Pius IV. (1562) uzu
pelniajClce przepisy w formie wyboru i 0 konklawe. Na podsta
wie wsl.ystkkh tych prl.epis6w okresiU papiez Grl.egorz IV. (1621) 
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hardzo dokladnie prawo elekcyjne, prl.episujqc zarazem inn,! kon
stytucyCi ai do najdrobniejszych szczeg6Mw ceremonial' wyboru. 
Urban VIn. (1625) zatwierdl.i~ przepisy Grzegorzowe, a Kle
mens XII. (1732) uzupefni} je co do niekt6rych szczeg6l'6w. 

b) ]zisiejsze prawo. 

§ 62. 

.. ~ tego, co w poprzedzaj(lcym § powiedziano, wypJywa, ie 
dZisleJsze prawo wyborcze nie polega na jednej ustawie, lecz na 
caJym szeregu konstytucyi papieskich. pocz(lwszy od Aieksan
dra lll., s~ one wszystkie jeszcze zr6dJem dzlsieJszego prawa, 
o He wyraznie uchylone lub zmien!one nie l.ostaly. Nawet kon
stytucya Grzegorza XV. choc zebral'a w j~dn'l ca~osc wi~ksz(l 
cz~sc dawniejszych przepis6w, nie pozbawita reszty mocy obo
wi(lzuj"lcej. 

Przedstawiwszy rzecz historyczl1ie, mamy teraz wyl'ozyc sy-
stematycznie poszczeg6lne postdnowienia dzis jeszcze obowiqzu
j'lce; dotycZij one prawa wyboru, prawa obieralnosci i· samego 
wyboru. 

A. Prawo wyboru sJuiy wyl,!cznie kardynalom, i pozostaje 
przy nich nawet wtedy, gdy w czasie wakansu wlasnie zebrany 
jest sob6r powszechny. Postanowienia soboru konstancyenskiego 
i bazylejskiego, przyznaj'lce soborom prawo obierania papieia, 
uchyWy p6iniejsze ustawy. Tak rozporz'ldl.ili Juliusz II. l.e wzgl~du 
na pi(lty sob6r lateranenski (1513), a Pawel Ill. (1544) i Pius IV. 
(1561) ze wzgl~du na sob6r trydencki, :i.e gdyby l.marli w czasie 
odbywaj'lcego si~ wlasnie soboru. rna nie sob6r lecz kollegium 
kardynal'6w obrac nast~pc~. Wreszcie wydal' Pius' IX. og61ny 
w tej mierze prl.epis, postanawiai'lc, ze sob6r l.gromadl.ony 
w chwili smierci papieia zawiesic rna swoje obrady, pokCld kar
dynalowie l.wykkym trybem nie obiOf(l nast~pcy. 

Z pomi~dl.y kardyna~6w wyl(lcl.eni SCI od prawa wybort!. 
jedynie ci, co jeszcl.e nie otrl.ymali swi~cenia dyakona, chyba ie 
im zmady papiei osobnym prl.ywilejem nadal prawo wyboru. 
ZresztCl s~uiy to prawo kaidemu bel. wyjCltku kardyna~owi, chocby 
jeszcl.e nie otrzymal insygni6w swej godnosci, i chocby go spo
tka'y kary koscieine, a nawet klCltwa. Moze go jednak papiez. 
za kar~ pozbawic prawa wyborlJ. 
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B. Cod 0 0 b i era In 0 sci zauwazye najpierw nale.zy, ie 
mylne i po wiE;kszej cz~sci zarzucone juz dzis ie~t zdanie, lak~~y 
tylko kardyna1' m6g}' bye obranym. postanowl.1' to w~rawuzl:e 
synod rzymski w r. 769, ale w praktyce przepls ten me, u.trzy-
mat sie;, a Mikolaj Il. w swoim dekrecie elekcyjnym wyrazme go 
llchyHt. JUl po konstytucyi Aleksandra ilL pOWOl?,no z poza grona 
kardynaJ6w Urbana Ill. (1185), Urbana IV. (1260), Grzegorzi'i X. 
(1271). Celestyna V. (1294). Klemensa V. (1305), Vrban~ V, (1362) . 
i Urbana Vi. (1378). POCZqWszy od jego nast~pcy.Bomface?o .IX. 

.(1389) wybierano lui samych kardynaMw; ie to lednak me lest. 
konieczne, swiadczy najlepiej ceremoniat Grzegorz.~ XV., k:6~y 
m6wiijc 0 formie wyboru per com promissum (p. nlzel) wyrazme 
nadmienia ie wyb6r pas: moze takze na kogos z poza gro~a 
kardynaJ6~. Tlikie pod wzgl~dem kwalifi~acyi. kandydata n~e 
zawierai'!, ustawy iadnego ograniczenia. Obleralm Sij pr,ze:o ~le 
tylko d~chowni wszelkiego stopnia, ale takie osoby. sWleckle, 
nawet wtedy. gdy im niedostaje przymiot6w przeplsan~ch .d~ 
uzyskania swi~cefi; wyb6r bowiem na ~apie~a usuwa, jak lU~ 
nadmienilismy, wszelkie v.adliwosci sWl~cema. D.la te.go t~z 
chociai obrany papieiem prlyjmuje swi~cenie bl~skuPle. ~le 
jest koniecznym warunkiem 30 rok iycia .. N.iew~i~ym, by~b: Je
dynie wyb6r os6b. niezdolnych do przYJ~cla SWI~cen (m\"apa~ 
ces), a wi~c nieochrzconych i kobiet, dalej we~lug. zgodnej 
Dpinii kanonist6w dzieci lub os6b chorych na umysle 1 herety
k6w. Pozytywny przepis uznaje takie niewair.ym wyb6r, przy 

kt6rym obrany dopuscir si!i: symonii. . 
C. Cod 0 sam ego w y b 0 r u, Miejscem wyboru le~t re-

zydencya zmarl'ego papieta, a wi~c obecnie Rzym; z waznych 
powod6w moie atoli wyb6r odbyc si!i: takie w innem stosownem 
mU!jscu. Kardynarowie wlasnie tam przebywaj&cy majq tei p.rzed
si~wziqt wyb6r i to zawsze osobiscie;. naw~t kto .z w,aznyeh 
i sJusznych powod6w jest nieobecny, me moze wyble~ae prze~ 
zastE:pe~. Nieobecnych nie wzywa si~ osobn~l. ale ~al~zy czekac 
dziesi~c dni na kh przybycie. W tym termmle WlOnI. zaraz.e:n 
kardynarowie poczynic przygotowania do wyboru. .<1 ~lanowl~l: 
zajqc si~ urz'!,dzeniem konklawe. W palacach paplesKlc~ s'!, JUZ 

zazwyczaj na ten eel przeznaczone osobne skrzydb, gdzle w d!'u
gim szeregu sal z sob'!, pOlllczonych z!1ajduj~ .si.~ otwart~. eel: 
Kazda z dwoma przedziarami, dla kardynala I .leg~ S~U~I, 10 
,przeznacza kaidemu cel~. W przeci&gu tych dOl dZlesl~elU wy-
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bieraj~ daJej kardynal'owie w tajnem ~tosowaniu pralat6w, co 
wraz z gubernatorem rzymskim strzedz majq konklawe z zew
nqtrz, trzech kardynal6w celem przestrzegania porzlldku w sa
memie konklawe (capita ordinum, capi d'ordini), wreszcie tak 
zwanych konklawist6w 1 kt6rzy wraz z kardyna1'ami majq bye 
zakluezeni. Do tych nalei& srudzy kardyna!6w, dla kazdego po' 
dw6eh, wyj&tkowo trzeeh, mistrze ceremonii, lekarze i inne jesz
cze osoby szczeg6lowo oznaczone. - jedenastego dnia posmierci 
papieia udaj'l si~ kardynalowie i konklawisci w uroczystym po
chodzie do konklawe; a wieczorem tegoi dnia konkiawe zewsz~d 
szczelnie si~ zamyka, co mistrz ceremonii stwierdza osobnym 
dokumentem. Odtijd przerwana jest komunikacya z swiatem ze
wn~trznym ; z wyjijtkiem kardyna~6w, p6iniej przyby~ych, nikt 
juz do konklawe nie rna wst~pu, ani tei na odwr6t nikt go nie 
moze opuscic. Jei:eli nieodzowna okaie ku temu potrzeba, za
pase musi uchwara wi~kszosci~ gios6w. R6wnie nie wolno w za
den inny spos6b porozumiewac si~ Z osobami poza konklawe 
b~dijcemi; kardynal' wbrew temu dzialajijcy traci swe godnosci 
i podpada kl&twie, Przekroczeni.e powyiszych przepis6w nie czyni 
aioli wyboru niewaznym. byle tylko konklawe urz<idzono i zam
kni~to. Jezeli mistrz ceremonii, jak wyiej nadmieniono, 1akt ten 
stwierdzii osobnym dokumentem, pozostaje wyb6r wazny. chocby 
p6zniej si~ okaza~o. ie konklaw~ byl'o otwarte. - Nazajutrz po 
zakluczeniu, zejsc si~ mail! kardynalowie w kaplicy w konklawe 
urzijdzonej i po wystuchaniu mszy przyst'!,pic do wyboru. Pod 
kl'ltwij nie wolno kardynaiowi obeenemu w konklawe. odm6wic 
udziaJ'u w wyborze; chorzy, kt6rzy nie mog(l zejsc do kaplicy, 
oddajij sw6j gios za posrednictwem wybranych do tego kardy
na1'6w (tak zw. infirmarii). Od smiercl Klemensa VI. (1352) we
sdo w zwyczaj, ie przed wyborem postanawiali kardynalowie: 
pacta conventa (kapitulacye), to jest wk~adali na przysdego pa
pieia pewne zobowiqzania. P6iniejsze ustawy wzbronUy wszel
kich tego rodzaju warunk6w i um6w, uznaiC}c je jako nieobo
wiC}ZI.lj'!,ce i pod kaidym wzgl~dem niewazne. 

Sam akt wyboru odbye si~ moie w tfojakiej iormie: 

1. Wyb6r qua sip e r ins p i r 11 ti 0 n e m, to jest jeieli na 
wniosek jednego lub kilku kardyn13.i6w, wszyscy inni bez wszel
kiej dyskusyi zgodzCl si~ na kandydata i jakby natchnieni ohwo
laiC} go papieiem. Wyb6r jest wtedy uskuteczniony . bez zacho-

Rittnez. Prawo koscielne, Tom I. 14 
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wania szczeg6~owych formalnosci. Z nowszych czas6w nie rna 
przyk!adu takiego wyborn. 

2. Wyb6r per co m pr 0 m is sum polega na tern, ie kar~ 
dyna!owie postanawiaiCl jednog~osnie zdac wyb6r na dwu lub 
kilku ze swego grona. Wybranym w tym celu kardyna~om mogij 
kardyna~owie dae bliiszij instrnkcy~. W braku takowej roztrzyga 
absolutna wi~kszosc glosow. Compromissarii mogij wybrac ie· 
dnego z posrod siebie, cbyba ze kh jest tylko dw6ch; gdy bo
wiem gJ'os dailY sobie samemu jest nie wainy (p. niieD, nie by
!oby w takim razie wi~kszosci. 

3.Prawid~owij formij wyborn jest tajne gfosowanie, e I e c t i 0 
per s c rut i niu m. Aktglosowania rozpada si<; na trzy glOwne 
cz~sci: antescrutinium, czyliprzygotowanie do gtosowania, w~a· 

sciwie scrutinium czyli glosowanie i postscrutinium,to jest stwier
dzenie wyniku gtosowania. 

a)Przy antescrutinium przygotowuje mistrz ceremonii kartki 
do zapisywania grosow (schedulae): Set one drukowane albo przy
najmniej t~ samij pisan~ r~k& i na trzy podzieione rubryki. Pier
wsza zg6ry zawiera stowa Ego... Cardinalis; srodkowa Eligo 
in summum pontificem reverendissimum dominummeum Cardi
nalem ... ; trzecia jest pr6ina, Los wyci~gni~ty przez najml'odszego 
zkardynalOw oznacza trzeeh skrutator6w do zbierania glos6w 
i trzech deiegat6w pro votis infirmorum, tu jest aby przYi&e 
gtosy od ehorych kardynaMw. Teraz przyst~puj", wyborcy do 
wype!nienia kartek, 0 He moinosci zmienionem pismem; w pier
WSZq rubryk~ wpisujq swoje imi~, w srodkow& imi~ kandydata, 
w trzed~ kilka slOw z IiczbC} jako osobne goMo. G6mq i dolnq 
rubryk~sldadaiq i piecz~tuiq potem tak, it tylko srodkowa po
zostaje otwarta. Piecz~tujij zas nie zwyk!q piecz~ci~, tylko umysl. 
nie naten eel przybranct. Na grzbiecie kartek oznaczaict srowa 
nomen i signum gom", i doln(l rubryk~. 

b) Skrutinium potzyna si~ tern, ze kazdy z kardynal6w nie
sie SW& kartk~ do oltarza, awykonawszy przysi~gt:, ie wedrug 
najlepszej swej wiedzy najgodniejszemu glos oddaf, wrzuea kartk~ 
do kielicha. Do kardynaMw pozostajijcych w celach idil infirmarii 
z zamkni~tq szkatu~kq. w ktor/il ehory wrzuca kartk~. i oddajq jij 
potem skrutatorom. Kiedy wszystkie kartki odrlano, jeden ze skru
tator6w przeHcza je wrzucajqc z jednego kielieha do drugiego. 
Jeieli liczba kartek nie zgadza si~ z liezbct g~osujCicyeh, skruty
nium pOCZijC si~ musi na nowo. W przeciwnym razie skrutato· 
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ifOwie odezytuj'l nazwiska kandydat6w, a kaidy z kardynat6'J1 
.zapisuje sobie takowe. 

. c? Posts c ru tin i \l m polega na tem.ze skrutatorowie ze
:5tawlaji.1 re~ultat g~osowania. Mog'l zajsc trzy wypadki: Jeden 
z k~n~ydatow otrzymal wi~cej jak dwie trzecie. gtosow, albo 
w~asme ,t~lko dwie trzecie, albo tei iaden z nich nie rna tej 
wl~ks~O~C1. W pierwszym razie wybor jest dokonany, tylko na
st~pule Jeszcze reeognitio suffragiorum. to jest trzech kardynalOw 
l?~e~ oznaczonyeh sprawdza, czy pierwsi skrutatorowie nie omy
~lh S!~ w podaniu i zliczeniu gtos6w. W drugim razie nalezv 
jes:cze ~prawdzic, ezy kandydat sam sobie nie da~ gJo~;u, poni~
waz takl glos uwazac nalezy jako niewazny. W tym celu rna 
wed~u~ piec~~ci. wskazac ~ddan& przez si~ kartk~. ktor(l skruta
~orowle <:twleraJ'l. W trzeclm wypadku skrutinium nie uwaia si~ 
Jako ukonezone, leez rna miejsce dodatkowe gJ'osowanie, czyli 
tak zwany accessus. 

To post~powanie pol ega na tern, ie gl'osy przy pierwszem 
glosowaniu oddane pozostajij waine, ie si~ iednak odbywa po. 
wt6me glosowanie, a glosy przy tern drugiem gtosowaniu .dane 
!doliczai& si~ do pierwszyeh. Glosowac wolno tylko na kandydata, 
kt6:y przy pierwszem,glosowaniu otrzyma~ od kogo innego gl'os. 
a me ,:,volno gl'osowac na kandydata, ktoremu si~ odda!o g~os 
przy plerwszem g~osowaf1iu. Jesli zas gl'osujijey chce pozostae 
przy swoim kandydacie, pisze na kartce: Accedo nemini. W ten 
s.posob. stac si~ mOie, ie jesli cz~sc glosujijcych przystijpi w akce
Sle do :nnego kandydata. ten z doliczeniem gtosow pierwszege 
skrutynmm otrzyma dwie trzecie gl'os6w. Zreszt& odbywa SilO 

glosowanie przy akeesie w ten sam sposob co przy pierwszem 
skrut~nium. Po oddaniu kartek sprawdzajij skrutatorowie, ezy 
kto me daJ' grosu temu samemu kandydatowi, co przy pierwszem 
gtosowaniu; czyni& to zas w ten spos6b, ii otwierai& doln& ru
bryk~ kartek przy skrutynium i przy akcesie oddanych i por6w
n.uj1l z?aki cZY.1i godla kardynalOw. Gdyby przypadkiem znaiazky 
51~ dWle karlkl z tym samym znakiem, odpiecz~towac trzeba 
g6rn& rub.ryk~,. na ktor,ej wypisane nazwisko gtosuj(!eego. Jesli 
kto z dohczemem glosow w dodatkowem g~osowaniu mu dada
nychma za sob,,! dwie trzecie glosujijeych. uwaia si~ za wybra- . 
ne~o. Zda:zye si~ mOie, ze wskutek akcesu dwaj kandydaci maj'l 

. ~W!: trzecle lub wit:cej gl'os6w; natenczas rozstrzyga wi~ksza 
1I0se glo$6w, w razie zas rownosci glosow wyb6r jest niewai:ny. 

14':' 



Gdyby dodatkowe gJosowanie do zadnego nie doprowadziJo rezul'. 
tatn, nalezy spaliwszy kartki rozpoczijC na nowo caJy wyb6r; pona
wiac wiE:c akcesu nie wolno. Kardynatowie pozostac mai'! w kon
klawie, pok,!d wyb6r w powyzszy spos6b nie przyjdzie do skutku. 

Od podanych wyzej przepis6w elekcyjnych Rardynatowie 
samowolnie nie mog,! odst,!pic, moze jednak papiez dla wat
nych przyczyn zwolnic od niekt6rych form zachowac si~ maj<i
cych przy wyborze nast~pcy. Tak uczynili n. p. papiez Pius VI. 
i PillS VII., a prawdopodobnie wydat takze PillS IX. ze wzgl~duna 
zmienione w Rzymie stosllnki, postanowienia co do wyborn na
st~pcy, kt6rych osnowa atoli nie jest znana. 

Gdy wyb6r nskllteczniony, dziekan kardynat6w, przywotaw_ 
szy mistrz6w ceremonii zapytllje w Ilroczysty spos6b wybranego, 
zaraz w konklawe, albo gdy gow konklawenie rna, przez 
osobn'l deputaey~. ezy przyjmuje wyb6r. Pokijd wybrany stanow
czej nie da odpowiedzi, wyb6r zostaje w zawieszeniu; nie mogij 
wi~c kardynaJowie do ponownego wyboru przystClpic. Skoro zas 
wybrany wyb6r przyjijf, nabywa przez to sarno wszystkie prawa 
polegaj,!ce na jurysdykcyi papieskiej. Oswiadezaj~c przyje;cie 
oznajmia zarazem obrany. jakie przybiera sobie imiE:; Kardyna
iowie oddajij mn pierwszy hold, poczem dziekan ogiasza Judowi 
rezultat wyboru. 

Gdyby obrany nie miai jeszcze wszystkich swiE:cen, udziela 
mu ich jeden z kardynaJ6w; jeieli biskup zostaJ· obrany, Z3-

miast konsekracyi odbywa 5ie; benedykcya. Ostatnim wreszcie 
aktem jest koronacya nowego papieta w kosciele sw. Piotra; 
dopiero od dnia koronacyi liczq papieie swoje rZijdy, i od tegoz 
dl1i~ dopiero wydaj'l bulle. Rozporzijdzenia przedtem wydane 
mal'! form~ breve albo tak zw. bullae dimidiae, to jest na pie.,. 
cze;ci nie jest wycisnit!te imie; papieia. . 

To jest przebieg caJ'ego aktu eJekcyjnego; jak widzimy spo
czywa dzis wyb6r wytijcznie w r~ku kardynaJ6w, nikt inny nle 
rna wpiywu na ustanowienie pap/eta. W ostatnich atolL wiekach 

. wytworzyJ' sit! zwyczaj, ie gdy kt6re z wi~kszych panstw katolim 
ekich wskaie osobe;, kt6rej wyborl.l sobie oie zyczy, kardynaJ'o
wie oie dajij jej gl'osl.l. To prawo, a raczej ten zwyczaj wyia.,
czania niemiJ'ych sobie kandydat6w zowiij jus exclusivae. 
pocz'ltek jego nle da si~ stwierdzic. Eksluzyw~ wykonyw"dy~ 
Austrya - w miejsce dawnego cesarstwa niemieckiego - dalel 
Francya, Hiszpania i Neapol. Brak jednak temu zwyczajowi pod-
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'stawy prawnej, .j S'l tez przykJady, ie kardyna./'owie obrali k j_ 

:go~ papieiem mimo ekskluzywy. W og61e ani z hisiorycznego 
.am z prawnego stanowiska nie mozna w ekskluzywie dopatrzyc 
si~ innego znaezenia, .jak to, ie kardynaJowie, dbajijc w interesie 
samego kosciob 0 utrzymanie dobrych stosunk6w z rZijdami 
katolickiemi, porzucali kandydata, kt6remu z g6ry te rZijdy oka· 
za}y si~ nieprzychylnemi. Zeby jednak zaniecha-nie tych wzgl~· 
do'i/ wpJynijc mogJona wainose wyboru, iadm~ miar,! nie da si~ 
uzasadnic. Ekskluzywy I.liye moina tylko przeciw jedneml.l kan
.dydatowi, a wykonac tylko w konklawe, za posrednictwem jed
nego z kardynaMw i oczywisde przed dope~nieniem wyboru. 
Nigdy ekskluzywa nie moze przybrac cechy pozytywnego wp./'ywlJ 
na ustanowienie papieta (jus indusivae). 

TYTUt. II. 

OBSADZENIE INNYCH URZI;DOW. 

A) Warunki osobiste. 

§ 63. 

Nast~pl1j~ee warunki osobiste potrzebne SCi do Ilzyskania 
mz~du kosdelnego: 

a) Przynaleznosc do stanu duchownego. Odk'ld nastaty 
ordinationes absolutae, to jest gdy poczE:to udzieiae swiE:cen oie 
udzielajijc zarazem urz~du, rozdawano tez na odwrot cz~sto 
beneficya osobom nie maj<lcYI1l swi~cen albo beneficya wyzsze 
klerykom, co dopiero niisze otrzymali swi~cenja. Zdarzalo si~ 
nawet, ie beneficyat i po otrzymaniu urze;du· nie przyste;powaJ' 
do swie;cen, kt6rych wymagato sprawowanie jego urzc::du, ie 
n. p. biskup nle chciaJ pozyskac konsekracyi lub pozosta~ na
wet przy swi~ceniach niiszych. Brak swi~cenia nle pozwalal 
wptawdzie peJnic fl.lokcyi sakramentalnych, ale nie byt przeszkodij 
w sprawowaniu jurysdykcyi, a mianowicie w pobieranill docho
d6w beneficyalnych, wog61e w wyzyskiwaniu praw maiCltkowych. 
By to w tym naduiycir., kt6rem u jui ustawy XI. i XII. w. staraly 
si~ zaradzic. Wedl'ug oowszego prawa powszechnego przepisane 
Jest dla wszystkich beneficy6w duszpasterskich, dalej dla preiatur 
poJ'<lczonyeh z duszpasterstwem lub iurysdykcy~ i dla opactw, 
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wi~cenie kap~a6skie; dla prostych kanonii wystarcza subdyako""
nat jezeli przynajmniej pol'owa posad kapitulnych obsadz0na jest 
kaplanami; inne urz~dy mozna obsadzic klefykami niiszych swi~. 
ceii. Wszakze akt fundacyjny lub prawo partykularne mog(4 swi~
cenie wyisze uczynic warunkiem dost&pienia takie tych benefi
cy6w, przy kt6rych go prawo powszechne nle wymaga. W now
szych mianowicie konkordatach, n. p. w austryackim z r. 1855, 
(art. 22), przepisano cz~stokroc, ie na prebendy kapitulne tylko 
kap~ani mog& bye mianowani. 

Odpowiednie swi~cenie rna kandydat posiadac wJasciwie 
w czasie nadania; wolno jednak udzielic beneficyum takie pod, 
wanmkiem, ie opatrzony w przeciijgu roku uzyska potrzebny' 
stopien swi~cenia, co gdy zaniecha, traci beneficyum i zwr6cic 
winien pobrane doehody. Opatrzony urz~dem kardynalskim lub 
duszpasterskim rna atoli jui w czasle prowizyi posiadac wszyst· 
kie swit;:cenia nizsze, a biskupi urzijd uzyskac moze tylko, kto 
przynajmniej przed p6~ rokiem wyswi~eony zostat subdyakonem. 
I te przepisy juris communis nie maj& zastosowania, gdzie prawo 
partykularne lub fundacya wymagaj& swi~eenia kapla6skiego jut. 
w chwili prowizyi. 

b) \Viek przepisany. 0 He jut dla wanmku swi~cenia nie 
nadaje si~ pewna graniea wieku lub osobne ustawy takowej nie 
postanawiaj&, wystarcza rozpocz~ty 14. rok iycia. Osobne 
ustawy zas przepisuj'l dla urz~du biskupiego ukonezony 30 dla 
urz~d6w pO~ijezonych z jurysdykcy'l lub u dszpasterstwem, dla 
preiatur (bez cura animarum lub jurysdykeyi), 22 rok zycia t 
tylko penitencyarz liczyc rna lat 40. Prawo partykularne moze 
dalszq jeszcze co do wieku zakreslic granic~. Prowizya wbrew 
tym przepisom uzyskana pozostaje niewaina, choc opatrzony' 
dojdzie do przepisanego wieku. Prawo dyspensy s~uzy papie
zowi, biskupowi tylko co do wieku prawem partykularnem po
nad jus commune ustanowionego. 

c) Siubne pochodzenie jest nietylko warunkien;l uzyskania. 
swi~ce6, ale nadto warunkiem takie dost'lpienia urz~dl1.Stqd 
dyspensa udzielona de irregularitate ex defectu natalium, nie znosi 
tem samem przeszkody pod wzgl~dem uzyskania beneficyum, leez 
potrzeba na to osobnej dyspensy. Tylko jezeJi papiez I1dzielit 
dyspensy co do swi~ce6 wyzszych, rozciClga si~ takowa takie na 
beneficya. Udzielona dyspensa rna bye jak najscislej interpreto
wana. I tak kto uzyskal' dyspens~ co do beneficy6w wog61e nie 
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rna jeszcze zdolnosd piastowania prelatury; a gdy dy.s~en~a wy~ 
raznie rozciijga sj~ do prelaturYl nie obejmuje ~rzeclez blSkup
stwa~ Prawo dyspensowania sluzy co do be~e:lcy?W prostych 
biskupowi, co do duszpasterskich i prelatur paplezo.WI. Prz~szkoda 
nieprawnego urodzenia odpada takze w skute~ legltymae~ll, z wy
j~tkiem jednak godnosd kardynalskiej, kt6re! n~wet ~er .subse~ 
quens matrimonium legitymowan~ otrz~ma~ me moze J dal~~ 
wskutek zloienia profesyi zakonneJ, z wYl~tklem prelatur. W kaz, 
dym razie nie moie dziecko nieprawe po duehownym otrzy.mac 
beneficyum przy kosciele, przy kt6rym ojciec ten sam lub mny 

piastowat urz1:ld. . . h 
d) Wyksztakenie. Sob6r trydencki wyma~a po blsku~ac , 

kardynatach, archidyakonach, scho\astykach kaplt.ulnych,. pe,l1:ten: 
cyaryuszach, wikaryeh generatnyeh i kapitul.nyeh 1,le moz,nos~1 te~ 
po in nych kanonikach, aby byli doktoraml lub liceneya(a~l, teo 
logii lub prawa kanonicznego. Biskup moze zCldany sto~len za
stClpic swiadectwem uniwersyteckiem,ie jest ~dolny nauczac. w rze
ezaeh kosdelnych. Takze posiadacze bonefley6w parochJalny~h 
mal'" wykazac si~ naukowem wyksztakeniem, ku czemu stuzy 

"l • '1" . w now tak zw. konkurs (0 tern nizeD. Jui raz nadmlem IS~y. ze-
szych czasaeh takie ustawy panstwowe wymagaJ<\ ~o duchow-

. k CiO - W zWI1:lzku z tym O\'ch wyzszego wyksztalcema nau. owet;;. . 
V:arunkiem pozostaje przepis, ie posia~acz, urzE:du. duszpa
sterskiego wradac rna naJezycie jt;:zykami. ktorych uzywa Iud 

jego Okf~gU. ..... I . 
e) Przymioty moralne. Niewazna Jest prO~I~Y~ ~dzle on~ 

zbrodniarzom, ludziom dej slawy, ·dotkni~tym ci~zkleml karl~l 
koscielnemi, heretykom i zst~pnym po he~etykach . z~ar1Yc~ ~~ 
statu haereseos, a to z Iinii ojca do druglego, z hnn matk! 

pierwszego stopnia. 
f) R6wnie nie mog'! otrzymac beneficium irregulares.. . 
g) Jezeli beneficium zawakuje w sku~ek rezygnacYI,. me 

moze go otrzymac, kto z ustE:puj~cym beneflcyat~m tub z bl~ku
pem, do kt6rego nalezy prowizya, ~est spokrewmony, spowmo~ 
wacony lub naleiy do ich domowmk6w. . 

h) Nie moze nast1:lpi~. syn bezpo,srednio po OJetl. . , 
i) lnne warunki wyplywaj& b1:ldz z osobnych postanowlen 

fundacyjnych, b~di tez z ustawodawstwa pa.nstw.owego .. Zazwy. 
czaj wymagajq ustawy panstwowe,aby. ~to pJastuje w. kra!u. u.rz&~ 
koscielny, posiadal' obywateistwo czyh mdygenat; naJcz~sclel tez 
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starajij si~ zapooiedz, a~y do I1rz~d6w koscielnych nie byJi do
puszczeni dl.lchowni nieprzyjaznego rzqdowi llsposobienia. Gdzie 
stosunek mil;ldzy panstwiem a kosdo~em polega na k':mkorda
tach, wog61e na obop6Inej l.lmowie, tam wtadza' ·koscielna sarna 
przyjmowac zwyk~a na siebie obowi~zek obsadzania beneficy6w 
tylko obywatelami kraju, lub tez zobowi~zuje si~ nie przypl.lSz
czac do beneficy6w os6b, kt6rym rZijd ze swego stanowiska rna 
cos do zarzl.lcenia, czyli jak to z,azwyczaj wyrazajij, co rza,dowi 
nie Sij personae gratae. Tak bylo w Austryi za panowania kon· 
kordatu. Po tegoz zl1iesieniu ustawa z 7. maja 1874, Okreslaja,ca 
stosunki zewl1~lrzne kosciola katolickiego, przepisata (§ 2.) wa~ 
runki uzyskania koscielnych urz~d6w i prebend. Wymaga miano
wide po kalldydatach: 

a) obywatelstwa austryackiego; 
b) zachowania si~ l1ienagannego pod wzgl~dem moralnym 

obywatelskim ; 
c) uzdolnienia, kt6reby llstawy panstwowe przepisywaJ'y dla 

poszczeg61nych url~d6w lub prebend. 
Te same przymioty posiadac majq duchowni, powolani do 

zast~pstwa czasowego zawiadywania lub do pomoc:y. 
Do wanmk6w pozyskania wyzszych beneficy6w zaliczano 

dawniej cz~sto szl<l.:heckie pochodzenie. \V Polsce mianowicie 
og61o& zasad~, ie tylko szlachde przyst~pne Sij wszelkie urzE:dy 
publiczne, zastosowal1o takze do wyzszego duchowiefistwa. Liczne 
ustawy kazij powoJywae biskup6w tyiko z posr6d krajowej szlachty, 
r6wnie posady kapitulne w XV. juz wieku zastrzezone zosta.l'y 
szlachcie. Kr6i Jan Olbracht ponowi.!' w 1496 r. dawniejsze prawa 
wzbraniaj'lce przyjmowania plebejl.lsz6w na prebendy przy kapi
tuJ'ach gnieinienskiej, po;wanskiej, pJ'ockiej, krakowskiej i wJ'o
cbwskiej, postcmowil' atoli zarazem, ie przy wymienionych kapi· 
tuJ'ach wolno !'lei ph;c prebend przypuszczac nie szlacht~, ale 
tylko z stopniem doktor;;kim: !1aiwi~cei dwie prebendy przy kat
dej kapitule mogl'y bye zastrzezone dla doktor6w prawa, dwie 
dla doktor6w teologll, iedna dla doktora medycyny. Gdy jednak 
tym ustawom niedostawaio sankcyi koscielnej. zdarzalo si~. ze 
plebejusze dostawali si~ do kapitul, sKi:1d bardzo namiE:tne po
wstaJy spary. Dopiero za spraWq Zygmunta I. wyda~ papiez 
Leon X. w r. 1515 bull~ tej tresci, ie na prebendy kapitulne 
przyjmowac naieiy jedynie duchownych pochodzenia szlachec
kiego, z wyjqtkiem czterech prebend, dw6ch dla magistrat6w 
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teologii i dw6ch dla doktor6w prawa rzymskiego i kanonicznego, 
Tub praw obojga. Pawel III. dodaJ' do tego kano!li~ dla doktora 
medycyny. 

I w innych krajach posady kapitulne z nielicznt:mi wyj'lt. 
kami na!ezaly do szlachty. Jakkolwiek papieze niech~tflie patrzyli 
no. ten przywilej, a nawet wprost go l.lznawali niezgodnym z pra
wem koscielnem, zdolala szlachta utrzymac sig przy nim w wielu 
krajacn ai do konca zesztego wieku. Dzis wanmek szlacheckiego 
pochodzenia pozosta.l' jeszcze tylko tam, gdzie go wyraznie zllda 
akt fundacyjny. Zresztc! zas uchyii~y go ustawy panstwowe, naj
cz~sciej konkordaty. Takie w artykule 22. auatryackiego konkor
datu postanowiono, ze nle uwJaczaja,c warunkom wyraznie przy 
fundacyi dodanym, zniesiony jest wanmek szlacheckiego urodze
nia Jub tytul6w szlacheckich, Jedna tylko kapitl.l.l'a otomuniecka 

<Ii do najnowszych czas6w opiera~a siE; przy dawnym zwyczaju; 
musiaJa atoli ostatecznie ust'lpic. 

B. Oznaczenie o~oby, 

I. Przy obsadzeniu biskupstw. 

§ 64. 

t. W pierwszych wiekach chrzescijanstwa duchowieflstwo 
! Iud nose dyece/yi wskazuj"l kandydata na biskupstwo, okoliczl1i 
biskupi zatwierdzai<l wyb6r i udzielajq wybranemu swi~cenia bi
skupiego. WpJyw duchowienstwa atoli wkr6tce przewaiy.l', to.k, it 
zazwyczaj dopiero po dokonanym wyborze zapytywano ludu 
Q przyzwo!enie. Zreszt<l i ten udziat ludnosci przeszedl jut w V. w. 
na znakomitszych w gminie, lub tez na jej reprezel1tacYE; muni
cypalm~, podczas kiedy z rozwojem ustroju metropoiitalnego 
prawo zatwierdzania wyboru i konsekracyi przypadlo metropo
litom, kt6rzy je Vvykonywali wesp6l z biskupami swej prowincyi 
(p. niiej), W pierwszym tedy rz~dzie wyb6r biskupa naleia~ do 
duchowienstwa; wszakie ta zasada w dziejach bardzo r6zne prze
chodzita koleje. Juz Z1':I rzymskich i grecil;ich cesarz6w zdarzalo 
si~ cz~sto, ie wola ich rozstrzygal'a 0 wyborze, zwlaszcza gay 
zawezwano cesarza pomocy dla usmierzenia wasni elekcyjnych ; 
sarna zasada jednak wolnej elekcyi pozostata jeszcze nietkni~tti. 
IfJaczej w pafistwach sredniowiecznych. Sam kosci6l przyznawa~ 
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panuiCicym prawo zatwierdzania wyboru, upatruj(lc VI nich nie
jako reprezentant6w ludnosci chrzescijanskiej. kt6rej najdawniej. 
sze ustawy koscielne przyznawaiy gios przy powotywaniu paste
rzy. Niebawem jednak to prawo konfirmacyi przeksztalcUo si~ 
w nieograniczone prawo nominacyi. W Hiszpanii juz z koncem 
7. wieku sami bisk"upi przelali je na kr6la; gdzieindziej stosunki 
publiczne, a zwl'aszcza wybitne pod wzg!~dempolitycznym sta
nowisko biskup6w, doprowadziio do tego samego ~rezultatu. Bi
skupi byJi zar6wno dostojnikami panstwa jak kosciol'a, a st&d 
J'atwo zrozumiee, ie panui&cy niech~tnie pozbywaJ' si~ wptywu 
ria wyb6r m~z6w, kt6rzy potem w rz&dach panstwa niepospolity 
brali udziat Wolna elekcya wobec tego staia si~ wyj&tkiem, 
osobny przywilej kr6lewski por~czai j(l niekiedy poszczeg61nym 
koscio~om, podczas kiedy z reguiy nominowaJ' kr61. Ten stan 
rzeczy wywolat niemal wsz~dzie walk~ wradzy koscielnej i pan
stwowej, a to przedewszystkiem tam, gd'lie nominacya kr61ew
ska juz samij formCl uwlaczala prawom kosciofa. Tak bylo mia
nowicie w panstwie frankonskiem i niemieckiem: i biskupstwem 
polClczone byly tu znaczne posiadlosci lenne; zostawar tedy bi
skup do kr61a w stosunku lennika, kt6remu jak innym lennikom 
udzielal beneficyum czyJi lenno. Inwestytura odbywa~a si~ w spo
s6b uroczysty: form~ jej bylo podanie pierscienia i pastoratu, 
jako oznak godnosci biskupiej. Wlasciwie miala inwestytura zna
czenie symbolicznego oddania d6br lennych w posiadanie biskupa; 
wnet jednak pocz~to iCl uwaiac jako akt udzielenia samejze god
nosci biskupiej, zapominaiClc, ie biskup w pierw~zym rz~dzie pia
stuie godnosc koscieln'l, z kt6rCl niejako tylko przypadkowo· 
rClczyJo si~ jego stanowisko jako lennika. Owczesne wyobrazenia. 
nie umiary rozr6znic tej dwoistej natury urz~du biskupiego, 
i bacz&c jedynie na stron~ materyalm~, do mylnych prowadzity 
wniosk6w. Dla tego, ie biskup do dane mial sobie posiadlosci 
ziemskie, i ie udzielenie takowych niew~tpliwie nalezalo do kr6la. 
wysnuwano konsekwency~, ie biskup tei z r&kkr61a odbiera 
sw6j urz&d. Tak rzecz pOjrnuj&c, rozdawali kr610wie bez ograni-· 
niczenia godnosci koscielne, nie ogl&daj&c sio.: przy wyborze kan~ 
dydata bardzo cz~sto ani na dobro kosciora, ani warunki pra
wem kanonicznem przepisane, byte dogodzit wlasnym widokom; 
politycznym, lub nawet interesom materyalnym. Przeciw temu 
wykolejeniu dyscypliny koscielnej powsta~ z wlasciwij sobie ener-" 
glCl papiez Grzegorz VIL, z&daj&c, by cesarz zaprzestal' rozda"-
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wania godnosci koscielnych, kt6re z prawa nalezy do k ' , • 
W I' k'lk j' . . I . OSCl01a. a Ka 1 u ZleSI~C!O etma, wszcz~ta z tego Dowod . 

h' t . d . 11, a znana 
W IS ory! po nazwCl spom 0 inwestyture> zakon' c"'y"a . 

• , ,<, ... 1 S!~ osta .. 
teczme zWyCl~stwem kosciol'a; w konkordacie Worrna 'k' . cYls 1m, 
z~wartym v: r. 1122 ml~dzy Kalixtem H. a Henrykiem V. zrzek} 
Sl<; cesarz mwestytury za pomocCl pierscienia i pastora"u p 

. . i 1 rzy· 
w:aca],!c kanomczny spos6b obioru biskup6w; dopiero obranego 
.~Jal .cesarz lennem, a symbolem inwestytury byro berio. Analo
~Iczme rozwijaly si~ w tej mierze stosunki takie w innych kra
]ach: w X. i XI. wieku zostaje ustanowienie biskup6w wsz~dzie 
pOd. w~lywem monarch6w, a wpryw ten objawia slo.: b&di 
w t~rmle zatv:ierdzenia, b&di w formie bezposredniej nomi
nacy~, stosowme. do faktycznej rozci&glosci wladzy kr61ewskiej. 
W CI&gU XIII. wleku zas wywalczyt kosci6l' jak w Niemclech 
tak . i w .~nnych krajach zasad~ wolnej eiekcyi: przyzna~ j& 
v: HI.szpanli kr6! Piotr Arragonski w r. 1206, w Anglii Jan bez 
zleml. w konstytucyi z r. 1215 (magnae harta). we Francyi 
Ludwlk IX. w. sankc~i pragmatycznej z r. 1268. Przez kanoniczny 
~yb6r rozumlano az do XII. wieku wyb6r przez duchowienstwo 
I Iud, mianowicie znakomitszych jednego i drugiego stanu. 
Wszakz: i~z :-,czesnie objawia sio.: tendencya, by usunqc zupelnie 
wptyw sWleckl, a prawo wyboru ograniczye do duchowieflstwa 
~atedraln~go, zorganizowanego w kapitutach. Stijd w ch:lgu XII. 
I X~H. w~eku powoli jako wiasciwy organ wyborczy pozostaj& 
kapltUfy I elekcya kapitulna staje sit: reguf<}. 
. . Od tej. reguty atoli p6zniejsza praktyka liczne ustanawia wy
Jijt.kl. W kra]ach mianowicie katolickich1 najcz~sciej miejsce elekcyi 
zal~la ~n?w.u no~ina.cya panujqcego, oparta atoli na specyalnem 
~~0v:'azme~1U paplesklem. Moinaby w tern dopatrzyc sit: sprzeczno
SCI, z.e paple~e. dobrowolnie przelewali prawo, kt6rego tak l.lpor
czywle dawmeJ brooili. Sprzecznost to jednak pozoma' walki 
kt6re kosci61 ~taczal w obronie wolnosci eit!kcyjnej, z~ierzaJ'; 
do. poratowama zasady, ie wladza swiecka nie rna mocy l.ldzie
lama godnosci biskupiej. Dokqd nominacyi kr61ewskiej przypi
zywano to znaczenie, dokCld mianowicie panujqcy juz z mocy 
p~aw swych monarchicznych rosciJ' sobie prawo ustanawiania 
biskupa. musial kosci61 stanowczo przeciw temu protestowac. 
Skoro zas monarchowie porzucili te roszczenia skoro uznali ie 
wlasciwe przelanie wladzy biskupiej wyjsc moie jedynie od 'kO
sciota, nie byJ'o juz powodu opierae si~ zasadniczo nominacyL 
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Bo - jak to jut raz nadmienilismy nie sprzeclwla si~ pra
'Worn koscielnym, aby osoba prywatna wskazywaJ'a kandydata na 

. url'!d kosdelny, byle wJ'asciwa prowizya zawarowana by~a w~adzy 
koscielnej. W p6zniejszych tedy ezasaeh papieze eh~tnie udzielali 
panuj'lcym katolickirn prawa nominowania biskup6w,zw~aszcza. 
i.e przez to rnoina by~o po~ozyc tarn~ gorsz<icym swarom, kt6re 
bardzo cz~sto towarzyszyly elekeyom kapitulnym. W tell spos6b 
bardzo wiele kapituf w krajach/katolickich postradaro prawo wy
boru na rzecz nominacyi kr6lewskiej, zwlaszcza od XV. w, Tak 
by!o we Francyi, w Hiszpanii, w Portugalii, w Neapolu, w kra
jach wr;gierskich i austryackich. W Polsce elekcya kapitulna wla
sdwie nigdy nie byJa ustalona. \V pierwszym wieku po zaprowa
dzeniu chrzesdjanstwa sam papiez zazwyclaj naznacza~ biskup6w ; 
p6zniej wybieraiy wprawdzie kapituJy, ale faktycznie rozstrzygaJ'a 
wola kr6lewska: kr610wie teZ cz~stokroc nawet z pomini~ciem 
kapituly nominowali lub przenosi!i biskup6w. Od Kazimierza Ja
giellonczyka elekcya kapitulna albo zupeJnie ustara,_ albo stafa si~ 
CZCZq form'!; list kr6lewski bowiem, litterae instantiales, zaleca~ 
kapitule kandydata pod utratij laski kr61ewskiej. Sykstus V. przy
zn~I bull,! z r. 1589 kr610m polskim prawo nominacyi. Tylko 
kapituie warmifiskiei pozosta!o prawo wyboru; ograniczyto si~ 

jednak od konstytucyi Zygmunta l. z r. 1512 do czterech kandy
dat6w wskazanych przez kr6Ia z grana kanonik6w warminskich. 

H. Z powyzszego wywodu historycznego wypJywa cod 0 
d z is i e i s z ego p raw a, ie zwyczajnemi formami obsadzenia stolk 
biskupich jest elekcya kapituly i nominacya panuj,!cego, ie pierw
sza jest formij prawid{ow'!, dll.lga zas polega zawsze na osobnym 
tywle prawnym. Osobny tytut moie tez co do poszczeg6Inych 
biskupstw uzasadnic odr~bnij form~, jak to zaraz obaczymy przy 
niekt6rych biskupstwach al1stryackich. Przytem nalezy jeszcze 
pami~tac, i.e wszystkie te formy obsadzania biskupstw nle nam
szaj~ wJasciwego prawa kollacyi, kt6re ShlZY papiezowi i SCI one 
jedynie sposobern wskazania osoby, a wi~c sprowadzai'l prowizy~ 
koniecz!1<l. coliatio!1em non liberam. Gdzie ole zachodzi iadne 
z powyzszych ograniczen, gdzie np. organizacya koscielna nie 
jest calkowicie przeprowadzolla i kapituty nie istlliej'l, tam collatio 
non Iibera przemienia si~ w libera, to jest, papiez sam naznacza 
biskllpa. 

Obecnie S'l wi~c rozmaite sposoby obsadzania biskupstw, 
w szczeg61nosci fzeez si~ ma tak: 
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a) W Au s try i mianuje cesarz z nast~puj<lcemi wYi<ltkami ; 
1) Arcybiskup6w salcburskiego i o~omtlnieckiego obierajq: 

kapitll~y . 
2) Biskllp6w dyecelyi Seekau i Lavant (w Styryi) mianuje 

arcybiskup salcburgski, r6wnie co trzeci wakans biskl1pa dyt'ce
zyi Gurk (w Karyntyi). 

3) Lwowskiego arcybiskupa obrz<ldku ormiaiiskiego mianuje 
wprawdzie cesarz, ale z pomi~dzy trzech kandydat6w, kt6rych 
wybiera duchowienstwo ormianskie. 

Powyisze prawa cesarza austryackiego utrzymane zostaly tal<: 
w konkordacie z r. 1855, jako tei w ustawie z 7. rnaja 1874. 

b) Co do innych kraj6w: 
1) Wyb6r kapitulny na miejsce w Niemczech z wyj<ltkiem 

Bawaryi, w Poznatiskiem; w Szwajcaryi, z wyj(itkiem Lozanny, 
(Fryburga), w Niderlandach, z wYi&tkiem Luxemburga, w Belgii. 

2) Nominacya: w Bawaryi, we Francyi, w Hiszpanii, Por
tugaJii i w katolickich krajach poludniowej Ameryki. W Rosyi. 
mianowac rna w mysl konkordatu z r. 1847 cesarz porozumiaw
szy si~ wpierw z papieiem. 

3) PapieZ naznacza per Hberam collationem biskl.lp6w wlo-
skich, dla Anglii, lrlandyi, dla p6tnocnej Ameryki, dla Lozanny 
(p. wyzei) wszystkich biskl.lp6w in partibus infidelium i rila kra
j6w misyonarskich. 

Odr~bne co do ustanowienia biskup6w stosunki zachodzij 
w obrz<!dkach wsehodnich. Patryarch6w wybierai<l biskupi: bislm
p6w las ~mianuie u Maronit6w patryarcha, u Melchit6w, Syryj
czyk6w, Chaldejczyk6w i Ormian wybierali do niedawna duehowni 
cz~sto wesp61' ze znakomitszymi z ludu. Co do Ormian i Chal
dejczyk6w zaszla w nowszym czasie w tym wzgl~dzie zmiana; 
w bulli "Reversurus" z r. 1868 (p. wyzej str. 9) postal1owii boo 
wiem papiei, ie odt'ld w razie osierocel1ia dyecezyi rnaj<1 zgro
madzeni na synodzie biskupi patryarchatu ormianskiego przedsta
wic papieiowi trzech kandydat6w. To zamo postanawiabulla 
"Cum ecclesiastica" z 31. sierpnia 185 9 wzgl~de m kosciola Chal
dejskiego i Biskup6w ruskich w Galicyi rnianuje cesarz. 

§ 65. 

m. Gdzie kapitule sluiy prawo wyboru biskupa, rna si~. 
takowy odbyc wedtug form prawem przepisanych. Glos przy wy-



- 222-
c 

borze Sfl1ZY cdonkom kapituly, kt6rzy przynajml1ie j juz otrzymali 
~swi~cenie na subdyakona. Utraea zas prawo wyboru, kto po
pad! w suspenzy~ lub wh=:ksz'l kl'ltw~, albo kto z~ ka~~ tego 
prawa jest pozbawiony; w szczeg61nosci postanOWl?ny Jest t~n 
rygor na tych, co oddaj'l glos niegodnemu lub w mny, sposo~ 
wykraezai~ przeciw przepisom wyborezym. Wyb6rm~ bye p~'le~
si~wzi~ty w· prleci~gu trzech miesiE:c~, lic~~~ od dm~ pOw.w;cla 
wiadomosci 0 zawakowaniu stolky blskupieJ; w faZle zanlecha
nla tego terminu przechodzi prawo obsadzenia na. papieza ~rawem 
dewolucyi (p. nizeD. Wszystkich wyborc6w nalezy wezwae z os~
boa, chyba, ie kt6ry z oich w dalekkh przebywa stro.nach, P?ml: 
nit:~ty moze z&dac I1niewaznienia wyboru. Z reguty kazdy wyblera: 
rna osobiscie; tylko dla wainej i sll1sznej przeszkody mozna dac 
pe1'rlOmocnictwo jednemu z w.ybore6w. ~koro wszysc~ cdon: 
kowie kapituJy nalezycie zostail zawezwam, wyb6r rna Sl~ od~yc 
w oznaczonym terminie bez wzgl~du na ilose obecnych wybor~ow; 
nawet gdyby jeden tylko przybyJ kanonik do wyboru upraw~lony; 
mocen jest wybrac, a raczej zamianowac biskupa. ?dyb.y Sl~ zas 
zdarzylo, ie w gronie kapituJy ani jeden c~tonek me miat prawa 
wyboru, obsadza papiez per liberam col.lat:o~em, . : 

Sam wyb6r odbyc si~ moze w trolaloe] formie; qua.sl per 
inspirationem, jeieli wszyscy wyborcy jednogJosnie o.bwolalC! ,k~
gos biskl1pem; per com promissum, jezeli wyborcy JednogJosm~ 
poruczij wyb6r jednemu lub kilku z swego grona.; per scrut\
nium, to jest przez tajne glosowanie. Przy glosowanlU roz.strzyga 
bezwzgl~dna wi~kszosc glosui&q1ch, wli~zaj<ic .ie~nak . do, mch wy
borc6w, kt6rym nie dor~ezono wezwama. jezelt przy~ plerwsze~ 
gtosowaniu nie by to absolutnei wi~kszosd, naleiy wybor ponowlc. 

Kapitura nie jest ograniczona w wyborze kandydata, b~le 
tenie pogiadaJ prawem przepisane warunki; specyaln~ przepls~ 
atoH, 0 kt6rych juz byJa mowa wkl'adaj,! Cz€!~~o~roc. na kapl
tuh~ obowi<lzek zaniechania wyboru os6b rz&dowl memlJych: !,~y ~ 
temu zadose uczynic, rna kapituta przed wyborem porozurr.lI~C Sl~ 
z rzqdem; w tym celu zazwyczaj przedk~ada pr~ed wrasclw~m 
wyborem rzC!dowi list~ kandydat6w dla. oznacze?la personae !fI

gratae. Obecnie naleiy takze w AustrYi przy bISkupstw~ch, na 
kt6re wyjqtkowo nie nominuje cesarz, wskazac rzC!dowl kandy
d.ata, rZijd moie go jednak wykluczye tylko dla braku warun
k6w, przepisanych ustaw& z 7. maja 1874; 

Gdy wyb6r prawnie przyszedr do skutkl.l, rna kapitu~a naj., 
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dalej w osm dni wezwae obranego, aby w przeciqgu mleSl(lca 
oswiadczyt, ezy wyb6r przyjmuje. Oswiadczywszy przYi€!cie na
bywa obrany (electus) tak zwane ius ad rem, to jest wytqczne 
,prawo i&dania wJasciwej instytucyi, tak ii kapituJa nie moie od. 
wyboru odst&pic i innego przedstawic kandydata .. Jestto jednak 
wfasciwie prawo wobec kapituJy; co zas do samego url~du nie 
nabywa elekt skutkiem wyboru zadnych jeszcze praw, pok&dnie 
,nast&pi wlasciwa instytucya kanor.iczna, czyli jak to kanonisci wy
razail:l, nie rna jus in r e. 0 tej r6inicy mi~dzy jus ad rem i jus 
in re b~dzie jeszcze mowa w jednym z nast~pnych §§ tego 
rozdzia~l1. 

Odr~bn~ form<i wyboru jest tak zwana po stu J at i 0; po
s~ugui& si€! ni& wyborcy. gdy chcq miec biskupem kandydata ze 
wszech miar godnego i pOiqdanego, kt6remu atoll brak niekt6rych 
warunk6w osobistych wyraznie przepisanych. W~asciwy wyb6r, 
electio, byJby w takim razie niewainy; ale wolno I,apitule wybrac 
warunkowo, to jest z zastrzezeniem. ze obrany otrzyma dyspens~ 
papieskij od zachodzijcej przeszkody, W takim razie wyborcy mia
sto wyrazu "eligo" uiywajf:l wyrazu "postulo". Postulacya jest 
wi~cwlasciwy wyb6r polijczony z prosbij 0 dyspense:, a raczej 
jest skr6conem post~powaniem, gdyz dziaJajije zupetnie po formie 
naleiaJoby uzyskac wpierw dyspens~, a potem przystijpic do wy
bOrll. Z istoty postulacyi wyplywa, ze nie daje ona postl.llowa
nemu zadnych praw, a wie:c nie daje mu nawet tak zwanego 
jus ad rem, bo skl1tecznosc jego wyboru zawisJa od dyspensy, 
a wi~c od aktu Jaski, kt6rego nikt z prawa domagac si~ nie moze. 
Zatem idzie daJej, ie dopokCld postulacyi nie przedlozono papie
iowi, kapitu~a moie od niej odstClpie, ie dalej papiez bez podania 
powod6w moze odrzucic postulacYE;. Zresztij uprawniaj& do po
stulacyi tylko przeszkody mniejszej wagi; np. gdy kandydatowi 
malo co nie dostaje do przepisanego wieku, gdy jest nieslubnego 
pochodzenia itp. W szczeg61nosci moina tylko w form ie postu
lacyi nie elekeyi powoJac kandydata, kt6ry jui jest biskupem 
Urz&d biskupi tworzy bowiem mi~dzy biskupem a jego dyecezy'l 
zwiijzek scisJ'Y i trwa~y, kt6ry ustawy koscielne por6wnui(! do 
w~da maUenskiego. Pok~d hiskup nle otrzyma dyspensy pa
pieskiej, nie wolno mu dyecezyi swojej porzucic, aby przejsc na 
inne biskl.lpstwo. - Co do wit;kszosci potrzebnej do postulacyi 
naleiy odr6znic, ezy wszyscy kandydaci byli postulowani, czy tei 
obok postulowanych byli elekci. W pierwszym razie potrzeba wi€!" 
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cej nit polowy, w drugim dw6ch trzeciCh gl'os6w, inaczej elekt~ 
maj(lcy wit;cej nii trzeci~ cz~sc glos6w uwaza sie: jako prawnie 
obrany. -

Dla nominacyi stahl forma nie jest prawem przepisana; 
w konkordacie austryackim z r. 1855 (artykul' 19)przyrzekl ceo 
san:. ie nomimij(!c biskup6w zasi!:.:gac be:dzie radybiskl.lp6w, -tej 
samej zw~aszcza l'rowillcyi. 

II. Przy innych urzE!dach. 

§ 66. 

Sq urzt:dy, kt6re obsadza si~ zawsze per liberam collationem 
a wi~c tak, ie ten, do kogo naleiy wl'asciwa instyhlcya, oznacz~ 
takie osob~. 

Mianowide: 
a) Pap i e i mianuje wszystkich kuralist6w, w najobszer. 

niejszem tego sl'owa znaczeniu, rozdaje wszelkie posady przy 
kongregacyach i innych wladzach papieskich, mianuje nuncyu= 
sz6w i legat6w. jakotei nadzwyczajnych deiegat6w do sprawo=
wania rz&d6w koscielnych (wikarychei prefekt6w apostoIskich), 
naznacza sufragan6w biskupom ku pomocy koadjutor6w 
biskupich, choe pod tym ostatnim wzgl~dem zast~pujct go 
niekie.dy biskup i kapitul'a. Tylko podrz~dne posady w kuryi 
rozdaJ~ z I.lpowaZnienia papieskiego ~takie naczelnicy _ odnosnych 
wradz. W wyborze kandydat6w 0<1. wymienione urz~dy jest pa~
piei nieograniczony; wprawdzie wytworzyl si~ zwyczaj, ie wi~
ksze mocarstw(! katolickie, mianowicie Austrya, Francya, Hiszpa
nia, dawniej Polska, przedstawiaj~ papieiowi kandydata na god= 
nose kardyna!sk(l. Ale te pDlecenia nie mai~ cechy prezenty IUD
nominacyi, wog61e nie mai'4 iadnej cechy prawnej, s& to raczej 
zyczenia monarch6w, kt6re papiei zwykt llwzgl~dniac, chociaZ 
prawnie do tego nie jest zobowi"lzany; kardyna16w w ten spos6b 
zamianowanych zowie si~ kardynahmi koronnymi, Cardi, 
nales coronae. 

Spos6b nominacyi tyiko co do kardyna16w bJiZej jest okre-
slony. Wys~uchawszy kardynat6w ograsza papiei nomina-
eye: - creatio - na konsystorzu, poczem w prywatnej audyencyL 
wre:cza nominatowi czerwony biret a w najbliiszym konsystofzlL, 
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kapelusz kardynalski. Na drugiem posieazeniu konsystorza orlpra· 
wia si~ ceremonia zamkni~cia i otwarcia \.list, wr~czenia plersdenia 
tudziei przekazanie tyru}u kardyna!skiego. Dawniej z 
aktem nominacya dokol1ana; wedlug dzisiejszego prawa je
dnak nabywa kreowany godnosc kardynatskq fUz Z chv'iil& og~o
szonej nominacyl. ~ieobecl1ym pizesyht papiez blret, Sq jednak 
pod nominacy! obowi'lzani w przec!q;gu roku przed
stawic si~ osobisde papieiowL Sob6r trydencki zaleca, aby pa
pieie He moinosci kardyna~6\\' z wszystkfch narodmvoscI -
Przy nominacyi zapowiada nieki.edy papiez, ze ma jeszcze kandyda-
t6w do zamianowania, nie ich atoli 
will to reservare in pectore (in petto). Ta zapewnia 
im pier\\<szenstwo rangi przed kardynarami p6iniej mianO\Nanymi. 

W z kardynal6w pozostaje tak ZIA'ane 
jus 0 pta Ii d I, to prawo moc~ kt6rego najstarszy kardynat 
z<:ldac moze nadania sollie wakujl:\cego lrzekajqc sil\: tytu~u, 

dot~d posiadaj, najstarszy Z tego prawa file kOFzysia,. 
mog<i to uczynic jego nast~pcy Zl10WU starszyzny. \V ten 
spos6b moi.e postijpic na kapranski, kardy. 
nar kap~an na biskupi. Jus opt<mdisruzy tylko kar~ 
dynalom w obecnym nieobecnym \1;/ sprawie puhli-
cznej; wzgl~dem Z wyiii!Hdem bisk1l1p, 
stwa Ostyanskiegoj raz ty!ko mozna wykonac rzeczone prawo. 

b) B i sku p wikarych generalnych, ja!wtez cz~on= 
konsystorza, z regaly takie d:dekaI16w, dalej pomo= 

cnik6w i zast~pc6w \V Austryi ma rzEjid 
obecnle flominacyi jeteIi 

prawem par'istwowem przepisa-
nych; 

z ~tak zwanem jus 
na wakujGlce posOlldy pon;<ljdR:iem 
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stwa; wzgl~dem innych znowu powstaJo na podstawie roimaitych 
tytut6w prawnych prawo nominacyi ksiCl:i~t panuj'lcych,korporacyi , 
lub os6b prywatnych; bardzo cz~sto wreszde beneficya przez to, ze 
pod\egaly patronatowi, wyj~te byly z pod wolnej koUacyi biskupa 

_ Wszystkie te rodzaje prowizyi utrzymaly si~ po dzis dzien. Wszakze 
o tyle zawsze kollacy~ biskupiij uwaiac milezY,jakoprawidrow't, 
ie gdzie ograniczenie pozytywnie nie da si~ wykazac, Illb gdzie 
takowe zgaslo z powod6w faktyc:wych tub prawnyeh, nastaje 
samem prawem libera collatio biskupa. . 

Z wyjijtkiem wymienionej co clop/ero zasady i Z wYi"ltkiem 
prawa patronatu, kt6re jest instytucyl'! prawa powszechnego, pole
gaj'l zresztq prawidla dotycz'ice SpOSOOI1 obsadzania niisiych bene
fh::y6w na prawie p;1,rtykularnem,lub osobnych tytul'ach, mii:mowicie 
kondordatach, przywilejach papieskich, statu tach korporacyjnych 
i t p. Ta nadzwyczajna r6znorodnosc nie pozwala zapl1szczac si«; 
w szczeg6l'y co do pojedynczych kraj6w; wzgl~dem A U s try i 
nadmienic jeszcze mamy co nast~puje:: 

1) Co do posad kapitulnych i kollegiackich uwazac moina 
jako regl.lh~ nominacy~ cesarskCi; zachodz& jednak od tego wy
i&tki i tak: 

a) Na podstawie artykufu 22 konkordatl1, utrzymanego pod 
tym wzg!~dem w swej mocy ustaw& z 7. maja 1874 (§ 3), nadaje 
papiez w kapitl.ll'ach arcybiskupich i biskupich pierwsz~, a gdyby 
takowa podlegata prywatnemu patronatowi swieckiemu drug(l 
godnosc.I pod tym wzgl~dem jednak przyrzekr papiez uwzgl~. 
dniac wnioski cesarza, uczynione mu za posrednictwem biskupa 
dyecezyi, lub wnioski kapitur, gdzie one przedtem wybiera~y same 
wymienionych dygnitarzy. 

b) [nne wyjqtki dotycz'l poszczeg61nych prebend i po\egaj(l 
na osobnych tytu~ach prawnych. Tak obsadza niektore kanonie 

per liberam col1ationem, inne kapituJ:a wyborem lub per 
na inne mianui<! lub prezentuj(! korporacye 1l1b 

2) Przy innych beneficyach jest znowu reguf<i prezenta pa
tron6w, a tylko wyj<j,tkowo ma miejsce.libera collatio biskup'l. 

z 7. 1874 rozszerzy~a znacznie prawa nominacyjne 
postanawiajqc (§ 4), ie rZ<j,d prezentuje na wszelkie urzt::dy 

koscielne i prebendy, kt6re nie podlegaj'l prywatnemu patronatowi 
a dotowane s& caJkowicie lull przewaznie ze skarbu panstwowega, 
funduszu religijnego lub srodk6w publicznych. Nadto rna 
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TZ<id rzeczorl<j, ustawq (§§ 5 i 6) przyznany wptyw negatywflY 
na obsadzenie kanonii i nizszych beneficy6w. We wszystkich 
bowiem wypadkach, gdzie biskl1p nadaje per liberam collationem 
aub gdzie prawo prezenty nie s~uzy cesarzowi 1l1b rzqdowi winien 
biskup wskazac wladzy rZ<j,dowej krajowej kandydata i pr~ystqpie 
moze do kanonicznej insrytucyi dopiero wtedy, gdy ta wJadza 
w przeciqgu 30 dnl nie zatozy veto z powodu, ze kandydat nie 
,posiada. warunk6w ustawami rZ'ldowemi przepisanych. Przedw 
orzeczeniu wladzy krajowej wolno odworac si~ do ministra wy~ 
znan. Tych przepis6w ma tei biskup przestrzegac, ustanawiajClc 
sta!ego wikarego dla benefkyum imwrporowanego. 

Gdzie obsadzenie beneficy6w polega na wyborze, odbywa si~ 
tenie wedle statut6w odnosnej korporacyi, lub w braku osobnych 
postanowien statutowych wedtug tych samych przepisow, co wyb6r 
biskupa. - Pozostaje flam m6wic szczeg6J:owo 0 prawie prezenty. 
kt6re znowu b~dqc wyplywem prawa patronatu,· tylko w zwiijtku 
z t'l instytucy& moze bye naleiycie wyluszczone. 

III. szczeg61nosci 0 pl'awie patronatu •. 

A) Poj~cie patronatu i jego rozw6j, . 

§ 67. 

Prawo patronatu (jus patronatus) jestto og6l praw przysJ:u
guj~cych komus wobec kosciol'a lub beneficyum, nie z mocy stano~ 
wiska hierarchicznego, lecz jak osobie prywatnej, z mocy oso!:mego 
tytUhl prawnego. JUi ta definicya swiadczy, ie patron at jest insty~ 
tucy~ wyjqtkow<j" anormalm~, bo nie lkuje z hierarchicznym kOm 
scioia katolickiego ustrojem, w· kt6rym ,wszelka wladza udzialem 
jest duchowienstwa. Jestto wit::c m6wiqc po prawniczemu instytum 

'ya juris singular!s, zawdzio:;czaj,!ca byt sw6j nie og61nym zasa
dom prawnym, lecz wzgl~dom sh;:gai,!cym poza granic~ scislej 
konsekwencyi jurydycznej, powodom, ktore prawnicy rzymscy okre· 
slali og61nemi wyrazami I1tilitas, necessitas. Wynalesc owe wewn~· 
trzne powody, jest przy wszystkich tego rodzajl1 instytucyach nie
odzownym warunkiem nalezytego ich pozmmia; st",d i dla nas 
nasu wa si~ przedewszystkiem pytanie jakie okolicznosci i sto
~ spow-odowlily pOvVstaniepatronatud;- pytanie, roz.. 
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:-vi~zania SZUk~~ mOie:ny jedynie w historyi tej instytiu;yi. Przedtem 
jednak zwr6clc muslmy uwag~ nCl jedoij okoliczoosc. Patronat 
in.de~tyfikui~ cz~sto z prawem prezenty, to jest prawem przedsta~ 
Wlema .wJadzy kosdeil1ej kandydata na wakui~ce beneficyum. Ze 
stanowlska teoretycznego jest to zapatrywanie si~ mylne, poniewat 
patronat pr6cz prezenty miesci w sobie inne ieszcze upra'wnienia 
kt6re p6iniej wyJiczymy. Z drugiej strony atoli preiel1ta, choc ni; 
wyczerpywa :resd patronatu, stanowi niezaprzeczel1ie najwainlejsze 
z praw .w mm zawartych. W praktyce wi~c upatrywano naJcz~sciej 
~naczeme patronatu w udziale, kt6ry rna patron W obsadzeniu 
beneficy6w i st~d tei takie w rozwoju historycznym ta wJasnie 
strona patronatu na pierwszy zawsze wyst~puje plan; 
. HlStorycznie rozwijaJ si€i patron at pod wptywem dw6ch czyn-

mk6w, ustawodawstwa koscielnego i stosunk6w feudalnych. Pierw
szy~ ~ tym przedmiocie ustaworn, kt6re V. si~gaj~ wieku, przewodzi 
mysl, ze sJ'uszna, aby fundator za wyswiadczone koscioJ'owi dobro
d~iejstwo, n:iaJ wobec tego koscioia przyznane pewne. przywileje,. 
me uwiaczaJl:lce prawom koscioia; trzymano si~ tern bardziej tej 
zasady, ie byJa w niej zarazem zach~ta do ofiarnosci na cele 
koscielne, a mianowicie do zaktadania nowych koscioipw. Przede
\¥szystkiern zasmiaJ' biskup wynagradzac zasrl1gi 1l1ndator6w. 
tI~zgl~dniajijc ich iyczenia przy obsadzeniu fundowanego prze~ 
mch beneficyum; najpierw zlecono to wzgl~dem blskllp6w zakJ'a
dajijcych koscioiy w obcej dyecezyi, potem co do f!.lnd~tor6w 
w og6Ie .. To sarno rozporzijdzil cesarz Justynian. Pr6cz tego 
znachodzlmy w uchwataeh synodalnych postanowiel1ia, ie kosci6,t 
wspierae winien przed innymi l.lbogimi swego fundatora, popadJego 
w ub6stwo, ie naleiy wsporninac imi~ fundatora przy mszy, ie 
Il.lndatorowie i ich dziedzice wgJC!dac mog~ wzarzijd fundacyi. 
W ,t~n spos6b ehdano l.lczeie i wynagrodzic zasfllgi dobrodziej6w 
koscloia; ale byiy to prawa odosobnione, na partykularnych pole
~aj~e~ ustawach i st~d w kaidym niemal kraju w odmiennyrn po
jawla.l~ce si~ ksztakie. Nie ui~to len jeszcze w jeden system, nie 
por~czono w instytucy~ prawn~. Nie byro wi~c jeszcze w6wczas 
patro?atu .w dzisiejszyrn znaczeniu, tak jak nie bylo og61nej nazwy 
techmezneJ na oznaczenie przywilej6w fundatorom przyznanych. 

W~asdwy patronat wytworzyJ si~ dopiero pod wpiywem praw 
ger?Ianskich, na zllpetnie nowej podstawie. WJadztwo, kt6re w pan-. 
st~l~ fran~ons~iem i ?i:mieckiem osoby prywatne uzyskaJy nad 
kosclolaml, opleralo Sl~ Jak tyle innych instytucyi _ sredniowiecznych 
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ria wJasnosci,gruntowej. Wedtug zasad prawa niemieckiego, w~a
seidel ziemi byr nieograniezonym panem wszystkiego. co na jego 
zostawaro gmncie;a wi~c i domy modlitwy, skoro na jego znaj
dowaly si~ ziemi, byty jego wl'asnosci'l. kt6r& dowolnie magJ roz
pOfz<,}dzac. T~ zasad~ uzmmo w najskrajniejszych konsekwencyach: 
wlasciciel gruntll m6gr kosei6J' oddac w len no, sprzedac, zastawic, 
darowac; tern sarnem sluiyJo mu prawo oddac go w zarz~d, 
to jest I.lstanowic przy nim duchownego. Te prawa przechodzily 
potern jak prawa maj~tkowe na dziedzica, a jesli ich by to wif:cej, 
dzielili si~ kosciorem jak reszt'i spadku, nieraz w spos6b dziwa
ezny, ubliiai,!ey powadze naboie6stwa. W ten spos6b uksztal
towaiy si€i stosunki w Niemczech, we Francyi, w Anglii, we WJo
szech, i mimo opom kosciora Iltrzymaly si~ przez wieki. Dopiero 
wzrost wJadzy papieskiej. a mianowicie wynik walki inwestyturowej 
,dozwolU wyzwolic takie nizsze beneficya z: pod zaleznosci os6b 
swieckich. Wszechwladztwll wkascidela gruntu przeciwstawil ko· 
sci6J' zasad~, ie dom poswi~cony na Sfuib~ boiCl tern sam em prze
staje bye wkasnosci(! prywatn<l, ie przeehodzi pod w!'adz~ koscieiriij, 
ze przedewszystkiem rz&dy dllchowne w takowym pelnic moze 
jedynie, kogo biskup do tego powoJ'a. Broni'lc atoli stanoWClO 
tych zasad, kosci6J' nie rozerwat zl.lpel'nie w~da, kt6ry J€lczy1' 
posiadacza ziemskiego z jego koscioJem. ezy to z konieclnego 
ust~pstwa dla zakorzenionyeh od wiek6w zapatrywan prawnych, 
ezy tei w przeswiadczeniu, ie 6w scislejszy do dziedzica wkosd 
stosunek niejedn'l sam emu kosciorowi przysporzy korzysc; utrzy
malo ustawodawstwo koscielne prawa posiadaezy ziemskich. 
naginai'lc je atoli do swych wlasnych wymagan. Aby ich miano
wide nie pozbawiac wp~ywu na ustanowienie beneficyata, poez~to 
akt nadania beneficyum dzielic na dwa odr~bne akty, oznaczenie 
osoby i przeianie Ilrz€idU, uwaiajClc, ii tylko ostatni zasadniczo 
nalezy do biskl.lpa. Ze stanowlska koscielnego nle mozna bylo 
jednak opierae tyeh praw, pozostawionych posiadaczom, na Wl'Cl

snosci gruntowej; mogiy one jedynie mlee znaczenie koncesyi, 
przywileju uzasadnionego zas~ugami oko~o kosdola. Wr6cono 
wi~c do podstawy. na kt6rej jui pierwotnie przyznawano osobom 
swieckim prawa nCl kosciele. Posiadacz ziemski by} fundatcrem 
lub nast~pcij fundatora i z tego tytulu, nie z tytulu swej posia
drosci, miar przyznane sobie prawa. Godzijc w ten spos6b hi
storyczne prawa posiadaczy ziemskich z zasadami prawakosciel
;nego zbudowaro ustawodawstwo papieskie ria nowym teorety-
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cznym fundamende ca~kowity system praw, kt6ry odt~d obj~tO' 
wyrazem tech nicznym jus pat ron a t u s. 

To przeksztalcenie si~ dokona~o ostatecznie w drqgiej poJ'owie 
XU. wieku; w dekretaliach Grzegorzowych poswi~cony jut jest 
instytl.lcyi patronatl.l osobny tytur, obejml.ljqcy po wl~kszei cz~sd 
I.Istawy Aleksandra m. (1159-1181). P6iniejsze ustawodawstwot 
mianowicie uchwary trydenckie zmienny lub uzupefl1Uy te przepisy 
pod niejednym wzgl~dem; wszakie co do gl6wnych zasach pozo
stafy one nietkni~te. 

Historycznq pudsta Wq patrOl'latu jest iednak po cZ€i;sci inna 
jeszcze instytucya prawna a dv 0 c a ti a (w6jtowstwo. Vogtei). 
Wedll1gprawa niemieckiego lOstaWa! kaidy, kto nle nalezaf do 
stanu zbrojnego, pod opiekll (ml.lndium, mundebl.lrdium t advoca~ 

; zasad~ t~ zastosowano takie do koscioJ'6w i do ,dl.lchowiefi~ 
stwa. Sprawowanie opi~ki nad kosciolami i ustanowionymi przy 
nich duchownymi by1'o przedew5zystkiem rzeczCl w1'ascieiela gru !1tu~ 
na si~ kosci6t takim razie advocatia scho-

si~ w jednej osobie z patronatem; i slijd to wyrazy"advocatus 
i patron us w zr6d1'ach cz~sto uiywane Sq jako jednoznacme. Ale 
w6jtowstwo istniaro takie niezawisie od posiadlosciziemskiej; 
ustanawiano np, w6jt6w (Vogte, Schirmvogte) dla klasztor6w, 

w koscielnych, kt6re wyi~te byJy z pod zwyczajneg(} 
gdzie zatem kosci61 przez osobl1ego zast~pc~ musia1c 

sprawowac. AdwOkat6w ustanawial albo kr61, kt6remu przy
znawano ildwokacy~ w cal'em pafistwie, albo tei riiekiedy sam 

lub kosci6t Niekiedy kr61 prawem lerma przenosi! adwo-
nil a zdarzaro si~ takte, ie klos darow3l' klasztorowi 

kosd61 lub Ilsamowoini1' takowy, zastrzegaj'lc dla siebie i swych 
zash=:pc6w adwokacy~. Z istoty swej mia!ii adwokacya SIUZYC na 
obron~ kosciol'a; ale wnet wyrodzira si~ w zwierzchl1i~ ko~ 

sdo1'em wl'adz<;; z tyturu adwokacyi mi<;szaJi si€! swieccy panowie 
zarzij,du majqtkowego, przywl'Glszczali sobie spadki po ducho

uciskali kosdol'y i duchownych daninami, rosciH sobie 
prawo ustal1awiania benefkya!6w. Przeciw tej uci~iliwej ece 
stanijl' kosci6l' do walki taksamo, jak przeciw wyg6rowanym 
ro~;zc:1:el1!iOln posiadaczy ziemskich: advocatia upadl'a albo przynaj
mme] utracil'a znaczenie. Scisry jednak zwi'lzek, kt6ry 
zachodzir mi~dzy w6jtostwem a patronatem, wywarr pod wielll 
wzgl€!dami stanowczy wpfyw na t<; ostatni" instytucy~. 
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Streszczaj<lc kr6tko cosmypowiedzieli 0 historycznym roz
woiu patronatu otrzymamy nast~puiC!cy rezultat: Patronat IN 

wo~nyrn swyrn ksztakie by! :vypl'ywem, st~sunk6w swieFd~ich: 
w~asnosci gnmtowei i adwokacy!; uznany Jako mstytucya k(jSClelna 
zmienU prawn'l SWq podstaw~: ir6d~em patronat~ ?yly, t.eraz 
ustugi koscio{owi swiadczol1e, zasadCl prawn'!, ~rzywllel k?sc!o~a: 
W poj~ciu oderwa~ si~ zatern patronat zupefme od pos~adrosc! 
ziemskiej, z prawa rzeczowego przedzierzg~'l~ si~ W Osoblste. 
mysli atoli nie przeprowadzito prawo kosctelne z bezwzgl~dn~q 
konsekwency&; dajqc poczqtek pozost",; 
wito obok niego p-ttronat rzeczowy, to jest pozwomo pol''lczyc 
prawo patronatu z rt'.eczq nieruchomij, ~i. ~a ,~"'.'"'~,."'~ 
chodzi posiadacza. Tak wi~c nawet w dz!sle)szem 
zatarl'a si~ zupelnie cecha 
czonego z posiad~oscill gruntow~. UZl1aj~c . rzeczowego 
patronatu, stwierdzit kosci6t na nowo, moze kosztem 
konsekwencyi prawniczej, zachowawcz'! cech~ swego . ~t6re 
przedewszystkiem stara si~ utrzyrnac i pogodzic ze swemr msty
tucvami to co si~ historycznie rozwifi~tO. . , .. 

Historya patronatu wyswieca pocz~Un U"'"",''' 
prawnego to jest pO~qczenia koscioMw z . 
tami na zasadzie ink 0 r p 0 rae y i. W czasach gdy uwaZ/lno 
kosciol'y jako przedmiot wtasnosci prywatnej l zwykl'ego 
nabywal'y je takie klasztory na podstawie , tytul6w: 
zyskuj'lC tern sarnem wszystkie prawa, ~t6re wedtug 6w~zesneJ 
praktyki wykonywaliposiadacze ~runtow!. lytul'en: nab!c!a 
albo fundacya kosciora w ctobracn klasztGrnych, alDo tez akt 
wny przenoszqcy na Idasztor iSi;niei'!cy kosci6l wraz z 
dot~cyq, i to zn6w albo za wynagrodzen'em, alba sposubem 
wizny. Mianowicie byl'a darowizna na rzecz klasztoru 
pod kt6rq wracano kosciorowi dobra? niegdys mu za-
brane. Kosci6~ faworyzowa~ wszelkIe tego ust<:pstwa, 
gdyz nie tylko polepszal'y byt materyalny ale odejmo-
wary zarazem osobom swieckirn wpJyw k~s~ielne 
i przenosrl'y go na korporacy<: duch.o~nq, , ~nadmeJ spo-
dziewac si~ by~o rnoina przestrzegama mteres6w koscloJ'a. Zresztq 
zajmowaty klasztory wzgl~dem oddanych sobie kosciol'6w to sam~ 
stanowisko co irmi posiadacze ziemscy, wywodzClc s~e. sprawa z te: 
samej, co oni zasady prawnej, z prywatnej w:a~nosci; z tego :ez 
tytulu naznaczaly duchownych dla swych kosClot6w. Gdy WI~C 
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p6zniej5ze iH,r,HliOda\\'stwo zanegowa~o prywat[j~ nakosciotach wta
~iIlOSC i ustai101Jviel1lie ducnownych przekazalo biskl.lpom, upadta tern 
samem takze podstawa klasztornych. Nie by to atoli powodu 
odmawjac klasztorom przywHej6w, kt6re z pomini~dem scislej 
zasady przyznano panom swieckim ; i klasztory wit:c Ilzyskaty prawo 
patrol1atu. Do tego przyf<!czy~y si(! inne ieszcze prawl:1; Jui w"XL 
wieku spotykamy si~ z teorYij, ie nalezy odr6inic dilchownq i rna-
teryall1ti: stront; koscielnego, altare et spiritualia, to jest 
wlasciwe dl.lchowne, i ecclesia clyli temporalia" to jest 
budynek kosciell1}, i prawa majijtkowe; ze tylko quoad splritu
alia rZijdzi \vyk~cznie biskup, temporalia pozostaw8C mog,! takte 
pod posrednim bezposrednim zarzqdem irmych os60. Czyni'lc 

chdeli posiadacze d6br koscielnych koniecznem 
na rzecz koscio~a ust~pstwem okl.lpic zatrzymaniepraw maj<itko
wych. Ustawy koscielne nie uznajy tej konsekwencyi, przyswoily 
sobie aroli wielu wzgll::dami 6w podzia~ na spiritualia i tem

Zastosowano go mianowkie co do beneficy6w pol'qczonych 
z klasztoramL Pod wzgl~dem ust~pstwo bylo mOiliwe; dobra 
koscielne, zwrotu bezwzgl~d!1ie domagano si~ os6b 
swieckkh, mog~y pozostac przy korporacyi duchownej, nie tracijc 
cechy majqtku koscielnego. Dozwalano tedy l!lczyc beneficya ko
scielne z w ten spos6b,ze klasztorowi przypadaly 
z niego dochody, ale tei zarazem obowiqzek utrzymania benefi
cyata, ze zas beneflcyata ustanawia!' biskup na przedstawienie kla
SltOru. jednak pohiczone benefkyum zatrzymywalo odr~bny 
sw6j byt, tylko, ie nadwyika doehod6w po op~dzeniu koszt6w na
boieristwa i dotacyi beneficyata, przypadahi. klasztorowi. Ten stan 
rzeezy prowadzit cz~sto do tego, ie klasztor pobieraJ' sute dochody, 
nie troszCZqC si~ weale 0 funkcye dl.lchowne. Sprawowanie tako
wych pOnlczone by to catkowide' beneficyatowi, kt6remu klasztor 
zwykle nader skromne dawat zaopatrzenie, podczas, gdy zakres jego 
obowi'i',:,k6w niczem si~ nie r6ini!' od irmych beneficy6w. Byl'y to 
wiE;C stosunki poniekqd anormalne, kt6re zw~aszcza przy kosciol'ach 
parafialnych pod niejednym wzgl~den1 czynil'y uszczerbek nalezy
temu sprawowaniu obowiqzk6w dl.lszpasterskich. Aby temu zaradzie 
a przedei klasztor6w nie pozbawic korzysci materyalnych, wyply
wajacych filch z PO':qczenia beneficy6w, nadaro ustawodawstwo 
koscieine, 0 swiadectwa zr6dlowe sif;gaiCl1 od XIII. wiekll, 
pOl,!czeniukoscioMw z klasztorami ilOWq form~ prawn'!. Wolno 

wcielic ca!kowiciekoSd6l do klasztoru, to jest pO,f~czyc je 
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,quoad temporalia i spiritualia, a to w ten spos6b, ii klasztor sam 
jako taki wiecwym beneficyatern, ie wi~c do niego naleia.l'o 
takie sprawowanie funkcyi duchownych, wog6Ie wszystkich obo
wi'lzk6w do pol'lczonego z nim beneficyum pn:ywi'lzanych ; ie nato
miast, takie na temporaliach nabywa~ bez ograniczenia wszystkie 
prawa, kt6re przed polqczeniem sruiyly beneficyatowi. Wprowa
dzaiijc ten spos6b l'Clczerlia nie uchylono jednak dawniejszego, pole
gajqcego na samem tylko wcieieniu temporali6w. Odtijd te sto
sunki w powyiszy spos6b pr2ybraly odmiennq zupelnie od patro
nato postac, ustalil si~ tez na ich oznaczenie osobny wyraz techni
(zny: in cor p 0 rat i 0, kt6ra gdy dotyczyla ca~kowitego wde
lenia zwala si~ incorporatio pie no i u r e, czyli pie n a, gdy tylko 
temporaii6w1 incorporatio min u s pie 11 0 j u r e czyJi min Il s 

.p Ie n a. 
Nietrudno teraz wytkn'lc granicE; mi~dzy inkorporacyq a pa

tronatem; incorporatio minus plena, dotyczy tylko sfery maj~tko. 
wei, przelewa prawo uzytkowania z d6br kosdelnych, podczas 
gdy wJ-asnie pod tym wzgl~dem patronat zadnych nie daje praw. 
Ten rodzaj inkorporacyi nie narusza wiE;C koniecznie prawa pa
tronatl.l, ,-hoc n.ajcz€;sciej patronat przeszedJ- w takim. razie na 
klasztor. lncorporatio plena zas nie da si~ pogodzit z patronatem 
i jakkolwiek historycznie na tych samych co patronat rozwilif,ila 
si~ podstdwach, przeciet zasadniczo od niego si~ r6ini; patron rna 
.prawa wobec benefkyum, uprawniony z inkorporacyi sam jest 
beneiicyatem. Dlatego nle masz mowy 0 prowizyi inkorporowa
nego beneficyum, bo ono caz na zawsze jest obsadzone i zawako· 
wac moze chyba gdy zgasnie korporacya, z kt6n~ jest pol'qczone. 
.zawiadui~cy inkorporowanem beneficyum jest tylko zast~pcq (vica· 
rius) w~asciwego beneflcyata, kt6rym jest klasztor jako osoba mo
ralna. Mianujqc go, nie wykol1ywa klasztor prawa prezenty lub 
kollacyi, lecz ustanawia dla si~ reprezentanta, celem naieiytego 
sprawowania funkcyi duchownych, l<t6re d~i~ na nim z powodu 
inkorporacyi~ 

B) Dzisiejsze praw~. 
a) Prawy charakter patronatu. 

§ 68. 

Zr6dJa oznaczajq patronat jako res t e m po r a lis s pi r I
t U a Ii ann e x a; wyraia to mysl: Patronat jest co do swej istoty 



- 234 -

prawemswieckiem, bo bierze pocz'ltek ze stosl.lnk6w swieckich 
i mozebye nabyty sposobem praw prywatnych; iarazem jednak 
jest patronat jak najsilniej zwhlzany z rzeczami duchownemi i przy
biera stijd eech~ dl.lehownij, koscieln"l, a zCltem podpada takie 
pod l1stawodawstwo koscielne. Uwaiai'le patronat z,e stanowiska 
prawa swieckiego, nie zaliezamy go' ani do praw scis!e R(ywat
nych, ani do scisle pUblicznych; jak tyle innych instytucyi 
sreaniowiecznych, ma on eeetE: zarazem prawa publicznego i pry
watnego. Ta dwullcowose przebija sir;; w wi~kszej c~~sci przepi
s6w 0 patronacie, wog61e jednak moina powiedziee, w kwe
styach dotyez&cych nabyda i utraty patronatu przewaza charakter 
prawno-prywatny, w kwestyach zas dotycz'lcych tresci pa¢ . 
tronatu charakter publiczny, koscielny. 

P r zed m i 0 t e m pat ron at u mog~ bye koscioly i wszel-
klego benefieya, tak nizsze jako tez wyzsze. Nawet bi-
skupstwa zostawary niekiedy pod patronatem panujijcych; 
nywali go np. kr610wie wElgierscy i za
chodzi co do kardynalatu, a 0 tyle takze, co do prelatur 
przy klasztorach, kapltu~ach, kolleglatach, ie je tylko za osobnem 
zezwoleniem papleskiem mozna patronatowL Pominqwszy 
te wyjqtki mog'! podlegac patronatowi: probostwa, kanonle, kla
sztory. kaplice, oUarze, fundacye koscielne i t p. 

Waine Sij nastElPujqce podziaty patronatu: 
1) Pat ron at r z e cz 0 w y (jus patronatus reale) i osobisty 

(jus patronatus personale), Rzeczonym zowie si~ patronat, jeieli 
jest POliiezony z posiadaniem rzeezy nieruchomej, tak, it; kaidy 
posiadacz tej rzeczy tem samem patronem; osobistym, jeieli 
sluiy bez wzgh;du na posiadanie rzeczy. 0 znCiczeniu tego po
dziaku m6wilismy jut w poprzedzaj~cym § i widzielismy, ie za
sadom prawa kosdelnego odpowlada wfasdwle tylko patron at 
osobisty. podczas gdy rzeczowy jest anomali~. Dlatego tez do
mniemanie prawne przemawia w razie wCltpliwosci za patronatern 
osobistym, jakkoiwiek wlasnie ten rodzaj patronatu dzis 
do wyj&tk6w, a regul& jest patron at rzeczowy. 

Osobisty patronat jest znowu albo sci s leo sob is t Y 0 .. 
patr. personalissimum), jeieli stuiy jedynie fundatorowi i gasnie 
z jego smierci'l, albo rod z i 11 n y patronatus familiare s, 
tilitium), jeieli przechodzi na rodzin~ fundatora, albo d z i e d z i* . 
c Z 11 Y (j. patr. haereditarium), jeieli powyisze ograniczenia l1ie 
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zacbodzq. W razie w'ltpliwosci domnienlywac si~ naleiy patronatu 
dziedzkzl1ego. 

2) Pat ron at d u c how 11 y, S w i e e kim i E; s;:;: n y 
patronatus ecclesiasticum, laicale, mixtum). 

Patrol1at jest due!1owl1ym: 
a) jeieli fundacya, Z kt6rej patronat mia! poezqtek, powstaJa 

z maj&tku koscielnego; 
b) bez wlgI~du na zr6dlo fundacyi, jeieli s!-uiy osobie du

chownej jako takiej, a wi~c z tytulu jej stanowiska lub urzedu. 
Patronem duchownym moie bye albo osoba fizyczna, albo kor
poracya, jako to· klasztor, kapitula, kollegiata, albo nawet flmdusz 
powstaly z maj,Hku koscielnego. Patronaty np. w dobrach fun
duszu reUgijnego i naukowego uwaiac l1aleiy jako patronaty au
ehowne, 

Natomiast jest patronat swieckim, jeieli nie powstawszy 
z fundacyi kosciell1ej, stuiy osobie swieckiej, albo wprawdzie du
ehownemu, leez jako osobie prywatl1ej, niez mocy jego urz~do
wego stanowiska. Patron at, kt6ry wsp61nie 5!-UZY osobie swieckiej 
i duchownej (jako takiej), alba kt6ry powstal z fundacyi cz~sci'l 

koscielnej, cz~scii:\ swieckiej zowie si~ mit:~szanym. Praktycznq doc 
nioslosc powyzszych podzialOw poznamy w toku tego ·rozdzia~u, 

b) Nabycie patronatu, 

aa) Zdolnosc osobista. 

§ 69. 

Z istoty patronatu jako prawa koscielnego wyplywa, ze nfe 
moze go nabye, kto nie jest uczestnikiem spoieezefistwa kosciel
nego, a wi~c katolikiem. Uzmmo topowszechnie eo do niechrze
scian1 w Austryi nadto ustawy pafistwowe wyrainie wzbraniajca 
iydom wykonania praw patronatowych, Co si~ natomiast tyezy 
niekatolik6w wyznania chrzesciatiskiego, nle odmawia im nowsza 
praktyka bezwzgl~dnie zdolnosci nabycia patronatu, mianowicie 
rzeczowego. Tak przypuszczeni SCi faktycznie do patronatu w Niem
czech ewangielky obu wyznati, w Austryi ewangie!icy i dyzu
!lid. Jak z jednej strony istnienie tego zwyczaju zadnej nie 
podlega w'ltpliwosci, tak r6wnie pewl1a, ie takowy zasadniczp 
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n~e da si~ uspra\'vied\iwic. Jest w tem sprzecznosc, aby oie nale~ 
z~cy do kosdoJa mial sobie przyznany :-vptyw na. rz~dy, k~_ 
sdeille; Imdno rozumiec, jak niekt6rzy pisarze odwol'ywac Sl~ 
mog<l w lei mierze do zasad r6wnouprawn.ieni~ Iu? tole:ancyi. 
Przemawiajij one wtasnie przeciw, ml~szamll. SIt; l~n~wlerc6.w 
w wewn~trzne sprawy kosdelne, do kt6rych mewqtp!IWfe nalezy 
ozrnaczenie stug koscielnych. R6wfloM: wyznan wobec pr~\~a u~a
ialibysmy dopiero wtedy jako naruszon,q,. gdyby o~m.awlaJGc Qle
katolikom prawa patronatu wobec kosclOfa katollckiego, przy
znano ie katoiikom wooec i l1!1ych wyzl1an. Wyj&tek, .0 . kt6rym 
mowa, nie zostaje w iadnym zwiijzku z r6wnouprawm~mem. lub 
to!eralicYij, lecz da si~ jedynie wyU6maczyc ze stanowiska illsto
rvcznego i ze wzglt;du na anormal!ul natur~ rzeczowego patro
~ah.l. Patronat zwit.!:za~ sit; tak seisle z maj&tkiem zi~rnskirn, ie 
sta~ si~ l1iejako przyna!eznosciq gnmtu, ze wi~c wrazz gnmtem 
przechodzit na kazdego posiadacza. To powiijzanie patrona:u 
z prawarni uczynito go w praktyce p~zystt;pnym :akze 
niekatolikom chrzesdjanskiego, skoro Ich pod kazdyrn 
innyrn wzgl~dem w zakresie prawno-prywatnym zr6wnano z ka
tolikami. 

Z tego sarnego powodu co niekatolicy, to i.est dlatego, ~e 
nie nalei\' do spol'ecznosci kosciell1ej, wYf<!,czony lest od nabycla 
patronat~, pubHcznie i irniermie r1ot~r.i~ty zosta~ wi~kszq kl~
twa exeornmunicatus publice et l1ommatlrn. Wola fundatOla 
rn~:ie nadto zastrzedz patronat pewnej kategoryi os6b np. 
cdonkorn rodziny - a· tern sarnem wykll.lczyc inne od jego na· 
bycia. . . 

Pornin<lwszvpowyisze wyj'ltki, iest zdoiny do nabyc!a pa- ,. 
tronatu, ktoko!wiek posiada zdolnosc praWI1& w og61nosci; n:~ze 
wi~c patronat StllZY': tak osobie fizycznej, jak tei korporacy! IUb 
fundacyi, ezy to dl.lchownej ezy swieekiej. 

bb) Sposoby naflycia. 

I. Pow s tan i epa t ron a t u. 

§ 70. 

Sposoby nabvda patronatu r6ine S<i wedtug tego; ezy tenie 
'dopiero rna powst'ac, ezy tei istniejqey jUl: patronat przejsc rna 
na innct osob~. 
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l. Zwyczajnyrn i prawidJ'owym sPOsobem pierwotnego na
byda patronatu jest fun d a c y a, to jest dostarczenie wszystkich 
materyalnyeh srodk6w potrzebnych do eksystencyi kosciohil Iub 
beneficyum. Przy beneiicyach, kt6re nie wymagaj'i osobnego ko
scio~a, np. przy kanonikatach, fundacya jest dokonana, skoroza
pewnione jest odpowiednie dla beneflcyata utrzyrnanie. J~ie!i zas 
przedmiotern fundacyi jest kosci61, fundacya miesci w soble trzy 
odr~bne czynnosci: fu n d a t i 0 w scislejszem zl1aczeniu, cz. assi
gnatio fundi, to jest wyzllaczenie gruntu pod budow~, co 11 s tr u
ctio s. aedificatio, to jest sarno wybudowanie i dotat10, 
to jest dostarczenie srodk6w na utrzymanie kosc.ota i beneficyat.a. 
Nie tylko catkowita hmdaeya, ale tez Z wymienionych 
ezynnosci Z osobna moze prowadzic do nabyda patronatu. 
W szczeg61nosci rzecz sit; rna tak: 

1) kosci6~ ca~kowicie ufundowaJ, ten tei sam i wy-
}~czl1ie nabywa na patronat. 

Kto zas si~ do fundacyi tylko daniem gruntu, 
lub tylko wybudowaniem, lub tylko wyposaieniem, nabywa pa
tronat wsp61nie Z kto CZE:sc!OWq fundacy~ uzupehli, doda
jqC do gnmtu uposatenie, na wyznac:wnym 
gru!1cie. Powstaje tedy wsp61ny patronat) cz~sciowj fundatorowie 
stai<l si~ wspMpatronami, com pat ron i. 

3) Moze atoll, kto tylko jedn,! z wyrnienionych czynnosci 
przyczynU si<: do fundacyi koscioJ'a, nabyc nawet wY}ijczne prawo 
patronatu, w taki spos6b do skutku, it 
pr6cz niego nikt inny nie rna pra wnego tyturu do patronatu. 

to moze I1p. gdy kto dat grunt, n3 kt6rym wybudo-
ze uzbieranych, lub gay wybu-

dow3ny przez niego kosci61 uposazyJ: kto ini1Y, zrzekaj<ic sit) 
patronatu' i t. p. 

Jezeli bel1eficyum lub kosci61 zostaty caJkowkie 
z koscielnego, si~ lub 

patrol1at zakladowi koscielnernu, kt6ry byJ w1'asciciele:n 
Tak rna fzecz w szczeg61nosci przy dysmem-

wskutek takowej nowe beneficyurn, rna 
nad niem dawniejszy patronatu, skoro przyczyniJ 
si~ do jego powstan}a, dajqc grunt kOSGl6J' lub odst~pulqc 
cz~sc - Nie rnozna bezwzglE;dnie 
ie kosci6J rnaderzysty patrorHH nad kosciol'ern fHialnyrn ; 
nast~pi to tylko wtedy, gdy fundacya filii powstaJa z rnajqtku 
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ecclesiae matrkis. Imieniem tego kosciola wykonywa praw@ pa
tronatu jego prze1'oiony. 

To sarno znaczenie co pierwotna fundacya, rna takie odbu
dow8nie koscioka w razie zupelnego zniszczenia (redificatio), 
albo ponowne uposaienie (redotatio), gdyi pierwotna dotacya 
zagint;la. W pierV'lszym wypadku rna przed ino.vmi pierwszenstwo 
dawny patron: moie odbudowujijC kosci6l wlasnemi srodkami 
utrzymac si~ przy patronacie, kt6ry wl'asciwie gasnie wskutek cal
kowitego zniszczenia kosciola. Sarno zwi~kszenie tylko dotacyi 
(augmentum dotis) nie daje patronatu. 

Fundacya atcH prowadzi do nabycia patronatu pod tym tylko 
wanmkiem, jeieli j& biskup zatwierdzi. Uwaia si~ jako zatwier
dzenie fundacyi, skoro biskup kosci6~ poswi~cil, IUD pozwolU' 
odprawiac w nim naboienstwo. Biskupa zastijpic mote w tym 
wzgl~dzie wikary kapitulny; \\<ikary generalny tylko na podstawie 
osobnego upowaznienia. Skutkiem zatwierdzonej przez biskupa 
fundacyi nabywa fundator patronat samem prawem, nie potrzeba, 
aby go sobie wyraznie zastrzegt Nawet ten domagac si~ moze 
przyznania patronatu, na czyim gruncie mimo jego wiedzy i woli 
zbudowano kosci6t Z drugiej strony atoH nie nabywa hmdatOr 
patronatu w b r e w wfasnej woli, a wi~c w szczeg61nosci wtedy, 
gdy si~ wyrainie patronatu zrzeld lub winny spos6b daf do po
.znania, it nie rna zamiaru zostae patronem. Jako zrzeczenie si~ 
patronatu uwazac naleiy mianowide, jeieli fundator przy pierwszem 

·obsadzeniu nie korzystaJ z prawa prezenly, pozostawiai~c bisku· 
powi oznaczenie beneficyata. 

H. Drugim sposobem nabycia patronatu jest p r z yw i f e j 
.p a pie ski. Dawniej sJuzy!o t8kle biskupom prawo udzielania 
patronatu moc'l przywiieju; szafowano tei bardzo hojnie temi 
przywilejami nadajqc je nieraz osobom, kt6re iadnych oko~o ko-

!lie po~oiy!'y zasJug. Dlatego zni6s1 sob6r trydencki wszeI-
patronaty, biofqCe poczqtek z przywilej6w, Z wYi'ltkiem 

tronat6w, przyslugui~cych cesarzowi, kr610m, ksiqi~tom parmjq
cym i uniwersytetdm; zarazem odjql biskupom prawo Ildzielania 
takowych. Tylko papiez moie tedy wedJug dzisiejszego prawa 
ustanowic osobnym przywilejem patnmat, chociai obecnie pa
piete tylko na rzecz ksiqi'lt panujqcych zwykli czynie uzytek 
z tego prawa. 

UI. Wedlug dawniejszego prawa, a mianowicie jeszcze we
dJ'ug ustaw zawartych w· corpus juris canonici, motna bylo nabye 
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1akie patro~at prze~ z as i e d zen i e. Wyrnogi tego z8siedzenia 
byl~ ~wyczaln~, to Jest 40 letnie posiadanie (quasi possessio), 
t~tu,l' I bo~a fldes, a to wedJug zasad prawa kal1ol1icz~ego bona 
fides contmua. I pod tyrn wzgl~dem zmieniJ sob6r trydencki do
tychczasowe pnn~o, uchylaji'jc moznose nabycia patronatu przez 
zasi~dze~ie. Sobor dopuszcza jedynie w tej mierzep r ze d a. 
~ n ! e n l.f . 0 d ,n i ~ p a ~ i ~ t nyc h c z a s 6 w (praescriptio 
ImmemonaiIs), ktore Jak wladomo nie sposobem nabycia pra
wa, lecz zast~puje tylko jego dow6d, tworz'lC domniemanie ie 
stan faktycznle o~ daw.nych istniej,,!:cy czas6w, powstaJ w SP~S6b 
prawny - dommemame, kt6re przeciwdowodem moze bye oba
lone. Wedlug j postanowienia soboru trydenckiego rna si~ wi~c 
rzecz tak: kto sobie rosci prawo patronatu, winien w razie za
przeczeni~ ,dowiesc .fundacyi; moie to uczynic alba bezposrednio, 
prawneml sr?d~aml dowodowemi, albo posrednio, powoJ'uj'lc si~ 
na przeaawmeme od niepami~tnych czas6w to jest na fakt i' 
dok/!ld pami~c ludzka si~gaj on i jego pra~ozlewcy WYkOl1y~a·l~ 
pr~zem~. Co do ostatniej generacyi - to jest ostatnich lat czter
dZlest~ :-. rna n~ to p~stawic Pozytywny dow6d; zresztq wystar
ezy, . jezeh mkt mny me wykaie przeciwnego stanu rzeczy. 
~eimwszy tego wanmku rna za sobCl prawne domniemanie, ze 
Jest patronem. 

2. Przeniesienie patronatu. 

§ 71. 

lstniej<jee jui prawo patronatu przechodzi na inne osoby 
wog6~~ sposobe~ praw prywatnycb; zacbodzq jednak w tej mle
:ze rozne ogramczema, kt6rych wsp6lnem ir6dfem jest zasada, 
ze parronat b<;dqc co do istoty prawem duchownem nie rna war
tOsci maj'ltkowej, ie wi~c nie moze bye przedrniotern czynnosci 
~rawnych, przy kt6rych chocb,)! tylko Z jeclnej strony zachodzi 
mteres. materyalny. Dla lepszego pogl<jdu m6wimy osobno 0 pa. 
tronaCle osobistym i rzeczowym. . 

L Pat ron a t 0 sob is t y. Przedewszystkiem moie akt 
fu~dacyjny przepisac porzqdek nast~pstwa; jeieli w akcie 
cYJ.nym iadnego ?ie rna ograniczenia, moie przejse patrol1at na 
kazdego, kto poslada zdolnosc nabycia patronatu. Co do pOszcze-
g6inych tytuMw nabycia zauwazyc: 
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1. Patronat przechodzi na dziedzica powofanegoz testamentil 
IUD Z l.lstawy. PorzCldek sukcesyi beztestamentowej oznaeza sij;' 
takie co do patronatll wedlug l.lstaw krajowyeh, mylna jest wi~c 
opinia, jakoby pod tym wzgl~dem naiezafO si~ trzymac prawa 
rzymskiego. Jeieli jest kilku spadkobierc6w nabywaj~ patronat in 
solidum, bez wzgl~du ria to, ezy schedy ich spadkowe S'l r6wne 
lub nie. - Sporn'! jest kwestya, czy w braku dziedzk6w testa
mentowych i beztestamentowych nastaje libera collatio, ezy tez 
fiskus zabieraj'le bona vacantia nabywa takze prawo patronatu. 
Zwazywszy, ze gdzie fllndacya inaezej nie staflowi, patronat na 
kazdego przeehodzi dziedzica, ie z drugiej strony fiskus nabywa
iCle bona vacantia Ilwazany jest jako dziedzic, nie rna powodu 
odmawiac fiskusowi w tym wypadku prawa patronatu. Co innego 
jest konfiskata majijtku; patronat nieliczy si~ dopraw mai&tko-
wych, dlatego konfiskata nle dotyczy go weale; patronat 0 S o~ 

b i sty pozostaje przet0 w takim razie nietkni~ty. - Patronat 
moze bye takie przedmiotern zapisu lub fideikornisu. 

2. Takze darowiZl1q moina przeniesc patron at. Takowa 
wymaga zezwolenla biskupa, jeieli dotyczy patronatu duchownego, 
albo gdy patron swiecki od..;tClpie chce patronat innej osobie 
swieckiej z wyj'!tkiem wsp61'patrona. Jeieli zas patronat swieeki 
darowany rna osobie duchownej, kosciolowi lub instytutowi 
koscielnemu, dalei jeieli patron swiecki ust~puie swego prawa 
wsp6l'patronowi, zatwierdzenie biskupa nie jest potrzebne. 

3. Przez kupno osobisty patronat nle moze bye nabyty, po
niewai jako jus spirituale nle moze bye przedmiotem oszacowa
nia. Sprzedaz patronatu r6wnie jak innej rzeczy duehownej jest 
syrnonii:} i sprowadza utrat~ prawa. 

4. To sarno dotyczy zamiany patronatu za rzeez swieck'llub 
wog61e za jak'ls korzyse maji:}tkowCj. Dozwolona jest jedynie za
miana patronatu na inny patronat, alba oa jakll inm~ res spiri· 
tuaiis i to tylko za zezwoleniern w!'asciwego biskupa. 

5. lstniejllce jui prawo patronatu moie tei bye nabyte przez 
zasiedzenie, to jest prtez dl'ugoietnie faktyezne wykonywanie praw 
patronatowyeh (quasi possessio}J Co do warunk6w tego zasie
dzenia rMne s~ opinle.- Naiwi~cej rozpowszechnione jest 
zdanie, ie do zasiedzenia patronatu duchownego potrzeba zawsze 
lat 40, do zasiedzenia patronatu swieckiego 30 lat. Nadto potrze
bna jest w kaidym razie bona fides continua. Wedrug austryac
kiego prawa, mOil'lCl swieeki patronat zasiedziec w przeci'1gu iat 
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30, duchowny w przeciqgu lat 40, pod tyrn atoli warunkiem, ie 
przez ten czas przynajmniej przez trzy razy sj~spo
sobnosc do wykonywania praw patronatowych i z tej sposobnosci 
rzeczywiscie korzystano. Skutkiem zasiedzenia nabyte· Sq zresztij 
tylko te poszczegolile prawa palronatowe,ktore zasiadajijcy fa

wedJ'llg og61nej zasady prawnej: tanturn est 
praescriptum, possessum. 

na 
II. Pat ron a t r z e c z 0 VI Y moze w dwojaki spos6b przejsc 

a) Bez l..lprawnionego gruntu; 0 He temu sie nie 
sprzeciwial~ wolno patronowi przeniesc swoje prawo na kog~ in-

wedle reguJ' pod I. VI ten spos6b 
rzeczowy si~ na owb/sty. tez: 

uprawniony zastrzedz siebie pa~ 

ZIlOWU rzeezowy si~ w OSO-

rZijd sprzedai<lc rZlldowe 
zastrzegac w ten spos6b cesarzowi prawo patronatu. 

b) Wraz z gruntem. Z reguly zmienia patronat rzeczowy 
z gnmtem, do kt6rego jest 

ezy to w drodze sukcesyi pod 
nym - spadku -~ ezy to 

- jakoto darowiznv i t. d, na irmego 
azie wl'asciciela, tem samem przechod~i na Diego prawo patro-
natu, a uprawniol1a posiadJosc 

solidum staj& si~ 

liittner, Prawo koscielile. Tom 1. 
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spos6b, te takowe pozostaj'lc quo ad jus przy dawnym patronie, 
pod wzglt;:dem wykonywania przechodzi na innq osobt:. 
tak w~ kOl1ui'l prawo patronatu: 

1) Przy tak zwanej wrasnosci podzielonej, ten komu stu iy 
dominium utile, Ii wi~c lennik, wiecz:ysty dzierzawcB" superficya
ryusz; 

2) uiytkowca (usufructuarills); 
3) m&z imieniem zony, do kt6rej grunt uprawniony naieiy 

jako posagowe - we wszystkich trzech priypadkach, je-
feB wyraioq umow'l nie postal1owio110 inaczej; 

4) Sekwester sijdowy, zawiadujeacy gruntem spornyrn. 
Natomiast nie przechodzi prawo patronatu fla zastawnika, 

ehocby mu odrlano w posiadanie grunt, ani tez na dzieriawe~, 
le w~asciciel wyrainie na nich przeni6s.i' wykonanie pa-

. tronatu. 

3. Patronat monarohiozny. 

§ 72. 

Powawszy vllszystkiesposoby nabyda patronatu, mozemy 
teraz ocenic kwestYI; t. ZW. patronatu monarchic:znego (landesherr
Ilches Patronatsrecht). Utrzymywano cz~sto, mianowicie z kon
cern zeszJego stulecia, ze panujqcy jako taki, a wi~c z mocy SWtj 

zwierzchnosci rZijdowej, posiada prawo patronatu nad berieficyami 
irmemu patronatowi niepodlegJ'emi. Praktycznego znaczenia na
brah szezeg61nie ta opin/a po zniesieniu klasztor6w i sekulary
zacy! d6br VI Niemczech i Austryi. Ze stanowiska tej teoryi przy
sqdzano monarsze patronaty, ktore s~uiyjy zniesionym instytutom, 

patronaty nad koscio¥ami, kt6re byJy inkorporowane tym in
stytutom. Rzeczywiscie jednak takie prawo zadnq miarq nie da si~ 
uzasadnic; bowiem jest prawem koscielnem, w zadnym 
z nie zostaj'lcym zwi'1zku; ze go przyznawano 

poci1odzilo z przesadnych wyobraien 0 wszech-
wJ'adztwie panstwa, kt6re pozwalaJ'y mu mi~szac si~ do wszelkich 

kosdelnego. Z obaleniem tej teoryi upadla tei pod
'H"''''''';~V patronatu. Naleiy raczej przy ocenieniu 

miec ilia uwadze dwie zasady: ie z tego 
prawa patronatu; ie 

innych tytu16w prawnych, r6w
mOlna za tern a priori twierdzic, ie mo-
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narsze sluiy lub nie sluzy patronat w dobrach sekularyzowanych, 
,1ecz nalezy rozpoznac poszczeg61ne wypadki - i tak; 

1) Jezeli palronat by~ rzeezowym, natenczas przeszedl na 
nO\'/ego posiadacza uprawnionego gruntu, a okolicznosc il grunt 
ten przeszedt w obee n~ce na podstawie sekuiaryzacyi, nie w tym 
wzgl~dzie nie stanowi. 

2) Jeieli patronat by1' osobistym, nalenezas wskutek znie
sienia uprawnionego instytutu koscielnego nasta~a libera collatio, 
:80 ehoc majqtek instytutu przeszedr w r~ce rzeadu, nie przeszlo 
przez to takie prawo patronatu, kt6re do majijtku wcale nle na
iezy. /\1a si~ tu rzeez tak sarno jak przy konfiskacie majqtku. 

3) Jeieli zniesione zostalo biskl1pstwo, to rnonareha nie 
nabyt patronaiu na beneficyaeh, na ktore biskup sam naznacziil 
ducllownych; patronat w tym razie przejsc nie mogJ, albowiem 
weale nie istnial: biskup rozdawar beneficyum nie tytuJem pa
tronatu, lecz per liberam collationem. 

4) R6wnie nie nabywa panuj~cy patronatu nad kosdoJern, 
kt6ry byl inkorporowany zniesionemu klasztorowi. I w tym boo 
wi em wypadku nie by~o patronatu, klasztor byl beneficyatem, 
a po jego ust&pieniu nastaje libera collatio. 

Praktyczne powyiszyeh zasad przeprowadzenie 'spotyka si~ 
atoli z wielkiemi trudnosciami, gdyi cz~stokroc nie podobna do
dec obecnie rzeczywistego stosunku prawnego. Dlatego siarano 
siti uregulowac t~ spra."IVt; w drodze obop61nego mi~dlY rZ'Idowq 
a. koscielnq wladz,! porozumienia. W Austryi postanawiat w tel 
mierze konkordat z r. 1855, ie na wszystkie kanonie i probo: 
si'Na, kt6re podiegajea patronatowi, z funduszu religijnego lub 
mmkowego wyplywaieacemu, rna nominowac cesarz, ale lylko 
z pomi~dzy trzech kandydat6w, kt6rych mu blskup przedstawi. 
Rzeczone fundusze powstaty bow/em wlasnie z dobr niegdys ko
scielnych, zabranych na skarb. Na podst~wie ustawy z 7. maja 
1874 0 stosunkach k0scio~a katolickiego, nie uwaia 

obecnie za. zwiqzany biskupia, 0 czem jeszeze 
w na~t~pujqeym §. 

c) T res 0 pat ron a t U. 

aa) Prawo pl'ezenty. 

§ 73. 

Nazwalismy patronat og6?em Shlz<1cyeh 
k lub beneficyum; mamy teraz omaczyc, 

16* 



- 244-

g61ne prawa stanowi~ tresc patronatu. - Najpierwsze mi~dzy' 

niemi mlejSCe zajmuje p raw 0 pre zen t y (jus praesentandi),< 
to jest prawo przedstawienia wbsciwej wkadzy koscieinej duchow
nego na wakuj~ce beneficyum. Przepisy dotyczijce prezenty oparte 
S'l czEtsciij na prawie powszecnnem, czt;isci& na partykularnem; 
dla J'atwiejszego pogJqdu zestawimy je wedlug czterech gtovvnych 
pytafi: kto prezentuje, kto moze bye prezentowany, naleiy 
prezentowac, jest prawny skutek prezenty? 

l. Prawo patronatu wykonywa sam patron IUD pernomocnik, 
osobnym mandatem do tego upowainiony. Za osoby niewrasno-
wolne prezentuje !eh prawny zast~pca (opleku!1, irurator), kwestyq 
las kto jest niewfasnowolny, ocenie nalezy wedhlg ustaw cywH
nych. Komu sluiy wykcnywanie patronatu, a zatem i prezenty, 
gdy posiadanie lub uzytkowanie gruntu jest 
przy wlascicielu, m6wilismy wyte]; dodae tu naleiy, ie kto 
w dobrej wierze poslada grunt uprawniony, moze tei wainie 
prezentowac. - Imieniem fundacyi, os6b 
moralnych i lJowolany do je za-
st~pl.lje w czynnosciach Co cesarskich 
i rZqdowych w Austryi wykonywanie prezenty: 

a) Krajowe w/adze pod ze roezny z pre-
bendy nle wynosi wi~cej nii 1000 ie wtadza 
kandydata, kt6rego biskl.lp w swej 
umiesdl miejscu. 

b) Ministerstwo i oswiaty, przy prebendach 0 
szym dochodzie, jeieli udziela preZE'Dty primo propono-
wanemu. 
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patronowi bez wzgl~du na jego sched~, tylko gdy mi~dzy dzie
dzicami powotani Sq niekt6rzy in capita, inni in stirpes, maj& 
<l.ziedzke lei samej stirps razem jeden tylko gros. W razie r6w
no sci g10s6w rozstrzyga biskup. 

Jeieli w czasie, gdy prezenta ma bye wykonana, Datronat . . 
jest przedmiotem sporu, pierwszenstwo rna ten, kto przy ostat-
!lim wakansie bon a f ide prezentowat Prezenta przez niego 
uczyniona pozostaje waina, chocby patronat komu innemu zo
stat przyznany, Gdyby zas sam fakt wykonywania by~ spomy, 
lub gdyby zadna ze stron sp6r wiod(Jcych nie wykonywala dotCld 
prezenty. biskup ai do ukonczenia sporu rna prawo wolnej kol
lacyi. Wygrywaj&cy sp6r moze udzieHe prezenty usta
nowicnemu od biskupa beneficyatowi, aby w ten sposob wejse 
w posl<H1anie rna si~ rzecz, gdy 
sporu, nie jest kwestya, komu sluzy patronat, tylko, czy wog6le 
patronat istnieje lub tez jest libera collatio. W takim rOlzie biskup 
sam jest stroll<j w sporle interesowanij, nie moie wi~c ot sadza
i'lC beneficyu m per liberarn collationem przesijdzac wyroko,wi 

Beneficyum rna pozostac nieobsadzone, a biskup 
ustanawia tymczasowo administratora ai do ostateczn~go 
twleoia sporu. 

H. Co do prezentowanego jest warunkiem, 
by! zdolnym do piastowania odnosnego aby wi~c posia-
daf przymioty, ktorych po tego rodzaju beneficyatach 
wymaga prawo (p. §63) lub osobne postanowienie fundacyjne 

ersona digna, idonea). Oczywlsta, ie ocenienie cozy kandydat 
uzdoiniony nie moze bye pozostawione w zupehlOsci patro

lecz ze konieczna jest kontrola wladzy kosdeinej, W Slcze
g61nosci biskupa. 

Sq tedy prawl1e przepisy, ograniczaj,,-ce w wyborze 
kandydata; w tej mierze atoli powszechne prawo koscielne r6ini 
si~ od prawa partykularnego austryackiego, jakie si~ wytworzylo 
najpierw no, podstawie przepis6w panstwowych, a p6iniej uzy
skah) w cz~sci sankcy~ w ustawodawstwie 

powszecnnego, a mianowicie wedrug postanowien soboru 
trydenckiego nalezy uczynic r6znict; 

prostemi 
duszpasterskiemi patronatu swieckiego 

b) beneficyami duszpasterskiemi 
z drugH;j strony. 

dalej 
mi~szanego z 

patronatu duchownego 
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Przy beneficyach pod a) wymienionych prezentuje patron 
kandydata wedrug wlasnego wyborn, poczem biskup rna si~ prze
konac 0 jego uzdoinieniu; beneficya zas duszpasterskie patro
oatu duchownego nie mogq bye inaczej obsadzone jak na pod
stawie konkursu, a patron prezentowac maze tego jedynie kan-
dydata; kt6rego mu odbyty egzamin konkursowy wskaze jako 
najgodniejszego. lnaczej rna si~ rzecz wedtug prawa austryackiego; 
takowe wymaga: 

a) przy kanoniach roz:pisania konkursu; 

b) przy wszystkich beneficyach duszpasterskich (probostwach), 
bez wzgl~du na to, ezy podlegajq patronatowi swieekiemu ezy 
duchownemu, nie tylko rozpisania konkursu, ale nadto aby kan
dydaci poddaJi si~ z llobrym skutkiem egzaminom konkursowym. 
o konkursie i egzaminach konkursowyeh powiemy szezeg6kowo 
w osobnym paragraiie: 

c) z kandydat6w, kt6rych biskup no. podstawie odbytyeh 
z nimi egzamin6w konkursowych uzna jako uzdolnionych do liZY

skania wakuj&cego probostwa, wybiera tenie przy probostwaeh 
pat ron a tu due how neg 0 Weeh najgodniejszyeh; tylko je
dnego z tych trzech moze patron duchowny prezentowac. U wa
iajqc patronaty z hmduszu religijnego i naukmvego jako patro
naty duchowne, postanowiono w konkordacie z i. 1855 25.), 
ze takie co do beneficy6w podlegajqcych tym patronatom, pre
zenta cesarska ograniczona ma bye do terny, przez biskupa 
przedstawionej. Po zniesiesieniu !wnkordatu ustalo to ograniczenie, 
tak, it rz&d imieniem funduszu religijnego lub naulc)wego pre
zentuje w ten sam spos6b co patronowie swieccy; 

d) patronowi swieckiemu ma biskup wprawdzie takze wska
zac trzeeh najgodniejszych; zarazem przedstawia mu atoH spis 
wszystkich uzdolnionych kandydat6w) a patron maze kt6rego
kolwiek z nich wybrac. Tak bylo dawna we wszystkich pro
wincyach austryackich, z wyj'ltkiem Galicyi; til bowiem dekret 
nadworny z 29. marca 1847, zwiflzar takze swieckich patron6w 
tern'l przez konsystorz UIOlOnq. Dopiero no. prosb~ sejmu gaii
cyjskiego ucbym cesarz to ograniczenie, przywraeaj'lc najwyzszem 
pos!anowieniem z dnia 22. iipca 1866 patronom dawne kh prawfi. 
Obecnie wi'ize tern a jeszcze tylko tych patron6w, co nabywai'!c 
od rz&du dobra skarbowe lub funduszowe w kOl1trakcie kupn8 
wyraznle przyjt;li to ograniczenie. - Jakich srodkow prawnych 
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chwycic si~ moze pomini~ty przez biskupa kandydat, powiemy 
w §-ie 0 konkursie parafia!nym. 

Samego siebie nie mote patron prezentowac; moze jedynie 
korzystaj<!c z prawa prezenty prosicbiskupa, aby mu per liberam 
coUationem nadal beneficyum, do czego tenie oczywiscie nie jest 
obowiqzany. Natomiast V/olno patronowi dac prezent~ najblii
szemu krewnemu, choeby synowi , wolno r6wniez prezentowac 
v,spotpatron3.. 

Ill. Patron winien prezentowac Vi terminie prawem ozna
czonym; prawo powszechne pozostawia patronowi duchownemu 
termin szesciorniesiE;czny, patronowi swieckiemu czteromiesi~czny, 
liczqc od dnia w kt6rym sj~ dowiedzia!' 0 zawakowaniu benefi
cyum. patronacie mi~szanym stuiy patron om dluiszy termin. 
W Austryi ustanowiony jest termin prezenty bez wzgl!;du, ezy 
patronat jest swiecki ezy duchowny, na szesc tygodni, pa
tron zostaje w kraju, na trzy miesi<1ce przebywa za granicq, 

Termin zas llezy si~ od dnla kiedy patron otrzyma.r lis!~ kan
dydat6w. Po bezskutecznym uptywie terminu toad patron na ten 
raz prawo prezenty, a biskup sam nadaje beneficyum jure devo
lution!s (p. nitei). Stahl forma prezenty nie przepisana; pa-
tron rnote jq ustnie Iub pismiennie mit biskupowi, a1bo 
pismo prezentacyjne wn;czye prezentatowi. to uczynit, pre-
zenla jest dokonana i patron odstClpic od niej nie 
mOie: Patron swiecki zas ma wprawdzie tak zwane ius va ria n d i, 
to jest moie dOK&d termin prawny nie upJ'ynqf i biskup jeszcze 
nie instytuClIll'aL zmienie wyboro Zm;ana ta atoH file ezyni pierw
szej pnzenty niewazrlq, lee!: biskup rna teraz pomi~dzy 

przedstawionymi kandydatami, czyll jak si<i kanonisci 
patronowi swieckiemu SfUZY jui variandi eumulat!vum, a !lie pri
vativl.lm. Patron moze tez od raw prezentowac kilku kandydat6w, 
pozostawiajqc wybOr (gratificatio) biskupowi, biskup obowiijzany 
jest w takim razie dae beneficyum najgodniejszemu. 

Prezenta l1ie jest wazna, jezeli lub 
puscili si~ symonii; r6wnie nie ma znaezenia 
fiCYU m jeszcze !lie wakujqCe. 

do-

IV. Prawnym sKutkiem ie biskup obom 
wiqz3ny jest nadac prezentowanemu beneficyum. Gdybjt biskup, 
pomimo ie prezentowany posiada wszelkie przepisane 
warunki, innego instytuowal', instytucya na :l"ldanie rna 
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bye uniew<:!z!1!on<l; gdyby zas bet: instytucyi prezent~ odrzucif, 
sfuiy patronowi wyb6r, albo wniesc apelacy~ przeciw orzeczei1i~ 
biskupa, alba zmienic prezent~; termin mu si~ na 110WO 

jeieli natomiast biskup odrzud prezent~ dla niezdolnosci kanay
data, moie patron duchowny tylko w przed"gu pierwotnego ter
mlnu ponownie prezentowac i to tylko pod tym je~ 

zeli nie 0 niezdolnosci prezentowanego. Swiecki zas patron 
moze w ci&gu pierwotnego termirm nawet wtedy prezentowae, 
gdy mu niezdolnosc kandydata byb mana; jeieli 0 niej nle wie
dzia1', termin prezenty zaczyna bledz na flOWO. Zresztq moze 
patron wn!ese apelaeyt: przedw orzeczeniu biskupa, 
kandydata ; jezeli jednak apelaeya uznana wstanie 
jako nleuzasadnion3, a tymczasem minie pierwotny 
na ten raz prawo prezenty. Jezeli prezentowany 

si~ zrzeknie lub przed instytucY<l 
czyna sit:; nowy term in celem 

cze praw 0<1 samem 
wobec biskupa, to jest moze 

to ad rem jest 
; przy swieckim 

zmienic swojq 

bb) prawa i 

§ 74. 

wszakze nle 
samego 

tei mate· 

nie 
przy wizytacyi moie miee 

iu ndaeyj nego. 
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o tem, ie patron przy wa~rliejszych zmianach tyczqcych si~· be
neficyum ma bye sfuehany, byl'a jui wyiej mowa (ob. § 57). 

2. Pob6r dochod6w lub renty z majCjtku no.-
lezy si~ patronow! tylko wtedy, . jeieli to fundacya wyraznie za
strzegla. 

Zreszt& s}uiy fundatorowi i jego potomkom, nie zas innym 
nast£;pcom w patlOnacie, warunkowe prawo alimentacyi 
na maj'ltku koscielnym, mianowicie wtedy, jesli w niezawiniQne 
popadJ ub6stwo, trzecia osoba do dostarczenia aliment6w nie 
jest obowiqzana, a kosci6f wi~ksze posiada dochody, nii po
trzeba na op~dzenie bieiqcyeh wydatk6w. 

3, Pr6cz tego sobie przyznane patronowie prawa 
honorowe,\ tak nalezy im podezas publkznyeh procesyi za
szczytniejsze miejsce (jus processionis), osobna ~awka W koscie!e, 
prawo umleszczenia swego herbu w kosciele (jus listrae), osobna 
wzmianka w modlitwach koscielnych (jus intercessio!1um), po 
smlerci zaJoby kosdelna (jus luctus) i inne jeszcze honory, 0 kt6-

zwyezaj. 
Pojrnujqc odwzajemnienie za wyswiadczone 

kosciofowi dobrodziejstwo, zapatrujq si~ nan ustawy koscielne 
na przywilej i dlatego tez zobowi,p:an no. patrona nie na· 

k~adajq. Wl'asciwie wi?c jako Lki nie powinien ponosic 
ci~zar6w, chyba, ie je fundator wyrainie 113 siebie przYi~t Scisty 
atoii zaehodzi! mi~dzy patronem a adwokacY<i z jed· 
nei, mi~dzy patronatem a posiadrosciq ziemsk1:} z drugiej strony 
{po § 67), star si~ powodem, ze na patronach 
r6znorodne zobowiqzania prawne. Maj1:}c adwokacy~ nad swym 
kOSc:otem, miar go patron we wszystkich prawach bronic i Z8-

st~po\vac s'ldownie i zas1:ldownie; b~d<ic posiadaczem ziemskim, 
ponosit werHug dawniejszego IlstrojU panstwowego wszystkie nie
mal publiczne ci~iary. a zatem niejako w zast£;pstwie swoich pod· 
danych takie ci~iary)· jakie na rleez koSciota. 
Nowsle czasy wiele 
sel 0 h,. przy dzisiejszych 
nie ma jut tego co 

nych zast~pstwo. ad)' dalej 
ziemscy 

nie motna 

a stracil'a je zupetnie, 
swe organa 

w interesach praw
skutkiem zniesionego poddanstwa 

panami w. dawniejslem sfowa 
po nich wymagac swiadclen, 
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wlasnie z tego powodu na nieh ci~:iy!y. Zobowlqzania patron a
towe siusznei ulegl'y redukcyi, cal'kowicie nie llstaly, bo prakty
kowane od niepami~tnych czas6w nabraty cecby ci~iaru grun
towego. Wr6cimy do cil;zar6w patronatowych, m6wi'lc 0 ko
sztach stawiania i utrzymywania budynk6w koscielnych' j para
fialnych. 

d) Zgasni~cie patronatu. 

§ 75. 

Prawo patronatu gasnie: 
1. Jezeli podmiot takowego przestat istniec; a wl~c patro

nat seisle osobisty, przez smierc patrona, familijny przez wy
gasniecie uprawnionej rodziny IUD lini!; patronat s}UZqcy korpo
raeyi przez zgasnit;cie korporacyi. 

2. Wskutek zupetnego zniszczenia kosciola podlegtego pa
tronatowi, jezeli patron w terminie przez biskupa oznaezonym 
nie (hee go na 1l0'NO wybudowac lub uposazyc. 

3. Wskutek Zrzeczenia si~, Poniewaz patronat z poit;cia 
swego jest czystem prawem, bez wzajemnych d~iar6w, a ponie
wai kaidemu praw swych zrzekac sit; wolno, wi~c gdzie patro
nat zatrzymak SWij cech<:, tam niew'!tpliw:e piitron moze go sit; 
zrlec i nie potrzeba na to przyzwolenia wladzy koscielnej. Ina· 
clej rzeez si~ ma, gdzie z moey fundacyi, iub tez prawa party
kularnego, poh,\czono z patronatem cio:;zarv a mianowicie 
budowy kosdelnej. Patron at charakter stosunKU 
obl.lstronnego, zniesienie kt6rego nie moze jUl pozostawione 
woH jednej tylko strony. W takim razie zrzeczellie sit,: patronatu 
jezeli ma miee skutek prawny takie co do ci~iar6w, musi bye 
przyjE;tem od biskupa. Prawo austryackie nie pozwala zrzekae sit; 
patronatu zabezpieczenia ci~iar6w. 

Zrzeczenie si~ patrona moze bye zreszt<\ alba wyrainealbo 
domniemane; ostatnie wtedy, jesli zezwala na tak& przemian~. 
beneficyum, z kt6r<\ patronat nie da si~ pogodzie, n, p. inkor
poracYt:: alba un:o per confuslonem. Przy unii per 
tern traci patronat wtedy, jeieli go soble wyraznie file za-
strzegt 

4. kar~ traci patron swe prawo Jezen sprzedaje lub ku
patronat, jezeii przywJaszcza sobie dobra koscielne lub kle-
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ryk6w kosciora patronackiego czynnie zniewazy. Cit;iary pozo-
staj& ~" takim razie nadal przy patronie. . . 

5. Jeieli biskup nabyl prawo p~tronatu V,re wlasnej dye
cezyi, gasnie osobisty patronat conso:idatione, gdyi pr~wo i obo
wiqzek w tej samej schodz'i sit; osoble, rzeczowy. zas patronat 
pozostaje nienaruszony, co rna praktyczne znaczen'e, gdy grunt 
uprawniony n:i innego przejdzie w~ascic!:la, . 

6. Non usu, to jest przez samo mewykony\vame. chocby 
dlugoletnle nie gasnie prawo r>atronatu, tylko p:~zenta na ten 
ra~ przechodzi na biskuDl. [V\oina jednak uiraclc prawo pre-
£." 1 ' 

zenty, jei:eli biskup z mocy zasiedzenia nab.~dzie prawo ~o,n~l 
kollacyi, na wz6r usucapio libertatis. Nast<ipl to wtedy, . g,~~, b~
skup zaprzeczywszy patronowi prawa, sam przez 30, a J,eslI !dZle 

o patroHat duchowny pfzez 40 lat, beneficyu~ na.dawa4 \~ ~o
brej wierze, to jest VI! mniemaniu, ii mu stuzy hbera collatio; 
a patron przeciw temu si~ nie iam.. . 

Niekiedy nie gasnie patronat caJkowicie, lecz prawa z me-
go wyplyw~i<lce na czas pewien nie mogq ?yc w:kon~wa~e, 
Mianowicie: 1. ideli ten, na kt6rego przeszedl gru1h uprawnio-
, :e j'est 'DVC oatronem' 2. ieieJi zajdi'! takie.oKOliclno· ny ni.. ..r J 1 ~ J 

sci, kt6re czyniq niezdolnym do nabycia patronaw, , :' :zczeg61-
nosd jeieli patron popadt w kl~tw~ wi~kszq; 3. Jezeh patron 
prezentujqc stal symonii. Wed}ug prawa austryac-

, "t-on>!tu dobra u-ole moze wYKonaoe prawo pt, [ 'I ~ , 

prawn:one naiei,! do masy konkursowej. 

IV. Konkurs i 

§ 76. 

Ktoko!\\ iek naznacza duchownego na beneficyum, 
winien wvbrae l<andydata uZGolnionego i godnego (personam 
idoneam 'et dignarn); biskv p gdy rozdaje beneficya per li~erarr: 
collationem, tudziez patron duchow'flY, Z prawa SCi obow!ijzam 
dac pierwszefl:;two najgodniejszemu (digniori), Przepis ten tyc~y 
sit;: wszystkich urz~d6w koscieloych; ale najtroskiiwiej zalecal<! 
go ustawy co do beneficy6w dUslpastersldch, s~czeg6In<i do te~ 
go przywi<:jzuj<1c wag~, aby takowe dostawa~y Slt: w r~ce lud~l, 
sl1mier1l1ych i zdolnych, kt6rzy kazdym wzgll~dem doros!! 
obowi<jzkom swego urz~du. 
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Aieby miec dostateCZrlCl w tej mierze r~kojmi~, przepisat 
sob6r trydencki dla rozdawnlctwa benerky6w parochialnyct oso
Dny post~powania, na dw6ch gt6wnie polegajqcy zasadach: 
po pierwsze, i.e kaidemu dat nalezy sposoDnosc WSp6fubiegania 
si~ 0 wakuj~ce beneficyum, po drugie, ie wszyscy kompetenci 
majq siE! poddac egzaminowi, wynik kt6rego rozstrzyga 0 witt
kszej lab mnidszej godnosci kandydata. Jedno i drugie 
k 0 n k u r s e m (concursus). 

Ustaw~ tfydenek& 0 konkursie parochialnym uzupeJ'nity 
konstytucye p6Zniejszyeh papiezy, mianowicie Bel1edykta XLV., 

bardzo doktadne VI tej materyi wydat postanowienia. t';a 

przepisach oparte jest prawo powszedrne, kt6re atoH 
w wielu dyecezyach alba weale nie weszfo w zycie, alba zn3~ 
cznym ulegto modyfikacyom. iN Austryi ZWf3szcza rOZWi!1~fa si~ 

instytucya konkurs6w parochialnych raczej na podstawie ustawo
dawstwa panstwowego, niz koscielnego, Pod wp}ywem 
j6zefiflskiego okreslHy przepisy rzqdowe bardzo t'zczeg6J'owo 
spos6b post~powania przy rozdawnictwie beneficy6w, a dJ'ugo!e
tuia praktyka lak oswoitQ z niem! whdze koscielne, ze gdy 
przywr6cono kosciorowi wzgh;dem s\"lohod~, sami bi-

uprosill od papieia od przepis6w prawa po-
wszechnego i upowainienie trzymania si~ dotychczasowego 

Tak i ezls jeszcze partykularne 
ckie co kOllkurs6w parochiainych r6ini si~ wielu 
dami od prawa powszechnego. R6znice te wytkniemy, prze
szed~szy wpierw szczeg610wo postanowienia prawa powsze
chnego. 

1. P raw 0 pow s z e c h n e. Na podstawie konkursu roz
beneficya duszpasterskie wolnej kollacyi papieskiej 

i biskupiej, tudziei podlegaj.:;ce paironatowi 
patronatu swiedGego lub 
konkursu przy parafiach 

jure, przy i poJ'q-
koliegiat'l, jeieli dusz opiekEi 
zas wolno odst'lpic od konkursu 

lwnkursu mogJ'oby spory i zawikhmia. W kaidym in~ 

nym razie beneficyum bez konkursu jest niewaine, 
parochialny si~, juz nadmienilismy, z dw6ch 
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odn~bnych akt6w: z wezwania kompetent6w, czyH 
konkursu i egzaminu konkursowego, 

Rozpisac konkurs rna biskup, w jego 
generalny konsystorz), w ezasie wakansu ka-

pitulny, wzywaj&c edyktem kompetent6w, aby W oznaczonvm 
terminie, z' reguJ'y nie dluzej jak w dwadziescia 'si~ 
w kancelaryi biskupiej z odpowiedniemi dokumentamL Wolno 
jednak gdzie od dawnaistnieje, 
I1qC form~ publicznego edyktu; do kon-
kursu oznacza biskup i patron, a wolno tei: komukolwiek wska

zac innych jeszcze kompetent6w. 
Do konkursu stanqe mogq wszyscy duchowni z wyj'ltkiem 

zakonnik6,v, wykluczyc moze biskup jedY11ie 
scili wyst~plw. Nawet obcej 
puscic, 0 ile prawo partykularne si~ temu nie sprze· 
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wszyscy kandydaci te same otrzymujq pytania) poczem nast~puje 
egzarnin ustny. Przy jednym i drugirn S'l prLedrniotem egzaminl.l 
nauki teologiczne, mianowicie dogrnatyka, teoiogia moralna I 
prawo kanoniczne, przy ustnyrn majij si~ nadto przekonac egza
minatorowie 0 kaznodziejskiern uzdolnieniu kandydata. Po od
bytym w.ten sposob egzaminie orzeka komisya, ezy kandydat 
jest uzdoiniony; podstawy orzeezenia atoH nle stanowi wY¥qcznie 
wynik egzaminu pod wzglc:dem naukowyrn (quoad scientiarn) ; 
komisya rna nadto sumiennie zbadac wszelkie inne przymioty 
i stosunki kandydata i uWlgl~dniaiqe wszystkie te okoiicznosci 
arzee, ezy mote mu bye udzielone wakujqce wtasnie benefieyurn. 
Uchwata kornisyi zapada wi~kszosci<\ g!osow; przewodniczlicy 
gtosuje tylko w razie r6wnosci grosow. 

Orzeczenie opiewa na aprobacy~ lub reprobacy~, nle wda
jqC si~ zreszt& w klasyfikowdnie aprobowanych. Z aprobowanych 
przy egzaminie konkursowym rna przy beneficyaeh wolnej ko~ 

Ilacyi tudziei kollacyi papieskiej, sam biskup, przy beneficyach 
patronatu duchownego, patron wybrac najgodniejszego, co ozna
czajq wyrazem p rae e ! 1 g ere. W powyzszy sposob nalezy 
takze rozpisac konkurs, gdy zawakuje prebenda teologa i peni
tencyaryusza przy kapitu.i'ach i kollegiataeh. 

Przy benefieyaeh paironatu swieekiego fie rna konkursu; 
prezentowany poddac si~ rna jedynie egzaminowi, kt6ry zresztij 
nie rozn! si~ od egzarninu konkursowego. 

Kto wynikiem konkursu mieni 51£; pokrzywdzonyrn, moze 
apelowae w zwykJyrn toku instaneyL W szczeg61nosci skierowana 
jest apelaeya alba przedw orzeczeniu kornisyi egzaminacyjnej 
(appellatio a mala relatione examinatorurn), albo przeciw wybo
rowi biskupa, gdy tenze z posr6d aprobowanyeh dat pierwszen
stwo mniej godnemu (appelatio ab irrationalibili iud/tio episcopi), 
albo' przeciw wyborowi patrona duchownego1 w ktorym to razie 
jest wtasciwie skarg,! i w pierwszej instancy! przed hiskupa. 

egzamin si;;: tylko Ilstnie, poddawai 
apeiuj,!cy ponownemu egzaminowi s~dzi& wyiszej instan-

alba wraz z kandydatem, kt6rego biskup uznar 

na
ape-
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ApelacYE;; wniese nalezy najdalej w dziesi£;c dni po insty
tueyi; biskup przedkl'ada wyzszej instaneyi wszystkie aida tycz(jce 
si~ konkursu, dodaj~e ze swej strony w dok~adnern sprawozda· 
nil1 potrzebne wyjasnienie i na tej jedynie podstawie orzeka s~· 
dzia wyiszy, albo odrzl1caj'lc apelacy~, alba uznaj~c reprobacyt; 
jako niestuszl1q. W ostatnim wypad!m moze znowu alba wprost 
orzee aprobacy~, alba zarzqdzic ponowny egzamin przed innyrn! 
egzaminatorami. Przeciwko dworn orzeczeniom jednobrzmi(lcym 
nie stuiy dalsza apelacya. 

Wog61e zas nie rna takowa <;kutku zawieszaj<,!cego, appe
latio est .devolutva non suspensiwa, to znaczy bislHlp pornimo 
wniesiol1ej apelacyi moze przystqpic do instytucyi. Tylko gdy 
biskup w skutku skargi pomini~tego uehyli wybor patrona du
ehownego, uznajqc talqcego si~ jako godniejszego, nle moie go 
instytuowac, pOKqd apeJacya przeciwnika nie jest ostatecznie 
.rozstrzygni~ta. 

il. Podczas gdy wedlug powyzszych . przepis6wprawa po
wszeehnego, konkurs dotyczy zawsze tylko opr6tnionego W!ll
snie beneficyum j przy kaidyrn wakansie ca.}kowicie na oowo 
musi bye odprawiony: odroznia prawo austryackie dwojakiego 
rodzaju konkursy. Jeden jest ogolny, to jest odbywa si~ bez 
wzglE;;du na poslezeg61ne beneficyum, ale jest warunkiem korn
petowania 0 wszelkie beneficyurn duszpasterskie. 

Przedrniotem tego og61nego konkursu jest wylqcznie rm
ukowe uzdolnienie kandydatow, jesLto egzamln quoad scientiam. 
Drugi konkurs odprawia si~ dopiero. gdy zawakuje beneficyum; 
celem jego jest wyb6r najgodniejszego kBndydata na to wlasnie 
beneficyum z porni~dzy kornpetentow, kt6rzy iuz w konkursie 
ogolnyrn aprobowani zostali quoad scientiam, To jest jedna za
sadnicza roznica rni~dzy prawern powszechnern a partyklliarnern 
austryackiern. 

Druga oie mniej wain a polega oa tern, ie wec}ug prawa 
austryackiego wszystkie bendicya dUslpasterskie, a wiEle takze 
beneficya patronatu s\vieckiego i mi~szanegol rozdawane bye 
mUSZq na pods!awie kOflkursu. 

Ogolny konkursowy si~ w kazdej dye-
dwa razy do wiQsn~ I w jesieni; usta· 

wy dyecezyalne przepisac mogq przypuszezenia. Weo,fl.lg 
dzisiejszej praktyki ria wledenskim zjezdzie biskup6w 
w r. 1849 i 1850 mog'l si~ poddac konkursowi dl..lchowni nie-
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skazitelnych obyczaj6w, kt6rzy alba przez trzy lata pernlli obo· 
wii:lzki duszpasterskie samoistnre lub jako pomocnicy, albo tei; 
przynajmniej od pi~ciu lat sJuchali spowiedzi. Egzamin odbywa 
sl~ przed egzaminatorami synodalnymi prosynodalnymi 
w spos6b prawem powszechnem przepisanY:' Aprobowani mogq 
przez nast~pnych szesc lat kompetowac 0 kazde beneficyurn; 
po upJywie tego czasu mUsz<i ce!em uzyskania beneficyum poddac 
si~ na nov:;o egzaminowL Biskup moie wysluchawszy zdania 
egzaminator6w dyspensowac od egzaminu duchownych, 
sprawujqc przez d~ugle lata zaszczytnie urz~dy koscielne dali 
dostateczne dowoay swego I1zdolnier.la; egzaminatorowie samem 
prawem Sij uwolnleni. 

je1;eJi tedy w Austryi probostwo, oinajmia to 
konsystorz publieznem ogloszeniem, czyli rozpisuje konkurs, 
naznaczaj'lc termin do wsp61'ubiegania si<:. Kompetowac mogq 
jedynie duchowni, przed szesciu laty 
zdali z pomyslnym skutkiem 
Ham) lub wyi<ltkowo zwolnieni Sq od 
zfoiona z egzaminator6w lub prosynodalnych, bada 
kwalifikacy~ kompetent6w i orzeka 0 kaidym, ezy zdolnym jest 
zaj&c wakuj&ce beneficyum.. Z aprobowanych 
przy beneficyach wolnej kollacyi najgodniejszego, przy 
cyach patronatowych prezentuje patron stosownie do 
o kt6rych m6wilismy IN § 73. Co do apelacyi obowiijzujq po
dane wytej przepisy prawa powszechnego. 

lewa 
we 

kanonicz !lao 

a) Ogolne zasady. 

§. 77. 

can 0 n i c a, albo ins tit uti 0 
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Mllsimy tll poczynic kilka uwag co do terminoiogii, kt6. 
rejsmy w jednym z poprzednich §§ dotkn~1i tylko pobieinie 
(§ 60). 

Zr6dJa l1iywajCi wyraz6w coIl at i 0, pro vis i 0 i i n
s tit uti ow tern samem znaczeniu, rozumiejijc przez nie caJy 
akt nadania beneficYl1m. a wi~c oznaczenie osoby i wJasciwe 
przelanie urz~dl.l. Dopiero w nal1ce pocz~to przywiqzywac do 
kaidegb z tych wyraz6w osobne po cz~sci znaczenie. Jui gJosa
torowie odr6iniajCi niekiedy instytucy~ od kollacyi, nazywajijc 
instytucY<l nadanie na podstawie prezenty, kollacy& nadanie wole 
ne; w tern znaczenie uiyte S& oba wyrazy w jednej decrutalis 

·Bonifacego VIII.. WedJug tej terminologii, byJaby tedy provisio 
wyrazern najog6lniejszym na oznaczenie ca~ego i katdego aktu 
nadania, collatio oznaczaJaby takie caly akt nadania, ale tylko 
przy beneficyach wolnej prowizyi, institutio wreszcie wJasciwy 
akt nadania w przeciwstawieniu do oznaczenia osoby. Gdy je
dnak ta terminologia nie zdolafa si~ ustalic, nabral'y wyrazy 
collatio i institutio obszerniejszego i scislejszego znaczenia. 
Chcqc to ostatnie w niewijtpliwy wyrazic spos6b, dodawano 
bliisze okreslenie. Stqd po~staJ'Y nazwy collatio libera na ozna
czenie wolnego nadania biskupiego (takie provisio libera, colla
tio w scisiejszem znaczeniu), a institutio collativa s. canonica na 
oznaczenie wlasciwego nadania, W odr6znieniu od designatio 
personae. Przy wolnej kollacyi designatio personae nie stanowi 
osobnego aktu; tu wi~c collatio i institutio canonica s~ jedno. 

Pomimtwszy przepisy dotyczijce oznaczenia osoby, 0 kt6· 
rych jui byla mowa w poprzednkh §§, zawisJa instytucya od 
nast~puj&cych wymog6w prawnych: 

1) Nadany bye moie tylko urz'ld jui opr6iniony; rozda~ 

wania a nawet przyrzekania beneficy6w na wypadek wakansu 
czyli tak zw. ex s pee tat i va e wzbroniJ jui trzeci sob6r lao 
teram:tiski 1179), uW8.zajijc jako rzecz niegodziw'l, ie opa~ 

trzony niejako wyczekiwac rna smierci beneficyata. Bonifacy VIII. 
rozszerzyr ten zakat: takze na og61ne ekspektatywy, nie odno· 
SZqce si~ do pewnego oznaczonego beneficyum, lecz zawierajijce 
przyrzeczenie nadania w przyszJosci jakiegokolwiek beneficyurn. 
Mimo te zakazy jednak nie ustawa~y ekspektatywy, zwtaslcza, 
ie sami papieie bardzo cz~sto rozdawali w ten spos6b niisze 
beneficya, zasti zezone swej kollacyL Dopiero sob6r Trydencki 
uchyJil stanowczo wszelkie prowizye bendicy6w de jure nie wa~ 

Rittne1·. Prawo ]wscielne. Tom I. 17 
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kujqcych. uznajqc takowe jako pod kazdym wzgl~dem niewa· 
ine. Odt<ld tylko posady kapitulne rozdawano jeszczeniekiedy 
w formie ekspektatyw, ai do konca XVIII. wieku. 

Pod poi~cie ekspektatywy podpada takie ustanowienie sta
~ego k 0 a diu tor a z prawem nast~pstwa (coadjutor perpetulls 
cum jure succedendi), kt6ry nietylko wspiera baneficyata w'spra
wowaniu urz~du. ale tez bezposrednio po nim wst~puje na be." 
neficyum. 

To tei sob6r trydencki zgodnie z zakazem ekspektatyw 
wzbronit ustanawiae koadjutor6w z prawem nast~pstwa. Wyjq
tkowo tylko pozwala dodac takiego koadjutora biskupowi lub 
praratowi zakonnemu, jeieli ku temu waine Sq powody. kt6rych 
donioslose oceni': rna papiez. lnstytucya koadjutor6w biskupich 
cum jure succedendi pozostara tedy i w nowszem prawie; usta
nawia ich papiez zgodnie z kapitulq, gdzie' jei przysruia prawo 
wyboru biskupa, albo w porozumieniu z monarchq, jeieli tenie 
rna prawo nominacyi. Z prawa tego zwykl' papiez wtedy czynic 
uiytek, gdy po smierci biskupa obawiac si~ naleiy przeszk6d 
wvJyborze l1ast~pcy. Jezeli koadjutor cum jure succedendi nle jest 
zarazem coadj. temporarius, nie stuiGl mu za iycia biskupa' ia
dne prawa co do zarz'ldu dyecezyi, z chwilq zas smierci biskupa 
wst~puie samem prawem na urz'\d biskupi, bez instytucyi i bez 
ponownego upowainienia. 

2) Instytucya winna nast'lpic w przepisanym terminie; pra
wo powszechne naznacza termin przy beneficyach wolnej kolla" 
cyi, na szesc miesi~cy, liezGlc od dnia powzi~tei 0 wakansie wia
domosci; przy duszpasterskich beneficyach podlegajqcych patro· 
natowi, na dwa miesiqce po uczynionej prezende lub bezsku· 
.tecznym up~ywie terminu prezenty. Zreszt'l przepisuje tylko 
W og6le l ie naleiy zwlekae z obsadzeniem benefiey6w. Ustawa 
austr. z 7. maja 1874 postanawia (w § 12), ie obsadzenie waku
i,\cych urz~d6w i prebend koscielnych nast'lpic rna z reguly naj
daJej w rok po zawakowaniu,; wYi'ltkowe przedtuienie tego ter· 

. mimI wymaga przyzwolenia politycznej w!adzy krajowej. 
3) Niewaina jest instytucya, przy kt6rej nadajClcy lub opa

(rzony stali si~ winni symonii. Poi~cie symonii okres!imy do
kladniej w dziale 0 prawie karnem. 

4) Naleiy tu takze zakaz J'qczenia dwu lub wi~cej bene
ficy6w w jednej osobie, p I u r a lit a s, cum u I a t i o. Odk~d 

poszczeg61ne urzt::dy kosdelne otrzymaly osobne uposateni~, to 
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ljest odkqd wytworzyly si~ beneficya w whisciwem, pierwotnem 
:znact;eniu, powstara dla kleryk6w ponE:ta polepszenia bytu ma
teryalnego przez r6wnoczesne posiadanie kilku urz~d6w. 1m 
wiE:cej kto zdol'at posi'lst urz~d6w. tern tet obfitsze zapewnione 
miaJ' dochody - oczywista kosztem sumiennego sprawowania 
obowiqzk6w. Szczeg61nie w czasach og61nego upadku karnosci 
w X. i i XI. wieku, gdy korzysci materyalne wysun~ly si~ na 
.pierwszy plan a symonla torowala drog~ do wszelkich urz~d6w, 
kumulacya beneficy6w przybra~a ogromne rozmiary. Przyjmujqcy 
i rozdajqcy szukali w niej zr6dl'a dochod6w. Od samego po
czqtku walczyly z tern naduiyciem ustawy koscielne, ale na pr6-
ino; chciwosc wi~kszej cz~sci duchowienstwa nizszego i wyi
szego stawia!a reformom nieprzelamane zapory. Ponawiany 
ustawicznie przepis, i.e kto posiada beneficyum, jednoczesnie in
,nego dzieriyc nie mote, pozostal przez dl'ugi czas martwq Ii
!terq. 

Trzed sohOr lateranenski (r. 1179) powziql watne w tym 
'przedmiode uchwaly; w szczeg61nosci postanowir, ie kta jut 
posiada prelatur~ lub urzqd duszpasterski, a przyjmuje drugie 
lego rodzaju beneficyum, traci takowe ipso jure, a biskup do
:zwalaj&cy takiej kumulacyi, pozbawiony jest prawa kollacyi. Gdy 
to nie skutkowa!o, naznaczyl c'Zwarty sohOr lateranenski (r. 1215) 
jeszcze surowsze skutki kumulacyi, stanowi'lc, ie przez przyj~cie 
drugiego beneficyum wymienionej kategoryi, pierwsze ipso jure 
wakuje i komu innemu rna bye konferowane; jeieli zas bene
ficyat nie chce go porzucic, traci za kar~ pierwsze i drugie. Pa
piei0wi tylko pozostawiono prawo dyspensowania, szczeg61nie 
."circa sublimes et Iiteratas personas". 

I te uchwaly synodalne r6wnie jak p6zniejsze rozporzijdze
nia papieskie nie uzyskaly poszanowania, zwlaszcza, ie dyspensy 
byly bardzo Hczne item samem odbieraty kumulacyi cech~ na
duiycia. Sob6r trydencki musiar tedy ponowi': dawne przepisy, 
oznaczajqc zarazem dokladnie kategorye beneficy6w, kt6re pod
.padaly pod zakaz kumulacyi. Wedlug ustaw trydenckich wolno 
posiadaczowi urz~du koscielnego przYi&c iline tylko pod warun
idem a) ie pierwsze nie wystarcza na utrzymanie, b) ie drugie 
·neneficyum jest simplex, c) ie obowi~zek rezydencyi nie stoi 
na przeszkodzie. 

Wszelkie inne beneficya Sq inc 0 m pat i b iIi a, to znaczy 
)!lie wolno takowych posiadac r6wnoczesnie. Na tej podstawie 
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zalicza praktyka i teorya po-trydencka do kategoryi benef. . in
compatibilia: dwa beneficya dllszpasterskie bezwarunkowo a po
wtore beneflcya chocby proste, przy roinych koscio~ach. skoro, 
kazde z nich wymaga osobistej rezydencyi, z beneficyow zas przy 
tym samym kosciele ustanowionych tak zwane beneficya uni
formia sub eodem tecto, to jest wymagajijce zai~cia beneficyata 
o tym samym czasie. 

Ta ostatnia kategorya nie jest wprawdzie w odnosnej usta
wie trydenckiej wyraznie wymieniona, nadaje si~ jednak nie
wCltpJiwie z jej ducha, bo poJega na tych samych powodach co· 
benef. residentialia. Natomiast nie da si~ pogodzic Z osnOW<l 
wymienionej llstawy teorya kanonist6w co do skutkow wzbro
nionej kumulacyi. Z inkompatibiliow bowiem oznaczaj& niektore, 
jako mcompatibllia p rim i g e n e r i s, zaliczaj'!c do nich dwa 
biskupstwa, dwie dignitates lub personatus, dwa beneficya curata, 
beneficYlim curatum i dignitas i beneficya uniformia sub eodem 
tecto. Przy tych wszystkich beneflcyach przYi~cie drugiego bene
ficyum ipso jure sprowadza utrat~ pierwszego. lnne Sq incom· 
patibilia sec un dig e ne r i s, to jest beneficyatowi stuzy wy
b6r mi~dzy jednem a drugiem beneficyum, a dopiero. gdyby 
wybrac nie chcia~, traci pierwsze na podstawie wyroku sqdo
wego. 

Powyzsze odr6inieme oparte no. do.wniejszych ustawo.ch 
utrzynla~o si~ w teoryi i praktyce, jakKolwiek sohOr trydencki 
postanawia jako rygor, utrat~ pierwszego beneficyum, nie wspo
minajqc, aby bendicyatowi kledykolwiek stuzyJo prawo wy
bom. - Prawo dyspensowania pozostaJo papiezowi takie we
dlug trydenckiego prawa; w nowszych atoli czasach nie szafo--
wane tak hojnie dyspensami w wiekach srednich. Tylko 
w Niemczech widzimy ai do wleku dose cz~sto dwa 
lub wi€;cej nawet biskupstw jednemu oddane biskupowi. 8yty 
ku temu mne jak dawmej pobudki: w czasach kiedy protestan
tyzm Slerz~c si~ po krajach katolickich, zagrazar egzystencyi. 
koscioJ'6w biskupich, starano postawic n3 ich czele m~zow 
o siinej opOZyCyl politycznej, ktorzyby skuteczny stawic mogli 
opor wplywom protestanckim. Mianowicie oddawali papieie 
ch~tnit:: chocby kilka naraz biskupstw W H;ce katoIickicllp 

ZYSKujqC przez to dla kilku dyecezyi moznych obroiicow kato~ 

Hckich interes6w. Z poczijtkiem XVlll. wieku przebraly jednak 
te kumulacye miar~, tak, it papiez Klemens XII. w r. 1731, po-
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:stanowil' znacznie je ograniczyc. Powoli ustaly tez powody, 
ktore zrazu usprawiedliwia~y ~ijczenie biskupstw, zwl'aszcza, ze 
:zmienione stosuoki panstwowe odj~l'y mu takze zn3czenie pod 
wzgl~dem politycznym. W Austryi takie przepisy rZijdowe wzbra
niaiy kumulacyi beoeficyow duszpasterskich. 

Jak. w inych krajach tak tez i w Polsce oie przestrzegano 
'seisle zakazow iqczenia beneficyow'; z jednej strony szczup~a 
·.dotacya beneficyow. z drugiej udzia~ duchowienstwa w sprawach 
publicznych i po~,!czone z tern wydatki, nie pozwalaiy ograni
·r.zyc si~ na doc-hodach jednego tylko beneficyum. Kumulacya w po
wszechny weszla zwyczaj i stijd ~ez odnosne przepisy soboru 
-trydenckiego spotkaty si~ z oporem pOlskiego duchowienstwa 
wyzszego i nizszego i byJ'y wraz z przepisami 0 obowiClzku re
zydencyi jedynym szkopulem w przYit:ciu ustaw trydenckich. 
Juz synod prowincyonalny I wowski w r. 1564, przyjmujijc zre-
5ztCl w caIosci uchwa~y soboru prosit legata Kommendoniego, 
aby wyjedna~ duchowienstwu polskiemu dyspens~ papiesk~ od 
zakazu kumulacyi. 

W nast~pnym roku kapitu~y w tym samym celu wysta~y 

delegata do Rzymu, kt6ry tei uzyskat oct Piusa IV. dyspens~ 
na lat trzy, przed~uion<l potem przez Piusa V. do kofka roku 
1569. Tak sarno gdy synod Piotrkowski w r. 1577, przyjCl~ dla 
,calej Polski ustawy trydenckie, znowu wniost pros bE:, aby za
niechano w Polsce wykonania przepis6w 0 rezydencyi i kumu
]acyi. Skutkiem tych zabiegow by to breve Grzegorza XIII. z 8. 
kwietnia 1578, upowazniaj'l,ce nuncyusza polskiego do dyspen
:sowania na ezas krotki. Niezadawainiaj'l,c si~ tern ust~pstwem 

napieraJ'o si~ duchowieflstwo polskie ustawicznie ogolnej dy
'spensy; tymczasem zas bardzo cz~sto bez wszelkiej dyspensy 
'po kilka razem posiadano beneficyow, mimo, ze Hczne uchwa~y 
·synodalne surowo tego wzbrania~y. Wyrobilo si~ w tym wzgl~
··dzie niemal odr~bne prawo zwyczajowe, ktore kilkakrotnie przez 
,papieiow zganione, utrzymalo si~ przedez ai do kOI1ca XVlH. 
'wieku. 

5) lnstytucya wreszcie, aby byJ'a waina, wyjsc rna _ od po
. wohmej ku temu wladzy koscielnej i odbyc si~ w formach pra

wem przepisanyth. 0 tern b~dzie mowa w nast~puiClcym para
;grafie. 
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b) Pra wna forma inst~tucyi. 

§ 78. 

Lin 5t Y tu cy a b is k up 6 w. Takowa polega na zatwier
dzeniu wyboru lub nominacyi przez w~adz~ koscieln'l.i zowie 
si~ w pierwszym razie con fir mati 0, w drugim ins ti t u tio, 
w razie postulacyi a d m iss i o. Pierwotnie zatwierdzali wyb6r 
okoiiczni biskupi. p6iniej metropolici, zgodnie z biskupami swej 
prowincyi. Ale jut od XII. wieku, a stale od Innocentegn Ill, 
(1198-1215) nalezy instytl.lcya biskup6w do praw zastrzeionych pa..
pieiowi. Tylko w obrz'ldkach wschodnichpozostato przy patryar
chach prawo zupe~nej prowizyi lub Konfirmacyi wyborn, 0 ile
w nowszych czasach nle naznacza biskup6w sam papiei. Takie 
w kosciele ruskim otrzyrriaH metropolici kijowscy· w unii Brze-
skiej (1595) prawo zatwierdzenia wybnmych lub mianowanych 
biskup6w; papiez Pius VII. eryguj&c w r. 1807 metropolit~ Iyvow
sko-halick~ zatwierdzil na nowo to prawo, upowainiaJijc nowego 
metrop\)\it~ . i jego nast~pc6w do instytuowania swoich sufraga-
n6w, cheJ:mskiego i przemyskiego. - Zreszt'l jeden tylko jeszcze 
arcybiskup sakbu~ski instytuuje na podstawie dawnych przywi
lej6w biskl.lp6w sekawskiego~ lawanckiego i gurskiego, ostatniego 
takze wtedy, gdy kolej nominacyi przypada na cesarza. Po za
twierdzenie papieskie mia! dawniej elekt w przeci'lgu trzech mie
$i~cy udac si~ osobiscie do Rzymu, obecnie wystarcza przeslanie 
akt6w wy~orczych. -

Zatwierdzenia nie moie odm6wic papiei, skoro wyb6r IUD' 
nominacya odby~y si~ legalnie i kandydat posiada kwalif kacy~. 
na urzi:\d biskupi. WYi'ltek stanowi admissio postu!owanego, kt6ra, 
1ako akt taski zawis~a w zupelnosci od woH papieia. Aby si~ 
przekonac 0 przymiotach kandydata, przepisany jest osobny tryb 
post~powania, kt6ry poprzedza konfirmacy~ papiesk&. Najpierw 
rna delegowany .:10 tego biskup w nowszych czasach cz~sto mm
cyusz (tak w Austryi) wywiedziec si~ dok!adnie 0 stosunkach 
i tizdolnieniu kandydata; jestto tak zwany pro c e s sus in f 0 r~ 
mativus czyli processus inq uisitionis Sprawozdanie 
wraz z wyznaniem wiary kandydata idzie przed kongregacy~ kon~
systoryaln&. kt6ra raz jeszcze tad a dok!adnie spraw~, co sit: zn6w 
20wie pro c e s sus de fin it i v us. Jeieli w toku tego sledztwa, 
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zadna prawna nie okaze si~ przeszkoda, papiei udziela zatwier
dzenia, og~aszai~c je w konsystorzu; ten akt zowie si~ p rae co~ 
n j sat i 0, a jeieli tyczy sit; powo~ania biskupa na dye('E:zy~ 

t ran s la ti o. Osobna bulla zawiadamia biskupa 0 konfirmacyi 
lub instytucyi~ z chwih~ kiedy i~ biskup otrzyma~, nabywa wszel
kie prawa jurysdykcyi por~czone z urz~dem biskupim. 

jeieli konfirmat nie jest jeszcze biskupem, rna w trzy rnie
si(lce, po konfi! macyi przYi'!c swi~cenie biskupie, con sec rat i 0, 

kt6re go dopiero zdolnym czyni do pernienia funkcyi sakramen
talnych, urz~dowi biskupiemu zastrzeionych. Konsekracya naleiy 
do tej samy w~adzy co konfirmacya; papiei j~dnak zwykt zlecac 
j~ jednemu z biskup6w; cz~sto juz bulla konfirmacyjna zawiera 
specyalm~ lub og6ln~ w tej mierze delegacy~. Konsekracya odbyc 
sit; ma w asystencyi dw6ch innych biskup6w lub praJat6w, w ko
sciele katedralnym lub innym wit;kszym kosciele tej samej pro= 
wincyi i w formie rytuatem przepisaflej. Przed konsekracy& pow
iarza kandydat wyznanie wiary i sk~ada przysit:g~ na wiernosc 
i pos!uszenstwo papieiowi "oboedientia". -- Przysi~gi tej i,!dano 
dawniej tylko od legat6w wyshmych w dalekie kraje; p6zniej 
skladali jij arcybiskupi zanim otrzymali pallium, podczas gdy 
biskupi przysi~gali posruszenstwo metropolitom. Odkijel zas prawo 
konsekracyi zostalo atrybucy~ papiesk,\,skiadali biskupi obe
dyency~ papieiowi wykonui'!c na ni& przysi~g~ w rt;ce konse
kruj,!cego delegata papies' lego. Rota przysj~gi zas zmienia!a si~ 
cz~sto; utrzymara s:~ W Koncu forma przepisana przez Kle
mensa vm., kt6ra Ilie Wiele r6ini si~ od tei jak& przepisilJ' Grze
gorz VII. - Pr6cz tego, obowi,!zani S,! biskupi przed obi~ciem 

rZijd6w :doiyc przysi~g~ wiernosci pa!1uj~cemu. 
II. lnstytucya innych beneficyat6w naleiy do bi

skupa; w wiekach srednich dose Hczne zachodzUy od tej zasady 
w)'i'ltki, raz wskutek rezerwat6w papieskich (p. § 80), powt6re 
przezto, ie cz~stokroc korporacye duchowne, mianowicie kapituJ-y, 
lub tet poszczegolni pralaci uzyskali z mocy przywileju lub dIu
goletniego faktycznego wykonywania, prawo zupel'nej kollacyi, 
tak iz rozdawall pewne beneficya bez. wsp61'udzia!u biskupa. 
W czasach gdy rz'!d archidyakon6w stal' u swego szczytu, nale~ 

ia!a tez do nich instytucya beliefiCyat6w.Wnowszych czasach. 
a mianowicie od soboru tr) dencklego u'staly prawie zupelnie te 
ograniczenia praw uiskupll.h) tylko w terytoryach wYi~tych ze 
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zwiijzku dyecezyalnego s~uzy' pra~atom nullius prawo instytucyi 
tak sarno jak inne prawa jurysdykcyjne biskupie. Postanowienie 
fundatyjne pozbawiaj&ce biskupa prawa instytucyi, jest wed~ug 
prawa trydenckiego niewazne. Instytucya jest wyplywem jurysdyk
cyi, nie wladzy sakramentalnej, kto przeto biskupa zast~puie w spra· 
wowaniu rz~d6w, moze go tez _zast~pic w instytucyi, w szcze
g61nosci sede plena wikary generalny, sede vacante wikary ka-. 
pitulny. Form~ instytucyi jest wr~czenie dokumentu {Iiterae pac 
tentes); przez przyj~de tegoz jest instytucya dokonana. Od wla
sdwej instytucyi odr6zniajij kanonisd przy beneficyach duszpa
sterskich upowaznienie do sprawowania curae animarum, zowiClC 
takowe niewiasciwie ins ti t uti 0 aut 0 r is a b it is. Ta r6inica 
rna tylko wtedy znaczenie, gdy w~asciwa instytucya nie naleiy do 
biskupa; w6wczas bowiem choc biskup nie udziela urz~du. daje 
przeciei upowainienie do duszpasterstwa. Dzis gdy powszechnie 
biskup kollatorem, przeianie curae (approbatio pro cura anima
rum) stanowi z instytucy~ jeden akt. 

ilL Prawne skutki instytucyi. Przy biskupstwac~ 

fownie jak przy wszelkich innych beneficyach nabywa opatrzony 
prawa jurysdykcyjne i maiCltkowe, przywiClzane do jego urz~du. 
dopiero z chwil~, kiedy instytucya kanoniczna jest dokonana. 
Oesygnacya poprzedzajijca wlasciwij instytucy~ daje mil jeaynie 
prawo woboc kollatora; to jest moze si~ domagac, aby mil kon
ferowano beneficYllm. Zapatrujqc si~ sposobem sredniowiecznym 
na wszelkie stosunki prawne ze stanowiska prawa prywatnego, 
teorya glosator6w, a za niq takie ustawodawstwo dekretali6w 
poczijwszy od zbioru Bonifacego VIII. poj~~y prawo nadajClce si~ 
z samej desygnacyi jako prawo osobiste, prawo z instytucyi ka
nonicznej jako prawo rzeczowe. Na tern po\ega r6znica miE:dzy 
jus ad rem i ius in r e, kt6rej jui kilkakrotnie dotkn~lismy. 

Jak uprawnionemu ze stusllnku obwi&zkowego (z obligacyi) od
powiada tylko druinik, nie zas fzecz sarna, tak tez kto dopiero 
wyborem, nominacyCl lub prezentCl jest pO'll orany, nie nabyr praw 
na samemie beneficyum. Ust'lpic musi temu, klo chocby p6iniej 
desygnowany w prawny spos6buzyskai przed nim instytucy~ 

kanonic2.n'l. Majqc zas instytucy~ dzia~ac moie skarg'l rzecZQw(l 
(actio in rem) przeciw kaidemu, kto go niepokoi w posiadaniu 
praw beneficyalnych. 
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D) Nadzwyczajna prowizya. 

oj P raw e ill dew 0 1 11 C Y i. 

§ 79. 

Prowizya zowie si~ nadzwyczain~ (provisio, s. collatio extra
·ordinaria), jeieli wYi'ltkowo nie sruiy temu, komu w~asciwie 
L prawa naleiy. S<i dwa powody nazwyczajnej prowizyi, prawo 
,dewolucyi i papieskie prawa kollacyi. Oewolucya polega na tern, 
.ze gdy uprawniony do prowizyi takowej w przepisanym terminie 
albo wClde nie wykona albo wykona w spos6b prawu przeciwny, 
prawo obsadzenia beneficyum przechodzi na ten raz na przero
zon!i wladz~ kosciein'l. Dewolucya tyczyc si~ moze tak ozna
czenia osoby jako tei instytucyi; wog61e jednak wtedy tylko rna 
miejsce, gdy zaniechanie prowizyi rnozna uprawnionemu poczy
tac za win~. Porz&dek dewolucyi jest r6iny. stosownie do r6i
JIych rodzaj6w prowizyi. I tak: 

1. Jeieli patron zaniechal terrninu, obsadza biskup per libe
,.fam collationem. W jakich przypadkach patron prezentuj'lcy kan-
<lydata niezdolnego traci prawo ponownej prezenty. . 

2. Jezeli prawo instytucyi wyjCltkowo nie sluiy biskupowi, 
,przechodzi takowa na niego w razie dewolucyi. 

3) Przy beneficyach liberae collationis prowizy.:a przechodzi 
jure devolutionis na metropolit~. To sarno gdy biskup obsadza 
wsp61nie z kapitur". 

4. Metropolita lub najstarszy sufragan prowincyi ustanawia 
.tei jure devolutionis wikarego kapitulnego, jeieli kapitu~a wyboru 
~aniecha. 

5. Od metropolity przechodzi prowizya na papieia. 
6. Przy obsadzeniu stolic biskupich przez nominacy~ dewo

,!ucya nie rna zastosowania; gdzie zas wyMr sl'uzy kapituie, wy
,konywal' prawo dewolucyi dawniej metropolita, p6iniej papiez. 

Od powyzszych pr:r.epis6w zachodz" atoli na podstawie pra
ktyki albo osobnych posta[lowien wyi!itki b"di to og6lne, b'ldi 
,poszczeg61nych dotyczClce kraj6w. I tak uznano powszechnie, ze 

. do monarchy wykonui~cego prezent~ lub nominacy~, nie stosuje 
:si~ dewolucya. Cz~sto tei przywilej papieski przyznaje kapitu~om 
prawo ponowienia wyboru, gdy pierwszy zosta~ uniewainiony. 

ObsadzajClcy prawem dewolucyi winien zastosowac si~ do 
wszelkkh warunk6w prowizyi, tak jak gdyby obsadzal wfasdwy 
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uprawniony. Termin liczy mu si~ od chwili, gdy Si~, dowiedzia£: 
o okolicznosci, stanowi'lcej prawny pow6d dewo!ucyl. 

b) Prowizya papieska - Beneficia reservaia. 

§ 80. 

W prawidtowym ustroju koscielnym biskup sprawujewszelkq 

wladzE: ~ obrt;bie swej dyecezyi; do niego przeto, ?ale~y ta,kie 
rozdawnictwo beneficy6w. Zasada ta zostafa po CZE:SCI zWlchmE:t1'l 
przez papieskie prawa kollacyi. Powolujqc siE: na, ~aczeln'l w~a
dz~ ktora im sluiy w kazdym kierunku rZ1'ldu kosclelnego, uwaQ 

iali' siE: papieze za uprawnionych, kaide beneficyum, wyisze za
r6wno jak niisze podac swej kollacyi lub winny sposob wpky
n,!c na jego obsadzenie. Od XII. wieku przybieraj'l :e ~gra,nicze" 
Ilia kollacyi biskupiej stalij wi~cei formy. - ~ dwoJa~1 z,as spo
s6b wykonywali papieze wplyw na obsadzeme b:neflc~ow k~l:
lacyi papieskiej: posrednio lub bezposrednio. Posredmo czymh 
to w formie tak zwanych man data de pro v ide n d 0, to jest 
papiei poleca.l' biskupowi, aby pewnej osobie ~dliem ~eneficyu~. 
NajczE:sciej odnosi.!' si~ taki mandat do beneflcyum Jeszcze n~e
wakuj1'lcego, by.!' wi~c zarazem udzieleniem, eksp~kta,tywy. Nle 
zawsze biskupi skorzy byJi sruchac polecema papleskl~g?; stcld 
mandatom de providendo roim} nadawano form~. NalPlerw za", 
lecal papiei swojego kandydata, prosz~c biskupa, ab~ l11ud~!c 
beneficyum: byry to lit era e m 0 nit 0 r.i a e; gdy biSkup, me 
s}uchar otrzymywa~ katelloryczny rozkaz, II t. P r a ~ c e p t 0 fl a e. 
a gdy 'j to nie sktltkowa~o zaz<!dal papiei, trzeclm. m~ndatem} 
(lit executoriae) przymusowe wykoname, zleCal'lC je llsta
nowionemu ku temu delegatowi. Takze kapituly. kt6re wyborem 
powo}ywa~y swych czlonk6w, otrzymywal'y b~rdzo cz~sto m~n: 
daty de providendo, chyba ze zdo~aly uzyskac os?bny -przy.wlle~ 
uwalniai'lcy je od kollacyi papieskiej. Jui .w. XII~. wleku podmos.!'y 
si~ zewsz'ld skargi przeciw niezmierzoneJ hczb.le ~andat6w;. pa-
piei Aleksander IV. postanowil (w r. 1255), ze zadna kapl,tu.hl 
nie otrzyma wi~cej nizcztery mandaty od tego .same~o papleza. 
Sobor trydencki uchym wraz z ekspektatywaml takze mandata> 
de providendD. c c 

Obok mandatowde providendo szlo r6wnolegle 'takte bez~ 
posrednie rozdawnidwo beneficyow. Zrazu wykonywali je pa .. -
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pie*e w wsp6rzawodnictwie z biskupami, concursu, praeventione: 
to jest koHacya naleiala do papieia lub biskupa, stosownie do 
tego kto si~ wpierw dowiedzial 0 :cawakowaniu beneficyum. 
Zwano jq dla tego coil at i 0 cum u I at iva. PowstawaJyst'ld 
bardzo ci~sto spory 0 waznosc prowizyi; z tegopowodu, jako 
tei ze wzgl~du, ie najcz~sciej biskup wczesniej od papieza do
wiadywal' si~ 0 wakansie, obsadzenie beneficyow na zasadzie pre
wencyi nie nabraJo wielkiej pod wzgl~dem praktycznym donioslo
sci. Chwycili siE: tedy papieze innego srodka: pewne kategorye 
beneficy6w zostaJy zupeJnie wy~,!czone z pod kollacyi biskupiej 
i zastrzeione rozdawnictwu papieia. Dopiero te ben e f icy a 
res e r vat a nadaly prcwizyi papieskiej wJasciwe znaczenie. 

Reserwaty papieskie bior,! poczatek od Klemensa IV. (1265-
1269) iW konstytucyi "Licet ecclesiarum" zachowaf on sobie 
fQzdanie wszelkich beneficy6w, skoro zawakowa.l'y "apud sedem 
Apostolicam", to jest wed~ug aufentycznej interpretacyi Bonifacego 
VIII. (1294-1303), jezeli beneficyat zmart w Rzymie, wog61e w reo 
zydencyi dworu papieskiego, alba nie dalej jak 0 dwa doi drogi 
(non ultra duas diaetas legales) od tego miejsca. Wedrug posta
nowienia Grzegorza X. wydanego na drugim soborze lugdunskim 
(r. 1274) mlal jednak papiez obsadzic beneficyum w przeciqgu 
miesi,!ca, inaczej hiskup odzyskaJ prawo kollacyi. P6iniejsi pa
pieie przedewssystkiem zas Jan XXII. (1316-1334) i Benedykt 
xm. 1334-1342) rozszerzyli bardzo znacznie kategorye bene
fic) ow zastrzeionych, kt6re nadto od czas6w Jana XXII. stano
Wily staly przedmiot regul kancelaryjnych item samem jeszcze 
bardziej utrwamy si~ w praktyce. Slawna bulla Benedykta XIII. 
'"Ad Regimen" z r. 1335 wylicza pr6cz wymienionych caly jui 
szereg rezerwat6w, z kt6rych wi~ksza cz~sc pol ega na tej ogol
nej zasadzie, ie papiez obsadza beneficya, skoro w jakikolwiek 
spos6b posrednio lub bezposrednio przyczynH si~ do ich zawa
kowania. W szczeg61nosci zastrzeione SCI wedlug tei konstytllcyi 
a) jak przedtem beneficya, ktore zawakowaly wskl1tek smierci 
beneficyata apud sedem apostolicam, pr6cz tego, .b) jeieli bene· 
ficyat przez papieta doiony zostd z urz~du lub przeniesiony 
na inne beneficyum; c) jeieli papiei przYi1'l.!' rezygnacy~; d) jeieU 
odm6w! I\odrmacyi il1b odrzucH postl1lacy~; e) jeieli nadal' be
neficyt m IIH,ompatibile, przez co .dawniejsze beneficyum zawako
walo. D"lej nalezCi do rezerwat6w wszystkie beneficya po kar
-dynalach i kuryalistach. Procztych og61nych rezerwat6w. tyczC\-
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'cych si~ ca.rej kategoryi beneficy6w byJ'y jeszcze res e r vat i o
n e ssp e cia I e s, kt6rym na podstawie osobnych tytu!6w pod\e
galy poszczeg61ne kosciol'y lub beneficya. Wobec tak rozszerzo
'nych tezerwat6w prawa kollacyjne biskup6w stal'y si~ niemal 
illuzorycznemi. Dal'o to pow6d do powszechnych skarg, tem bar· 
dziej uzasadnionych, ie rozdawnictwo bene(icy6w w kuryi nie 
podlegal'o dostatecznej kontroli pod wzgl~dem wyboru kandyda

,tow, ze cz~sto odnosi~y zwyci~stwo zabiegi niegodnych kap~an6w. 
a tem samem krzywd~ wyrz'!dzano zasfuionym duchownym, kt6· 
rzy £lie chcieli lub nie mogli dobijae si~ w Rzymie beneHcy6w. 
Najjaskrawiej okazaJ'y si~ wszystkie ujemne strony rezerwat6w, 
w czasach schyzmy papieskiej, gdzie kazdy z papiei6w hojnie 

,szafui'!c beneficyami staraf si~ w ten spos6b pozyskac adheren· 
t6w. St,!d jUl sobOr konstancyenski 40magaf si~ ogrankzenia 
mandat6w i rezerwat6w papieskich pozostawiajijc bliisze posta
cnowienia l1mowom z poszcleg61nemi "nationes". W toku tych 
rokowafl otrzymaty nowCl podstaw~, postanowiono bowiem, ie 
,rnaj& si~ one stosowac do czasu zawakowania. W regl1J'ach kan
,celaryjnych zastrzeiOno nadaniu papieskiemu beneficya wakuj,!ce 
w dw6ch trzecich roku,. a wi~c w osmiu miesi&cach (w styczniu. 
:lutym, kwietniu, maju, lipcu, sierpnill, paidziemiku i listopadzie) 
zwanych z tego powodu men s e spa p a I e s; biskupom prze
strzegaj'lcym rezydencyi, dodano jeszcze dwa miesi,!ce. tak iz 
w miesi,!cach nieparzystych (styczniu. marcll i t. d.) konferowali 
;papieie. w parzystych biskupi (a I t ern at i va men s i urn). Tak 
wi~c ograniczono wprawdzie mandata de providendo, ale rezer
waty uzyskaJ'y now'! podstaw~. Wedlug uchwafy soboru bazylej
:skiego ustac mialy wszelkie rezerwaty z wyjijtkiem ustanowio-
nych pierwotnie w bulli Klemensa IV. "Licet ecclesiarum". Ta 
uchwaka soboru nie uzyskata zatwierdzenia Eugeniusza IV., ani 
wog6le mocy prawnej; powo~ujClc si~ przeciei na ni'l, domagano' 
si~ takie ze strony rZijd6w swieckich zniesienia lub zmniejszenia 
rezerwat6w. Odt'ld starano si~ naicz~sciej uregulowac t~ spraw~ 

'w konkordatach i dlatego tez w poszczeg61nych krajach odmienne 
w tej mierze wyrodziI'y si~ stosunki. We Francyi zniesiono re

,zerwaty na podstawie konkordatu mi~dzy Leonem X . .Ii Fran- . 
ciszkiem I. (z r. 1516); podczas gdy konkordat wiedeflski z r. 1448 
,uznaI' tak alternat~ miesi~cy papieskich, jakotei inne rezerwaty 
cprawie w tej samej rozci'!gtosci co bulla "Ad regimen". Ale 
Ii w Niemczech ograniczono je p6zniej, jl.li to na podstawie osob-
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nych przywilej6w biskuporn lub kapituJ'om udzieJonych juz to, 
z mocy nowszych konkordat6w. Nadto przyj~to og61ny wyjCltek 
co do beneficy6w podlegajqcych sWieckiemu patronatowi. W Au
stryi zni6st cesarz J6zef H. wszelkie rezerwaty; konkordat z r. 1855. 
o ty.le t~lko je utrzymal', ie przyznaJ' papieiowi prawo rozda
wama pIerwszej lub drugiej godnosci w kapiturach. 

W Polsce rezerwaty papieskie niedosdy nigdy tych rozmia
r6w. co w Niemczech: I.lstawy krajowe pilnie baczyry, by biskl.lpi 
w tej. ~ierze nie poniesli I.lszczerbku w swych prawach. JUi za. 
dawmejszych czas6w Hcme wydawano prawa przeciw tak zwanym 
kortezanom (romanistae, cursores), to jest duchownym. co wprost 
w Rzymie ~zynili zabiegi 0 pozyskanie beneficy6w, zagraiajClc 
nawet konflskatij majijtku i banicyq. Mimo to nie I.lstawaly kolla
cye papieskie; by kres pol'oiyc wynikajCjcym stijd sporom, zawarJ" 
kr61 Zygmunt L z papieiem Klemensem VlI. w (1525) konkordat, 
w kt6rym miesiClce nieparzyste deklarowano jako papieskie, po~ 
zostawiaj'!c biskupom kollacy~ beneficyow wakuj'!cych w miesiq. 
cach parzystych. Wszelka prowizya wbrew tej altemade udzie
Iona, miala bye niewaina. Ale i w tej rozd1jgI'osci oie utrzymaly 
si~ rezerwacye, poniewai liczne przywileje papieskie ust~powaJy 
rozdawnictwa beneficy6w kr610m i biskupom. Przepisy przedw 
kortezanom ponawiano jeszcze do XVIII. wieku, podczas gdy 
konslytllcye sejmowe, a mianowicie pacta conventa ustawicznie 
zalecajq kr6!om, by nk nie uronili z praw s!uz'lcych im wzgl~
dem roldawnictwa beneficy6w. 

Wobec rozwoju, jaki od XV. wieku wzi~ta we wszystkich 
niemal krajach sprawa rezerwat6w papieskich, p6iniejsze po
wszechne ustawodawstwo koscielne w tym przedmiocie nle rna 
jui Ikielbiego znaczenia. Z przepis6w p6iniejszego prawa nadmie
niamy tylko, ie sob6r trydencki uchyiil ZW3ne res e r vat i o
n e s men t a Ie s, to jest rozporzqdzenia papieskie zachowlljijce 
benefk;fum dla kandydata imiennie nie oznaczonego, dalej, :le 
Pius V. (1566-1572) zastrzegJ' papieskiej prowizyi beneficya ode
brane posiadaczowi z powodu herezy!, ll.lb symonii, tlldziei be
neficya nie rozdane na podstawie konkursu, gdzie takowy jest 
przepisany, wreszcie beneficya, kt6re zawakowary w czasie osie
rocenia stolley blskupiej, (1572-1585) beneficya, 
kt6rych rezygnacya nie odbyta si~ w formie przez niego przepi. 
sanej; Sykstus V,_ (1585-1590) beneficya, kt6re odebrano kle~ 
rykom porzucaj'l,cym sukni~ duchowm~. 
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E. Nabycie llOsiadania. 

§ 81. 

Jakkolwiek z dopeJnieniem kanonicznej instytucyi urzijd ko
:sdelny ostatecznie jest uzyskany, nie wo!no przeciez opatrzonemu 
zai~c samow!adnie swego beneficyum, lecz ma bye w posiadanie 
tegoz wprowadzony przez wladz:~ koscieln". Ku temu s~uiy osc· 
bny akt uroczysty. ins tit uti 0 cor p 0 r ali s, zwany takze in
ve s t it u r a, u nas zwykle ins t a II a ti 0, jakkolwiek wlasciwe 
znaczenie tego ostatniego wyrazu jest jak obaczymy, scislejsze, 
investitura zas pierwotnie znaezy tyle co instytucya kanoniczna 

Formy fizycznej instytucyi rMne S!\ wedlug poszczeg61nych 
urz~d6w. I tak: 

a) Biskup obejmuje sw6j urz'ld aktem i n t rOil i z a c y i, to 
jest w ten spos6b, ii podczas uroczystego nahoienstwa zasiada 
na tronie biskupim w kosciele katedralnym i odbiera hold od 
duchowienstwa. Najcz~sciei odbywa si~ intronizacya bezposrednio 
po konsekracyi: biskup ;est do niej upowazniony na mocy bulli 
konfirmacyjnej, kt6rll tei przy tej sposobnosci odczytae naleiy. 

b) Odnosnie do kanonii zowie sit; inwestytura ins tall a ti 0 

w w~asciwym slowa znaczeniu i polega na uroczystym wprowa· 
dzeniu nowego kanonika na przeznaczone mu miejsce w kapitule 
(sedes in capitulo) i w ch6rze (staHum in chor~), skijd nazwa 
installatio. Pr6cz tego sktada kanonik wyznanie wiary (p. § 82.) 
i przysi~g~ statutem przepisanij. Akt installacyi odbye sit; ma pod 
rygorem niewainosci wobec zgromadzonej kapituly. 

c) lnnych beneficyat6w wprowadza w urz&d biskup lub jego 
delegat, obecnie naicz~sciej dziekan; akt inwestytury z,owie .:i~ 
in t rod u c ti o. Zwyczaj lub ustawa dyecezyalna okresla bllzel 

. ceremonial introdukcyi, polegaj'lcy mianowicie u paroch6w na 
symbolicznem oddaniu kosciol'a przez wr~czenie klucz6w. 

Z oddaniem urz~du oddal1a jest beneficyatowi takie pre· 
benda czvli tak zwane temporalia. Niekiedy jednak przepisany 
jest jeszc~e odr~bny akt oddania temporali6w; w tym mianowicie 
celu aby stwierdzic w jakim stanie beneficyat obejmuje w sw6j 
zarz~d majqtek beneficyalny. ezy i w jaki spos6b nast~pic ma 
oddanie temporali6w, rozstrzyga ustawodawstwo dyecezyalne; 
pr6cz delegata, biskupiego bierze w niem udzial zwykle patron, 
tudziei reprezentanci parafian, a na podstawie przepis6w pafl-
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'stwowych takie deJegat rZ'ldowy. W Austryi za panowania sy
'stemu J6zefiflskiego rZCld sam oddawa~ temporalia bez wsp6~· 
'udziahl biskupa ;natomiast przYi~to w konknrdade zasad~, ze 
prawo do d6brkoscielnych jest wyptywem kanonicznej instytucyi, 
ze wi~c tylko na tej podstawie oddane bye mog<i w zarzqd benef'i
,cyata. Tem samem uznano instaliacYE: jako akt jurysdykeyi bi
skupiej. Odtqd delegat biskupi oddawal temporalia, za wsp6t
udzialem jednak patrona i czlonk6w komitetu ezyJi nadzoru ko
scielnego. Ustawa z 7. maja 1874 wreszcie pozostawiai'!c wladzy 
duchownej zupelnij swobod~ co do oddania spirytuali6w, posta
nawia co do temporali6w, ie ma je oddac w~adza rZ'ldowa przy 
wsp6rudziale biskupa i gminy parafialnej, a jesli prebenda pod
clega patronatowi swieckiemu takie przy udziale patrona. 

Instytucya fizyczna rna nietylko ZI1aczenie jako dopernienie 
kanonicznej prowizyi, leez takie sama przez si~, bez wzgl~du na 
wainose tub niewainosc poprzedzajijcych akt6w kollacyjnych, 
pOci'!ga za sob,! pewne nast~pstwa prawne, tak samo jak posia· 
danie w dziedzinie prawa prywatnego. Skoro kto prawnie wpro
wadzony zosta~ w posiadanie beneficyum, broni go prawo prze· 
dw wszelkim samowladnym napasciorn, chocby takowe opieraly 
~i~ na silniejszym tytule prawnym. W tym celu dane SCI posia
daczowi lub wyzutemu z posiadania prawne srodki obrony, tem 
·skuteczniejsze, ie rozpoznanie sporu bywa przedmiotem szyb
kiego i mniej formalnego post~powania s&dowego (possesoriurn 
summarissimum), kt6re poznamy w prawie procesowem. Pr6cz 
tejog61nej opieki, kt6re prawo kaidemu uiycza posiadaczowi, 
rodzi posiadanie beneficyum pod pewnemi warunkami jeszcze 
da\ej idijce skutki prawne. Na podstawie regul kancelaryjnych 
bowiem przyi~to powszechnie nast<:pui&ce dwie zasady: 

a) Kto obj'!wszy w posiadanie beneficyum, posiadal je spo
,kojnie (pacifice) przez rok, nie moze bye pozwaoy skarg& pose
soryjoij leez jedynie petytoryjnij. Ust'lpi zatem tylko wtedy powo· 
dowi, jeteli tenie w formalnem post~pow;:miu procesowem do
wiedzie silniejszego do beneficyum prawa. Regul~ zawieraj'lCCl 
to postanowienie zowiij reg u I a d e ann a lip 0 sse so r e ; 
takowa pochodzi w dzisiejszej formie od papieia Juliusza III. 
,(1550'-: 1555). 

b) Trzyletnie spokojne posiadanie moie nawet prowadzic 
do zupefnego nabycia beneficyum, a to pod wajunkiem: 1) ie 
,posiadacz wszedl' w posiadanie w spos6b niewadJiwy, w szcze-
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g61nosCi nie zapornoclt syrnonii ; 2) ze rna za so.b", tytu~, a wi~c 
objq~ beneficYl.lrn na zasadzie instytucyi kanonicznej, chociai ta
Rowa jest w danyrn razie niewaina; 3) ie wreszcie posiadal" 
bona fide, to jest nie wiedzClC, ii z prawa beneficyum mu nie 
naleiy. Jest to wl~c nabycie przez z a s i e d zen i e. Wprowa., 
dzi~a je regu~a kancelaryjna papieia Kalixta Ill. (1455-1458), 
reg u I a d e t r i e n n ali po sse s 0 r e, pod widocznym wpJy:
wem owej metody sredniowiecznej, kt6ra nie czyni&c naleiytej 
r6znicy mi~dzy prywatnem a publicznem prawem, odnosita po
j~da prawa cywilnego do wszelkich stosunk6w prawnych, chocby 
pozbawionych zupelnie cechy prywatnej. 

Kto samowolnie wdziera si~ w posiadanie beneficyum (in
trusus, inv; sor) podpada kl&lwie i winien zwr6cic dochody nie
pIa wnie pobrane. 

F. Prawns skutki prowizyL 

§ 82. 

Dwojaki jest w og61e skutek prawny prowizyi: po pierwsze, 
przelewa ona na opatrzonego sprawowanie wladzy koscieiner' 
w oznaczOl1ym zakresie, powtore naznacza mu stanowisko 
w ustroju hierarchicwym. W jednym i drugim kierunku nadaict 
si~ z prowizyi pewne prawa i obowiqzki beneficyata. 

1. Urz~dowy zakres dziatania benif q ala nie da si~ og61ni
ROWO okreslic, gdyi zawis~ od istoty odnosnego urz.;du; tyli<o 
pod wzgledem uzywania prebendy z u!ZE:dem poh;czol1ej (p.§, 35) 
obowiqlUj(l przy wszystkich beneficyach pewne og61ne 
o kt6rych jednak stosowniej mowic przy majq\kowem. Mi~-

obowiqzkami beneficyat6w zas rna jEden cech~ og61n~, to 
jest zasada, .ie beneficyat winien osobiSde sprawowac poruczony 

a wit';c stale przebywac w miejscll swego 
ten zowiq res inti a. 

Przepisy 0 rezydencyi podlegaJy tym kolejom co za-
kazy kurnulacyi; ponawiane ustawicznie nie zdola~y ai do so
bom trydenckiego uzyskac w praktyce poszanowania. Posdo to 
raz stqd, ze whisnie 0\1\ e zakazy la.czenia beneficy6w nie by~y 
zachowywane, co sarno przez si~ obalalo zasad~ rezydencyi, 

- 273 ~ 

nieobecnose usprawiedliwia 
koniecznose (urgens necessitas) 

I.Iczestniczenia w soboru lub w kaidym innym 
razie potrzeba pismiennego zezwolenia papieia. Papiei udziela 
go na wniosek kardynalskiej super residentia episco
porum, kt6rq (w r. 1634) ustanowiJ' papiez Urban VIII. staly 
wydziar kongregacyi , zlecajqc jej wszelkie sprawy ty· 
cZ!ice 3i~ rezydencyi biskupiej, Benedykt XIV. 'zorganizowar iGi 
na nowo. 

Biskup przekraczaj'lcy obowiClzek rezydencyi traci ipso jure 
cz~sc swoich rocznych dochod6w pro rata temporis absentiae, 
to jest w stosunku do czasu swej nieobecnosci, na rzecz fa
bryki koscielnej illb miejscowych ubogich. Gdyby mimo tej kary 

rezydencyi, obowiilzany jest metropolita, 
winny, najstarszy sufragan pod kiml 

doniesc 0 tern najdaiej w prze-
uiyc surow~ 

z urzt!du. 
dyecezYEi, obowiqzan! Sij prze

strzegac w niej rezydencyi: woln! S11 tylko w czasie konklawe 
i przez dwa miesiC4ce po 

b) Parochowi, w ogole beneficy6w duszpaster-
skich, nie wolno nawet na kr6tki ezas opuszczac parafii bez zezwo-
lenia biskupa, kt6ry nii dwurniesi~cznei dyspensy Ildzie· 
!ie jest mocen tylko z powod6w. Na czas swej 
nieobecnosci winien beneficyat ZOSla wie wikarego. Uwolnienie 

Rittner. Pra\vo kobcie1ne. Tom L 18 
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kilkudniowe udziela w biskupa dziekan stosownie 
do zwyczaiu dyecezyalnego. Beneficyat sj~ sarno 

j wydac j<j 
nie czekajqc sqdo
i beneficyat pomimo we

do dotkHwszych kar, 

wolnie traci ipso jure odpo wiedniq 

win/en na rzecz fabryki lub u bogich, 
wego. Jeieli nieobecnosc trwa d~uzei 
zwania nie wraca, rna 
a nawet odj<jc prebend~. 

c) wykracza przedw obowiqzkowi rezydencyi, je- . 
ieli iest nieobecny dJuzej nit trzy w roku; statut kapi· 
tUlny mOie kr6tszy jeszcle zakresllc termin. WydaJajqcy si~ traci 
za pierwszy rok nieobecnosci poJ'ow~ dochodu, kt6rq za wyrokiem 
s.qdowym winien wydac; w drugim roku traci doch6d ca}oro· 
czoy, jezeJi jeszcze dtuiej jest nieobecny, pozbawiony bye moze 
prebendy. - Do podtrzymania rezydencyi shliyemlaly jeszcze 
tak zwane dis t rib u t jon e s quo tid ian a e i bowiem 
wsp61ny maj~tek kapituJ' podzielono na pojedyiicze 
pozostawiono przeciez cz~sc dochod6w wsp61ny fundusz, 
z kt6rego co dnia przypada udzlal' (punctum) dla kanonik6w 
obecnych w ch6rze, SoMr trydenckJ przeznaczyl na to trzeciq 

cz~scdochod6w postanawiaj<jc, ie udzia~ kanonika nieobecnego 
w ch6rze przypada fabryce koscielnej koscielne
mu. W nowszych atoH czasach distributiones quotidianae 
wi~kszej cz~sci wyszry ze zwyczaju. - jubilaci, to jest 
co przez czterdziesci lat peJ'niH urzqd kanonika, woln! Sq od 
rezydencyi. 

d) Posiadacze beneficy6w (z wyj&tkiem 
obowiClzani S,! do rezydencyi tylko wtedy, jezeli fundacya wy· 
rainie tego wyrnaga. W przeciwnyrn bowiem mog!1 usta
nowic zastt;pc~. 

Od obowiClzku rezydencyl jest wolny, kio w uniwersytecie 
oddaje si~ naukom teologii lub prawa kanonicznego, a to przez 
pi~c, za zezwoleniem biskupa przez sleam lat: nauczyciele tych 
przedmiot6w przez caly czas swego nauczycielstwa. B-:ndicyat 
maj<icy curam animarum winien jednak zostawic zastt;:pcEi. -
W Polsce remonstracye duchowieflstwa kumu-
lacy! wymierzone tern sarnem tyCZ<i' 
cym si~ rezydencyi. I pod tym wzgl~dem breve Orzegorza XllL 
z 8. kwietnia 1578, upowainHo nuncyusza do ud.zielania dy
spells. 
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H. Pod wzgl~dem hierarchicznym prowizya rodzi stosunek 
zwierzchnictwa i zaleznosd, kt6ry oznaczaj~ wyrazy rna i or i
t a s i 0 bed i e rI t i a. Beneficyat obowiqzanydo posJ'uszen
stwa (obedienda wzg!~dem tego, komu poddany jest 

hierarchicmym: kazdy przeto bez wyj<!tku wzgledem 
pr6ez tego w obec bi

prymatll i episkopatu, jako 
podstaw koscielnego. Stosunek zas 

koscioJa, jako patryarch6w, prymas6w, 
d. polega na rozwoju i pozy-

tywnem i stijd wzglE!dem zakres obedyencyi jest 
cz~s'o ogranlczony, bo odnos! si~ ri'e urz~dowej dzia-
falnose! poddanego poszczeg61-
nych jej Icieru stosunek 
biskupa 

n<;trznej czci rever en t i a. 

ze sobi:\ posiadaczy ro· 
wyp}ywa z samego faktu prowi

prlefozonemu posluszenstwo, 
jednak wymagajq usta

osobnq przysh;:gq, stwierdzi~ 
w hierarch!i. 0 przyslE!dze, 

doti:\d jeszcze skJ'adajq po.
posiadacze beneficy6w, 
lub jurysdykcya, skJ'a-

posluslenstwa biskupowi, nato
beneficy6w prostych, chyba 
obedyencyi. - Bez wzgiedu 

stopniowanle urz~d6w 

professio 

kt6re wyi.-

beneficyaci 
f Ld e I, a to wedtug 

trydenckiego; 

b) tub 

procesu informa
synodzle prowincyo-

w dwa mlesi~ce, 



to tak przed 

kiego pap lei 
!i:ongregacyi 
ust~p wyraiaj<1cy 
kanskiego. 
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YTUt 

o wakowaniu beneficyow, 

L 
~;m!en; beneficyata. 
ma zast'lpic 
za zmarlego, a nawet 
cyi smierci, przyst~pic 
od dawnych lat 
Iicznosci nie 

2. Beneficyum 

§ 83. 

samym 

nobis"; dekretem 
dodano do 

soboru Waty-· 

si~, resignatio, renuntiatio, cessio; gdy 
publiczny raczej jest oboWlqzkiem niz prawem, a obowi<p:k6w 
nikt samowolnie z takie zrze
czenie si~ beneficyata rile 
obwarowane jest seisle 
nosci : 

rezygnacy~ 

neficyat6w 
wradzy 

b) Ma 
przy rezygnacyi biskup6w 

jego vvoli, lecz 
tak w szczeg61-

wla-
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c) sit: ma z reguly nastqpic bezwarunkowo pure 
et absolute. przyzwoleniem biskupa moze jedynie beneficyat 
zawarowac sobie czdc dochodu z prebendy, renuntiatio cum 
res e r vat ion e pen s ion i s, wszakze tylko wtedy, jezeH za· 
chodzq warunki ustanow:enia koadjutora. Wanmek, ie pensya 
naraz rna bye cona kap:talem, ma cecht: symoi i i czyni re
zygnacy~ niewain'l' Wzbroniolla jest rezygnacya cum res e r· 
vat ion ere g f e s s U 5, to jest z zastrzezeniem powrotu, tu
dziez rezygnacya no. fzecz irmej osoby, r e nun t i at j 0 in fa· 
v 0 rem t e r t ii, z wYiqtkiem osobnej dyspensy papieskiej, kt6ra 
tn\cl moc swoja., gdy zrzekajqcy sili na rzecz innego, byr juz 
w czasie rezygnacyi chory i w przeciijgu dwudziestu doi 
po uzyskaniu dyspenzy. Przepisano to w regurach kancelaryj
nych (regula 19. de vlginti vel infirrnis) w tym celu, aby no.· 
st~pstwo w urz~dzle nie przybieralo cechy dziedziczenia, kt6re 
bezwlgl~d!1ie w tej mlerze jest wykluczone. Niedozwolony wa~ 

runek jub uboczna umowa przy rezygnacyi podpadaj'l pod po
iElcie symonii i czyni£l rezygnacy~ niewazn~. Aby uniknqc nawet 
pozoru symonii lub dziedziczenia, nie moze nast~pic po rezy
gnuj"lcym, kto z nim samym lub z blskupern, kt6ry. rezygnacy~ 
przyjqf, jest spokrewniony, spowinowaco;lY lub do ich 
domownik6w. Zgodnie z powyzszemi prawa kosciel-
nego uznaje ta!t;:ze ustawa austryacka z 7_ 1874 (w § 13) 
jako niewaine, pry w at n e umowy 0 nast~pstwo w koscielnym 
urz,~dzie lub prebendzie. - Przy beneficyach non liberae colla
tionis rna talde patron, lub ten komu sruzy prawo \vyboru iub 
ncminacyi zezwolic na rezygl1acy~ in favorem tertii, podczas 
bezwarunkowa rezygnacya tego zezvrolenia nie wymaga. 

d) Nie wolno rezygnowac z beneficyum zostajC),cego w spo· 
rze, chyba na rzecz swego przeciwnika. 

e) R6wnie nie moze bye przedmiotem rezygnacyi beneH
cyum, stanowiijce tytul swi~cenia, jezeJi beneficyat nie zast'lpi go 
innym dostatecznym tytuJem. 

f) R~zygnacy~ nalezy podac 
a to jeieli urza,d zrozono w 
beneficyach nie wtoskich IN 

skupa nsjdalej w miesi~c. 

powszechnej wiadomosci 
najdalej w szesc, przy 

miesit!cy, jeieli w n'lce hi· 

Rozumie si~ zreszt'!, ze postanowienie beneficyata wilmo 
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bye wyplywem jego woli, ie wi~c zqdae moze uniewainienla re
zygnacyi pod wpl'ywem grozby lub bt~du. Beneficyum 
\'lakuie z chwilq przyj~ciq w1:adl~; 

pok~d takowe nie nast'lpi, wolno 
3) Rodzajem 

neflcy6w (permuta.tio 
zrzeka 
St'ld tei oba 
malna instytucya. 
guacya waznych powod6w, tudziez 
dnie biskupa, a tego 

jednego 
dzeniu, a 

porn 
innq, 

4. 

szych L£<l;;;"\,H 

be· 

drugiego. 
musi far- . 

rezy
wzgl~-

jure: 

W 
patibile (p. 

nastE:puj,!cych 

b) jeieli kleryk 
stwo; 
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beneficyum 

kt6re jest incom-

c) w skutek slub6w zakalv.ych; 

d) jetel! beneficyat w terminie oznaczonym nie uzyska! od-
powiedniego swit;cenia ; 

e) jeieli ze koscielnej. 

Wedl'ug prawa austyackiego zdarzyc si~ moze, ie benefi~ 
cyum uwaia wakujqce tylko w stosunku do i pod 
wzg!<;dem czymlOsci ustawami panstwowemi beneficyatom paru 
czonych. Ustawa z 6. maja 1874 postanawia bowiem (w § 8), 
ie gdy posiadacz koscielnego koscielnej prebendy 
utraci austryackie zostanie uZl1any winnym 
zbrodni lub czyn6w karygodnych, kt6re z chciwosci, 

stosuje siq 

albo prowizorycznego 

powszechne zgorszenie, rna 
jego usul11t;cia lub preben. 

zachowuje, it 
urz~dzie porzqdkowi publicz-

wykonywania urz~du. To sarno 
powohmych do zast~pstwa, 

alba benefkyatowi do p. 
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mocy. Jeieli wJadza koscie!n<l. w stosownym terminie nie uczyni 
zadosc zGdaniu rzqdu, naleiy urz'!d lub 
pafistwowym uwazac jako wakui,!ce, a rzqd winien 
starac, aby czynnosci, ustawami panstwowemi 
przekazane, sprawowane byly przez kogo innego ai 
dzenia urz~du. 

KONIEC TOMU PIERWSZEGO. 

w zakresie 
o to po-

do obsa= 
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