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PRZEDMOWA. 

Niniejsze dzielo ma w pierwszym rz~dzie sluzyc potrze
bom wykladu uniwersyteckiego. Maja,c od lat kilku powie
rzona, sobie katedr~ prawa kanonicznego w tutejszym wydziale 
prawniczym, doswiadczylem tego od pocza"tku, jak trudno 
przy wykladzie obejsc si~ bez odpowiedniego podr~cznika, 

przy naszym zwlaszcza systemie naukowym, w kt6rym examiny 
obowia,zkowe lub zawodowe tak wielka, odgrywaja, rol~. Prze
wazna cz~sc uczni6w slucha wykladu, nie aby ksztakic si~ 
scisle naukowo, lecz aby zdobyc sobie czem pr~dzej wiado
mosci za,danych przy examinie. Prelegent chca,c niechca"c 
liczyc si~ musi z tym kierunkiem; zniewolony jest wi~c 
urza"dzic wyklad tak, by w zakreslonym czasie dotkna,1: wszy
stkiego, co uczniom potrzeba do egzaminu, choc by to mia1: 
czynic kosztem scis1:osci umiej~tnej. Oczywista, ze na tem 
cierpia, wzgl~dy naukowe, ze zniza si~ skala wyk1:adu uniwer
syteckiego. Dobry podr~cznik moze temu zaradzic: nie zasta,pi 
wprawdzie wykladu, ale go ulatwi i uzupe1:ni. Uczen wie 
czego trzymac si~ przy nauce; prelegent zas nie ma juz 
powodu obawiac si~ ustawicznie, ze przedmiotunie Sk011CZY, 
ze pominie to lub owo, ze w og61e nie dostarczy uczniom 
dostatecznego materya1:u examinowego; moze raczej kieruja,c 
si~ wzgl~dami wy1:a,cznie naukowemi raz ten drugi raz inny 
dzia1: swego przedmiotu wy1:ozyc wyczerpuja,co, zatrzymac 
si~ przy kwestyach wazniejszych lub takich) nad ktoremi 
samoistnie pracowa1:, moze jednem s:towem zasta,pic ponieka,d 
tak poza,dane kollegia specyalne, kt6re w obec znacznej 
liczby wyk1:ad6w obowia,zkowych niestety coraz wi~cej wy
chodza, u nas z zwyczaju. 
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Sobie i uczniom swoim chcialem tedy ulZyc podejmujd,c 
siEC mmeJszej pracy, bo literatura polska nie posiada dota,d 
dziela, obejmuja,cego ca.J:y wyklad prawa koscielnego. Prawo 
kanoniczne ks. Adama StanisIawa Krasinskiego, biskupa 
wilenskiego (Wilno 1861), nie stanovvi wyja,tku, bo szanowny 
autor przeznaczyl je sam "dla ty~h, ktorym siEC nawet elemen
tarne prawa kanonicznego wiadomosci przydadza.", chcial: 
uczynic duchowienstwu przyslugEC, ofiaruja,c mu tego pnrwa 
"prosty i potoczny wykl:ad, daja,cy sarno tylko 0 niem wy
obrazenie" (przemowa str. 9). Poza ten cel nie chcial autor 
siECgna,c; ksia,zka wiECC jego, jakkolwiek sarna w sobie cenna, 
zadna, miara, nie nadaje siEC do studyow uniwersyteckich. 

W szakze w]:asnie dia tego, ze ksia,zka moja bECdzie 
pierwszym w jECzyku polskim systematycznie i naukowo napi
sanym wyktadem prawa koscielnego, musialem jej szersze 
od zwykl:ego podrECcznika zakreslic granice, tak aby zanim 
kto obszerniejsza, obdarzy nas prac", , do pewnego przynaj
mniej stopnia zasta.pic mogla dziel:a, jakiemi pochlubic siEC 
moze obca literatura kanoniczna. Poczytalem wiECC sobie za 
zadanie, ~i: .tylko tresciwy dac obraz prawa koscielnego 
wed:tug dZlSleJszego stanu ustawodawstwa i nauki, ale wskazac 
zarazem dIOgEC kazdemu, ktoby 0 poszczegolnych kwestyach 
dokl:adniej chcial siEC pouczyc. Z ta,d liczne dopiski i cytaty; 
tycza, siEC one CZECscia, zrode!, cZECscia, Iiteratury. Cytaty zro
d:towe sluza, na poparcie zdan przytoczonych w texcie legi
tymuja, niejako autora przed czytelnikiem, przypo~inaja,c 
zarazem jednemu i drugienlU, ze nauka nie tworzy now ego 
prawa, lecz odtwarza juz istnieja,ce, ze wiECC nie wolno jej 
nigdy odrywac siEC od gruntu pozytywnego. Co do literatury, 
zwtaszcza tak obfitej jak kanoniczna, bardzo trudno zachowac 
miar!; przygotowany tez jestem na zarzuty, z ktorych jedne 
zgama, ze cytowa!em za wiele, inne ze za malo. J ednym i 
drugim z gory przyznajE( slusznosc, winienem jedl1ak wskazac 
zasadE(, ktorej siEC w cytowaniu trzymalem. UczynHem rozl1ice 
miECdzy literatura, polska, a obca,: z pierwszej przytaczale~ 
(odmiel1nym drukiem) wszystko co mi bylo znal1e, choc nie 
mam pretensyi, bym wszystko wyczerpa.J:; wdziECcznie przyjmEC 
kazda, w tej mierze wskazowkEC. Co siEC zq,s tyczy obcej, q, 
gMwnie niemieckiej literq,tury, bylo mojem stq,rq,niem nie 
ml1oZa,c zbytnie cytatow, wskazac nowsze dziela dobo
rowe, zwfaszcza takie, z ktorych czytell1ik :tatwo dalszego 
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dojsc potrafi wa,tku. To zl1aczel1ie rna "literatura" przywie
dziona przy wiECkszej CZECsci §§ow. Ze w niej rzadko wzrnianka 
o dzie:tach dawniejszych, ze nre tak cZECsto cytowani sa, zna
komici kanonisci XVII. i XVIII. wieku, proszEC bynajmniej 
nie uwazac jako lekcewazel1ie tych pism; zaznaczylem ich 
wartosc, mowia,c 0 literaturze pra wa kanonicznego. Ale zda
walo mi siE;, ze lepiej odesl:ac czytel11ika w pierwszej linii do 
dziel nowszych, bo opieraja,c siEC na tamtych dawniejszych 
dol:a,czyl:y do nich wynik prac naszego wieku. 

Nad sama, trescia, nie bECdEC siEC rozwodziJ::, gdyz sa,d w tej 
mierze nie do mnie nalezy; niech tez inni powiedza" czy 
i 0 ile w mojem dziele byl:em oryginalnym, a 0 ile zaczer
pna,lem zka,dina,d. NadmieniEC tylko, ze w sposobie przedsta
wienia rozniEC siEC pod kilku wzglECdami od metody, przyjECtej 
w podrECcznikach niemieckich l1ajwiECcej u nas rozpowszechnio
nych, wszczegolnosci zas w dwoch punktach. Po pierwsze 
co do systemu; podzielil:em przedmiot na cztery glowne 
dziaIy, z ktorych dwa pierwsze zawarte sa, w niniejszyrn 
tomie, to jest wstECP, obejmujqcy obok ogolnych pojECc history a, 
i irodl:a prawa koscielnego i rys literatury) dalej CZECSC pierwsza,) 
zawieraja,ca, naukEC 0 hierarchii. Drugi tom, ktory pojawi siEC 
jeszcze w cia,gu bieza,cego roku, miescic bE;dzie jako CZECSC 
druga, naukEC 0 sprawo\vaniu rza,dow koscielnych, jako CZECSC 
trzecia, i ostatl1iq naukEC 0 stosunkach prawnych po za hie
rarchia,. Druga roznica zachodzi co do traktowania praw 
partykularl1ych. \V tej mierze wskazywal:o mt drogEC sarno 
stanowisko naszego uniwersytetu: pod wzgl~dem rozwoju 
historycznego nalezal0 mi zwracac uwagEC na prawo polskie) 
pod wzglECdem dzisiejszych stosunkow na prawo a ustryac kie. 
W pierwszym kierunku wiele jeszcze pozostaje do uzupelnie
nia _ zadanie, ktoremu tylko prace monograficzne moga, 
podol:ac. Z wdziE;czn6m uznal1iem wspomniec jednak muszEC 
o znakomitych w tym przedmiocie artykulach warsza>.yskiej 
encyklopedyi koscielnej, z ktorych, przyznajEC otwarcie, bardzo 
wiele skorzystalem. - Do drugiego tomu dora,czEC rzeczowy 
rejestr) abecad:towym ul:ozony porza,dkiem. 

·"\lIlE LWOWIE, w lutyrn 1878. 

:PDW ARDf-ITTNER. 
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Zupefne tytuty dzief cytowanych tylko nazwiskiem autora, 

And r e 1) COUfS alphabetique et methodique de droit canon, 3 wyd. 
t. I.-Vr., 1860 (cyt. Andre Droit Canon). 

2) COUl'S alphabetique, theorique et pratique de la legisla
tion civile ecclesiastique, nouvelle edition, t. I-IV. 
1868-1869 (cyt. An dre Legislation). 

Archiv flir katholisches Kirchenrecht gegrlindet von Moy de Sons, 
fortgefiihrt von Voring, od r. 1856 dot<j;d, corocznie 2 
tomy (cyt. Archiv, albo Veringa Archiv). 

Helfert Handbnch des Kirchenrechts, 3 wydanie posmiertne 1846. 
Hinschius Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten t. I. 1869, 

t. II (nieskonczony) 1871. 
Pachmann Halldbuch des Kirrhenrechts, 3 wyd. t. I-III 1863-18G6. 
Phillip s 1) Kirchenrecht t. I-VII 1845-1872. 

2) Lehrbuch des Kirchenrechtes, 2 wyd. 1871 (cyt. Ph i 1-
lips Lehrb.) 

Ric h t e r Lehrbuch des katholischen und evangieliscilen Kircilenrechts, 
7 wydanie posmiertne opracowa1' D 0 ve 1874. 

Schulte 1) Das katholische Kirchenrecht. Zweiter Theil: System des 
allgem. kathol. Kirchenrechts 1856. Erster rrheil: Die 
Lchre von den Quellen des kath. Kirchenr. 1860. 

2) Lehrhuch des kath. Kirchenr, 3 wyd. 1873. (cyt. S c h u I
t e Lehrh.) 

V erin g Lehrbuch des katholischen u. protest. Kirchenrechts, 1876. 
W alte r Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen, 

14 wydanie staraniem Gerl acha, 1871. 
Pol ski e dzie1'a podane s'l; na str. 82, 83. 

Nie maj'l;c pod n;;k'l; najnowszej (turYllskie.i) edycyi bulla
rium, cytowa~em konstytucye papieskie CZllscit1 wedJ:ug edycyi rzym
skiej, cZllsci<j; wedJ:ug luxemburskiej. 

--~ 
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WS T~P. 
P PRA WIE KOSCIELNEM W OG6LNOSCI. 

ROZDZIA:L I. 

§. 1. POJli]CIE PRA W A KOSCIELNEGO *). 

Oel i istota wszelkiego prawa polega na tem, ze rna nrzil;dzae 
stosnnki zycia lndzkiego. Stosnnki te silt rozliezne, bo rozliezne s~ 
kiernnki, w ktorych ludzkosc zdil;za do spefnienia swych' celow. 
Urzeczywistnienie takowych wymaga zespolenia i organizacyi sif 
i prowadzi tem samem do zwiil;zkow, gdzie wola indywidnalna 
przestaje bye wyfil;cznym bodieem dziafania, leez ma sobie ze 
wzgl~dn na eel zwi1}zkn z gory wskazany kiernnek i uledz musi 
ograniezeniu na rzeez ogofu. Potrzeba tedy oznaczye miar~ tej 
zaleznosei, okreslic stosnnek woH indywidualnej do woli zbiorowej, 
a to zadanie spefnia prawo. Gdziekolwiek dla osill:gni~eia pewnych 
eelow stafa tworzy si~ spofecznosc, tam z nill: razem powstajll: 
stosunki prawne: tak jest w rodzinie, w ceehn, w gminie, w pait
stwie. 

Spojnia, ktora tworzy owe zwi1}zki, moze miec swe zrodfo 
w eelach materyalnych, moze atoli bye takze wypfywem zyGia 
dncbowego. Dzieje swiadcz1}, ze jedn1} z najsilniejszyeh spojni byfa 
religia. Wyznawcy tyeh samych zasad religijnych zespalajll: si~ tez 

*) LiteraturaGerlaeh: Logiseh-juristisehe Abhandlung tiber 
die Definition des Kirehenreehts 1862. Gr 0 S s: Zur Begriffsbcstlmmung 
u. Wtirdigung des Kirehenr. 1872. Phillips 1. §. 1-3. Seh ult e 
Kirehenr. I. §. 1-3, Lehrb. §. 1-2. Richter §. 1-4. 

RITTNER, Pl'. koscielne. 1 
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w jedn~ spoJ'ecznosc zewn~trzn~, bo jestto w ogole znamieniem 
natury ludzkiej, ze kazda mysl w zyciu urzeczywistnie si~ maj1j;ca 
przybiera zewn~trzne, pod zmysJ'y podpadaj~ce ksztaJ'ty. Tak powstajl1: 
zwi1j;zki religijne i osobne dla tych zwil1:zkow prawo. Odtl1:d zycie 
religijne w dwoch rozwija si~ kieiunkach: wewn~trznie, duchowo, 
wedle zasad wiary i etyki religijnej, przepisujl1:cych pilwny sposob 
myslenia, i zewn~trzni8 wed:tug prawideJ' prawnych, wymagajij;cych 
pewnego sposobu dziafania. Oczywista, ze nie kazde· dziaJ'anie 
podpada, pod przymus prawny, lecz tylko dZlafanie dotycz1j;ce sto
sunkow, ktore ze wzgl~dll nrc cel i istot~ zwiij;zku staJ'ego wymagajl1: 
okreslenia, a ktore og6lnikowo oznaczye mozna jako stosunki spo
J'eczne tegoz zwi1j;zku. Stosuj1j;c to do wyznmi religijnych nazwiemy 
IJrawem wyznaniowem og6J' prawideJ', okreslaj1j;cych stosunki 
spoJ'eczne zwi1j;zku religijnego. 

To prawo wyznaniowe nie koniecznie jeszcze jest prawem 
koseielnem, bo nie kazdej spoJ'ecznosc;i religijnej dajemy miano 
k 0 S ci 0 h. Historycznie i etymologicznie wi1j;ze siE2 ta nazwa z po
wstaniem chrzescijallstwa 1), tak iz; koscio:I' oznacza w,!'asciwie ogo:t 
ludzi, skojarzonych wiaq chrzescijansk1j;. Okreslenie to jednak nie 
moze si~ ostae w obee pozniejszego rozwoju dziejowego. Pierwotna 
bowiem jednosc wyznania chrzescijanskiego znika w dalszym dziejow 
biegu, a tem samem w miejsce jednego koscioJ'a chrzescijallskiego, 
l}Owstajl1: odriibne stowarzyszenia religijne, mi~dzy sobij; rozne, 
chociaz na tej samej Chrystusowej oparte nauce. Z tym stanem 
rzeezy nie da si~ juz pogodzie poj~6ie powszechnego koscio:ta 
chrzesGijanskiego; jest raczej tyle odriibnych kosciolow, ile jest 
odrE2bnych, stale uorganizowanych wyznan chrzescijallskich. Nadaje 
nam si~ zt1j;d ciasniejsze okreslenie koscioJ'a jako zwiij;zku opartego 
na tem samem wyznaniu chrzescijallskiem, a wedJ'ug tego pra wem 
k 0 s ci elnem (jus ecclesiasticum, niekiedy jus sacrum, j. pontiti-

1) Wyraz grecki izyJr;aia znaczy tyle co zwoJ'ane zgromadzenie, 
niejako ogoJ' powoJ'anych i uzyty jest w znaczeniu koscioh'o i w prze
ciwstawienill elo avvaywyi; juz II Ewang. 1I1ateusza (XVI" 18, XV1II. 
17). Obok tego uzywajq, juz pierwszG sobory, n. p. Ancyrski c. 14, 
wyrazll 7:0 zvewzoJ!, elom Pallski. Z tych wyrazow greckich pochoelzq, 
llazwy w innyeh j§zykach; a to oel izzlr;a/a w J'acinskilll i w j§zykaeh 
romallskieh (GecIGsia, eglise, chiesa) iglesia), od 'Xveicc, XVeWX()V jak sig 
zdaje niemieckie Kirehe, (p. Hilelebrand i Weigand t. Y. sJ'ownilm 
Grimma (1864) str. 790) i sJ'owiallskie cerkiew, cGrkov', cirkev. "Ro-
8eio.!''' pochodzi zapewne od castellum (por. zresztq, Hndego sJ'ownik, 
2gie wyel. (1855) II. 455); i w polskim jQzylm jest jednak pierwotna 
nazwa· "eerkiew". 
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cium) 2) nazwiemy to prawo wyznaniowe, ktol'e dotyczy wyznall 
chrzescijanskich. Jak wiiic odrozniamy kosciM katolicki, koscioi 
wschodni, kosciof ewangielicki i t. d., tak odroznie nalezy tabe 
prawo koscielne katoli~kie, wschodnie, ewangielickie, i jako niemasz 
jednego ko,sciofa chrzescijanskiego, tak niemasz i jednego chrze

scijanskiego prawa koscielnego 3). 
Pl'zedmiotem naszego wykfadu jest prawo kosciofa katoli-

ckiego. 
Nazywajij; to prawo takZe prawem kanonicznem 4

) (j. ca-
nonicum), ehoeiaz poj~eia prawa koscielnego a kanonicznego nie 
sa jednoznaezne. To ostatnie howiem obejmuje ogor przepis6w, 
;ydanyeh przez prawodawcz~ w1adzii kosciofa; pierwsze zas ogoi 
przepisow, dotyczij;cyeh stosunkow koscielnych. Rozniij; siE2 zat~m 
mie.dzy sob1j; tak co do przedmiotu jakotez co do pochodzema: 
pr;edmiotel1l prawa koscielnego s~ zawsze stosunki koseielne, ale 
zr6d.J'em jego moze bye takZe wbdza pallstwowa, kt6ra w pewnyl1l 
zakresie stosunki zycia koscielnego podda4'a swemu ustawodastwu. 
Natol1liast prawo kanoniczne wyehodzi zawsze od wfadzy prawodawczej 
koscielnej, atoli przedmiotel1l jego nie zawsze 81): stosunki scisle 

2) W przeciwstawieniu do tego ogo]' prawa swiecki:,go zowie si~ 
j. civile, a prawo koscielne i swieckie razem: utrnmque JUs. 

3) Wprawdzie mozna si§ dosc CZiisto spotk~c z wywodami 0 jeelny~, 
wspolnym lmseiele chrzescijallskim; n. p .. Rlch~er poczq,tkowe ~§. 
(zwJ'aszcza w dawniejszych wydalllach). Hlllscill us w Holtzendorfa 
Encykl. wyd. 3cie (1876). Jest w ~em tyle, ~'ylko prawdy, ,ze S'E 
pewne zasady wiary, wsp6lne wszystlnm chrzcsClJanom; .wszakze. dla 
tego nie stanowia oni jeszcze jednej spo~eeznosci , bo mema ImQclzy 
nimi iadllej sp~ni zewn~trznej. Por. trafne. uwagi W a,l ~era §. 3 
w nocie 1. Jezeli dogmatyka katolicka uczy 0 Jednym koscHlle (Conc. 
Trid. Sess. III. symb. fidei), rozmniec to nalezy tak, ze tylko jeden 
koscio.]' katolicki jest prawdziwy, ze wi~c kta nie jest katolikiem, juz 
nie nalezy do tej salllej spoJ'ecznosci religijnej. POl'. Catech. Romanus 
Pars. I. cap. 10. n. 2, 9, 11. 

4) xccvwv oznacza w pierwotnem znaczeniu lini~, w przenos~e~ll 
wszelkie prawiel:to; oel 4. stulecia uzywano tego wyrazu (po J'aCllll8 
takze regula, regula eccles.) dla oznaczenia usta w koscielnycl:, szcze
g6lnie synodalnych, w przeciwstawieniu do 1!()fWL (l~ges) t. J. usta:" 
cesarzy greckich i w og61e swieekich. W tem zllac~enlU ut~'zyma.J',a s:~ 
nazwa XCCV(UV jako zwyczajna do Soborn Trydenck18go, ldory, rOWlll8 
jak Sobor Watykanski, uzyJ' jej na oznaczenie krotki?h zelan clogm~ty
cznych. Wyraz jus canonic~m. jako na~wa teclll11,CZna, uzyty Jes,t 
w pismach Stefana rrornacYJsklego (1130-1203) 1 oeltq,cl ustalolly, 
p. Schult e Gesch. d. Quellen I. 29, 

1* 



- 4 -

koseielne, leez takZe stosunki swieekiej natury, ktore dosta~y si~ 
by~y pod ustawodastwo koscielne 5). Poniewai ta rozcil):g~osc pra
wodastwa koseielnego ustaje w nowszyeh czasach i polega gf6wnie 
na przepisach, zawartych w zbiorze prawa koseielnego zwanym 
corpus juris canonici, przeto okreslajl): prawo kanoniczne takZe 
jako prawo zawarte w corpus juris canoniei. 

Jakkolwiek z powodu wytklli~tej tu roiniey nie mozna prawa 
kanonieznego i prawa koscielnego uwaiae jako identyczne, to przeciez 
prawa te w wielorakich wzgl~dach stykajl): si~ ze sobl): i wzajemnie 
na si~ wp,fywaj~. DIn tego nie da si~ pocil):gnf);e scisJ'a granica 
mi~dzy jednem a drugiem, i pof~ezyc je nalezy w tymsamym 
wykfadzie. 

§. 2. R6zNORODNOSC W PRA WIE KOSCIELNE1VL 

KosciM katolicki mieni si~ powszechnyml); religia, ktorl): 
gJ'osi, niema jak religin ·swiata 11rzedchrzescijallskiego cechy naro
dowej, lecz obliczona dla cafej ludzkosci wszystkich swyeh 
wyznaweow w jeden ma zespolie zwil):zek.Z tf);d i prawo koseielne 
z regufy wsz~dzie jest jedno. Dotyczy to jednak tylko zasndniczych 
urzl):dz811; po za tem wfasnie ow uniwersalnv charakter kosciofa 
wyworae musiaf pewne roinice. moszq,c bowiem przeroinym 
narodolll nowq, nauk~, mogf kosciOJ' telll snadniej dla niej stary 
grunt pozyskae, jezeli do pewnego przynajmniej stopnia uwzglp,;dniaf 
wfasciwoscl kazdego narodu, i nie uwfaczajl):c przewodniej s\\ej 
mysli, do nich stosowar swoje instytucye. Zatem poszfo, ze zatrzy
mawszy jednosc grownych zasad, przeciei niektore stosunki w rozny 
u roznych pallstw i narodaw urzl):dzi,j' sposab. 'fak wiee obok 
prawa koscielnego powszechnego (jus ecclesiasticum uniYersale, 
commune) obowi~zujf);eego w caJ'ym kosciele, istnieje 11rawo par
tyku~arne. (j. eccles. particulltre), ktorogo moc obowip';zujl):ca 
ogranwza SIp,; na pewne tylko terytoryum, czy to na pallstwo, czy 

5) .W dalszym toku bgdzie szczego<l'owo mowa 0 nndmienionvm 
tn wp.lYW18 ustawoclawstwa Pallstwowogo na stosunki koscieino i ~d
wrotnio nstawodawstwa kosciolnego na stosunki swieckie. 

1) Cone. Tricl. SOSS. III. symb. fidei, do tego cateehismus Rom. I. 
c'. 10. n. 16. ,,~uae appellatio (scil. catholic a , universalis) vero illi 
tnbuta est,. qlloma:n ut testatur S. Augustinus, a solis ortu usque acl 
occasum UlllUS fidel splendore diffunditur". 
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to na krai, na jedn~ lub wip';cej prowineyi i na jedn~ Iub wif2cej 

dyeeezyi 2). 
Z tyeh samych powodow wewnp,;trznych wypJ'ywa inne jeszcze 

irod10 roznorodnosci prawa koscielnego, bez wzgl~du juz na r6znic~ 
terytoryaln~. W obrp';bie bowiem tego samego kosciofa katolickiego 
wytworzyJ'y si~ z przyezyn historycznych seislejsze k01a, osobne 
sp01ecznosci koscielne, roznil):ee si~ mi~dzy sobf); eo do niektorych 
nieistotnych objawow zyeia koscielnego. Najwyrazniej okazuje sip'; 
ta odr~bnose w obrz~dach religijnych i ztl):d zowiemy jq, obrzf); c1-
ki em (ritus); wszakZe najcz~sciej nieogranicza si~ do 1'oznic litur

gicznyeh, lecz dotyka zarazem dziedziny prawa. 
Pod tym wzglp';dem juz w pierwszych wiekach ch1'zescijallstwa 

wystp';pujf); coraz to jaskrawiej roznice mi~dzy kosci01em wschodnim 
a zachodnim czyli Rzymskim. Przestajq, one wreszcie bye obrzl):d
kowemi, przenoszl): sip,; na pole dogmatyczne i doprowadzaj~ do 
zerwania jednosci 3). KORciolBm katolickim jest teraz kosciof za
chodni, ktOry od samego poczl):tku wi~eej w swym ustroju jednolity 
pozosta1 takim i po schyzmie. POlllinl):wszy odeienia liturgiczne, nie 
przedstawiaj~ce zadnych w~asciwosci pod wzglf2dem prawnym 4), 
jest w zaehodnim kosciele jeden tylko obrzf);dek :rac illSk i, jako 
obrzlJ:dek kosciOfa Rzymskiego. Osobne' obrz~dki pow'staJ'y dopiero 
przez to, ze niektore spofecznosci religijne nalez~ee do kosciola 
wsehodniego, P01~CZY1Y sip,; z kosciofem Rzymskim, zatrzymuj~c 
swoje odr~bne eechy, od wiary niezawisre 5). Obeenie s~ w ko
sciele htolickim obok racinskiego, nast~pujl):ce jeszcze obrzl):dki: 

2) Inne podzia~y pomijam, poniewaz jedne z nich s~ mylne Iub 
bez naukowej i praktyezllej wartosci (n. p. podzia~ na j. publicum 
i privatum, exterllllm i intol'llum), a inne mai<} w prawie koscielnem 
to sarno znaClmnie co W ogole w teoryi prawa, jak podzial' na j. generale 
(commune) i singulare, strictum i aequum, cogens i dispositivum i inne. 

3) Ten rozdzia:t - tak zw. wiell,~ schyzm§ - licz~ zwykle od 
patryarchy Focyusza (t 891); wlasciwie dokona.J'a si~ takowa za patr, 
Cerularego (1043-1059). 

4) Jako to obrz~dek ambrozYallski, gallikanski, ~.j'owiansko-lacill~ 
ski (ten ostatni w Illyryi, p. breve Benedykta XIV. "Ex pastorah 
munere" 17. sierpnia 1754. Bull. Ben. t. IV. p. 223), tudziez liturgia 
niektorych zakonow. 

5) Blizsza 0 tern wiadomosc .nalez,Y do. histol'yi !{oscielnej; pr2cz 
togo por. Mejor Die Propaganda, lhre Provlllzen u. lhr Recht 1802, 
1853. Hergenro ther Die Rechtsverh. clel' verschieclenen Ritcn 
w Veringa Mehiv VII. VIII, (1862). SUb el'nag 1 Die Kirchen cles 
Orients (1865). Wiele takze u Piehlera: Gesell. cler kirchl. 'rrennung 
zwischen Orient u. Occident 1864, 
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1) Gre ckj (grecko - unicki, grecko - katolieki); tenze obejmuje 
koseioJ'y, ktore porzuciwszy sehvzme Oarogrodzka Iml'aczvJ'v sie v v ... , u <.i J (., 

z koseio~em HzymBkim. R6znia sie one miedzv soba mianowicie ze 
wzglsdu na .iszYk 1iturgiezny, tak tz koseiliJ Vgr~cko - kato1kki rozpada 
sis znowu na eztery odr?bne obrzitdki: sJ'owianski, wo~oski (ru
mUllski), me1ehieki i w.l'osko -grecki. 

a) SJ'owial1ski i wo£oski. Do s£owianskiego obrzlj;dku 
nalezlj; przedevv-szystkiem Rusini, ktOrzy po cz?sci juz w XIII i XIV. 
stuleciu, dalej na soborze 1"101'8nekim (r. 1439), gJ'ownie zas na 
synodzie Brzeskim (1'. 1596) p1'zystlj;pili do nnii G). Po rozbio1'ze 
Polski ~ utrzymara si? jednak unia tylko w krajaeh, ktore dosta~y 
si? pod panowanie austryaekie. W Rosyi od poczlj;tlm zmuszona 
byfa do zaci~tej aez nierownej walki z prawosh,wiem, ktorego 
zwyci~stwo w obee stosunkow tamtejszych byro tylko kwestn czasu. 
W L 1839 weielono do kosciofa prawosJ'awnego unitow dyeeezyi 
BiaJ'oruskiej i Litewskiej, to jest wszystkich unit6w na Podolu, 
Wofyniu i Litwie,· a w 1'. 1875 ten sam los spotkaJ unitow w kro
lestwie, nalezlj;cych do dyecezyi Ohefmskiej 7). 

W monarchii austryacko-w?gierskiej dziellj; si~ Sfowianie uniei 
co do ustroju hierarchicznego na dwie grupy. Jednf2 stanowilj; 
Rusini IV Galicyi i ilP, Bukowinie 8), pod metropolitlj; lwowsko
halickim 9) i jego sufraganem, biskupem Przemyskim. Do drugiej 
grupy nalezy cz?M Sfowian w krajach korony W?gierskiej; jakkol
wiek juz dawniej przyj?li uni~, otrzymali oni dopiero w zeszfem 
lub biezlj;cem stuIeciu osobnlj; hierarchi~, po cz~sci wspolnie z unitami 

6) AIda tej unH dotycz:j:ce w l'heinera Monum. Polon. t. Ill. 
p. 232, talde Hal' asi e w i C z Annales ecclesiae Ruthenae (1862) p. 
161 sq. 

7) Co do! unii kosciod'a ruskiego pr6cz dzied' dotyczq,cych historyi 
polskiej i ruskiej, por. z obcych: (1' heineI') Die lleuesten Zustallde del' 
kath. Kirche in Russland u. Polen (1844), takJ;e po fl'ancusku: Vicis
situdes de r egli8e capholique de dem: rites (1845). He If e rt Russland 
u. die kath. Kirche in Polen (w oesten. Revue 1864-67 i 080bno 
18(7). Lescoenr; L' eglise catho1 .. en Pologne sons Ie gouvernGluent 
russe (2 1876). ,Viele ciekawych szczeg6:t6ww Szaraniewi
cz a: Rzut oka na benefieya kosciofa ruskiego (1875). 

8) spisu ludnosci Z 1'. 1869, jest w Galicyi i na Buko-
winie nnit6w gr. kat. obn 2,342.168: w szematyzmie na 1'. 1877 
podano 2,376.869. .. 

9) Bislmpstwo lwowskilo wyniesione zostafo do godnosci ll1etro
polii bulh~ Piusa VII "In uniyersalis" 22.1utego 1807 (Harasie.wicz 
s~r. 790) 1 dyploll1em cesa,rskim z 11. siel'pnia 1808 (Harasiewicz 
str. 799). 
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" .,'k· . 10) Wo1'osi Siedmiogrodzcy bowiem przystlj;pili za cesarza 
W010l; Iml . . . l' l·t .. 
.' II' T do unii i w czesci dotad przy meJ wytrwa 1; w 1 urgll 
Leopo (a, ~. "~ .". • . T " ., 

" 'ezykrv w01'oskiego 11). DIller w kraJach korony W?glelskleJ, 
uzywaJlj; L ' .., . (d' 18~3' 
tak Sl'owianie jak RumuIll, ro:dzrele~l, slj; o~e~me. 0 1.. f).) 
W siedmiu dyecezyach. W r. 1803 ,:vym?s1' pap~ez PlUS IX. ~Jl~kup-
t

. Fogaraskie (Alba Julia) w SledmlOgrodzlU do godnoscl me-
S wo dd' ., 
tropolii z rezydencYll; w Balas - FalYa (Blasendorf), ~o aJ~e JeJ 

-0 utworzone biskupstwo w Lugoszu, w "W~grzeeh, 1 w Szamos-
now . . . d' t d . , d UT' II 
Ujvar (Armenopolis) w Sled1TIlogro zre, u. zrez y~c~zYll; vv Ie ~o-
WaraidyllSk~. Ruskie biskupstwa Ungwa~'skle (daw~le} ~lunkackl~~ 
i Preszowskie (Eperies) Slj; sufraganatal111 StrzygonskreJ lr:~tro'polll 
racinskiej, a biskupstwo w chorwackim Krzyzu podlega facll1sklemu 

ll1etropolicie Zagrzehskiemu 12). , . ., , 
W r. 1861 poJ'lj;czyfa si~ takze z kosclOl'ell1 Rzymsklln cz?sc 

Bu!garow; liczba ich jednak z~acznie zmalab,. zwfaszcza g~y Jo;ef 
Sokol ski , wyswi~cony na areyblskupa Bul'garskle~o ,(w Rzymle 18o~) 
nie.bawem uni~ porzucit Pozosta~a garstka umtow ma swego b1-

1 13' skupa w Adryanopo u ). . , . . 
b) Melehicki. Nazw~ Melchit6w (MaIekltow) otrzymah 

katolicy w prowincyach rzymskich przez ArabOw zdobytych 14). 
Popadli w schyzl11? grecklj;, zjednoezyli si~ jednak :v ~VIII. w. 
z koscio1'em RZYll1skim, zatrzymujlj;c obrz~dek greekl z J~zyklem 
arabskim jako liturgicznym i osobnlj; hierarchilj; 15). Na jej czele 
stoi patry arch a Antyoehenski, ktOry jest biskupem Damaszku, 

10) Hergenriither cit. VII. 357. Fiedler Beitrage zur G~~ 
sehichte del' Union d,er Ruthenen in Nordullgarn, w sprawozd. ~kadGl~lll 
wiedenskiej t. 39 (1862) str. 481 i tamze t. 38 str. 284:. DIe U~llon 
del' zwischen del' Donau u. Drau wolmenden Bekenner des gnech. onent. 
Glauhens. Pichler II. 127. . 

11) 0 unii W01:och6w Fi.edler.: Die, .o.ni.on .elm: Wallachc:: III 
Sieb(lllbii.rgen (1858). Pap p -8 zlla gYI·. Euemndion Juns eccles. onent. 

catho!. (1862) p. 366. . . .. . 
12) Wszystkich unit6w jest w kraJ~cl; ko~r~~y_ w\;glGl'slneJ weel.J'1lg 

spisu z r. 1869, 1,600.000, z tego RUSHlOW .iJ:Do.bOO. . 
13) Sq, zl'esztq, fak w Tnrcyi jak w Austryi takze Burgal'OW1~ 

1:ae. ohrz., tak zw. Pawlikanie (oko.J'o 40 tys.) Por. co do Bu~garYI 
szczeg61nie: Jirecek Geseh. c1el' Bulgaren (1876) str. 549, .575. . 

14) JIilelchici znaczy tyle co cesarscy; nazwa, p~chocl~l_ ztq,d, ze 
rzoczolli katolicy odrzuciwszy na soborze Ohaleeclonsknll (4D1) llauk~ 
ll1onofizycka standi po stronie cesarza Marcyana. 

15) r: Const. Bened. XIV. "Dum no~iscu~" 29 lu~. 1744. Bull. 
Ben. I. 313. Liczb~ Melchit6w podajq, na DO tYSI~Cy. MeJ er Propag. 1. 

432. 



- 8 

rezyduje w seminaryum na Libanie i ma Jeszcze pod sobf); 12 
dyecezyi w Syryi, Egipcie i Palestynie 16). 

C) WJ'osko-grecki. Nalezf); tu Grecy, osiedleni (od 15. i 10. 
stulecia) we WJ'oszech zwlaszcza poJ'udniowych. Z lieznych przy
wilejow, ktore dawniej mieli sobie przyznane, procz j~zyka greckiego 
w liturgii, nie wiele si~ utl'zymafo 17); pod wzgl~dem hierarchicznym 
poddani sf); biskupom facillskim, tylko do udzielania swiec811 usta-
nowionych jest kilku biskupow greekich 18). . v 

2. 0 r m ian ski. -Juz w VI. stul. odf~czyli si~ Ormianie od 
wspolnego koseiofa, przyj~wszy nauk~ mono:fizyek~. Odr~bnosc 
swoj~ religijnll; zachowali tak w obee koscioJ'a greckiego jak i J'a
cinskiego nawet i wtedy, kiedy po upadku panstwa ormianskiego 
r~zpruszy Ii si~ po roznyeh krajach (w 14 stul.) Oill;gJ'ym usifowa
mom Rzymu powiod~o si~ jednak juz w wiekaeh srednich przywiesc 
ma~ll; cz~sc Ormian do unii; takowa przeroznym ulegafa kolejom 
i dopiero w ostatnich dwoch wiekach wi~ksze przybra.J'a rozmiary 19) 
Ormianie zatrzymali odr~bnosc obrzll;dkowll;, mianowicie j~zyk litur
giezny ormianski; pod wzgl~dem hierarchicznym zas nalezy odroznic 
dwie gfowne grupy: 

. ~) Ormianie pod panowaniem tureckiem i perskiem. DIa 8yryi, 
OyheYl, Kapadocyi, Mesopotamii, MaJ'ej Armenii i Egiptu ustanowif 
Benedykt XIV (1'. 1742) osobnego patryarch~ Ormianskiego ("pa
triarcha Oiliciac Armeniorum ") z rezydencn w klasztorze Bzom
marskim w goraeh Libanu 20); pod jego jusysdykcn zostawafo 
kilka dyecezyi. DIa re;;;zty Ormian pod panowaniem tureckiem 
ustanowH by!' Pius Vln osobnego metropolit~ w Konstantynopolu 
z tytufem prymasa 21), a Pius IX erygowaf w jego okr~gu metro-

16) WedJ'ug Annuario pontificio na 1'. 1877 obsadzonych jest obecnie 10. 
17) Por. szczeg61nie const. Piusa IV. "Romanus Pontifex" 16 

lutego 1560. Bull. Rom. II. i Bened. XIV. "Etsi pastoralis" 26 maja 
1742. Bull. Bened. I. 81. w Collectio Lacensis II. 507. 

18) lVIianowicie IV Collegium Graecum IV Rzymie i Palermie i w kla
sztorze Bazyliallskim sw. Adryana. Najwi~cej Grek6w jest w Kalabryi 
(25 tys.); p. :rvIejer I. 439. Pichler II. 296. Silbernagl 274. 

19) P. Pressutti Gli affari religiosi d' Oriente e la S. Sede 
. (1870). :rvIej er I. 446. Pichler II. 438. Silbernagl 290. Co do 
Onl~ian lJolskich: X. Z. Wiadomosc 0 Ormianach w Polsce, w Bibl. 
n~u~L r:a1d'. Ossolillskich t. I. 1 II. (1842). Baqcz: Rys dziej6w 01'
Illlttnskwh (1869). PawiIlski: Dzieje zjednoczenia Ormian Pol skich 
z koscio,l'em rzymskim w 17 wieku, w II. tomie Zr6c1eJ' dziejowych (1876). 

20) Bullarium Pontific. S. Congr.· de prop. fide V. 189. 
21) Const. "Quod jam c1iu" i "Apostolatus officium" 6 lipca 1830. 

Bull. Prop. y, 50. 
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politalnym szesc dyecezyi 2~). TakZe dyecez!a ormianskich u~it6;V 
w Persyi na,]eza~a pod jurysdyken llletropohty konstantynopohtan
skiego 23). W stosunkach tych zasz:t'a zllliana na podstawie konstytueyi 
papieskiej "Reversurus" z 12 lipca 1867; koscio:t Konstant. po:t'll;ezo~y 
zosta:t z patryarchatem Oylicyi, a rezydencya patryarchatu przeme
siona do Konstantynopola H). 

b) Ormianie w Polsce i krajach sll;siednieh. W czesniej jak 
w wymienionych powyzej krajach przyj~~a si~ unia mi~dzy Ormia
nallli osiad:t'ymi na Rusi i w Polsce. Pomin~wszy dawniejsze zwi~zki 
z Rzymem, ktore trwa:t'ych nie mia:ty skutkow, nast~piro w drugiej 
po.J'owie XVII. stul. stanowcze zJednoczenie arcybiskupiego koseiola 
lwowskiego z Rzymem. Jurysdykcyi arcybiskupa lwowskiego poddani 
byli nietylko Ormianie na Rusi i w Polsce, ale takze w Rosyi, 
Mu:ttanaeh, w W~grzech i w Siedmiogrodzie 25). 

Obecnie rozcill;ga si~ jurysdykcya arcybiskupa lwowskiego 
tylko na GalicYll; i Bukowin~ 26); co do krajow pod panowaniem 
rosyjskiem ustala takowaw r. 1808, i poruczona zostafa osobnemu 
Wikaremu Apostolskiemu w Kamiencu Podolskim. Konkordat z r. 
1847 zapowiada ustanowienie ormianskiego biskupstwa, a pok~d 
to nie nastll;pi, poddaje Ormian unitow juryf;dykeyi biskupow 
facinskich, ale pod w:tasnymi duchownymi 27). Ormianie siedmio
grodzey zostaj~ pod duchowienstwem facinskim, a w~gierscy (ko:to 
Nowego 8adu) poddani sll; jurysdykcyi zakonu ormianskiego Mechi
tarzystow 28). 

22) Const. "Universi c10minici gregis" 30 kwiet. 1850 i " Assic1na" . 
9 maja 1865. CoIl. Lacensis II. 570. 

23) Const. "Ad supremum" 30 kwiet. 1850. Call. Lacensis II. 570: 
24) PowoJ'ana konstytucya w ColI. Lacensis II. 568. Stosunln 

koscielne Ormian w Tnrcyi s~ zreszt~ az do najnowszych czas6w prze
dmiotem ci~gJ'ych zatarg6w, kt6re po folm 1870 bardzo gwaftownie si~ 
POllOWiJ'y i doprowadziJ'y do cz~sciowej schyzmy, p. breve pap. "N~n 
sine gravissimo" z 24 lutego 1870 (w Veringa Archiv t. 23. p. 480) 
i encyklik~ c10 hiskup6w ormiallskich 6. stycz. 1873. (tamze t. 29. p. 
288). WedJ'ug annuario pontificio na rok 1877 zostaje pod patryarch~ 
ol'lnimlskim 16 dyecezyi, obsac1zonych jest z tego obecnie 8 . 

25) Bar~cz: Rys dziej. str. 131. 
26) W Cislitawii byJ'o w r. 1869 Ormian unit6w 3146. 
27) Te postanowienia konkorc1atu 0 ile r.alezaJ'y od rz~du, nie 

zostaJ'y wykonane, p. allokucH pap. 3 lipca 1848. ColI. Lac. II. 557, 
a szczcg6111ie memorya:t Imryi rzymskiej z 1'. 1866 w Yeringa Arch. 
t. 17. i 18. 

28) W krajach w~gierskich jest Ormian unit6w wec1J'ug spisu 
z r. 1869, 5133. 



- 10 -

3. Oha.Idej ski. OzltSC Nestoryanow, sekty powsta£ej po sobol'ze 
lDfeskim (1'. 431), a zamieszkuj~eej Armeni~, Kurdystan, Mezopotami~ 
i dawn~ BpJ)yloni~, zjednoezy£a silij z koseiorem Rzymskim i otl'zy
maht nazwlij ehrzeseijan ehaldejskieh (takze assyryjskich) 29). Juz 
papiez Innoeenty XI ustanowi:t (1'. 1681) dla nich osobny patryarehat 
z rezydenen w Diarbekr; Pius VIn przeni6s~ j~ (1'. 1830) do 
Bagdad (Babylonu) 30) Jurysdykcya patryarchy obejmuje jedenascie 
dyeeezyi 31). 

Do Ohaldejezyk6w zaliezaj~ takZe unitow z pomi~c1zy tak zw. 
chrzescijan Tomaszowyeh na wybrzezu Malabarskiem, w Indyach 
wschodnich. S~ to takZe Nestol'yanie z kt6rych ez~{;c w XVI. w. 
przyj~~a uni%. Jurysdykcy% sprawuje nad nimi obeenie osobny wikary 
Apostolski, z siedzibij; w Verapoli B2). 

4) S yryj ski 33). Tu nalezy zjednoezona z koseiofem ez~sc 

Jakobit6w, to jest wyznawe6w sekty monofizyekiej w Mezopotamii, 
Syryi i Cylieyi. Unia ta nabra£a wiltkszych rozmiar6w z kOIwem 
zesz:tego stulecia, kiedy biskupi sprzyjaj~ey unii obrali biskupa 
z Alepo patryarehij; Antyoehenskim (1'. 1785); Pius VI zatwierdzi:t 
go w tej godnosei 34). Patryareha syryjskiego lcoseiofa nO!'>i tytu~ 

"patriarcha Antioehenus Syrofum", rezyduje w klasztorze sw. Maryi 
Wybawicielki na Libanie i ma pr6cz dyeeezyi wfasnej (Alepo) 
poddanych swojej jurysdykcyi 11 dyecezyi 35). 

5. Koptycki i abissyl'lski. Koptowie (w Egipeie) pod pa
tryarehij; Alexandryjskim jui w V. w. popadli w schyzmlt monofizyck%, 
pozniej kilkakrotnie jednoczyli sirz z kosciorem Rzymskim i znowu 
odpadali 36). Oi eo pozostali wiemi unii, zahzymali odrrzbnosc 
obrz1/;dku; podzieleni S% obecnie na kilka paraiii i zostajij; od 1'. 1781 

29) 0 tej unii Pichler II. 428. Silbernagl 300. 
30) Bull. Prof. V. 60. 
31) Wed:tug annuario pontificio na 1'. 1877, z tych 8 obsadzonych. 
32) Pichler II. 430. Silb 8l'llagl 307. Rzeczon<): jurysclykcY'J: 

1'08C1 sohie w nowszych czasach patryarcha Chaldejski; z tego i z in
nych jeszGze powoclow przysz:to, zw~aszcza po r. 1870, do zatargow 
z Rzymem, ktore 0 ile siQ zclaje cloprowadz<): do schyzmy; p. 0 tem 
encyklik~ papiesk<): z 1 wrzesnia 1876, w Yeringa Archiv t. 37, sir. 297. 

33) W obszerniejszem znacz. obejmuje obrz<):dek syryjski tak:~e 
chaldejski i maronicki. por. n. lJ. Annnario ])ontif. str. 57. 

34) Bull. Prop. 'IV. 201.· p. zreszt~ l\fejer 1. 440. Hergen
rother VII. 345. Silhel'llagl 309. 

30) Annuario pontificio na r. 1877, z tych tylko 4 obecnie 
obsadzone. 

36) P. Pichler II. 498 i bullQ Benedykta XIV. "Eo guamvis" 
4 maja 1745. Bull. Ben. I. 511. ColI. Lacensis II. 529. 
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pod jurysdykcyij; apostolskiego wikarego wbsnego obrz'l:dku, ktory 
jest biskupem in partibus i rezyduje w Kairze. 

W nowszyeh czasach pozyskaf koscio~ katolicki wyznawe6w 
w Abisynii; majij; oni takie osobny obrzij;dek, (abisynski cz. etyopski) 
bardzo ma~o od koptyckiego si~ r6zniij;cy. Jurysdykcy1j; sprawuje 
nad nimi rae. wikary Apostolski wAbisynii. 

6. Maronicki. Podczas gdy wymienione dot~d obrz'l:dki 
obejmujij; tylko cz~sci koscio16w wschodnich, jest Maronicki jedynym 
na wsehodzie koscio~em narodowym, ktory w cafosci przyst'l:pid' do 
unii. Maronici (okolo gor Libanu i Antilibanu az po Tripolis) od 
VII. w. stanowiij; osobny kosci6r, kt6ry zrazu sk~aniad' sif2 do mo
noteletyzniu, ale juz w XII. w. poJ'ij;czyJ' si~ z Rzymem i odtij;d 
z m[tJ'emi przerwami wytrwa:t przy unii 37). Na czele hierarehii 
zostaje patryarcha, ktory od papieza Alexandra IV. (1254) nosi 
tytud' "patriarcha Antiochenus Maronitarum"; obeenie .ma on rezy
dencYij; w klasztorze kanobinskim w g6rach Libanu i wykonywa 
jurysdykc)"l: w 8 dyecezyach 38). W liturgii uzywajij; Maronici j~zyka 
syryjskiego i arab skiego. 

§. 3. JAK PRAWO KOSCIELNE POWSTAJE *). 

Prawo koscielne, jak kaide inne prawo z dwoistego p1ynie 
zr6d~a: tworzy je alba prawodawca wprost i bezposrednio przez 
wyrazny, s:towny objaw swej woli, albo samo spo~eczenstwo, trzy
maj'l:e silt bez wyraznego przepisu w tych samych stosunkaeh 
prawnych tej samej modd'y. W pierwszym razie powstaje us t a wa, 
w drugim prawo zwyczaj owe. 

c.) Waznosc ustawy zawis~a gJ'ownie od dw6ch warunk6w: 
[tby wysz:ta od w£a.sciwego organu, aby przy jej wydaniu zachowano 

37) Mejer I. 421. Hergenrother VII. 340. Silbernagl 313. 
Pi chler II. 533. 

38) WedJ'ug podziaJ'u uchwalonego na synodzie r. 1736. CoIL 
Lacensis II. p. 454. Rezydencye biskup6w oznaczono na synodzie 1818. 
tamze p. 577. WeclJ'ug Ann. pont. na rok 1877 obsadzonych jest 7 
biskupstw. 

*) Literatura. Schulte Kirchenr. I. §. 36 nst.. Phillips III. 
§. 159 nst. P uch ta Gewohliheitsrecht (1828). E. ~Iej er: Die Rechts
bic1ung in Sta8~t n. Kirche (1861). S cheurl Kirchl. Gewohnhoitsr. 
w Dovego czas. t. I-III. Kreutzwalc1: De canonica juris consuetu
c1inarii -praescriptione (1873). POl'. zreszti} c10 tego §. znakomitszych 
romanist6w i cywilistow w dziale 0 zrOdJ:ach prawa. 
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prawem przepisanej fOrIny. Nasuwaj1l; si~ tedy pytania, kto ma 
w kosciele w~adz~ prawodawcz1l;? jakich ta wbdzH przestrzegac rna 
form? Szczego~owo odpowiemJ jednak na te pytania dopiero pozniej, 
gdy traktuj~e systematycznie 0 sprawowaniu w~adzJ koseielnej, 
przyjdziemy do jej atrybucyi prawodawczej. N a tem tu miejscu 
niechaj wystarczy, ze ustawodawstwo w granicach prawa powszech
nego sJ'uzy papiezowi i soborom powszechnym, w granicach prawa 
partykularnego biskupom i synodom prowincyonalnYIli. Zakres ten. 
ustawodawczy rozszerza si~ atoli przezto, ze najpierw niektore 
w£adze papieskie maj~ moc wydawania przepisow prawnych w imie
niu i w zast~pstwie papieza, ze dalej istniej~ korporacye koscielne 
ze stanowiskiem autonomieznem, mocne urz~dzae samoistnie we
wll~trzne swe stosunki, ze wreszcie takZe ustawodastwo swieckie 
moze bye poniek~d zrod£em partykularnego prawa koscielnego. 

b) Prawo zwyczajowe powstaje ze zwyczaju (usus , consuetudo), 
ktory znowu polega na jednakim w jedIlakich wypadkach sposobie 
dzia~ania. Ile razy to dziaJ'anie ma si~ powtorzye, a dalej jak dJ'ugo 
zwyczaj ma trwae, aby go mozna uwazae jako objaw pra\va, 
w ogolnosci okreslie, si~ nie da. Ocenie to ma s~dzia ze wzgI~du 
na zachodz~ce okolicznosci 1). 

Zwyczaj prowadzi jednak do powstania prawa tylko pod na
st~puj~cemi warunkami: 

1) jezeli jest wypJ'ywem przekonania prawnego, to jest jezeli 
dziafaj~cy nie z innych pobudek tak dziafali, Iecz jedynie w prze
swiadczeniu, ze tego wymaga prawo (opinio necessitatis); 

2) jezeli jest ci~gJ'ym i jednostajnym, jezeli wi~c w tej spo
~ecznosci, wzgl~dnie w tern terytoryum, dla ktorych prawo zwy
czajowe ma powstac, nie wydarzaJ'y si~ wypadki inn ego sposobu 
dziafanil', ; 

3) jezeli nie zost[tje w sprzecznosci z powszechnie uznanemi 
zasadami morainosci Iub porz~dku prawnego i spoJ'ecznego, w szcze-

1) Dawniejsza teorya, zW1'aszcza glosatorowie, zastosowywal'a tu 
lliew,!'asciwie przepisy dotyczq,ce pl'ZedaWllienia, a to zapatrywallie prze
hija si!2 w wielu postanowieniach prawa kanoniczllego, jako to c. 8. 
11. X. de cOllsuet. 1. 4., c. 50 X. de elect. 1. 6., c. 3. X. de causa 
possess. 2. 12., c. 25. X. de verhorllm sign. 5. 40 .. c. 3. de cOllsuet. 
in VIto 1. 4., c. 9. de off. ordin. in ~nto 1. 16. ("collsuetudo legiti
me, canonice praescripta"). Na podstawie tych zracle,!' utrzymuj'l; i 
lloY{si pisarzo, ze gdzie iclzie 0 zwyczaj con t r a legem, tam do wy
tWOl'Z811ia prawa zwyczajowego potrzeba lat 40. Jest to kwestya sporna 
por. z jeclllej strollY Schulte (1. §. 38.) z cll'ugiej Scheurl 1. c. III. 
str. 66. Richter §. 84. n. 12., a szczegalnie Kreutzwald w cyt. 
rozprawie. 
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golnosci co do prawa koscielnegoz zt;1sadami dogmatyki i etyki 
chrzescianskiej 1 z zasadnic7ym ustrojem koscioJ'a (consuetudo 

rationabilis). 
Zwyczaje prawne wytwarza albo zycie spoJ'eczne w ogole 

(n. p. obrot handlowy, stosunki mii2dzynarodowe), albo dziaJ'alnosc 
prawnikow, ktorym mianowicie przy rozstrzyganiu sporow nadarza 
si~ sposobnoM tworzenia nowych prawideJ' prawnych. Ta czynnosc 
prawnikow, tak zw. praktyka s~dowa (usus fori, 0 ile dotyczy 
formy post~powania stilus curiac) nie jest odr~bnym sposobem 
powstania prawa, lecz tylko odr~bn1l; form1l; objawienia si~ prawa 
zwyczajowego. Nalezy j~ sciSl@ odroznic od naukowej prawnikow 
clzia~alnoscl , ktora sama przez si~ nigcly nie jest bezposredniem 

zr6dJ'em prawa. 
Wytworzone w powyzszy sposob prawo zwyczajowe stoi na 

rowni z prawem ustawowem, moze wi~c takowe zmienic Iub zu
peJ'nie nchylic (desuctudo). 

Prawo koscielne uzna~o wyraznie zwyczaj jako zrod£o prawa 2) 
i nadafo mu znaczenie bardzo doniosfe; wiele przepisow a nawet 
instytucyi kosoielnych powsta~o drog~ prawa zwyczajowego. Jestto 
owa vigens ecclesiae disciplina, ktOrej koscioI przyznaje t~ sam~ 
wag~ co prawu pisanemu. 

Zwyczaj i powstaj~ce z niego prawo zwyczajowe moze zreszti); 
dotyczyc albo CtLfego kosciofa (consuetudo ecclesiae generalis), alba 
tylko cz~sci tegoz, jako to dyecezyi, prowincyi, kraju (cons. parti
cularis, w zrodfach cons. generalis dioecesis, provinciae , terrae), 
albo poszczegoinego instytutu koscielnego (cons. specialis) . .Tezeli ten 
ostatni powsta~ W 4'onie korporacyi, uposazonej stanowiskiem auto
nomieznem, zowie si~ 0 bservantia. 

Obok ustawy i zwyczaju nie ll1asz innego zr6d~a powstania 
prawa; nie j8st niem w szczegolnosci tak zw. p raw 0 nat u r y 
(j. naturae, j. naturale), to jest prawo, ktore nibyto wyp~ywa samo 
przez si~ z wrodzonego wszystkim ludziom poczucia prawnego, 
nie potrzebuj~c zadnej innej sankcyi. W tem atoli tyle tylko jest 
prawdy, ze s:); pewne wYll10gi rOZUll1U i etyki, a nadto w spolecznosci 
koscielnej wymogi wypfywaj~ce z dogll1atow religijnych, ktorych 
prawo pomin:j;c nie moze; ale nie s~ one jeszcze prawem, pok1l;d 
im brak wyraznego uznania 3). Dlatego mowjll1Y: W szelkie prawo 

2) Decr. Grat. dist. 11. 12., tit. de consuet. apud Greg. I. 4., 
in VIto I. 4., in Extrav. 1. l. 

3) POI'. CO do prav,ra koscielnego traf1l8 wywocly Schultego I. 
§. 10. 
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jest prawem nadanem. Nadmienic jednak wypada, ze kanonisci 
uzywaj1/: takZe wyrazu j. naturale jako jednoznaczne z jas divinum 
na oznaczenie prawa pozytywnie uznanego, 0 ile takowe nalezy do 
zasadniczych, niezmiennych podstaw ustroju koscielnego. 

Z wymienionych powyzej zrodef, z ustawodastwa i ze zwy- . 
czaju, rozwin~,to si~ tedy dzisiejsze prawo koscielne. Nast~pny 
rozdziaf poda nam ogolnikowy szkic tego rozwoju, krotk1/: historY1/: 
(zewn~trzn1/:) prawa koscielnego. Takowa wi1/:ze si~ z dalszem py
taniem, gd7.ie to prawo jest zfozone, zkf);d czerpac znajomosci 
prawa dawniejszego i dzisiejszego; te jest z historn prawa koscielllego 
wyfozymy zarazem rzecz 0 formalnych jego zrod!ach 4) 

4) Nauka uzywa wyrazu "zrOd./'a prawa" w dwojakiem znacze
niu, to jest aby oznaczyc, jak prawo 'powstaje (ustawa i zwyczaj), 
i gdzie prawa tego szukac (n. p. zbiory ustaw). Pierwsze, t. j. zr6d./'a 
powstania prawa, zowiq, takze zr6d./'ami materyalnemi, drugie, t. j. 
zr6d./'a po z nan i a pra wa, formalnemi. 

ROZDZIAJ1.. II. 

pISTORYA PRA W A KOSCIELNEGO I TEGOZ ZRODLA *). 

TYTUL I. 

OD POCZ~\TKU CHRZESCLJANSTW A DO POLOWY DZIEWI~'I'EGO 

WIEKU *';'). 

A) Rozw6j pra wa. 

§. 4. 

Z pierwszych- trzecl;t wiekow chrzescijallstwa maro mamy 
pomllikow prawa. SpoJecz611stwo koscielne zyJ'o wowczas wi~cej 
zyeiem wewn~trznem, d1/:zy~o raczej do ustalenia zasad wiary i etyki 

*) 1.1 it era t u r a. Przedewszystkiem nalezq, tu d wa dzie./'a, 0 ba 
jeszcze niedokollczone: M a ass en Gesch. d. Quellen u. der Literatur d. 
canon. Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters, dot<j:d 
t. 1. (1870), si\!ga do po1'owy 9 wieku. S ch u It e Gesch. d. Quellen 
u. del' Litel'atur d. canon. Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 
dotC):d t. 1. (1875) i t. II. 1877. Procz tego Ivymieniam jako wa
zniejsze: Doujat Histoire du droit canonique 1677. Bickell Gesch. 
d. Kirchenr., (tomu 1. zesz. 1, 1843, zesz. 2, wydal' 1849 Roestell). 
Rosshirt Geseh. d. Rechts im Mittelalter. Bel.. 1. Canon. Recht 1846. 
~chul te Kirchenr. 1. §. 43, ust. Phillip s t. III. od §. 149 i t. IV. 
Wiele tak~e: Hefele Concilien-Geschichte t. I-VII. 1855-74. ICa
pelli Alojzy. 0 ir6cllach i zasadach prawa kanonicznego, rzecz na 
posicclz. uniwersyt. "fVile1ls7ciego clnia 15 wl'zesnia 1815 czytctna w j~
zy7cu (rancus7cim, (oclbit7ca z Dziennika Wilelbskiego 1815 t. II.) Por. 
nadto literatur~ poszczeg61nych okresow. 

**) Literatura. Najwazniejsze cyt. dzie./'o Maassena, a co do 
koscio./'a wschodniego J. B. Pit ra (Cardinalis) Juris eccles. Graecorum 
historia et monumcnta jussu Pii IX. t. I. i II. Rom. 1864 - 1868. 
Procz tego celniejsze: hracia Ball erini (Piotr i Hieron.) De antiquis ... 
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jak do wytwarzania i okreslania stosunk6w prawnych. 0 ile pl'ze
pisy prawne by~y koniecznemi, wysnuwano je ze s~6w ewangelii 
i z orzeczen apostolskich. P6iniej kiedy zycie koscielne coraz bardziej 
sitt wzmog~o, gdy organizacya koscio~a przybra~a stale ksztaUy, 
a ztf):d rozliczne nowe powstawa~y stosunki prawne, okaza:t'a sitt 
tez potrzeba nowyeh przepisow prawnyeh. Juz w 4: stuleciu spo
tykamy sitt z licznym zasobem ustaw koscielnych, a w nastttpnych 
wiekach wzrasta on coraz bardziej w miartt rozwoju stosunkow 
koscielnych. 

W czasach, 0 ktorych tu mowa, g~ownem irodfem prawa sf): 
us taw y s y nod a I n e, a mittdzy synodami pierwsze oczywiscie zaj - . 
mujfl: miejsce Sobory powszechne, ekumeniczne, ktore gromadzf):c 
przedstawicieli ca:t'ego koscio~a wydawa~y tez przepisy w ca~ym 
kosciele obowittzujfl:ce. Jest tych soborow w niniejszym okresie osm, 
a wszystkie odby~y sitt na W schodzie. Tak wszczeg6lnosci sobOl' 
Nicejski pierwszy (1'. 325), Konstantynopolitanski pierwszy (1'. 381), 
Efeski (1'. 431), Ohalcedonski (1'. 451), Konstantynop. drugi (1' .. 
553) i trzeci (1'. 680), Nicejski drugi (1'. 787) i Konstantynopoli
tanski czwal'ty (1'. 869). Procz tych sohorow odprawiano jednak 
wiele synodow partykularnych, ktorych znaczenie w owych czasach 
si~gaa:o daleko po za granice w~asciwego ich zakresu i dla powagi 
bior!):cych w nich udziaf biskupow rowna~o si~ nieraz prawie uchwa
~om soborow ekumenicznych. Jeszcze przed pierwszym soborem 
powszechnym odby~y sitt takie synody na Wschodzie w Ancyrze 
(1'. 314) i Oezarei (mittdzy 1'. 314 a 325); na Zachodze w Elwirze 
w Hiszpanii (1'. 306) i w ArIes we Francyi (I'. 314). Z pozniejszych 
wymieniamy jako najwazniejsze synody greckie odprawione w An
tyochyi (341), w Sardyee (343), w Gangrze (okoJ:o r. 365), w Laodycei 
(mi~dzy 1'. 347 a 381) UchwaJ:y tych synod6w wschodnich rozpo
wszechnily si~ rychJ:o na Zachodzie wraz z uchwafami soborow 
powszechnych i ohiegaJ:y tu w licznych tJ:umaczeniach, z ktOrych 
dwa glownie by~y rozpowszechnione, tak zw. versio Isidoriana 1) 

collectionibus canonum ad Gratianum usque, jako appendix do III. t. 
S. Leonis M. Opera 1757. (taMe w Gallandiusa: Sylloge disse1'tatio
num 1778 i 1790). Aug. Theine1': Disquisitiones criticae 1836. 
Was s e1'sch1 eben: Beitr. zur Gesch. del' vo1'gl'atian. Kirchenrechts
samml. 1839. Hergenl'other: Das griech. Kirchenr. bis zum Ende 
des 9. Jahl'h. w Vering'a Archiv. t. 23. (1870). Schulte: Kirchenr. L 
§. 43. Phillip s IV. §. 147-172. Walter §§. 66-83. 

1) Nazwano je tak, poniewaz jest uzyte w Zbiorze hiszpanskim, 
mylnie przypisywanym sw. Izydorowi (p. nast~pny §.) 
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i ve1'sio prisca 2) R6wne prawie z lliemi wzi~cie miaJ:y synody 
afrykanskie; odprawiallo je bardzo cz~sto juz od 4 stulecia, pierw
sZy w Knrtaginie 1'. 348. W Galii i w Niemezeeh naliraJy wi~kszego 
Zl;aez811ia - procz wymielliollego juz ArleUHlskiego - synody 
odpmwione w "ralence (1'. 374), Nimes (okol:o 396), szczegolnie 
zas te, ktOre ze zletenia Karola W. zebra~y si~ w 1'. 813 w ArIes, 
Rheims, Toun;, Ohalons sur Saone, i w Moguncyi; odbywal:y si~ 
niemniej w Hiszpanii, AngIii, Irhtndyi i we WJ:oszech 3). 

Nie tak obfieie pJ:ynie w tym okresie drugie gJ'6wlle zrodIo 
prawa koscielnego: prawodastwo papieskie. Na wschodzie 
~wJ:aszcza nie dorownywa takowe jeszcze weale prawodawczej dzia
falnosci synodow; przepisy, ktore tu podawano jako papieskie, po 
wi~kszej cz~sci nie Sf): autentyczne. Skuteczniej rozwijaJ'o si~ usta
wodastwo papicskie IV kosciele zachodnim, choc i tutaj daleko 
mu jeszcze do znaczenia, ktore nam wskaz1!: nast~pne okresy. 
Doszfy nas przeciez z tych ezasow listy papieskie (literae deereta
les, decretales, takZe literae synodicae, ze wzgl~du, ze byfy za
zWY0zaj stosowane do synod6w); najdawniejsze z nich pochodz~ 
od papieza }1'elixa I (269-274) 4). 

Pmwo partykularne rozwija si~ nadto jeszcze na podstawie 
przepis6w biskupich, ZWHllych w6wezas capitula episeoporum 5). 

To Sf): zrodJ'a seisle koscielne. Do stosunk6w koscielnych 
OdllOSZ~ si~ atoli taHe przepisy pallstwowe, mianowicie cesarzy 
Rzymskieh poczf):wszy od Konstantego, dalej krGJ6w wchodniego 
i zachodniego pallstwa Got6w i kroJ6w frankOllskich. 

Ohok wymienionych tu autentycznyeh zr6deJ', spotykamy si~ 
juz w tym okresie ze spor~ liezbf): falsyfikatow: zmyslonych uchwal 
synodalnych i list6w papieskich, a nawet l)rzepisow Apostolskieh, 
ktore powszechnie uchodzil:y za autentyczne, po cZQsci wielkiego 
zazywaJ'y powazania i ztf):d znacznie wp£yn~fy na rozw6j prawa. 
Dopiero krytyka p6zniejszych czasow zachwiaJa wiar~ w ieh 

autentycznosc. 

2) Dokl:adnQ: wiadomosc 0 tycll tl'umaczeniach podaje Maassen 
stl'. 71 llst. 

3) W szystkie synocly tego okresu i ich UChWfLJ'y wylicza szczrgo
,fowo Maassen stl'. 8 nst. 

4) P. Maassen str. 226. 

5) Wylirza .ie Phillips Lehrb. §. SO, n. 6. 

R.ITTNEl~, Pro koseiolno. 2 
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B) Zbiory zr6del. 

§. 5. 

W miar~ jak wzrasta~ materya~ prawny, okazywaJ:a si~ po
trzeba porozrzucane przepisy w jedn~ zebrac carosc, by je IV ten 
sposob uczynic przyst~pniejszemi i bardziej sposobnemi do prakty
eznego uzytku. Pojawify si~ tedy juz wezesnie zhiory. uchwa~ 
synodalnych, do ktorych pozniej na Zachodzie do,!'!!;czano listy 
papieskie. Ze posiadano zhiory ustaw na Wschodzie juz w 4 wieku, 
nie podiega w!!;tpliwosci; zhiory z pierwszych pi~ciLI wiekow nie 
doszly atoli naszych czasow. W 17 stuleciu zestaw i~ wprawdzie 
francuski jurysta Krzysztof Justel (ur. 1580 -1- 1(49) zhior, ktory 
nihyto przedstawia zbior pierwotny uzywany w kosciele w 4 i [) 
wieku; ale jestto tylko komhinacya autora, nie polegaj!!;ca na za
dnym r~kopisie 1)" 

Natomiast utrzymary si~ z owych czasow dwa zhiory nie
autentyezne, ho zawieraj!!;ce zmyslone przepisy Apostolskie. S!!; to 
zhiory, znane pod nazw!!; konstytucyi i kanonow apostolskieh, oba 
przypisywane Apostorom, choeiaz oba znaeznie pozniej powstaJ'y. 
I tak: 

1. Constitutones Apostolorum (&m;a;8[<; 7:WV 'A:n;o(J'[;oJcwv) 

jestto zbior przepisow b!!;dz prawnych, bij;dz liturgieznych; \' ~. za 
ez~~c spisana w forrnie listu apostolskiego. Ten zbior powstar przy 
koncu 3, ez~sci!!; w ci!!;gu 4 wieku 2), prawdopodobnie w Syryi, 
a rozpowszechniony byf szezeg6lnie w Arabii i Etyopii. Juz w 7 
stuleeiu poznano si~ na podrobieniu; synod Trullallski (w Konstan
tynopolu 1'. (92) wyraznie uznaA' ten zbior za 13odsuni~ty. W ko
sciele zachodnim nie by~ uzywany i przed 16 stul. wcaJe go tu 
nie znano. 

2. Canones Apostolorum powstafy z konstytucyi apofltol
skich, ktorych ostatni rozdziai (4-7 rozdz. ks. 8) zawiera,!' 13rzepisy 
dotyczl);ce karnosci koscielnej. Z pocz~tkiell1 6 wieku pojawiJ'y si~ . 

1) Dzie~o Justela wyszJ'o w Paryzu r. 1610 pod tyt. Codex 
canOllum ecclesiae universae a Conc. Chalcedoniensi et Justiniano Im
peratore confirmatus. Powt6rzone w Vo eIli et He nr. Ju stelli Biblioth. 
juris canon. veteris. (Paryz 16(1) t. r. p. 29. 

1) W szczeg61nosci rzecz sig ma ta,], , ie z osmiu ksi<);g, z kt6rych 
caJ'y zbi6r sk~ada sl~, pochodzi szesc pierwszych z konca 3 wieku, do 
tego dodano w 4 wieku ksi\lg\l 7 i 8. Dopiero cary ten zbi6r otrzyma~ 
nazw~ ollxru;8lg, constitutiones; w pienvotnej formie zwano go dlou(JxuAia 
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te przepisy - po raz pierwszy prawdopodobnie IV Syryi - jako 
zbi6r odr~)my, jakoby przez papieZa Klell1ensa I. (!- 100) opraco
w@Y, pod 112cZWfj; tanones ApoBtolorum: By~o tych kanonow pier
wotnie 50, p6zniej 85. Pierwsze znaf wczesnie koscioJ. zachodni, 
bo juz synod rzymski pod papiezem Gelazym (okofo rob 496) 
zarzuca je jako faiszywe. :Mimo to dostafy si~ one - jak 0 tell1 
jeszcze b~dzie mow a .- do zbiorow kosciofa zachodniego i przezto 
si\l tu roz13owszechnHy 3). 

POCZ!!;wszy od (} stulecia posiadall1Y juz autentyczne zbiory 
zrOdeL Dochodz1j; one juz w naszym okresie do znacznej liczby; 
wymienimy tylko te, co wi~kszego nabrafy znaczenil1 i wi~cej byry 
rozpowszechnione. Wskazemy je wedlug luaj6w, w ktorych 130-
wstafy. 

1. Na Wschodzie zbior Jana Scholastyka ') B~d~c jeszcze 
kaphmemw Antyochyi u.l'ozyf Jan Scholastyk systematyczny zbior 
uchwa4' synodalnych i to na,sladuj!!;c uk,!'ad pandektow w 50 roz
dziahtch. Pozniej zostawszy patrya,rch1j; Carogrodzkim (1'. 565-578) 
sporz!!;dzil' nowe zwi~kszone wydanie, nazwane (JvvaYW"/fl z(Xvovwv, 

concordia canonum 5). Tenze .Jan Scholastyk sporz!!;dzif takZe wyci1j;g 
z nowel Justyniallskich, dotycz!!;eych stosunkow koscielnych 6) Oba 
te dziefa przerobi£ nieznany nam autor w 7 stuleciu, zestawiaj~e 

w j edn~ systematycznil; ca,fosc przepisy koscielne, XUV())J8<; i swieckie 
1J()P-Ot. Zt!!;d zbicr ten otrzymaJ' nazwQ nOll1ocanon 7). 

2. WazniejszYll1 pod wzgl~dem rozwoju prawa koscielnego 
jest zbi6r powstal'y we Wfos zeeh, kt6rego autorem jest Dyonizy 
Exiguus 8). 0 Dyonizym, kt6ry sam si~ nazwa[ exiguus (ma,!'y), wiemy 
tyIe, ze by{ rodem Seytfl:, 7;e przyby~ do RZyll1u jako mnich i przez 

3) Blizsze szczegoJ'y 0 konstytucyach i kanonach apostolskich dajq 
dzie1'a w §. 4 cyt., mianowicie: Hefele r. str. 767. Pitra w t. I., 
p. 1-44 i 113. Hergenr6ther stL 190. BOTowski Ign. In canones 
ndgo Apostolo1'tHn disseTt. inauguTalis Vilnae 1828. Wydawane by.J'y 
kilkakrotnie; Cotelerius SS. Patrum ... opera t. L Wilh. Ueltzen 
Constit. apostolicae 1853, de Lagarde. Const. apostol. 1862. Bruns 
Bibl. eccles. t. r. (kanony); najnowsze. i najlepsze wydanie w cyt. dziele 
kardynaJ'a Pi try t. 1. p. 111; kanony taMe w Hefelego Concilieng. 
1. 774. 

4) P. Pitra p. 368. Hergenr6ther 208. 
5) Wydania: Cyt. Bibliotheca juris can. t. II. p. 499. Pitra II. 

p. 375. 
6) Wydania: Heimbach 'AJl£"/oo'W II. p. 202 (1838), Pitra II. 

p. 385. 
7) Wydania: Biblioth. II. p. 60S. Pitra II. p. 416. 
8) P. Maassen I. 422. 

2* 
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d:tugie lata tu przebywat Wspo~czesny mu Cassiodorus wielce go 
s~awi. Z pism jego w~asnych i ze wskazQ,yek zawartych u Cassio
dora 9) wnosic mozna, ze przybyl' do Rzymu nied~ugo po smierci 
papieza Gelazego I., a wi~c po 1'. 496, dalej, ze nie umard' przed 
1'. 526, a W 1'. 555 'juz nie zy~ 10). Dyonizy jest autorem dwoch 
zbiorow. Jeden obejmuje uchwaJ'y synodow greckich i afrykanskich, 
roznelisty tych synodow dotyczq,ce i 50 kanonow apostolskich 
(p. wyzej); wydaJ' go Dyonizy, 0 He si~ zdaje, jeszcze z koncem 
5 stulecia, a w kilka lat potem w zwi~kszonej i poprawnej edycyi 11). 
Drugi zbior. sporzq,dzony prawdopodobnie za papieza Syml11achusa 
(498-514), podaje listy papieskie pocz~wszy od Syrycyusza (385 
do 398) do Anastazego II. (496-498 12). W obu zbiorach zacho
wany porz~dek chronologiczny. 

Zbiory Dyonizego odznacza~y si~ dok£adnosci~, obfitosci~ l11a
terya:tu, a nadto .iasnosci~ t4'ul11aczenia zrode:t greckich, i dla tych 
swych przymiot6w wnet rozpowszechniJ:y si~ nie tylko we W~o
szech, ale w cafYl11 niemal kosciele, i sJ'uzy~y za podstaw~ zbio
rom pozmeJszym. W zros£a jeszcze powaga takowych u schyJ'ku 
8 wieku, gdy papiez Hadryan darowaf Karolowi W. (1'. 774) ksi~g~ 
us taw, obejmuj~c~ oba zbiory Dyonizowe, ponmozone roznemi do
datkami i pozniejszemi przepisami. Karol W. ogl'osif ten zbior 
w swem panstwie, nadaj~c mu tem samefu wi~cej jeszcze powagi. 
Otrzyma4' on w tej formie nazw~ collectio Dyonisio-Hadl·i",na. 
Przez kilka nast~pnych wiekow uzywano go powszechnie, zwi~kszano 
pozmeJszem prawem i czyniono zen wyci~gi 13). ' 

3. W tym samym mniej wi~eej ezasie co zbi6r Dyonizego 
powsta4' inny zbior w Galii; zawiera ez~scj~ ustawy synod6w 
greckich i afrykanskich, cz~sei~ dekI'etales papieskie do Gelazego I. 

9) W dziele: De institutionc divinarum literarum. (Opera w Pa
ryzu 1584, w Rouen 1679, w Wenecyi 1729). 

10) Ten sam Dyonizy jest wJ'asciwym tw6rc,!: nowej chronologii, 
poczynaj,!:coj liczyc od narodzenia Chrystusa, p. Ideler Handh. der 
Chronologie (1826) str. 365. 

11) Wydania: Chr. Justel pod tyt. Codex canonum eccles. Dio
nysii Exigui, w Paryzu 1628 i ponownie 1643, w Bibl. jUl'. can. I. 
p. 101. 

12) Wydane w Bibl. jul'. can. 1. p. 182. 
13) Wydania: Joan. Wendelstinus pod tyt. Canones Apostolo

rum, veterum concil. cOllstitutiones, decreta pontificnm antiqllornm. 
Moguntiae 1525. Franc. Pithou p. t. Codex canonum vetus ecclesiae 
Romanae, w Paryzu 1609 i ponownie 1687. Same tylko nchwafy sy
nodalne poda,je takze Hartzheim Concilia Germaniae t. T. (1759), 
p. 131 i Amort Elementa juris canon. (1763) t. If. p. 75. 
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(492-496), takZe niektol'e konstytucye eesarskie dotycz~ce sporow 
dogmatycznyeh pi~tego wieku. Znamy ten zbior pod nazw~ zbioru 
Quesnela, bo go w r. 1675 po raz pierwszy z I'~kopisu wydar 
Pasquier Quesnel H). Nazwa~ go codex canonum ecclesiae Romanae, 
poczytujq,c go mylnie za oficyalny zbior koscioJ:a Rzymskiego. Zbior 
Quesnela by~ we ]'rancyi bardzo rozpowszechniony, pok~d go nie 
wypada collectio Dyonisio - Hadriana. 

4. Innego wi~kszego zbioru jest ojczyzn~ Hiszpania 15). Tu 
juz wczesnie pocz~to zbierac kanony tak powszechne jak pal'tyku
larze. NiedJ'ugo po 4 synodzie Toletariskim (to jest po r (33), 
przejrzano i u~ozono na nowo ten materyaJ', a w ostatecznej tej 
fOrll1ieprzypisuji); autorstwo zbioru sw. Izydorowi, biskupowi Se
wilskiemu, co jednak jest mylnem. Zt~d nazwy Collectio Hispa
na, Collectio Isidoriana. SHad a si~ z dwoch ez~sci: pieI'wsza 
zawiera synody greekie, afrykaIlskie, galijskie, hiszpanskie, druga 
103 dekretaliow od papieza Damazego (366-384) do Grzegorza W. 
(590-604). By4' to zbior po Dyonizowym najwi~(~ej rozpowszech· 
niony; spotkamy si~ z nim jeszcze w niniejszym okl'esie 16). 

. Z hiszpaIlSkich zbrorow wymienic jeszcze nalezy tak zw. 
(~apitula Jl!lartini Bracal'ensis 17). Poehodzi z 6 stulecia, a za
wiera przepisy 0 swi~cenia(,h, 0 obowi~zkach klerykow, 0 prze
winieniach koscielnych, uJ'ozone systematyeznie w 84 l'ozdziabch. 
~~utol'em 'jest Marcin, metropolita Bl'agaI'yjski (t 580). Capitula 
Martini znane i uzy\vane by£y w ca4'ym kosciele, a mianowicie 
powtorzone takze w Colleetio hispana 18). 
- 5. Z Afrykanskich wymieniamy dwa zbiory systematyczne. 
.Jeden - z pieI'wszej poJ'owy 6 wieku - nosi nazw~ breviatio 
eanonum 19); autol'em jego jest li"ulgentius Perrandus, dyakon 

14) J ako appendix do II. tomu Opera S. Leonis M. w Paryzu. 
Po raz drugi bracia Ballerini (1757) jako appendix do III. tomu 
dzieJ'a cyt. w §. 4. POl'. zreszt'l; co do tego zbioru Maassen I. 490. 

15) P. Gams Das altspan. Kirchel1r. w theolog. Quartalschrift 
t. 49 (1867) str. 3. Maassen I. 667. 

J 6) Coll. hispana wydana jest staraniem h6l. biblioteki w Ma
drycie w dw6ch cz~sciach: 1808 Collectio canonum ecclesiae Hispanae 
i 1821 Epistolae deoretales ac Rescripta Roman. Pontif. Przedrnkowalle 
w Migne Patrologiae cursus completus (w Pary~u 1841 nst.) t. 84. 

17) Maassen 1. 802. 
18) Wydania: ze zbiorami koncyliow hiszpallskich mianowicie 

w zbiorze JYlansi'ego t. IX., dalej w wydaniu Hispanae (p. nota 16) t. I 
col. 613, w Bibl. jur. can. I. append. i Bruns Canones Apost. (1839) 
t. II. p. 43. 

19) Maassen 1. 799. 
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kartagillski. 'rmktuje 0 rozmaitych przedmiotach koscieInych w ten 
spos6b, i.e formuruje najpierw kr6tko zasad~ prawn1j;, a potem na 
jej popar(;ie przywodzi nchwaJ'y synodow grecki('h i afrykanskich. 
Z kOlleem 7 wieku powstaf wi~kszy jak poprzedni zbior systema
tyczny, concordia canonum, ktorego autorem biskup O1'esco
nius 20). Jestto wfasciwie i:'ystematyczne obrobienie zbioru Dyoni
zowego; materyaf, ktory Dyonizy zestawi./' chronologi(;znie, rozdzielil 
Oresconius wedle p1'zedmiot6w. Zt~d nadawa,t si~ dobrze ten zbior . 
do praktycznego uzytku i by./' tez eLi do pojawienia si~ dekretu 
Gracyanowego (0 czem nizej) bardzo rozpowszechniony nie tylko 
w Afryce, ale i w Europie 21). 

Opr6cz tych wfasciwych zbiorow ustaw koscielny(;h mam,Y 
z tego okresu inne jeszeze dziefa, ktore posfuzyc 1110g~ do pozna
nia 6wczesnego prawa. S~ to mianowieie tak zw. ksi~gi pokutne, 
ksi~gi rytuafowe i ksi~gi formularzy. 

1) Ksi~gi pokutne 22) (libri poenitentiaIes); 8~ to zbiory 
kanonow, dotycz1tcy~,h spowiedz.i i pokuty. Oznacza.i~c kar~ prze
winiell i wskazuj1j;c tem niejako miar~ kaidego przewinienia wedJ'ug 
wyobrazen wieku s~ one nie tylko waznell1 zrod4'ell1 prawa kosciel
nego, ale rzucaj~ takie 8wiatfo llfL stan oswiat} i cywi1izaeyi 
w ogolnosci 23). Xajdawniejsze ksi~gi pokuty powsta~y w drugiej 
pOfowie 6 wieku w Anglii i Irlandyi. Jako znakomitsze \vymhnia
my 24): liber poenitentialis powstafy za spraw~ Te 0 do 1" arc~yb. 
Kanterburskiego (1'. G68-690) i dIrt tego wedfug niego nazwury; 
sluzyJ' on za podstaw~ pozniejszym. Dalej Pocnitentiale Bedae 
V enerabi lis, (Bedp, 1- 735) pod tyt. de remediis peccatorum 

20) Maass en I. 806. 
21) Oba wymienione zhiory afryk. wydawano razem, mianowicie: 

Piotr Pitholl w Paryzll 1588. Franc. Pithon wraz z colI. DiOll. 
HadI'. (p. wyzej n. 13) 1609, 1687. Franc. de Hauteserre a Sal
vaison 1630. Chifflet 1649. Dalej w Biblioth. j. canOll. I. 448 i app. 
p. 23, w Maxima bibliotheca patrum IX. p. 480 M eerman na The-' 
saurus juris civilis et canon. (1751). 

22) P. szczegolnie: Wasserschleben Die Bussordnungen der 
abendl. Kirche 1851. K. Hilden brand Untersuchungen liber die germ. 
Poniielltialbiteher 1851. Veri ng Zur Gescll. del' Ponitentialblicller 
w Archiv. t. 30 (1873) sir. 204. 

23) P. Friedberg Aus deutschen Bussbiicherll. Eill Beitrag zur 
deutsch. Culturgeschichte (1868). 

24) Nie wszystkie libri poen. wydano drukiem; najwi~cej ogJ'osili 
Wass81'schJebeil 1. e. Kunstm<tllil Die l"tein. Ponitentialbiichor 
del' Angelsachseu 1844,p. takze Schmitz w Veringa Archiv. t. 33 
i 34 (1875) 
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i l~gberta z YorIcn (1- 764) de jure sa?er~otali: Z Brytanii prze
.c Iv te 1ibri poenit. do paIlS twa frankonslnego 1 da~y tu pocz1j;te~ 
~~dYm tego r~dzajn dzierom; mi~dzy autorami tychie zasIyn~h 
nia~owicie Ha1itgar, biskup kal11brezyjski. i Hr.abanu~ .Mauru,tl, 
opat w Fuldzie, a pozniej a.rc~b . .Mogunckl, .0baJ. w 9 wle~u. Ta:

5
ze 

'IV RZYl11ie l11iano osobne kSl~gl pokuty, ?oe~ltentlal: Romanum, ~, 
2) Ksi~gi rytua~owe (ordines, !lbelh de ~rdllle), ~zcze~'olme 

kosciofa Rzymskiego, wskazuj1j; nam me tylko oi)rz~dy hturgwzne, 
ale takie sposab post~powallia przy wyswi~ca,n~u bisku~6w, odpra
,,'aniu synodow i innych waznych aktach kosc18lnych 1 wYJasnU1JI); 
~~:n sal11em nieraz titosunki prawne. Najdawniejsze z nich si~gajl); 

'w GI'zegol'za W (590-604) a moie nawet Gelazego (492 do czaso' . , 

496) 26). , . . . 
:') WaznieJ'sze sa zbiorv formu1arzy, z ktorych naJdawmej
i) V" • • 8 . k 27) 

sze W kosciele RZYl11skim, libel' diurnus, sl~ga poczll;tkow Wle u . 
. Zawieraj~ one wzory na czynnosci i dokumenty prawne, ,a przyte~ 
daj1j; takie wskazowki 0 postanowieniach prawnych. Tak~e w pan
stwie frankOllSkiel11 by£y takie zbiory, ktore raze~ obra~l,a~y pl~awo 
8wie'ckie i koscie1ne; z tych najznakomitszym Jest zblOr mmcha 
.Markulfa z r. 00. . '-3 28) 

Dotll;d by./'a 1110wa 0 prawie powsta~em w s~mym:ie koscie1e; 
nadmieniono juz jednak wyzej, ze takze przeplsy prawoda:vstw 
swieckich nie by£y dla koscio£a bez znaczenia. Dotyczy to l11lan~

wicie prawa Rzymskiego, ktore pod dwojakim wzgl~dem stafo Sl~ 

waznem dla koscioJa i dnchowienstwa: raz ze cesarze l'zyll1Scy 

wydali wiele przepisow 0 stosunkach koscie!nych;, .~0~t6re ie 
w pallstwach german skich przyj~to zasad~, ze kOSClOf I ducho-

25) Do najnowszych czasow zaprzeczano, jakoby istnia~o t~kze 
osobne poenitentiale dla Rzymu, p. atoli Schmitz Das Poemtentlale 
Romanum w Veringa Arch. t. 33. . 

26) Wydania: Cassander w K.olollii 1559 .. M:b1l1on w ~u. 
seum Italicum (1687) t. II.; takZe MIgl:e. Pa~.rologla u. 79. M. Hlt-
torp. De divinis cath. occL officiis et mlllistems Col. 1?68. . 

27) Wydania: Garnerius w Paryzu ~680, p.onowlone staraUlem 
Rieggera w Wiedniu 1762 1'. Hoffman;l NOTY~ scnpt .. et n:onum;. coIL 
1730-33 (t. 2). Migne Patrol. t. 100. NaJno,,:s~e 1 naJlepsze. de 
Roziere Libel' c1iUrllUS ou recueil des formules uSl:oes p~r la chancel-
lorie pontificale, z komental'zem Baluziusza w Paryzu 1~69. . . 

2S) Wydania: Bignoll w Paryzll 1613, w BaluzlUsza wydamu 
kanitulal'Yow (p. lliilej) , Walt er Corpus jUl'. germ. (1824) t. IlL 
Ob'szerny" systematyczny zbior de Roziere _ Recueil g~~eral de~. for~~~ 
les usitees dans l' empire des Francs du tJ au 10 s18cle. Pans 18DtJ 
do 1861. 
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wiens two w stosunkach swyeh prawno-prywatnych podlegaj~ pra
wu rzymskiemu, eeclesia vivit lege Romana 2H) Znajomosc tego 
prawa czerpano z rozpowszechnionych w owezas zrodeJ; l11ianowieie 
w frankonskiem pallstwie i a Gotow zachodnich z kodexu Ala
rycha II., lex Romana Visigothorom, we WJoszech z kodexu 
i instytucyi Justynianskich jakotez z jego nowel, wccUug wyci~gu 
Juliana. Juz wczesnie jednak sporz~dzono w owych zradeJ odr~blie· 
zbiory dla uzytku koscielnego, z ktorych najwazniejszy. lex Romalia 
canonice cOl11pta powstaf we \VJ'oszeeh w wieku 9 30). 

Kapitularya kralow frankonskich, kt6re dotyczyJy stosunkow 
koscielnych, nie byJ'y zebrane osobno, leez szukac ieh trzeba w og61-
nych zbiorach kapituJaryow tego okresu. Sporzl!dziJ: takowy mia
nowicie okofo r. 827 opat AnseQ'isus z Laubes IV 4 ksieg'ach 

u • , 

z kt6rych dwie pierwsze zawieraj~ capitularia ecclesiastica. Do 
tego przybyJy 3 ksi~gi w lataeh 840 - 847, ufozone przez mo
gunckiego opata Benedykta Lewit~, ale zawiera.i~ce po wi~kszej 
ez~sci kapitularya zmyslone 31). 

Rzueil11Y tu jeszcze okiem ntL rozw6j prawa koscielnego na 
W sehodzie. Widzie!ismy, ze ze W Behodu tryskaJo gJ'O'wne ir6dJo 
prawa dla eaJego koscioh, ze mianowicie sobory powszechnie wV
f~cznie odprawiano na wsehodzie, a nawet uehvl'afy wielu synod(\w 
partykularnych uzyskaJ'y faktyeznie uznanie po za obr~bem kosc:iofa 
wsehodniego. Nie dJ'ugo jednak trwa~ ten stosunek ustawodastwa 
oryentalnego do powszechnego; jeszcze zanim przyszIo do sehyzllly 
greckiej, pojawiaJ'y si~ na W schodzie przepisy, ktorych nictylko 
kosciM Rzymski sobie nie pI'zyswoil, ale ktore ez~stokroc wyraznie 
pot~piL Dalszy zatem rozwoj prawa wsehodniego po opisanyl1l 
wyzej zbiorze Seholastyka nie nRlezy do wvk~adu historvi prawa 
powszechnego 32). ". 

89) P. 0 tem: Savigny Gesch. des rom. Rechts im Mittelaltes. 
(2 wyd. 1834-51), t. I. II, Stobbe Gesch. d. deutsch. Rechtsquellen 
(1860-64), t. I. 

30) P. Maassen I. 888 i IV rozprawie: Ueber eino lex Romana 
cano.l:ice c<:mpta, w sprawozd. filoz. histo1'. wydzial'u wiede11skiej alm
dem11 t. 3D (1860). Dot;zd ten zbior nie jest drukowany. 

31) Wyclania kapitularyow: Baluziu:;; w Paryiu 1677 i (cura 
P. de Chiniac) 1788. Walter Corpns j. germ. 1828 i Pertz Mo
num, Germ. histor. t. m. IV (l835), 

. .32) Koscio,j' wchodlli, sehyzmatyeki, trzYllla si~ gJ'ownie dwoch 
zblorow: 1) NOlllocanon p8,tryar. Carogrodzkiego F 0 cyusz a (okoJ'o 1'. 
883); takowy jest wfasciwie pl'zel'obieniem nomokanonu Scholastyka. 
powigkszonelll pozniejszellli ustawami, zw,j'aszcza uchwal:allli Soboru 
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C). ~Zbi6r Izydora ~amozwanca *). 

§. 6. 

U schyJ'ku okresu, 0 ktorym tu mowa, spotykamy si~ z faktem 
szczegolniejszego rodzaju: pojawia si~ rlzieJ:o nieznanego autora, 
lllaj~ce nibyto przedstawic cafozbior prawa koscielnego, a b~dil;ce 
w rzeczywistosci w znacznej cz~sci falsyfikatel1l, systematycznie 
i bardzo zr~cznie przeprowadzonym. JYIimoto zbior ten rozpowsze
(jhnia si~ bardzo szybko, wypiera wszystkie niemal dawniejsze 
zbiory i pl'zez wieki zazy Wa niezaprzeezonej w kosciele pO'Yi1gi! 

Rzeczone dziefo zostaje w zwiij;zku z opisanym juz wyzej 
zbiorel1l hiszpanskim; tenze stanowi niejako rdzerl prawdziwil;, do 
ktOrej autor przyczepH sfa!szowane .przez si~ przepisy, nadaj~c im 
przez to tern wi~kszy pozor autentycznosci. Jak sama tresc tak tez 
i nazwisko autora jest zmyslone; przedmowa bowiem poczyna si~ 

Trnllallskiego (z r. 692). Do tego komentarze mnicha Jana Zonaresa 
(okoJ'o 1'. 1120), i patryarchy Al1tyochenskiego Teodora Balsamol1a 
(okofO r. 1170). 2) Zbior lV[ateusza Blastaresa, sporzqdzony okoJ'o 
r. 1335. Zbiory te - jak w og61e zrod,j'a koscio~a wschodniego -
podaje najdokJ'adniej dzie~o wydane z polecenia rzqdu gl'eckiego pod tytu~em: 
(JV1rcaY,ua TWV Sciwv XCii lC(l(UV XClV(WCU)1 6 tom., w Atenach 1852-60 
(wydawcy G. Rhallis i Potli) , dalej cyt. dzieJ'o Kard. Pitry. 

*) Literatura hardzo ohfita - wymienialllY z nowszej: Blasco 
Do collect. canon. Isidol'ii Mercatoris 1760 (takze w zbiorze Gallanda 
t. II.) Ballerini De antiguis colI. (p. §. 4) P. III. c. 6. Ant. Thei
ner De Pseudoisidoriana canonurn collectione 1827. Kn us t De fonti
bus et consilio Pseudois. collect. 1~.32. Eic h horn Die spanische 
Sarnmlung, w rozprawach berlinskiej akaclellii r. 1834 i w Zeitschr. 
fill' geschichtl. Rechtswiss. t. II. (1849). Wasserschlebell Beitrage 
zur Gesch. del' falschen Dekretalien 1844. Tenie w Herzoga Real
encyclopadie f. prot, Theol. t. 12 (1860) i w Dovego czasop. t. 4 
(1864). Kunstmann Pseudoisid. Sammlung w Bonner Kirchenlexicon 
IV. Hefele Ueber den gegenwartigen Stand del' pseudoisid. Frage 
w theol. Quartalschrift 1847. Rosshirt Zu den kirchenrechtl. Quellen 
des ersten Jahrtausends n. zn den pseudoisid. Decretalen 1849. Weiz
sacker Die pseudoisid. Frage, w Sybla histor. Zeitschr. t. 3 (1860), 
tamze t. 7 (1862): Noorden Ebo, Hinkmar u Pseu_do-Isidor. Hin
s chi u s Decretales Pseudo -Isidorianae et capitula Angilramni 1863. 
RMh Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. t. 5 (1866). Maassen Eine Rede 
des Papstes Hadrian 1869 (1873), (takze w sprawozdaniach wi eden
skiej akademii t. 72). Tenze Neun Oapitel iiber freie Kirche u. Ge
nisscnsfreiheit (1876) str. 144 nst. Schulte I. §.53, 54. Phillips IV. 
§. 173-175. Phillips Lehrb. §. 29. Walter §. 95-99. Richter 
§, 38-39. 
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od sfaw "Incipit praefatio s. Isidori JYlere:atoris" 1), wznieeaj1);c 
tem mniemanie, ie autorem zbioru jest sw. Izydor, biskup Sewilski. 
Odklj;d wykry~o sfafszowanie, nazwano zhior eollee:tio Pseudo
lsi doria na. SHada siy Z nastypujl):eyeh cZysci: 

(I) Wstyp zawiera przedmowy, potem list areyb. Aurelego ~o 
papieza Damazego (t i tegoz odpowiedz, oba listy przez kOIh

pilatora sfa~szowane a majl):ee na celu stwierdzic aut~ntyeznosc 
kanonow apostolskich i podsuniytyeh !isMw papieskich; dalej 
rozprawy ordo de celebrando eonei1io. 

b) OZysc pierwsza zawiem 50 kanonaw apostolskich wed~ug 
Dyonizego (p. wyzej) i 60 faJszywych dekretaliaw, przypisanyeh 
r6inym papiezom od Klemensa I Ct 100) do :Melchiadesa Ct 31lj-). 

c) OZysc druga rozpoezyna siy rozprawl): "de primitiva ecclesia 
et synodo Nicaena" i zawiera procz tego: tak zw. constitutio 
Oonstantini ad Sylwestrulll, to jest sfa£szowany akt darowizny ces. 
Konstantego, Hory atoH juz przedtem hy~ siy pojawi~ 2); . dalej 
rozprawy "quo tempore sit actum Nicaenulll concilium", wreszcie 
kanony synod6w greckich, afrykallskieh, hiszpanskieh i galijskieh. 
Sl): one czerpane z autentycznego zbioru hiszpanskiego, z niekta-
1'8]11i zmianami. 

d) Trz80ia ezysc zawiera dekretales od papieza Sylwestra 
(t 335) do Grzegorza II. (t 731), miydzy temi 35 fa~szyw'yrh. 

Podsuniyte sl): mianowicie wszystkie dekretalia przed Damazym 
(366 - , pozniejsze zas wsuniyte pomiydzy autentyczne dekre
talia z Hispany 3). 

Oa~y ukfad dzie.f'a swiadezy 0 niepospolitych zdolnosciach 
autoI'a; samo zw~aszcza sfa£szowanie przeprowadzone jest z wielkim 
talentem. Juz to samo, ze czesei sfafszowane pomieszane sa z au
tentycznemi, ulatwi£o przyjyci~ pierwszych; ale i pl~6cz teg; umia·f 
autor zmyslonym przez siy przepisolll nadac wszelkie pozory auten
tycznosci. I tak ezysto podrmy przezell ustyp jest zrycznem po~a
ezeniem ustyp6w z r6znyeh zr6de~, kt6re w.rasnie pI'zez to pO£l):czenie 

1) Niekt6re rl,lkopisy majq; zamiast IVlercatoris "Peccatoris "; 0 tych 
dodatkach p. Hinschius w Dovego czasop. VT. (1866) i Walter 
§. 95 8. 

2) W dekrecie Gracyana zapisany pod c. 14, D_ 96. 
3) Opisana powy~ej kompilacya istnieje zreszt'1 w innej jeszcze 

kr6tszej redakcyi; jest kwestya hardzo sporna, czy obio redakcye po
chodzq; o~ samego autora, Iub tez czy kr6tsza jest tylko wyci'1giem 
obszernieJszej, p. 0 tem Hinschius cit. p. LII. Wasserschlebell 
w Dovego Zeitschr. IV. Walter §. 95 H Richter §_ 38 n. 17, 18. 
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inne-go llabie-mj~ znaczenia. Nieraz znowu podaje opinii); jakiegos 
prywatnego pisarza jako ustawy papieskl):, alba ustawy nowsze 
przypisuje pierwszym wiekom ehrzescijmlstwa. Z telli wszystkiem 
nie zmySla on zasad prawnych weale- nieznanych, lecz kie~kujl):ce 

juz za swoich czas6w opinie przyobleka w powagy prawa. Dodajmy 
do tego brak zmysJ'u krytycznego u sp6~czesnych, 'a zrozumiemy, 
jak kompilaeya Pseudoizydorow<l przez wield uchodzic mogJ'n za 
autentyezlll):. Az do wieku 15 zaledwie w pismach Stefana z rrournay 
(t ] 203) przebija siy pewne pow1);tpiewanie, zresztl): przed nim i po 
nim bez wahania powoJ'uj~ siy urzydownie i- nieurzydowllie na 
zawarte u Izydora przepisy. Dopiero w 15 stuleciu kardyna£ Mikofaj 
Ousanus (-r 1464) 4) i Jan z Torquemady (Joannes de Turrecremata) 
Ct 1468) 5) wystl):pili przeciw powadze zbioru Izydorowego, dajl):c 
tem poczl):tek dalszej krytyce. Kiedy mianowicie w 1'. 1523 wyszJ'o 
pierwsze drukowane wydanie zbioru 6, da£o to pochop do nowvch 
baclan krytycznycb. We Francyi Dumoulin 7) i Ie O.onte 8), w Ni~m
czecl~ .tak z:v. ~enturyatorowie Magdeburscy 9) zaprzeczyli autenty
tZIlOSeI z wlelkrm zasobem argument6w historycznych. vVystaDi.r 
jeszcze w jej obronie jezuita Franciszek Torres 10), ale otrzy~~aJ' 
od, KpJwil'l~kiego kaznodzieji Dawida Blonclella gruntoWlll): odprawy 11), 
~tora clowlOdJ'a sfahlzowania po llad wszelkl): w~tpliwosc. OCltl):d szfo 
JUz tylko 0 uzyskanie dok£adniejszych rezuItat6w eo do czasu 
i miejsca powstania kompilacyi, co do jej celu i autom. a miano
wieie takZe 0 dokJadne rozroznienie ustyp6w autentycznych i sfa£
szowanyeh. Pod tym wzglydem mamy w nowszych czasach barclzo 
szczeg6Jowe badania, zw.raszcza w niemieckiej literaturze 12), oparte 

4) W pismie De concordia cathol. lib. 3. c. 2. 
5) Summa eccles. t. II. c. 101. . 

. ' 6) To ~est, ,w. ~erlin'a ~ Zbiorze sobor6w (0 ktorym nizej) t. I. 
Paryz 1523 1 pozmeJ 1530, 1035. Przedruk wydania 1530 w Migne'a 
Patrol t. 130 (przez Denzingera). 

D. 22? iN wydaniu dekretu Gracyanowego (p; nizej) 1554 ad c. 2. 

8) . iN przedmowie do wydania dekretu Gracyana 1570. 
, , 9) .To jest. uczeni ~rot~stallccy, powofani do napisania htstoryi 

kosclelne~, w. dZle~e EccleSlastloa historia, congesta per aliquot studi~
sos ct PIOS VHOS III mbe Magdeburgica 1559-74, t. II. III. 

.10) Fr. !urrianus Adversus Magdeb. Centuriatores pro canon 
ApostoL et eplstolis rlecret. libri 5. Flor. 1572, Colon. 1573. . 

1028, 1{63~~ondellns Pseudo-Isidorns et Turrianns vapuluntes Geney. 

12) Znakomitsze pisma wymienione s~ na wst.gpie tego §. 
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na nowem, krytyeznem wydaniu Hinschiusa (t863) 13); pomimo to 
nic wszystkie jeszeze kwestye s~ wyjasnione. Zestawiamy tu wynik 

tyeh badan: 
1) Czas pow8tania przypada mi~dzy r. 847 a 853. Uzyt.e sll; 

bowiem zrodfa, 0 ktorych wiemy, ze wydane zosta./'y w 1'. ,847, 
a mianowieie zbior Benedykta Lewity. W r. 853 zas juz si~ po
wo£uj1l: na przepisy, umieszezone po raz pierwszy w zbiorze Izydo
rowym 14). W 1'. 857 cytuje go juz sejm odprawiony w Chiersy 15), 
a od r. 869 w powszechnem jest uzyciu. 

2) Miejscem powstania jest, jak nowsze badania wykaza~y, 
pal'uitwo fnmkOllskie :-h to wskazuje mianowicie ci1lgfy i szczegolny 
wzgl~d na tameczne stosunki, f?rma, j~zyk, uzyci~ zr~de~ part~
kularnych frankonskich, alba taktch co tylko w panstw10 frank on-

skiem by~y znane. .' 
3) Najmniej wiemy 0 autorze; jedni wymieniaj~ Bcnedykta 

Lewite, autora zbioru farszywych kapitularyow (p. wyzej) 16) 1 inni 
Hvkulfa 17) lub Otgara, arcyb. Mogunckich 1S), Rothara, biskupa 
z 'Soissons 19), wreszeie BJbonn., biskupa z Rheims 20) Zdaje si~, ze 
ten ostatni, jezeli sam nie jest autorem, to przynajmniej blii;lkim 
by~ autorstwu, gdyz sprawa Ebona 0 biskupstwo w Rheims bez
p~srednio jest dotlmi~ta i wiele przepisow zmyslonyeh jest wfasnie 

eelem wylntzania sIusznosci jego roszcz811. 
4) Wiele jest takZe sporu 0 to, jaki by.!' w~as0iwy eel dziera 

Pseudoizydont, i jaki wplyw jego na pozniejszy rozwoj prawa. 
Nie mozemy sie tn wdawae w szczeg6Iowy rozbior r6Znorodnyeh 
opinii; nas~e zp,patrywanie si~ jest nast~pujll:ee. Tr~dno .- jak to 
lliektorzy czyni~ - przypnScic, jakoby autor podHJ. Sl~ by~ tak 
systematyczllego fafszowania. bez wszelkiej, te~lden0Yl,. lub ze to 
uezYllir dIlL jakiego celu oso)mtego. Mog~y byc mezawodme UbO(5Zne, 
pomniejsze cele, ale te same przez si~ nie byJ'yby autora spowo-

13) W dziele wyzej cyt.owanem... . . . 
14) Mianowicie w obr01ll8 klm:ykow, k~orych E?o, lJlSkup z R~le1ms 

wyswi~ci£ w r. 841, a potem b1Skup. HlllCl~ar 1 synod w SOlSSo~S 
I" 853 usuneli. Te "narratio cloricorum'< podaJe B 0 u que t w Rocu811 
des histoires" des Gaules (1749), t. YII., p. 277. . . . 

15) P. Epistola synodalis ?aroli post synodum CanSlacum \~ ;b10-
rze l\1ansiego t. 15. col. 127 1 W Pertza Monum. t. Ill., p. 4u3. 

16) rrak miallo~icie Walter §. 9'7, n. 15, takze Yering §. 17. 
17) Eichhorn, Theiner w cyt. pis~ach. 
18) Blasco, Wassserschleben L Clt. 
19) Phillips, L cit. 
20) Hinschius, Richter 1. cit. 

- 29 -

dowafy do opracowania wszystkich niemal dzia~ow prawa kosciel
nego. mownym celem jego byfo raezej" aby wpfYll~e ~a .. ukszt~f
towanie stosunkow koscielnych w mysl pewnyeh opmll, ktore 
Jwc moze liczyJ'y juz w6wezas wielu zwolellllikow, ale nie 
J~iaJ:Y powagi prawa. Jako rdz81.'l tyeh opinii, a wi~e jako gJ'own~ 
tend~ncH falsyfikatu oznaczaj1l niektorzy ch~e wywyzszenia w:tadzy 
napieskiej

j 
nrcdania jej w organizmie koscielnym wi~kszego niz 

dot[~d znaezenia. Posuni~to si~ nawet do wniosku, ze ea~e fafszo
wanie inspirowane byIo z Rzymu 21). Jezeli krytyka historyezna 
wvkaza~a mylnosc tego ostatniego twierdzenia, to juz sama trese 
p~dsuni~tyeh przepis6w pouczy kazdego, ze tendencya takowych 
nie zawsze sprzyja wygorowanym roszczeniom Rzymskill1. Przewo
dnill; myslll; autora jest raczej zasada: w~adza koscielna reprezen
towana jest w hiskupach; w£adza zas hisknpia jest niezawisfa -
hiezawisJa przedewszystkiem w obee panstwa, ale niezawisfa takZe 
w abee innyeh wJ'adz koscielnyeh. Tak wywodzi autor, ze osoba 
swiecka biskupa ani skarzye, ani s~dzie nie moze; ze biskup nie 
moze bye s~dzony przez metropolit~, jeno przez synod prowincyo
naJny, ze nawet wyrok synodalny wymaga zatwierdzenia papieskiego; 
ze biskupowi z nakazu metropolity albo w1adzy swieckiej. uwi~zio
nemu, albo z biskupstWft wyzutemu, przysfuza tak zw. exeeptio 
spolii, to jest, ze nie moze mu bye wytoczony proces, pokll;d nie 
wroci na stolie~ biskupi~ 22). W istnlejl(;cyeh przepisaeh nie ll10gf 
autor znaleze popania 8wyeh twierdzen; uzasadnia je wi~c Zll1y
slonemi uchwafami synodalnemi i dekretaliami papieskiomi. 

.lakkolwiek jednak wywyzszenie w£adzy papieskiej nie byIo '--" 
bezposredni~ tendencYll: Pseudo - Izydora, to przeeiez z zasad przez 
niego przyj~tych i bronionyeh wypfywaly posrednio konsenkwencye 
na rzecz tejze wJ'adzy. Bo jezeli autor przemawia za niezawisIoscil): 
wbdzy biskupiej w obee wa'adzy swieckiej, to oezywista, ze t~ nie
zawisfose w wyzszym jeszeze stopniu przyznae musi papiezowi. 
Nawet hierarchiczne stanowisko, kt6re autor windykuje biskupom, 
poei~ga w rezultacie zwi~kszenie wfadzy papieskiej. Autol' bowiem 
przedewszystkiem stara si~ wyzwolie hiskupow zpod wIadzy metro
politOw, a r,zyni to w ten sposob, ze atrybueye s~uz~ee W owym 

21) Tak Feb rOllius (Holltheim) De statu ecclesiae 1763, cap. 
4, p. 511, a za nim Ant. rrheiner, i Eichhorn w cytow. pismach. 

22) Ta excepcya przeszJa zt~d do nauki prawa prywatn8go. i wp~y-
118~a niemaJo na teorya posiadania, p. Bruns Recht des Bes1tzes 1m 
MUtelalter u. in der Gegenwart (1848) §. 17. Goecke Dissert. inang·. 
de exceptione spolii 1858. 
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czasie metropolitom chce miee wykonane prz~z . papieza. ,a~z~e 
zatem autor staje po stronie papieia, tam IdzlB mu w~aselwle 
o wywyiszenie wfadzy lJiskupiej; rozszerza prawa papieskie kosztem 
panstwa lub metropolitow, nigdy kosztem biskupow. .... 

Idee lzydorowe nie s~ zreszt~, jak jui raz nadmwfilono; ze 
wszystkiem przez niego dopiero stworzone, mia!y one prawdopo
dobnie licznych mi~dzy wspo{ezesnymi zwolennikow. Ale pr~ez 
to w~asnie Zt' je Pseudo - Izydor sformu{owa~, ie je przeodzla~ 
w powagiZ prawa, przyczyniJ sif2 do us.talenia ~ako,,:y~b item 
samem wp~yn~.j' na rozwoj prawa. W te.] to okohcznoscl szukae 
naleiv w.!'asciwego znaczenia zbioru Pseudo-izydorowego. 

• Do kompilacyi Izydorowej przy.j'~czono bardzo wczesnietak 
zw. capi tula Angilramni, to jest ma.J'y zbior, trakt~j~cy 0 osk~
rzeniu biskupow i klerykow, ktory wed~ug jednych blSkup Angll-

o 

ram z Metzu darowae mia.r papiezowi Hadryanowi, wed!ug innych 
na odwrot Hadryan Angilramowi, (dlatego takZe capitula Hadriani). 
Obie supozycye s~ mylne. Zawarte tu przepisy slj; po wiiZkszej 
czesci sfa{szowane, bye moze ie pochodz~ od tego samego autora 
co" zbior Pseudoizydorowy 23). 

TYTUI... II. 

OD POJ,OWY DZIEWL<1TEGO WIEKU DO SOBOIW TRYDENCKmGO ',') 

A) Rozw6j prawa. 

§. 7. 

W tej epoce zrodfa prawa koscielllego przybieraj~ o~mienn~ 
postae, a to g.!'ownie w skutek zmian, ktOre d~kona.j'y sliZ .w sa
mymze ustroju kosrielnym, W~adza papiesk~ ?OWlem doch~d~1 teraz 
do znaczenia, ktOrego nie zna~y wieki dawllleJsze; pot~ga~eJ wzra.
sta przedewszystkiem na zewn~trz, w obec w~adzy. panst~oweJ, 
wzrasta jednak nie mniej i na wewn~trz, w obec hlerarchll ko-

23) Wydane Sil: capitula Angil~. wraz ze zbiose:Jl Pseudoizl~" 
a pr6cz tego p. Antoniego AgostIno Opera (1706) II~., p. u!f9 
i w zbiorach koncyli6w Labbe'go, (t. VI. col. 1528), HardoUll1a (t. III. 
col. 2061) Mansiego (t. XII. col. 903). 

*) Literatur~ podajemy ponizej przy poszczcg6lnych dziafach. 
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scielnej. Wszelki rZf.\d koscielny koncentruje siiZ teraz w r~ku pa
pieza: jest on nie tylko pierwszym z biskupow, nie tylko przedsta
wicielem jednosci koscielnej, ale dzierzy rzeezywist[f, 11ajwyz8z~ 

wJadziZ, jest najwyzszym prawodawcij; i najwyiszym s~dzi~. Sto
sownie do tego gJownem zrodJem prawa VI' tym okresie s~ prz e
pisy papieskie, prawo koscielne przewainie jest prawem pa
pieskiem. 

W miar~ wzrostu w~adzy papieskiej upada donios£osc sobo
roW powszechnych; pod wzgIi;ldem prawodawczym schodz[f one 
prawie do znaczenia Rady papieskiej, ktorej uchwaJy 0 tyle tylko 
majij; powagi, 0 ile im papiez takowej chee przyznac. Dlatego tez 
bardzo cz~sto og~aszali papieze uchwal'y synodalne w formie wl'a
snych k011stytucyi. Z poczl1tkiem 14 stuleeia poezyna, j ak wiadomo, 
upadac polityczne znaezenie papiestwa: 11a stanowisko jego wewn~trz 
kosciofa niemial'o to wpfywu stanowczego. Jakis czas zapanowa~ 
wprawdzie IV kosciele pqd przeciwny papiestwu. Sobory Konstan
cyenski i Bazylejski chcial'y ograniezy6, wl'adz~ papiesk:j" a punkt 
ei~ikosci rz~dow koseielnych przeniesc na episkopat. Ale te usHovvania 
nie odniosl'y trwal'ego skutku: przy koneu tej epoki widzimy 
papiezy w pe~ni wl'adzy, ktorej ieh owe sobory zamierza£y 
pozbawie. 

Odprawiono w tym okresie nast~puj~ce sobory powszechne 
SobOl' Latenmenski L 1'. ll23 za Ka.lixta II., Lateran811ski II. 1'. 

1139 za Innoeentego II., LateranCllski III. r. ll79 za Alexandra IlL, 
Lateranenski IY r. 1216 za Innocentego Ill, Lugdunski I. r. 
1245 za Inllocentego IV., LugdUllski II. r. l274 za Grzegorza X., 
Wiennenski r. 1311 za Klemensa V. Oharakter ekumeniezny wy
mienionych soborow nie podlega zadnej w~tpliwosci. __ Natomiast 
zakwestyonowany jest takowy cal'kowicie lub cz~sciowo co do synodow, 
odprawionych w 15 stuleciu, W szczegolnosci w Pizie r, 1409, 

. IV Konstancyi r. HJ4-14l8, i w Bazylei 1431-1443. W roku 
1438 zwol'a~ papiez Eugeniusz Iii. sobOl' powszechny do Ferrary, 
zk~d go w nast~pnYll1 roku przeniosl' do Florencyi. Wreszcie odby.!' 
si~ w r. 151;Z -1517 w Rzymie sobol' Lateranenski pi~ty. 

Wszakzez nie tylko co do podniotu wfadzy prawodawezej, 
leez takze eo do jej przedmiotu zasz~a w tym okresie wazna zmiana. 
W zrost wfadzy papioskiej, a w szczegolnosei wynios{e jej stanowisko 
IV obec nieskonsolidommej jeszeze w{adzy panstwowej, mia.!'y i ten 
skutek, ze rozliczne stosunki pmwne, ezysto swieekiej natury, 
mianowieie tez stosunki praw110 - prywatne dostal'y si~ pod ustawo
dastwo kosciola. Ztij;d tez w tym okresie przepisy w£adz koseielnych 
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dwoi:sty oka~uj~ eharakter: scisle koscielny i swiecki, inaczej mowi~c 
jestto okres prawa kanonieznego, w wfasciwem tego s~owa 

znaczeniu. 
Tyle 0 prawie powszechnem; odmiennym torem rozwijafo .si~ 

i w tym okresie prawo partykularne. rfu znowu g~oIVnem zro
dfem s~ uchwa.J:y synodol'\>- prowincyonalnych. Odby.J'o si~ takow'yeh 
bardzo wiele; mia.J'y zas przedewszystkiem na celu wprowadzenie 
lull ustalenie prawa powszeehnego, z uwzgl~dnieniem odr~bnych 
stosunkow miejscowych. Uchwa~y niektoryeh synodow prowineyo
nalnyeh - zw~aszcza w.l'oskieh i francuskich - umieszczono w ogol
nych zbiorach prawa powszechnego, przezco albo bezposrednjo 
naby.J'y znaezenia juris communis, albo doszJ'y do niego drog~ 

prawa zwyczajowego. 
W ten sam sposob wpJ'ywali biskupi na rozwoj prawa, b:~dz 

to sami, b~dz wespo.J' z synodami dyecezyalnemi. 
Odr~bne zrodJ'o prawa partykularnego powstaje IV tym okresie 

w tak zwanyeh konkordatach, to Jest umowach mi~dzy przed
stawicielami wradzy panstwowej i koscielnej, zawartych celem 
okreslenia niektorych stosunkow koscielnych. Wymieniamy jako 
wazniejsze, z ktoremi nam si~ pozniej cz~sto przyjdzie spotkae: 
konkordat W ormacyjski z 1'. 1122 mi~dzy papiez em Kalikstem II. 
a cesarzem Henrykiem V., konkordat Wiedenski (zwany taHe 
Aschaffenburgski) mi~dzy papiezem :M:iko.l'ajem V. aces. Frydery
kiem III. (r. 1448), konkordat mi~dzy papiezem Leonem X. a lcr6-
lem francuskim J.<'ranciszkiem I. (1'. 1516), wreszcie konkordat 
mi~dzy papiez em K1elllensem VII. a kr6lem polskim Zygllluntem I. 
7, r. 1525. 

B) Zbiory zr6dei. 

a) Do polowy XII. wieku *). 

§. 8. 

Zbiory kt6l'eslllY poznali w prZeS7,fYlll okresie, okaza~'y si~ 
wnet niedostatecznemi, gdyz pojawia.J'y si~ ustawicznie no we przepisy 
prawne, uchylaj~ce Iub zmieniaj~ce prawo dawniejsze. Zasz.l'a 
tedy potrzebfL nowych zbiol'ow, a to tem bardziej, ze w miar~ jnk 

*) Literatura Ballerini L cit. P. IV. c. 10-18. Rich tel' 
Beitdige zur Kenntniss del' Quellen des can. Rechts 1834. Sa vigny 
Gescll. des rom. Recllts im Mittelalter, 2 wyd. 1834, t. IL, viI. Aug. 
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wzrastafa pot~ga kosciofa, rozszerza.J'y si~ takze coraz wi~(;ej granice 
praktycznego zastosowania prawa koscielnego. Rzeczywiscie powstab 
az do po~owy XU. wieku bardzo znaczna ilose takich zbiorow 1), 
z kt6rych nie wszystkie nam s~ :,mane, a ze znanych znowu nie 
wszystkie dot~d wydane drukiem. Pozbawione wszelkiej cechy 
urz~dowej mia./'y te zbiory tyle tylko powagi, ile jej sobie zjedna~y 
wewn~tr~n~ wartosci~, mianowicie systematymmym i praktycznYl11 
ukl'adem. Wspolnem ich znal11ieniem jest, ze zawieraj~ wiele ma
teryafu nieautentycznego, zaczerpni~tego z Pseudoizydora, dalej 
ze obok przepis6w koscielnych podaj~ taHe cz~sto wycifl:gi z prawa 
rZYl11skiego. Posz~o to zt~d, ze juz teraz przekazane byfy s~dom 
duehownym rozmaite sprawy prawno - prywatne, kt6re wymaga:ty 
znajomosci prawa cywilnego. 

Ponizej wymielll.ijlY z tych zbio1'6w tylko niektore wazniejsze, 
mianowicie takie, z kt6rych p6zniej czerpaf Gracyan, ukfadaj~c 

sw6j dekret (patrz §. 10). W szczegolnosci: 
1) Mi~dzy r. 883 a 887 powsta~ we W.J'oszech zbior niezna

nego autonL, poswi~cony Anzelmowi, arcyb. Medyolanskiemu i zt~d 
nazwany Oollectio Anselmo dedicata:l). Zawieraw4cz~sciach 
uchwary synodalne, dekretales wed./'ug PS8udoizydora, i wyci~gi 
z instytucyi, kodexu i nowel Justynianskich 3). 

2) Oko~o r. 906 wydaf Re g in 0, opat klasztoru Prumienskiego, 
w dyecezyi Trewirskiej zbi6r pl'zepisow, niejako instrukcy~ do 
wizytowania dyecezyi, mianowicie wzgl~dem odbywania 8~d6w wie
cowych, pod tytu~em: duo libri de synodalibus causis et disciplinis 
ecclesiasticis 4). 

3) Bardzo rozpowszechniony mi~dzy gloRatorami XII. wieku 
by.J' zbi6r Burkarda, biskupa Wormaeyjskiego, przez autora 
collectal'iul11, pozniej zazwyczaj decretum zwany, a wydany mi~dzy 

Theiner Disquisitiones criticae 1836. Wassel'schleben Beitr. zur 
Gesch. del' vol'gratian. Kil'chenrechtssamml. 1839. Maassen w Pozla 
Vierteljahr. V. (1863). G. Phillips Del' Codex Salisburgiensis S. Petri 
Z l'ozpraw wied. akademii 1864. Phillips IV. §. 177. Schulte Kir
chem. L §. 56-58. Walter §. 100. Richter §. 53. 

1) Walter cit. wylicza takowych 37. 
1) Niedrukowany. 
3) Czerpal' je nie bezposrednio z zr6deI, lecz z lex Romana ca

nonice compta (p. wyzej stl'. 24). Maassen Gesch. str. 895. 
4) Wydania: Hildebrand w Helmstadt 1659 Baluze w Pa-

, 1 ' ryzu 671, przedruk. wWiedniu 1765, w Hadzheima zbiorze kOllC. 
t. II., dalej Migne Patr. t. 132. Najlepsze wydanie: Wasserschle
ben Reginonis Abbatis Prumiensis libri duo etc. w Lipsku 1840. 

RITTNER, Pl'. ko.cielne. 
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r. 1012 a 1022. SkJ'ada si~ z 20 ksi~g, jest bardzo obfity i dokJ'adny, 
fafszuje jednak cz~sto inskrypcye zrode!, przypisuj~c dawniejszYl11 
papiezol11 postanowienia z pozniejszych czasovy, a nawet uchwaJ'y 
synodalne Iub kapitularya. Oz~sto takze dopuszcza si~ mitor 
plagiatow 5). 

4) Z drugiej polowy Xl. wieku zaznaczamy dwa zbiory, to 
jest ~'lnzeIllla, bisle z Luki ct 1086) w 13 ksi~gach i kardyna£a 
Deusdedit Colcoro 1'. 1087) w -4 ksi~gach -- dlatego wltzniejsze, 
ze autorowie czerpali z rzymskiego archiwum 6). 

5) Dwa zbiory przypisywane I won 0 wi, biskupowi z Ohartres 
(t 1117), to jest decretum w 17 ksi~gach i pannormia (pisz~ tak~e 
pannomia) w 8 ksi~gach 7). Ozy Iwon. rzeczywiscie jest autorel11 
obu tych zbiorow, i ktOry z tych zbiorow sfuzy! za podstaw~ 
drugiemu, dot~d dostatecznie nie wyjasniono 8). 

6)Wl'eszcie zaIiczyc tu nalezy dzie~o A.Igel'usa, scholastyka 
Leodyjskiego (U.i.ttich) wydane oko:to 1'. 1128, libel' de misericordia 
et justitia, systelllatyeznie traktuj~ce 0 dyscyplinie koscielnej 9).Za
wiera wyci1);gi z dekretaliow autentycznych i nieautentycznych 
i z uchwa! synodalnych 10). 

b) Od polowy XII. \"lieku do soboru Trydenckiego. 

I. Corpus J'u,ris canom:ci. 

§. 9. 

Jestto okres najwazniejszy w historyi prawa kanonicznego. 
Prawodawcza dziaJ'alnose papiezy w tej wJ'asnie epoce dochodzi 

5) Wydanie pod tyt.: Burchardi, W ormac, eccles, episc. clecre
torum libri XX., w Kolonii 1543, 1560, w Paryzu 1549, przeclruk. 
Mig ne Patr. t. 140. 

6) Zbi61' Anzelma nieclrukowany, zbi6r Imrclyn, Deurcleclit wyc1al' 
Madinucci w Wenecyi 1869. 

7) Wydania dekretu: Pronto Opera !vonis, Vi' Paryzu J 647. 
Molinaeus Decretum !Yonis, w J.Jowen 1661. Migne 1;. Hi1. Wy
dania pannormii: Seb. Brant Libel' dem·et. s. Pannormia w Bazylei 
1499. Melchior a Vosmediano-Pannormia, w Lowen 1557 przedr. 
.lVIigne t. 161. 

8) P. Aug. Theiner Ueber Ivo's Y8rmeintliches Decret 1832. 
Sarigny Gesch. II. 304. Seh nlte I, 314. Walter stL 238. 

9) Wyd .. Martene NOYllS thesaurus anced. t, 5 col. 1020, 
10) Jeszcze wymieniamy: Colledio dnodecim partium, zawiera 

wiele wyci<}g6w z niCml(]ckich synod6w: collentio trinlll partinm z de-
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swego szezytu, a nieograniezaj1);c si~ do t,Yol'zenia no,,"ego prawa 
ZWnlca si~ takZe do uporz~dkowallia nagromadzonego przez wieki 
materya1u prawnego: do skodyfikowania prawa. I'u po raz 
pierwszy spotykamy ze zbiorami, ktore wysz.J'y bezposrednio 
od wfadzy prawoda wezej i zt1);d tez nie s~ juz prostemi kOlllpilaeyami, 
leez ustay,", kodexem. Inne znow nie maj~ wprawdzie tej 
eechy urz~dowej, ale w skutek wewn~trznych lub zewn~trznych 
przyczyn nabra,]'y tak wielkiego znaczenia, ze je w praktyce prawie 
1111, rowni stawiano z pierwszemi. Najwazniejsze z tych zbiorow 
uj~to pMniej Vi jedn~ cafoM, tworz1);c w ti1n sposob najwi~kszy 

po dzien dzisiejszy zbior prawa koscielllego, tak zw. corp u s 
j Ul' i s cano n ic i. W dzisiejszYlll swym ksztafeie sk£ada si~ takowy 
z nast~puj~cyeh pi~ciu cz~sci: z dekretu Graeyalla, ze zbiorow 
papiezy Grzegorza IX., Bonifacego VIII. i Klemensa V. wreszcie 
ze zbioru tak zw. dekretaliow luznych (extravagantes). Kazda 
z tych ez~sci llla odr~bne dzieje i odr~bny charakter, 0 kazdej 
'vi~c mowic nalezy z osobnP". Potelll dopiero nada si~ pytanie, 
ja !rie znaczenie ma corpus juris can. w earosei. 

§. 10. 

W szystkie zbiory az do wieku XII. bardzo utrudniary poznanie 
pravva koscieillego, raz juz dhttpgo, ze nie by~y zestawione W jedn~ 

carose, a cla,lej ze po wi(~kszej cZPcsei sporz~dzane byly bez systemu 
i dlatego obok pnlWf', obowi~zuj~cego zawiel'aJ'y przepisy przestal'zad'e, 
obok przepis6w prawa powszeehnego prawo partykularne. Zt~d przy 
praktyeznem uzyciu spotykano si~ z rozlllaitemi sprzeczllosciami. 

kretaliami do Urbana II, Ct 1099), collectio Caesaraugustana, znaleziona 
w l)ibliotece Saragoskiej, zhior kardynal'a Grzegol'za pod tyt. Polyearpus, 
z clekretaliami do Kalixta II. (t 1124). Zbiory te nie s<} drukowane. 

*) Literatura. Najdokfadniejsze wiadomosci 0 dekrecie podqje 
temz cyt. dzie.J'o Schulte go Geseh, I. 46 nst. Zdawniejszejliteratury: 
.T, H. Bohmer, w przedmowie do wydanego przez si~ corpus juris 
(1743), J. A. lliegger De Gratiano auctore decreti 1773, i De Gra
tiani collectione can, 1776. Sarti De clads archigymnan Bononiens. 
professoribus 1769-72, t. 1. JYIaassen Paucapalea, z rozpraw Wiecl. 
akademii (t. 31) 1859. Pried berg Eine neue kritische Ausgabe des 
corpus jur: canon, w Dowego czasopismie t. XIV. (1877) str, 1 nst. 
Phillips IV., str. 137. 

3* 
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Tym niedogodnosciom mia£ zaradzic zbior, ktOry dzis znamy pod 
nazwa dekretu Gracyana. 

Autorem tego zbioru jest Gmcyan, rodem W£och, nl1~ch 
IV klasztorze Bolonskim sw. Pelixa i nauczyciel prawa kanonicznego 
w akademii Bolonskiej. Ozas powstania jest po£owa XII. wieku; 
nowsze badanitt okreslaj~ go blizej na lata 1139--1142 1). S~m 
Gracy,m nazwar Gwe dzie£o concordia discordantium canonum, bo 
gJ'6vmym jego ce1em byJ'o pogodzenie sprzecznosci, zachodzq;cyrh 
w dotychczasowych zbiorach. Od kOilCa XII. w. ustalHa si~ nazwa 
decretum Gratiani, cz~sto tylko decretum. 

Dzisiejsza forma dekretu Gracyanowego jest nast~pujq;ca. Oary 
dekret podzieIony jest na trzy cz~sci (p art e s): 

1. Oz~sc pierwsza dzieli sj~ znowu na 101 rozdziafo.w, 
distinctiones"a kaida dystynkcya zawiera pewnq; Hose ust~p6w 
ze zr6deJ', ktore si~ zowiq; canones cz. capita (takZe decreta). 
Jest w tej cz~sci mowa 0 zr6d,hwh prawa (dist. 1-20), dalej 
o osobach duchownych i urz~d[L0h koscielnych (dist. 21-101) 2). 

II. W drugiej cz~sci przedstawia Gracyan 30 wypadk6w pr:l
wnych, causae, dotyczq;cych rozmaitych przedmiotow. Post~puJe 
w ten sposob, ze opowiedziawszy takq; spraw~, causa, \vysnuwa 
z niej pytania, quaestiones, ana ich odpowiedz przytitf:za wyei1):gi 
ze zrodeJ, can 0 n e s cz. c ~L pit a. rrak wi~c kaMa causa rozpada 
:,;i~ na pewnq; ilose qua,estiones, a kazda znowu quaestio na cr:no:oes 
czyli capita. Przy 33ciej causa nasun~~o si~ autorowi pytanie 
dotyczq;ce pokuty; da~o mu to powod, ze wsuni);d' tu jako quaestio 
3 traktat "de poenitentia", Ten jest obecnie podzielony na 7 dy
stynkcyi, z ktorych kazda zawiera pewn~ Hose kanonow. 

III. rrrzeciiL wreszcie cz~se traktuje 0 nabozenstwie i sakm
mentach i dzieli si~ jak pierwsza na dystynkcye i capita. Dystynkcyi 
jest pi~c, 

Od samego Gracyana pochodzi tylko podzia:r na 3 partes, 
i podzia~ drugiej cz~sci na causae i quaestiones. Reszt~ podzia{u 
c1okonal' UCZ611 jego Paucapalca. Dawniej jednak nie liczbowano 
capita, uczynB to najpierw Karol Dumoulin w edycyi dekretu 
z 1'. 1554. 

1) P. Thaner Ueber Eutstehung u. Bedeutnng cler Formel salnl 
seclis apostolicae auctoritate in den pllpstl. Priyil. z sprawouL Wie
def18kiej akademii (t. 71) 1872. Schulte Gesell. L 48, 

2) Pierwsze 20 dystynkeyi nazywa Graeyan ]1rincipium, initi UUl, 

reszt~ traetatus orclinandorml1. 
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W:rasciwom zrod!em 8a we wszystkich cZi,lsciach owe canones 
cz. eapita, Hore Gracyan p;zywodzi "na poparcie swycb. twierdzel1. 
Sato gJ'6wnie wyci~gi z uchwaf synoduw powszechnych i partyku
la;'nych i z list6w papieskich. Gracyan nie czerpa~ atoli bezposrednio 
z pierwotnych zroded', ale z pozniejszych zbiorow, mianowicie ze 
zbioru Dyonizowego (stL Pseudoizydorowego i z kompilacyi wy
mienionych w §. 8. Najp6zniejsze ir6dra, zawarte w dekrecie, Sq; 
uchwaly 80bo1'u Lateranenskiego, odprawionego 1'. 1139 za Inno
centego II. Do kanonow przez samego Gracyana przywiedzionych 
pododawali glosatorowie dekretu inne jeszcze ~Tyc~ll:gi ze zrod~~, 
spisuji);c je zrazu na marginesach a potem wClelaHc:,: ~e~t. re 
kanony, nie pochodz~ce od samego Gracyana, lecz od pozmeJszych 
Humaczow dekretu, zowii); si~ paleae, podJ'ug pierwszego ucznia 
Gracyana Paucapalea 3). Liczba tych paleae, 0 iIe je clot~d sprawdzono, 
wyn~si okofo 160 4) . .Maj~ one obeenie liczb~ tak samo Jak kanony 
Gracyanowe, mianowicie pocz~wszy od edycyi Ie Conte'a (1'. 155G). 

" Obok tych wJasciwych zrode;j' zawiera jeszcze dekret inn ego 
rodzaju ust~py, a to tak zwane d i c ta Gra t i ani (takZe paragr~phi). 
Sa to kr6tkie teoretyczne wywody samego Gracyana, w ktorych 
albo przytacza jakq;s zasad~ prawni);, popart~ potem wyci~gami ze 
zr6det albo tez wyjasnia te ir6d:ra, godzq;c mianowicie nadaj~ce 

sie spl~zecznosci. Jestto niejako wyk£ad prawa kanonicznego, kto
re;l1U za Mo i poparcie s:ruz~ wyci~gi ze zrodeL Oprocz Wd'asciwego 
textu (kanonow i dyktow) znachodzimy jeszcze. w dekrecie jako 
wazne dodatki tak zw. rubricae i insc1'iptiones. Pierwsze s1!; 

to napisy nad kanonami;, podajq;ce w krotkosci tresc kanonu; nie 
llaleza zatem wprawdzie do zrode~ pral'm, ale s~ waznym srodkiem 
interpretacyjnym, bo swiadez~ ja,k glosatorowie rozumieli dotyczll:cy 
ustep. Rubryki pododawa£ Vi' cz~sci juz sam Graeyan 5). Inskrypcye 
Si); takie napisy nad hnonami, wskazuji);ce z j,tkiego ~rodl'a tako:Ye 
zaezerpni~to, n. p. ie jest to uchwahL tego Iub owego synodu, lIst 
tego lub owego papieza. rl'e inskrypeye bardzo cz~sto s~ myIne 
i nOWSZq; krytyk~ sprostowane. 

Jak z powyzszego opisu widzimy, rna dzie.fo Gracyana dwo
isty charakter: jest zbiorem ustaw, ale jest tez samoistn~ pr~c~ 
literacki);o Zr~eznie te d\'.fL kierunki skresliJ' Gracyan ca.rkowlty 

3) P. rozpraw(~ SehultGgo Die Pal(~a(J im Heeret w rozpr. Wied. 
akademii 1875. 

4') S eh ult e Gesell. L 590 
5) A nie c1opiero Paueapalea, jak dawniej cz~sto twierdzono, p. 

::Ilaass"ell Paueap. p. 36 i Schulte Geseh. 1. 53. 
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obraz .. ~tip6J'ez~snego prawa koscielnego, a sk'reMiJ' go nie Jak 
dawn:eJt;l komplh~toro\vie sposobem mechanicznym, lllieszcz~c jedne 
przeplsy po drugldl, leez polil;ezy,!' je w pewn~ orgariiezll~, f:iyste
lllatyeznil; ealoM, usuwaj~c za pomoc9 interpretaeyi sprzecznosCi. 
ktore wyplywaJ'y z nieuporz~dkowanej masy przepif:iow koseielnych;. 
On piel:WSzy podn~osJ' prawo koscielne do znaezenia samois"tnej 
d'yscyplm~ prawneJ, on tez byl pierwszym jego nauezyt:ielem 
w sJ'awneJ szkole Bolonskiej. ,r szystko to ralelll-- W6\Hletrzne za
lety dzieJ'a i wybitne naukowe stanowii:;ko autora- zjedn~.fo dehe
towi Graeyana takie wzi~eie, 7:8 ohok nicgo osti1e juz nie mugJ' 
zaden ze zbiorow dawniejszych. Jeszeze bardziej zas ustaliJ'o 
znaezenie deluetu przez to, ie takowy stanol,yil' takie podsta\\\') 
wykJ'ad6w prawa kanonieznego W Bolonii i b\-1' DrleZ dJ'~wie lat~ 

• ~ b 

wyJ'~cznYlll przedmiotem naukowej dzia:talno~ci Izlosatorow. Przv~ 
zwyezaj.ono .si~ tedy widziec IY dekrecie ~ jedyn~' zbi6r 
prawa 1 gdZle przysz4'0 povml'ac nlt jaki przepis prawny, eyto-
wano go I'FecUug dek1'etu, tftk IV mmce jak IV Z tem 
wszystkiem nalezy zawsze pami~tac, ze dekret jest tylko 
p:'ac~ prywatll~ i ani przy swem powstaniu aEi nigdy pcizniej 
me n~by~ c~larakteru kodeksu. t:lama vvi~c okolicznosc, ie jakis 
przepls znacllOdzi VI' 7.biorze Gmeyana, nie nadaje mu ieszcze 
~fas~~osc~ ustawy .. ~aleiy raczE\j kwest.r~, ezy taki przel;is jest 
OiJO'~I~zu~~ey, OC81:Ie ze wzglPcrlu 11n kaidy poszezegolny wypadek, 
nalezy. WI~: ;V razw W1i:tpl.i;v:,~ci. bactae pochodzenie przepisu. P1'zy
tom me wl~ze nas oczywI~cle mskrypcya, leez pozostawione jest 
wolne pole krytyce naukowej. IV eo ust~
pow, zaczerplli~tych z Pseudoisydorit, nie moina takowym przy
zn~';mc ;110~y pra~va dh tego,ie je przyji,ld' do swego 
Z?lOru. Nalezy atoll pod tym wzglPcdem zwazyc, ie niekt6ro p1'z8-
pISy ~odane przez Gracyall[~, jakkolwiek pierw otnie nie miaJ'y 
powa~l p~'awa, dost~piJ'y takowej pozlliej na podstawie zwyczaju. 
ObOWI~zuH O1~e w takim razie, leez nie jako ustrLWy, jeno jako 
prawo zwycza,Jowe. 

." Drukiem wydaJ' dekret Graeyana po raz pierwszy Henryk 
Egges teyn w 8trassburgu r. 1471; z p6zniejszvch nader licZllvch~ 
edycyi zasJ'uguj~ na wZl1liank~: wydanie ~'lnt01;iego Dell1oeha~'es 
(w Pa1'Yzu 1547), ktore pierwsze podaje w notaeh krvtvb. 
mianowic!e illSkrype:yi. Dalej jesze:ze pod tym wzgl~demU idzi~ Karol 
!}umonllll (w Lugclunie 1554), it nadto po raz pierwszy liezbuie 
kanony, nie licz~c jeclnflk paleae (uczyniJ' to llopiero Le 00 n t e 
IV edyeyi paryskiej z 1'. 1550). \f szystkie te ,\'yclania. mieseiJ'y 
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jedllak wiele bf~dow i ust~liie musiaJ'y w obee wydania ofieyalnego 
sporz~dzonego z nakazu papiezy. Po soborze Tryclenckim bowiem, 
ustanowi.t papiez Pius V. (1'. 15130) osobn:t; komisY:t;, zrozon:t; z kar
dynalow i uezonych, ktcira mia.fa zaj~e krytycznem i pop1'awnem 
wydaniem ca~ego eorpus jur. can. (p. nizej), a p1'zedewszystkiem 
d~kretu Grae:yana. Byli to tak zw. corree:tores Romani. III roku 
1580 ukonczyli swe pnwe, a w r. 1582 pojftwiJ' si~ dekret G1'a
cyam w Rzymie w nowej edycyi. Korrektorowie przyczynili si~ 

bardzo wiele do poprawy textll, it mianowicie sprostowania napi
~uw; wydanie iell stanowi podstaw~ wszystkich pozniejszych, 
a text przez nich ustalony uwaza si~ jako ofie:yalny 6). Oczywista 
jednak, ze krytyb naukowa dosz.l'a w nastPcpnych czasach pod 
wielu wzgl~clal1li do llowych rezultat6w i dla tego wydania po·· 
jJfftWlle nie byJ'y zbPcdnemi. JY[i~dzy temi najlepsze s~ wydania 
Justyna Henninga Boehmera (w Halli 1747), i Bmila Ludwika 
mch tera (w Lipsku 183Ei). Obecnie wychodzi staraniem profesora 
lipskiego Emila F 1'i ed b er ga ponovvne wydanie, kt01'e ma zuzytkowac 
wsz.Ystkie wyniki nowoczesnej krytyki 7). Dawniejsze wydania - takZe 
rzymskie--s~ z glos~; ostatnie glosowane jest Iugdunskie z 1'. 1071. 

Jeszcze e:o do sposobu cytowania. Dawniej eytowanQ pocz1i:tko
wemi S.fOWllllli kanonu z dodatkiem "in decretis". Dzisiaj lllamy 
o vyiele wyg-odni~jszy spos6b eytowania. I tak w pierwszej cz~sci 

podaje si\l liezb~ kanonu i dystynkcyi n. p. c. 1. D. 56.; W cz~sci 
drugiej liczbQ kanonu, kauzy i kwestyi, n. p. c. 29. O. 17 quo 4, 
<1 co do kwestyi 3 e:ausae 33, tylko liczb~ hmonu i dystynke:yi 
z dodaniem "de poenitentia", n. p. c. 45. D. :2 de poenitentia; 
w trzecleJ jak w pienvszej, tylko dla odruznienia dodaje si~ 

e:onsee:ratione", 11. p. C. 1. D. 1 de eons. Niekiedy przed liczb~ 
kanollu k.[ad~ jego p0t:zl}tkowe sJ'owrL, n. p. c. Presbyterorulll filios 
1. D. 56. 

Zbiory pogrctcycmowe *). 

8. 11. 

Przepisy wydano po dekree:ie Gracyana zwano extravagantes, 
t. j. literae decretales, quae extra decretum Gratifmi yagabantur, 

6) Blizsze szezegoJ'y 0 korrektonteh i ieh pIaey zob. Phillips IV. 
str. 194. Schulte Gesch. I. str. 74. Friedb erg' I. cit. 

7) Corpus juris canonici. eeEtio lipsiensis secunda post Aemilii 
Lucloy. Richteri curas ... recognuyit et adnotatione eritiea instruxit Arm. 
Friecl1Jerg. Lipsk 1876, 1877 (dot'ld 3 zeszyty). 

*) Literatura., SdlUlte Gesell. 1., §. 16-19. Aug. '1'heinel' 
Comment. de Rom. Pont. decretalium antiguis colI. 1829. Tenie Re-
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DOflJ:czano je zazwyezaj do dekretu. Takich luznych dekretaIi6w 
namnozy~o si€ juz w XII. wieku bardzo wiele, bo byfa to wfasnie 
epoka bardzo pJ'odna pod wzgl~dem ustawodawczym, epoka papieMw 
takich jak Alexander III. (1159-1181), Lucyusz III. (1181-1185), 
Klemens III. (1187-1191), Innocenty III. (1198-1216). Do tego 
przybyfy uchwafy trzeeiego i ezwartego Bobom Lateranenskiego 
(1". 1179 i 1215). PowstaJ'y tedy zbiory extrayagantium; najdawniejszy, 
co na nas przeszedJ', jest appendix concilii La t e r an en sis, zawie
raj~cy uchwafy 3go soboru lateran. i dekretaIes do KIemensa III. . 
(1191) 1). Mi~dzy temi zbiorami bylo pi€c kompilacyi, najbardziej 
rozpowszechnionych, a mianowicie przez szko.j'~ BoIonsk~ przyj~tych 
i glosowanych. Zowi~ je compiIationes antiquae, prima, 
secunda i t. d. 

1. Oompilatio prima ulozona mi~dzy r. 1187 a 1191. 
Autorem jest Bernard, ze byf rodem z Pawii i tamze proboszczem 
Papiensis zwany 2). Umiescil on w swym zbiorze, ktory sam nazwaf 
breviarium extravagantium, dekretales pograr:yanowe do 
papieza Klemensa HI. (1187--1191), a procz tego niektore 
dawniejsze, ktore Gracyan pomimtL Materyal ten podzieIi£ na wzor 
rzymskich zrode£ na ksi~gi i tytufy. Ksi~g jest pi€c; w pierwszej 
jest mowa 0 zr6dlach prawa i 0 hierarchii, w drugiej 0 s~dach 

i pl'ocesie, w trzeciej . 0 duchowienstwie w og61nosci, w czwartej 
o pl'awie mafzenskiem, w pi~tej 0 prawie i procesie karnym 3). 
Oznaczano ten porz~dek wierszem: judex, judicium, clerus, connubia 
crimen. System Bm'narda przyj~1i wszyscy pozniejsi kompilatorowie 4). 

chel'ches sur plusieurs collections inedites de decretales du moyen. age 
1832 (obie rozpr. w Disquisitiones crit. p. 1 sq.). Las p e YIe s Prae
fatio ad Bernardi Papiensis Summa decretalium 1860. Laurin Die 
DecretalenssammL VOl' Gregor IX. w Archil'. t. XII. (1864). Phillips 
IV. §. 182-183. Walter §. 105. 

1) J estto juz druga recenzya; w pierwotnej formie si§ga~a a ppen
dix tylko do Lucyusza III. (1181-1185). P. 0 tem i W ogo18 0 zhio
rach przed compo prima Schulte Beitr. zur Gescll. des canon. R von 
Gratian bis auf Bernhard v. Pavia, z spraw. Wieel. akael. (t. (1), 
1873. i Gesell. I. 76. Drukowana jest appenelix w zbiorach koncyliow, 
Hardouin t. VI. col. 1693. Mansi t. XXII. col. 248. 

2) Dokhtdn:); 0 nim wiaelomosc podaje Laspeyres 1. cit. i Schul
te Geseh. 1. 175. 

3) Rrocz tego jest tu tytu~ de privilegiis, ele verborum significa
tionibus, ele regulis juris. 

4) Wyelania: Ant. Augustinus Antiquae coIL elecret. w Lerielzie 
1576, 1592. Labbe (z notami Kujacyusza) w Paryzll 1609, przedr. 
1769. J. A. Riegger w Fryburgu 1779 (niedokonczone). 
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2. Oompilatio tertia zowie si~ zbi6r dekretali6w Innocen
te 0 III. (J 1 H8-1216), ktory z polecenia tegoz papieza u£ozy~ 

gr 1210 notaryusz J'ep"o (poznieiszy kardynaf) Piotr Oolliyacinus w . • 0 v 

Benewentu. Zawiera tedy dekretales z lat 1198--1210. Uld'ad z . .. . 
,wnetrznv J' est ten sam co w kompilacyi pierwszeJ, ZOWIe Sl€ zas ze " . v .. 

trzeci~, poniewaz zawiera p6zniejsze pl'zepisy, jak powsta1a po meJ 

kompilacya druga (p. nizej). 
Oompilatio tertia jest pierwszym zbiol'em urz~dowym; 

papiez publikowaJ takow~ jako ksi~g~ ustaw, przesy~aj~c j~ osobn~ 
bula uniwersytetowi Bolonskiemu 5). 
. " 3. Luk~ pomi~dzy kompilacyl); pjerwsz~ a trzec~~ zapeJ'nia 

compilatio secunda, uroiona tym samym co poprzedme, syst~m61~ 
przez Jana Walijczyka (Joannes Galensis) w kr6~c~ po ll:omp:l~cYl 
trzeciej. Zawarte tu sl); nadto dekretales dawmeJsze, pomlmt;lte 

w c.ompilatio prima 6). 
4. Uzuperniaj~c trzecj~ kompilacJil; zestawif nieznany na~ 

auto!' zwykJ:'ym sposobem dekretales z ostatnich szesciu lat panowama 
lnnocentego III. a willc z lat 1210-1216, dodaj~c niekt~re d~
wniejsze, w tamtej kompilacyi pominillte. J estto com p II a t 10 

qua rt a 7). 
5. Oompilatio quinta zawiera dekretales papieza Hono

ryusza III. (1216-1227) do r. 1220 i kilka ustaw cesarz a Pryde
l"yka, n. dotycz~cych stosunkow koscielnych. Autora nieznamy 8). 

Ifonorvusz III. przes:ta! ten zbiM osobn~ bul~ (z roku 122li) 
slawn~mu nauczycieJowi BolOllskiemu rrankredowi, tudziez 
uniwersytetowi Padewskiemu, nadaj1l:c mu przezto charakter ofi

cyalny 9). 

5) Druk. wraz z bu1:); publikacyjll'l; w eyt. (nota 4) eelyoyaeh 
Augustyna i Labbego. 

6) Druk jak powyzsze. 
7) Druk. jak powyzszc. 
8) Ze nim nie jest Tankred, p. Phillips IV. 232. Schulte 

Gesell. L 90. 
D) Wyela,j' wraz z bu1:); pnblikacyjll<~: Illnoc .. Ci~Ollius w ~l'uluzie 

11:)45, ponowiJ' to wydanio z w1:asnemi aelnotacyaml Joz. Ant. Rleggcr 
w Wieell1iu 1761. 
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2, 0 e ere t a I e s G r z ego r z a IX. *) 

§. 1.2. 

W 1'. 1230 poled~ papIez Grzegorz IX. (1'327-1 spo-
wiednikowi swemu Rajmundowi z Ponnaforte 1), aby ',10 ;.-;biorow 
pogracyanowych uJ'ozy£ jeden zhi6r systematyczny. i UWIYB111i£ 
go vV1'ftSnemi dekretaliami Grzegorza IX. Hajmund wywi1);;'-;ft~ 

z swego zadania ,y roku 1:234, a uJ'ozony przez81i zbior otrzyma~ 
na;'-;iv~ decretales Gregorii IX. i stanowi elzis drug1); CZE;8C 
corpus juris canonici. 

Pod wzglE;dem systematycznego uk.tadu poszecU Rajmimd 
drogq. uto1'ow~m1); przez Bernarda Pawijskiego (§. 11. 1.), to jest 
podzieli£ IHvoj zbior na piE;C ksi1);g, ktOryeh tresc oznacza znany 
juz nam wiersz judex, judicium, elerus, connubip" crimen. KsiE;gi 
dzielq. 8i~ na tytu~y, gdzie s~~ przytoczone ust~py ze zr6def jako 
osobne rozdziary, capita cz. canones Kazcly tytu~ ma rubrykE;, 
oznacza:ll1cq; tresc jego 3), a pnScz tego takitz rubryk~ i inskrypcYf!: 
kazdy rozdzia1 z osobna. Jezeli ta sama ustawa dotyczyJa rozmaitych 
przedmiotow, 1'o1OdzieliJ j1/; na ust~py i poumieszcza1 takowe stosownie 
110 przyjE;tegosystemu. Jl/Iaterya1u zrodfowego zas dostarczyiy tak 
zw. compilationes antiquae, ktoresmy poznali w popr1Oedzajq;cym §., 
a dodanych jest okoro it);) ustE;poW pochodzq;cych od Grzegorzp, IX. 

O1Oynn05c jednak Rajmunda nie bYllt wY~f!;cznie kompilatorskq;; 
mia£ on 10 nakazu papieskiego USUllq;C zachod7q;Ce w zrodfach 
sprzecznosci i opuseic co by10 zbytecznem.Jezeli zatem w davmiej
szych kompilacyach znalaz{ sprzeczne orzeczenia, umiesci1 tylko to, 
kt6re mu zdaio wiE;cej uzasaclnione; 10 dw6ch Iub wi~cej ust~p6w 
traktuj~cych ten sam Iub podobllY przedmiot, zatrzymaf 1Oa1Owyczaj 
tylko jeden. POBzed&, w tym kiel'Ullku nawet Z,L daleko; skr6ca1 

'") Li teratura. Teraz przedewszystkiem drugi tom Schllltego 
Gesch. d. Quell. (1877) str. 3, nst" a z dawniejszej: J. H. Bohmer 
w pl'zedmowie do 2 tomu corp. j, can. (1747).Th e iner Disquis. 
criticae. Phillips IV. §. 184-187. Walter §. 106. 

1) Nalezaf do zakonu dominikan6w i jakis czas (1238-40) 
tegoz gmlCmiem, W velar kilka clzie,j' tresci teologiczno - pIa wniczei. 
P.~ bliz;zq, 0 nim wiadolllosc S c h u 1 t e Gesch. II. 408. " 

2) Ra~em jGst tytu.J'6w 185, kapit6w 1961, z 
clodane: 32 w ksi§dze I., 5 w ks. II., 44 w ks. III., 

3) Niekiecly juz tp, ruhryka n8 secle' 
vacante aliynicl inllOYetur (III. 9), pro spiri-
tualibus exigatur vel promittatur (Y. 
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bowiem text ustaw, przytaczajifG samo tylko orz(\(,zenie, Z 0puBzcze
niem wyfuszGzOnego tamze faktu 4). Przezto nieraz ust,,,Wtt przedstawia 

w niew1'aseiwem swietle 1 przybieraj~e cechfi nacHo ogolnf!;, 
podczas gely cz~sto wywoJ'aJ j~ v,1'asnie t,ylko ow spe0yalny f~lkt 

i towarzyszitee mu okolicznosci. Stanmiem tedy by.J:o pozniejszych 
Yl'Jdawcow wrocic do pierwotnego textu, c1odaj~e opuszczone przez 
Hajmunela ust~py, tttk Z1,V. paTtes decisae. 

Co tyczy zewn~trznej powagi tego zbioru, to 111a siE; tu 
rzecz zupernie inaczej jak z dekretem Gracyana. 'IV buIli bowiem 
wystosowflllej do holOliskiego i paryskiego uniwersytetu 5), ogJ'osiJ 
Grzegorz IX. zbior przez Rajmunda u~ozony jako ksi~gE; ustaw. 
1'em samem kazdy przepis zawarty w tym zbio1'ze ma moe obo
\Yi~zuj~,cf!:, bez wzgl~du na to, kiedy i przez kogo pierwotnie bya 
wydany - obowiE,)zuje jako ustawa Grzegorza IX. Ohocby siE,) wi~e 
okazalo 1 ze ten Iub ovv- pr10epis nie jest autentyczny Iub ze inskrypeya 
jest mylna, nie ma to zHc1nego wp1ywu na jego znaczenie prawne. 
Nalezy uwazac rzecz tak, ze z moey swej vvJ'adzy prawodawczej 
ogiosiJ papiez kodex, a w obee tego oboj~tn1!: jest okolicznosc, ezy 
poszczeg61ne postanowienia tego koclexu jnz dawniej obowi~zywa1'y. 
IV skutek publikacyi papieskiej mvazaja: one wszystkie jako 
wyd~me jednoczesnie w r. 1234, i zt~d tez sfusznie ten zbi6r 
otrzyma.J' nazwE; c1ekret8Ji6w Gr1Ol~gor1Oa IX. Po wyc1aniu 1Obio1'u 
Grzegorzowego miescil'o ca~e prawo koscielne ,;y- dwoch zbiorach, 
w dekreeie Gracyamt i dekretaliach Grzegorza. Grzegorz IX. bowiem 
publikuj~c zhi?r uchylii wyrainie wszystkie przepisy po-gra
eyanowe i te przedgracyanolye, ktorych niem20 w dekrecie Gracyana. 

Najdawniejsze dekretaliow 0 ile si~ ;daje, 
Strasburskie Henryka Eggeflteyna bez i Mogunckie hez 

, dalej .Mogunckie 10 1'. 1'173 G); p6zniej~zych wydall juz w XV. 
stul. znaczna jest liczba, ale roilli~ sift mafo mi~clzy sob1/;. Dopiero 
wydanie Le Conte'a (w Antwerpii 1570) tem si~ odznac1Oa, i.e 
uzupefnia partes decisae. Wkrotce potem (1'. pojawao si~ 

wydanie korrektorow Rzymskich (p. stL bez partes deeisae ale 
z uwagami krytycznemi; text przez nich ustalony jest autentyczny. 
Z pMniejszych najIepsze 8q; edycye IV corpus jur can. Bo hmera 

Hali 1747) i Richtera (w Lipsku Ostatnie wyclanie 
glosowane jest LugdUliskie z 1'. 1 (i71, 

2Ifiasto tGgo stoji1 zazwyczaj srowa: "lOt infra". 
.. Rex paeifieus" z 5 wrzesnia 1234, umieszczona przerl 

slY. 34;8, n, 100. Sell ulte Gesell. II. 22 n, 3. 
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W cytatach oznacza si~ dekretales Grzegorza g1'osbt 7), 
(niekiedy s1'owmni apud Gregorium), powofujl1;c 1iczb~ rozdz.ia1'u ,. 
ksiltgi i tytu1'U, zazwyczaj takZe rubryk~ tytU1U; a wi~c n. p. c,. ~~3 X 
de sponsalibus et matrimoniis IV., oznacza 23ci caput w tytu1e 1. 
ksi~gi czwartej, traktu,il1;cym 0 zar~czynach i ma1'Zenstwie .. Da
wniej cytowano pocz~tkowe sfowa rozdzial'u, X. i rubryk~ tytU1U, 
a wi~c w powyzszym przykfadzie: cap. de Prancia X. de spons. 
et mati'. 

3. li b e r Sex t us. 4. Ciementinae *). 

§. 13. 

Zbior Grzegorza IX. sluzy.!' za wzor do ufozenia nast~pnych 
dwoch cz~sci corpus juris canonici, powsta1'ych za sprawl1; papiezy 
Bonifacego VIII. (1294~130a) i Klemensa V. (1305-1314). 

a) Libel' Sextus. Z konstytucyi papieskich wydanych po 
1'. 1234 poleci£ Bonifacy VIII. u.!'oiyc zhior, ktoryby Sl~ £~czJ£ 
bezposrednio z dekretaliami Grzegorzowemi 1). Powo1'ani ku temu 
uczeni Wilhelm Mandogoto, arcyb. z Embrun, Berengar Predoli, 
biskup z Beziers 2) i Ryszard Petl'onus z Sieny, wicekanclerz 
koscio£a Rzymskiego, przyj~li w zupe£n08ei metod~ Rajmunda 
z Pennaforte, tak co do zewn~trznego ukfadu na 5 ksi~g, na 
tytuJ'y i capita 3), jakotez co do sposobu uzycia irodet Smielej 
jeszcze od niego pozmieniali dawniejsze ustawy; nietylko bowiem 
opuscili opowiedzenie faktu, ale najcz~sciej zmienili zupe~nie text 
pierwotny, tak ii partes decisae nie dadzl1; si~ tu wsuni);C w ten 
sposob jak w dekretaliach Gl'zegorzowych. Na kOllCU zbiol'u dodano 
pod napisem de regulis juris 88 regu:t prawnych, zaczerpni~tych 

7) Jestto skrocone "extra", poniewaz zbi6r Grzeg. byJ' jedyny 
libel' extra decretum. 

';') Literatura. Schulte Gesch. II. 25 nst. Phillips IV. 
§. 188-190. 

1) Juz przecltem byJ'o kilh zbior6w extravagantium, mianowicie 
konstvtucvi Innocentego IV." Alexandra IV., Urbana IV., Klemensa IV., 
Grzegorza:' X., p. Schulte Die Dekretalen zwischen den Decretales 
Greg. IX. und liber sextus, w rozpraw. wied. akademii t. 55 (1867) 

Geseh. II. 29. 
2) BlizsZi)] 0 nich wiadomosc 8ch nlte GeselL II., 180, 183. 
B) TytuJ'6w jest 76, capita 359 i dodatek de regulis juris. 
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'1 '. T.'oz'yj, J'e Dl' nu,;, pI'O i'es 01' pI'awa rzymskieg'o z prawa eywI nego. ~ 1 1 ~ l' 

w Bolonii 4). 
o Zbior w ten sposob ufoiony nazwa:t juz sam Bonifacy "lib er 

sextus", niejako cif2g d"lszy pl~du ksilfg Grzegorzowych. Nada~ 
mu sankC:H prawa, publikuj~c jako ksi~g~ ustaw uniwersytetom 
w Bolonii i w PiUYZU 5). Wszystko wi~c c08my mowili 0 pl'awnem 
ZllaCZ'miu dekretaliow Grzegorzowych stosuje si~ takZe do zbioru 
Bonifacego. Znios~ tez Bonifacy rownie jak Grzegorz IX. dawniejsze 
konstytucye nie przyj~te do zhioru; niektore tylko utl'zyma£ wy
raznie nadal w mocy obowi~zuj~cej. Sl1; to tak zw. decret ale s 
reservatae. 

Edycye juz IV XY. wieku cz~sto si~ ponawiajlf, najdawniejsza, 
zdaje si~, jest Strasburgska Eggesteyna bez daty i Moguncka 
Schoeffera z 1'. 1465, od kt6rych pozniejsze maro si~ rozni~. Wy
danie korrektorow z 1'. 1582 ustalHo text autentyczny. Najlepsze 
wydanie z krytycznemi uwagitmi jest Richtera, w jego lipskiej 
edycyi corpus juris (1839). 

O. Olementinll,e. Klemens Y. kaza1 wydane pl'zez si~ ustawy, 
.iakote~ uchwa~y powszeehnego Boboru Wiennenskiego (z 1'. 1311) 
ulozyc systematycznie, na wzor zhiorow Gl'zegorza i Bonifacego 3) 
i publikowa~ ten zbi6r w konsystorzu kardynalskim, odprawionym 
w Monteam: (koJ'o Oarpentrai) w r. 1313 7). Zdaje si~ jednak, ze 
ctzieJ'o nie odpowiada:to zupe£nie wymaganiom papieza; wstrzyma1' 
si~ wi~c z rozesfnniem zbiol'u, zmnierzajlfc prawdopodobnie poprawn~t 
tegoz redakC'ys. TtLkowa nie przyszht do skutku, a nastltpea Kle
mensa p2,piez Jan XXII. (1315-1334) puhlikowa,!' w r. 1317 zbior 
Klemensa pOllownie, w przyj~tej przez poprzednikow formie, to 
jest przesy:tajl1;e go uniwersytetom w Bolonii i Paryzu 8). 

Zhior Klemensa, Oonstitu tiones Olementis V. alba krotko 
Olementinae, tern si~ rozni od poprzedzaj~cych zbiorow oficyalnych, 
ie nie uchyla dawniejszych pl'zepis6w, tak wi~c, ze ustawy wydane 
mi~dzy 1'. 1268 a 1305, jakkohviek nie obj~te Klementynami, nie 
przestaJ'y obowi~zywac. Zreszti); dotyczy togo zhioru to c08my mowili 

4) P. 0 nim Savigny Gesch. d. rom. K. im Mittelalter V: 449. 
Schulte Gesch. II. 170. 

5) Bulla "Sacrosanetae Rom. ccclesiae" z 3 marca 1298, drnk. 
w eclyeyach libri. sexti. 

G) Kto byJ' auto rem , nie wiaclomo. 
7) Posfa1' go takzc uniwersytetowi Orleaflskiemu. 
8) Bulla. "Quoniam nulla" z 25 pazclz. 1317, clruk. wraz z Kle

ment,ynami. 
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o dwoch poprzednich, miallOy'l'ieie przeprowadzono i tu podzia~ na 
piPcc ksi~g, nit tytufy i 0apita 9). . , 

Zbior Klemensi.', \c. z \\~szystki(;h cZPcs0i eorpm; juris (;anoni~i 
najpierw wydany drukiem, bo juz w r. 140(j IV lYIoguncyi 
n Schtiffem. Bdyey", korrektorow z r. 1582 daje te:;;.t autimtyezny, 
i sfuzy~a za podstaw\, poiniE\jszym, mianowicie taHe ,v lipskiem 
\vyc1aniu eorpus juris Riehtem z 1'. 1839. 

Sposob cytommia libri se:;;.ti i Klementynow ten sam co 
w c1ekrei8Jiach Hrzeg., tylko ze zamiast X. piszemy "in VEo" ,Jub 
,.ill Olementini8"; n. p. c. :2 de offieio ord. in VIto T. 16, c. il de 
appel1. in Clement. II. 12, lliekiedy takZe Olem. ;) de appell. II. 12. 

5. Extravagantes *). 

§. 14. 

Klementyny byJ'y ostatnim urz~dowym zbiorem konstytueyi 
papieskich: ustawy w tym zbiorze nie zawarte - a Wi~0 wydane 
miPcdzy r. 1298 a 1S0[) i po r. 1313 - nazywano temz e:;;.trava
gan tes, to jest ustawy luzne w przeeiwst8,wieniu do zebranyeh. 
Dodawano je bi1dZto do liber sextus, bi1dz do klelllentynow, bi1dz 
tez tworzono 080bne mniejsze zbiory, z ktOrych kilka by~o llltWet 
drukowanyeh 1). Luzne te przepisy i zbiory zestawiJ' francuski 
jurysta .Jan Ohappuis IV 1'. 1500 w dwie kompilacye, ktore od
t~d pod na,zw~ extravagantes tworz\l; pii/oti/o cz~sc em'pus juris ca
nonici. W szczBg(,lnosci: 

a) :B~xtnHagELlltes Joannis P[tpae XXII. Dwadzieseia 
dekretaliow papiez a clam, (13];5-1334), lllaji1eyeh wi~kszi1 
praktyeZlli1 donios1osc, opatrzono glosi1 juz w XIV. w. 2) i wyUa
dana w szkQle BolOllskiej; stanowi~y zt\l;d 080bn1l: ca£osc, systema
tyeznie obrobion~. Mia&' wi~e .Jan Ohappuis przed sobi1 gotowy juz 
zbior 3), ktOrego zmieniac nie byfo potrzeby; pozostawH go zatem 

9) Tytu:tow 52, capita 106. 
*) Literatura. Bi ckell Ueber die Entsteh. u. den heutig'Cll 

Gehrauch del' heiden ExtnlY9~galltensamml. cles corp. j. can. 18'25. 
Phillips IV. §. 191. Schulte Gesell. II., stl'. 50 nst. 

1) 0 r\lkopisach i clrukach wymienionych zhiorow Schul t e Gesdl. 
II., §. 9, 10. 

2) l\1ianowicie Zenzelinus de Cassanis (p. 0 nim Schulte Grsdl. 
II. 199) w r. 1325. 

3) ByJ' juz wowczas drukowany (edycya hez duty). 

47 

jakO pierwsz11 ez~sc swej kompilacyi. Podzielona jest ta ezPcsc na 
14 tytuIi)\y zawioraj~eyeh 19 capita 4). 

b) E'~tnHi1gantes communes. Z reszty pa-
pieskieh ul:ozyJ' sam juz OhrLppuis OSObllY zbiOr, kt6ry nazwai 
extrangantes communes. Nasladuji1c system zbiorow oficyalnyeh 
t.rzymaI podziaIu na pi~c kS1i1g, na tytud'y i eapita; gdy zas 
nie byl:'o zadnej usta,vy, dotycz~eej prawa mafzenskiego, oznaeza 
,l;:siege ezwarta tvlko ntwis . .liber quartus vaeat" 5). Miesei sie tu 

" '-' '-' <J 1: OJ V 

74 G) dekret[l,li6w roznych papiez6w, od Bonifacego VIIT., a ra0zej 
od wy-dania libri se:;;.ti (1298) do Sy:;;.tusa Y. (1471-1484). 

Oha zbiory extrawagancy6vv nie maj\l; jako zhiory eeehy urz~~

dowej - nie s~ kodexflmi. Pod tym v{zgl~dem wi~e ta ostatnia ez~sc 
r.orpus j. can. zostEl~je na rowni z pierwsz1l;, z dekretem Graeyana; 
jest prywatn1} kompilacH, ktora nie mogl:'a w niczem zlllienic 
prawnego charakter a poszczegolnych ustaw 7). 

Paryskie edyeye Jana Ohappuis z r. 1500 i 1503, w pozniej
szyeh bardzo ma£o doznary zmian; nawet ofieyalne wydanie 
korrektorow z r. 158~ bY10 pntwie tylko przedrukiem. 

Bxtravagantes eytuje podajl):c liczb~ rozdziafu, napis 
i liezb~ tytuJ'u --- w extrav. communes takZe ksi~gi - z dodatkiem 
in ExtraT. Joann. XXU., (talcZe apud Joann. XXII.) albo in Extrav. 
eomm., n. p. c. :3 de yerb. signif. in Extr. Joan. XXII. (14), e. 
Bde major. et obed. 1. 8 in Extrav. commun. 

W spomni1c tu jeszeze nalezy 0 nieuda£ym planie kodyfikncyj
nym z XVI. wieku 8). Pftpiez Grzegorz XIII. (1572-1585) pOWZii11 
zamiar urzydoweg'o wydania zbioru e:;;.trawag'ancyow, a to w ten 
spos6b, ze talmwy mia1 bezposrednio z libel' sextus 
i objil;0 to co zavdera~o w klementynaeh, dwoch zbiomeh hna 
Ohappuis i pozniejsze konstytucye. Stosownie c10 tego mia~ ten 

i) TytuJ' piel'wszy ma 2, czwarty 2, czternasty 4 capita, reszta 
tytn.tow po jednemu. 

5) 'rytu.tow jest 43, capita 74. 
6) To jest w edycyi z 1'. 1503. w pierwszej (1500) jest tylko 70. 
7) Jestto zreszt~ kwestya sporna. Bickell n. p. (w cyt. clzielr 

str. 40) jest zc1ani::", ze zbiory extr. uzyskaky jako takie moc prawa, 
talc salllO Vering stl'. 55, przeciw temu Schulte Kirchenr. 1. 351 
i Gesch. II. 63. Sp6r ten nie ma tak clalece pmktycznego znaczenia, 
pOniClW[l.Z autentyczllOSt poszczegolnych ustaw w tych zhiomch zawar
tych nie pocUega w~tpliwosci, 8~ z drugiej strony willksza czgsc tako-

miaia tylko znaczcnie cZ[l.sowe i dzis jnz jest uchylona. 
S) Rosshid Gesch. des Rachts im Mittelalter (1846) I. 366. 

Selliis w przedmowie do cyt. ponizej dzieh Phillips IV. 478. 
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zbiol' otrzymae nazw~ 1 i be l' s e p tim u s. Prac~ t~ pl'zekazar Grze
gorz osobnej komisyi, zrozonej z kardynafow. Za Syxtusa V. {l585 
do 1590) i Klemensa YIII. (1592-1005) pracowano dalej, a w r. 
1.598 cafe dziero byfo gotowe. Klemens kaza~ je. w Hzymie wydru
kowae pod tyt. Liber septimus decretalium Clementis Y III 9), ale 
niebawem z nieznanych powodow zniszczye ca~y naHad z. w-yj\\
tkiem. kilku egzemplarzy. Przed kilku htty ogfosif prof. Fryburgski 
Sentis dokfadny wycifl;g tego dziefa 10). 

Corpus juris canonici jalco calo§(; *). 

§. 15. 

Wyrazu "corpus" uzywano dawniej na oznaczenie zbio1'ow, 
stanowifl;cych . pewnfl; ca~osc, tak n. p. zwano dekret Gracyana 
corpus decretorul11. Kiedy do dekretu przyhy~y pozniejszezhiory, 
pOCZElto w przeciw8tawieniu do corpus juris ciyili8 oznaczae zbiory 
prawa koscielnego ogolnfl; nmlwfl; corpus juris canonici, tak wi~c, 
ze wyraz ten zmienia! zmczenie, w miar~ jak si~ pojawiaJ:'y no we 
zbiory. W XV. wieku, l11ianowicie na soborach Konstanc;yenskil11 
i Bazylejskim, oznacza juz corp. j. can. dekl'et Gracya,na i trzy 
zbiory dekretaliow w przeciwstawieniu do extrawagancyow 1), 
a w XVI. w. obejmuje juz i extravagantes. To ostatnie znaczenie 
ustalifo si~ mianowicie przez to, ze wymienione zbiory wychoc1zi~y 
zazwyczaj razem lub w kr6tkich odst~pach z tej samej dr~karni 
i tak juz zewn~trznie jedn~ stanowify ca~oSC. Tak si~ rzecz miafa 
i z urz~dowel11 wydaniem korrektorow Rzymskich 2) W dzisiejszel11 
znaczeniu obejmuje zatem corpus juris pi~e, a jesli extrantgantes 
liczymy za c1wa 080bne zbiory, szesc odr~bnych cz~sci, w jedn~ 
pohl:czonych cal'ose. 

9) WJ'asciwie wydrukowano je juz 1593, ale pozniej dodano 
uchwaJ'y sob om Florenckiego i Tl'ydenckiego i ten to pou;tllozony zbiol' 
wyszedJ' drukiem 1598. 

10) Pod tyt. Clementis Papae VIII. Deel'etales, quae vulgo nun
eupantul' libel' septimus 1870. 

*) Literatura. Phillip s IV., §. 192, 193. Schulte Kir
chenr. L, §. 75, 76. Walter §. 119-123. Richter §. 79. 

1) P. cone. Basil. sess. 23 c. 6. 
2) Ta edycya nie rna jednak jeszcze tytU1"U "corpus juris"; tako

wy pojawia si§ dopiero w edyeyaeh XVII. w. 
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To poffl;czenie atoli jest tylko zewn~trzne, dotyczy fonny nie 
tresci i niR wy\\'ado zadnego wpfywu na prawny charakter po
szczegolnyc~h cz~sei. Oorpus juris can. jako caJ'osc nie 111a powagi 
kode:s:u; nie naby.!' jej mianowicie - jak to niekiedy twierdzono
IV skutku urz~dowego wydania Rzymskiego, bo wydanie to miaJ'o 
jedynie na celu emenc1acJ1); i ustalenie textu. Pojedyncze cz~sei 

corp. j, can. ll1aj~ zatem i clzisiaj to znaczenie prawne, ktore im 
sJ'uzyfo pierwotnie, a kMre okreslilismy przy kazclej z osobna. 
Wytkni~te tam roznice nalezy miee na uwadze oeeniajfl;e, ezy 
ustawa zawarta w corp. jur. ma jeszeze dzis moc obowi~zllj1;tCfl;. 

Ustawy wiElc zawarte V(T zbiorach ofieyalnych Grzegorza IX., Boni
facego VIII. i Klemensa Y. obowi~zujfl;, skoro pozniejszem prawem 
nie 81); uchylone; co do zr6c1ef zas w c1ekrecie Gracyana i extra
wagancyach moze bye nac1to zakwestyonowana autentycznosc tako
wych. Pami~tajfl;c 0 V(Tfasciwym eharakterze pojec1Yllczych czt;jsci, 
J'atwo tez odpowiedziee na pytanie, i;'tk Postfl;pie w razie sprzecz
nosci przepisow, za,,,-artyeh w r-orpU8 juris eanonici. Oczywista 
trzymae si<;, b~c1ziemy zasaCly, ze ustawR p6znie.lsza zllosi wcze
f-11110Jszfl;; jeieli sprzeezn08c zaehodzi miQdzy przepisami 
w roznych zbiomeh za,wnrtemi, damy bezwzgl~dnie pierwszeristwo 
zbiorowi pozniejszel1lu. Rc\wniez zastosujOl11y zasad~ lex posterior 
derogat priori eo do sprzeeznosei zachodzfl;cych l1li~dzy przepisami 
dekretu Gracyana, lub przepisarl1i extrawagancyow. JeieIi natol1liast 
w tymze samym zhiorze ofieYRlnym znajdziemy przepisy z sobfl; 
sprzeczne 3), to juz owej reguJ'y powoJ'ywac nie moimt, poniewaz 
nie ma tu movvy 0 przepisie vvezesniejszym i pozniejszym, wszyst
kie wydane Sf): jednoczesnie. Vl takich wi~c razaeh uriee si~ trzeba 
do ogolnych zasac1 interpretacyjnych, w szczegoln0.'3ci do zasad 
dotyczfl;cyeh tak zw. antinomii 4). 

IV ypada tu jeszcze nadmienie, ze bardzo znaCZlla t::z~sc prze
l'is6w zawartyeh w corp. j. can. ma dzisiaj .luz tylko znaczenie 
historyczne. Przesta~y one obowi~zywae bf):c1z w skutek zmian, 
kMre zaszJ'y eo do kompetencyi koseiofa w sprawach swieckicb, 
bfl;di IV skutek przeobrazenia sam6go prawa ko,scielnego, dokona
llego mianowicie na soborze Trydenckim 5). 

3) Ze SC); rzeczywiscie takie S]}l"zGcznosci, wykazuje P hiIIi P s IV. 423. 
4) WyJ'uszczenie tFh zasad nalezy do ogolncj teoryi prawa cy

wilnego; por. zreszt'8 Sa yi gny System. dcs hent. rom. R L §. 32 
nst. Unger System. des osten. PriYatr. I. §. 10 nst. Windscheid 
Pandecten L §. 20. . 

5) Ostatniemu soborowi (1870) przedJ'ozony byJ' ze strony wielu 
biskup6w wniosek 0 IewizH corp. juris Iub nowe skodyfikowanie prawa 

R,ITTNER, Pro koscielne. 4 
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Wydania ca~ego corpus j. nader 81); Iiczne; wymieniainy jako 
znakomitsze edycye Ant on i ego D em 0 c1 a res 6), K ar 0 Ia pu
llloulin 7) (jHolinaeus), i Le Oonte'a S). Przyczynili oni mia
nowicie do poprawnego wydania dekretu Gracyana i dekreraliow 
Gl'zegorzowych, 0 czem juz byJ'a mowa w wfasciwem miejscu. 
Oenniejsze jeszcze jest urz~dowe wydanie korrektorow Rzymskich 
z r. 1582 (p. wyzej str. 39), ktore pozostaio podstaw1); wszystkich 
pozniejszych. lYIi~dzy temi odznacza siS; dobr1); krytyk1); vlydanie 
paryskie Klaudyusza Pelletier, z dopiskami braci Pithou (1'., 
Najlepsze i najnowsze wydania s~ wymienione juz kilkakrotnie 
Bohmera (w Hali 1747) i Richtera (w Lipsku Profesor 
1<' r i ed 13 er g rozpocz1);l' w Lipsku nowe wydanie (p. "lvyzej stl'. 39). 
Dawniejsze wydania niemal wszystkie 81); z glos~ az do Lugdmiskiego 
z r. 1671. 

Wvdania corp. j. can. zawieraj1); zazwyczaj rozne jeszcze do
datki 9) ,. od drugiej poJ'owy XVII w. powtarzaj1); si~ mianowicie 
dwa: Tn8titutioiles juris canonici, ktare na wzor instytucyi Justy
niaIlskich z polecenia papieza PawJ'a II'. (J 555~1550) sporz1);dziJ' 
PaweJ' Lancelotti, prof. w P,3rugii 10), i libel' septimus decreblium 
Piotra lYIateusza, to jest zbior prywatny, nieszczeg61nej zreszt1); 

kt F '1'-8- 1-00' 11) wartosci, ?;awieraj1);cy extrayagantes do Sy ~ 'usa \ . ( 0 0--.0 u) .. 

Procz tego dodavmno rozmaite indeksy i rejestry, u~atwiaj1);ce 

praktyczne uzycie zbiorow 12). 

II. Zr6cUa nieZetW{<1'te W corpns juris canonici. 

a) Powszecbn c. 

§. 16. 

1) UebwaJ'y soboraw powszechnych. Ai do soboru 
Wienn011skiego (r. 1311) miesci takowe corpus juris; natomiast 

koscielnego, nie przyszed.t atoli pod olJrady, p. Martin Omnium rOllC. 

Vatican. documentorum collectio 1873. 
6) W Paryzu 1550~52, 1561, w Lugdul1ie 1554. 
7) W Lugdunie 1554, 1559. 
8) W Antwerpii 1569-71. 
9) Wyliczaj~ je szczegMowo Phillips IY. 408. Sehnlte Kirch. 

I. 352, 
10) Druk. najpierw w Perugii 1563. 
11) Najpierw w Lugdunie 1590. 
12) 're mianowicie, kt6re sporz~c1zi,r Piotr Guennois przeszJ'y 

z edycyi paryskiej 1618 c10 wiQkszej ezgsei p6zniejszych. 
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nie 81); tam zawarte uchwa~y soborow oclprawionych w XV. wieku 
1r pizie j wKonstancyi (14J!!:-1418) , w Bazylei (1431-1443), 
w Ferrarze i .F'10nmcyi-1439), z ktoryeh zreszt~ pierwszy 
wcale nie, dvm drugie tylko c:z~scio\vo w kosciele 81); uznane 1). 

Jui po \vydaniu corpus juris, ale jeszcze w tym okresie odby£ sit 
sobOr powszechny ,\y Hzymie, zwany pii)-ty lateranenski (1512~1517). 
U('hl'\~ary "7mieniollych soborow znalesc lllozna W og6lnych zbiorach 
zrnvierajSl;cych porz1);clkiem chronologieznym uchwafy synodalne 2). 
Z tyeh zbiorow naJeztl; do tego okresu gfownie d \va, to jest lYI e r
lin'a (1523) 3) i Orabbe'go (1538) 4). 

2) Konstytucyi papieskieh po Syxtusie lIT, szukac 
nalez), \'1' bularyach, powsta£ych juz w nast~pnym okresie (p. nizej 
str. 61). 

3) Regula,e callcellariac Apo stolicae 5). Stl; to instrukcye 
ella wfadz papieskich, dotyczi)-ce sposobu post~pow;mia IV pewnych 
13rzekazallyeh im sprawach, mianowicie co do benefieyaw. 0 bowi~
zuj~ tylko za rz~daw papiez(l, ktory 5e wydaf 6). Hegufy kaneelaryjne 
si~g[tj~ czasow ,lana XXII, (1:11 G--J ; .Inn XXHt (1410~1415) 7) 
a. przedewszytitkiem Marein \~. (1·H',--14-31) kazali je zebrac, 
a. ten otltatni publikowci.t je formalnie \\' r. lA-IS. Udt~d staro 
si~ zwyeznjem, ze kazd}' papiez zaraz po koromteyi zatvl'ierdza 
regufy kaneelaryjne swego poprzednikiL ze zmianami, ktc\re mu 
si~ zdaj1); potrzebnemi. Od I\fiko£aja \T. (1447-1455) maJ'o jednak 

1) 0 tyell soborach p. IV es s e nb er g Die grossen Kirchenvers. 
cle8 XV. u. XVI. J ahrh. 1840. R a uill er Die Kirehenvers. von Pisa, 
Costnitz u. Bttsel 1849. Hubler Die Constanzer Reformation u. c1ie 
Concordate 1867. Hefele Conciliengeseh. t. YI., VII. (ost. 1874). 
Phillips IV. §, 194~196. 

2) Mianowicie Harc10uin t. 8, 9. Mansi t. 28, 29. POI'. nadto 
H arcH Magnum oeeum. Constantiense cone. 1700 i 1742 i wyc1ane 
staraniem Wiedellskiej akademii Monumenta concil. gener. seeuli XV. 
t. 1. 1857, t. II. 1813. 

3) .M e r li n Coneilia genemlia graeca et latina w Paryzll 1523, 
w Kolonii 1530, w Pal7ZU 1535. 

4) Crabbe P. Coneilia omnia. tam generalia guam particularia. 
Col. 1538 i 1557. 

5) GJ'6wne dziefo 0 tmn: Riganti Oommentaria in regulas, eon
stitutiones et ol'dinp,tion0S cancell. Apost. Romae 1744-47. Pr6cz tego 
Rosshid w Arch. f. kath. KirchenL III. (1860) str. 373. Phillips 
IV. §. 199. S c 11 nlt e Kirchenr. I. 96 i Gesell. II. 70. 

6) 0 prawnem znaczeniu reguf kaneelaryjnyeh bgdzie mowa p6-
zniej w c1ziale 0 w~ac1zy pl'awodawezej. ' 

7) Zbi6r jego drukowany w cyt. dziele Hardta I. 954. 
4* 
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JUZ zaszro zll1lan, a liezba regur kancelaryjnyeh ustalih si~ 

na 72 8). 

b) Pal"tyknlal"ne. 

§. 17. 

U ehwary synod6w prowineyonalnyeh stanowi1l; w tYll10kresie 
obiite zrod~o prawa partykularnego i· dostftrczaj1l; nmteryah do 
licznyeh zhiorow. '\\' wyldadzie powszeehnego pl'aWft nie miejsce 
wchodzic blizej w rozwoj pral'm partykularnego; powiemy tylko 
nieeo 0 prawie partyk, polskiem 1). 

W Polsce juz od XII. wi elm odprawiano bardzo ez€sto synody 
prowineyonalne, bitdi to nadzwyezajne pod przewodnidwem lega tow 
papieskieh, bit:dz zwyczajne, zwo~ywane przez areyb. Gniezni811skie
go 2). Pierwszy atoli synod, ktorego uchwary zaehov{R~y do 
naszych ezasow, jest dopiero synod odprawiony w r. j 233 w Sie-

8) Na,ielawniE\jsze wydanie w Wenecyi 1496 (wraz z decisianes 
Ratne Romanne), najnowsze w Bullarium Romanum Barberi'ego t. IV. 
(1841). 

1) Literntura. Starowolski Szym. Epitome conciliorum Romae 
1653. Za~uski J6z. Anelr. Conspectus novae collectionis legum 
Poloniae Vars.1744. Janoeki Jan Naehrieht von raren poln. Bilehern, clie 
sich in der Zad'uski'sehen Biblioth. befinclen Drezno 1747. Ben t k 0 VIS k i, 
Hist. literat. t. II. (1814) str. 187. Jacobson Gesell. der Quelleri 
des Kirchem. des Preus. Staates, ]lh. I. Preussen u. Po s en 1837: 
Joe her Obraz biMiogr. i histor. literatury i nauk w Polsce t. III. 
(1857). Wiszniewski Historya literaL polsk. t. II. (1840) str. 291 
it. V. (1843) str. 73. Jab eZYllski WiaelomoS6 0 synodach pro
wine. polskich i zbiorach ieh statut6w, w Roezn. tow. nauk. lUi;lkow. 
r. 1849 t. IV. (og6In. zb. t. 19) i osobno. 'l'enze Prawodastwo i praw 
koseiola w Polsce az do wieku XV. IV Roczn. tow. przyj. llauk POZll 

1860 t. I. :M~tlewiez 0 pierwszych synoclaeh J'~czyekich w Pam 
relig. moraln. t. 16, 21, 22. ell u be Rom.) 0 dawnych statutach synod' 
polskich, elot'1el nie wydanych w Bibl. i7(rarszaw. 1851 t. I. Hube Ro 
Antiguissimae constitutiones synoclorum proyinc. Gnesn. w Petersburg 
1856. Helcel Ant. Zygm. Starodawne prawa polskiego pomniki t. I 
(1856) str. 331. Krasinski Ad. Prawo kanonicZllG (1861) stl'. 59 .• 
Fabisz Pawer WiaelomosG 0 synoelaeh prowine. i w Olesnicy 1860, 
2 wyd. K~pno 1861. BuliflSki JliIGlch. Historya kosciol'a polsk 
(1873-74) t. I., stL 358 II. m. 409. H eyzmann Udal. Sta 
tuta synod. episcop. Craeoviensium XlV. et XV. saec. (starod. pra 
polsk. pomnik6w t. IV.) 1875. 

2) POiniej mieli w nich udziaf taMe bis]mpi prowineyi lwowsk' . 
i zt,!:cl si~ aumaczy mal'a i108e synod6w prowinc. lwowskich, p. Mo 
ra wski Sew. Akta synoclu prow. lwowskiego w r. 1564 oelbyteg 
(1860) str. 7. 
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radzu, pod arcyb. Gniezniellskim PeJ'k1l;. Te uchwary synodalne, 
zvvane zazwyczaj statuta proYincialia, POCZ€to juz wczesnie 
zestll"wiac w zhiory. Z tego okresu znane nam sit nast~puj1l;ce: 

1) Zbior Jal'osfawa Bogoryi ze Skotnik, areyh. gniezll. 
Net synodzie odpra\vionym w Kaliszu IV r. 1357 zestawi~ Jaroslaw 
porz~dkiel11 chronologicznym dawniejsze statuta prowincyonalne 
i dodawszy uchwaJ'y tegoz synodu og1'osil ten zbi6r jako obowi~zu
Jl);cy. Dopiero w nowszych ezasaeh wydobyto na jaY, zhi6r JarosJ'awa; 
wvdali go pravvie jednoezesnie (w r. Antoni Heleel wKra
k~wie i Romuald Hube w Petersburgu, dodaj\l;c uchwaJ'y innych 
jeszeze synodow mi~dzy 1'. 1233 a 1406 3). 

2) Zbi6r IvlikoJ'aja Trit: by. Pierwszym zhiorem systell1a
tycznym, ktory przez wieki wielkiej w Polsce zazywal powagi, byJ' 
zbior' areyb. gniezn. J}fikoJ'aja Trit:by. Z upowaznienia papiezy 
J ana XXIII. i 1Iarcinflc V. 4), zwolaf on synod prowincyonalny, ktol'y 
mial si~ zajit:c rewizH dotychczasowyeh usiaw synodalnych, a wy
dzieliwszy przepisy przestarza~e Iub zmieniwszy je stosownie do 
potrzeb czasu zestawic takowe w jec1n~ ea.rosc. Synod odby! si~ 
w r. 1420 najpierw w Wieluniu potei:n w Kaliszu, a uehwalony 
przezell zbior og~osi~ Mikol'aj Tr~ba jako wY~1l;czny kodex partyku
larnego prawa polskiego. Zbi6r u:rozony jest porz~dkiem' systell1a
tyeznym, na wzor dekretaliow Grzegorza IX; ustawy w nim 

3) W clziel:aeh przytoczonych w noeie 1. H e 1 eel czerpa~ gi6wnie 
z autentyku zhioru Jaros]'awa, wydanego przez niego samego zaraz na 
synodzie kaliskim dla biskupa IVroc]'awskiego. Autentyk ten znajduje 
si~ w bibliotece kapitu~y Wrocl'awskiej. Hube zas ezerpa,J' z koeleksu, 
kt6ry niegelys by]' w bibl. Zal'uskich a dzis jest w bibl. ees. w Pe
terburgu. IV zbiol'ze Helds, s~ u(jhwa~y synod6w, odprawionyeh: 
1) r. 1233 w Sieraclzu pod. areyb. Pe~kq;. 2) 1248 w Wroc~awiu pod 
leg at em papieskilll J ak6bem. 3) 1257 w d'j~czycy poel areyb. Pel'k'!:. 
4) 1262 w Sieraclzu poel arcyh. J anuszem. 5) 1267 w Wrocd'awiu pod 
legatEnll karelyn. Gwiclonem. 6) 12'71 we wsi Kalllieniu poel areyh. 
Jalluszem. 7) 1279 w Budzie poel legatem Filipem. 8) 1285 w ;t~
czycy poel arcyb Jak6bem S,vinlq. 9) 1290, 10) 1307, ol}f) w Gnieznie 
poel tymze areybiskupem. 11) 1309 w Presburgu pod Jegatem pap. 
karclYll. Gentiliselll. 12) 132G w Uniejowie poel areyb. J anisd'awem. 
13) 1357 w Kaliszu poel arcyh. Jarosiawem Bogory<j;. 14) 1406 w Ka
liszu pod arcyl}. JI.1ikoJ'ajem Kurowskim. U Hubego jest jeszeze synod 
z r. 1244, oclpralviony w poel arcyb. PeJ:k'i, W pierwotnym 
zhiorze Jaros1'awa Bogoryi si0 tylko uchwafy synod6w wy-

1, 3, 4, U 
4) Bulle z 24 sierpnia 1413 8 styczn. 1417, zamieszczone 

w wymienionych ponizej eelycyach. 
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zawarte przeszJ'y do wszystkich zbiorow pozniejszych. Drukowany 
hy£ juz u schyJ'ku XV. wieku 

3) Zbi6r Jana ,Laskiego 6), Za spraw~ gnieZll. Jana 
:taskiego uclnram synod :titczycki w r. 1523 u~ozenie nowego 
zhioru, zlecaji);c tit prac~ Janowi Ohoj811skiemu. archidyak Kra
kowskiemu i Jerzemu :lYIyszkowskiemu, kanonikowi Gni~znieilskiemu. 
Zbior przez nich u:rozony przyj~to na synodzie J'~czyckim r. 1527; 
tenze skJ'ada si~ z dwoch cz~sci: pierwszi); pod J1az\v~ "Yetera" 
stanowi statut Tr~by, drug~ pod nazwi); "noya" poiniejsze przepisy, 
a mianowicie uchwaJ'y kilku synod6w prowincyonalnych, odprawio
nych pod przewodnictwem «"askiego. I ta cz~sc podzielona jest 
systemem zwyk.J'ym na 5 ksi~g. Drukiem ogfoszono zbio1' :taskiego 
zaraz w 1'. 1527 7). 

Procz tych zbiorow wydano jeszcze osobno uchwaJ'y niektorych 
synodow prowincyonalnych 8). 

5) Dwiepierwsze edycye, pod tyt. Statuta provincialia toti pro
vinciae Gnesnensi valentia, Sil bez daty, pierwsza "\yed.fng Heyz
manna (1. cit. p, XIY,) z r, 1499, druga z pierwszych clw6eh dziesiq;
tek XVI. stuL P6zniejsze wydania: 1512 w Norymberdze per Hiel'on. 
Hoeltzel (wraz z stat. dyee. Wroc.fawskiej, p. nizej nota 9), 1518 
w Krakowie u Hallera staraniem Rudolfa Agrikoli, 1527 i 1528 
w Krakowie u l\'Iacieja Scharffenberga (raz8m z statutem :taskiego, p. 
nii ej) , taMe W og6lnym zbiorze .Mansl'ego t. VIII. 991. Najl1owsze' 
wyd. jest Heyzmanna Vi' dodatku do cyt. powyzej dzie.fa. 

6) Przedtem jeszcze, W 1'. 1485, ul'ozyl'Mikol'aj Kotwicz, arehid. 
pozu. i kan. gniezn. z poleeenia [myb. Zbigniewa Olesniekiego (m.J'od
szego) zhi6r, z ktorego atoli triko wY.i'1iek si~ utrzymal' pod tyt. Do
doris Nicolai Kottoyicii decisioJl8S de interdicto et excommunication8 
(umieszczony w X"askiego zbiorze ustaw swieckich, Commune inclyti 
Poloniae regni privilegium 1506, w Yo111lnina leg. t. I), 

7) Statuta proY. Gl1Gsn, alltigua reyisa cliligellter et emendata ... 
ductu et impens. Joannis de Lasko, archiep, Gnesn., excussum Crac. 
per l\fath. Scharff. dirigente Stauisl. Sudolski, plebano in Kutlmo 
(Estreicher Bibliografia XV. XVI., w str. 199 podaje pod r. 1527 
trzy edycye). Pierwsz'1 cZQsc stanowi siatut l'r'1by, druga ma tytu.J': 
Statuta nova inclytae provo Gnesn. tempore praesidentiae. .. Joannis de 
Lasco in divers is synoc1is provine. eonfecta et approbata. Ponowne 
wydanie w Krakowie 1528 u Scharffenb. (u Estreichera pod tym 1'. 

d wie edycye). 
8) Z Jochera i Estreichera wymieniamy mianowicie: Sanctiones 

ecclesiasticae imprimis aut em statuta in cliversis proYinc. sYlloclis 
a Joanne ;taski... sancita Crac. tyuis Scharff. 1525. Constitution0S et 
articuli synodi lallClieiensis 1507, ifem Piotrkoviensis 1513, item Piotr
koviensis 1532. Crac. Flor, Unglerins 1532. Decreta et constitutiones' 
synodi proy. Petricoyiae a. J 542... praesiciente a.rch. GnGs. (Piotr 
Gamrat) celebratae Crac. 1544. 
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JYIamy wreszcie z tego okresu uchwaJ'y synodow dyecezyalnych, 
a raczej przepisy biskupie na tych synodach wydane. Z tych naj
dawniejszo Krakowskie wydaJ' prof. Heyzmann w 1'. 1875 9

). 

TYTUL III. 

OD SOBOIW TIWDE~CKIEGO PO l\ASZE CZASY'"). 

A}. Rozwoj prawa. 

§. 18. 

Z poJ'OWl1; XVI. w. mamy zaznaczyc znowu stanowczy zwrot 
w historyi pmwa koscielnego; jest on wyp~ywem walk i przesil811, 
ktOre juz od XIV. w. ogarn~£y spofeczeftstwo koscielne. Zaledwie 
kosciM stall~:t' u szciytu swej pot~gi: powstaJ'y dwa silne pr~dy 
przeciw ustalonemu przezen porz~dkowi rzeczy. Jeden wyszedJ' 
z poza kosciofa, od wfadzy pallstwowej, a di);zy.r do jej zupe:tnego 
wyzwolenia z pod wpJ'ywu kosciola; drugi powstal' w smnemze 
jego 10nie, a walczy.r przeciw zcentralizowaniu rZi);dow koscielnych 
w r~ku papieia. Niepodobna skl'eslic przebiegu tych walk, znaczy
roby to pisac history~ powszechlli); . .Maj~c na uwadze rozwoj prawa 
powiemy w krotkosci: pierwszy Z owych kierunkow zwyci~zyJ', 
drugi up8dt KosciM tedyzmuszollY byJ' ustl1;pic na pole czysto 
kosciellle - wszystko co daw'lliej ze spraw swieckich dostaro si~ 
]Jod jego ustawodastwo i s~do'ivnictwo, przeszfo napowrot do panstwa. 
Ustn\j koscielny pozosta£ natomiast ten sam, usi.rowania przeciwne 
zaledwie przell1ijaj~cy miafy skntek. 

9) W eyt. powyzej dziele, gdzie si~ znachodz'1 llastQPuj1);ce sta
tuty sYllodalne hiskupow krakowskieh: N allkera z r. 1320, J ana Grota 
IS31, Floryalla Mokrskiego 1373, Piotra Wysza 1396, Wojcieeha J a
strzQbca 1423, Zbigniewa OleSl1ickiego 1436, Tomasza StrzQpiJiskiego 
1459. Pr6cz tego wysziy drukiem z tego okresu: Synodalia statuta 
episc. Oonradi, Petri et Rudolphi Vratis18xiensium -Yratislayiae (1475). 
Statuta synod, anti quae c1ioee, Vratisl. Joannis TurZOllis episcopi jussu, 
Norimbergae 1512 (wraz ze statutem Tl'1by). Statuta c1ioeeesana pro 
dioec. Gnesn, eel. :r"as ki Crae. in aedibus Haller 1513. Statuta Yil
llensis dioee. per principem J Oi1nllem ex c1ucibus LHhuaniae ... episG. 
Yill1. eclita Crac. 1528. 

*) Litcratura. Phillips IV. §, 197-200. Walter §. 112 do 
116. Schulte Kirchenr. I., §. 78, 89-90. Richter §. 75-78. 
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Niezawisle od tych gd'ownych pl'~dow s1yszymy z htdego 
ohow wolanie 0 reformi2 dyscypliny, 0 uchylenie naduzyc, ktore 
przez cif):g wiekow srednich wkrad{y sii2 bY1Y do wielu instytucyi 
koscielnych. Protestantyzm wycil),gajf):c bezl'Fzgli2dnie nn jaw wszystko 
co hyJo wadUwem IV spofe0zenstwie kos0ielnem, nie pozw,tla£ dluzej 
zwlekac z ta reforma. v v 

Taki by.J' stan rzeczy w pofowie XVI. wieku; pod jego 
wpfywem dokonaf sii2 na sohorze Trydenckim ostateczny zwrot 
w prawie koscielnem. W uchwal'ach soboru widzimy sformufowane 
wyniki walk sredniowiecznych, 'jak je pO"lvyzej skreSlilismy. I tak 
nie znajdziemy juz w nich 1 jak w corpus juris canonici, prze
pisow 0 stosunkach prawno-prywatnych, w ogole niekoscielnych. 
Uznanie papiestwa jako najwyzszej w kosciele wJ:adzy, jakkolwiek . 
dogmatycznie jeszcze nieokreslone, przebija sii2 dosadnie w uchwa~ach 
80bo1'u. Dyscyplina koscielna wreszcie w kazc1ym niemal wybitniej
szym kierunku dozna·fa refoI'my. Takiem wysz:to prawo koscielne 
z pod uchwa.!' sobo1'u Tryc1enekiego 1 p6zniejsze czasy juz go zasa
dniczo nie zmienHy. 

Gr6wnem tec1y zrod1em nowego prawa- jus noyissimul11, jak 
je niekiedy nazywajf): -- s:); uchwaJ'y soboru Trydenekiego 1). 
ZwoJ'af go papiez Pawel III. bullf): "Initio nostri" z 21 maja 1542 2), 
a pierwsze posiedzenie odby~o sit? 13 grudnia 1545. Obrady po 
kilka kroc na czas dJ'uzszy przerywane, trwa~y przez nasti2pnyeh 
lat osmnascie (do r. 1563), a posiedz811 publieznych odbyfo sii2 

1) Do historyi Bohom Trydenckiego: Pietro Soaye P ola no (Pa
weJ' S aIp i, zakol1u Serwit6w) Storia. del cOllcilio eli Trcnto w Londynie 
1619 (po ~acinie tamie 1620, w Lipsku 1680), dzieJ'o pisane .w nie
przyjaznym soborowi eluchu. Przeciw niamu skierowane: Sforza Palla
vicini (jezuita) Storia del cOllcilio di Trento w Rzymie 1656 (DO 

J'acinie w Antwerpii 1673). Wessenherg Die grossen KirchcllYC1:S. 
des XV. u. XVI. Jahrh. 1840. Ranke Die rom. Ptlpste der Ietzten 
vier Jahrh. t. I., II. (6te wyd. 1874). Siotwi1iski FeZ. Dzieje ])0-

wszechnego soboyn T1"yd. Krakow 1857. Procz tego zhiory elokumen
tow: L e PI at Monumentorum ael historiam OOllC. Trid. spectantium 
ampliss. colI. 1781, 7 tom. PI a n ck Anecdota ad Oonc. Trid. perti
nentia 1793---1818. Sickel Zur Geschichte des OonG. v. TriGnt. 
Actenstiicke aus oesten. ArchiY8n 1872. Theiner Aug. Acta gennina 
S. OonG. oecum. Tridentini IV Zagrzehiu i Lipsku 1875. Do fli n gor 
Ungedruckte Berichte u. Tagehiieher zur Gesch. cles Ooncils. Y. rrl'ient 
1876. ' 

2) ZamioszGzona zwykle IV eclycyach soh om Trydenckiego; w edy
cyi Richtera p. 1. 
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w tym czasie 25 3). Powzii2te tu uchwa~y zawierajf): cZi2scif): orzeczenia 
dogmatyezne, decreta i canones 4), cz~scif): przepisy, dotycz~ce 
karnosci koscielnej, decreta de reforlnatione 5). Bull~ Piusa IV. 
"Benedictus Deus" z 20 stycznia 1504 6) nast~pi~a publikaeya 
aekretow Trydenckich w Rzymie 7); przyji2cie zas takowych ze 
strony rZ1)dow swieckich napotka~o na przerozne trudnosei, ktore 
tez op6zni~y publikacy~ w poszczeg61nych krajach i clJecezyach 8). 
8zczegolny obrot wzi~{a ta sprawa w Polsee: trudnosci napotkano 
tu nie ze strony rZf):du, lecz ze strony episkopatu. Juz n30 sejmie 
Parczowskim r. 15(34 przyjf):J' krol Zygmunt August pocl3one sohie 
przez nuneyusza Commendoni'ego uchvvafy Trydenckie, podczas 
kied}' ze strony koscieInej w tym roku tylko provvincy3o lwowska 

3) W szczegolnosci: oel 13 grudnia 1545 do 11 marca 1547, 
oaby~o si§ 8 sesyi w Trydencie (13 gruclnia 1545, 7 styczn., 4 ,.. ~ut., 
8 kwietnia, 17 czerwca 1546, 13 styczllia, 3 marca, 11 marca lu.!J:7), 
poczem Z powodu grasuj'!;cej w rl'rydencie zarazy, soh6r przeniosi' si§ 
do Bolonii: tu odprawiono SlOSS. 9 i 10 (21 kwietn. i 2 czerwca 1547). 
Potem odroczyi' si§ sobOl' i zebra~ dopiero w Trydencie 1 maja 1551, 
juz Z2, pontyfikatu J uliusza III. (1550-1555). W tym i nast§~llym 
roku oeljlrawiono szeM sesyi (1 maja, 1 wrzesnia. 11 paZclz., 25 hstop. 
1551, 25 styczn., 28 kwietn. 1552), poczem z powoali wypadkow 
wojenllych znowu sobor si§ odroczyJ'. Sieelmnasta sesya odbyJ'a si~ do
piero 18 stycznia 1562 za papieza Piusa lIT., nast§pnych osm w tym 
i nast§pnym roku. (261utego, 14 maja, 4 czerwca, 16 lipca, 17 wrze
snia 1562, 15 lipca, 11 listop., 4 gmdnia 1563). M3o~a liczba posie
azen publicZllych tem si§ tl:umaczy, ze whsciwe ohraely tOCZq; si§ na 
posiedzeniaeh tajnych. 

4) Decreta okreslaj'!; pozytywnie zasacl§ clogmatyczn'!;, canones 
negatywnie, odrzucajq,c pod kal''!; exkomuniki zclanie tej zcosaelzie prze
ciwne; n. p. Si quis dixel'it, in ecclesia catholica nOll esse hierarchiam 
diyina illstitutione constitutam... anathema sit (sess. 23, can. 6). De
krety clogmatyczne i reformacyjn8 podzielone S'l; zazwyczai na capitula. 

5) W szczeg61nosGi zapadJ'y clekrety refol'macyjne na 10 sesyach, 
t. j. 5, 6, 7, 13, 14, 21 do 25; sesya 24 ma nacHo 080bny rozdzial' 
de reformatione matrimonii. 

6) W edycyi Richtera p. 480. 
7) Moe obowi§zuj'!;ca poczgfa si~ po za Rzymem z dniem 1 maja 

1564, p. hullg Piusa IV. "SiGut ad sacroIUm" z 20 lipca 1564, 
u Richtera p. 484. 

S) IV e Francyi zW1'aszcza sprzeCl wili sil! krolowie og,J'oszeniu 
ustay\" Tryclenckich, poniewai:. zela.!:y im siQ sprzeczne z prawami koscioJ'a 
gallilnulskiego. Mimo to duchowiellstwo nwazafo si~ zWi'l;zan8 temi 
l1stawami, jak swiadczy mianowicie deklaracya 1111 zgromadzeniu du
chowimlstvm francuskiego z r. 1615, p. Andre Droit canon pod Tren
te VI. 297. 
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i dyecezya poznanska takowe przyj~Jy Zreszt~ zas nast1);pifo 
og~oszel1ie ustaw Tryd. dla koscio£a polskiego dopiero w 10 lat 
poiniej na synodzie Piotrkowskim r. 1577. Wniesiono tvlko jeszcze 
do papieza pI'osb~ 0 suspenzH przepisow 1 c1otycz1);cy01~ kumu1acyi 
beneficyow i obowi1);zku rezydencyi, 0 czell1 powiell1y w wfasciwem 
miejscu. 

Pierwsza oficyalna edycya uchwar tryc1enckich pojawira siii; 
zaraz w r. 1564 11), potem bylo barc1zo wiele wydmi; w ktorych 
obok uchwa~ soboru umieszczano takie w zwiazku z niemi bedace 
bulle i orzeczenia kongregacyi tJ'umaezow (p~ nizej). Rozpo\~s;e
chnione byJ'y mianowieie liczne wydania Gallell1urta (pierwsze 
w Kolonii 1618) 12). Najlepsze podzis dzien jest wydanie Richtera 
i Schultego, Oanones et decreta concilii Tridentini, w Lipsku 
1'. 1853. 

Oytujemy ustawy Trydenckie podtl,j~c sesH i capitulum lub 
canon, n. p. Bessio 6 cap. 7, 8ess. 21 cap. 7 de reformatione, 
8ess. 22 can. 1. 

Po Trydene:kim odby~ siii; jeden jeszcze tylko sobOl' powszee:hny: 
Wa ty kanskP3), zwofany buH1); "Aeterni patris" z 29 ezel'wea 

. 9) Pierwszaw listopadzic 1564 na synodzie prowincyon. lwo
wslmll odbytym pod arcyb. Tard'il! i legatem Commendonim; drug a 
w pazdziel'lliku t. 1'. na sYllod.zie dyec. pod biskupem Adamelll Ko
narskim. 

10) 0 recepcyi soboru trydenckiego w Polsce: Listv Comm8ndo
ni'cgo w Albel'trandego Pami§tn 0 dawnejPolsce (Wilno 1847 do 
1851) 1. J 75. Band tkie Jan Winc. Historya prawa polsle (1850) 
str. 499. Sd'otwitlski Fel. Dzieje powszech. soborn Trvd. 1857. Mo
rawski SZCZ~811Y Akta synodu prowinc. lwowskiego w·r. 1564 odby
tego 1860. Burzynski Piotr PnllYo polskie prywatnG (1868) t. II. 
Reyzmalln Zur Publication clel' Trienter BeschHi.sse in Polen, w Ar
chil' t. 22 (1869). Bulil'lski Hist. kosc. polsk. II .. 121, III., 419. 

11) Canones et decreta sacrosancti oecumenici lOt generalis concilii 
:r:ridentini... Romae apud NIanutium 1564. Przedtem juz wyszd'y dru
Klem. tlchwaJ'y poszczeg61nych sesyi. Pierwsze 23 wyda.]' J. B. 
B ozoia r. 1563; wecl.tng tego wydania wysz{o Uumaczenie polskie noel 
tyt.: koncilium Tryclenckiego llowoskol'lczoncgo wyroki i ustawv ... ~TV
dane przez J. Bapt. Bozod'~ ,~a(;. j~zykiem. a :YIarcin Sienn{k sal~y 
ustawy tylko na polskie przed'ozYl, dla luelu co nakr6cey 
by6 1ll0gd'O W Krak. 1565. 

12) Wydanie Gallemarta bv.fo zalmza1l8 i na lUCiAX wzi(dto , po-
niewaz wbl'ew postanowi.eniu sob~ zawiera.l'o u \yagi objasniajace. 

, 1~) . Z. ~adel' .obfitej literatury 0 sohorze Watykail.skim \~ymiel~i;ny 
tylko g&:osme.Jsze plsma: Janus (Dollinger?) Del' Papst It. das ConcH 
1809. Hergeilrothel' Anti-Janus 1870. A tOD. ZUi" Gesell. des vati-

59 

18(8 14
) na dzien 8 grudnia ] 8(j8. Niezmiernej donios~osei Sf); ueh wary 

tego soboru, okreSlajttce dogmatycznie znaczenie i tresc w£adzy papie
skiej 15). Natomil1st nie wydaJ' sobOl' Wa,tykanski zadnyeh postanowien 
VI' zakresie seisle prawnym, nie powzi~~ dekretow de reformatione 
w znaczeniu sobol'u rrrydenekiego. Byry wprawdzie pod tym wzgl~
dem przygotowane liezlle wnioski 16), zanim jednak przysz~y pod 
obmdy 1 nast1);pifo w skutek wypadkow politycznych odroczenie 
soboru na czas nieograniczony 17). 

00 si~ tyezy pmwoda\yczej wladzy papieskiej, to zasz~a w tym 
okresie 0 tyle zmiana, ze nie wykonywa jej teraz zawsze sam 
papiez, ale takie w jego imieniu i llf"st~pstwie osobne ku temu 
ustanowione wladze, mianowicie kongregac} e kardynalskie . .Thliii;dzy 
temi najwazniejsz1); pod wzglii;dem prawnym jest kongregaeya tlu
maczow sohoru Trydenckiego (S. Oongreg8Jio Oardinalium Ooncilii 
Tridentini interpretum), ktora ma sobie udzielol1~ moe autentyczllego 
interpretowania ustaw Trydenckich. Wydane w tym zakresie orze
czenia kongregacyL dee1arationes, maj~ powagii; prawa, s~ tedy 
po dzis dzien nowem zrocUem prawa koseielnego. We wfasciwem 
miejscu bii;c1zie mowa 0 organizaeyi i zakresie dzia~ania tych w~adz 
papieskieh. 

Zmienia siii; takie w tym okresie posttLC zrOdef pl~tLWa party
kularnego. Wbrew postanowieniom SObOl'll rrrydenekiego poczyna 

call. Concils 1871. C e c coni Eug. Storia clel concilio Vaticano, scritta 
sui documenti originalL t. I. Roma 1872 Cniem. td'um. p. Molitora 
w Regensh. 1873). Frommann Gesch. u. Kritik des Vatic. Concils 
1873. Veri ng Lehrb. §. 46. Akta dotycz1/;ce snbor11. mozna znalezc po 
wi~kszej cz~sci w Archiv. f. Kath. Kirchenr. t. 22 n8t., a naci.to w na
st~puj'l:cych zbiol'ach: Acta et decreta S8. et occum. COllC. Vaticani. 
Friburgi 1871. Fricdberg Sammlung del' Aktensti.lcke zumersten 
Vatic. Concil. Mart i n Omnium conc. Vaticani ... dommentorum collectio 
1873. Friedrich Jan DOCllmenta ad illustrandum COllC. Vaticallum 
1871-72. 'J.'akze w 7-11 tomie clzied'a Roskovany'cgo Romanus 
Pontifex (1867-76). 

14) W Archil' t. 20 str. 336. 
15) 0 tem nizej. 
16) rrresc tych wniosk6w (schemata) podana w Arch. t. 23 

(1870) str. 478. 
17) Bull1/; "Postquam Dei muncre" z 20 pazd:.::. 1870 w Arch. 

t. 24 p. CLXX. Sohor odby]' cziery pnbliczne cz. uroczyste posiedzenia 
(pro('z lieZllo kongregacye g(meralne i specyalne) pi.erwsze 8 gru-
dnia • ostatllie 18 lipca 1870. Og]'OSZOllO tylko clwic kOl1stytucye 
clogmatyczlle: de fide catholica i c:ollstitutio dogm.atica prima de eccle
sia Christi. 
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z koncem XVI. w. ustawac odprawianie synodow prowincyonalnych, 
a od poJ'owy XVIII. w. takze synodow dyecezyalnych 18). Wfadza 
prawodawcza spoczywa lYi~c przewaznie w r~ku biskupow. Xatomiast 
wzmaga si~ coraz bardziej wpJ'yw wfadzy panstwowej na stosunki 
koscielne i ztl1d stajl1 sii2 w naszych czasach przepisy pal'lstwowe 
jednem z najgfowniejszych zrode~ partykularnego prawa. Wydaje 
je panst-wo bl1di jednostronnie, h1i;dz na podstawie ukfadow z whic1zl1 
koscielnl1, mianowicie konkordatow. Takowe zawarto n.p. z Polskl1 
(1'. 1737), z Hiszpanil1 (1753), z Nea,polem (1741 i 1818), z B'rancYl1 
(1801), z BawarYl1 (1817), z RosH (1847), z AustrH (1855). 

B). Zbiol'Y. 

a) Po w§zechne. 

§. 19. 

Nalezy przedewszystkiem zauwazyc, ze zhiory tego okresu 
nie c1otyczl1 wyfl}cznie zl'odef w tymze okresie po,vstaJ'ych, lecz 
obejmujl1 takZe zrodfa dawniejsze. Podzielic je mozna na trzy 
kategorye: zbiory ustaw synodalnych, konstytucyi papieskich, 
rozporzl1dz811 w~ac1z papieskich. 

1) Zbiory powszechnych ustaw synodalnych. rrakowe 
zawierajl1 najcz~sciej obok soborow powszechnych takZe synody 
partykularne, sl} zas wszystkie pracami prywatnemi bez cechy 
oficyalnej. Poznalisl11Y juz w poprzedzajil,cYl11 okresie dwa takZe 
zbiory (13. stl'. 51); liczba ich znacznie wzrosfa, odkl1d wi~kszl1 

poczi2to przywi%zywac wag~ do hadall zrOdhwych 1). W XVII. w. 

18) Dopiero w naszych czasach usi~owano wznowi6 dawn<t prak
tyk~ odprawiania synodow partykularnych; tak odbyto 8yn. provinc. 
w Wiedniu i Strzygoniu 1858, w Pradze i Kolonii 1863, dyecezyalne 
n. p. w Pradze 1863, w Strzygoniu 1860, w Gnie,~nje i Poznaniu 
(wi'asciwie zgrollladzenia dziekanow) w latach 1866-1872. We Fran
cyi dopiero od r. 1849 zezwolHa wi'adza rZ<tdowa odprawiania syno
dow prowincyon. i dyecezyalnych, p. Andre Legislation v. Concile 
I. i 279. Collectio Lacensis t. III. Nie maj<t natomiast charakteru 
synod6w zgromadzenia duchowieflstwa franeuskiego (assemblees c1u 
elerge de France), ktol'e odbywafy si~ co pi~6 12,t. Protoko:ty tych 
zgromadzGll - hardzo wazne dht historyi prawa koscieillego fralle. -
wydal' D u ntH th on Collection des proces-verbaux des assGmblees ge
llerales c1u clerge de France w Paryzu 1767-1780. 

') 0 tych zbiorach Hefele Conciliengeseh. I. 01 
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wydali znaczniejsze zbiory: Binius 2), Sinnond 3), Labbe 
i Crossart 4); najobfitszych zas dzis jeszcze powszechnie uzy
wanych dost~rczy£ wiek XVIII. SI} to mianowicie zbiory H a r
douin'a 5), Coleti'ego 6), :IYlansi'ego 7), z ktorych pierwszy 
si~ga najdalej, bo az po 1'. 1714, ostatni zas jest najohszerniejszy, 
jakkolwiek tylko si~ga do po{owy XV. wieku. 

2) Zbiory konstytucyi papieskich cz. bulla,rya Od 
poJ'Oivy XVI. w. pojavviajl} si~ chronologicznie ulozone zhiory kon
stytueyi pa pieskich, ktore otrzYl11a~y nazw~ "hullaria", c.hociaz nie 
same tylko bulle SI} tam ulllieszczone. Pierwsze wi~ksze bullaryulll 8) 

wyda£ adwokat RZYlllSki Laertius Cherubini; pozniejsze zbiory 
bl}dz to l1!czyfy si~ z poprzedzajl}Cellli, stanowil}c cil1g dalszy 
takowych, b~dz tez wmca£y do czasow dawniejszych. :IYlozlll', w tej 
lllierze odroznic trzy grupy bullaryow: 

(1) Edycya Rzymska Cheruhinow i jej kontynuaeye. Laertius 
Oherubini zebral w 1'. 1586-1590 konstytucye od Leona 1. do 
Syktusa V. (!f40-1585) i doprowadzil je w drugiem wydaniu z 1'. 

1017 do Pavda V. (1605-1621). Syn jego Angelo Maria 
Cherubini pomnozy£ zbior ojca konstytueyami pozniejszel11i po 
r. 1037, jego wydanie z 1'. 1638 obejllluje 4: tomy. l<~raneiszkanie 
Angelus a Latusea i .Ian Pawe~ aHoma dodali w 1'. 1672 dwa 
tomy, kt6re dosz£y do Klelllensa X. (lG70-1676) 9). 

2) Bin ius Sev. Ooneilia generalia et provincialia, w Kolonii 
1606, lEil8 (5 vol.), ,I' P2,l'YZU 1636 (9 vol.) 

3) Sil'monc1 .Tac. COlle. gener. ecclesiae eath. w Rzymie 1608 
(4 1'01.) . . 

4) Sacrosaneta eoneilia ad Regiam editionem exact a , studlo PhIL 
Labbaei et Gahr. Cossartii w Paryzu 1672. Przec1tem (r. 1644) 
wvszl'a w t. zw. colleetio regia w 37 yol. .Tako uzupe1'nienie 
w~'daf Baluze St. Noya colledio coneiliorUlll t. I. w Paryzu 1683 
i "t707. 

Eardouin J. Calleetio maxima cone. generaliulll et provine. 
w 1715 (11 t. 12 vol.) 

6) Col e t i Nie. Sacrosancta coneilia ac1 regiam editionelll exacta 
w WenGcvi 1728-34 (23 vol.) do tego jako uzupe.j'nienie: ::',Iansi J. 
Dom, Sa~ctonnn coneil. et cleerctoIUm non collectio 1748-52 (6 tom.) 

7) JIII a 11 s i J. Dom. Saerorum eonciliorum noya et amplissima 
collGctio t. 3 t: t. 1-13 w Floreneyi 1757-67, t. 14-31 w Wene-

1769-1798. 
8) 0 innych z XVI. w. podaje wiaclomosc Sentis w Theolog. 

Literaturblatt 1870, str. 503. 
9) W Lugclunie 1673 wyszro pOllowne wyclanie pierwszych 5 

tOlllOW. 
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b) Edycya LuxGmburgska i jej kontYlUlPucye. \\1 r. 1727 pojawi~a 
si~ w Luxemburgu now a edycya bulIaryum IV 8 tomach 10), z ktOlwch 
pierwsze 6 by.fy powtorzeniem edJcyi Hzymskiej, a I' i 8 zawiemfy 
p6iniejsze konstJtucye do Benedykta XHL (17:24-1730). Do tego 
dodano 'v latach 1730-1740 pi~c tomow, ktore mieszc:z11; konsty
tuc:ye c([1wniej pominiyte, a potem jeszcze f:l tomGW z kOllstytucyami 
do smierci Benedykta XII,' (i" 11). Tak wiyC obejmuje edycya 
luxemburgska w ostatecznej tej fonnie 19 tomow od Leona 1. do 
Benedykta Xl \~. (740-1758). Od 11. tomu oparta jest zri3szt1)c ta 
edycya na edycyi RZJmskiej, do ktorej teraz przychodzimy. 

c) Edycya Rzymska Karola Oocquelines'a ijej kontynuacye. 
l 'a edycya w (:a;j'osci stanowi najdok£adniejszy zbior, doprowadzony 
do naszych czasow. Pierwotnie wyszJ'o tomow 14 (w 28. wolum.) 
w czasie od r. 1733 do 175f:l z konstytucyami od L80na 1. do 
Klemensa XII. (i" 1(40) 12). Bezposrednio ;j'f!;czy siy z niemi bulla
ryum Benedykta xrr. (1740-1758), w 4 tom. w latach 1754--1758 
wydane 13). 

W 1'. 1835 rozpocza~ Andrzej Barberi kontynuaeva nowvz
szyeh zbior6w 14), PoczY;lajf!;e od l{lemensa XIII, 'nastyi);'/ Be~e
dy kta Xl r. Dot11;d \YYl:lz.!'o tomo\\' :20, do pa,pieza Grzegorza X n. 
(18Bl--184(j). Konstytucye wreszcie Piusa IX. sa osobno zebi'ane 
pod tyt. Acta Pii IX. w Rzymie 1848-18d5. Ponowne wydanie 
zbioru Oocquelines'a poczy£o wyehodzic w Turynie od r. 1857; 
doti);d wyszXo tom6w 22 15). 

10) Pail tyt. Magnum bullarium Romanum a b. Leone M. usque 
ad Benedictum XIII. Luxemb. sumptibus .AndL CheYalier 1727 (prze
druk. 1(42). 

11) Te tomy cloclatkowe maj'1 tytu:t: Magnum lmllarium Romanum 
seu ejusdem continuatio quae supplementi loco est. 

12) Tom I-V. maj'l; tytu~: Bnllarum, privilegiorum ac cliploma
tum Romanorum Pontificum amplissima colledio opera et studio Carol. 
Cocguelines. T. YI-XIY.; Bullarium Romanum, sen noyissima et 
accuratissima collectio &postolicarum constitutiol1um N ajpierw wyszed~ 
t. 7 (1733), t. 8-14 wysz~y w latach nast~pnych az do r. 1744· 
t. 1 zas pojawiJ' si~ wr.1739, reszta (t. 2-7)wlatach 1739-1762: 

13) Ponowna edycya w .Thfecheln 1826, w 13 yol. 
14) Pod tyt.: IVlagnum Bullarium Roman. Pontificum Clementis 

XIII., Clem. XIV., Pii VL, Pii vn., Leonis XII., Pii VUI. et GreO'o
ris XVI. constitutiones complectans, qnas collegit .Andreas advocatus 
Barberi t. I-V. opera et studio .Alex. Spetia 1835-1842, t. IV-
XX. opera et studio Rainaldi Segr eti 1857 nst. 

15) Bullarum, diplomatum et privileg. sacr. Roman. Pontificum 
Tauriniensis editio cura Tom as e t t i. 
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W wymienionych tedy pod c) bullaryach mamy zebrane 
papieskie od 1'. 440 po dni nasze. ~Pr6ez tego wysz./'y 

te;: zlJiory listew najdawniejszych papiezy, tak mianowicie cenny. 
ale niedoizOllczony zbi6r Pion'n 0 ou stan t' a, obejmuj:}cy listy 
papiezow ocl K121l1ensft I. do SyizstUS2, III. (od r. G7-440) 16), 
a w nmp,zym 0zasie jako ci:}g dalszy clzie;j'o AndrzejaT hi e la 
z listami od Hilarego do Pelagiusa II. (4-f:l1-590) 17). Listy 
Leona L (HO-461) i Grzegorza 1. (590-·604) zebrane 811; IV zbio
rowej pism tych papiezy 18). Zreszti); Sf!; listy papieskie 
poumieszczane takZe w zbiora ~h synodalnych, mianowicie u}Ian
si'ego I9)~ zt~d przedrukowa~ .ie, az do Innocentego III. (1198-121G) 

gne w swojej patrologii 20). 
VV llowszych czasac:h z'lynlcono takZe uwag€ na dawno 

reges ttL papieskie, to jest kopie listow, przechowywane w a1'chiwnm 
papieskiem. DoHadny spis takowych z podaniem tresci wydali 

afH (po rok 1188) i Potthast (po rok 1304)21). 
3) Zbiory rozporz~dzen w£adz papieskich. IVliydzy 

temi najwazniejsze S11; orzeczenia tiumacz6w soboru trydenckiego 
(p. wyzej). Za papieza Benedykta XIY. poczyto wydawac urzydowy 
zbi()l' tycb orzeezml, wydanych po roku 1718 22); w 1'. 1844 by;j'o 
juz 10.';· tomew tego zbioru; do tego przybyJ'o kilka tomow uzupeJ'-

16) Coustant P. Epistolae Roman. Pontif. et quae ad eos scripta 
sunt a s. Clemente usque ad Innocent. HL, t. I. w Paryzu 1721 
(wiQcej nie wysz~o). Drugie wydanie staraniem S eho en e ma nn'a 
w Getyndze 1796. 

17) 'fhie I .Andr. Epistolae Rom. Pontif. genuinao et quae acl 
eos scripta sunt a. s. Hilaro usque ad Pelagium II., t. 1. (do r. 523) 
1867. Por. clo tego Thiel'a rozpraw~; Die nach- Coustant'schen Yor
arheiten zu einer krit . .Ausgabe cler epistolae Rom. Pontif. w Archiv. 
XIII. (1862). 

18) Mianowicie: S. Leonis M. opera wyd braci Ballerini w We
necyi 1753-1757. S. Gregorii opera, studio monachorum O. S. Bene
dicti G congreg. S. Mauri, w Paryzu 1705, w Wenecyi 17f:l8. 

19) rrakZe Appendix do t. 1. wyzej wymienionego zbioru 'l'uryl'l
skiego zawiera listy papieskie oel Leona I. elo Sylwel'ego (440-507), 
ale nieelokJ'aelnie. 

20) Mign e Cursus completus Patrologiae. 
21) Jaffe RegestaRom. Pontificum ah condita ecclesia ael a. 
w Berlinie 1851. Potthast Regesta Rom. Pontif. inde ab a. 
act a. 1304, t. 1. 1874, t. II. 1875. Regesta oel Innoe. III. do 

Klemensa VI. (1198-13£!,6), zawiera dziel'o Boehmera Fr. Regesta 
Imperii 1847 (aclclitamcnta 1849, 1857, 1865). 

22) Thesaurus resolutionum s. Congl'. Conc. Trident. 1739, 
'IV UrrJino, od 1'. 1741 w Rzymie. 
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niaj~cych. Nowe wyc1anie ca:rego zbioru rozpocz~to IV r. 1876 
w drukarni kongregacyi de propaganda fide. Dla praktyc~nego 
uzytku czyniono tez wyciitg·j z ogolnego zbioru b~di jako o~obne 
dzida 23), b~dz jako dodatki do uchwa.l' soboru Trydenckiego. 
JYIianowicie podaje edycya lipska Richtera dobry wyciitg z uchwaf 
kongregacyi. 

Sit jeszcze zbiory rozporzlj;dz81i innych kongregacyi, me
rownie mniejszej atoli wagi pod wzgl~dem prawnyl11 24). 

§. 20. 

1) U chwaJy synodalne. Uchwafy synodow prowineyonal
nych znalesc l110zna po cz~sci w zhiomr:h powszechnych soborow, 
mianowicie Hardouin'a iMansi'ego (p. wyzej); procz tego s~ zhiory, 
dotyczlj;ce poszczegolnych krajow. Ograniczymy si~, jttk W okresie 
poprzedzajlj;cym. na zr6c1ftt ko,sciofa polskiego 1). 

23) Talc mianowicie: Z a m bOll i Collectio declarationum S. ·Congl'. 
Conc., 8 tom. 1812-1816 (si~ga do l'. 1800). Przedruk. w Arras 
C4trebati) 1860-1868. Procz tego poczQJ'y w nowszych czasach wy
chodzic inne jeszcze zhiory, mianowicie: Mit hI ban er Thesaurus reso
lutionum S. Congr. Conc. quae prodierunt usque ad a. 1871, t. 1. i 11., 
w Monachium 1872 nst. P a 11 0 t t i ni Collectio omninm conclnsionum 
et resolntionnm, quae apnd S. Congr. Conc. prodierunt ab a. 1564-
1860 w Rzymie 1869 llst. (ma wyjS6 15 tom.) Wyciiig v\'azniejszych 
uchwal' w sprawach traktowanych snmarycznie (causae per snmmaria 
precum propositae) z lat 1823-1869 wydali Lingen i Reuss w Re-
gensb. 1871. . 

24) 'fak kongregacyi olHz§dowej: Gardellini Decreta anthent. 
Congr. saerornm ritunm, w Rzymie 1824, 3 wyd. do 1'. 1856, tamze 
1856-58 (z tego wyei1);gi Martinncci w Rzymie 1845, Eberle 
w Regensb. 1851, i inne). MuhllJaner Deer. anth. Congl'. sacI'. ri
tuum, w Monachinm 1862-18'73. Kongregacyi illdulgentianllll et 
reliqniarum: Prinzivalli Resolntiones seu decreta anth, s. Congl'. 
inc1ulg... w Hzymie 1862, Fa li s e s. Congl'. indulg... resolnt. auth. 
Lovanii 1862. Kongr. jnrisdictionis et immunitatis: Ricci Sy
nopsis, decreta et resolntiones s. CongT. jurisc1 ... w Tnrynie 1719 2 t. 

1) Z innych wymieniamy tylko najwazniejsze zbiory: ella Wl2gim' 
Peterffy Conc. eccles. in Regno Hunga,riae celebrata w Wiedllin 
i Presburgu 1741, 2 t.; dla Niemiec: Coneilia Germaniae, quae ... 
Joan. Fridr. Schannat collegit, deinde .Jos. Hadzheim anxit w Ko
lonii 1759-63 (5 tom.), kontynuowali (t. 6-9) Scholl 1765-68, 
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Az do XYII. w. odprawiano w Polsce jak dawniej liczne 
synody prowincyonalne, a uchwa£y tycbZe w no we zestawitmo 
zbiory. 81); to mianowicie nast€puj~ce: 

a) Zbior Stanisfawa Karnkowskiego. 2) Juz synod 
Piotrkowski z 1'. 1557 zleci4' Stanisl'wiVowi Dil:browskiemu, kancle
rzowi gniezniellskiel11u i b'ranciszkowi KrasirlSkiel11u, archidyakonowi 
kaliskiemu nfozenie nowego zbioru. W ygotowali go na synod 
Piotrkowski z 1'. 1577; gely jec1nak tymczasel11 nast~pil'o przyj~cie 

uchwal' soboru rrryd. okaza.ra si~ potrzeba niejakieh zmian. Uehwa
lono tedy rewizH u,J'ozonego zhioru, ktor~ poruezono Stan. Krashi
skieniu, archidyakonowi i Marcin.. Izdbiliskiemu, scholastykowi kra
kowskiemu. TYl11czasel11 wzi~.l' si~ do tego dziefa Stan. Karnkowski, 
na6wczas biskup w.rodawski (od r. 1581 areh. gnieinieliski), a 
urozony przezml zhior pojawil' si€ juz w r. 1579 3). Podzielony 
jest na 5 ksilj;g, a to tak, ze w pierwszych czterech mieszcz~ si~ 

porz~dkiem systematycznym wyci~gi ze statutu Mikolaja Tr~by 

(oznaczone "ex antiquis") i ze zhiorn :P,askiego ("ex noYis"), tudziez 
uchwa:ty poiniejszyeh synodow przed 1'. 1577 odprawionych ("ex 
noyissimis"), pi~ta zas zawiera uchwa£y synodu Piotrkowskiego 
z r. 1577, rownie wedhg materyi rozdzielone. 

b) Zhi6r .lana \;V~zyka. Jestto w,fasciwie popra,wne wyda
nie zbioru Karnkowskiego, gdyz tyl11 samym jak ten idzie porz~d
kiem i si~ga takze tylko do r. 1577. Dodane sil: tylko niekt6re 

N eis s er (t. 10) 1775, Gako tom 11 Hesselmanna index 1790). Do 
tego supplementa Binterim i Floss w Kolonii 1851 i 1852; dla 
Fl'ancyi: Sirmond Con. antiqua Galliae w Paryim 1629; do tego 
supplem. P. de la Lande w Paryzu 1686; dla His£punii: d' Agnirre 
Colleetio maxima cone. omnium Hispalliae et novi orbis w Rzymie 1753: 
dla W. Brytanii ,Yilkins Conc. I\Iagnae Britanniae et Hiberniae 
Londyn 1787. Obecnie wychoc1zi staralliem Jezuitow z :Maria Laach tak 
Z'Y. Oollectio Lacensis (Acta et decreta conciliorllm recentiorulll 
w Fryburgu 1870 nst.), t. j. zbior synod6w, odbytych po r. 1682. 
Dot~cl wyszJ'o tomow 4; t. 1. (1870) obejmujesynody od 1'. 1682 do 
1789 w kosciele .J'acinskilll, t. II. (1876) synocly w tymze czasie w kosciele 
wschodnim odprawione: t. III. (1875) pozniejsze synody (do r. 1869) 
amerykanskie i brytanskie, t. IV (1873) francnskie. 

2) WYlllieniaj~ dawniejszy zbior: Gnesnensis metrop. ecclesiae 
constitutiones synodorulll provine w Krakowie 1574 (p. J ocher III. 
n1'. 7492), 0 ktorym jednak brak hlizszej wiadolllosci. 

3) Pod tyt. Oonstitntiones synod. metl'. eccl. gnesn. provincialinm 
tam vetustorum qnam recentiorum nsq lIe ad. a. 1578, studio et opera 
Stan. Karnkowski, episc. Vladislaviensis et Pomer. collectae Crac. 
Andr. Petricovius impr. 1579. 

RITTNER. Pro koscielne. 
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uchwafY dawniejszych synodow przez Karnkowskiego OPusz.czone, 
niektore znowu odpowiednio do zmienionych stosunkow zmodyfiko
wane. Zestawili ten zbior z polecenia syn. Piotrkowskiego z r. 1621 
(pod arcyb. Gembickim) Jan Fox, archidyakon krakowski, JYlarcin 
K~oeinski, proboszez na Kazimierzu, Praneiszek Zajewski, proboszez 
katedry ~uekiej i MikoJ'aj Skwiernicki, kanonik J'owieki. ZatwiBr
dziJ' go zas synod odprawiony przez arcyb. gniezn. Jana W~zyka 
w Piotrkowie r. 1628 4). 

UchwaJ'y synodow odprawionyeh po r. 1577 wydawano z osobna; 
w drugiej zas po~owie XVII w. zanieehano odbywania synodow 
prowincyonalnych. Ostatnim by,/' synod odprawiony w Warszawie 
r. J 643 pod areyb. gniezn. Maciejem !:.ubiellskim 5). Pozniej odby-

4) Tytu~: Oonstitutiones synodorum metrop. eccl. gnesn. provo 
authoritate synodi provo Gembieianae per deputatos reeognitae jussu vera 
et opera ... Joannis W \! Z Y k archiep. Gnesn. editae Orac. ee officina Andr. 
Petrieovii 1630. Drugie wydanie w Krakowie in typogr. 0011. Maj. 
Univers. Oraeov. 17(:31. 

5) Proez zbiorow Karnkowskiego i W\)zyka mamy drukowane 
uehwal'y nast\lpuj:j;eyeh synod ow prowinc. tego okresu: Acta et eOllSti
tutiones synodi provo Gnesnensis a. 1577 die 19 maji habitae. Orac. 
1578 (jestto synod Piotrkowski, odprawiony za arcyb. Uchmlskiego pod 
przewodnictwem legata papieskiego Wincentego Laureo). - Oonstit. et 
decreta eondita in provo syn. Gnesn., quam ... Stanisl. Karnkowski archiep. 
gnesn. Petricoviae habuit, a 1589, Pragae typo Othmari 1590. -Conci
lium provine. regni Poloniae, quod Bern. Maciejowski, S. R. E. Pre
sbyter Cardinalis, archiep. Gnesn. habuit Petrieoviae a. 1607, Crae. 
Andr. Petricovius 1609 (ponownie tamze 1(30). - Synodus provo Gnesn. 
sub ... Laurentio Gembieki arch. Gnesn. Petrieoviae a. 1621 celebrata, 
Crac. Andr. Petrieovius 1623 (tamze 1(24). - Synodus provo Gnesn. 
provintiae sub ... Joanne W\)zyk archiep. Gnesn. Petrieoviae a. 1628 
eelebrata Crac. in officina Andr. Petrie. 1629 (tamze 1(41). - Synodus 
provine. sub ... Joanne W\)zyk. Warsaviae a i634 celebrata. Crac. ex 
offlcina Andr. Petric. 1636 (dwa razy, i tegoz roku w Wilnie).-Syn. 
provinc. sub ... Mathia rJubienski, arch. Gnesn. Varsaviae a 1643 cele
brata. Val's. in offiic. Petri Elert 1646. - Nalez'! tu dalej: Akta syuodu 
prowincyonalnego lwowskiego w r. 1564 odbytego, z akt6w konsyst. 
metrop. Iwow8kiego wypisaJ' i wydal' k8. Seweryn Morawski, we 
Ilwowie 1860. Dalej synody ruskie: Synodus Ruthenorum provin
cialis, quam J os. Velalninus Rudzki, arehiep. Kijoviensis ae metropolita 
Russiae ... a. 1626 die 4 sept. in civitate kobrynensi eelebravit. Poezaj. 
typis PP. Basil. 1753 (jestto juz druga edycya staraniem ks. Andrz. 
Bienieckiego). Synodus provin. Ruthenorum habita in eiyitate Z am 0-

seiae a 1720 Romae. typis sacI'. Congr. de prop. fide 1724 drugie 
wyd. w Wilnie 1777, trzeeie tamze 1785, takze w Collectio Lacen
sis II. 1. 
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waly si~ juz tylko synody dyecezyalne, ktorych uehwaJ'y takZe 

ogJaszano drukiem 6). 
c) Z b i 6 r Po z naIl ski. UzupeXniajitc zbior W ftzyka uehwa

fami p6zniejszych synod6w prowincyonalnyeh i dyecezyalnych 
u~ozy,/' K I' Z Y s z to f Z 6 raw ski, kanonik krakowski i warszawski, 
w drugiej pofoivie zeszfego wieku nowy zbior, porzitdkiem dekl'e
taliow Grzegorzowych. Zbior ten atoIi pozostaf w r~kopisie, az go 
w 1'. 1869 kilku duchownych poznanskich og,/'osiJ'o drukiem. Dot<td 

wyszed.t t. 1. obejmuj<tey pierwszl); ksi~g~ 7). 
2. Przepisy panstwowe i konkordaty. W kazdem pan

stwie til); w nowszych ezasaeh oficyalne zbiory ustaw i rozpo
rzadzen rZi);dowych, IV ktoryeh mieszczl); si~ takZe przepisy doty
ez~ee stosunk6w koscielnych. W Au s try i byJ'y az do roku 1848 
dwa gJ'owne zbiory urz~dowe, to jest zbi6r ustaw sl);dowych 
(tak zw. Justizgesetzsammlung) od roku 1780 - 1848 i zbior 
ustaw administraeyjnyeh (tak zw. politische Gesetzsammlung) od 
roku 1790 - 1848. Pr6cz tego wydawano od roku 1819 zbiory 
ustaw prowincyonalnyeh. W miejsce tyeh zbiorow poez<t,/' od 
roku 1849 wychodzic dziennik ustaw panstwowych (Reichsge
setzblatt) i dziennik ustaw i rozporzitdzen krajowyeh. Dawniejsze 
przepisy (przed rokiem 1780 lub 1790) zawarte s<t w zbiorze 
prywatnym Kropatschka (1740 - 1808) 8), prowincyonalne gali
cyjskie w zhiorze Pillera (1772-1819). Przepisy rZl);dowe, doty
cZi1;ce stosunk6w koscielnych, zestawiano takZe cz~sto w osobne 
zbiory 9). 

6) Nie wyliezamy wydan statutow dyeeezyainyeh dla wi\)kszej icll 
ilosei, odsyJ'aj,!:c do Joehera III. 309 i Fabisza str. 270. Dodajemy: 
Synodus arehidioecesana Gnesnensis praes. Stan. Karnkowski, arch. 
gnesn... Lovicii a. 1583 celebrata, nee non articuli alterius synodi 
ejusdem dioec. sub Jacobo Uehal'lski habitae (r. 1580 p. Bibl. Warsz. 
1872 t. 4 str. 493) nunc primum ... Zeno Chodynski edidit w Warsz. 
1872 .. 

7) 'fytuf: Decret'ales summorum pontifieum pro regno Poloniae, 
et constitutiones synodorum provo et dioec. regni ejusdem ad summam 
eollectae. Cum annotationibus... curantibus plerisque sacerdotibus posna
niensibus eclitae. Posnaniae 1869. 

8) Sammlung aller Verordnungen und Gesetze etc. w Wiedniu 
1787-1808: dalszy ei,!:g tego zbioru az po r. 1846 wydali Goutta 
(w Wiedniu 1812-33) i PichI (1834, 1837-48). 

9) Z austryackich: Sammlung del' tLlteren k. k. landes-f. Gesetze 
u. Verordn. in publieo-eeclesiasticis. Wi en bei Trattnern 1785. J aks eh 
Gesetzeslexicon illl. geistl. Religions u. Toleranzfache w Pradze 1828-30 

5* 
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Konkordaty znaleie mozna W ogolnych zbio{.ach synodalnych, 
w bullaryach i t. d. 'iVydano takie osobne zbiory konkordatow, ale 
nie zupeJ'ne i nie dose dokiadne 10). 

Rie der Handbueh del' k. k. VerOl'dn. libel' geistl. Angelege nheIten t. 3 
IV Wiedniu i Lineu 1848-59. 

10) .M u n c h V ollsttindige (?) Sammlung aUer a Herer 11. neuefer 
Concol'date w Lipsku 1830. Lepsze: Oonnmtion8S de rebus ecclesiasticis 
inter S. Sedem et civile1ll potestatem initae. ex collectione Homana a 
Vincent. Nussi digest" excerptae w JliIoguncyi 18'70. 

ROZDZIAJj III. 

RYS LITERATURY PRA W A KOSCIELNEGO *) 

a) Literatura powszechl1a. 

§ 91 . '" . 
Nie moze tu bye mowa 0 dokJ'adnej historyi literatnry kano

niiCzllej, 130 na to trzebaby osobnego dzie4'a. Mamy tylko W ogolnych 

zarysath podac obraz jej rozwoju. 
Do P04'OWY XII. w. pojmywano prawo k08cielne jako tZ~Sc 

teologii, nie czyni~c w wyHadzie i w pismach 1'oznicy m i~dzy 
przepisami prawnemi, a zasadami dogmatyki Inb etyki. Dopiero 

z dekretem Gracyana poczyna si~ rozwijae sfLmoistnfL nfLnkfL, a w i~0 
j samoistna literatum pmwa kanonicznego. Przypisac to nalezy 
gJ'ownie dwom przyczynol11. Raz ze juz w owym czasie wiele f::to
sunkow swieckich llfLleza.fo do ustawodast'lva i s1!:downictwa kosciel

nego, ze wi~c tem SfLlllelll podnios~o si~ praktyczne znaczenie 

~') Li t eratul'a. Do uj at (Dovatius). Praenotatiol1um canonica
rum lihri V. (w Paryzu 1687 ostatnie wydanie p. Schotht w Mitawie 
i Lipsku 1776-79) lib. V. c. 1-9 Sarti De claris archigymn. 
Bononiensis professoribus, wydal' po smierei autOl'a (t 1760) Fattorini 
w Bolonii 1'769-72 G 1 ii c k. Praecognita uberiora universae jurispru
dentiae eccles. Gennanornm w I-Ialli 1786. Sa vigny Geseh. des Rom. 
Rechts im Mittel-alter 2gie wyd. 1834-51. t. III. 'iTIL Stintzing 
Gesell. del' populnren Literatnr des romisch-canon. Rechts in Deutsch
land am Ende del' XY. n. im Anfang des XVI. Jharh. 1867. Phillips 
t.IY. Sehultr, Lellrh. str.40; pl'zedewszystkiemzas: Schulte Gesch. 
del' Qllellen u. Literatur des can. Recht. dot'td t. I. II., do XVI. w., 
1875-77 (p. §. 4. Oytowanc tamze dzie~o Maassena nie dosz~o jeszcze 
do literatury). 
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przepHlOw koscielnych; a powtore ie wiek XII jest wJ'asnie epokif 
odrodzenia si~ nauki prawa rzymskiego, zwJ'aszeza w uni wersytecie 
Bolollskim. Metod~ traktowania prawa rzymskiego zastosowano do 
ustaw koscielnych, a zatem posz.J'o, ie je oddzielono od nauki scisle 
teologicznej i stworzono z nich osobn~ dyscyplin~ prawn~. 

Jako pierwszego przeclstawiciela tej nowej nauki uwaiacmoina 
samego Gracyana. Jego dekret je8t nie tylko kompilacH, ale takie 
prac~ literack~, "dicta" zwJ'aszcza samoistnym rozbiorem teorety
cznym, na wywodach prawnyeh opartym. Ale takie jako zbior 
sta.J' si~ dekret Gracyana poclstawil nauki prawa kanonicznego, 
poniewai stanowi~ dla jego nast~pcow przez d.J'ugi czas wy~~czny 
przedmiot wykfadow i prac literackich. Ztfj;d tei nazwa decreti
stae (lub canonistae) dla nauczycieli prawa kano~icznego, w odro
inieniu od legistow, uczfj;cych pr:1wa rzymskiego. 

a. Uniwersytet Bolonski, daj~c pocz~tek nauce prawa kanoni
cznego, wskazal zarazem kierunek jej literaturze. Jak bowiem 
wykfady w Bolonii, tak i pisma. kanonistOw trzymajif si~ przez 
nast0pne dwa wieki scisle metody exegetycznej, t:!'umacz~ i obja
sniaj~ text ustal'i. Zowiemy ten pierwszy okres (1150-1350) epokq, . 
glosatorow, bo najprostszfj; i pierwotnft form~ tej metody jest 
glossa.. Nazywano Lak krOtkie objasnienia textu, ktore spisywano 
mi~dzy wierszami (gloss~, interlinearis), lub po marginesach (gl. 
marginalis). Niebawem uros.J'y te glosy w caJ'kowite komentarze, 
spisywane przytexcie (apparatus, lectura), lub tez osobno (C0111-

mentarii, summae), ale zawsze scisle zastosowane do porz!!dku 
irodet Kaidy prawie nauczyciel i pisarz glosowa~ ustawy w w~a
sciwy sobie sposob, a pozniejszy u wzgl~dniaf glosy poprzednikow, 
albo je sobie przyswajaj~c, albo z niemi polemizuj~c. Zazwyczaj 
po niejakim czasie jedna z tych glos nabyJ'a wi~kszej powagi, tak 
ii jft stale przepisywano wraz z textem; kazdy zbior mia~ takft 
glos~ ustalon~, zwan~ glossa ordinaria. 

Pierwszym z glosatorow by~ Paucapalea 1), uczen Gracyana, 
ktoremu dekret za wdzi~cza swoj~ dzisiejsz~ form~ (p. wyiej str. 30). 
Mi~dzy pozniejszymi z XII. wieku sft s~awniejsi: Rolandus Ban
dinellus, pozniejszy papiez Alexander III. 1), Rufinlls 3), Stefan 

1) 0 jego pismach: Maassen Paucapalea w rozpr. Wied. aka
demii t. 31 1859. 

2) ByJ: profesorem teologii w Bolonii, od r. 1150 kardynaJ:em, 
papiezcm 1159-1181; pozostawH' smng, ktorq; wydaJ: Thaner Die 
Summa Rolandi, l1achmals Papstes Alexand.er III., 1874. 

3) Niemiec lub Francuz, byJ: prawdopodohnie prof. w Paryzu, p. 
Schulte, r. 123. 
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lJiskup Tornacyjski 4), Jan Faventynski 5), Gandulphus 6), 
Bazianus 7), przedewszystkiem zas Hugo czyli Huguccio 8), 
ktorego summa super decretis najlepszym jest komentarzem dekretu 
Gracyanowego. Opierajfj;c si~ fi?, tych wszystkich pismach u~ozyJ' 
Jan Niemiec (Joannes Teutonicus) okofo r. 1215 aparat, ktory 
pozostal' glosfj; zwyczajnf!; dekretu 9).. . ., . , 

Kiedy po dekrecie Gracyana pOJawl.ty Sl~ zblOry dekretallOw 
papieskich, zwrocifa sit{ ku nim czynnosc lit~rac~a g.losator~w. 
Obok dekretystow odrozniano teraz dekretahstow, Jakkolwlek 
czesto tego samego autora zaliczyc wypada do jednej i drugiej 
kateg'OrYi. Pierwszym dekretalist~ jest Bernard Pa:wij czy k, autor 
eompilationis primae (p. wyiej str. 40) 10), a wkrotce potem 
zasfynft~ w Bolonii mistrz prawa kanonieznego Tankred 11). Jego 
alossae ad a.ntiquas compilationes uwaiano jako ordinariac. Mi~dzy 
komentatorami zbioru Grzegorza IX. zas pierwsze zajmuje miejsce 
Sin i b aId us :8' lis c us, jako papiei Innocenty IV. 12). PozostawH 
kilka dzief, z ktOrych najwi~ksze (Commentarii in quinque libros 
decretalium) uwaiac mozna jako pierwszy samoistny, od textu nieza
wis.[y komentarz 13). Glossa ordinaria do dekretaliow Grzegorzowych 
pochodzi od Bernarda de B 0 tone, Parmenczyka 14.). 

4) Urodz. w Orleanie 113~, biskup~m w T?urnay I? 92, t l~OS. 
pozostawiJ: sum§ do deluetu, a proez tego hsty. ktDl'e wyda~ du Molmet 
w Paryzu 1682. 

5) By~ biskupom w Faencii, t 1190 idl1:e z Fryderykiem 1. na 
wojn§ krzyzowf!:. 

6) P. Seh ulte 1. 132. 
7) J estto pierwszy "doctor juris utriusque," byJ: profes. Pl'. rzym-

skiego, p6Zniej kanonieznego w Bolonii, t 1197: . 
8) Urodz. w Pizie, byJ: prof. w Bolonll, o~ r. 119? blskupem 

Ferraryjskim; t 1210. Papiez Innocenty III. byJ: Jego uezmem. 
9) 0 jego zyciu Schulte 1. 172. PozostawiJ: takZe aparat do 

kompilaeyi czwartej., .. . 
10) Byl' biskupem Fawentynskim, o~ r. 11~8 PawIJskIm, t 1213. 

Gtownem jego dzieJ:em jest summa decretahum, ktorl1: wyda~ ~ asp e yr e s 
Ern. Bernardi Papiensis Faveatini episcopi summa decreta1l1lm w Re
gensb. 1860. 

11) Urodz. w BolOl1ii okoJ:o r. 1185, t .obl'o 1235, pr6?z gl.os 
do kompilacyi pozostawil': summa de sponsahbus et de matnmomo, 
ordo judiciarius. .. 

12) Urodz. w Gel1ui, by.!' jakis czas profes. II' Bolonu, )227 
kardyna1'em a po smierci Celestyna IV. (1243) papiezem, t 12D4. 

13) D'ruk. w Strasburgu 1477, w Wenecyi 1481, 1491, 1495, 
1570, w Londynie 1525. 

14) ByJ: kanol1ikiem w Bolonii i nauczycielem prawa tamie, t 1263. 
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Pcizniejsze dziela -- od drugiej pO.\'OW}T XIII. wiaktr- rosn~ 

w rozmiary, poc:zynaj~ tez rozwijac wi~ksz~ niz dawniej kazuiBtyk~, 
stcisownic do ciwc:zesnego prl1du, panuj:);cego szczegC\lnie w teologii 
i filozofii. Z tem wszystkiem g,J'owny charakter literatury pozostaje 
ten sam: jej podstaw~ zawsze jeszcze S:); zl'(Jd,J'a, jej przedmiotenr inter
pretacya us taw. Henryk Ostiensis, zwany taHe de Se'gusia 15), 
Idzi de B'uscarariis 16), ,Vilhelm Durantis, zvmny Specu
lator 17), Wilhelm :Mandogoto 18), Gwido de Baysio l!J), nalez~ 

do znakomitszych tego czasu. Ale dalc:lko za sob~ pozostawi~ tYth 
wszystkich autorow Jan Andrzej ow (Joannes Andreae), prof. 
Bolonski, jeden z na.is~awniejszych kanonistow 20). Dok.l'adna majo
mosc caJ'ej owczesnej literatury, zmys.\' krytyczny, hiegJ'osc pisarska 
zapewniJy dzie.!'orn jego trwaJe znaczenie. Pozostawi£ znac:zn~ ilosc 
traktatow, a z wi~kszych dzie.\' aparaty do zbiorow Bonifaeego i 
Klemensa, ktore przyj~to jako glossae ordinal'iae. 

b) Od porowy xnT• do korlca XV. wieku. Na, Janie Andrze
jowym konczy 8i~ epoka glosatorow, a zarazem poczyna zupe.\'ny 
upadek literatury kanonicznej. Nie brak wprawdzie obszernyeh 
komentarzy i licznych monografii (traetatus), ale wewn~trzna ich 
wartosc spada bardzo nisko. Oddalaj~ si~ one zupe.\'nie od zrode&, 
opieraj~(; siy jedynie na powadze poprzednikow. Przytem goruje 
kazuistyka, szczego1nie w traktataeh do ostatecznosci, rzee mozmt 
do smiesznosci, pOl'uni~ta. WJ'asnie dIa:tego rosn~ dzie£a wogromne 
rozmiary; autor nie broni opinii z powodow wewn~trzllyeh, lecz 

15) Urodz. IV Suzie kod'o 'l'urynu, (zt:j;d de Segusia) byJ' nauczy
cielern prawa w Paryzu, 1244 biskupem IV Sisteron, 1250 w Embrun, 
1261 biskupem-kardynal'em. Ostyi (zt~d Hostiensis), t 1271. 

16) Pierwszy stanu swieckiego 1'rofesor prawa kanonicznego w Bo
lonii, t 1289. 

17) Urodz. 1237 'II' Puimisson ko1'o Beziers, piastowa1' rozne 
godnosci koscielne i swiech:>, zostaJ' 1286 biskupein w Mende t 1296. 
GJ'owne jego dziel'o speculum judiciale (zt1fd "speculator") jest jedno 
z najobszerniejszych kanonicznej literatllry. 

18) Urodz. w lVIanclagout wo Franeyi, byJ' pl'awclopodohllie okofo 
r. 1275 prof. prawa w Bolonii, zostaJ' 1295 arcyb. w Embrnn, 1305 
w Aix, 1312 karclynal'am, t 1321. Brad' uclziaJ' w sporz'tdzeniu libri 
sexti (p. wyzej str. 44) i pozostawil' kilka cenniejszyeh clziel'. 

19) Arehidyakon Bolonski (zt'tcl "arehidiaeonus "), p6zniej profe8. 
prawa w Bolonii, t 1313 w Awinionie. 

20) Urodz. w Rifl'edo -Ive ,\Vl'oszeoh okol'o r. 1270, 1302 jest juz 
profes. w Bolonii, p6zniej jakis ezas w Padwi. a od 1'. 1309 do smierci 
(1348) znowu w Bolonii. . 
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mnOl:ltw8m cytat6w davmiejszych pisarzow, i to zdanie zda:l'o sii? 
prawdziwem, za ktorem llajwi~cej przywiezc zdohno pOWitg. 0 o1'y
ginalnosci i samoistnosci nie ma mowy; wiele opinii my1ny(;l1, 
z prawem pozytywnem niezgodnyeh , zagniezdzi:to sii? tylko d1atego, ze 
zamiast rozpp,trzec zrod:ta c;zerpano zllajomosci prawa z pism pozniej
szych. Tak byJ:o z nader rzadkiemi wyji,ltkami az do wieku xn. Do 
glosniejszych komentatorow tego okresu nalez~: Jan de Lignano 21), 
s.tawny Romanista Baldus de Ubaldis 21), Antoni de Butrio 23), 
Franeiszek de Zabarellis 24), Jan a Turreeremata 25). 

c) Ud XYL do konca XVIII. w. Zwrot ku lepszemu nastal' 
dopiero z poez~tkiem XVI. wieku. Wynalezienie sztuki drukarskiej 
uczyniJ'o zr6d.\'a przyst~pniejszemi: szkol'a przestaje bye jedynem 
ogniskiem nauki i nie staje juz na zawadzie samorodnej krytyr:e. 
Swobodniejszy ruch umyslowy z·w.raszcza po reformaeyl, oddzia.\'ywa 
takZe na sposob traktovvania nauk prawniczych. A mianowiele 
uwazac nalezy jako znaczny post~p, ze jak w ezasach glosator6w 
napowrot zwrocono si~ ku zrocUom. Zt~d tez powstaj~ liezne prace, 
po:§wi~eone historyi prawa, mianowicie krytyee irode~; VIi tyro 
wzgl~dzie przoduje Franeya. Spotkalismy si~ juz z praeami An to
niego Demoehares'a 26), Karola Dumoulin'a 27), Antoniego 
Ie Conte'a 28); niemniejsze z,,"s1'ugi w tym kierun'ku po£ozyli 

21) Prof. najpierw rZYll1skiego, potell1 kanoniczego prawa w Bolonii, 
mial czynny udzia1' w r6znych sprawach publicznych, t 1383. Pozo
stawif pr6cz prawniczych takZe liczne dzie1'a tcologiczne, filozoflczne, 
nawet astronomiezne. 

22) Z w1'oRkiej rodzin}' Baldeschi Ubaldis"), uczyi prawa 
w Bolonii, Perugii, Pizie. Pawii, gdzie ull1arf 1'. 1400. 

23) Prof. prawa VIi Bolonii t 1408; zazywaJ' szczeg6lnie sJ'awy 
jako nauczyciel, ale pozostawi~ takZe wiele pismo 

24) Urodz. w Padwi okol'o r. 1335, by.J' tamze prof. prawa kanon .. 
p6iniej biskupem Florenckim i hrdynal'em. 

25) Urodz. w Hiszpanii, prawdopoclobnie w Torquell1adzie (zt,~d 
"a Turrecremata "), wst1fpil' do zakonu Dorninikan6w, kszta:tei1' si~ 
w Paryzu, mial' udzial' IV soborze Bazylejskim i Florenekim, 1439 
zostar kardynaJ'em, t 1468. N apisa{ bardzo 0 bszerny komentarz do 
clGkretu Gracyana, tudziez summa ecclesiastica, IV kt6rej zakwestyonowu,l' 
autentycznos6 zbioru Pseudoizydol'owego (p. wyzej stL :27). 

26) Prof. szko.fy SorbOllskiej. 
27) Pisze si~ filolineus, urodz. w Paryzu musiaf jako kalwinista 

uchodzi6 z Francyi, 1553 zostal' prof. w 'rubindze, 1557 wr6cii do 
Francyi t 1568. 

28) By}' prof. w Bourges i Orleanie, t 1586. 
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Piotr Pithou 29), Krzysztof Justel 30), Stefan Baluze 31), 
Piotr Coutitant 32), a z nie-Franeuzow Antoni Agosti
no 38), Bernard Zeger van Espen 34), a przedewszystkiem bra
cia Balleri ni 35). 

Tabe w innyeh dziafach prawa kanonicznego metoda nauKowa 
staje si~ inn~; rozni siSl najpierw od metody okresu poprzedzaj!):cego 
mniej seholastyeznem traktowaniem rzeczy, ale rozni si~ takze od 
metody glosatorow, bo jest w niej zarod systematyki. Rie id:} juz 
teraz autorowie niewolniezo porz~dkiem zrodef, leez poruszaj:} si~ 

swobodniej bior:}c za podstawl2 swych wywodow ea~y rozdziaJ, 
tytuf, w ogole odr~bn~ calosc, dotycz~e~ speeyalnej materyi pra wa, 
i w tym eiasniejszym przynajmniej zakresie traktuj~ rzecz syste
matycznie. 

Z bardzo obfitej literatury tego okresu przedewszystkiem 
zas~uguj:} na wzmiank~: Augu styn Barbosa (t 1641) 36), Pro
sper Fagnani (t 1678)37), Gonzalez 'rellez (i- 1649)38), 

29) Bardzo wszechstronny uczony; ur. 1539 w Troyes, t 1596. 
DzieJ'a jego, Petri Pithoei opera wyszJ'y w Paryzu 1609. 

30) Autor kodexu canonum ecciesiae Romanae (p. wyzej str. 18), 
ur. 1580 t 1649. 

31) Wielce zas~uzony wydawca wielu zroded: prawnych (p. wyzej 
str. 24 31), 33 ') i pism koscielnych pisarzy, ur. 1630 w Tulle t 17] 8. 

39) Mnich kongregacyi BenedyktYllskiej Maurynow, urodz. w Com
piegne 1654 t 1721; .wydad: dziel'a sw. Augustyna (w Paryzu 1679-1700) 
i najdawniejsze listy papieskie (p. wyzej stL (3). 

33) Urodz. w Saragossie 1517, piastowal r6zne godnosci koscielne, 
1576 areyb. 'rarragol'lskim t 1586. Dzied:a jego wyszly: Antoni Augu
stini opera omnia t. 8. Lucae 1765-1774 (p. Maassen I. str. XIX). 

34) Niderlandczyk ur. 1646 t 1728, od r. 1673 profesorem 
prawa IV uniwersytecie Lowanskim (Lowen). Nalezy do najznakomitszych 
kanonist6w XVIII. w. DzieJ'a wydano kilkakrotnie: w Lowanium 1721, 
1753, w Kolonii 1777. 

35) Piotr i Hieronim, oba urodz. w Weronie, Piotr 1698 (t 17(9), 
Hiel'onim 1702 (t 1781). Znakomite jest ich wydanie: Sancti Leonis 
Magni Romani Pontif. opera (w Wenecyi 1753-57), gdzie w 3 tomie 
rozprawa de antiquis tum editis tum ineditls collectionibus et collecto
ribus canonum ad Gratianum usque. 

36) Pr6cz innych pism: Juris eccles. univers libri III. Lugd. 
1637, 1650, 1660 (Opera Lugd. 1648 i 1716). 

37) Jus canon. s. comentaria absoilltissima in V. libr. decret. 
w Rzymie 1659, w Bolonii 1676,1681 i cZ\jsciej. 

38) Commentaria in singulos textus V. libror. decret. w Lugdunie 
1673---1713 w Fl'ankfurcie 1691 w 'iYenecyi 1699. 
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Anaklet Reiffenstue1 39), Pranciszek Scbmalzgrueber 40), 

alltorowie, ktorych dzie£a po dzis dzien jeszeze w wielkiem 8!): 
powazaniu w Rzymie. Niemaj!! tej powagi Be I' n a r d van Esp e n 41) 
i Boehmer 42) dla roznych opinii przez Rzym zganionych, ale 
w historyi literatury nalezy si~ ieh pismom szczytne miejsce, gdyz 
wywarli znaczny wplyw na nauk\2 prawa koscielnego. :Th'li~dzy 

wszystkimi autorarni atoli goruje Prosper Lambertini, ktor)' 
zasiadf na stolicy papieskiej pod imieniern Benedykta XIV. 43). 
Dziefa jego pod wzgl~dem metody opracowania nalez!): do najznako
rnitszyeh literatury prawniczej; jakkoJwiek chronologicznie, do tego 
nalei~ okresu, pod wzgl~dem metody zaliezyc je wypada do epoki 
nast~pnej. 

d) Wiek XIX. Jeszcze w XVIILwieku przewaia w literaturze 
prawniczej metoda exegetyezna. S:} prawdzie takie dzie.ra systema
tyczne, ale i te nawet nie bior:} za podstaws pmwa jako organieznej 
cal'osci, leez rozbieraj:} jedynie poszczegolne instytucye pmwne, 
a nie daj:} nam poznac zwi:}zku tych instytueyi misdzy sob:}. 
Dopiero u schyfku, zesz~ego wieku poczyna nauka prawa wchodzic 
na tory, ktore j:} poprowadzHy do dzisiejszego rozwoju. 

Z koneem XVIII., a bardziej jeszcze z pocz:}tkiem naszego 
wieku stady si~ ze sob:} dwa przeciwne kierunki uiniej~tnosci 
prawniczej: filozoficzny i historyezny. Zwolennicy pierwszego budo
wali systemy prawne a priori, nie ogl~daj~e si~ ani na faktycznie 
istniejf!;ee stosunki, ani na historyczny ieh rozwoj. Z pojE,;c 
oderwanych, w filozofii zaezerpni~tych, wywodzili niejako pierwowzor 

39) Jus canon. universum w Monach. 1702 w Wenecyi 1704, 
cz~sciej, ost&tni raz w Rzymie 1829. 

40) Jus eccles. universum Ingolstadt 1726, w Neapolu 1738. 
41) P. wyzej not\j 34. m6wne jego dzie:to: Jus ecclesiact. univer

sum hodiernae disciplinae accomodatum, w Bolonii 1702 i cZ\jsciej. 
41) Justus Henning Bohmer ur. 1674 w Hanowerze, byd: 

profes. prawa kanon. w Halli, t 1749. m6wne dziefa: 1 ) Jus eccles 
protestantium w Halli 1714 i 1756. 2) Institutiones juris can. tamze 
1738 (5te wyd. 1770).3) Jus parochiale tamze 1702 (6tewyd.1760); 
wydad: tak±e corpus juris canonici (p. wyzej str. 50). Syn jego J erzy 
Ludw. Bohmer napisad: Principia juris canonici w Getyndze 1762 
(7 wyd. przez Schoenemanna 1802, 8me p. Bauera 1809). 

43) Urodz. w Bolonii 1675; piastowawszy r6zne godnosci (mi~dzy 
illnemi byJ' sekretarzem kongregacyi Concilii Tridentini) zostad: 1728 
kardYllafem, 1731 arcyb. BolOllskim, 1740 papiezem, t 1758'. G.J'6wne 
swe dzie-l'o: De synodo dioecesana og.J'osid: b~d<Ec juz papiezem: procz tego 
zostawi·l' wiele innych pismo WydaJ' je z rozkazu Benedykta Emmanuel 
d'Azevedo w 12 tom. 1747-1751, ponowne wydanie w Wenecyi 1767. 
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wszelkich instytueyi pr~wnych, zowi~e ogOl pmlyem 
natury. MiaJ' ten kierunek niezaprzeczellie swe dobre strollY, 
zwfClszeza w ezasie swego powstania, bo IV obee absplutnych 
owczesnych d~znosd, vY obec przesCldnych \\'yobraz81i II 'wszech
whldztwie panstwa, po,yofyYntfa szko~a filozofkzna IlCl wymogi 
rozumu, nfl poczueie pmwa i sprawiedliwosci. "V tem atoli zbff):
dzifa. ze chcac dla zyGia praktvcznego stWOfZYC p' orzadek mawny / u 0) _.J <.! v 1: <J , 

nieuwzgl~dnia1a faktycznycb tego zyeia stosunkow, dla w!3zystkich 
narod6w jedn~ wskazywaJa modi~, najroznorodniejsze· stosunki 
w te same wnoczyc staralil formy. Nie maj~c pod gruntu 
pozytywnego, wpadafa ez~sto w doktryneryzm, stawiafa w miejsce 
przepisow prawnych mrzonki, ktore w clanyeh stosunkach nie 
mogiy Jiczyc na urzeczywistnienie. I w literaturze kanonicznej 
mia{a ta szkol'a reprezentantO,v, choc prawo koscielne I1miej jeszcze 
niz kazde inne opuseic moze bezkarnie grunt pozytywny. Autorowie 
mianowicie tak zw. ery Jozefhisldej cz~stokroc z prawa natury 
wywodzili zasady, ktore sprzeczne z prawem naclanem, IV kosciele 
zadnl,\ miar~ przyj~c si~ nie mog,]'y. 

Kaidy przesaclny system pr~dzej czy p6zniej wywo~ac z,vylr,J' 
rea ken. Przeciw ezysto filozoficznemu kierunkowi umiejetnosci 
prawniczej wyst~pi~a szkoJ'a historyczna uczf!c ze to tylko pOosi(lda 
warunki bytu, co si~ historycznie rozwin~~o, ze pmwo tak samo 
jak j~zyk, jnk zwyczaje roz''>'ija si~ r<Lzem z dziejowem zydem 
narodl[, ze wi~c nie powstaje dondnie, l(~cz jest wypfywem roz
Iicznych przyczyn, ktore wykazac moze jedynie historya pm wa. 
Pozostanie to zawsze wielk:t zas.tug1!: szko.ty historyeznej, ze wbrew 
ahstmkeyjnej metodzie szkofy filozoficznej. wskazaftt tok 
tworzenia si~ pravm i skierowa1a badania pmwnikow mt pole dzie
jowe. I naulm prawa kanonieznego niemaJ'e z tego kierunku odniol:lla 
korzysci. 

W szakZe i zasady szkoJ'y historycznej jeclnostronnie pojete 
mog~ poprowadzic do faJ'szywego pojmywania rzeezy. Zapomin:tli' 
mianowicie cz~sto jej zwolenniey, ze jakkohviek prawclziwe pnnYa 
rozumienie tylko z przeSZ10S(j cla ezerpac, przeeiez to pmwo 
clo terainiejszyeh Zctstosowa~ nalezy stosunko,v. ze historya prawa 
jest tylko jedn~ stron~ umiej~tnosci pnnvninzej, ze takosva bez 
filozofieznego rozbioru obejsc siy nie moze. Szkofa historYczna 
w swem llwielbieniu przeszfos(:i tak claleko ie ocls~dziJ'a 
m,sz wiek od wszelkiej zdolnosd do prae koclyfikacyjnyth i ie~lynie 
~:'awo dlwmiejsze, a lllianowieie prawo rzymsbe, \~skazyw({ia jako 
Hleaf pravva. W zakresie prcLwa kosdelnego IV iem znowu okazah 

siy przesachkierunku bistorycznego, ze czysto urz~dzenia pewnej 
do by hi,;toryeznej, mianowicie piei'wszych ,yiek6w chrzescijanst.wa, 
ll\\'aiano jab nienaruszone, kaZeli); p6zniejsz~ on.1'chze modyfikacH 
jako naduzycie - nie baez~c, ze po zagranicami clogmatem za
kresJonemi spoJ'eezellstwo k08cie1ne stosownie do zlllieniollvch 
stosunk6w zmienic tez moze swoje instytucye. ' 

Z biegielll czasu z£agodzify si~ opinie jednej i drugiej szko{y 
i jak to czrcsto h:nva, z dwoeh wrycz przer,iwnych s.1'stem6w naukowych 
wyrodzif system posreclni. Dzisiejsza nauka trzymn si~ systemu 
Jilozoficzno - historycznego: to co siy dziejowo rozwin~lo; poddaj e 
umiej~tllej krytyce. Ale pierwszym ku temu wftrunkiem jest dok.!'adne 
i wszeehstrollno poznanie prawa; do tego poznania d~z.1' nowsza 
nanka metod~ zarazem historyczn~ i dogmatyczn~. Nie vyaz~c lelwe 
badml zrc\cUowyeh, nie opuszezaj~e nigdy gruntu pozytywnego, 
hada lliemniej i filozoficznie istot~ stosunkow prawnych i st[tra fli~ 
uj~c poszczeg61ne llormy i instytucye prawne w jedn~ eafosc 
systematycznf!. 

Taki jest stall nauk prawnych w ogolnosci, a nauka pmwa 
kanonieznego 8z,fa za tym ogolnym rozwojem, choc mniej mznie, 
jak inne clyscypJin}' prawne. Niekt6re dzie~a tego jeszcze okresu 
nie zhyJ'}' siy drHvnej cechy exegetycznej, przeeiez przewazna CZ~8C 
h01duje nowej metodzie. Niepodobna wyliczyc.· tu ehocby tylko 
znakomitszych przedsta wicieli nowoezesnej literatury k!tnonicznej; 
ws!awili siy szezegolnle: Walter, Richter, Phillips, Schulte, 
Bouix H

). 

404) Gf6wne ich dzie~a: Walter Ferd. Ct 1873) Lehrh. des 
Kirchnr. aUer christL Confessionen - pierwsze wydanie 1822, 14te 
(przez Gerlacha) 1871 - Richter Emil Ludw. (t 18E:i4) Lehrb. des kath. 
u. eyang. Kirehenrcchts, 1 wyet 1841, 5te 1858; po smierei autora 
wyszl'o staranicm Dove' go Gte (1867) i 7me (1874), a obeCllie 
wyehodzi 8me wyd. - Phillips Jerzy (1' 1872) Kirchenrecht t.I. VII. 
(niedokonczone, rna kOlltyn. Vering) 1845 do 1872. 'l'enze Lehrb. 
des Kirchenr. 1859-02, 2gie wyd. 1871 (po 1'ac. wydad' Vering 
]075) Schulte Jan Fryd. (obecnie prof. w Bonn) Katholisches Kir
chenrecht w dwoch tomach; llajpierw t. II. pod osobnym tyt.: System 
del' allg. kath. Kirchenr. 1856, potem t. 1.: Die Leh1'e von den Quellen 
des kath. Kirchenr, 1860. Te HZ e Lehrb. des kath. Kirehenr. 1863; 
3. wyd. 1873. - Eo nix (1' 1871) Institutiones juris canonici in varios 
tractatus diyisae 15 tom. w Paryzu 1852 do 1870 (W szczeg61nosci: 
1) De principiis juris can. 1852, 2. wyd. 1862. 2) De capitulis 1852. 
3) De parocho, 1855. 4) De jure l'egulariull, 2 t. 1857. 5) De judiciis 
eccles. ubi et de yicario generali 1855. 6) De jure liturgico 1858, 2. 

18GO. 7) De episcopo ubi et de synoclo dioecesana 2. t. 1859. 



Udzia! poszczegalnych narodow w literaturze prawa. kano
nicznego jest rainy. W ogolnosci mozna powiedziec: do XV. wieku 
dominujlt WJ'ochy, od XV. stajl[ w pierwszym rz~dzie Pi·aneya 
i I-liszpania 1 pierwsza pozostaje na tem stanowisku jeszcze przez 
ealy wiek XVI. Odtltd pienvsze miejsee nalezy si~ Niemcom. 
o Polsce powiemy zaraz osobno. 

b) Literatura polska *) 

§. 22. 

W ruehu umysJ'owym, ktory w XIII. i XIV. wieku z uniwer
sytetow w Bolonii i Paryzu rozszedJ' si~ po Europie, mia.!'a Polska 
niepospolity udziaL W Bolonii stanowili Polaey osobnlt niejako 
kolonilt mi~dzy narodami zaalpejskiemi (nationes ultramontanae) 
a takZe po innych uniwersytetach znaezna byJ.a ich liczba 1). ]',atwo 
wi~c nauka prawa kanonicznego dostaJ'a si~ do Polski, zw.!'aszcza 
ze oswiata wowezas gfOwnie by.!'a udziaJ'em duchowienstwa. To tez 
zaraz z pierwszego okresu literatury kanonicznej, z epoki glosatorow, 
mamy pisma Polakow, ktorych powaga, sltdzl[c z cz~stych u obcyeh 
autorow cytatow i z wielkiej liczby manuskryptOw w obcych biblio
tekach zachowanych, si~gaJ'a daleko po za granice Polski. Prze
dewszJstkiem wymienic nalezy z kanonistOw tego czasuMarcina 
Pol a ka 2). Si'awny autor kroniki "summorum pontificum imperato
rumque" , wsfawiJ' si~ niemniej na polu literatury kanonicznej. UJ'ozy~ 
bowiem z dekretu Gracyana alfabetycznym porzltdkiem wyciag 
w ten sposob, ze przy kazdym przedmiocie podaje wszystkie 
przepisy prawne tego przedmiotu dotyczltce. Niewielkie to pismo, 

8) De curia Romana, Congregat., legatis, vicari is et protonotariis 
(1859-?) De synodo provinciali 1862-10) De Papa ubi et de conc. 
oecumemco 3 vol. 1868 - 70). 

.. *) Niema dot~d osobnego opracowania literatury kanonicznej pol
skleJ; mat~rya.J'u dostarczaj~ poniekq,d znane dzie.J'a 0 literaturze polskiej 
Bentkowskleg.o (szezegolnie t. II., w ktorym literatur<2 prawniczlj: opra
cowa.J' ~ an W mc. Bandtkie), Wiszniewskiego i inlle, prace bibliograficzne 
J anocklego, J ochera, Estreichera i t. d. 

1) '\~ Pradze n. p. by.J'o w latach 1372 do 1418 na wydziale 
prawnym mmatrykulowanych 922 Polakow,. z ogolnej liczby 3274. 
(Codex diplom. univers. Pragensis t. 1. w Pradze 1834). . ~ 
c ~ 2) ~a!"onu dominikanow, rodem z Opaw,Y; papiez Innocenty IV. 
\.12!j·3-12u4) powo.J'a.J' go do Rzymu, a Mlko.J'aj III. zamianowa1' r. 
1278 arcybiskupem gnieinieIlskim. W drodze do Polski umar.f w Bolo
nii 1279. Nazywa,j~ go rozllie: Strepper, Streperi (Strz<2bski), Scotus, 
Bohemus. 
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tabula decreti, zazwyczaj margarita decreti, pedlt dekretu 
zwane 1 tak trafnie i praktycznie byJ'o ulozone, ze wnet stafo sie 
najpopulnrniejszem dzieJ'em cafej literatury kanonicznej. Niemi~ 
moze drugiego dziela, z owych czasow tak w ca£ym swiecie 
rozpowszechnionego; doczekaJ'o si~ mnostwa edycyi, a z r~kopisami 
spotkac si~ mozna w kazdej niemal znaczniejszej bibliotece euro
pejskiej S). 

Pisali jeszcze 0 prawie kanonicznem: MikoJ'aj Polak, 
archidyakon krakowski, 4) Laurentius de Polonia, scholastyk 
wrocJ'awski i Step han us Polo nus, znany nam tylko z nazwiska 5). 
Ani wiJ;tpic, ze byli procz tego inni l)isarze, 0 ktorych dzis niewiemy, 
bo w ogole wiadomosci nasze 0 literaturze tego czasu s~ jeszcze 
nader niedostateczne. Z krotkiego szeregu przytoczonych imion nie 
wolno nam wi~c wydawac slJ:du 0 rozIegJ'osci owczesnej literatury. 

Pewniejsz}'ch dnt dostarcza nam .iuz wiekXV., w ktOrym 
Iiteratura kanoniczna do wielkiego dochodzi rozwoju. Zawdzi~cza 
go przedewszystkiem okoIicznosci, ktora w ogole tak zbawienny 
wywar~a wpJ'yw na stan nank w Polsce: za~ozeniu akademii kra
kowskiej. Wszyscy niemal nauczyciele - z wyjlttkiem wydziaJ'u 
lekarskiego - byli duchownymi; ztltd naturalnlt rzecz1!:, ze upra
wiaj1!:c nauk~ pnHva zwraeali uwag~ szczegolnie na prawo kanoniezne. 
Spory koscielne w pierwszych dziesilttkach wieku XV. ozywify 
jeszcze wi~cej ruch nankowy na polu teologii i prawa kanonicznego. 
Znane jest w}'bitne stanowisko, ktOre akademia krakowska, w ogole 
teologowie i kanonisci polsey, zaj~li w czasie soborow konstancyen
skiego i baz}'lejskiego. Dlatego tez pisma ieb wsz~dzie byJ'y 
rozpowszechnione. JYIaji:); one stosownie do owczesnego prl[du prze
waznie eech\2 polemiczniJ;, a dotyczi): po wi~kszej cz~sci kwestyi 
st08unku 80bo1'u do papieza, tndziez wJ'adzy koscieInej do swieckiej. 

_ 3) ~tintzing W· dziele wyzej (str. 68) cytow. str. 127 wylicza 
z XV. wreku 19, Schulte Geseh. II. 137 1 wydan 20. 

4) Uczy.J' si<2 w Padwi, gdzie 1271 by.J' rektorem uniwersytetn. 
Napisaf summa decretalium; r~kopis tego dzie~a by.J' jeszeze WI'. 1746 
w bibliotece klasztoru Miechowskiego. 

5) 0 tych dwoeh kanonistach nieznachodz<2 wzmianki u naszych 
pisarzy; wiadomosc 0 nich wzifj,J'em z Sehultego Geseh. II. 136. 170. 
Laurentius de Polonia (pisze si~ "scholasticus Vratislaviensis, 
capellanus domini Papae et doctor decretorum ") zostawi.J' memoriale 
c1Bereti, w ktorem podaje tresc dekretu i miejsca paralelne z dekretu 
i T~ekr~taliow. R<2kopisy znalaz~ Schulte w Klosterneuburg, Bamberg, 
VIlec1nm. - 0 Stefanie Polaku wiemy tylko z cytatow u wsp6,j'cze
snych kanonist6w; cytuje go mianowieie s.J'awny J oannes Andreae (p. 
wyzej str. 72). 
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Pisali mianowi<5ie w tym kienmku: SUmis1'aw ze Skarbimierza 
(Skalmierza) G), Woj ciech J astrz~ biec 7), JYliko~a.iz mo
nia 8), Jakob z Paradyza 9), Belledykt Hesse 10), Jan Eigot 11), 
'l'o111asz ze Strzelllpna 12). 

Nast~puje z kolei tak zwany wiek zloty literatury polskiej, 
epoka najwyzszego jej rozkwitu w XVI. i pierwszej po~owie XYII. 
wieku. 'reruu rozwojowi atoli literatura kanoniczna niedotrzyllluje 
holm; \y stosunku zw.faszcza do literatury kanonicznej powszeclmej 
schodzi z dawnego stanowiska. W gruncie rzeczy nic w telll sprze
cznego: dawniej nauki koscielne by.fy niemal wy~~cznem· polem 

G) Profesor, w r. 1400 i 1413 rektor akademii krakowskiej, 
gdzie pierwszy wykradal: decretales; t 1431. Z licznych piSlll jego 
nale~a tu: Commentum in quinque libros elecretalium cum proemio ael 
elivaln" Hedyigim reginam Poloniae; r§kopis widziano jeszcze w r. 1758 
w bibliotece Miechowitow w Krakowie. 

7) Byr z kolei biskupem poznallskim, krakowskim, oel r. 1423 
arcyb. gnieinienskim: t 1436. Z pism: 1) rrractatus ele sacramentis 
recte aelministranelis. 2) De censura ecclesiastica et de cautelis tempore 
interelicti obsernndis. R§kop. w bibl. JagiellOllskiej. 

8) Piszq, go 1'0inie: Nicolaus de Plowe, de Plone, PloYius; sfawny 
swego czasu kaznodzieja, kapelan biskupa poznanskiego Stanisfawa 
CioJ:ka, z ktorym byJ: na soborze Bazylejskim. W sl:awi1: si~ elzie1'em 
z polecenia tegoz biskupa napisanem: rrractatus ele administrandis rite 
ecclesiasticis sacramentis et censuris ecclesiasticis. .J estto podr~cznik 
prawa koscielnego ella duchownych - dzie~o barc1zo rozpo,vszec]mione 
po ca1'ej Europie i cz§sto drukowane:H ain Repertorium bibliogr. 
(1826-38) wylicza z xv. wieku 10, Estreicher (Bibliografia xv. 
i XVI. w.) z XV. i XVI. wieku 13 eelycyi. 

9) Zakonu Cystersow (Paraelyz opactwo Cystersow w poznallskiej 
dyecezyi), prof. teologii i pmwa kanonicznego w akaelemii kmkowskiej, 
delegat na sobol' Bazylejski. Pisa.:!': Detenninationes theologicae de 
concilio super papam; r~kopis w bibliotoce J agiellonskiej (Oc1rozniu go 
nalezy od .J akoba yon J iiterbock, takze de Paraeliso zwanego, 0 ktorym 
mowi Schulte Gescll. II. 447). 

10) By.!' profesorem, 1427 i kilkakrotnie rektorem, a okofo r. 
1448 podkanclerzem akademii krakowskiej. R~kopis jego pisma de 
potestate concilii super papam jest w bibliotec.e .J agiellOllskiej; ,pozo
stawiJ procz tego pisma tresci teologicznej. 

11) Profes. najpierw filozofii, potem prawa kanonicznego w aka
demii krakowskiej, 1427 i 1438 tejze rektol', delegat ua sobol' bazy
lejski t 1452. Pismo: determinatio J ohannis de Helgot znajduje si~ 
w r~kopisie w bibliotece J agiellollskiej. 

12) Uroclz. 1398, profe801' pr. kanoniczllego w akademii krakow
skiej, 1455 (po Zbigniewie Olesnickim) biskupem krakowskim, t 14GO; 
napisaJ: dla sobom Bazylejskiego rozpl'aw§ 0 wl'adzy papieskiej i 80bo1'u, 
ktorsj r~kopis jest w bibliotece Jagiellonskiej. 
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popisu dla zdoIniejszych pisarzy, renLz wszechstronny rozwoj 
o8wia,ty wskazaf im il1ne jeszcze tory. ,\Ypra\\dzie reformacya i wyni
kaj~ce z niej spory zaprzi,\tll~ly zy,yO umysly i skiero\ya~y je ZllOWU 
na pole koseieln8; ale dla prawa kanonicznego ma~a z t1);d wynik.fa 
korzysc, gdyz owe spory i piSlll,t cJotyczyJ'y przewaz nie rzeczy 
dOg'matycznych, wchodzi:ty przeto nie w zakres prawa, lecz teologii. 
Nie brak przeciez i w tym <5zasie na pismach z dziedziny prawa 
kanonicznego; pierwsze mi~dz'y niellli miejsce nalezy si~ dziefu 
biskupa Paw:t a Pia see k i ego 13), Prllxis episcopldis, kt6re znane 
byJ'o i za gTanici,\, a w Polsce zyslm:to nielllal powag~ urz~do\v~. 
Dzis jeszcze przyznac wypada temu dzied'u znakolllit1); warto8c; znac 
IV niem oW1); gruntowll~ i wszechstrolln~ nauk~, ktor~ celowali 
Polacy okresu Zygmuntowskiego. Nalez1); prOez tego do literatury 
imnonicznej Grzegorz Szamotulski 14), Jakob JanidJ'o\\ski 
z Bodz~tyna 15), Maeiej PstrokoIlski 16); au kresu tej epoki 
spoLykamy si~ z Szymonem S tarowolskim 17}, kMry .iak 0 kazdej 
niemal gar~zi wiedzy ludzkiej pi8a4' takZe 0 pravvie bnonicznem. 

P6iniejsza literatura kanoniezna w Polsce nie c\orownYV,riL .iuz 
iadn~ miar1); ani dawniejszej ojczystej ani wspGJezesnej obcej. Doty
('zy to przedewszystkiem drugiej pOrOYvy XHr. i pierwszej po.lowy 
xnn. wieku, epoki zupe1nego upadku pismiennictwa jJobkiego. 
Ale i poiniej kiedy w drugiej polowie xnn. w. oswiata, a z ni~ 
tez i literatura diwigll~~y sis z upac1ku, nie miaJ'o to stanowezego 
wpJ'ywu na roz\yoj umiej~tllosci kanonicznej. \V naszelll stuleciu s~ 
wprawdzie pojedyncze prace zrod£owe znamionuj1);ce znaczny post~p; 

13) Ul'oelz. 1578, by1' z kolei biskupem Immienieckim, cheJ:mskim, 
pl'zemyskim. t 1644. Zllany jako histol'yk: elo literatury kanonicznej 
nalezy jego Praxis episcopalis, ea quae officium et potestatem episcopi 
concernunt, w Wenecyi 1611, 1613, 1647; w Kolonii 1615, IG20, 
Hi65, 1687, w Krakowie 1627, 1643, we Lwowie (lOte wyd.) 1758. 

14) Prof. almdemii kl'akowskiej t 1551. Dzie~a: 1) Enchil'ielion 
impeelimcntol'um juxta c.anonicas institutiones w Krakowie u Unglera 
1529. 2) Processus juris brevior Joannis Andreae, tmnze 1524, 1531 
1537. 3 Lectura supar titulo ele regulis juris, tamze 1524. 

15) Profes. filozofii i prawa kanoniczllcgo w akademii k1'akow
skiej t 1621. NapisaJ': Processus jueliciarius ael prau,im fori spiritualis 
l'egni Poloniae conscriptus, IV Krakowie 160G, 1619, 1643. 

16) Urodz 1553, byJ biskupem przcmyskim potem kujawskim, t IG09. 
Napisa~: De recte gCl'endo episcopatu mOllita w Poznaniu 1629. 

17) Uroclz. 1588, prof. filozoiii w akaelemii krakowskiej, t 1656. 
Nalezq; tu z pism jego: 1) Accessus ad juris utriusquc cognition em , 
w RZYlllie 1633. 2) Breviarium juris pontificii in USUlll parochorum 
libri '7 w Rzymie 1653. 

RITTNER, Pro koscielne. 6 
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nie doczekaJ'o si~ jednak W ogoleprawo kanoniczne tak wszech
stronnego opracowania jak u innych narodow, a mianowicie Niemcow, 
j1'rancuzow i \VJ'ochow. 

Z literatury kanonicznej XVrrf. i XIX. wieku wymienimy na 
tern miejseu pisma w Polsce Iub przez Polak6w w-ydane, ktore 
maj~ charakter wi~cej og6lny; mOllografie podamy (odmiennym 
drukiem) przy poszczeg61nych materyach. Do pierwszych nalezi!: 
I'll porz~dku chronologicznym: 

Staszewski J ak6 b (Jezuita) Juris aliquoc1, notitiam juris 
canoniC'i cOlltinens, w Willlie 1728. 

Rudziel'lski Antoni (l1'ranciszkanin) Oompendium juris ecde
siastici ordini seraphico actolllodatum, W IYarszawie 1705, ponownie 
IV Kaliszu 1742. 

Joannes a S. Vladislao (prowincyaJ' kannelitow maJ'opol
skich) Trifolium canonico --. juridicum w Gd:ll'isku ] 7M. 

Pichler 'Vit (Jezuita, prof. teologii i prawa kanon. IV Ingol
stadt) Oandidatus abbreyiatus juriBpruclentiae saeme, hoc est juris 
canon. secundum Gregorii IX. libros dec retalium exphmati summa 
seu compendium, w Brunsbergu 17515--56, ponownie w Wal'szawie 
1760. 

Minocki Ihrtndszek (prof. uniwers. krak. t 1799) Termi
n01'U111 juris cnnonieo - civilis interpretatio w Pozllaniu 1773, 2gie 
wyd. 1775. 

S zczurowski Tymoteusz (zakonu Bnzylynllow, superyor 
misyi apostolski8j vy Biale). Prawo kanoniczn8 0 wszystkich usta
waeh i dekretaeh synodalllych... na rozlllowy w XI. ksi11g podzie
lone (lla pierwszej stronie tytuf: misya Bialsh) w Supraslu 1792. 

CanLllui Dominik (kanonista wJ'oski). Institutiones juris 
cnnonici, ad usum seminnriorulll re.cilllpreflsae w \Vilnie 1804, 
w Poznaniu 1834 (oryginnlna edycya wyszJ'n w Pawii 1782 i pozniej 
killmkrotnie). 

Guidotti .J oachilll J 6zef Juris (~anonici institutiones ad 
tyronum usum digesiae (przedruk Z oryginalllej edycyi 1796) 
w Wilnie 1812. 

Kapelli Ludwik Alojzy (profesor akadelllii Wil811skiej) 
iWanmtle juris canonici w Wilnie 1819. 

Gravinn Ji:tn Wincenty Institutio1l8S canon., cIeri Poloni 
et selllinariorum cOlllmodo novissime reilllpressae wW arsza wie 
1821 (oryginalna edycya w. 'rurynie 1732, i p6iniej). 

SJ'otwinski Pelix (prof .. ulliwers. JagielloI1skiego ur. 1787 
t 18(3) Institutiones juris ecclesiastici, w Krakowie 1839-1840. 

- ~3 -

Snnrski StanisJ'aw (zakonu Dominikan6w). Dor~czny zbi6r 
kanonow. przydatniejszych w ,Yilnie 1858. 

Fabit>z Pawe1 vYL \\'iadomosc 0 synodach prowincyollalnych 
i dyecezynlnych gnie~ni811skich i 0 prawach koscio£a polskiego \Y Ole-
snicy 1860, 2gi8 wyd. w K~pnie 18(51. . 

Jab c z y 11 ski .J anN e po 111. (kanonil, poznnnski t 18(9) 
Pra,Yodastwo i prawa koscioht w Polsce od pocz~tku chrzescijai1-
stwa do wieku X\~. w Rocznikach 'row. przyjitciM nauk pozn. 

1860 l I. . 
Krasinski Adam Stnnish';r (bisknp Wil811ski). Prawo 

kalloniczne, krotko zebrane \\' Wilnie 1861. 
Heyzlllann U dalryk (profesor uni'1.ersytetu JagiellOllskiego) 

Najnowsze prawn koscio~a katolickicgo IV panst,vie austryttckiem 
odnosnie do konkordatu, w Krakowie 18G 1. 

Krainski \Vincenty. Handbuch des kathol. kanoniscllen 
Bee-hts in l1'ragen u. Antworten, w \Yroc.rawiu 18()9. 

Wiele cennyeh wskaze'twek dotYCZlfcych prawa kanonicznego 
w Polsce znalezc mOZnit w ks. Melehiora Bulinskiego Historyi 
kosciofa polskiego (3 tomy w Krakowie 1873--1874), a przede
wszystkiem w ks. Micha4'a N owod worskiego l~nc'yklopedii ko
sc.iclnej, kt6rej dot~d IVYsz~o tom6w X. (w Warsznwie 1873-77). 

6* 



CZEse PIER\VSZA , 

HIERARCHIA 

ROZDZIAJ'--i I. 

TSTOTA WLADZY KOSCIELNEJ I JEJ PODMIOT. 
) 

A) 0 wladzy koscielnej w og61nosci *). 

§. 23. 

WJ'adza, kt6r~ koseit)J' otrzymad' ku u rzeezyvvistnieniu swego 
poshLllnietwa, nie jest udziafem wszystkieb eZfonk6w spofeeznosei 
koseielnej, leez ponIczona oddzielnemu stanowi, ktOrv sie zowie 
duchowienstwem, clerus 1). Wfadza duchownych ni~jest0 znowu 
u wszystkich jedna, a to ani co do swej tresei, ani co I do swej 
terytoryalnej rozci~gd'osci. Ze wzgl~du na tem roznorodny zakres 

*) Literatura - Bouix Principia juris canon. Phillips 
Kirchenr. I. §. 32, 33, Richter §. 90-93. Schulte Kirchenr. Ir. 
§. 1 nst. Hinschius 1. §. 20. Vering w Archiy 1. 547. VII. 335 
Krasiliski str. 71-711:. Encyklo]J. ko.~cielna pod: duchowiCllstwo (IV. 
364), hierarchia (VII. 276), kaP1aIlstwo (IX. 5(0). 

. ~ 1) Trid. ce~s. 23 can. 6 de sael·am. ordinis. Olerus z greckiego 
XI.lif<°C;· los. Udzla{ ; llaZlva ta poehodzi wed{ugjedllyeh zt<j;d, ze du
ehowllym przyp.a~{a w udziale bczposrednio s1:uzba Boza, niejako naj
le~s~y los (elerm vocm~tur, quia de so.rte sunt Domini, yel qUia Do
mllll. partem habent, Hlel'on. ad Nepotian. e. 5. C. 12. quo 1); wed~ug 
druglCh: ze 8W: Maciej bY1 z posrod ludu losem wybrany do grona 
Apostod'ow, a Wl~C do stann duchownego (August. Comment. in Psalm. 
,67, cf. c 1 D. 21). 
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UZlczonej sobie wIadzy podlegaj~ znowu dne:howni llli~dzy sob~ 

jedni drugim. GalJ ten org,wizm duehowimistwa, dzierz~cego wJ'adz~ 
w koseiele zowie si~ hierarcbia. 

Co do swej tresti jest Idadza w kosciele dwojaka: dotyczy 
albo sprawowania posIng duc:howllyeh, mianowieie szafowania 
sakralllent6w, alba utrzYlllania porz%dkn w spoJ'ecznosci koscielnej , 
jest tedy albo whdz~ sakralllPntaln%, potestas ordinis, albo 
rz~delll, potestas jurisdictionis 2). 'l'e dwie funkcye nie 
zaWsze J'~e:z~ si~ w tej samej osobie; mozna miee wJ'adz~ sakra
rnentaln~ nie maj%c jurysdykeyi lnb wJ'ctdz~ jurysdykcyjn~ nie 
rnaj~c odpowiednej wfadzy sakralllentalnej 3). Dlatego kazdej z tych 
funkeyi odpowiad?e osobny organizlll hierarchiczny i zt~d jak dwa 
rodzaje wladzy odrozllie ll10zna takie dWlt rodzaje hierarchii: hier. 
ordinis i jurisdictionis. Pierwsz~ skl.adaj% biskupi, kapl'ani i sd'udzy 
kosci8lni (lllinistri), z kt6rych ostatni ZllOWU me kilka podzieleni 
sa stopni 4). Hierarehict jurisdictionis Ze1,S obejmnje pod natZelnYlll 
r~~del11 papieza eafy szereg urz~d6w koseielnyth, z kt6ryeh papiestwo 
i bisknpstwo diwe s~ wraz z koseiod'em, inne nie s~ dogmatyczn~ 
konieeznoseiib 1ecz wytworzyJ'y si~ W biegu dziej6w i ulegaJ'y zlllianom, 
stosownie do kazcloc:zesllyeh potrzeb spofeczenstwlt koscielnego. 

Co si~ tyczy pozY8kanin IYJ'adzy w koseiele, nalezy znsadlliezo 
odr6znie w.fadz~ sakralllenta,]n~ od jurysdykcyjnej. Pierwsza jest 
jest wyp:tywelll S w i ~ e e ni a (ordinatio), kt6re wedJ'ug nauki koscio~n 
nadprzyrodzonym sposobelll zlewa z cl 0 Inos e peJnienia funkcyi 
duchownyeh. Z chwili); gdy kto wa,inie zostal' wy~hvi~cOlly, zostaI 
tem samem raz na zawsze zdolnym do wykonywania wfadzy sakra
mentalnej i zdolnoSci tej nigcly i przez nikogo me moze bye 

1) Niektorzy id'Bc za Walter'em (§. 14) ,YymiemaJ<j; jeszcze 
wJ'adzQ nauczycielsk<j;, potestas magisterii (n. p. Phillips §. 32 
Richter w pierwszych wydaniach, Pcrmaneder §. 26). Ze koscio
~owi dana jest takze ,vJ'adza nauczania. 0 tern nikt nie w<j;tpi; ale ta 
wJ'adza nie istnieje odr~bnie, lecz w po,J';~czeniu z 'wradz~ sakramentaln<j; 
lub jurysdykeyjn<j; (p. Veri ng Lehrb. §. 53), i nie ma tez osobnego 
dla siebie organizmu, osobnej hierarchii. Ze stanowiska zatem prawn ego 
trzymac si~ nalezy podziaJ'u na potestas ordinis i jurisdictionis, kt6ry 
datuje si~ od sw. Tomasza z Akwinu (summa II. 2 quo 39 art. 3). 

3) Tak n. p. wyswi~cony na kap.J'ana jesli wraz z swi\lceniem 
nie otrzyma~ urzQdu, mlL w{adz~ saluamentaln<j; bez jurysdykcyi; kon
firmowany biskup przed konsekracy:); posiada prawa jurysdykcyjne 
])iskupie a nie rna jeszcze zclolnosci sprawowania Wd'aclzy sakramentalnej 
biskupiej. 

4) POI'. nast~pny §. 
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pozbawiony 5). Inatzej mR sit.! rzetz z jurysdykeytt; takow,t wymaga, 
l1iezawisle od swi(~cenia, osobllego nadania, ktare jest zwyezajllym 
aHem urz~dowYll1 i sprowadu tj:lko te sku tIn , ktclfe pnnvodo niego 
thee miee przywil);zane, Ponie\vai udzielenie jLlfysdykeyi polega Ii 
tylko na ahie pra'lVll}"m, prwto tez innym aHem pmwnym moze 
bye odj~hl. Wpmwdzie i wykonywanie wIadzy sakramentalnej 
wymaga, aby byIo p1'a wnem, osobnego upowainienia, 111is8io 
legitimEL, ale brak takowego nie wpJ:yWEL na waznosc przedsi~\vzi~tej 
ezynnosci: pozostaje onEL wain~, jakkolwiek jest wzbronioll~. 

Z tej roiniey nELdaje s~~ inn a, jeszeze, co dD podmiotu 
jednej i drugiej wIadzy. }11unkeyi sakmmentalllyeh pefnie nie mozo, 
kto nie otrzymal swi~eenia, wfadza sakmmentalna przeto juz 
z swej istoty wyf~cznym jest udzialcm duchowi811StWl1, Sprawowanie 
wJ'adzy jurysdykcyjncj zas nie wil);Ze si~ w ten sposob ze stanem 
duehownym. W prawdzie seisJ'y zwi~zek mi~dzy jednym' a drugim 
kierunkiel11 wladzy koseielnej doprowadzif w naturalnym rozYl'oju 
do tego, ie i wfadza rZl):dowa spoezywEL W r~ku duehowieJlstwa.; 
pod tym atoli \vzgI~dem stan duehowny nie jest warullkiern 
konieeznym i istotllym. Owszem bez naruszenift swej istoty moze 
wfadzEL jurysdykeyjna przypasc W udziRle takze 080bo111 swieekim, 
oezywiscie nie ina('zej jak z woll): koscioJ'a. Tak przyznaje koseiM 
osobom swieekim IV pewnyeh granieach wpJ'yw na nadavyanie 
benefieyow, 11ft zarz~d maj~tku koscielnego, nie wykluez,t ieh 
nitWet zasadniczo od s131'awowania, sl):downictwa. 

Wyj~tek atoli, 0 kt6rym eo dopiero b.vla 1110wa, w 8tosunku 
do eafosci rZl):d6w ko,scielnych bardzo jest nieZl1Re'l;l1Y; pmwidfowo 
i wJadza jurysdykcyjna sIuzy tylko duchownym; a w kftz~Yl11 mzie 
tylko duehowni wchodzil- w skJ'ad hierarehii. Duehowi811stwo jednak, 
proez tego ie jest podmiotem wJ'adzy koseielnej , jest takie odr~JJ1lYl11 
stanem IV odr6znieniu od reszty spofeezenstwa koseielnego, od 
ludu (daoe;, dai'xo) i jako stan odr~bny ma tez odr~bne prawa 
i obowiij;zki, ktare dotyczil- Imzdego duehownego bez wzgl~du na 
jego stanowisko hierarehiczne. :iYlamy teraz poznac te odr~bne 
stosunki stann duchownego, a gel}' uczestnikiem tego stanu bye 
moze tylko, lito przyjil:£ swi~eenie, ,vi~c przedewszystkiem wyloiye 
nam przyjdzie rzeez 0 swi~e(~niach. 

5) rPrid, 8ess. 23 CalL 4 de sacl". ordinat: Si 'luis clixerit per 
ordination em non clari spiritum sanctum, ar proincle frustra episcopos 
clicere: ac<:ipe spiritum sanctum; aut PCT eam non imprimi charactorem, 
vel eam qui sacerclos semel fuit, laicum rursus fieri posse; anathemasit. 
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B) Duchowienstwo. 

LOs w i <i) C e n i a c 11. *). 

STOPNIE SWI~CEN 

§. :24. 

Swieeenie (ordinatio), jestto akt uroczysty" l~lo(1); ktare~~ 
I 

' ""l'e Ila przvJ'muJ' aeego zdolnose peJl1lema ezynnosCl 
Prze elVa ", .J. " ' , C.tk 

-h v sz .zego1nosei sprawowania sakramentow, a 0-
duchownyc , EL we, ' , kt I 

" ' '1' t' iv-'adzv nie odbvwa SIC atoll Jeclnym tt em, eez lte prze al1le eJ 1" ." 't . 
W 't _ h funkcl'i duchownyeh sa tez rozmalte ,s opme edlug rozma,l ye j v • 

w. "," 'adus) z ktorveh nizszy zawsze kOl1leeznym 
i,Wleeel1la (01 dmes, gr "J , • b k' 
~ v ,k> uz,,"k'mia wl'zszego. J ako ustanow18l1la os le,go 
16st Wft1Un lem '.J:::;' J, ' , , 'd ,. k '_ 
J , k' ,'0'1, tl"'V "topllie' bISkuj}stwo, Imp,j'anstwo I Ja on 

W" za OS('1 1 "u .' , , f k ' 
U "t I)" d~a da,J' a moe peXnieni,t najwazniejsze] un eyl 
stwo, lerwsze v. OJ" ". tad 

, Ie' to jest sprawowama s[tkramentu tarZd" z ~ 
duthoWI J, , " n' 'dotes W przeeiwstaw18l1lu 
razemmajij; nazw~ sa,terdoLlum, ::la.tel " tIl 

ministri, R6znia, si~ jednak nll~dzy sob~, pomewaz J ,~o 
~~skupoWi S1UZY spra;'owanie sakrELmentu ka,pfl1Ilstwa. JJyakonow ~e 
J • do posfug' duchownyeh. WytworzyJ'y Sl~ 
vreszeie przezmtczem s~ ,,' r 

: d k z dyakonatu inne jeszeze ministena, ktore elzl.e uny .n~ 
;:y~:ze (ordines majores) i niisze (ord. 111inores). Lwzha Ie 

wedfug obrz~dk6w jest raina. " , ,_ " 
W kosciele J'aeinskil11 za,liezELlllY do sWI~eel1, wyzszyeh PIOCZ 

b' k .' a ka,p.J'anstwa, (presbvteratus) i dyakonatn Jeszcze subdyak.o~ 
n~t.uE~t:ii~zyeh akolytat, exo~'cystat, lektorat i ostyaryat 1). DawmeJ 

, 'H' l' I §§ 1-14,
*) Literatura. Bardzo ,cl~ld'adllle :~s,c ~lU;04 S'chulte Rir-

POl', jeszczo: Phillip,s I: §, 30 ~~st, Wa ,e:)), ,c 

l' II § ') Krasmsk& str. 10,-169. 220. , . 
c call' rr"'d"" 93 cal}, 2 W szvstkie te swi€,lcenia si€,lgaJ'l; pler: 

) II, sess. '" ., ". t, p alezl' hczyc 
wszveh wiekow chrzescijal'lstw,a, ,Sporn,); ,J~sl' !coknWl·oesl}.ll::l~U~)~~ ~waz~c iako 

, " 'd' t· i to Jest czy s" ~ U J: '. 
OSlil czy SIC ~ ,S opn" " . b 'teratus." Za pierwszem zdalllem 
?sobno, ezy ~ez,.Jako '~F;~fe~~oh~~~~ ''n. 104, Hinschius 1. 5 Ver~ng 
lda, , n, p. Phllhps 1. i). , 1 I ~t'I' ')')6) za drugiem wlelu oR" l' t, 76 (0 Jecna~ " ,(.J!.J , 

stL ~4,3, r a,s III S {,l, ~ ,1. £"'n' ac siG tak±o na napis elrugiego roz-
dawmeJszych 1 nO':::;LJ en, powt°l' J v l' v1'l}us" Zela'Jc mi siB, ze jestto 
d ' " '23 Tncl cle sep em or"m. , 0", 

Zla~u sess, ' ." .' cl . ' d "lzv oclrozlliaia scisle SWl(,cemc 
d " b' etna gdvz]o III 1 ruc J "J v 0 kwestya ose 0 OJ. ' J' 't ' ,tpliwie wypJywa z uehwal'y 

biskupie oel kapJ'allskiego, co zresz '); mew
Z
' '1 t~ . (0 kto'reJ' poznieJ") , S 29 C ,. - e onsma soborn 'rryclenclnego ess, u. . ct· 
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SWI~tenia nizsze poI~tzone byly z osobnemi urz~dami. Ostyarynst 
(janitor, aedituus) by~ oclzlyiernym, otwiera1 i zamykcll kosei6l', 
nie\Vpuszcza~ do kosciola, kogo nie nalezafo; lektorodczytywaI 
z ambony pismo sw. i pl'ze(:howywaf ksi~gi koscie1ne; exorcysta 
odpnWiia,t prfLktyki Had op~tanymi 1 ,c akolyta towarzyszyI biskupowi 
i byI m11 pOllloeny przy mszy. P6zniej - fl mi,mowicie od XII. 
i XLII. wieku przestaJ:y istlliec powyisze urz~dy ·a p011):ezone z niemi 
tzynnosei przesz~y po wi~kszej ez~sci llcle slugi k08cie1ne. Same 
swi~eenja zas utrzyma4'y si~ az dot~d, tak iz 8tano\Vi~ konieczne 
pl'zejseie do osi~gni~ciil swi~ceil wyzszych. 

Z pomi~c1zy swi~c81i wyzszyeh dyakonet i subclyakonat 1 r6wllie 
jak swi~cenia nizsze, nie 81): dzis poJ~eZOlle z osohnemi urz~dami. 
Dawniej byl'o zadaniem dyakonciw zajmyw-ae sil2 zarz1);dem majf~tku 

koscielnego 1 miee piecz~ mel ubogimi, chorymi, nad wdowami 
i sierotami, czmv,le wreszcie nad utrzymnniom porz1);dku poc1cz~tt) 

naboz811stwa. Sybdyakonowie U,hulOwieni hyli do odbierania ofiar 
j do pomoey przy oltarzu. Sybdyakonat zreszt1); dopiero oel xn. wieku 
zaliezollY jest do (,wi~eefl Ivyzszych 2). 

Sobol' trydend,j ehciaf wrocie minit:lteryom dawniejsze ieh 
zllCwzenio, stanowiqe, ZO dht kazdego swiQcenin wyzllaczye nalozy 
odpowiodni urzqd Uehwaht ta jec1nak IV praktyce lligdy uie 
hyJ'a wykonamt. 

VV obrz~dkaeh wsehodnieh zachoc1z1j; eo do oznaezenia stoplli 
niojakie odminny, z wyj~tkiem ohrz1);dku ormianskiego, kt6ry w tej 
mierze idzie cal'kowieie za koseio1'em 1'atillskim. I tak zaliezollY 
jest subdyakonat do stopni nizszyeh; 13r6cz togo uznajo obrzQ;dek 
greeki, koptyeki i chaldejski jeszeze tylko jeden stopi811 \nizszy, to 
jest 1ektora (anagno~ta), maronicki i syryjski dwa, to jost 1ektora 
i kantora (psalta) 4). 

Rozllica l11i~dzy wyzszemi a lliZszemi swi~ceniami okazuje E'iQ 
sZ0zegcilnie w tem, ze kto przyjQ;f swiyeenie nizsze moze wr6eic 
do stanu swieckiego i wstl1;pie IV zwiQ;zki maH811skie. N atomi,tst 

nie jest osobnym stopniem swi~eenia jak utl'zymywa.tFagnani (Oom
ment. n. 45 ad c. 11. X. de aetate et (lualitat. I. H), na to godz'): 
si~ wszyscy. 

2) Innoe. III. e. 9 X. cle aet. et (111a1. I. 14,13, Phillips I. 335. 
3) Sess. XXIII. cap. 17 ell' reform. 
4) P. Hergenl'other. w Arch. VIII. (1862) stL 180; por. 

uchwaiQ synoclu ruskiego Zamojskiego t- III. §. '7 (OoHectio Lae. p. 
38) i synoclu :Maronitor z 1'. 1736 P. II. c, 14 (ib. p. 226). 
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zobowi~zuj1); swi~eenia wyzsze do bozz811stwa i zapierai~ powrot do 
stann swieekiego "), jak 0 tom jeszczo 1307.niej bE(dzie 1110Y\[[. 

b) PRA WNE WnIOGI SWI~CENIA. 

a) po s t ron i e p r z y j 111 U j q C ego. 

I. pl'zYJllioty osobiste *) 

§. 25. 

Niezdolnymi do Pl'zyj~cia swi~eeil, incapaceB, t)<j;: 
1) Niroehrzceni 1), poniewaz dopi9ro przez ehrzost stali t;](;, 

moiml uezestnikiem spol'ecznosci koseielnoj, a kto nie nalozy do 
tcj spo4'eeznosei, i wl'adzy w niej miec nie 1110Z0; 

b) kobiety; nil to nie ma w13rawdzie wyraznego przopisu, ale 
od pocz~tku wyklueza.l' koseiof kobiot od udziahl w sprawowaniu 
funkcyi sakramentalnyeh. 2) 

Proez niooehrzczonych i kobiet moze kazdy waznie przyjmy
wac swit,:cenia. W szakZe wzbrani[tjl1; ustawy koseielne wyswiE(cania 
os6b, kt6ro nie maj1); peWllFh, w pravyie blizej okresloil,)'ch przy
miotow. Brak tych przymiotow plawem 13rzepisanyeh zowie siy 
wadliwosei1);, irregularitas 3), a ci ktorzy mimo tej wadli-

5) Zauwazye nalezy, 2:0 zr6cH'a uzywaj,): wyrazu "clerici" na ozna
czenie kleryk6w nizszyeh swigeell, a nawet tonsurowanych; wyzsze 
swi§cenia zas wymieniajf); zazwyezaj z osobna. 

*) Boe.nningha11sen l'ractatus judd.. eanon. de irregularitatibus 
1863-1867. JJlarciszowski Jakob Ref}I6Zae canonicac de irregul(c
ritutc 176'6. - Encyklopeclyct koscielna Irregularitas VIII. 269. 

1) X. de presbytero nOll baptizato III. 43. 
2) Na podstawie pisma swi§togo I. Oor. XIV, 34. I. Tim. 12. 

"Mulieres in eeclesia taceant, non enim permittitur eis logui secl subditas 
essG, sicut ct lex clieit." - By.!'y wpl'awclzie w pierwszych wiekaeh 
chrzeseijallstwa, po cz~sci jeszcze w 9 wieku, tak zw. dyakonki, diaco
nissae, kt6rych zadaniem by-fo miec staranie oko.1'o ehol'ych i ubogich, 
lwl:aS;7,Cza kobi!"t i bye pOlllocncmi przy chrzcie cloros.l'ych niewiast. Do 
tych CZYllllosci przeznaezar je biskup wldadajf);c na nie r§ee: byito 
jeclnak tyIko akt beneclykcyi, nie orclynacyi. Tak same nie iest orcly
naeY'): aId, kt6rym hiskup ustanawia ksieni,):. Kosei6.l' zawszo zaprze
cza.j' jeclnym i clrl1gim wszelkiej wl'aclzy sakramentalnej, c, 12 X. cle 
lllajoritate et obeclientia 1. 33, c. 10 X. de poenitentiis et remissio
nibus V. 38. 

3) Uzywano tego wyrazu jako techniczllego juz od XIII wieku. 
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wosei zostali wyswl~eeni maj1f; sobie wzbronione ,vykonywanie 
funkeyi z ieh swi~ceniem z rGgll~Y p01~ezonyeh, tlldziez przyj~ei(j 

sWl\cenia wyz8zego. Irreglllaritas nalezy dobrze odroznie od 
zupefnej niezdolnosei, ineapaeitas. Ta bo\viem czyni akt swi~eenia 
bezwzgl~dnie niewaznym i w dalszej konsebvencyi sprowadza takZe 
niewaznosc wszelkiego aktu, przedsi~wzi~tego z moey otrzymanego 
swi~eenia. "Yadliwosc zas ma ten prawny skutek, ze akt swi~cenia 
uwaza si~ jako wzbroniony, ze jednak pozostaje wazny. I tak samo 
wyswi~eollY, jezeli jest irregularis, ma wprawdzie wzbronione wy
konywanie p011f;ezonych z tem swi~ceniem funkcyi, ale, czynnosc 
mimo tego zakazu przez niego przedsi~wzi~ta pozostaje wazna. 
W pierwszym razie mowimy, ze dziala, inyalide, w drugim valide 
sed illicite. 

WadliwoScl zajsc moze zreszh~ i po wyswi~eeniu (irregularitas 
subseqnens), przezeo wzbronione staje si~ wykon'ywanie otrzyma
nego przedtem niewadli,vie swi~cenia, i przyst1l;pienie do swi~een 

wyzszych. 

Przyr:zyny wadliwosci sf!: w p1'a wie pozytywnie nstanowione, 
i nie na,lezy takowych rozci~ga,e Iht i11no wypa,dki. Mog~ zas po
chodzic w ogolnosci z dwoch zrod eJ': alba z braku potrzebnyeh 
fizycznyeh, umys~owych lnb moralnych przymiotow, albo z wy
st0pkn. Dla tego dzielimy wadliwosc:i swi~eenia na dwie gMwne 
klasy: irregularita tes ex defectn i irreg. ex delicto; te spowodowane 
s~ czynem zabronionym, 8f!: wi0c zawil1ione, tamte s~ wyp{ywem 
fttktycznyeh stosnnkow, ktOre znow mog~y powstac bez zadnej 
winy. 

A. Irregulal'itates ex defectu. 

Nast~pujf!:ce okolicznosci uwaza prawo k08eielne jako przy
wary sprowadzaj~ee wadliwos0 sw-i~cenia: 

1. Nieprawe urodzenie, deiectns nat::tIium. llttwniejsze 
pmwo nikogo nie wyklucza~o od swi~een z powodu niepmw-ego 
poehodzenia. Dopiero w X. i XL stuleciu powstaly w tym wzgl~
dzie ograniezel1ia, m',jpierw co do dzieci kaziI'odnyeh, pozniej eo 
do dzieci kapd'anow, wreszcie co do dzieci nieslubnyeh W ogole. 4) 

2. Przywary fizyczne, defeetus corporis. Nie m(1, bye do
puszezony do swi~een, kto clotkni~ty jest u£oll1nosei~ Iub ehorob~ 

4) X. de filiis preshyterol'Um ordinandis vel non 1. 17., c. 1. 2. 
de finis presho et aliis illegitimis in VIto: L 11. 
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IV taki sposob, ze przez to ~tlbo funktyi duehowllyeh 1'e]'nic nie 
je~t W f:'tanio, idiJo m6g1by dae poehop do zgorszellia lnb un!gan, 
godllO:ki staml cluehowllogo nWd'aezaji/:cych 5). Ma to w kazclym 
specyalnym wypadku ocenic biskup. ROiny jest jednak skutek 
irregularitatis wedle tego. czy osoba uloll1na ma dopiero oLi-zymae 
swi~eenia, lnb tez posiac!a jnz .laki stopi81l. W pierwszym mzie nie 
ma bye weale swi~con1l;, chociazby jej przywary nil' dozwably 
pdnieni1t niektOrych tylko fnnkeyi; w drugim ZttS razie nie ~wolno 
wykonywae tylko tych fnnkeyi, ktorym nfomnosc stoi na 
~itwadzie. 

3. Niedosta teczny wiek, defectus aetatis. Pod tym wzgli;l
clem da,wniejszft praktylm, zw,j'aszcza eo do swieceri nizszych. czesto 
Zl1:ielliahL si~, G) We(Ullg dzisiejszego, nehwa1ami sobo~'u Tryd~ll
cluego ustalonego pnl,wa, "lyinien biskup miee ukonczony 30 7), 
presbyter za('z~ty 25 8), dya,kon .2B, subdyakon :2.'2 rok zycitt 9). 

00 do ,swi~c81i nizszych nie wydaf sobol' tryclencki postan~~Yieni,~, 
pozostawiJ' j8 zatmn ustawoclawstwu partykularnemn. Granica nadaje 

tylko zti);d, ze ella tommy przepi:mny 7 role zyeia 10). 
POWYZ8ze postanowienia soboI'll trydenekiego przyjeli tahe 

Husini 11). v 

4 .. Przywary umysfowe, defectns animi w' scislejszem 
zmLCzelllU 12). Pod tym wzgl~del11 sf); irregulares: chorzy na nl11ysle, 

5, X. de corpore yitiatis orclin2ondis vel non 1. 20, c. 2. 3. 4. 
X. d; cle~'ico ~egr.ot2onte vel dehilit2oto III. 6. Co do slepych n20 jedno oko 
zwaza SII! wl§ceJ 1120 hrak lewego oka, oculus eanonieus, potl'zehnego 
do czytania msz2o~u. ~ 

6) P. Hinschius 1. 17. 
7) Juz wed.J'ng c. 7. X. de eledione et electi protestate 1. 6 

(Alexander IlL); cf. '1'rid. sess. 7 e. 1 de reform. 
S) Trid. 8ess. 23. e. 12 de reform. tak samo juz sobor W18n

nCllski c. 3. de actate ct qualitate in Clement. 1. 6. 
G) Tricl. 1. cit. 

. . 10) C. 4, de temporihus ordina,tiollum in VIto 1. 9. Naclto Pl'Z8-
plsuJe sobor trydencki, sess. 23 c. 4 ele reform., aby do tonsury nie 
:Jy.t clopuszczony, kto nie hierzmOWttllY, nie umie ezyta6 i pisa6 'j nie 
]Cst obeznany z g.l'6wnemi zasaelami wimT - W Polsce zadano do 
t;'zGch. ni~szych swi,?u811 7., e10 akolytatn 12 lat SkOllczonyeh,' p. Zhior 
IOZllClllSkl p. 83. 

11) Synoel Zal1lojski Z 1'. 1720 t. 3 §. 7. (Colleetio Lacensis II. 
42). U 2lI2oronit6w przepisany dla kantoratu 7, dla suhdyakonatu 14-. 
ella, dyakon2otn 21, clla preshyteratu 25 role lycia, p. syilOd LibaJlski 
1736 CoIl. Lac. II. p. 238. . 

12) IV oiJszerniejszem rozumiej'lo przezto tak~e def. scientiae, nie
kieely perfectae lenitatis. 



g.fupowaei, a to nawet po wyieezeniu; da,lej zalicza tu prawo ka
nonieme 0l)(ttanych (enurgemeni, claemoniaci, correptieii) 13). 

5. N ie do s ta teez n e wy k s z tal e e ni e, defeetus £cienti~e. Juz 
dawniejsze ustawy koseielne wzbrania1Y uc1zielania swi~ceri osobom 
nieokrzesanym i zi);c1aJ'y mianowieie od biskupow i kap.ranow wyz
szego stopnia wyksztal'eenia, 14). "\\1 srec1nieh wiekach, kiecly przy 
obsac1zaniu benefieyow, zvv:taszem stolie biskupieh, polityezne wzgl~dy 
gJ'6wnie rozstrzygalY, nie zawsze trzymano si~ tego przepisu, bo 
z czasow n. p. Karolingow wymieniaji); biskupow, ktorzy nieumieli 
czytac i pisae 15). Sobol' trydeneki wymaga juz dla stopni nizszych 
procz ezytania i pisania, znajomosci .racinskiego j~zyka i glownych 
zasad \viary; dla wyzszych swi~ceJi umiej~tnego wyksztalcenta, a 
przedewszystkiem gruntownej znajomosci nauki koscielnej 16). Blizsze 
postanowienia pozostawione sl!; usta,yodawstwu partykularnemu, 
kt6re w tej mierze wielki); przec1stawia rozmaitose 17). Zreszt~ 
wela.!'y si~ w to wnowszych ('zasnch wradzy rZildowe przepisuj:j;e 
plan studyow teologieznych. W Au s try i unormowano t~ spraw~ 
g.l'ownie rozporz[):dzenial11i z r. 1850, 1851, 1858; wydane one s~ 

. w porozumienin z w4aclz~ koscieln~, mianowieie w mys1 konfe
reneyi biskup6w austryaekich z r. 1849, korikordatu z 1'. 1855 
(artyku~ 17.) i konferencyi biskupiej z r. 1856. 

6. NiewyproboWftna stafose w wierze, defectus fidei. 
Z tego powoc1u wykluezeni s~ od swi~eell: neofiei, t. j. ei eo nie
dawno przyj~li wiar~ ehrzeseial'lsk~ 19), tak zw. clinici, to jest ei 
eo przyj~li ehrzest w niebezpieezenstwie zycia 20), wreszcie nie
bierzmowani 21). Jak dlngo kogo uwazae za neofit~ oeenia biskup. 

7. J'Jarnszenie sakramentaInej natnry maHellstvVlt, 
defeetus sacmmenti. 22). Koscio.r pojmuj:}e mafz811stwo jako sakra-

13) c. 14. 15. C. 7 guo 1., C. 3. 5. 6. Diet. 33. 
14) e. 2. 3. 8-15 D. 36 i inne. 
15) POl'. n. p. Roth Gesehiehte des Benefieial-wesens stL 333. 
16) Sess. 23 c. 4. 11-14 de reform. 
17) IV Polsce syn~dy pl'ocki Z 1'. 1733, poznallski 1738, lwowski 

1765 wydal'y w tej mierze postanowi()llia, p. Zbior poznaJlski p. 84. 
j 8) Rozporz. ministeryalne z 30 ezerwea 1850 Dzienn. ust. p. 

nr, 319 z 16 wrzesnia 1851 Dz. u. p. nr. 216 z 29 marca 1858 Dz. 
u. p. Hr. 50. 

19) C. 1. 2. D. 48, e. H. D. 61. 
20) c. 1 D. 67. 
21) Jestto po cz€sei sporne; zatem no,Ysi kanonisci, n. p. Phillips 

I str., 474 Schulte II. 115ipraktykakongregacyitrydenekiejp. Boen
ninghausen 1. cit. p. 156. 

22) :YliUler Arm. De bigamia irregularitatis fonte et causa 1868. 
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ment nadaje mu charakter wielkiej godnosci i swi~tosci. Mianowieie 
uswi~cj.l: koscio.l' monogamiezll.Y charakter ma.l'z811stwa. przedsta
wiajil;c je jako obraz pO~il;CZellin Ohrystusa z kosci01em.· Z -tego za
patrywania si~ wysnuwano nieraz przesadne wnioski, bo nietylko 
pot~piano w.l'asciwe d,yuzenstwo, lecz takZe powtOrne zawareie 
zwiil;zkC\w maHenskieh nawet po sl1lierci l1la.l'zonka. W ogolnosci nie 
przyj~.l' kosci01 nigdy tych skmjnych zasad jako swojej nauki 23), 
zastosowaf je przeciez do dnchownyeh. Duehownym nie moze bye, 
kto zawadszy zwiil;zek l1laH811ski w ezemkolwiek wykroezy.l' przeciw 
owemu mistycznel11u poj~ciu l1la.rzel'lstwa. Naruszenie tej sakramen
talnej natury mafzenstwa, sprowadza wadliwosc swi~cenia 24). 

Po niejakich zmianach ustali~y si~ w tym wzgl~dzie nast~pu
jil;ce powody wadliwosci: 

oj Dwuzenstwo sukcesywne, bignmia vera seu suceesiya. 25), 
jesli kto po rozwiil;zaniu pierwszego ma4'z811stwa wszedf ponownie 
w zwii);zki mafzmlskie. We ma tej wadliwosci, skoro jedno lub 
drugie ma.J'Z811stwo nie byfo wazne Inb nie zosta.ro nzycznie sped
nione 26) . 

b) Dwuzellstw 0 Ill' dalszem znaezeniu, bigamia interpreta
tiYa. Przepisy 0 c1wuzenstwie rozei~gni~to pozniej analogieznie takZe 
llefL inne wypadki, l11ianowicie: jezeli lm~zczyzna wprawdzie raz 
tylko zawar.]' ma.J'Zenstwo, ale z osobi); kt6ra juz przedtel11 w innem 
zostawa:ta mafzenstwie,. albo w og6le przedtem z innym m~zczyznil; 
cielesnie obcowa.l'a, dalej jezeli ktos pozostaje Ill' wspolnosei l11a.r
z81iskiej z zon~, Hora si~ dopuseiJ'a eudzo.l'oztwa 27). 

8. Brak hgodnosei chrzeseijallskiej,defectus perfectae 
lenitatis. KOBeiof wymaga po duchownyeh doskonaJ'ej ze wszeeh 
miar fngodnosei serea, i nie upatruje tej fagodnosti w tym, kto 
w jakikolwiek sposob staJ' si~ przyezyn~ sl11ierci czfowieka lub krwi 

23) 0 tem dokl'adniej w prawie ma1:zeIlskiel1l. 
24) Powyzszy wywOd jest wyrazem zapatrywania sig kosciol'a za

ehodniego, POl'. C. 4. 5. D. 26, e. 45 X. de bigamis non ordinandis 
I. 21 i inne; we wsehodnim przewazal' inny wzglq;d, to jest ze zawie
raj'l:e p0110wne ma.J:zeJlstwo lub ma.f'z811stwoz osobal1li w toxoie wymie
lliollemi daje sil;! dowOd niepowsci'l:gliwosci, ktora nie przystoi dneho
wnyl1l. 
. n) NazYWlt sig "vera," ho to co zwyklo nazywamy bigami'l: nie 
.lest "dwu~elistwem," gdyz drugie ma1'zellstwo jest niewazne, weale nie 
istllieje. 

26) C. 5 X. de big. non ardin. I. 21. 
27) c. 9-18 D. 34., e. 2 X. de big. non ord. 1. 21. 
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rozlewu, ehociazby czynnose sarna przez siy nie by~a wystypkie~, 
a nawet ehocby byJ'a tylko spe?llieniem obO\yi~zku. 'rak rZ8ez pOJ-
muj~e wyklucza prawo kos('ielne od s\d~e611: . . 

a) wojskowyeh, ktoI'zy bior1tc udziaJ' w wOJl1le smierci lub 
kalectwa stali si~ przyezyn1/; 28); 

b) wszystkich, eo wYI'ok smierci (rzeczywiscie wykon::m~) 

albo sami wydali, albo do jego wydania ,y jakikolwiek. sposob Sl~ 

przyczynili, albo wYI'ok przez kogo innego. \yyda~y ,Y~konali 29); 
9. Brak niezawisJ'osci, defectus hbertatls; me rna byc 

dopuszezony do swi~c61'l, kto zostaje w takim d? i~nyc~l st?sl:nku 
zaIeznosci, ze nie mogJ'by w zupeJ'nosci oddac Sl~ OMWI~ZJrOl11 

swego stanu. Z tego powodu s1/; irreguIaI'es: 
a) Niewolnicy, pok1/;d w prawny sposob nie zostan~ wyzwo-

Ieni' 30) . 
, b) ci co z powodu urz~dowego swego stanowiska Iub pI'zyj~

tego na sie obowiazku sa obowiez:.mi do zJ'ozenia I'achunkow; a to 
tak drng~, v pok~d ~ tych v rachunlcQw nie otrzymali ab~o!u!or.ym 3.1). 

c) Zonaci; zonatemu wtedy tylko wolno przYHc SW1~~~11la, 
jeW zona na to przyzwoli 32); zarazem ma zona. alba WS~1/;PIC do 
klasztoru 33), albo gdy nie jest juz mJ'oda i mezachodzl obftwa 
rozwiazJ'ego zyda przynajmniej zJ'ozyc prosty slub czystosci 3~. 

Wteel; tylko nie potrzebuje l11~Z zezwolenia zony, jezli z powo~u 
jej cuelz010ztwa uzyskaJ' separaeY1/;. . 

Gelyby m/iz bez zezwolenia zony otrzylllaJ' s\vi~eenie, naten
czas zawieszony jest w peJ'nieniu po4'/iezonych z telll swi~ceniell1 

28) C. 1. 2. 4. D. 41, c. 24 X. de homicidio voluntario vel. 
casuali V. 12. Niekt6rzy chci); odrozniac, czy wojna byht sfuszna Iub 
nie - co atoU nie ma podstawy. W srednich wick~ch llie. p.rzestl'~o~ 
gano tych przepis6w, gdyz duchowni cZQsto OSOblsty lllleh UdZla1" 
w wojnach. . . .. 

29) c. 5. 9. X. ne clerici vel monaclu seculanbus negotns se 
immisceant V. 50. c. 4 X. c1e raptoribus V. 17. 

30) c. 1. 12: 21. D. 54, X. c1e ~ervis nOll or,c1ina.nc1is 1., 18. ---: 
Przepis6w tych nie mozua per analoglam stosowao alll do s~ug, alll 
do syna zostaji);cego pod Wfadzi); ojcowsk'l<.. ., . . 

31) cap. un. X. de ohligatis ad ratlOcllua ordmandls yel non L 
19. Naleza tu takze opiekunowie. 

32) ;. 5. 6. X. de conversione cOl1jugatorum III. 32: , 
33) Przepisano to wyraznie (c. 6. cit.) tylko co do hlSkupow, ale 

w praktyce zastosowano do duchownych w og6le. . 
34) Praktyka kongregacyi tryd. wymaga .[1toh w t!l1l. ~vypadkll 

dyspenzy papioskiej, p. Ben~d. XIV. c1e synodo dlOCeS[1l1a lIb. J 3. c, 12. 
11.14; Boenninghausen Clt. 177. 
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funkcyi, nie moze uzyskac wyzszego swi~eenia ani urz~du kosciel
nego 'i moze bye zniewolony wracic do wspolnosei maH611skiej 35). 

Powyzsze przepisy 0 zonatyeh nie stosuj1/; si~ do koseioJ'a 
greckiego; zonaty bowie III moze prz.rj~e 8wiftCenia i po otrzymaniu 
swi~e611 pozoiltaje w \vspolnosei marz811skiej 36). 

B) Irregularitates ex delicto, 

W pierwszyeh wiekach chrzescijallstwa przestrzegano zasady, 
ze do swi~eell nie ma bye dopuszczony, kto odprawiJ' publiez111)o 
pokut~ 37). Gely jednak pozniej publiczne polmty ustafy item 
samem wymienione kryteryum odpaelJ'o, wytworzyJ'y si~ w prawie 
koscielnem nast~puj1/;ce zasaclnicze prawidJ'a: 

Wyst~pek sam przez si~ nie sprowac1za jeszeze waelliwosci 
swiecenia, lecz tylko 

v 0) wtedy, jezeli wyst~pe.k nalezy do rz~elu tych, ktore pozba
wiaj~ czei obywatelskiej i zarazom tenze w7st~pek alba puhlieznie 
jest znany alba przed s/idem uelowodniony 3S); 

b) bez wzgl~du na powyzsze wttrunki - a wi~c chocby ,vy
st~pek byJ' tajny - sprowadzaj/i wadliwo8c tylko te wyst~pki, 
z ktoremi ustawa wyraznie ten skutek J'/iczy. Do tych naIez~ 
w szczegolnosci: 

1) Zab6jstwo i zadanie kalectwa, homicidiulll, mutilatio, 
a to bez wzgl~elu na to, czy takowe popeJ'nione zostaJ'o umyslnie 
Iub z niedbalstwa (culpa) 39). 'l'ylko gdyby zr,bieie lub skaleczonie 
nast~pH:o przypadkowo, Iub skutkiem konieeznej od napasci obrony, 
wadliwosc nie miaJ'aby miejsea 40); choeiaz i w tych llawet wy
padkaeh wedlug postanowienia soboru trydenckiego uzyskac trzeba 
dyspenz~ 41). 

35) tit. 6. de voto ot voti. rec1emptione in extra\'. Joan. XXII. 
36) P. nizej 0 colibacie. 
37) c. 55-60 D. 50, c. 5. D. 51. 
38) c. 28. D. 50, c. 4. 17 X. de tomp0l'ibus orc1inationum et 

qualitate ordinandoram 1. 11. c. 5. X. de furtis V. 18. . .. 
39) c. 17 X. de tempor. ordin. 1. 11, c. 9. 18 X. de hOllllCldlO 

voluntario vel. casuali V. 12. Trid. sess. 14. C. 7. de reform, Por. 
przytoczone przy tej uchwale orzeczenia kongregacyi w wyd. Richtera 
p. 92. 

40) Uchwa1'a soboru Wiennellskiego (1'. 1311) w KIementynfLch 
tit. de homicidio V. 4. 

41) Trid. sess. 14. c. 7 de reform.; niekt6rzy jednak stosuji); to 
postallowienie tylko do wypadk6w wi);tpliwycb, 11. p. Phillips 1. 594, 
Hinschius 1. 44. 



96 -

Na rowni z zabc\jstwem stawia prawo koscielne sp~dzenie 
pfodu, procumtio foetus 42). TakZe kto sam siebie umyslnie ci~zko 
skaleczyJ' lub u8i!:owa~ popefnic samoblljstwo, staje si~' irregu
laris 43). 

Nit soborze LateranellSkim czwartym postanowiono ,'. ie jeieli 
patronus, adyocatus lub yicedominus zabije ksi~dza pl'zy swym 
kosciele ustanowionego, potomkowie ich az do czwartej generaeyi 
wykluc:zeni s~ od swi~cen 4Ii). 

2. Kacerstwo, haeresis, to jest rozmyslne wyznawanie nauki 
przeciwnej dogmatom przez kosci61 gJ'OSZOllYlll 45). Takowit spro
wadza irregularitatem nietylko dla samego heretyka, ale tahe na 
wszystkich, ktorzy do rozszerzenia jego nauki sft mu pomocnymi 
lub chronift go przed karami koseioJ'a 46). Idftc jeszcze dalej poczy
tuje prawo koscielne jako irregulares tahe potornk6w heretyk6w, 
a mianowicie jezeli ojciec popadJ' w herezH dzieci do drugiego 
stopnia, jezeli math dzieei pierwszego stopnia 47). 

3. Odst~pstwo, apostasia fide, t . .i. jawne i roznryslnc wy
stftPienie ze spoJ'eeznosci ehrzeseijallskiej, jest w rozumieniu ko
scioJ'a wi~kszlJ: jeszcze zbrodnift nii kaeerstwo; dla tego sprowadza 
tahe wadliwosc swi~eenia w tej samej co herezya rozci~gJ'oSti 48). 

Oprocz tego wfasciwego odst€pstwa odrozniajlJ: kanonisci jeszcze 
tak zw. apostasia ab ordine i apost. a religione. Pierwsza ma miej
sre, jezeli kto majlJ:c wyzsze swi~cenia porzuca stan duchowny; 
druga jezeli kto samowolnie wyst',!puje z zakonu. Apostasia ab 

42) C. 20 X. de homicidio V. 12. Dawniej poczytywano za zbro
dni~ ty1lco sPlldzenie pJ'odu ozywionego (foetus a,nimati), llcz<tc ii to 
ozywienie nast~puje przy pJ'odach m~skich w 40., przy ZCllskieh w 80 
duiu po pocz~eiu. P6iniej przyj~to domniemanie, ze pr6d juz w chwili 
Po(:z~cia jest ozywiony; pOl'. e. 20 cit. i konstyt. G1'mgol'za XIV. z 31 
maja 1591 Bull. Magn. II. 766. 

>3) c. 4. 7. 8. D. 55, c. 3. 4. 5. X. de corpore vitiatis ordi
nandis yel non I. 20. 

H) e. 12 X. de poenis V. 37. 
45) J estto tak zw. here1'ya forma1na; herezya nmte1'ya1na, to jrst 

mimowolny bJ'~d w rzeezaeh wiary nie sprowadza il'l'egularitatem. 
46) e. 18 C. 1 guo 1., c. '2 de hacritieis in Vto, V. 2. 
47) e. 2. de haer. cit.; POl'. orzeczenia kongregacyi Tryd. w wy-

daniu RieMera str. 181. Niedotyczy to dzieci zyd6vr, p. orzeczenie 
kongregacyi u Richtera p. 339 (UchwaJ'a synodu pJ'ockiego z r. 1733 
przepisuj<tca formg "zapowiedzi stann ImpJ'anskiego" w,Ylllienia jako 
niezdolnych takZe zrodzonych z zyd6w, p. Zhi6r PoznallSki p. 113). 

48) c. 13 de haereticis in VIto V. 2. 
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ordine sama przez si',! nie sprowadza wadliwosci, t.l'lko 'II' poflJ:
czeniu z herezy~ Iub naruszeniem celibatu. Takie apostasia a reli
p:ione nie Pbci~ga za sobft irregularitatem, lecz ten jed.l'nie wywiera 
skutek, ie kto po wyst~pieniu przjj~~ swi~cenie, nie moze goo wy
konywac nawet wrociwszy do klasztoru. 49) - Jest dalej powodem 
irregulari ta tis: 

4. Odsz czepienstwo, schisma, t. j. dobrowolne oderwanie 
si~ od jed1l08Ci koscielnej 50). 

5. Symonia, to jest przekupstwo i przedajnosc w rzeezach 
durhownych 51). 

n. N a d u z Y I' i e e h r z t u, abusus baptismi; w szczeg-olnosei 
przez ponowne, 8wiadome udzielcnic Iub przyj~cic ehrztu, tudziez 
przcz przyj~eie chrztu od javmych heretykow, bez koniecznej ku 
temu przyezyny '-2). 

7. Nieprawne przyjmywanie swi~cell, abusus ordina
tionis, a to w nast~pu.iftcyeb wypadkarh: 

oj jeili kto ,'V-ciska .si~ podst',!pnie mi~dzy kandydatow- 11111,ji,t

eyeh si~ wyswi~eic (furtim ordinatio) 53); 
h) jezli przyjmuje swi~cenia per saltul1l, to jest nie w prze

piBanym p6rz~c1ku, Iub 
c) od biskupa wykl~teg-o Iub popad£eg'o IV kaeerstwo 54). 

8. Niepra,vne wykol1ywanie funkcyi duchowllyrh, 
abusus ordinis. W szczegolnosei: 

oj jezeli kto nie majftc swiPccenia wykonywa funkeye clo tego 
swi~eenia przywiftzftne, b~di ze kleryk niiszego swi',!cenia peJ'ni 

49) C. 6 X. de apostatis et reinterantibus baptisma V. 9. 
50) Jestto kwestya sporna, gdyz wie1u npatruje w schizmie 

tylko 0 ty1e powOd irreg., 0 ile J'~czy si~ z herezH; tak Pachmann 
§. 243. Permaneder §. 136. Hinschius. I. 47., ks. A. S. w Eneykl. 
koscielnej stl'. 276. Przytoczone w texeie zdanic maj~ mi~dzy innymi 
Phillips Lehrb. 116. Schulte II. 118. 

5 ') e. 21 X. de aceusationibus, inguis. et dennne. V. I. Niekt6-
rzy n. p. Hinschius L 50 mvazaj<j: symoni'l: wtedy tylko jako 
przyezyn~ wadliwosci, jezeli ktos w spos6b symoniczny przyjmuje 8wiQ
cGnie lnb beneficyum koscie1ne. 

52) c. 2 X. de apostatis et reiterantibus baptisma V. 9. c. 5. D. 
61. c. 21 C. 1 guo 7. 

53) X. de eo gui furtiYe ordinem suseepit; w'l;tpliwe czy to sto
suje si~ takie do tego, ktary winny sposob hiskupa w br~d wpro
,YadziJ' ce1em uzyskania swi~cenia. 

54) Przypadki pod b) i c) Sq, sporne: p. Hinschius 1. 50. 
RITTNER, Pl'. kosciolne. 7 
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'. 
funkcye przynalezne swi~ceniu wyzszemu, hi);dz ze laik wykonywa 
czynnosci wymagaj1fce swi~cenia 55). 

b) jeZli kto dotkni~ty zostaJ' kl1ftlv1!: wi~kszi);, suspenzY1f lu)) 
interdyktem osobistym, a mimo to wykonywa fnnkcye, ktorych mu 
wlasnie z powodu tych kar pe£nic nie wolno 56); 

c) jezli kto sprawuje czynnosci duchowne w miejsw, na ktore 
naJ'ozono interdykt 57). 

9. Naruszenie celibatu, polegaj1fce na tem, ze kleryk po 
otrzymaniu ,yyzszych swi~ceil alba zakonnik po zJ'ozeniu profesyi 
zawieraji);maJ'zeJistwo 58). Prawo kanoniczne nazywa ten F:tosunek 
bigami~ (bigamia similitudinaria) uwazaji);c stosunek kleryka do ko
scio1a jako duchowc marzel'lstwo. 

0) Ustanie wadliwosci. 

Niekt6re irregularitates ex defeetu mog~ ustae ·ipso farto, 
to jeRt w skntek zrnienionego stanu rzeczy. Si); to takie wadliwo
sci, kt<'.ryeh przyczyna polega na przemijajlleyeh tylko stosunkach: 
z iell ustaniern ustaje tez wadliwosc. I tak uehy Ia si(C niekiedy de
fectus natalium skutkiem nastttpnego ma,J':l,ellstwa lub legitymacyi, 
defee-tus corporis przez odzyslmnie zdrowia, defedus aetatis przez 
dopeJ'nienie wieku, defeetw;; s(jentiae, przez nabyeie potrzebnyeh wia
domos(;i, defectus liberiatis przez rozwii);zauie stosunku zaleznosci. 

Jnne wadliwo~C'i ex defeetu tudziez wszystkie wadliwosci ex 
deli do mog~ bye usuni~te tylko na podstawie dyspensy. 

Poniewaz przepisy dotyrz~ce irregularitates Si); juris commu
nis, przeto nalezy udzielenie dyspensy prawidfowo do papieza; 
wyji);ikowo tylko pozostawione jest trtkowe biskupowi, a to juz 
z lIlOCY ustawy alba na podstawie umocowania papieskiego. Z mocy 
wyraznego przepisu prawnego moze biskup juz wedle dawniejszego 
prawa dyspenzowac 1) od in-ego ex defectu nataliulIl, ale tylko co 
do swi~c81i nizszych 59), 2) od wystttpku przeciw celibatowi pod 
warunkiem, ze kleryk rozerwawszy nieprawy zwi~zek nienaganne 

55) X, de cIeri co non ordinato ministrante; co do laikow nie 
uZllaj'l; niektorzy tej irregularitas n, p. Boeninghausen I. 191. ks. 
A. S. w EneykL kOBe, VIII. 279, 

56) C. 2. 4. X. de clericis eonjugatis III. 3, e, 1, de sententia 
excommunicationis. sllspensionis, et interdieti in VIto V. 11. 

57) c, 18 de sent. exc, in VIto V, II. 
5S) c, 4. 7. X, de bigamis 110n ordinandis I. 21. 
59) c. 1. de filiis presbyterorum et aliis illegitime natis in 

VIto, 1. 11. 
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wiedzie zyeie 60), 3) w razie ordinationis furtin18 61). Sobol' Try
dencki rozszerzyf w tym wzgl'zdzie kompetencH biskupif!, dajl);c 
im moc dyspenzowHnia od wszelkich irreglliaritate,j ex delicto, 
jAzeli wyst~pek pozosta.J' tajny, z Iyyjf!tki~l~l .atoli . 

a) rozmyslnego zabOjstwa, ex hOllllCidlO voluntano, 
71) wystttpk6w, kt6re doszJ'y do wiadomosei sitdu, deducta ad 

forum contentiosull1 62). 
Procz pn:ypac1kow ustawami okreslonych moze biskup udzielac 

dppensy tylko z mocy upowaznienia papie:,;kiego, (facultate~) bi);dz 
to szczeg6lowego, b1!:dz ogMnego. 'l'akie ogolne umocowanie zwykl 
papiez udzielae biskup()l11 na czas ogmniC'zony (facultates trienna
les, guinquennales etc.) i po upJ'ywie tego czasu odnawiae. Na tej 
jJodstawie upowaznieni sf! n. p. biskupi niemieccy i austryaecy dy
spensowac de defeetu aetatis, jezeli kandydatowi niedostaje jednego 
roku 63). 

.Iezeli zachodzi w~Lpliwosc co do istnienia wadliwosci, zaleca 
prawo uzyskanie tak zw. dyspensy ad eautelam 64). . 

8zczegolne powody usunitteia wadliwosci zaehodzi); Jeszcze 
IV nast~puj~cych dw6eh przypadkach: 

0) ZJ'ozenie profesyi zakonnej uchyla irregularitatem ex 
defectu nataliulll 65); ten sam skutek wywiera co do .Jezuitr\w z4'o
zrnie prostego slubu, votum simplex 66). 

b) ,\iyMr na papieza USllym wszelkie wadliwosci swil;:cenia 67). 

II. TitnJus ol'ciinationis. 

§. 26. 

Pnkz wymieilionych dot~d warunkow ]{t.'ll'e dotyez1)o wszystkieh 
stopni swi~cell, istnieje jeszrze 080bny warunek co do s"yi~cel'l 

GO) c. 4. X. de elericis conjugatis III. S .. c, 1. 2, X. qui clerici 
vel yoventes matrimonium contrahere possunt IY, 6. 

61) C, 1 X. de eo qui furtive ordinem suscepit V. 30, 
62) Sess. 24 c. 6 de reform, 
63) P. facultates quinquennales i triennales dla bislmp6w austrya

ckich w HeyzlIlanna. Najnowsze prawa str. 293. 
64) Tal, mi~dzy innemi co do podrzutkow: tylko szpitale i hra

etwa zajlllujace si~ wychowanielll maj'): udzieJOllY sobie konstytucyq, 
Gl'zegorza XIV. "Circumspecta" z 1'. 1591 przywilej, ze dzieci 11 

ni.ch W wychowane uwazalle s'): jako sluhne. 
6.) c. 1. 11. D. 56, c, IX. de filiis presbyt. et aliis illegitime 

llatis I. 17. 
66) Const. Grzegorza XIII. "AsGendente Domino" z 14 rzrnF'a 

158'j., BulL II. 506. 
67) C. 6 X. de. electione et eledi potestate I. 6. 

7* 
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wyiszych. Przepisano bowiem, ze zanim kto otrzyma sWIecenie 
wyisze, mil miee zapewnione dostateczne i godnosci' stanu d~cho
wnego o~powie~ne utrzymnnie. ZrodJ'o zabezpieczajt;Lce klerykowi 
utrzymnm~ zowle si~ tytuJ'em swi~cenia, titulu~ ol:dinationis 1). 

W plerwszych wiekach chi'zeseijanstwa swi~cenie byJ'o zawsze 
po~~ezo.ne z nadaniem koscielnego urz~du, a wzhronione byl'y tnk zw. 
OI':llllatlOlles absolube 2), Tem samem vyyswi~col1Y kleryk zapewnione 
ll1IaJ utrz:)'lnanie, bo urzt;Ld ktory mu ,vraz z swi~cenienl przvpadJ. 
hyJ' o.1a1'1 zrocUem dostatecznego dochodu. 1::-rzad koscielny" czyli 
ko.sci6.l', przy ktorym kleryk swoj urzt;Lc1 pefniL' zwaf sie ·titul~s. 
i ztltd juz IY (\wczas stawinno zasad~, ze nikt bez tvtuJ:~ nie m~ 
bye sWie('OlE. " 

K.iedy p6zniej uchylono zakaz hezwzgl~dnych SWi~C81i zda
rza.!'o SIS <'Zssto, ze klerycy co nie mieli stnfego przy kosciele zaje
cia, przenosilj si~ z miejsea na miejsce szukajltc zatrudnienia

v 

i 
utl'zymania (clerici Yagantes, acephali). Z kOllcem XI wieku wzro
s,fa nadzw,Yczajnie lic,zlm tych kIeryk6w, IL tab stan rzeczy u",1'a. 
('7;,1 godnosci stann duchownego i byJ' po\vodem n\znych ~aduzye. 
v'li 3'13ac1aJ'o temn zarac1zie; do dawnego zakazu absolutnych 8wiecell 
tr,udno bylo wrocie" poniewaz teraz wi~cej trzeba byJ'o klery!row 
lllZ byJ'o urzsd6w, Z~dano tedy, aby kIeryk winny 813os6b wyka
zat si~ moznoscilt utrzymania, mianowicie wJ'asnym majatk'iem 
'rak byJ'o juz w Xl[ i XIII wieku 3), ale dopiero sobol' trY"deneki 
wyda.r IV tej mierze hlizsze postanowienia 4). Przepisuje l1liitl~owicie. 
ie \v pierwszym rZi?dzie winien hiskup swiecic na beneficium: 
tituIns, beneficii stanowl wi~c reguJ~. T}'lko gdzi(" zaehodzi 
:'zeczY\Vlsta 130trzeba wy,swi~ceni[L wi~cej kIeryk6w) mozna {nvi~eic 
J tY(',h, co wykazlt si~ wlasnym majl}tkiem, ti tul us patrimunii. 
l~h l.naj[~ zapewniony dochOd z cudzego majl[tku. titulus pen~ 
8101118. 

Urzftd stanowiftcy tytuJ' ll1a hye staJ'ym, nie wystarcza wiec 
n. p. urzt;Ld wikarego, UaJej ma to beneficyull1 starezye na lltrzy-

" ~), Titu,lus w pierwotnem znaczeniu oznacza kaZdy znak, cechQ 
odrozllla,F1(1); .Jeclll~ rzecz oel elrugioj. vVJ:asnie taki odrebny znak. titulns 
l~ia.!y zabudowania koscielne, czy to symbol fundatorow lnb' meczen~ 
~l~W.:V, czy to ;nak krzyza: ,ztl1d naz.wa "tituins" przesz1'a na sa~ ko
S(,lO~, .p, Du Ca.nge glossa.nulll medme et intimae latinitatis v, titulus, 

:) c, 1 D, ?o (uch~va.:ta synod,u ?halceclOll~kiego r. 451). 
i .) P. ,uc~Yw~l~ SOhOlU lat~ranells1ne~o ~rzee18go (c, ~4. X, de pl'ae
,Jen(1is et c1Jgmtahb.ls IlL 5), 1 postanoWHHua IunocenteO'o TIl (tamze 
c. 25). ' '" ' 

4) S(~SS. 21 c. 2 de reform. 
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manie kleryka, 0 czem rozstrzygaj,! ustaYvy dyeeezya lue ,aw bmh u 
takowych biskup. Nadto nie powinuy zachodzie takic okoliczil04ei, 
ktore stoj~ na z,lwadzie "pokojnemll posiadaniu beneH0yum. 

'l'akZe patrimoniulll Iub pemio wtedy tylko poczytano by6 
moglt za tytll£, jeZli f:'tarc:zl[ na przyzyvoite utrzymanie. Ze 'vzglt~du 
ie to utrz'J'manie '\v tnvaly spos6h ill,l, bye zabezpieczone a 1'1lchomv 

" 0/ ? t.I 

1l1ajlttek, w dawniejszych zw~aszcza cz,tsach 1 nie dawa~ w tej 
1l1ierze dostatecznej F(koj1l1i, zl[dano majl[tku nieruchomego lub 
zahipotekowania renty na maj~tku nieruc,homym 5), IVlajl[tku, sta
llowil1cego tytu£, nie wolno kIerykowi bez zezwolenia hiskupa ani 
sprzedae, ani hipotekl[ lull winny spos6b 'ltale obcit;Lzyc 6), Biskup 
zas tylko wtedy udzieli na to zezwolenia, jezeli kIeryk IV miojsee 
dawniejszego inny zabezpieczy tytud' (suhrogatio tituli). 

Powyzsze posta,nowienia nie dotyczl[ zakonnikow; ei bowiem 
skoro z~ozt~ profesy~, l110g~ bye wyswi~(~tmi bez tytul'u, ezyli jak 
to zazwyezaj wyrazajl[ l1la.i~ tituIul1l paupertcLtis s. profes
sionis 7). 

TytUfY od soboru 'l'rydenckiego ustanowione okazafy sit;; w pm
Hyce niedostatecznemi; Z8 wzrostem luc1nosci bowi8111 coraz wi\:,cej 
trzeba hyJ:o duehowllyeh, podczas gdy liczba bOlldicyow nie zwit
ksznht si~ w tym samym stosunku. 'l'itulm: patrimonii i pensionis 
nio mog~ temu zupefnie zaradzie, ho nie za,\ysze znaleili si~ z~'tmo
ini kandydacI stann duchownego, a takZe rzadko kto przysta£ .WL 

wydzielenie z dobr swoich renty, zwfaszeza ze takowe P01ftczone 
by~o z ucil[zliwel11i warunkal11i. W wieIu kmjaeh. mianowicie 
w Niel11czech, odst~pi~a tedy praktyka w cz~sci od ustaw h',Yden
ckich, llZ11ajtfC jako dostateczny tytud', .ieni kto w prawny zobo
wi(~ze si~ sposob udzielie klerykowi utrzYlll,mia, pokltd on dObta,
tecznego nie uzyska beneficyum s). Ten tytUf naz,\vanoti tul u s 
11l en s ae 9). U stanl1wiali go zazwyczaj 13anujltc;y ksi~z~tfu, miasta, 
korporacye, klasztol'Y, ale takZe osoby prywatne. H6zni si~ zas 
titulus mellsae od tit. patrimonii i pensioni;o gl'owllie tem, ie lla-

5) P. orzeczenia kongregacyi trydenckiej, przytoezone W edycyi 
Richtera przy c. ;2 cit., szczegolnie nr. 15-18, p. 1 H, 

6) Trid. 1. eit. 
7) Konstytucya Piusa V. "Romanus pontifer' z 1'. 1568 (Bull. 

M. II. 290). 
8) W Polsce nie by1'O wolno swi~eic na. poc1sta'\vio takiego tytu.lu, 

p. uchwal'Q synodu 1'uckiego z 1'. 1607, Zbior POZllaJ1Ski 1. 96. . 
9) P. Meyer Ursprung u. Entwiekelung des 'rischtitels, w Archiv. 

t. TIL (1859); Nacke del' Tischtitte11869. 
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Hada tylko warunkowy ohowi,!zek, to jest zobowi~zuje do dania 
kIerykowi utrzymania tylko wtenezas, kiedy jeszcze beneficyul11 nie 
otrzymaJ' albo pozlliej do sprawowallia urzedu sta! sit: niezdoIllvm. 

Poniewaz wi~ksza cZlise tego rodzaju' tytulow ei~iy,ta claw~liej 
na dobraeh koseielnych i klasztoruych, a te dobra w skutek tak 
zw. sekularyzacyi pI'zy schy~ku przeszJ'ego [ub z pocz1l:tkiem naszego 
wieku zabrane zostaJ'y na skarb publiczllY, przeto Lakie zobo\via
zania prawne dotyczi);ce tytu£u svyil;;cenia pl:zesz~'y net skarb, a wzgl~
dnie na ten fundusz, ktOremu przyparUy zabl'ane dobra. 'w Austryi 
przekazany zostaf titulus mensae mt fundusz religijny 10); udzieht 
go na przeclstawienie biskupa rZi);d (wfadza polityczna krajowa), 
zapewniaj1l:c kandyclatowi z fundmzu religijllego utrzymanie 11), a to 
takze na, wypadek, gclyby do sprawowania duszpasterstwa ::;taf :,;in 
pozniej niezdolny (tak zw. Defkientengehalt, 0 ezem je1:lzcze poznie,U: 
Prawo do tego zaopatrzenia nabywtL jednak kleryk dopiero po przy
j~eiu swi~cenia kaplaJiskiego, nie Jak w prawie pOBpolitem po otrzy
rnaniu subdyakonatu. Ustawa z 7 111aj11, 1874 postanawia IV 8. 15, 
ze ten tylko otrzymae moze titulul11 mensae, kto pOBiada warunki 
dost1l:pienia. urz~clu koscielnego 12). 

Od XVI vFieku powstaJ' jeszcze tituluf:l miBflionis 13); po 
lega na przywileju zakbdow misyonarskich, ze iell uczniowie 11l0 0 "t 
bye swi~ceni bez osobnego tytalu. Taki przywilej otrzymafo n:j~ 
pierw collegium Auglicanul1l IV Hzymie 14), it papiez Urban VIE. 
nadaf go IV r. (J (j315) wszystkim zakJ'adom, zOfltajf);eym poc! kiero
wnictwem kongregaeyi de propagalldtt fide 15). 

00 si~ tyczy ~kutkow prawnych w razie wyswi~eenia klerylm 
b~z tytufu, odrozme l1aIezy, komu w tej mierze przypisac wypada, 
Wlll~. 

Ct) J eili z.awinif biskup, wyswi~caj1l:e kleryka bez tytu~u, 
Iub z tytulem medostatecznym, choe !l1U ta okoliezllosc lJyht wi a
dOl1la Iub pI'zy naIezytej starannosci wiadoma bye mogfa, ~atenczas 

10) Dekrety nadworne z 7. stycznia 1792, 27 wrzesnia 1794, 
29 stycznia 1800. 

11) Wynosi 200 do 300 zL roeznie. 
. 12) To jest Wedd'~lg §: :2 tejze ustt1WY obywatelstwo austryackie 

menaganne zachowame @.! pod wzgl<:dem moralnym i polityeznYlll. 
. 13) 0 t~m .szcze~'61'ow~ ~Iej er 0 t tope titulo missionis apud 

cathohcos 1848 Item: e DIe Propaganda, Ihre Provinzen llnd ihr 
Recht (1852) t. I. 225. 

14) Bulla Grzegorza XIII. z 23 kwietnia 1579 (BullaI'. II. 455). 
lb) Breve z 18 lllaja 1638. BUll. Prop. I. 91. 
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winien wlasnym kosztem utrzymywac kleryka, pOln.ld l1lU nie nad,a 
odpowiednego benefieyulll 16) Zae~lod,zi. tu pyt.anie, na ko~o pr~et 
dzie obowi,!zek sustentcwyi W l:azw SmIe~'CI bl~kupa; , cL ~l~llO\~ l(;~~ 
czy 11a jego nastl'(pc~ ,v urz~dzJe 1 ezy te~ Illt Jego aZ16dZlc~W. dtoz 

'zeIJisV koseielne naHaclajf); wprawdZIe rzeczony OboWli);zek na 
pI " . '. I . k ' . 1 7) J1laj~tek dyeeezyn1ny, ,t WI~e ne, kazcl:go. lla:)~~pc~ w JIS ~pstW16 : . 
Z drugiej strony atoli nalezy zwaz,Yc, z~ hlSku.p Odp~WHtdtt os?b:
;;ide za wszelkf); szkocl~, wyrz,!dzon~ m'Wl:tkowi kosclelnemu, 1 ze 
~a odpowiedziaInose przechoclzi me jego dziedzic(lIv. Dziedziey bi
skupa VI. illni wi~e wynagrodzic z oclziedziczonego ll1ajf);t~u szkod~ 
zt~d wynikl1l:, ze spadkoclawcp" wyswi~ciwszy lliepraYI'l:le kIeryka 
naiozyJ przezto cittzar na lllajlltek koscielny. Ztf);d .wlllosek:. wy
swi~cony kleryk z1l:clac moze zaopatrzenia tylko Of blskupa; I?ISkup 
zas poszuki'vVilC moze zwrotu rut clzieclzicach swcgo pop:·z~dIllka. 

. Biskupa, ktOry przypuscil kogo do wyzszyeh ;';\Vl(:cen bez 
tytulu, spotyka nadto jeszeze suspensya it eollatione ordinum na 

Jat trzy 18). 
b) .1ezeli zawinid' kleryk, skfoniwszy biskupa podstftpem ~o 

ndzielenia swi~eenia, zawieszony jest ipso jure w wykonywaIllu 
funkcyi duehownych, z clotycz~celll swi~eeniel11 pO£'l;czonych. 

b) Warunki po stronie udzielajqcego. 

§ ~7 . '" . 

:Moc udzielania SWi(2Ce11 ".tuzy jedynie bi~kupowi. Zetsady tej 
trzyrna.t sili koseio1 zawsze i stwi,erdzi.t j~. na nowo na. soborz~ 
Trydenckim 1). 00 sirt tyczy presbyte~'atu j dY~~~llatu merna tez 
od tej regu1Y zadnego wyj1l:tku; eo do ll111yeh zaJse mog~ nast~pu-
jf);ce wyjf);tki: . , " 

1) Opaei mog~ zakOllllikol11 swego kIasztoru, ktorzy .Juz pro-
fessyf); zfozyli, udzielae nizszych swi~een 2), pod tym atoll warun-

16) c. 16 X. de praebendis et dign. III. 15. 
17) c. 13 X. de aetate et qualitate I. 14 i c. 10 X. de praeb. 

III. 15. XXIII 18) P. konstyt. Piusa IX. z 12. pazdziern. 1869 (w Arch. . 

326). ". . .' . 1) Trid. sess.23 can,. 7 ,,~l .qms . duent, ep1scopOS., .. non 
habere potestatem confirmandl et ordmandl, yel earn quam habent, 
illis esse cum presbyteris communelll .... ,anathema sit. ". 

2) \Vedl'ug przepis6w pr~edtryden.cklCh, c. 1 D. 6~, c. 11 X .. ~e 
aetate et qualitate L 14, rozCl~gaJ:O Sl~ to prawo opatow na zostaJ'lr 
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kiem, jeieli sami s~ kap~anami i od biskupa otrzymali juz belle
dykcH, lub prZY11ajmniej po trzykroe napr6ino 0 takowr,? prosili 3) 
BenedykcY[); zast~pie moze przywilej papieski 4). 

2) R6wllie przys~uza pm ,YO udzielania nizszyth swi~ceil kal'
dyna~om - kc1p~anom, ale tylko co do 086b w ich s~uibio zosta
jl);cych (familiaros) i co do kloryk6w przy ich koscioJ'ach ustano
wionych 5). 

3) W reszcie moze pal)ioi kaidemu kapJ'anowi nadae pl'zywi
lej udzielania niiszych swi~cen a nawet subdyc1konatu 6). 

Pomimpyszy te wyjt);tki, biskup jedynio mozo wainie wyswi~
cae. Biskupowi zas to prawo sJ'uiy bezwzgl~dnie, a wi~c i wtedy, 
je:i;li nie ma jurysdylwyi, jeZli dotkni~ty jest karami koseielnomi, 
zawieszony w swem urz~dowaniu, Iub HrLl2du biskupiego zupe~nie 
pozbawiony. Zdolnose udzielaniaswi~celi posiada nawet biskup 130-
pa.dJ'y w herezYt); lub schyzm~ 7), byle tylko sam svvi",cenio bisku
pie wainio otrzymaf, to jeRt by przy jego konsekracyi zachowane 
byJ'y te fonny, kt6re kosciOl' uwaia Ztt istotne 8). 

Jakkolwiek jednak kaidy biskup wainie udzielac moie 8wil2-
(:811, nie bidy moie to uczynie IV spos6b dozwolony. Ubok zdolno
sci w og61e (facultas ordinandi spiritualis) wymagajt); ushnvy, aby 

cych w nowieyacie i na swieckich jnrysdykcyi apata pocUeg:tych; sobol' 
trydenc. (sess. 23 Mp. 10) ogmniczy.f je w spasab w texcie podany. 
Przehoczenie kompetrmcyi nie czyni jednak swi~cenia niewaznem, }). 
ofzecl:enia kongr. tryitenckiej w Richterft ]1rid. p. 198 n: 16-:22. 

3) c. 1 X. de supplenda negligentia praelatorum I. 10. 
4) P. konstyt. Benedykta XIV. "ad ftudientiam" z 15. lutego 

1753: por. oTl:eezenie kongregacyi trScl. Richter p. 198 n: 17. 
5) Cyt. leonst. Bencclykta XIV. §. 16. 
6) P. Phillips I. 339. 

7) To zapatrywftnie si~ jnz z kOllcem XII. w. jest nstalone, p. 
przepis Alexandra III. w c. 1. X. de ardin. all episc. qui renuntiavit. 
I. 13 i Innocentego III. w c. 2 X. de schismaticis V. 8. Dawniejsze 
prawo by.fo w tej mierze chwiejne, p. 0 tem Her genrother Die 
Reordinationen in der alten Kirche. w oesterr. Zeitschr. fUr leath. 
'rheologie I. 224. . 

8) To zas wchodz! jnz w zakres ilogmatyki; nadlllienimy tylko, 
ze swi0cenia udzielone przez hislmpow koseio.fa greckiego (nieunickiego), 
uwazane s~ w kosciehl Imtol. jako wazne mi~dzy innemi synocl 
ruski 1720 tit. III. §. 7 ColI. Lac. U. p. : uclzielone zas przez 
biskupow angEkanskieh wl3clJ'ug przevminej i uzasaclnionej opinii jako 
niewaine. Ta ostatnia kwestya jest ocldawna przeclmiotem zywych 
sporaw, p. Belleshcim Die Ungiltigkeit del' anglik. Weilten, w Archiv 
t. 31 (1874). 
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hiskup takio w danym razie do tego by.]' uprawniony, czyli inaezej, 
abv by.t biskupem W.fa S 0i IV Y 111, opiseopus propriuf'. tom petens. 
Bi~kupom ella talego koseiol'a wlasriwym jest papiez. jloze on 
udhielaC8Wiltcmi kandydatol1l jakiejkolwiek dyocezyi, moze tei do 
tenO innego upowaznic, biskupa. Kto jednak jedno 8wi12cenie otrzy-
1l1~1 od papi8i<1., od niego toi tylko resztl2 8wi12ce11 moie otrzy

mae 9). 
TakZe pa,tryarehowie obrzt);c1k6w wschodnich st); episeopi p1'o-

prii djet ca.l'ego tiwego koseioJ'a 10). 
Biskup za:~ jest kompetentny z nast<ilpujl);cych ezterech po-

vvod6w 11): 
1) Ha ti 0 11 e 0 rig i 11 is, to jest jezeli w jego dyecezyi o,ic-iec 

kanClydata w (;Z«sic jego urodzenia staJ'e miaf zamie8zkanie. Przy 
dzieciaeh nieslubnych rozstrzyg<L miejl)(;e zamieszka.nia nuttki . .:Hiej
see urodzenia kandydata nie meL wpJ'ywu na kompetellc)'q;. 

2) Rc1tiollG domicilii wlasciwym jest biskup, w ktorego 
dyeeezyi kandydat stale 111a zamieszkMlie. U waia. sil2 zas jako stale 
mieszkajt);cy, jejli od dziesi<ilciu lat tam przebywa, albo tei jezli 
silt tam przeni6sJ' z calt); rodzill'l;, z cafyl11 dobytkiem i w obu 1'11-

zach stwierilzi przysi~gt);, ze zamierza stale pozostac. 
3) Hatiolle benoficii je.~t uzasadniona kompetoncya biskupa, 

jezeli ordinandl1s w jego dyecezyi posiada beneficyum. Warnnkiol11 
atoli jest, ahy to b(3neilcyum byJ'o sta~e, przynosifo doch6d do 
utrzymania potrzebny, i aby kalldydat faktycznie je posiad,l&; nie 
wystarcza przeto 11zyskanie prezenty Iub nominacyi. 

4) Hatio no fa mi Ii ari ta ti s s. C ommens ali ti i moze 
biskup wyswi~ciC tego, kto zostajt);c przez trzy lat!', w sJuibowym do 
niego stosunku, zyf jego kosztem. W yswi~conelllu na tej podshL \y ie 
winien biskup w przeci~gu miesi~ca nadac beneficyum 12). 

00 do zakonnik6w wfasciwym jest biskup, w ktorego 

9) c,. 12 X. (Ie temporibus orc1inationum 1. 11, p. bullg Bene
dylettt XIV. ,,In supremo" z 20.pazdz. 1756. 

10) Synoclus Maronitarnm a. 1'736 pars II. c. 14 (ColI. Laeensis ll. 
p. 231). 

11) Poniisze przepisy za.warte :s<~ IV e. 1. ;) cle temporibus orclinationum 
in VIto 1. 9, przedwszystleiem zas w bulli Innocentego XII. "Specnla
tores clomus" z 4. listopacla 1694 (Bull. t. IX., takie w Richtel'a l'rid. 
p. 630). Postanowienia. tej bulli przyj~li wyrainie Rnsini, p. synod 
Zamojski tit. 3 §. 7 (ColI. Laeensis II. 39). 

12) Por. procz powofanej bulli Innoc. XII. takze Tricl. 8ess. 14 
c. 1 de reform. i sess. 23 c. 9 de reform. 



- 106 -

dyecezyi klasztor jest poJ'oiony 13), It jezeli klasztor do iadnej nie 
lla!ezy dyec8zyi, biskup najblizszy. 'fylko lliektore zakony lllaj~ 

przywilej de promovendo a quocunque l4). 
Gdyby niezachodzil zaden z \yymienionych powodow kompe

tencyi 15), nalezaJ'oby sitz udac do papieia 0 naznaczGnie biskupa. 
Jeieli na, odwl'(H kilkor<Lka kompetencya jest uzasadniona, sJ'uzy 
kandydatowi wybOr mif2dzy whtseiwymi hiskupami, i wolno mu 
nawet przyj~wszy swi~cenie od jednego przyjt);c daIsze od dru
giego. 

Wypada jeszcze nadmienic, ze nie wolno bislmpowi udziela,c 
switzeen osohom innego ohrzt);dku, chochy w jego terytoryul11 za
mieszkaJ'ym 16). 

Oelem powyiszych postanowiml kompetencyjnych jest poru
czyc swi~cenia biskupowi, kt61'y prawdopodo hnie llaj lepiej jest 
powiadomiollY 0 przymioti:teh i stosunkach kandydata. Ztt);d tez 
przepisallo, ahy gdzie kiIku biskupow jest kompetelltny(~h, kandy
dat zglaszajt);cy si~ u jednego z 11ich przedJ'oiy~ swiadedwo reszty, 
ie 1m iadna przeszkoda switzeenift nie jest wiadoma. P08wiadczellie' 
to zowie sie literae testimoniales 17). 

Biskll~ niew~asci wy moze licite swif2cic, jezli go biskup wfa
stiwy ku temu upowazni. Dokument, zawierajq;cy to umocowanie 
zowie sie literae dimissoriae (takie coml11endalitiae, reverendae). 
Nazwa "lit. climissoriae, dil11issoriales pochoc1zi z owych czasow, 
kiedy swi~cenie pofilczone byJ'o z nadaniem urztzdu koscielnego, 
kieely wi~c upowaznienie do przyjPccia switzcenia oel innego hiskupa 
miesei~o w sobie zarazem wyzwo]enie ze zwiq;zku dyccezyalnego. 
Dimissorya uc1zielic mOZG kazdy hiskup w.faSciwy, i to z moey sivej 
wlac1zy jurysdykcyjnej, a zatem juz oc1 chwili konfirl11aeyi, chocby 
jeszeze nie by! konsekrowany. Generalny wikftry 1'1 zastf2pstwie 
biskupa Wydll.C moze c1imissorya tylko wtec1y, jeW go biskup 080-

13) Trid. sess. 23 c. 10 de reform. 
14) n. p. Jezuici na podstawie konstytucyi Grzegorza XIII. 

"Pium et utile" z 22. wrzesnia 1582. 
15) n. p. kandydat nie ma sta~ego zamieszkania, a pochodzenie 

jego nie jest znane, albo jedno i drngie miejsce lezy w krajach pogall
skich. Jezeli zas to miejsce wyjEjte jest tylko ze zwil1zku dyecezyalnego 
(podlega n. p. pra~atowi nullius dioeceseos), wrasciwym jest najblizszy 
hiskup dyecezyalny. . 

16) Konstyt. Benedykta XIV. "Etsi pastoralis" z 26. maja 1742 
§. 7 n.· 20(0011. Lac. II. 517) i synod Maronit6w z r. 1736 ib. 
p. 256. 

17) Oyt. bulla Innocentego XII. 
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bno do tego upowaznH, albo jeili biskup dJuzszy eza;; zo,~tn.ie po 
za dyecez,H 18). \\1 razie wakansu z reguJ'y nie wolno kapitule lub 
wikaremu kapitulllemn wydawac c1ymissory6w, chyba ze wakam; 
tnra dfuzej urz rok, lub ze inaczej kand.ydat utraciJ'hy beneficyum 
(si ({uis arctatur de beneficio) 19). Za p01110ca dimissorvow umoco
wac 1110zna albo jednego tylko imiennie ozna;zonego biskupa, albo 
wydac tal;: zw. f11Cultates de pro111oyendo a. guocunque, ez. faculta
tes in bianco. Dimissoryow nie potrzebuje, kto od papieza otrzy
mal przywil~j de~ promoyendo a quoeunque. Taki przywilej maj1); 
raz ra zawszo alumni w8zystkich zak.radow zostaji1cych pod kie
rownidwem kongregacyi de propaganda fide 20). 

Literae dil11issorial~s P01ilczone Sq; zawsze z testimoniales, 
to jest z poslriadczeniem, ze zadna eo do udzielenia swiecerl nie 
zachollzi przeszkoda. v 

Kto wykrac'za przedw podanym tu przepisol11 kOl~lpotencyjl1ym, 
podpada karol11 koscielnym. \V szezeg61nosci wyswiPccony przez 
bislmpEt niewd'astiwego zawieszouy jest ipso jure w pefnieniu funlwyi 
z tom swil~('eniem poffi;m;;ollyeh, polqc1 hiskup wfasciwy suspensyi 
nie zniesie 21). Kto za.g ad hisknpa wyk1f2teg'0, heretyka, lub 
schyzmatylm przyjmuje swi~('enia popada w suspensYi1, kt6r~ tylko 
papiez moze uchyli() 22). 

Biskup, kt6r.y nie majt);c kompetencyi udzieli.!' swi0cenia, mEt 
przez rok wzbronione udzielanie swif2cen, jest suspensus a colla
ti~n8 orclinul1l 23). ?'o samo dotyczy opat6w, kt6rzy udzielajq; swi~cmi 
l<ukom Iub zakonmkom obcych klasztor6w. 

c) Co do aktu swiE2cenia. 

§. 28. 

lJ dzielenie swi(~c811 wyprzedzajq; pewne czynnOi<Cl przygoto-
wawcze, mianowicie postrzyzyny cz. tonsura i tak zw. scrutinia. 

18) 0. 3 de tempore ordinationum in Vlto I. 9. 
19) Trid. 8ess. 7. c. 10 do reform. 
20) Breve Urbana VIII. z 18. maja 1638 Bull. Prop. I. 91. 

. 21) Trid. 8ess. :23 c. 8 de reform., konstyt. Urbana VIII. "Se
cretls aeterna~". z 11. grudnia.1624 (Bnll. IV. 82) i cyt. konstytucya 
Illno~entego XII. Zaostl'zonft Jest ta kanl dla "ultmmontani c., ktorzy 

,lnslmp6w w£o~kich przyjmujl1 8wi€cenia; tych tylko papiez zwolni6 
mOle oel sllspens:p (cyt. bulla Urbana VIII.) 
. 22~ Konstytncya Piusa IX. "Apostolicae sedis" z 12. paidz. 1869 
/w ArchlY XXIII. 326). 

23) c. 2 X. de tempore ordillationum in VIto I. 9., Trid. sess. 
23 c. 8 de reform. 
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Tons u ra nie jest swiQconiem, leez jedynie oznaki/; przyst~
pienia do stanu dur: hownego 1). Z,vyczaj tonsnrowania P?wsta£ juz 
w wieku cZ\Y<trtym 2)) llajpierw u zakonnik6w) potem talG::e u du
ehownych swieckieh i by~ 8ymb01e111 pokory i zap~Lrcia_ si~ rzeczy 
swiatowych. TonsurowallY stawal Sii~ uezestnikiem prerogatyw :stann 
c1nehownego i ztl/;U posz.to, ze cZt.'sto przyjmywano tonsnr~, wl'asnie 
tylko wtym celn, aby pozyskac przyw-ileje kleru, nie majl/;c zreszt~ 

zamiaru przyj~cia swi~cen. Ohcl/;c iemu zapobiedz, uczyni& sobOl' 
Trydencki tonsur~ zaWiS11/; od pewnyeh warunk6w; wymaga mia
nOlvieie oel kandytat6w 7. roku zyeia, bierzmowania, znajoll1osci 
czytania i pisania i g~6wnych zasad wiary, a, pr6cz tego wykazania 
takieh okolicznosei, ktore prawdopodobnem ezyniif pozostanie kan
dydata przy zawodzie duchownym 3). - Postrzyzyn udiielac moze, 
kto do uuzielania nizszych swi~cen jest nprawniony. 

Dalej winien biskup przed lldzieleniem swi~cen zbadac uzdolnie
nie kandyd~uta do stanu duchownego. 00 do swi\lcon nizszych dostate~ 
ezne s~ w tej mierze swiadectwa waasciwego proboszeza i prze10zonego 
szko.l'y, w ktorej kanclydat pobiera~ nauki 4). '\Tyzsze z,ts swj~cenia 

wylllagnj~ staranniejszego badania; ku temn sfuzl/; tak zw. flcrutinia, 
ktorych wfasciwie jest trzy. Pierwsze polega na tcm, ze z polBcenia 
biskupa proboszcz miejsca rodzinnego lub miejsca zamieszkaniao 
kallclydata zapowiada IV kosciele nast~pie majtl,ce 8wi\lcenie, 1', to 
przynajml1iej na miesi:;tC przed terminem swi~cenia. Zarazem wy
wiaduje si~ 0 pochodzeniu, wieku i mornlnosci ktmdydata i zdaje 
o tem wszystkiem spraw\l biskupowi b). To pierwsze skrutynium 
wyszfo po wi~kszej cz~sci z uzyvvania; zast~pllje je przedJ'ozenie 
dokumentOw. jakoto metryki duztu, swiadectw~t 11l0ralnosci i t. d. 6). 
Drugie scrutinium odprawia sam biskup z przyzwaniem kilku 

1) Okazuje sill to szczegolnie z uchwal'y soboruTrydenc. 8ess. 
23 c. 2) gdzie wyraznie mowa 0 tOl1snrze 'IV przeciwstawieniu do 
8wi1lC611 "ut qui jam clericali tonsnra insigniti essent, per minores ad 
majores adscenderent". 

2) Bin t e ri m Denkwiirdigkeiten del' christlich. kath. I{irche 
(1825-41) B. I. Abth. 1. stl". 262 nst. 

3) 'rl'id. sess. 23 C. 4 de reform.: po czgsci przepisaJ' te warunki 
juz BonifaClY YIII, c. 4 de temporihus ordin. in VIto I. 9. 

4) Trid. cit. C. 5 de reform. 
5) Tricl. cit.; porownaj synod Zamojski tit. 3 §. 7 (0011. Lacen

sis II. 40). 
6) '\' nowszych czasach zalecaj<j; znowu synody prowincyonalne 

przestrzeganie tych przepisow. 11. p. StrzygOllski z r. 1858 (w Archiv 
IX. 104). 
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e"Kaminatorow, aby sit.' osobi.gcie przekonac 0 godnosci kandydata 7). 
To skrutyniulll ZllOWU zast~puj~ dzis zazwyezaj swiadectwa z od
bytyeh studyow teologicznyeh. Trzeeie wreszeie skrutynium polegafo 
dawniej na tem, ze biskup bezposrednio przed udzieleniem swi~eenia 
zapytywa~ zgromadzonego ludu: czy ma co zarzueic kandydatowi 8). 
Dzis pytanie to kieruje biskup do assystujl/;cego nrehidyakona, 
a tak pytanie jak tez odpowiedz sil: forma.lnoscil/;. 

Wedfug wyniku skrutyniow rozstrzyga biskup, czy kandydata 
dopuscic do 8wi\leen. Gdy nieuznaje kandydata godnym, moze nawet 
hez podania powod6w -- ex informata eonseientia - odmowic swi~
cenia. Przeciw te1l1u nie sfuzy y{~asciwa apelacya, Iecz wolno tylko 
wlliese zazalenie do papieza, ktOry zleca zazwyczaj zbadanie sprawy 
metropolieie lub najblizszemu biskupowi 9). 

Po' tyeh aktach przygotowawczyeh przyst~puje si~ dopiero 
do samego 8wi\leenia, przyczem zacbowany bye lllusi przepisany 
porzI/;dek, tak iz nie wolno przyjtl,~ swi~cenia wyzszego nie maj1j;c 
najblizszego stopnia nizszego 10). Swi~cellie wykraczajttee przeeiw 
tenlU porzifdkowi, ordinatio per saltull1, sprowadza suspensJ'il: 11) 
i irregularitatem (p. wyzej stl'. (7), pozostaje atoJi wazne. 'I'ylko 
kOllsekmcya na biskupa jest niewttzna, jezeli konsekrowany nie 
byl jeszeze presbyterem 12), 

Mi~dzy przyj~cie1l1 jedncgo ft drllgiego swi\lCellia ma UpJ'Ylll/;C 
CZttS ustawami zakreslony, zwany interstitiulll. 00 do swi~eeil 

nizszych powszechne prawo nie okrdht hlizej tego mi\ldzyezasu, 
pozostawiajl/;e je ocenieniu biskupq 13). Najez~seiej wytlVorzy.ta si~ 

taka pmktyka, ze wszystkie nizsze swi~cenia udziela biskup w tym 
samym dniu. POllli~dzy swi~ceniami nizszemi ft subdyakonatcm, 
tudziez mi~dzy kazdem swi~ceniem wyzszem Up:tYllttC 111a rok 14); 

alei od tego wolno biskupowi odstl/;pic 15), byle nie udziem w je-

7) Trid. cit. c. 7 dereform. 
S) X. de scrutinio in online faciendo I. 12. 
9) 0 tern postgpowaniu ex inforrnata conscientia b~clzie jeszcze 

mowa II' prawie procesowem. 
10) c. un. D. 52, C. un. X. de clorico per saltum promoto V. 29. 
11) Moze od niej z waznych powod6w zwolnic biskup) jeW 

wyswigcony otrzymanego per saltnm 8willcenia jeszcze nie wykonywaf: 
'rrid. sess. 23 c. 14 de reform. 

1756. 
12) P. konstytucH Benedykta XIV. "In postremo" z 20 paiclz. 

13) Trid. sess. 23 C. 11 de reform. 
14) 'rrid. cit. c. 11 13 14 de reform; rozumie sig tu rok koscielny. 
1") "ob ecslesiae utilitatem) ae necessitatem", Trid. cit. 
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dnym dniu swi~reil nizszych i subdyakonatu Iub dwoch Rwi~ren 
wyzszych 16). W kosciele greckim wolno w tym samym dniu otrzy
mac lektorat i subdyakonat; mi~dzy subdyakonatem a dyakonatem 
rownie jak mi~dzy dyakonatem a presbyteratem upJ'yn1!c ma przy-
najmniej dziesi~c dni 17). . 

S~, dalej przepisy wzgl~dem rzasu i ll1iejsca ordynowania. Niz
szyeh swi~een udzielac nalezy w niedziel~ Iub swi~to, z regu~y 
w kosciele, ale tez w innell1 przyzwoitern miejscu 18).' Swi~eenia 
wyzsze odprawiac rna biskup w koseiele katedrainym w obecnosei 
kanonik6w, albo wyj~tkowo w innym znakornitszyrn kosciele w obe
enosei duehowienstwa, podczas mszy 19). Czas ku temu oznaczolly 
jest prawem, tempus statu tum; a to w szczeg6lnosci soboty su
chedniowe, sobota przed niedziellt m~ki panskiej (ante dominicam 
passion is , takZe sabbatum sitientes) i Wielka sobota 20), W innym 
czasie, extra tempora, wy8wi~cony podpada su~pensyi, a biskup 
zawieszony jest w"udzielaniu swi~cenia, kt6re nada~ extra tempora, 
jako tez stopni wyzszych 2 i). Za,r,wyczaj jednak upowaznia papiez 
biskupow do udzielania swi~een w innym czasie, zw~aszcza w 8wieta 
dwudniowe; takie upowaznienie zowie si~ breve extra tempol:a, 
i miesei si~ cz~sto w tak zw. t:'teultates quinquennales 22). 

.Jakie zresztlt sit warllnki sprawowania samego aktu sakra
mentainego, ro stanowi jego matern, a eo form~, to nalezy do 
dogmatyki i Iiturgii 23). Ze stanowiska pntwnego nasuwa 8i~ jeszeze 
tylko k\vestya, czy i 0 ile waznosc swi~eenia zawis1'a od kOllsensu 
\vy{rwi~conego. Oczywiscie winno przyj~cie swi~eellia byc wyp.J'y
wem woIllej woli; nie nalezy wi~e udzielac swi~ceil dzieciom, 
OSOb0111 chorym na umysle Iub nieprzytomnym, nie nalezy nikogo 
ani gwa.ttem ani grozb~ do swi~e€ll zmuszac H). Skutki praWlle 
takiego swi~cenia r6zne 81); jednak wed~ug tego, ezy udzielone byio 
w b r e w, ezy tez tylko III i 111 0 W 0 Ii przyjmuj1);eego. W pierw,szym 

16) c. 13 15 X, de tempor. ordinat. 1. II. 
17) Syn. Zamojski t. 3 §. 7 (Coll. Lacensis n. 41). 
18) C. 5 D. 75, c. J3 X. de temp or. ordin. 1. 1L 
19) Trid. sess. 23 c. 8 de reform. 
10) c. 4 5 7 D. 75, X. de temporibus ordinatiollulll r. 11, 

Trid. cit. 
21) C. :2 8 16 X. de temp, ordin. 1. It 
22) p. quillguenllales biskupow austryackich n: 12. 
13) P. Benedykta XIV. de synodo dioecesana lib. rIr. r,. 10. 
24) W dawnych czasach, gdy pod tym wzgl€dem nieraz dziaJ'y 

si€ lladnz,Yria, znaehodzimy ten prze.pis cz~sto ponawiany, n. p. c. ] 
.2 7 8 D. 74, e. 42 C. 16 qn. 7. 
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razie, to jest jeW wyswi~eony wyraznie da~ do poznania, ze nie 
chce przyj1);c swi~cenia, jest takowe niewazne; w drugim razie 
swi~cenie jest wazne, ale wy8wi~cony, jeZli nie wykollywa funkcyi 
duchownych, moze si~ uehylic od obowi~zk6w stanu durhownego, 
a mianowicie od zachowania eelibatu 25). 

II. Prawa obowiqzki stanu duchownego. 

a) P raw a *) 

§. 29. 

By~o zawsze staraniem kosciofa uposazyc stan duchowny 
w osobne prawa; ogo~ takowych nazywamy przywilejami dueho
wienstwa, privilegia cIeri. Do tych zalicza.i~ zwykle: priyilegium 
eanonis. priy fori, pril'. immunitatis i priy. cOlllpetentiae. 

1) Privilegiulll eanonis 1). Drugi sobor Lateran811ski (1'. 
1139) uchwali~, ze podpada khEtwie, kto kIeryka Iub lllnicha czyn
nie zniewazy. To postanowienie, nmieszczone takze w dekrecie Gra
cyana jako c. 29. C. 17 qu 4. poezyna si~ od s.J'ow "si quis suadente 
diabolo" i otrzyma.J'o zt~d nazw~ privilegium eanonis si quis sua
dente, alba krotko priy, eanonis. Rzeezony przywilej s:/'uzy tOllsuro
\vanym i klery kom wszeikich stopni; a ze jest l1stanowiony nie ze 
wzgl~du na osobisty intere8 kleryk6w, leez ze wzgl~du na godnose 
stanu duchownego 3), przeto nie gmlnie ani w skntek zrzeezenia si~, ani 

25) P. 0 tem konstytucH Benedykta XIV. "Eo quamvis" z 4. 
lllaja 1745 §. 20 (Bull. Bened. XIV. 1. (16). 

';') Lite.ratura Phillips I. §, 60. Schulte Kirchern. II. §. 13. 
Hinschius I. §. 16. Sl()twi}iski Fct. Dc immnnitatc eeclcs£ae b}'e'uis 
disceptatio (w Rocznikach krakowskiego towarz. nauk. t. XV. 1833). 
EncyklojJcclya koscielna v. Immunitas t. VIII. 46. 

1) P. Huffer Das privilegium canonis w Veringa Archiy III. 
(1858) 155. 

2) Opiewa: "Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum 
incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injece.rit. 
anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum praesumat 
ahsolvere, nisi mortis urgente periculo, donee apostolico conspectui 
praesentetur et ejus mandatum suscipiat". Przepis ten wywo~a~o grownie 
post ~powanie niektorych sekt, nieprzyjaznych duchowienstwu. 

3) C. 36. t. de sententia excommunicationis V. 39. "cum ille 
canon non tam in favor em cleriei ordinati, quam in favorem ordinis 
clericalis fuedt pl'omulgatus" . 
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w skutek 8uspensyi, exkomuniki lub nawet herezyi uprzywilejowa
nego. Traci go kIeryk jedynie 'v razie degradacyi 4), dalej jezeli 
zrzuciwszy sukl1i~ duehowl1it mimo upomnienia biskupa wiedzie 
zyeie uw~aezajitee powadze swego stanu 6). 

K1~t\Ya, ktor~ sprowadza naruszenie przywileju lmnonu, jest 
excommunicatio major latae sententiae, to jest wyp,l'ywa z samego 
czynu, ehoc jeszeze nie zapad~ ,vYl'ok sil;c1owy G). Zwolnic od niej 
1110ze w razaeh ei~zszego przewinienia tylko papiez, g(liie p1'zewi
nienie Izejsze, biskup ').W olny od ka1'Y jest, kto c1zia~af nieprzy
tomnie Iub kOl11u W ogole zniewazenie kleryka nie mozna poczytac 

. 8) za WIlly . 

Za exkol11unikil; koscielnil; sz~y dawniej cz~sto takZE' ostre 
kary swieekie; dzisiejsze ustawodastwa nie eeehuj~ przewiniBll 
przeeiw klerykom jako oc1r~)mej zbrodni, uwzgl~dniajit jec1nak za
zwyczaj t~ okolicznosc przy wymiarze kary. I tak n. p. stanowi 
austryncki koc1exkarny (§. 153), Z8 eielesne obmienie k8i~dza, 

pe~lliitcego funkeye duehowne, jest zbrodni~, ('hocby 8nmo IV sobie 
w rozumieniu ustawy by~o lekkiem. 

2) P1'ivilegium fori jestto p1'zywiIej, moe~ ktorego c1ucho
wni nie poc11egajil; sil;downietwu pnnstwowemu lecz osohnym s~dol11 
duchownYl11. Szczeg61owo b~c1zie 0 tem mowa dopiero 'Y nance 0 

s~downictwie koscielnem. 
3) Priyilegium immunita tis. Koscior domnga si~ uwolnie

nia duchownych od publicznych danin, ei~zarow i prestacyi, od 
sJ'uzhy wojskowej, od urz~d6w, kt6ryeh przyj~eie zresztit jest po
wszeehnym obowiil;zkiem obywatelskim. Oczywista, ze tego postu
law nie zc1o~nr kosei6r przeprowadzic jednostronnie, Iecz urzeezy
wistnienie tegoz zawisfo g'.t6wnie od wfadzy PaIlstwowej. '1'0 tei 
zl11ieniaJ'y si~ w tym wzgl~clzie prerogatywy koseielne wedle sta
nowiskn, ktore kosdo~ zaj~J' w jakiem pal'lstwie. W rzymskiem 
pallstwie mial' sobie koseio,l' p1'zyznane close obszerne przywilpje; 
duehowni wolni byli od sprawowania publieznyeh urz~d6w, opieki 

4) 0 tem pozniej w p1'awie karnem. 
5) c. 14. 23. 25. 45. X. de sent. encomm. Y. 39. 
6) c. 14 cit.; pOl'. konstytucH "Apostolicae sielis" z 12. pazelz. 

1869 (w Arch. t. 23 p. 326). 
7) c. 2. n cit.; facultates quinquennales nadaj1): biskupowi moe 

dyspensowania, z wyjij:tkiem eiQzkiego skaleczellia lub zabojstwa. 
8) W szczeg61noscf uniewinnia prawo talde tego "qni in cIeri cum 

cum uxo1'e, mat1'e, so1'o1'e 1'(31 filia propria turpiter il1Yelltnm, manus 
injecerit violentas", c. 3 X. ele sentent. exeom. V. 39. 
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i kurateli, od prostej 1'obocizny (l11unera so1'dida) i niektorych 
danin 9). W wiekach srednieh nnsta\Htf koseio.l' silnie na utrzvmanie 
i rozszerzenie tyeh przywilej6w 1ll); ez~sto jec1nak juz sam" ustroj 
panstwowy star temu na przeszkodzie. "Vyzsze zWl'aszeza c1ucho
wierlstwo zajl11ywnlo na.iez~sciej wybitne stanowisko polityezne, 
z ktorem koniecznie wirtzaJy si~ znaezne ci~zary. Zt~d niepodobna 
by~(l utrzymac w C'a~ej roz(j~gfosei privilegium imlllunitatis; zawsze 
jednak nie zhywa~o duehowienstwu w tym wzgl~dzie na preroga
tywaeh 11); w Polsce zw~aszeza by.!'y one znaczne 12) 00 si~ tyczy 
stosunkow nowoezesnych, to nie z1'zeid si~ wp1'awc1zie koseiM 
dawniejszych postuintow 13), ale ustawodawstwa PaIlstvvowe eoraz 
si~ wi~eej oc1 nich oc1dalajil;, redukllji:!c przywileje duehowienstwa 
do ba1'dzo ma~yeh rozmiarow. I tak, hy dotlm~c tylko ustawodastwa 
austryackiego ut1'zymn10 si~ ponioklfd jeszcze priYilegiulll immunitatis 
w nast~puj~cyeh p1'zepisach: 

a) 00 do sJ'uiby wojskowej. Knndydaci stanu duchownego 
maj~ wp1'awc1zie jak kaid}' inn,)' stawic si~ do poboru; w mzie 
zaasenterownnia jednak otrzymujil; sta1J u1'10p, eelem kontynuowania 
studyow teologiezny(~h. .J eioIi potel1l przyjm~ Rwi~cenia wyzsze, 
m()g~ hye powohmi do sluiby wojskowej tylko w razie wojny 
i tylko do sprawoyiftnia fnnkeyi c1uehownyeh H) .. Jako kandydatow 
stanu duchownego uwazac mdezy 1) przyj~tyeh do sel1linaryum 
dyccezyalnego luh 2), do zakonu, jezeli tak jcdni jak drudzy oddaj~ 
si~ studyol1l teologicznym; B) tyeh co poswl~enjil; si~ StUc1YOlll teo
Iogieznyl1l w publicZIl.Yll1 zakfadzie jako externisci, jezeli biskup 

9) C. 2. 9. 16. 18. 24. 36. Cod.Th. de episc. et. cler. 16. 2., 
1. 2. 6. 33 §. 7 C. lust. de episc. I. B. p. Grashof. Die Gesetze 
eler rO:Il. Kaiser iiber die Illllllun. des Kle1'us. Archiv t. 37 (1877) 
str. 206. 

10) POI'. uchwa.J'~ trzeeiego sobol'll Lateranellskiego (c. 4 X. de 
immul1itate ecclesiarum III. 49), ktora za nfLfuszenie priy. immnnit. 
grozi kl~twfl:; podobnie sobol' Later. czwarty (c. 7 eoel.) i BOllifacy 
VIII (c. 3. de illlmunitate eccles. in VIto III. 23). 

11) P. co do Niemiec Wai tz Deutsche '{ erfassungsgeschiehte 
t. IV., co do FrfLneyi Anclrl) Droit canon. IV. 42. 

12) Dla lepshego zwifl:zku bQclzie 0 tem dok.J'adniej mowa w elziale 
() prawie majfl:tkowem. 

13) Trid. sess. 25 e. 20 de reform.: POl'. takze syllabus errorum 
(publik. p1'zy Bncyklice papieskiej 8. gruelnia 1864; Arehiv XIII. p. 
309) n: 30. 

14) §. 25. ustawy wojskowej z 5. g1'udnia 1868 Dz. u. p. 
U: 151. 

RITTNER, Pro k06cielne. 8 
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p08wiadezy, ze ieh po ukonezeniu nauk prZYJmle w poezet ducho
wienstwa dyeeezyalnego; 4) uezniow teologii obrzitdku greeko-kato
liekiego jeszeze przez trzy lata po ukonczeniu nauk 15). 

b) Duehownemu wolno nie przyj!j;c wyboru do mdy gminnej l~, 
przeJ'ozonym zas gminy byc nie moze 17); 

c) rowniez nie moze bye przysi~gJ'ym 18). 
d) Wolny jest od przyj~cia opieki lub kurateli 19); tudziez 
e) od obowi!j;zku uczestniczenia w sIedztwie karnem w cha

rakterze swiadka s~dowego 20); 
t) nie wolno go s.fuchac jako swiadka wzgl~dem tego co mu 

powierzono nil, spowiedzi, albo jako duchownemu pod warunkiem 
tajemnicy 21); 

g) mieszkania duszpasterzy i wyzszego duchowieIlstwa wolne 
si); od kwaterunku woj'lkowego 22). 

h) Od podatk6v;, W ogolnosci duehowni nie s~ wolni; zacho
dZlt ty lko nieznaezne w tej mierze wyjlttki, 0 ktorych powiemy 
przy prawie majlttkowem. 

4) Pridlegium competentiae, t.j. dobrodziejstwo prawne, 
moclt ktorego klerykowi w razie exekucyi sltdowej pozostawie nalezy 
potrzehne utrzymanie 23). Pl'zyzna.i~ je zazwyczaj i prawodastwa 
swieekie; wed~ug austryaekiego wolny jest od exekueyi dochod 
z prebend do wysokosei 315 zJ'., tudziez emerytury ducho
wnych H). 

Do przywilejow stanu duchownego zaliczyc mozna jeszcze 
pewne prawa hono1'ow('" oznaki zewn~trznej czei, tytu~y i t. d., 

15) §. 41. instrukeyi do ust. wojskowej, i rozporz. minist. obrony 
krajowej z 10. grudnia 1870 1. 284~. 

16) §. 20 ust. gminnej galieyjskiej z 12. sierp. 1866 §. 20. 
(Dz. ust. kraj, N: 19). 

17) Ordynaeya wyboreza gminna §. 35. 
18) §. 3 ust. z 23. maja 1873 0 ukJ:',dauiu list przysi\ig.fyeh, 

Dz. u. p. N. 121. 
19) §§. 195 i 281 kodexu eywilnego; zakonniey wykluezeni 

z regu.fy od sprawowania opieki, §. 192. 
20) Ustawa 0 post~powaniu karnem §. 103. 
11) 'ramze §. 152. 
12) Rozporzq,dz. minist. z 8. maja 1856. Dz. u. p. N. 76. 
23) J estto prawo zwyezajowe, kt6re mylnie wysnuwajq, niekt6rzy 

z e. 3 X. de solutiollibns. III. 23. 
24) Dekrety nadw. z 27 ezerwca 1791. Zbi6r ust. s~d. 

i z 13 paidz. 1843, tamze Nr. 750. 
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kt6re prawo koscielIle, eZlisto takZe ustawy pallstwowe przyznaJ~ 
klerykom 25). 

0) 0 bow i 8t z k i. 

§. 30. 

J uk z jednej strony uStawy koscielne nadajf,l duchowienstwu 
nprzywilejowane w spo£eez811stwic koscielnem stanowisko, tak 
z drugiej . strony wi~ksze nil strm ten nakJ'ada,j~ obowi~zki. Prze
wHzna cz~sc takowyeh dotyczy zycia wewn~trznego, moralnej do
skonaJ'osr.i i przeto Ilie wchodzi w zakres prawa. Prawo stawia 
tylko pewne wymogi co do zewn~trznego zachowania si~ kleryk6w; 
zf.lda mianowieie, aby dueho,vny przed wszystkimi innymi odzna
czar si~ godnoseiil; i powa.gil;. Nadaje si~ ztltd ea.]"y szereg rozmaityeh 
przepis6w "de vita et honestate clericorul1l" 1), 

Przejdziemy tu wazlliejsze: 
1) Juz od najdawniejszych czasow znaehodzimy ustawy, zale

eaji);ce duchoWllYl11 prost}' i skromny ubiol', mil1nowiei(~ dJ'ugie 
suknie (yestis talaris) i ciemne kolol'Y 2). Blizsze w tym 'wzglydzie 
postanowienia pozostawione s~ ustawodawstwu dyecezyaJnemu. Cz?
ste si); takZe zakazy zbytniego piel~gnowania wJ'osow 3). 

25) P. mi§dzy innemi konkordat austryacki z r. 1855 artyk. 16: 
.,immo vero mandabit (Imperator), ut omnBS imperii sui magi stratus et 
ipsis archiepiseopis seu episcopis et clero quacnngne occasiollC~ revPl'Gntiam 
atqne hOllorem Gorum dignitati debitum exhibeant". N alezy tu dalej 
§. 29 ustawy z 7. maja 1874, ie aresztuj,!:c duchownrgo winno si~ 
przestrzegac wzgl~d6w naleznyeh stanowi duehownemu. 

1) 'I'on napis ma tytul' pierVYszy trzecioj ksi~gi w dekretaliach 
Grzogorzowyeh, w libel' sextus, Klemelltynaeh tudziez w extraI'. com
munes; POI'. 1'rid. sess. 14 e. 6 de ref., sess. 22 c. 1 de reform., 
sess. 25 e. 1 do reform. 

3) n. p. c. 22. 23. D. 23. c. 1. 3. 4. 5. O. 21. qu 4. e. 15. 
X. de hon. et vita III. 1, c. 2 hujus tituli in Olem. i wiele innyeh. 
P. blizsze szezeg6.fy u Phillipsa 1. 698. 

3) "Si guis ex clericis eomam relaxaYGrit, anathema sit" (c. 4 h. t) 
,,01erlcus negue comalll nutriat neque harbam " (c. 5. cod.), POI'. e. 4. 5. 7. X. 
de vita et hon. III. 1; zakazano takZe uzywania peruki C. 57., D. 1. de eonsecr., 
p. Benedykta XIIT. de synod. dioee. XI. 9. 00 clo nos z e Ili a b rod y 
zmienial' si~ zWYCZ1;l,j W koscicle zachodllim; ustaje co najpozniej w 9. 
wieku, ale w 16. i 17. ZllOWU jest rnzpowszGclmiony; nawet pa]lioze 
od Paw.fa III. do Innoeentego XII. (1534-1700) prawie wszyscy 
nosz~ brody. W zoszJ'ym wieku, zclaje sig wigcej pod wpJ'ywelll 0go1nej 

8* 
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2) Mnj~ sobie duchowni zalecone unikanie wszelkich publi
cznyc~ zah.a\v, \yidowisk, mianowicie dajl);cych pochop do rozpusty 
Iub plJatytl .1). 

3) Szczeg61ni); waglt przywiitzujit pl'zepisy koscielue do tego, 
aby stosunek duchownych do kobiet nawet pozoru nie dawa~ nie
llloralnosci. DIa tego .iuz koncyliulll Nicejskie z 1'. 325 wzbrania 
ksi+;:zO~11 . wsp6!nego z kobietallli pozycia, a w szczeg61nosei nie 
pozwnla lln llllee u siebie innyeh kobiet iak bliskieln'ewi1e Iub 
takie, . ".quae fugiunt sllspiciones" 5). P6iniejsze ustawy kos~ielne 
p~nawlHJ1! cZltsto t() zakazy, wydaj1!c blizsze jeszcze posta,nowip
ma 6) Iub pozostawiajil;c je ustnworlawstwu biskupielllu, mianowieie 
cO do wieku kobiet, kMre si~ uwaza jako non suspectae. Jeo;tto 
tak zwana aetas eanoniea, kt6r1! w wielu dyecezyach wyrazllie Iub 
zwyczajowo ustanowiono na 40 rok zycia. Sohor trvdencki surowo 
~mz(" J?OcstltPowae z duehowuymi przeciw tym przepisotU wyln'aeza
JiteYllll '). 

4) Nalezil; tu daJejprzepisy, wzbraniaj1!ce (hwhownym takieh 
zawod(J:v j zaj~e, kt,)re b1!di godnosei stftllU duchoWIH"go nwhLezae 
. zdaH, b~dz ter. lliedozwoliJ'yby duchowuemu oddae si~ zupefnie 
prac'om swego zawoclu 8). Wzbraniano n. p. trudnie o;i~ handIem 9) 

n:ody zn~wu P?cz~to powszechnie brody golic, i zwyezaj ten nstali? 
510 l:ak, ze paJllE;z Pius IX. wyraznie zganiJ' i zabronH noszenie brodv 
p. pIsmo l1U;1CYUSZa. J'lJonar,bijskiego z 4. maja 1863 (w Veringa Are}1: 
t. X.,p: 1.08 - POl'. famze rozpmw~ rpha.lhofer'a UebBl' den Bart 
der G~lstltehen) Vi niektoryeh obrzLldlmeh vvsehodnich nakazane jest 
noszel1le hrody; p. II. Synodus Maronitarum 1736 Pars:; e~l) 1 (C' oIl Lac II. 2(0). .. . , .. c.... . 

4.) rn ·'1 22 1 . J. ~l(. S('S8. . C. . de reform., sess. 24. C. ] 2 de reform 
C. 19 .. D. J~, c'. 7 D. 44, c. 1. X. ne eleriei yelmonachi sa('rularibu~ 
negotn se 1]])11l1Seeallt III. 50. i t. d., eo do tc-atm Boned. XIY. de 
synod. dioee. lib. XL e. 10. 11. 

. 3) c. 10 D. 32 "Interclixit per omnia san0ta synoclus, non 
epls~opO, n.ol: presbytero, non cliaeono, non subcliaeono, non alicni 
O]])111nO, cpu lfl elero est, licere S11 bintrocluctam muliGrem habere nisi 
forte aut matrem, au t sororem, aut amita]]) , aut etiam Gas icl~neas 
personas, ljuae fugiant snspieion(]s." 

~) r. tytu.r cle c~ohabitatione clerieorull1 at mulierum X. nT. 2. 
)rncl. 8ess. 20. e. 14. de reform. 

S) e. ~, 4. 10 D. 88., e. 15 X. de vita et honest. III. 1. c. 1 
X. ne clel;cl yel ll10naehi saecularibus negotiis se imll1iseGant III. 50 

• N 9) . ~. p. c .. 1.. (j X.~ ne eler, III. 50, konstytucya Beneclykta XIV. 
"Ap~"tolt"a.~ ~ervltl~js" 20. lut. 1741, Klemensa XIII. "Cnm primnm" 
z 1.1. W~'ze811la 17D9. Wyj'1tkolVo tylko dozwolony jest handel, jezli 
komeezme potrzebny clo utrzymania, p. e. 1. X. cit. 
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s~uzyc wojskowo 10), "'przyjmywae swiet:kich urz~d6w 11), oddawae 
silt zawodowi lekarskiemu lub pmwni(;zemu 12). Dopuszeza 
atoli wyjf):tk6w, 0 ile przez to obowil);zki dudwwne nie ponobz1); 

uszczerbku. 
Do odrltbnych stanu duchownego ohowi~zk6w nalezy dalej 

odprawiauie tak zwanych godzin kanonicznych czyli brewilt-
rza 18). Zwyczaj odmawiania pacierzy 0 pewnyeh sta£ych go
dzinach istniaf juz od pien.yszych wiek6w ehrzeseijanskich H). By,!'y 
to ustypy z pisma sw. a mianowitie z psalmist6w, dawniej dose 
dowolnie wybierane, az z polecenia Grzegorza VII. u~ozono wyci1!g 
z psalm ow, hymn6w, pisma sw., ojc6w koscioht i t. d.; ten wy
ci~g - breviariulll - rozpowszechni.f silt w (;aJ'ylll koscieh" 15). Poiniej 
kilkit razy poprawiano brewiarz rzymski; dzisiejszajego forma po(;ho
dzi od Urbhna VIII 16). Pierwotnip. klery(;y wsp61nie odpnwiaJi 
godziny kanoniczne, p6iniej, a to juz w 13 i 14 wieku, dozwo
louD illl czynie to osobno, It ty lko eo do Imnonik6w i zltkonnik6w 
utrzYlllaf silt dawny zwyezaj. Obowi1!ZHlli do browiafza S1! 
kJerycy swilteen wyzszych, inni zas tylko wtody, jezeli maj~ bello
fieyum 17). Z waznych powod6w dyspensnje od tego papiez, a 11a 
pod::;tawie facu1taies quinquennales takZe biskupi. 

Wreszcie nalezy do spetyalnych obowi1!zk6w stalin ducho

wnego (;elibat. 

10) C. 2 X. de vita ot honest. III. 1, (;. 9 X. no elel'. III. 50 
wiele innych. 

11) e. 26. D. 8f). c. 15. X. cle vike et hon. III. 1. c. 2. 4. X. \ 
ne eler. III. 50, konstyt. Klemensa XIII. "Cum prill1um" z 17. wrze
snia 1759 (Bull. Contino I. 229) i inie. 

12) K 0 b er IvIecliein u. Kirchenrecht w rrillinger theol. Quartalschr. 
Jahrg. 55. (1873). 

13) Roskovany Coelibatlls et breviarium duo gravissima elel'i
corum officia 5. tom. (1861). Propst Brevier u. Breviergeb(Jt U8US): 
Encyklopeclya koseiolna V. Brewiarz II. 591. i goclziny kanoniezne YI. 
257. 

14) por. np. c. 9. D. 92. e. 13. 14. D. 5. cle cons. 

15) e. 15. D. 5. de conseer. 
16) Konst. Urbana YIII. "divinam psalmocliam" Z 1'. 1631; obok 

te.go brewiarza rzymskiego miafy rozne clyeeezye asobn\) brewiarze, 
poisey ])iskupi przyj~li rzymski na synoclzie Piotrkowskim r. 1577. 
(p. Zbi6r W ~zyka lib. III. cle celebrat. missarum p. 227). ° clawniej
szyeh brew. polskieh p. EncykL lwS6. II. 593 i YI. 257. 

17) P. mi~dzy innemi konst. Bened. XIV. ,.Eo quamvis" §. 43. 
Dokfaclniejsze szcz.eg6J:y nalez~ do liturgii. 
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o eel i b a c i e *). 

§. 31. 

Mc\wi~c: 0 c:elibaeie mamy zazwyczaj na mysli dwie zasady: 
ionati nie mog[); bye duchownymi, duehowni nie mog~ za\vierae 
malzenstwa. Obaezymy, ze s~ to kwestye wprawdzie seisle ze sob~ 
zwi~zane, ale przeeiez rc\ine i zo kazda z nieh osobnym w prawo
dastwie koscielnem rozwijaht si~ tOfom. 

W pierwszych wiekach chrzeseijai'lstwa nie by.!'o wprawdzie 
ustaw, ktc\reby wprost nakazywa~y duchownym pozostae bezzen
nymi. Ale zasadnicza mySl chfzescijallstwa, upatruj[);ca szezyt 
ludzkiej doskona~osci w zupefnem ujarzmieniu zyeia zmyslowego, 
wyrodziJ:a tez wyobrazenie 0 moralnej przewadze stanu bezzenllego. 
'!If naturalnym rzec:zy rozwoju skierowano te wymogi wyzszej do
skona~osei przedewszystkiem do duchowier'tstwa, ktarego w ogale 
miafo bye obowi[);zkiem przodowae innym doskona£osci~ zycia. 

*) Literatura: 'rhomassin Vetus et nova ecclesiae disciplina 
(1688) P. I. lib. :2 c. 60 sq. - Z ac c ari aStoria polemica del celibato 
sacro 1744 (na niemieckie Dreysig 1781) - '1'heiner Aug. i Ant. 
Die Einfiihrung del' gezwungenen Ehelosigkeit bei den christl. Geistlichen 
1828 (2gie wyd. 1845). - CarovEl Ueber das Colibatsgesetz des rom. 
kath. Clerus (2. cz~M takze p. t. Vollstandige Sammlung del' C5li
batsgesetze) 1832. - Mohler Belenchtung del' Denkschrift fUr die 
Aufhebung des Coelibats (w 1. tomie piSlll wyd. przez D5llingera 1839).
Hey z man n Rechtshistorischel' Beitrag zum Studium del' kirchl. 
C5libatsgesetzgebung, w Krakowie 1855. - Roskoyany Coelibatus et 
breviarium t. I.-IV. 1861. -- Hefele. Beitraege ZUr Kirchengesch. 1. 
(1864). 122. Phillips 1. §. 63-65. Z literatuiry polslciej: Zabo
rowski Stan. De celibatu clwistianoruJn et pmesertim sCfcerdotu,m 
ac virginu,m w Krakowie 1528, 1529, -- Orzechowski Stan. Epistola 
de coelibaht 1549. - Tenie De lege coelibatus contra Sirici1"'m in 
concilio habita oratio; ejttsdem su,pplicatio de approbando matri
monio a se inito, w Bazylei 1551 (w niemieckiem t~um. Des beriihmten 
Stan. Orichovius Rede etc. 1783). - HozynsfJ Stan. Dialogus de eo, 
num., ... nxores sacerdotibus permitti las sit, Dilingae 1558,1560. _ 
Kromer Marcin. Oric1wvius, sive de coniugio ct eoelibotu s(f,cerdotum 
cotnmentcdio, w Kolonii 1564. --. JJ:faczYJi.ski 0 malic}istwie kaplanaw 
i dyakonaw 1570. - Oaroli TcofiZ (Pijar t 1825) Vetl~s et cons tans in 
eeel. eath. de saeerdotum coelibatu doctrina. w Warszawie 1801.
Janiszewski Jwz (biskup) BefJicnstwo kd-pianaw w koseiele kat., 
Cz~sc I. w Gnieinie 1860, cz. II. tamze 1875. -- Rittner Edward 
Oeliba.t w Polsce w Przewodniku nauk. i liter. 1874 t. 1. zesz. 3 i 4. 
Bneyklopedya koseielna v. Oelibat m. 160, 
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Urzeczywistnienie tej idei jednak w zakresie prawuym bardz~ po-
IUI'e postepowafo· rainy ZitS byJ' rozwaj ustawoc1astwa cehbato-,vo v', J .. • l 

wego w koseiele wschoc1nim i zachodmm. . 
W kosciele wsehodnim postanowlOno JUz w 4 wieku 

I'anowieie na synodaeh w Nowej Cezarei i w Ancyrze, ze klery-
Jll . I ... '1) kowi po otrzymaniu swiyeen wyis~y,c~ me .'vo .no ,Sl~ zen~e ,; ~y-
. tkowo mag.!' to uczynie dyakon, Jezlr przYJl11uJ[);C sWlycema oswrad
J~ v N' . k' ( 3'r) ezyl ch~e zawarcia mn,j'zensk~. Nn soborze 'IceJS 1m r. ""b 

rheiano p6jse dalej; bya: bowiem wni,osek,. a?y pocz~wszy ~d. sub
dyakonc\w porzucili ;vsp6lnosc I~a~zens~t} ~ CI, co ~r~ed s:vI~ce
niem zawarli maJ'ienstwo. Chocraz sobol' ld~e za zd,mle~l _ blSk~pa 
egipskiego Pafnucego wniosku tego nie przYJ[);.f 2), przeClez sto~o

wano si~ do tej zasady bardzo cz~sto w prakt~ce, alb~ wcale zo
natyeh do swi~cen nie dOpuBzczaj~e, albo z~daHe od. mcb ,a zw~a~ 

cza od biskupc\w porzucenia zon. Gdy .Jednak me by~o w teJ 
SZ, d' . 
mierze wyrainego przepisu, nie by.fa tez i ta praktyka wsz~ ZIe I 
zawsze j ednolita. . . 

Dopiero eesarz Justynian unor~owaf tnkze prawme kwestn 
celibatu, stanowi~c: . '. 

1) zonaci mog~ bye. dopuszczeni llHwet do presbyteratu I lllog~ 
tei pozostae w wspc\lnosei lllaHensk~ej 3~; . . '. 

2) po przyj~ciu wyzszyeh sWlycen me. w?lno ~awIerac maJ
ienstwa; maHmlstwo takie .iest niewazne, dZleCI w n18111 spfoc!zone 
nieslubne, a prc\cz tego kleryk ma bye wykluczony z stanu ducho-
wnego 4); . . _ 

3) biskupem nie moze bye, kto ma zon~ Iub, dz.teeI "). ~ 
Te przepisy Justyniana przyj~~ synod Trullanskr (w 1'. (j9~): 

z ta jedynie zmiantt, ze tahe zonatych dopuszcza do godnosCl 
biskupiej, jesli si~ wyrzekl1[); pozyeia l1larienskiego 6); cesarz Le~n 
uchylH takze warunek bezdzietnosci 7). U chwary synodu trullan-

1) c. 8. 9. D. 28. 
2) Socrates hist. eccles. I. 11, Oassioclorns Historia trip art. 

II. 14. por. c. 12. D. 3l. 
3) Novella 6 c. 5, nov. 123. c. 12. 
') 1. 45 C. de episc. 1. 3, nov. 6 c. 5. nov. 2~ ~. 42, nov. 

123 c. 14. Kar§ degradacyi zJ'agodzH' cesarz Leon na z1:ozeme z urz~du, 
nov. I~eonis 5. 79. 1 

5) 1. 42. §. 1 C. de episcopis 1. 3, nov. 6 c. 1, nov. 123. c. . 
6) c. 7. D. 32. 
7} Nov. Leon. 3; p6zniej powoJ'ywano biskup6w zawsze zgrona 

mnich6w. 
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skiego po dzis dzien pozosta~y prawem obowi~zuj~eem w kosciele 
greekim, a to i po przyj~eiu unii 8). 

Inny by~ przebieg ustawodawstwa celibatowego w ko seiele 
z a e h 0 dn i m; przez dJ'ugie wieki zaehodzi tu rai~ca roiniea mi~dzy 
stanem prawnyrn a faktycznym, mi~dzy tern co l1akazuj~ ustawy, a rze
czywistem tyeh ustaw przeprowndzeniem . .lui z pocz~tkiem 4 wieku 
wyst~pi~ koseiol zachodni bardzo stanowczo w kwestyi celibatowej;· 
synod odbyty w ]1Jl wirz e (w 1'. 3051ub 3(6) postanowi1'; fe biskupi. 
kap1'ani i dyakonowie pod kar~ z1'oienin z urz~du wstrzyrnae si~ maj~ 
od. obcown~ia z ionarni, przed otrzymnniem wyzszych swi~een poj~te~ 
m1 9), przYJi);f wi~c zasad~, ktorej w dwadzieseia lat pozniej sobol' 
Nicejski odmowi1' sankcyi prawa. Przepis ten dla Hiszpanii wydnny za
twierdzili papieze Syryeyusz (r. 385), lnnocenty I. (1'. 404), Leon I. 
(r. 448) ro), przyj~J'y go rowniei roine synody galijskie i w1'oskie. PowoIi 
sta1'a si~ ustawa soboru Elwirskiego w ca~ym koseiele obowi~zuji);ca; tyl
k~ C? do subdyakonatu chwiejna byJa praktyka. Ale jui e;z~ste ponn
wmille tyeh przelJisow II) 8wiade;zy, ie ie;h nie miano w naleiytel1l 
poszano.waniu. Kiody l1lianowicie przy sehyfkn wieku 9 i pl'ZOZ 
ca~y inek 10 wraz Z powszechnol1l zwolnieniem obyezajow nm;taf 
zupefny koseielnego iyeia upadek, niepodohna byfo wobee ogolnej 
1'ozwii);zfosci iycia utrzYl1lae w moey przepisy 0 bezienstwie kapJ'a
no~. 1 przedtel1l nie przesLrzegano ich dostatrczuie, ale przeciez 
cehbat byJ' reguf~. rrentz stnJ'o sitt przeciwnie, bo jeszcze z pocza
tkicm 11 wiekn klerycy wyzszyeh s\yi~ceil, a nawct biskupi, w j~_ 
Wll(~m zostnwali l1laHenstwie t2). Dopiero kiedy od pofowy 11 wieku 
dzielniejsi papieze wst~pili na, stolictt apostolsk~, poez~fo si~ Z re
form~ duchowiGllstwa w ogole takZe usilne staranie ° usta,]enie 
ce.li?atu. Najpierw j~f sif2 tej 8prawy Leon IX. (1048-105·4), pona
wmji!e dawne 0 celibacie nrzepisy IS), a nast~pcy jego, zw,faszczn 

. 8) c. 6, ?i-' de clericis conjugatis III. 3., i konstytucye Bene
dykta XIV. "EtSl pastoralis" z 26 maja 1742 "Eo quamvis tempore" 
z ~, .maja 1745, "Anno vertente" z 19, czerwea 1750, synod Zamdj
skl tit. 3. §. 8 (CoIL Lac. II. 45), syn. Maronitow z r. 1736. P. 2 c. 
11 (ib. 166). 

9) Hefele Conciliengesch. I. 140. 
10) c. 3, 4. D. 82, c. 4-6. 10 D, 31. 
11) n. p. c. 1. 11. 1G. 17. 18. D. 81, c. 4. 10. 13. D. 28, 

wiele innych. 

12) P. Gi eseler Kirchengeseh. II. 1. 323, 
13) Na synodach odprawionych w Rzymie w Rheims. w Moguncyi 

p. Hefele Conciliengesch. IV. 682. ' , , 

- 121 -

Mikof,lj II. (1048 --10(1) i Alexander II. (1061- 1073) dzia,j'ali 
~lillej w tym duchu 14). Dusz~ tyeh wszystkich usiJ'owall byi' Hil
dehrand, poiniejszy papiez Grzegorz YH. To tez kieely sam w 1'. 

1073 wst11PiJ' na stolie~ papiesk11, poczytaf sobie ustalenie celibatu 
jako jeelno z pierwtizych zadall swoieh rZ11c1ow. ~ie moina ,dasci
wie twierdzie, jakoby Gl'zegorz nowe co do cehbatu wydnf prze
pisy; powtorzyJ' on raczej to, co juz jego poprzedniey po wi~kszej 
czesci za jego wpJ'ywem ustanowili, ale energi0zne przeprowadze
lli~ tyeh przepisow jest w zupeJ'nosci zasfug11 Grzegorza. 

W szczegolnos0i ponowiJ' przepis, ie kleryk ionat,Y ani mazy 
odprawiae ani innyc·h funkcyi duchownych nie sl1lie sprawowac 
i ie nikomu !lie wolno miee udzia.J:u w naboienstwie Iub ezynno
sciach duchownye;h, przez ionatych klerykow sprawowanyeh 15)' 

Przez legnt0lY po roinyeh rozesJ'anych krajach kaza.!: gJosic te p.rze
pisy nll. synodaeh prowincyonainyeh i czuwae nad ich wykonamem 

Pl'7episy Grzegorza VII. pOnftWi1me przez Ilast~pcow, bar
elzo ostro wprawdzie ,yysti);pily przeeiw (:elibntowi; 0 tyle jednak 
byJ'y llieelostateeznemi, ze nie naruszaJ'y wninosei mn1ienstwa 
wbrew tpll ustnwom zawartego. Tf'n stanowczy krok na poin 
usta:wodnwstwa eelibntowego uezyniono dopiero ZlL KalixtlL II na 
synodzie pod jl'lgO przewodnietwem odprawionym w Rheims w 1'. 
lllD 1 G), tuelziei na pierwszym powszeelmym soborze LateranGllskull 
z r. 1123 17). SobOl' Lateranenski II. (1'. 1139) zfttwierdzj,!' te 
postanowienin orzekaj1);e wyraznie, ie maHenstwo przez kleryka 

h .., t' t ' , 18) wyisZF sW1~een zawar e Jes, lllewazne . 
Ustawy co dopiero wymienione rozstrzygn~Iy ostatecznie kwe
celibatow~ podwzgl~dem prawnym; ale faktyczne onych prze

urowadzenie pozostaJ'o 0hwiejne 19). I tornz zdarzlL10 si~ cz~sto, ie du

;:howni zawierali niepnnve ZY{ii);zki, ktore w obee obowi<,!zuji);eego prawa 
konkubinatem i zti);el dawn:ty powc\d do zgol'szenia, W wieku XV. 

i XVi przybralo to z~e takie rozmiary, ie mu koniecznie wypadal0 zara-

14) p. c. 5. 6. D. 32, 
15) c, 15. D. 81. 
16) W zhiorze Mansi'ego t. 21 p. 236. 
17) c, 8 D, 27. . . 
18) c. 40 C. 27 (111. 1; poiniej cz~sto to Ol'zeczeme ponavnano, 

np. c. 7 X. de higamis non odin. I. 21. c. 4 X. de dericis eonju
gatis III. 3, 

19) W Polsce jeszcze w XII. wielm ma,tzellstwa ducl:?w~ych 
byIy zwykl'e; w ciq"gu XIII. w. g1'ownie. za sprawq" ~ienryka Klethc~a: 

Gniezn, Ct 1219), ustali.J' si~ e;ellbat; p. mOJq; rozpraw~ wyzeJ 

cytowanft· 
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dziC. Sobor trydencki ujrza:r sir;; w tej mierze w obec dw6ch 
sprzecznych opinii: jedni upatrywali przFzyn~ z£ego w instytucyi 
celibatu i z~dali jej zniesienia, inni domaga!i sill energicznego 
wykonania USh1W. Pierwsze zdanie popierali monarchowie swieccy, 
jakoto cesarz li'erdynand 1., kr61 polski Zygmunt August, hoI 
francuski J1' raneiszek lI., .Albrecht ksi1!ze bawarski 20) - zwyci\lzy.J'o 
atoli zdanie przeciwne 21): na posiedzeniu 11. listopada 1563 
uchwam sob6r tezll, ze kleryey vvyzszych swi\lc811nie mog~ zawrzee 
waznego mafzenstvm 22). W skutek tej uchwafy zamilkfa na czas 
dfuzszy opozycya przeciw celibatowi, podnios£a si\l na nowo dopiero 
z koncem zesz£ego wieku, W licznych mianowicie pismaeh usiJ'uj~
cych dowiesc szkodliwosci celibatu 23). Byli tez tacy, co domagali 
sill wprost od pallstwa zniesienia celibatu; podawano petycye, 
w tym duchu do ciaf reprezentacyjnych 24). Te usHowania pozostaJ'y 
bez skutku ; inaczej tez bye nie mog£o. Bo jakkolwiekbf!di zapatrywae 
si\l b\ldziemy na klvesty~ celibatu, tyle pewna, ze takowa tylko 
wewn~trz kosciofa., a wi\lc tylko prz€z prawodawcz~ wfadzll koscieln~ 
moze bye zafatwiona, ze wi\lc z~danie, aby pa:nstwo uchylifo ceIibat, 
jest zupefnie bezzasadne. Panstwo co najwi\lcej zaj~e tu moze bierne 
nicjako stanowisko, nieuwazaj~c swi€cenia jako przeszkody mafZell
stwa 25), pozytywnie zas nie moze wp£yn~c na uchylenie celibatu, 
bo jestto wewn~trzna sprawa koscio~a, kt6ra. si~ usuwa z pod 
ustawodawstwa panstwowego. 

Wedfug dzisiejszego prawa obowi~zuj~ co do bezzenstwa 
duchownych nast~puj~ce przepisy: 

1) Kto otrzymaJ: swi\lcenie wyzsze, bezwzglPcdnie obowi~zany 
jest do celibatu; ma~zenstwo wbrew temu zakazowi zawarte jest 
niewazne. 0 tem b~dzie jeszcze mowa w prawie maJ':tenskiem. 
Procz niewaznosci maHenstwa naznaczona jest za przekroczenie 

~O) P. Thein er cit. str. 888 ust. 
21) 0 przebiegu tej sprawy na soborze p. Pal1avicini hist. conc. 

Trid. XVII. 4. n. 6. XXII. 10. n. 15. XXIV. 12. u. 10. 
2~) sess. 24. c. 9. de reform. matr. 'lSi quis dixerit, clericos 

in sacris ordiniblls constitutos... posse matrimonium contrahere, con
tractumgue validum esse non obstante lege ecclesiastica vel voto ... 
anathema sit". 

23) Pisma te podaje bardzo doldadnie Rosko V im y w IV. tomie 
cyt. powyzej dziefa. . 

24) Tak w Wirtembergu 1824, w Badeniu 1828, 1831, 1837, 
w Saxonii 1837. 

25) 0 tem b~dzie mowa wprawie maJ'Ze~skiem. 
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celibatu klf!twa wi\lksza (excommunicatio major) i suspen~ya. 26); 
moze tez bye orzeczona utrata urz~du 27). J ak juz wyzej nadml€mOnO 
wolny jest od obowi~zku celibatu, kto mimo swej woli otrzymar 
8wiecenia. Procz tego moze tylko papiez zwolnic. od celibatu, co 

v h d' 28') zwvH czynic tylko z bardzo waznye powo ow .. 
. 2) I{lerycy nizszyeh swi\lcen mog~ waznie zawierac .mal'~Bll

stwo; trac~ jednak przywileje stanu duchownego. jakotez. IpSO JUl' e 
J}osiaclane przez si~ beneficya 29). W'yj~tkowo tylko a Imanow~c~~ 
L, braku klervk6w moze biskup takze zonatych klerykow przypuseiC 
w "' 1 . do pe~nienia funkeyi ducho,vnych 30). Procz tego przypadku potrze )ujf! 
kJerye,y dla llchylellia. szkodliwych nnst~p8tw ma~zellstwa dyspensy 

papieskiej. ..' 
3) Pod jakiemi warunkaml zonael dopuszczem bye l1log~ do 

, "'eli 0 tern byla .J·HZ mowa na str. 94. 
SWl'~C' , 

26'; C. 1. X. de clericis conjngatis III. 3; excommunicatio latae 
seJ1teJ1ti~e, p. konstytucya z 12. pazdziernib 1869 wyzej cytowan'E' 

27') Trid. sess. 25 c. 14 de ref. 
28) 'fak np. udzieli1' papiez Juliusz III. w, r. 1554 dysp~nsy 

wszystkim klerykom, ktorzy sill pozenili za rzq,d?w. Henryka I' II~. 
i Ed warda 11, papiez Pius vII. duchownym ozemonym w czaS18 
re\volucyi francuskiej. 

29) C. 1. 3. 5. 8, 9. X. de clericis conjugatis III. 3. C. 1. h. 
tit. in Vito III. :2. 

c. 1. de cler. conj. in vIto III. 2, Trid. sess. 23 c. 6. 17 

de ref. 

"-.--
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J1 S T R 6 J HIE R ARC HIe Z N Y. 

TYTUL I. 

Z a sad y 0 g 6 I n e. 

A) N aczelna wladza w kosciele. 

§. 32. 

... ~a ,e~ele ca~'ego orga~lizmu hierarchicznego w koseiele stoi 
pa p I ~ Z.. ~l~rwsze~lst,,:o papl~ia jako hiskupa rzymskieg~ przed 
w:zy~tkIlm Innyml blSkupal1ll uznaje koseiof od najpierwszych 
wlekow, zasadza zas takowe na pierwszmlstwi3 ktore Oh. T t 
Prz I . . v' ,n s us 
, e( 1ll~.Y1111 apos,t?1aml przyzna~ sw. Fiotrowi 1). Jak Fiot!: sw. 

g.fO':~ b) f ~postol0w,. tak wedfug nauki koscioJ'a nastPcpcy jego 
~ blSkuFstWI~ rzymskIem przodowac ma.i~ wszystkim innym bi
sku~om. ) O~O{ pmw ~rzys,j'uzaj~cych papiezowi jako g,towie koscio,ta 
ZOWle SJe plerwszenst . k' , 

. ~ . . W em pap I e s Ie m - primcttus ecdesicee. 
Ustano~~e~l1le prymatu 1 pof%ezenie tegoz ze stoliea rzymska uzn
waf kOS(;lOf Z3"wsze jako pmwdy c1og111atyezne, st~nowiaee v~fow:a 
podstaw~ swego ustroju. v v 

1) Matth. XVI. 18. 19. Joann., XXI. 15-17. 

2) Oatecb. Rom. Pars I. cap. 10. §. 12., pars II. cap. 7 §. 28. 
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W szakZe nie tylko papiezowi powierzona jest w,tadza w ko
seiele, ale dzierzy j~ proez tego ogo,!' biskupow. Biskupi s~ 

nastPcpcallli aposto,tow w ogalnosci 3), obj~Ii po nich wszelkfl: 
w,tadz~, ktOr~ Ohrystus, ko,scioJ' sw6j zakladaj~e na apostoJ'ow 
przelaJ' i). 

Pe,!'nia wi~e wszelkiej wfadzy kuseielnej llliesci si~ w tyeh 
dwoch ezynnikaeh: w papiezu i biskupach, a raczej ogale bisku
pow. 'l'a zasada nie ulega w kuseiele katoliekim zadnej w~tpliwo
sci. Ale wzajemny stosunek obu tych w,!'adz naezelnych az do 
na,jnowszyeh czas6w dogmatycznie nie by,!' okreslony i od dawna 
by,!' przedmiotem zywych sporow. A gdy og6l' biskupow reprezentuje 
sobol' powszeehny, wi~c kwestH, 0 kt6rej mowa, formul'owano takZe 
w ten spos6b: czy wyzsza jest wJadza soboru, czy papieza? 

ObjawHy si€ pod tym wzgl~dem rMnorodne opinie, najskraj
niejsze mieszczfl: si~ w mtst~puj~eych dw6ch teoryach . .Tedna uwaza 
papieza jako zrodlo wszelkiej wJ'adzy IV kosciele; wedJ'ug niej w~a\1za 
hiskupia jest tylko wyp~ywem wl'adzy papieskiej; biskupi dzial'ajl): jako 
pe.J'nomocnicy papieza, a zatem idzie dalszy wniosek, ze papiez wyzszl): 
od soboru l'owszeehnego mit vvJ'adz~. Jest to tak zwany system 
papalny. Drug'a teorya, ezyli tak zwany system episkopalny uezy, 
ze peJ'nia wJ'adzy koseielnej -- plenitudo potestatis ecclesiasticae
dana jest nie papiezowi, lecz eafemu koseioJ'owi, ze zas eafy ko
seiol' reprezentuj~ tylko zebrani na soborze powszeehnym biskupi, 
ze prymat rZYlllski rna na celu jedynie utrzynmnie jednosei koseio4'a, 
ze mu wi~c sJ'UZl): te tylko atrybu(jye, ktOre s~ konieezue ku utrzy
mlmiu tej jednosei. 

Dopiero na soborze Watykallskim zapad.J'a uehwab, ktOra 
okresliwszy dogmatyezllie tresc wJ'adzy papieskiej orzekl'a zarazem 
o jej stosunku do wJ'adzy biskupiej. Zanim poznamy szezeg6l'owo t~ 
uehwa.j'~, rozpatrzymy jak si~ historyeznie rozwija.J' stosunek wfadzy 
papieskiej do episkopalnej, tak w rzeezywistosei jftk w teoryi. 

3) 'l'rid. sess. 23. c. 4 de sacram. ordinis "Proinde sacrosancta 
synodus declarat, praeter caeteros Clcelesiasticos gracius episcopos, qui 
in apostolorum locum successerunt, ad hUllo hierarchicum orc1inem 
praeeipue pertinere, et positos ,... a spiritu sancto reg-ere ecclesiam 
dei, " 

4) :Matth. XVIII. 18, XXVIII, 19 . .Joan XX. 21. 
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Stosunek papiestwa 0.0 episkopatu 

a) przed soborem Watykanskim *) 

§. 33. 

.Iak z jednej stron " d . . 
mat br'~lT1IJ) 'R l' Y za neJ me podlega w~tpliwosci" ze pry-

~,. azymR nego uznanv bva' k" 1 d ' , < 

t k ." , J " W oscre e 0 samego poczatku 
h
a
,. Iotwnre pewna, ze rozci~g~osc w~adzy papieskiej nie Z'1~RZ~ 

,3 1a a sama, owszem ze " . . b ,. . , , 
, • , . v' .]eJ gl al1lce ~dz Sle rozszerzal'y bad" 
SCIBSnHl1Y. W plerwszych wiekach J' v , , ," 

zr < " • , zw, aszcza na wschodzie g6ruje 
. a~u powaga synod6w:. w wazniejszych sprawacll, rt mi~nowic'ie 

gdzre szfo 0 rzeczv Wlrtrv nt'epodeJ'mv I' " . 
• J' - , J wa 1 prtpreze n J 

wsp6J'dziafania sohor6vv Ale tez sob . .' !('zego )ez 
zwierzchnej ,vd'adzv l)ap'ieza' llz"naJ'a OlsYt 1z.e sweJ sbk'on~ POddnj,~ si~ 
• J" , , 0 ICe rzvms a )rtk t t . 
mstrtncn w sprawaeh koseielnyeh I)' N' ',... ,. ~ os a m~ 
Przecl'wst . . t . ~ Ie moze plzeto bye mowy 0 aWlemu vcll dwoch c 'j , '" . 
lecz obok sieb' '. v'. zynm row, medzIafaJ~ przeeiw sobie, 
ne 0 ,'. _ Ie:, me masz rtl1l. systemu prtpalnego, ani episko al-

g , lecz Je"t IOWnowaga nltlwvzszyeh "!,l'ad k;' I . l' P n . k " J , VI , z osere n,C1 oI)arta a epls opacle I na papiestwie. • ' ( 

*) Li t er a tur a 0 tym przedmio' d . 
m! co g~osniejsze pisma: Rocaherti c~ ~ zwy:-zaJ o~fit~; wymie.nia-
1697. - Ballerini Piotr D " e. oman~ Pontlficls auctontate 
frcis. De potestate ecclesiastic a eSI~l~l:c ~ah~?~: Pnmatus ~~mani Ponti-
1770. - Banuel Du ID . t d' on lI~um et conmhorum geneI'. 

. ape e e se" drOlts I" , " 
duo Concordat, 1803. _ Oard. Litta i . re.Ig1eux a 1 occasion 
articles dits du clerge de Fran 1813 ettres. dIY.eIses sur les quatre 
na polskie t~um. Julian lV[;lk~~ski . K?t .M~lstre,.: Du pape 1821, 
l'eglise gallicane 1821. _ Oa < '.w Ia~OWle .1~D3. Tenze Dr 
II trionfo della santa sede e c1!Jl~ e~il~':sla ~~~~ (papIez Grze?,orz XVI.) 
RomanuR Pontifex XI. tomi 186"/ ng" VI) : - Roskoyany Aug. 
t·, 1·' " .- assaglra Oomment d 
,1:18 ). Petri Apostolorum Princi is 18~ 0 _ . e p~'aeroga-
B1schofs yon Rom u. die alten Pah'ia ~, lk'~ h' l~aas s en Del' Pnmat des 
31. V. § 901 _ Z . 77.,' , l' lcna lIC en 8D3.-Philllps 1. §. 24 

• f"i. pO&S uW}tteratlwy , '. . 
wieku, 0 kt6rvch wyzei by~' ~' P!OCZ pism polemlcznych z XV, 
. " 'dO . ," a mowa (str, '/9); Elcart J" Q' ", . . 'lUi t tea de potestar;e sU1nmi 1)01~t·ft . K . ~ad. l1,acstw 
t ,,:,,. D 1 O· " ZC~S, W rakowle 169"' Sl 
.WlnSM. L'e. balenw zasad Dob' / " . "'. - o-

R . L' e 100nanzzmu u; lJt'aW'e k . w oczlllkach hak. tow. naul 186'0 ".' v/ anonlcznem, 
h 7"'/ .'. . L • ogoin. zhlOru t 27 D . 
;<'(wWWtCZ Jan l~s, De pn.matu Po t'£!' .. ~ I' .,' . - J 0-

1) P , n lr,Cl~ wJnam. Cracoviae 1844 
or. zw~aszcza uchwa~y syn d S d . . . 

ciliengesch.1. 513 list papI'e' S ,on al' YCYJs]nego Refele Oon-. " za ,yrvcyusza do E . ' 
skIe~o (w zhiorze Schoenemann a ,40 umenusa ~alT~goli-
(tamze p 501';) l' w· l' h' P, 7), Illnocentego 1. do VlCtncinsa 

. u Ie e mnyc zl'odet 

- 127 -

Poiniej, a g£ownie w VIII. i IX. wieku, znac-zenie soborow upada, 
a tem sarnem na pierwszy plan wysuwa si~ w,!:'ad za papieska, Nie 
JJVJ' to jednak skutek walki lub umyslnego oporu pI'zeciw powadze 
episkopatu, leez raczej naturalny wynik faktycznych stosunkow. 
Wsehod, gdzie zazwyezaj zbieraJ'y sif2 sobory, od.J'~CZy1 si~ od je
dnosci koscielnej; na zachodzie polityczne stosunki stawiaJ'y w tyrn 
wzglydzie nieprzeJ'amane zapory. Tak wi~e naezelny rz~d w kosciele 
obejsc si~ musiaJ' bez wspod'dzirt.[anirt soboru; drtwniej papieze rZlf;
dzili wespod' z soborem, teraz chc~c nie chclf:c ezynic to musieli 
sami. Nie zawsze ta naezelna w!adza objawia£a si~ rownie skute
cznie, zwJ'aszcza w IX., X. i l)OCz~tkaeh XI. stuleeia, sehodzHa 
nieraz do baI'dzo maJ'ych rozmiar6w. Sarna zasada jednak, ze 
papiez ea.J'emu pI'zewodniczy koscio,fowi, przetrwa,fa nawet te 
czasy najg'[~bszego upadku papiestwa 2) i bez wzgl~du na fakty
ezny stan rzeczy utrzymaJ'a siy w poezueiu carego spo£eez811stwa 
koseielnego. To pierwszorz~dne strtnowisko, kt6re bez oporu prtpie
zom przyznawano, nie uW1aezaJ'0 atoli znrtezeniu episkopatu. Biskupi 
pozostali uposazeni w rozleg,re prawa; stan~li zwlaszcza pomi~dzy 
papiezern a biskuprtmi clyecezyalnymi posredni zwierzchnicy ko
seielni, jak patryarehowie, prYl1lrtsowie, rnetropoJiei, ktOrzy spra
wuj~e cz~sc rZftdow koscielnych dawali swiadeetwo zasrtdzie, ze 
w£a.dza w kosciele pl'zypad.ta w udzh.le stoliey papieskiej i episko
patowi. 

Stosunek ten doznaJ' po cZ~SCl zmirtny, gdy w skutek dziejo
wyeh wypaclkow w~adza papieska w XII i xur wieku closzht do 
naclzwyezajnego znaezellia polity('znego, VV zmoeniona powaga wobee 
wJ-adzy swieekiej oddzia~ywac musiaJ'a takZe na wewn~trzne sto
sunki, rnianowicie 11rt stosunek papieza do episkopatu. Wd'adza pa
pieska w obee biskupow coraz wi~cej staje si~ absolutn~, rz~d 

koscielny coraz bardziej zeentralizowany. W zwi~zku z tyrn 1'oz
wojern pozostaje upadek w1adzy metropolitalnej ~j sciesnienie praw 
biskupich w og61e 3). Faktycznie stosunek papieza do biskupow 
pI'zybiera charakter barclzo zblizony do poj~c, ktoryeh teoretyczne 
sformulowanie nazwalisrny systemem pttpalnym. Nawet sobory, 

1) P. 0 tem Refele Die Papste u. die Kaiser in den triibsteu 
Zeiten del' christl. Kirche, w Beitriige ZUl' Kirchengeschichte, Arrhae
ologie u. Liturgik I. (1864); POI'. taMe Gregorovius Gesch. del' 
Stadt Rom III. (1860). 

S) Jak i w tym wzgl~dzie wywar.!' wp:tyw zhi6r Pseudoizydorowy, 
p. wyzej str. 29. 
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ktore w. tym czasie odprawiano, maia cecIle 
J. racz.ej cial dorad-

czych; J~k zgro~adZeli prawodawczych 4). 

POKftd ta Idea wszechw~adztwa SZ1a VI' parze z rzecz wista 
~:p~e~ow ,pot~g~, nie wywol'al',1 iadnej przeciw sobie oP:ZYCYic 

,.Ie J z.as w.":Ieku XIY. upacHo polityezne znaezenie pa Jies'twa' 
kIedy Iman.owiCIe po przel1ic~ieniu stolicy d A .. (' I , 

. . . 1 ~. • ,0 WllllOnu Od r 1305) 
paD18ze IV zu13eilllt od rzad6w swieckich nopadli z'll' " .. 
karov'" " v i'" ezno8c. s13oty-
~ .' >; Sl~ .~itJlner:v IV teoryi a niebawem i IV pmktyce cO{'az cze-
scwJ Z ~,t1:,adlt, zo ster rz~d.6w koseie1nych naleiy sie bi 'ku 0 " 

ze nit lllch. przechodzi wszelka wl'adza skoro dol' 1 v, • \ 13 111, 
WYl T " . J1 0 l{oSClO~a tego 

J naga. e111 natarczywiej 13onPcwiaJ'o sie to ,',;J • • 

l' 'zauallIe w czaSIe sc ly~my pa13Ieskiej (od r. 1378) gdv oboIr . v. .' 

A " . , ~ J papieza rezyduJaeego 
w WllllOme zazwyczaj drugi jeszeze b f 'b' ,v d ...' y. W) lerany. ," obec teO'o 
~~)~ \~o.Je~l1a: v~ obec spr~ecznycb orzecz(nl papieiow, z ktor T~h 
k,lZd) mIel1l,j' Sle IJraWowitYln l·n.tn ·o by·o d d' . 't . ~ 

v , 1" " i OWO ZIC po rzeb,' J k ., 
,v,j'adzv "lvyzszej ktoraby wskazah ' 1 ,. d j a Ie.)s ; .;. (" vV1asclw~ foge. . 

Ze sehyJ'k18m XIY w· k '.. . . <-
TO T. -. Ie u pOJa WIaH SI~ pIerwsze teoretvczne 

II pvod} , noszltce ceche systemu er)iskolmlneg'o 5) 1 't J 
t J G. , . v .' , a IV ,TO ce 130-' 
,eill a:l . euw?, kHnclerz Ulllwersytetu paryskiego 6) i Piotr crAil! T 

(dc, Alhaco), blSkup kambrezyjski 7), ueza. ze l)lll)iez 1Jo'11"0'" .1 
bye Roboro' ;. b . " , ,~c ,-,,,1V lllil 
.' ~ 1.' ' ~e SO or ma moe sltdzenia papieza. Synod od )1'[1-

\~10~1~~ WI3~IZW T hOtJ
r 
P~zy.sv\~oiwszy sobie te zasady zJ'ozyJ' z ur;(~du 

pa. pwza eneel,] kta XIII. 1 GrzegorzT XII (', '1 . '1' c . " I' (<0 D}'llOC pIzaus n spuhJ' 
nit lltezem, a e wkrutte potem zebra,]' si'" soM' k t .' . 
(1 H4 1 !(18) . . . . ,. 's' ,j ons 1Ulcyells]u 

.' '. -'-',". . 1 wYPovl7Iedziaf uroczyscie, ze sobol' pow8zechn T dzie 
rzy WJ'itSCIW18 peJ'ni~ wfadzy koscielnuJ' i" t' ,,1.' d~ ,). ~< la' ,. " , ze GJ 111ft zy 1 papwz 
PO[[ .ac Sj~ Wlllwn 8). UchwaJ'y soboru k "t t·.., ' one. za WI81dzI1 sobor ba-

4) Wyrazeill tej przewagi l'zad6w .' V 1 . , 
sfawna bulla Bonifaceo.o vnr U' pap]()s,]C 1 Jest szczegolnie 

E '0. " nam sanctam" umi"s t 1 . w 'xtrav. Cornm ell . ,·t' t .' L zczona a cze 
5 ..' ".' r,e illD:JOll ae et obedIentia I. 8. 

str. 26tP. Hubler DIe COllstanzer Reformation u. die Concordate (t867) 

6) Wl'asciwie Charlier ur 1363 T G 
skiej t 1429. Do naszei kw'estyi od . VI . er.son, "I:T dyecezyi Rheim-

l · . "', nosza Sl() JeO'o ]llsma d ·t t ecc esrastlCtI" De auferib'lit t. 'j V'.'" '" (1 lllll a·8 , "., [a e papae a) ccc-leslfl" ell d' . l' 

ae refol'mandi eecle~]' nln l'n COIICl'lI') .' l.' '", "e. mo lS UlllenUI 
~w , l UIllVersal" .. N,'d l' " 

edyeya p. Dupin'a w Antwerpii 1706. 1 lllJ18. r ,tJ 0,dadl1l8Jsza 

7) Ur. 1350t 1425 od 1411 kard.~ . 
Z dziedziny filozofii i teol~gii. ,yna em; zostawl1' liczne pisma 

8) 8ess. 5 ... et primo dccIarat (h t 
in spil'itu sando lcO'itime eonOT a:c S~IlC a sYl:o.dns) qnod ipsa 
ecclesiam catholi.cam" militant to e~at~, oenelale concIlmm faciens et 

em I epraeselltans potestatem a Christo 

zylejski (1431-'--1443)9): -- Postanowienia wymienionyeh soboraw 
przyj~~y si~ ba,rdzo ryehfo we Prancyi; sformu1'owane na.zjeidzi'e 
II' Bourges (1'. 1488) i przez parlament. zarejestrowane otrzymaay 
llazw~ sfLnli:(,yi pragmatycznej Karola YII. P6iniej teorH 0 

zaleznosci papieia od powszechnego soboru poJ'~ezono z teorn 0 

niezawisIos(,i wJ'adzy s"lyieekiej od koseielnej i wlasnie ten zwiltzek 
nadaf joj bardzo doniosfe znaczeniA. Zdania nadaji);ee sil{ z powyz
szych zasad uj~to w caJ'kowity system, zowlil;c takowe prawami 
koscioJ'a francuskiego - les libertes dA l'eglise Gallicane. 
SfonnuJ'owaX je najpienv adwokat Piotr Pit.hon 10). Za Ludwika 
XlV. zas nastil;piJ'o urz~dowe zdall tyeh potwierdzenie w deklara
eyi clue howiellstwa frnncuskiego z r. 1 ()82, spisanej przt;z B 0 s
suet'a 11); Ludwik XIV. kazaJ' -ilt zarejestrowac wakta parlamen
tame 12). 

W Niemczech teorya episkopalna dopiero w zesz.tym wieku 
poez~J'a zywo zajmywac nauk~, Do jej rozpowszeehnienin, przyezy
niJ' si~ wieJe Niderlandezyk Zeger Bernard van J1Jspen 13). 
Najwii2cej rozgJ'osu jedllak nabra,]' uczell jego lYIikohj Hontheim, 
biskup Trewirski, pisz~cy pod pseudonimem Justinus. l"ebro
n i u s.W dziele "de statu eeelesiae et legitima, potestate Romani 
pontificis" (1763) rozwija on zupefny system teoryi epi~kopalnej i 
doprowadza j~ do ostatecznyeh konsekwencyi W szczegolnoEwi 
uczy, iewszelkn w~adza vv Imsciele pochodzi od caJ'ego koscio.fa" 
o);e kosciol jako cafosc zla.j' jlt nit biskup6w, kt6rzy wszysey mi~dzy 
soblt slt rawni. Dla utrzymania jednosci w koseiele ustanowiony 

immediate habuit, cui quilibet, cujusGunyue status vel elignitatis, 
etiamsi papalis, exist at , obedire tenetuL.. Item, declarat, (Iuod qui
cunque, cujuscunque conditionis, status vel dignitatis, etiamsi papalis 
existat, qui malldati... hujus sanctae synodi et GUjuscunque alterins 
concilii generalis legitime congregati... conternserit, nisi resipuerit 
eondignae poenitentiae .8ubjiciatur et debito pUlliatnr." 

9) sess. 2. c. 3. - 0 tych soborach p. takze wyzej stL 51. 
10) W dziele LBS libertes de l' eglise gallicane 1594 (p. wyzej 

str. 74). 
11) Poel tyt. Declaration du clerge do France sur les libcrtes et 

frallr-hises rle l'eglise Gallicanc. p. 127. - Bossnet (jec!en z najzna
kornitszych teolog6w i ka7.110dzieji franc. nr. 1 ()27. t 1704) napisaf 
oilronl2 tej deklaracyi, kt6r'l; wydano dopiefo po jego smierci (w 1'. 1730). 
Dokumenta dotyczq,ce tej deklaracyi i jej clalszych los6w podaje ll1i~dzy 
innemi appendix do 1. tomn Collect. Laccnsis. 

12) Ordonnance Z .22 marca 1682 (u \Valtera. Pontes str. 130). 
13) P. 0 nimstr. 74 11. 34. 

RITTNER, Pl'. koscielne. 
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jest prymat; papiez nie ma wifte jurysdykeJ"i nad 'biskupami, ale 
s~uzi); mu jedynie prawa, ktlire Si); potwobne do utrzymania o\\"ej 
jednosei n. p. prawo nadzorow,milL hiskupow, ezuwania nad wyko
naniem ustaw koseielnyeh, ezynienia wnioskow do nowych p1'ze
pisaw. ie zas jeilynym celem prymatu jest jednosc koscio~a, nie 
koniecznie p1'ymat .fi);czy si~ z 1'zymski); stoliei);, ale mog~ahy go 
usta wa koseielna po:ti);czy6 zinni); stoliei); biskupiil,. 

Zasady Peb1'oni:ulskie rozkrzewi.fy sift wnet w eaJ'yeh Niem
czech, znalazJ'szy' potftznego protektora W osobie eesarza Jozefa II. 
Z jego inieyatywy nawetez~se episkopatu niemieekiego okazaJ'a 
si~ przychylni); nowej teoryi. Kiedy Wi'. 178i5 papiez Pius VI. 
ustanowiJ' llOWil, nuneyatu1'ft IV I\,Ionac:hium, upatrzyli w tem arey
hiskupi Mogulleki, rrrewirski KolOllski i Saleburgski narusz8nie 
praw swyeh episkopaillyeh i powzi~li na zjezdzie w Ems (r. 1'786) 
uehwaJ'y walle pod nazwi); punktaeyi Emskieh zupeJ'nie IV du
ehu l<~ebroniallskim 14). Podobne uehwaJ'y zapad~y nasynodzie, 
kt6ry biskup ScipiO Ricci za sprawi); Leopolda, w. kr:;. rroskftllskiego, 
zwoJ'a! do Pistoji 15). Ponieki~d nawet zyska~y zasady Peb1'oniusa 
praktyezne urzeczywistnienie w systemie, ktOry cesarz J6zef II. 
przyji);1 w obee koseio.fa. To tez wszysey pisarze tak zw. szkoly 
J6zefhiskiej, ktOra w Austryi na diugie lata przetrwala rZi);dy 
eesarza Jozefa, liezi); si~ do gor'l:cych zwolennikow :B~ebronianizmu 16). 

Powodzenie atoli teoryi episkopalnej bylo tylko ehwilowe; 
ani gallilmllizm, ani febronitmizm, ani jozefinizl1l nie zdofafy po
zyska6 w kosciele stafego gruntu 1 7). W literaturze stani);l przeciw 

14) Podaje je Miinch Concordate t. I. 404. P. co do zjazdu 
w Ems: MHneh Geseh. des Emser Congresses 1840.Stigloher Die 
Erriehtung der piipstl. Nuntiatur in l\Hlnchon u. del' Emser Congl'os£ 
1867. 

15) Acta et decreta synodi dioeces. Pistoriensis 1788. 
H) Mi~dzyinnymi Riegger Instit. jurisp1'ud. eccles.17G8,Rau

tenstrauch Instit. juris eccl. 1772. Eybel Introductio in jns cecles. 
1777. Tenio Was ist der Papst? Was ist ein Bischof? 1782 
Rechberger Handbuch des oosterr. Kirchenrechts J807 (tak:~e po 
.J:acinie: dzie.J:o przepisane dawniej w Austryi dla wykJ'adu uniwersy
teckiego ). 

17) Spotkamy si~ jeszcze z temi teoryami m6wi~c 0 stosunku 
panstwa do koseioJ'a. Co do gallikanizmu pOI'. zreszt~: J{cihler 
Gesel1. Darstellung del' vom gallican. KleIns abgefasstenErkHirung 18J 5. 
C h a rl () s Gcrin Recherches historiqnes sur l'assemblee du clerge de 
Franee 18G9. Jules 'I'heod Loyson L'assemblee elu clerge de France 
J870, i odpowiedz Gerin'a: Une nouvelle apologie du gallicanisme 
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zwolennikom systemu episkopaJnego silny zast~p szermierzy w ob1'o
nie praw papieskich 18); Rzym ze swej strony niezaniechal zadnej 
sposobnosci, gdzie mog! si~ stanowczo zamanifebtowac przeeiw 
wszelkill1 tego systell1u konsekweneyom. 'J'ak pot~pif Alexander YHf. 
deklaraen duehowieristwa francuskiego z 1'. 1682 19), Klemens 
XIII. naukft Pebrolliusa 20). Pius "VI. punktaeye Emskie 21) i uehwa.fy 
synodu Pistojskiego 22). 

Z tem wszystkiem nie by.fo pozytywnego przepisu, kMryby 
okreSlaf stosunek papieza do biskupow; nawet soMr trydeneki nie 
powzii);1 w tej mierze wyraznej uchwaly 23). Pozostawione tedy 
by~o wolne pole nauee, ktora w nowszych ezasaeh stara./'a sift po
jednac opinie systemu episkopalnego i papalnego. Pisal'ze wi<zeej 
umiarkowani, tak katoliey jak i protestanei, bior~e za podstaw~ 
swyeh wywodaw powszeehnie przez koseio~ uznane dogmaty, za
rzueaj'l: system episkopalny w tyeh skrajnych rozmiaraeh, do ktO
ryeh go doprowadzila teorya Hontheima. r s£usznie. Przy oeenia
niu tej kwestyi howiell1 nie wolno zapoll1inac, ze prawo koseielne 
nie cIa sift tworzye a priori, lecz ze je trzeba wysnuc z pewllyeh 
danyeh .. Skoro koseiol uzna~ jako dogmat, ze w koseiele jest 
ustanowiony prYll1at rzymski, ehcia.f go tem samem miee uposa-

1870. Co do j6zefinizmu: Wolf Gesch. del' rom. kath. Kil'che unter 
del' Regierung Pius VI. 1793. Beidtel Untersuehnngen libel' die 
kirchL Zustande in den oesterr. Staaten 1849. Ritter K. Kaiser 
Joseph II. u. seine kirchl. Reformen 1867. Brunner Seb. Die theolog. 
Dienerschaft. am Hofe Joseph's II. 1868. Te n ze Die Mysterien der 
Aufklarung in Oesterreich von 1770-1800, 186!3-

18) Mianowicie Rocaberti, Ballerini, Banuel, kardyn. Lith, 
De Maistre w dzieJ'ach cytow. w nocie *). 

19) Bulla "Inter lllultiplices" z 4 sierpnia 1690. Collect. Lac. I. 89. 
2U) Breve z 27 lutego 1764; p. pisma tego papieza do biskupa 

Wilrzburgskiego i arcyb. Mogunckiego w Bull. Rom. Cont. II. p. 450. 
451. Sam Hontheim ulegaj~c wpJ'ywom kuryi, odwoJ'aJ' w r. 1778. 
swoje opinie, napisaJ' jednak p6iniej do tego odwoJ'ania komentarz 
(Justini Febronii commentarius in suam retraetionem 1781), gdzie po 
cz~sci znowu staje na dawnem stanowisku . 

21) Pii VI. responsio ad metropolitanos Moguntinum, Trevirensem. 
Colonicnsem et Salisburgells8m super nuneiaturis apostolicis, Rom. 
1789 (Roskovany, Monum. pro illdep. potestatis eccles, I. 352). 

22) Bulla "Auctorem fidei" z r. 1794. Bull. Rom. Cont. IX. 395 
takze Roskovany Mon. 502. 

~3) Ze by.J:y w tym wzgl~dzie obrady p. Sarpi hist. conc. Trid. 
lib. 7 i 8. 

9* 
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zony w pewnll; nad ra~ym koseio.l'em rozposCleraj1!C~ sif2 w~adze. 
ByJ'oby to sprzecznosci~ przyznawac papiezowi naczeIn~ w koscieI~ 
wJadz~, a zarazem ti2 \Y.J'adz~ wszelkiego poz)),[ wiae ZHfLi,zenia. 
ograniezaj1);c j~ do tak llM4'ydl rozmiarow, jak to czynili zwolen: 
niey :b'ebroniusza. Z drugiej strony jednak niegodzi sif2 nowszu 
nauIca na zasady sJstemu papalnego, nie uznaje mianowieie '\vvz
szosci papieza nad biskupami az do tego stopnia, i:thy ei osta'tni 
zeszli na stanowisko pomocnikovv pttpieskicb. DIa tegoucz~ nowsi 
hnonisci: papiez ma rzeczywist~. najwyzsz~ w kosciele w.J'adze 
tak zw. primatus jurisdictionis. W.J'adza ta jednak zna(;hodzi 
swe granice w ustawach koscielnych, ktorych, 0 ile s~ ustanowie
nia boskiego, to jest 0 ile nalez~ do kardynalnych zasad ustrojl1 
koscielnego, sam papiez zmienic nie moze. Pok~d ustawa jaka jest 
ohowi~zuj~ca, podlega jej tak samo papie';, .iak inny (;zfonek ko
scioh 00 si~ tyezy stobunku do biskupow, to biskupstwo \V og61e 
ustano\yienia jestboskiego; episkopat czerpie swoj~ wfadz~ z tego 
samego zrodfit (;0 papiez, chocia:l bidy biskup z osobna oclbiel'a 
j~ za posreclnietwem papieza. Biskupstwo i papiestwo s~ insty
tucye l'ownorz~clne, dopiero obydwie raz("m reprezentuj~ carkowieie 
1'z~d koscielny. Tak wi~c pe.l'nia wradzy jest przy ohu tyeh ezyn
nikaeh, a stosunek ieh z natury rzerzy tak si~ okresla: wJ'adza 
wykonawcza naIeiy wyJ'~ezllie do papieza; wradz~ prawodawez~ 
wykonywa sobol' wraz z papiezem. Ale gdy sohor nie jest eiaJ'em 
nieufltaj~cHm, uzupernia papiez jego dziaJ'alnos(;, sprnwuj~e kiedy 
sobOl' !lie jest zebrany sam w~adz~ pra~vodawez~, jaIc w Ogohl pod 
kazdym wzgl~dem najwyiszll; w koseiele wJ'adz~. 

b) wed iug uch waf so boru W a ty kanskiego *), 

§. 34. 

Zasady, dopiero co wyfuRZeZOlJe rhoc tylko przez !lHuk~ sfor
mu.l'owane, mOZlla by,j'o sminJ:o nazwm~ wyrazem pow.c;zerhnej IY ko
seide opinii. Dopiero w llowszyeh r7.asnrh daJ:o si~ sl'yszec i;;tdanie 

. *) Literatura; procz pism wymienionych na stl'. 58 n. 13. POI'. 

Jeszcze: D up anI 0 11 P OlJservations 8m la ()ontroYel'se soulevee relatiyement 
a la definition de l'infaillibite 1869. (Rauscher) ObselTatiollos 
quaedam de infallibilitate personali, w Neapolll i870. Ketteler Das 
unfehlbare Lehramt nach del' Entscheidung des vaticanisehen ConeHs 
1871. Schulte Die Macht des Papstes tiber Fursten, Lander, VOlker 
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takze c1ogmaty()zneg'o tych zasac1 okreslenia. ByJ'o mianowicie stron
nidwo, ktore skJ'aniaj~c si~ wi~cej do poj~c systemu papalnego 
i podnoszfl;c nadto kwestYil; nieomylnosci papieskiej, cheial'o w je
dnym i drugim kierunku wywofae wyrazne' i stanoweze orzeczenie 
koseiol'a. Oel ten osi~gni~to na soborze IN atykallskim. 

.Na ezwartem publieznem posiedzeniu tego soborn, w dniu 18 
lipea 1870 1'. ogrosiJ Pius IX. uchwalol11); przez sobol' kOllStytUCYll; 
"eonstitutio dogmatica prima de eeclesia Ohristi." Poczyna si~ od 
slow "Pastor aeternus" i zawiera procz wst~pu cztery rozdzia£y 
(capita), okreslaj1);ce w sposob dogmatyczny teorn papiestwa. Gdy 
bardzo cz~sto spotkac si~ mozna z zupeJ:nie mylnem przedstawie
uielll tresci t~i konstytucyi, rozhierzelllY nieco dok~adniej je 
text 1). 

Wy£uszczywszy na wst~pie, ze coraz natarczywiej mnoz1); si~ 

zewsz~d napasei na prymat i ze zt'1;d zaehodzi potrzeba okreslic 
dotyez~(1); go nauk~, poezyna konstytucya w rozdziale f. od usta
nowienia prymatu "de apostoliei prilllatus in beato Petro institu
tione." vVywodzi, ze Ohrystus powierzJ.I' sw. Piotrowi naczeln~ 
w kosciele wfadz~, primatut1l jurisclidionis, zarzuca zas opinlll;, ze 
Cbrystus t~ wradz~ pr7.eIa£ nie na Piotrn, leez na ca.!'y kosciol'i ze 
dopiero Piotr sw. od koseioJ'a miar j:,t sobie nadan~. Po tym wy
wodzie nast~puje wl'aseiwe sformufowanie dogmatu (kanon) w na
tlj;~P11j ~(;'ych sfowa(:h: "Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apo
stolum non eS':le a Ohristo Domino constitutulll Apostolorum omnium 
principem et totius eeclesiae militantis yisibile caput, vel eundem 
honoris tantulll non autel11 "erae propiaeque jurisdictionis pril11a
tum ab eodem Domino nostro .Tesu Ohristo directe et immediate 
accepisr:;e - anathema sit." 

Drugi rozdzial' pod napisem: De perpetuitate primatus heati 
Petri in Romanis Pontificibus -_. miesci wywod, ze wl'adza na
ezelna , ktor~ Ohrystus nadal Pi otrowi, przeszfa na kazclego jego 
nast~pe~, ktoryl11 jest biskup rzymski. Sam kanon brzmi; "Si quis 
ergo dixe1'it, non eSSA ex ipsius Ohristi Domini institutione seu 
jure divino, ut beatus Petrus in primatu super 11nive1'8am ecele-

u Individuen 1871. Teni E' Die SteHung del' Concilien, Papste 
u Bischofe u. die papstl. Constitution vom 18. Juli 1870, 1871. 
Fessler Die wahl'e u die falsche Unfehlbal'keit 1871. H el'genl'other 
Kathol. Kirrhc u. ehristliehel' Staat 1872. K dln!H Verfassllng, Lehramt 
u. Unfehlbarkeit del' Kirche 1873. 

1) Takowy podaje mi\2dzy innemi Veringa Archil' t. XXIV. stl:. 
L. ale z b~§dami (sprostowane s~ talllze na str. XCVI.). 
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siam habeat perpetuos su(;eessores, aut Romanum Pontificem non 
esse beati Petri in eodem primatu suecessor61n - cmathema sit." 

'l'rzeei rozdziaf "De vi et ratione primatus Romani pontifieis" 
okresla juz samq, tresc naczelnej wfadzy papieskiej. U ezy ze ttl 

wJadza jest wJ'adzq, prawidfow~ i bezposredniq, (ordinaria et imme
diata), ze podlegaj~ jej wszysey wierni i ieh pa,sterze, tak z oso
bna jakotez wszysey razem (tam seorsum singuli quam simul 
omnes), ze si~ ta wfadza naczelna rozei~ga na wszelkie rzeczy 
dotycz~ee wiary i obyczajow, niemniej karnosei koseielnC'j i zarzadu 
koseielnego; przyznaje ze takze biskupi w "woich dyeeezYltch m:lj~ 
wJ'adz~ jako nast~pcy apo'stoJ'ow. Zastrzega dalej dla stoliey apo
stolskiej wolno86 znoszenia si~ z biskllpami, pot~piaj:te w I;zezegol
nosei zasad~ placeti regii, orzeka ze wszelkie sprawy w rzeczach 
duehownyeh w ostatniej instaneyi wnoszone byc mog:t przed try
bunaf. stoliey papieskiej, ze natomiast od orzeezen papieskieh nie
masz apelacyi do soboru powszeehnego. KOliezy zas te wywody 
kanonem nast~puj~ee.i osnowy:" 8i quis itaque dixerit Romanuni 
pontifieem habere tantummodo officium inspeetionis \'el direetionis. 
non autem plenam et supremam potestatem jurisdietionis in uni~ 
versam eeelesiam, non solum in rebus quae ad fidem et mores 
sed etiam in iis, quae ad di'leiplinam et regimen eeelesiae pel' tota~ 
orbem diffusae pertinent, aut eum habere tan tum potiores partes, 
non \'ero totam plenitudinem hujus supremae potestatis; aut hane 
ejus potestatem non esse 0 rdi na riam et immediatam sive in omnes 
ac singulas eeclesias Rive in omnes et singulos pastores et 
fideles - anathema sit." 

Ozwarty wreszcie rozdzia~ "de Romani Pontificis infallibili 
magisterio" dotyczy nieomylnosci papieskiej. Dowodzi ze wfadza 
papieska miesei w sobie zarazem najwyzsz~ wfadze' nallezania 
dalej, ze nieomy1no86, ktortt Ohrystus swemu koscioJ'owi ehciai 
miec zaehowantt, sfuzy papiezowi jako gfowie koseio~a, i okresla 
tft nauk~ 0 nieomyln08ci papieza nast~puj~eel11i sfowal11i: "Haque 
Nos.... saero approbante Ooncilio doeemus et divinitus revelatum 
dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex cat h edra 
loquitur, id est cum omnium Ohristianol"um Pastoris et Doetoris 
munere fungens, pro suprema sua Apostolies, auctoritate doetrinal11 

de .fide :el l11~r~bus a:) ~~iversa Eec1esia tenendal11 definit, per 
asslstentlam dmnam, IpSI III beato Petro promissal11, ea infftJ1i
bilitate poll(~re, qua diyinus Redemptor Ecelesiam suam in definienda 
doct~·jna de fide vel 1110ribus instructal11 esse vo1uit; ideoque ejus." 
modI Romani Pontifieis definitiones ex sese, non autem ex con-
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senSU Eeclesiae, irrefol'mabile" etlse, 8i quis autemh~ie Nostrae 
deTInitioni (~ontradic:ere, quod Deus a\~ertat, praesumps(jnt, anathe-

ma sit." 
Powyzsze uehwaJ'y, a miallowieie ostat~lia dotyez~e~ Ili.eomyl .. 

nasel papieskiej, daJ'y pow6d do nader 11.'l,m.l~tnych spo~~~ I nowe 
IV koseiele katoliekim vvywoJ:aJ'y rozdwoJeme. My oceme Je mamy 
ze :;tanowiska seisle prawnego. Ozy wierzyc w nieomylnosc 
[lpieslm i inne w powyzszej konstytueyi okreslonG dogl11aty, na 

fa llaill" prawo nip da i d,\;c nie moze odpowiedzi. Prawo hezy 

sie jedynie z objawami zewn~trznem~; dla ~lieg.o ,h.onstytucya 
Pastor aeternus" jest faktem, ktory .Jako tiLkI, me piko artykuJ' 

~~iary domctga si~ oeenienia. Bez wzgl~~u wi~e na kwes:ye wiary 
i sumienia pytamy sift, ezy ow f,Lkt pOCl~ga za sobi): t.akze k?nse
kweneye p1'awne, ezy w szczegolnosci wpJ'ywa na hIerarehlCzne 
stanowisko papieza, na jego stosunek do episkopatu? 

Otoz pod tym wzgWlem widoczny jest juz w trzeeim rozdziale 
konstytueyi zwrot leu systemowi papalnemu. N~elllas~ tnlll mowy 
o stanowisku episkopatu w (~aJ'ym koscie1e, leez Jedyme 0 rz~daeh 
hzdego biskupa Z 080bna, kt6re on spmwnje w obr~bie swej dye~ 
eezyi (" qui. .. assignatos sibi greges, sin?'u1i singu!os ~ascunt et 
regunt"); w~adzy papieskiej zas poddnJe me tylko ~lSkupow Z oso
bnH, ale niemniej episkopat w eafosci, jak to okazu,li): sfowa kanonu 
~iye in Ollnes ae singulas eee Iesias, siye in omne8 et singulos ",I..:: I -' 

~asto1'es", a jeszcze wyrazniej .sJ'o:Ya. poprzec1zaj:teego wywoc1u 
"e1'ga, quam eujllscullque ritus et dIgmtatls, ,~asto.res at~ue fideles, 
tam SeOl'SUlll singuli quam siinul omnes, OffiClO hlerarehleae sub 01'
c1inationis yemeque obedientiae obstringuntur." W szakZe 0 wiele 
donios1ejs~e jest waezenie cz wartego artykuJ'u, ktory okresla 
dogmat nieomylnosei papieskiej. Przedewszystkiem wypada ~F[osto
wac my1ne dose ez~sto wyobrazenia 0 granicach, ktore sam dogmat 

tej nieomylnosei zakresla. Nie tylko n~e przyz~a.no pry:vatny~ 
zdaniom i orzeczeniol1l papieza eeehy meomylnosCl, ale me maJtt 
jej nawet jego orzeezenia i ezynnosei .u1'z~dowe. Wt:~y tylko 
gely ok1'es1a uroezyscie nauk~ dotyez~e~ ,wIary. Iub ob7ez~Jow I defi
nicya jego jest nieomyln~. Z ti!d zdawae ~y Sl~ mo~~o, z~ ~ogmat 
o nieomy1nosei papieskiej ze spmwow,tmem r~tt.c1ow kos:-lelnyeh 
nie zostaje w zwi~zku, ze wi~c na stosu~ek papwza. d~ eplskopa~u 
nie ma zadnego wpIywu. Naszem zClal1lem ta~ me .Jest. Bo m~ 
tvIko orzeka papiez llieomy1nie w rzeez{1eh wlary, ale sam tez 
~ieomvlnie stanowi 0 tem, co do zakrefiU wiary nalezy. Moze tedy 
w£asnie okreslenie swych atrybucyi i ieh stosunku do praw episko-
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palnych uczynie artykul'em wiary 1 a wyrok jego b~dzie ostateczny 
i rozstrzygaj~cy, bo jest nieomylny samprzez si~ "ex sese, non 
ex eonsensu ecdesiae" 1 bez wzgl€du 1 ezy inni przeclstawieiele 
koseiola na to si~ zgodz~. Graniee wi~(: swej wl'aclzy ustanawia 
sam yapiez, nie maj~c w tym wzgl~dzie zadnej prawnej zapory. 
Zdal1le nasze w tej mierze cl,l si~ tedy tak strescie: dogmat nie
oInylnosci nie zmienil' hierarchicznego stanowiska papieza i biskupow 
ale zmian!t uczynil' mozliw~ i od woli papieza zawisl'a. ' 

. Jeszcze tylko sJaw kilka co do formalnego przyj~cia konsty
tUCyI ,,~astor aeternus". vViadol11o, ze zal11Ysl' dogl11atyeznego 
~kreslel1la nie?l11~ln,osei p.apieskiej mial' nawet mi~dzy biskupami 
h?znyeh przeelwmkow; wIelu zwl'aszeza uwazafo ten projekt jako 
mewezesny, ktal'ego przyj?cie przynieM moze kosrioJ'owi wiecej 
szkody jak korzysei 2). Mimo to sobol' uehwaliJ:' takowy bardzo 
znarzn~ wi?kszosri~ 3), a nawet biskupi co mu zrazu byli przeeiwni 
ugi€li .si~ pozniej w obee faktu i l1znali kon"tytuey~ z Its. lipe~ 
187.U, Jako obowi?zuj~e~ 4). 'l'ylko nieznaezna garstka katolikaw, 
z kIlku teologami i kanonistal11i na ezele, nie eheiad'a poddae sie 
uchwaJ'om vYatyhtliskim i przybrawszy miano "starokatolikaw" sta~ 
n?J'a w opozycyi do reszty koscioJ'a. 

W Niemezeeh stosunki polityezne a mianowieie walka, ktara 
rz~d pruski wszcz~J' z koseiofelll katolickilll, przysporzyl'y staroka~ 
tohko:n protekey~ rZi);d6w i po cz?sci formalne z ich strony uZllanie 5). 
~rzeclw tell1u ze stanowiska prawa panstwowego nieby nie daJ'o 
Sl~. z~~rzuClc, .byle ?vvaz~e starokatolikOw jako odr?bne stowarzyszenie 
rehgIJne, a me - Jak Sl~ tego zazwyezaj dOll1agaj~ - jako nadal do 
koscio~a katoliekiego nalezi);cych. Bo koseiofell1 lmtoliekill1 jest· 
sp01ecznose religijl1a, stanowii);ea pod hiemrehieznemi rzad'ami 
pa~ieza ~ biskup6w jednolity zwi~zek. Kto t~ jednosc zrywa, "prze
sta]e bye tell} samem uczestl1ikiem spoJ'ecznosci katolickiej. bez 
wzgl~du na to, do jakith zreszt~ religijnych przyznaje si? zasad. 

2) P. mi~dzy innemi memoryaJ: stu kilkudziesieciu hiskup6w 
niemieckich i austryackich w Arch, XXIII. 155. " 

3) W kongregacyi z 13. czerwca 1870 gJ'osowa1'o 450 ojc6w 
sohom za ("placet"), 88 przeciw ("non placet"). 62 zadaJ:o zmian 
(",placet ju;:ta modum "),; na uroczysteJ:?-_ posiedzeniu zas 18," Upca ] 870 
gJ'osowafo 033 placet, 2 non placet; DO wnies1'o protest. 

4) Listy. pasterskie w tym przedmiocie wydane publikowane s1): 
w cafe] osnOWle lub w wyci1):gu W Archiv t. 24 i nst. 

5), '~ak n. p, ust. badeIiska z 15. czerwca 1874, pruska z 4. 
lipca Ib7D (Arch, t. 32 i 35). 
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Zt~d tez sl'usznem uznae trzeba post~p?wanie a:lstryaekil~go. rz~d~, 
kt6ry tak d~ugo starokato1ikoll1 odll1awmI uznama, pO.ki);d me uezJ
nili zadosc warunkoll1, Hare ustawa z dnia. 20. ll1tlJa 1874. (Dz: 
u. p. Nr. 08) przepisuje dla nowo powsta.i~cych stowarzyszen 
religijnyeh. Dopiero w najnowszYll1 czasie nasti);pHo to urz?dowe 
uznanie gmin starokatolickich 6). 

B) Urz~dy koscielne W og61nosci *) . 

§. 35. 

M6wiliSll1Y dot~d 0 papiezu i biskupach, jako jedynye~ de~o
zvtarvusza~h w.J'adzy koscie1nej. Oczywista jednak, ze osolJlSta 1c.h 
d'ziar~lnosc nie moze sprostae wszystkilll obowii);zkom, ktare Sl~ 
.J'acza z rzadall1i koscie1nemi. W miar? jak si? rozwijafy stosunkI, 
l~noiYfY s{~ tez ezynnosci rz~dowe, ktOre os.obn!ch .il~± ,:yma~'afY 
organow. Powsta.J'y tedy obok urz?dn pap18skIego 1 l~lSkupwgo 
urzedy posrednie i pOlllocnieze, ktare poddane jedne drugllll tworzl); 
wm; z tall1temi nieprzerwany faneuch hierarchiczny. 

Z poj€cia swego jest urz ~ cl ko sc ielny prawem i obowi~zkiel11 
wykonywania wfadzy koscielnej IV pew~y:n prawen~ ~znaczo~ym 
zakresie. N a tem polega istota urz~du kosmelnego 1 ktoreJ od powIa~a 
nazwa 0 ffi ci u m 13 c de s ias tic u lll. Nadto usta1ifa si? na oznaezel1le 
Ul'z~du koscielnego nazwa beneficium, co pozosta~e IV zwi~~ku 
z rozwojem stosunkow lllaj~tkowych. Podczas kledy bow18m 
w pierwszych wiekach maj~tek calej dyecezyi jedn~ stanowiJ masfi, 
z kt6rej duchowni pobierali dochody, pocz~to mniej wi?,c:j o~ VI. 
wieku wydzielae d1a poszczegalnych urz~dow osobn~~ cz?se ma.J~tku, 
oddajac j~ w uzytkowanie kazdemu POSit1daczowi urz~du 1). Prz~z 
to nadanie jednak nie pozbywa~ si~ kosciM wfasnosci, tak ~z 
zachodzif tu stosllnek podohny jak mi~dzy panem 1ennym a lenl1l-

6) Rozporz. minist. z 18. pazdz. 1877 Dz. list. p. N. 99. 
>I: POl'. szczeg6lnie Thomassin Vetus et nova ecclesiae ,disci

plina circa beneficia 1688 i 1787 - Rot h Ges~h, . des BenefiCIa} ~e
sens i Feudalitaet u. U nterthanverband. - Ph 1111 P s VII. §, 3 IS. 
379.' Walter §. 216. 246. Kozu,bski W~jc. Ecclesiastico1'nl1! bene
(iciorwn snccincta conside.ratio,. u: !1:raluowie 161~ Ntcolc:rts 
Wau;rz. Oompendiosa praxts beneficwna ex concorda.t~s re,r/nO} wn 
Poloniae et Galliae declncta, w Kolonii1658. 

1) Dokladniej w prawie .maj'l;tkowem. 
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kieH}' Uwazano przeto ten odr~bny majlj;tek poszczegolnyeh nrzydow 
jako dobro lenne koscio.!'a , i ztf);d oznaezono go wymzem beneficium 2). 
W pierwotnem znaczeuiu beneficium nie jest tedy to same eo 
ofl:'ieium, gdyz officium oznacza w.!'asciwy urz~d koscielny, benefi
cium dochody z tym nrz~dem poJ'lj;czone 3). Pojycia te jednak scisle 
siy z soblj; !1j;C"zyJ'y, poniewaz z jednej strony niebyJ'o urzydu 
koseieInego bez dochodu, a z drugiej strony '1, posiadaniemmajlj;tku 
koseielnego poJ'lj;czony byJ' obowilj;zek peJ'nienia urzydowyeh funkeyi 
koseielnych: nullum officium sine beneficio i na odwn\t 4). Dla 
tego mi~szano ezystokroe te wyrazy, nie rozrozniajlj;e dostatecznie 
dwojakiego eharakteru kazdej posady kos(~ielnej: to jest strony 
duehownej, spiritualift, kt6l'1/; przedstawia officium, i strony czysto 
materyalnej, temporalia, kt6rej wyra1\em jest benefieium. rry mate
ryalnlj; stron~ urzydu koscielnego az nadto nieraz wysuwano naprz6d 
i zt1);d tez posz!o, ze wyraz beneneium sta! siy powszeehnie uzywanlj; 
nazw1/; na oznaezeIiie urzydu koscielnego. Doehody z ur1\ydem 
koscielnym pO~lj;ezone nazywano zl'esztlj; takZe PI' ae benda, kt6ry 
to wyraz zatrzymaf az dot1/;d pierwotne swe znaezenie 5). U stalona 
dzis terminologia jest zatem nastypuj1/;ea: officium oznaeza sam 
urzlj;d. koscielny, praebenda same clochody, benencium za§ urz1/;d 
wraz z doehodami. 

Nie kaZde atoli wykonywanie wJ'adzy koscielnej jest juz tem 
samem urzydem ezyli benencium. l'akowe istnieje tylko wtedy, 
jezeli zlecenie wykonywania wJ'adzy jest s taJ'e, i to w dwojakiem 
znaczeniu. Raz funkcye same przez siy maj~ bye sta~e, tak iz 
z jednej osoby przeehodzlj; stale na innlj;; nie ma wiyc benencyum, 
gdy komu jedno - Iub kilkorazowe poruezono czynnosci, alba 
wprawdzie ogolne dana zleeenie, ale tylko ad personam lub na 
ezas ograniezony. Powtore posiadanie benefieyum ma bye stal'e, to 
jest z regu.J'y nadane bye ma dozywotnie 6). DIa tego tak zwane 
beneficia manualia, przy kt6rych benencyat kaZdego czasu 

2) Od VIII. wiekn; przedtem uzywano zwykle wyrazu praeearia, 
n. p. c. 11 C. 16 quo 3 (z r. 506), C. 72 c. 12 quo 2 (z r. (38). 

3) Przeciwstawia je c. 10 D. 32, c. 2 D. 28. 
4) Dawniej niekiedy nadawano same tylko dochody bez Ul'z~du

commendae wbrew ustawom p. Bonifacy VIII. w c. 15. de rcscriptis 
in VIto I. 3. 0 tem biidzie jeszcze pOiniej mowa. 

5) Pierwotnie znaczy praebenda udzial' przypadaj'l:cy z podzia.J'u 
wspolnych dochodow, c. 16 X de verborum significatione V. 40. 

6) C. 2. D. 70; POI'. Trid. sess ? cap.· 7 de reform., sess. 23 
cap. 16 de ref., 8ess. 24. C. 13. de reform. 
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Illoze bye usuni~ty, ad nutum amovibilis, nie sa wlasciwemi bene

ficyami. 
Benefieya dziela sie na: 
1) Beneficia "ma"jora i minora; do pierwszych nalezlj; 

wszystkie urzydy wyzsze poczlj;wszy od biskupiego, kardynalat 
i urzydy z kt6remi poJ'1/;czona jest jurysdyk0ya niby episkopalna 
(jurisdietio quasiepiseopalis). Posiadaeze tyeh. benef~(j.o,~ zowilj;. f>i~ 
takze prahtami, praelati, i slj; znowu supenores, .)ezeJr uposazem 
sa w:tadzlj; biskupilj;, inferiores, jesli posiadajlj; tylko jurisdietionem 
q~tlsi epis00palem. Obszerniejsze jest znaezenie wyrazn :li.g ni ~ at es, 
poniewaz pr6ez prelatur obejmuje takZe wyzsze godnO::3Cl lmpltulne, 
z kt6remi J'1/;czy siy jurysdykeya. Per son at us zas O7.llacza urz1j;d, 
z kt6rym 1'Ij;ezy siy tylko honorowe pierwsz811stwo 7). 

2) Benefieia simplici~ i eurata. Oul.·ata, duszpasterskie, 
zowilj; siy te, kt6rych posiadacze maj1j; sobie w pewnym terytorya!
nym zakresie poruezonf)- g.usz opieky, curam animarum; wszystkle 
inne zowill siy simplicia 8). 

3) B enefida s aecularia i regularia, z kt6ryeh pierwsze 
prawidfowo nadane bye maj!)o tylko duchownym swieekim, drugie 

tylko zakonnikom. 
Oa~y organizm urz~d6w koscielnych przedstawia nam ~il2 

w sposob nast~pujlj;ey. GJ'6wnymi przedstawieielami rZf)-d6w Slj; pap18z 
i biskupi, Z kt6rych znowuniektorzy procz wJ'asciwych pr~w 
biskupieh majlj; jeszcze wyzsze atrybucye jurysdykcyjne, stanOWl1j;~ 
przeto pomi~dzy papiezem a zwyczajnymi biskupami pos.red~l 
szczebel hierarehiezny. Okofo tych gfownyeh urzyd6w grupuJIj; Sly 
urz~dy pomoenieze, hZdy z prawnie ozmwz0nym zakresem dziaJ'ania. 
W shzanym porzIj;dki8m przejdziemy tez w nastypnym tytule po

szezegolne urzydy. 

7) Powyisza terminologia nie jest atoli ustaloll~, ,P0r. ~hillir:s 
VI. str. 279 i jeszcze niiej przy kapituJ'ach. Nadmlemamy ze gdzle 
zrOdJ'a uzywaj<} wyrazu "beneficia," nie nalezy przez to rozumiec benefi
cyow wyzszych, chyba ie zawierajq postanowienia dla nich korzystlle 
p. Phillips cit. 

8) Niektorzy (n. p. Phillips Lehrb. §. 72 Vering stl'. 473) 
zowiq w przeciwstawienin do simplicia, ktore zobowiiiz~j~ tylko ~o 
nahozmlstwa w chorze i do sl'uzby przy o.J'tarzn, wszystkle mne dnph
cia, a wi~c nie tylko beneficia cura.ta, ale tak:~e i personatus i digni.
tates. 
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TYTUL II. 

Poszczegolne urzE?dy kosciellle. 

A) Ul'z~dy gl'6wne. 

I. P a I) i e z. 

§. 36. 

Istoty w.ladzy papieskiej okreslilismy juz wyzej (88. 32-34). 
Rozei~g~osc jej jak widzielismy byia zmielllla; Jakie wszezeg61nosei 
wecUug dzisiejszego prawa sruzt): papiezowi ntrybueye, wyezeI'pujt):eo 
nie da siy wyliezyc, a zI'esztt): takie speeyfikowanie lH1 nieby siy 
nie pI'zydafo. Dokfndnie poznac mozna zakres dziafania papieza 
tylko ze wzglydu na poszezegolne stosunki prawne, a wiye w eafym 
toku wykfadu. Na teraz wystarezy, jesli powiemy, ze wJ'adza 
papieska rozposeiera siy terytoryainie na cary k08Cio~, pI'zedmiotowo 
na wszystkie kierunki zyeia koseielnego, ze obejmuje zarowno 
pierwszel'lstwo wJ'adzy sakntmentalnej jak I'Zf!;dowej, i ze je papiez 
wykonywa b~d7. bezposrednio jako najwyzszy w kosciele prawodawca, 
syGzia i administrator, b~dz posrednio, nadzoI'ujl1:c uI'zydowanie 
caJ'ej hiel'archii. 

Prymat papieski objawia siy atoli nie tylko jako I'zeczywista 
w.J'adztt, ale takZe jako dostojerlstwo, uposazone szczegoln~ ezei~ 

zewnytrzn~ przed i11nemi urzydami koseielnemi. Ogn.t wyp.J'ywaJt):eych 
zt~d praw zowie siy primatus honoris, pieI'wszellstwem ezei 1), 
a objawia sit w nazwach i tytuJ'aeh oddawanych papiezowi, w go
d.J'aeh urzydu papieskiego, i w i11nyeh zewnytI'znych oznakach 
wysokiej ezei. Co siy tyezy tytu.!'ow, to nazwa papa (z greekiego 
n:cm;n:CI~ ojciec) s.J'uzyJ'a w pieI'wszyeh wiekaeh nietylko papiezowi, 
ale w ogole wszystkim bislmpom, a w koseiele wsehodnim innym 
takZe ~Ierykom 2). Dopiero od V, stuJecia poezyto uzywac tego 
wyrazu wy.J'/);cznie na, oznaezenie godnosci papieskiej. Gl'zegol'z VII. 

1) P. Phillips V. §. 239 - 243 - Schulte II. §. 23. -
Richter §. 121 - Hinschius 1. §. 23. - Krasiliski stl'. 83. 

2) Thomassin P. 1. lib I. c. 50. Binterim Denkwti.rdigkeiten 
del' christl. Kirche I. 1. 554. 
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nada.!' temu zwyczajowi sankey/); pl'awnijc 3). R6wme na.zwy "Dominus 
apostoli~us, sedes apostolica, SUlllmus pontifex, pontifex mttximus" 
dotyczt): pierwotnie biskupstw w ogole, a dopiero p6zniej oZll<lczaj~ 
urzijcd lJapieski. Z czascm poczyto takZe uiy,vac wyrazenia "yicarius 
Petri," tt od Innocentcgo III. "yicarius Christi, Dei" 4). W bullaeh 
wyrazaH siy papieze 0 sobie "senus seryorum Dei", zwycz1l;j 
kt6ry si€ga emsow Grzegorza I. 5). W przemowaeh uzywa siy 
zwykle Sane-titas tna (,-estI'a), [LIlJo sanetissime paLer 

Ze szc:.Ieg6Inych oznak dostoJnosci papieskiej wymieniamy 
tyar!? (tiara, triregnum, mitm turbinata) t. j. potl'ojna korona, 
kt6rijc papiez nosi przy uroezystych poehodaeh 8), daIej pro sty 
pastora~ i pallium, ktc\I'e papiez nosi takZe przy mszy, metropolici 
zas ty Iko przy uroezystosciaeh (p. §. 39). Do zewnytrznyeh oznak 
ezci nalezy takze tak zwana ado I' at i 0 , to jest oddanie ho.J'c1u 
przez ukl~knienie i ucafowanie r~ld Iub nogi. 

Inn6 prawa hono1'owe st): znow wypJ'y",-em stanowiska, kt6re 
zajmywali papieze jako ksi~zyta pallstwa papieskiego 7). Z tego tytufu 

3) P. Jaffe monum. Gregor. p. 175. 
4) C. 4 X. de translatione episcopi I. 7. N ajnowszy schematyzm 

rzymski (La gerarchia cattolica et la famiglia pontificia' per l'anno 
1877, cytujemy Annuario pontificio 1877) nazywa papieza: vicario di 
Gesu Christo, successore del principe degli Apostoli, sommo pont.efice 
della Chiesa universali, Patriarca dell' occidente, Primate d' ItaHa, 
Al'ciYescoYo e Metropolita della Provincia Romana, Souano dei Do
mini temporali della Santa Chiesa Romana. 0 tych ostatnich tytu.J:ach 
p. nizej str. 143. 

5) crak mia.J: si§ nazwac papiez Grzegorz L, aby zttwstydzie pa
tryarchQ konstant. J ana J ejunatora, ktory przybra.J: tytuJ: "patriarcha 
univcrsalis." H ef ele Conciliengesch. II. 

6) Kiedy tyarf,! poczQto nosie, nie jest wyjasnione; pewnc wiado
mosci siQgajq, dopiero czasow JllIiko.J:aja II (1059-1062). Dawniej ko
rona by.J:a podwojna; potrojna poczyna siPc od Urbana V. (1362-1370), 
moze oel Klemensa V. (t 1314). 

7) Rzeez 0 w.J:adzy 8wieckiej papie~a nie jest kwestyq, prawa 
koscielnego; literatura w tym przedmiocie bardzo obfita: wymieniamy: 
Neigebaur del' Papst 11. sein Reich. 1847 - Dupanloup Sur la 
souverainete temporelle du pape 1849. - Hasse Uebel' die Vereini
gung del' geistl. u. weltlichen Obergewalt im rom. Kirchenstaate. 1852.
Brasseur Histoire du patrimoine du S. Pierre 1853. - Sugen
h ei m Gescll. del' Entstehung u. Ausbildung des Kirchenstaates 1854. --
Hergelll'other Del' Kirchcnstaat seit del' franz. Re,-olution 1860. 
Passaglia ,Pro causa italic a ad episcopos cath. 1861. - Theiner 
Aug. Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis 1801. sq. -
Doll i n g e r Kirche u. Kirchen, Papstthum u. Kirchenstaat Miinchen 
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miaf sobie papiez przyznane w prawie mi~dzynarodowem pierwsze 
miejsce mi~dzy panuj~cymi katolickimi, a legaci i nuncyusze 
papiescy na dworach katolickich pierwszenstwo przedinnymi ajen
tami dyplomatycznymi 8). J akkolwiek wJ'adza swiecka papieza 
faktycznie ustaJ'a 9), osobiste jego prawa w stosunkach mi~dzynaro
dowych pozostaJ'y nietkni~te. TaHe ustawa wJ'oska z dnia 13. maja 
1871, tak zwana ustawa gwarancyjna, por~cza papiezowi bardzo 
obszerne pmwa, przyznawane zazwyczaj tylko osobom koronowa
nym 10). 

1861. - Re um 0 n t Pro Romano Pontifice Bonn 1871. POl'. sylla
bus z 8 grud. 1864. Nr. 75. 76. w Archiv. XIII. 325. 

8) P. akt kongresu Wiedenskiego z 9 czerwca 1815, acte final 
art. 118. n. 17. 

9) Cz~sciowo w r. 1859 i 1860, a caJ'kowicie w skutek zaj~cia 
Rzymu przez wojska wJ'oskie 20 wrzesnia 1870. Protest papieza w 
encyklice "Respicientes" z 1 listopada 1870 w Archiv t. 25 p. XXXV. 

10) GJ'owniejsze postanowiema tej ustawy (jej text w Archiv. 
t. 25) 0 ile dotycz~ papieza s'):: Osoba, papieza jest swi~ta i nietykalna 
(§. 1); zbrodnie przeciw papiezowi uwazane b~d~ jako zbrodnie maje
statu. (§. 2). Przyznalle mu s,!: wszystkie oznaki czci, ktore si~ nalez'!: 
panuj'!:cym i pierwsze mi~dzy nimi miejsce (§. 3). Urz~dnikom i poli
cyjnym organom nie wolno celem przedsi~brania czynnosci urz~dowych 
wchodzie do zabudowan, gdzie papiez zwyczajnie rezyduje lub chwi
Iowa przebywa, lub gdzie jest zgromadzone konklawe lub soMr, chyba 
ze na to zezwoli papiez, sobOl' lub konklawe (§. 7). U 'papieskich 
urz~dow i kongregacyi zawiaduj,!:cych wyJ''!:cznie sprawami duchownemi, 
nie wolno przedsi~brac rewizyi lub konfiskaty papierow, dokumentow 
lub rejestrow (§. 8.) Papiez rna zupeJ'n'!: swobod~ wykonywae funkcye 
swego urz~du i dotycz,!:ce publikacye kazae przybijae na dI'zwiach ba
zylik i koscioJ'6w I'zymskich (§. 9). Duchowni, ktoI'zy jako urz~dnicy 
bioI',!: udziaJ' w sprawowaniu wJ'adzy papieskiej, nie mog'): bye z tego 
powodu przez rz'):d poci,!:gani do odpowiedzialnosci. Obcokrajowcy pia
stuj<,!cy w Rzymie urz'!:d duchowny maj,!: to sarno prawo co obywatele 
w]'oscy (§. 10). PosJ'owie obcych l'z'l:dow uwiel'zytelnieni przy papiezu 
maj'l: w kl'61estwie wJ'oskiem wszystkie pl'zywileje i wolnosci, ktol'e 
sJ'uz'l: innym ajentom dyplomatycznym wedJ'ug prawa narod6w. To samo 
pos}'owie papiescy przy obcych dworach w czasie przejazdu i powrotu 
(§. 11). Papieiowi wolno bez jakiegokolwiek mieszania sie w. to rzadu 
w}'oskiego korespondowac z hiskupami i caJ'ym "swiatem "katolicki~, i 
moze sobie w tym celu Ul'zq,dzie zupeJ'nie niezawisJ'~ sJ'uzb~ pocztOW'l: i 
telegraficzll'l: (§ 12). Seminarya, akademie, kollegia i inne instytuty 
naukowe dia duchownych w Rzymie i biskupstwach suburbikaryjnych 
pozostajrv zupe}'nie niezawis1:e od rz~du wJ'oskiego i podlegaj~ tylko 
papiezowi (§. 13). 
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Procz najwyzszej wJ'adzy w kosciele J'~0ZY papiez w swoJeJ 
osobie inne jeszcze urz~dy koscielne, rozposcierajt!ee si~ nie na 
eafy koscio£, leez tylko na mniejsze Iub wil2ksze terytoryum. I tak 

jest papiez: 
1) hiskupell1 rZYll1skim i w£asnie jako hiskupowi rzym

skiemu shrzy mu prymat w kosciele. Dyecezn rzymsk~ stanowi 
miasto Hzym w okl~gu 40 milowym t. ZW. COll1area eli Roma. 
Koseio~em kateelmlnym jest koscioJ' lateranenski sw .• Jana. Dalej 

jest on: 
2) metropolit~ prowincyi rzymskiej; z tego tytuJ'u 

podlega papiezowi ez~sc, hiskupstw wfoskich 11). Proez tego jako 
nalez1);cyeh do prowineyi rZYll1skiej uwaza si~ takze wszystkieh bi
s kupow wyj~tyeh ze zwi~zku metropolitalnego, tudziez areybiskup6w, 
kt6rzy uie maj~ sufraganow 12). 

3) Wreszeie jest papiez prymasem wJ'oskim i 
4) patryareh~ zachodnim, ktore to goelnosei nie ll1aj1!, 

whl,seiwie znaezenia, poniewaz w:tadza z niemi zazwyezaj po:t~ezona 
miesei si~ juz w szerszym zakresie dziaJ'ania papieza jako takiego 13). 

n. B i I§ k 11 P i *). 

§. 37. 

Zakres c1zia:I'ania biskupow jest dwoistej lllttury: mz objawia 
si~ jako wyp1'yw najwyzszej w£adzy rz~dowej w obee eaJ'ego 
kosciola, to znow jako wykonywanie tej wJ'aclzy w pewnych tery-

11) Dawniej prowincya rzymska by.ra rozlegIe.isz~, a zmlliejszyJ'a 
sit} wskutek ustanowienia nowyeh metropolii we WJ'oszech. 

12) Annuario pontif. 1877 wylicza (p. 31) 100 biskupstw i areyb. 
podlegJ:ych bezposrednio papiezowi. 

13) P. 0 tych urz~dach. Maassen Del' Prim at des Bischofs yon 
Rom u. die aHen Patriarchalkil'cl1en 1851). 

*) Literatura. Benedictus XIV. De sYllodo dioecesana libri 
XIII. 1740 (ostatnie ,vydanie 1842, p. zreszt'l: str. 75 n. 1/.3) - Bar
bosa De officio et potestate episeopi 1637.- Helfed. Von den Rechten 
u. Pfiichten del' BischOfe, del'en Gehilfen u. Stellvertretern 1832. -
B ouix Tractatus de episcopo et synodo dioecesana 1859. - Ph il
lips VII. §. 353. nst.-Hinschius II. §. 79. -Richter §. 132.
Ekart Joan.: Qltaestio juridica de jntisdictione episcopi, Crac. 
16.91. - Lipiewl:cz Anclr. Dom. Quaestio :fuj·ielica ele dignUatc cpi
scopi, CTac. 17(J2. - AlbeTtJ'ancli Jan De potestrde episcopi circa 
d1:vini verbi praedica#onem, VaTS. 17.94. - Encyklopedya koscielna 
v. Biskupi IL sfr. 359. 
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pod wielu wzgI~dami prawom biskupim Z uszilzerbkiem karnosC'! 
koscielnej 5). Dlatego SObOl' trydfmcki znaeznie je ograrriczy,r) niB
kt6re exemcye wprost znosz~e, co do inllJth znowu nadaj~c 
biskupowi jurysdykcy(~ vv charakterze delegata papieskiego 6), 

Niekiedy zn6w nie ogranicza si~ exemeya do samego klaflztoru, 
leez obejmuje caJ'e terytoryum, tak jz nie biskup, lecz opat Iub 
inny praJ'at sprawuje tam jurysdykcy~. Ta jurysdykcya zowie 
si~ jurisdictio quasi episeopalis, a pra,fae:i ze swem terytoryum 
zupeJ'nie ze zwi1l:zku dyeeezyaJnego wyj!2ei pr aeht tin ull ius d i 0 e
eeseos 7). Maj1l: oni wszelkie pnnva biskupie, z wyj1l:tkiem tyeh, 
kt6re wymagajlt swi~eenia biskupiego, Cz~sto takZe wojsko wyj~te 
jest z pod jurysdykcyi biskupiej, i Illa osobn~ hierarehi1)o. 0 tem po
wiemy nizej. 

nrlaji(. tez biskupi przyznane sobie P fa vI' n han 0 r owe; w szcze· 
g/Jlllo~ei odr~bne oznaki swej godnosei jakoto: pier,sci811, pastomJ', 
infuJ'~ cz. mitr~ i t. d. 8) i prawo do pewnych tytuJ'6w. lYIianovvicie 
przemawia si~ do biskupa: rererendissinw et illustrisime domine 9), 
l1lowi1!;e zas 0 sobie uzywa w aHneb urz",clowyeh tytuJ'u "Nos Dei et 
l:lediFi apostolicae gratia episeopus" 10). Lnlle przywileje przyznane maj1)o 

5) P. 'l'homassin cit. p, I. l. B. 0. 26-41 Hurter Gesch. 
Innocenz III. t. III, sir. 488 nst. Na 8obol'%e konst. byJ:y 0 to skargi, 
p. Hard t Conc. Const, t. IV, p. 1535, 

6) P. 8ess, 5. c. 2. de reform., 8ess 6. c, 3 de reform,; 8ess 7. 
c. 14. de ref) sess. 24. c. 11. de re1'o1'. i przytoczone przy tych uCohwa
fach orzeczenia kong. rrryd. w wydanlu Richtera, dalej Bened. XIV. 
de synodo dioec. 1. IX, c. 15, Wprost papiezowi podlega table kapli~a 
nadworna w Wiedniu (Hof- u. Burgkapelle). 

7) Liczha prelatur nullius dioeceseos Yi nowszych ezasach 
znacznie si~ zmniejszyfa, ann. pontif. (p, 350) wylicza 18. 'IV Austryi 
jest jeden tylko pl'aJ:at nullius dioeceseos. t. j. opat klasztoru J3ene
dyktYl1skiego na gorze swi~tego l'IIarcina w W~grzech, archi-a1.)bas S. 
Martini in S. Monte Pannoniae. 

8) P. szczeg6fy Phillips VII. 51, Hinschius II. 46. 
9) W Polsce w publicznych aktach uzywano tytul'u "wielebny," 

prywatnie najprzewielehniejszy i jasnie wielmozny, Lengnich Prawo 
pospolitl? krolestwa polsk. 231 (c.vtuj~ wed.l'llg wydani?, Helcl~ 1838) 
W niemieckiem zazwyczaj Hochwiirdigster, bischOiiiche Gnadeu, biseh. 
Hochwiirden. - Papiez przGmawia i pisze do biskup6w: vonerahilis 
frater, fraternitas tua (do kazdego inn ego ) nawet do monarchOw 
filins). Kongregacye piszct zazwyczaj: Perillustris ac reverendissime Do
minG, albo Am plitudo tua. 

10) Juz od XI. stuL, patrz Blllterim Denkwiirdigkeiten I, Abth, 
2. 123: w niektorych niemieckich krajach n, p. w Wirtelllbergu,' Ba
eIeniu, Bawarii, nie wolno biskupOll1 pisac si§ "von Gottes Gnaden." 
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1 
'"lmpi ezesto 11f<lVnLllli krajowemi. W Poli-w{' hisku]li byli pierw
J1.,. ., k' . l' t t .j' h,iazat 12) 
",~"vmi senatorami 11), krakowski i vy,trnm.18 '1, 1111e 1 . ~T ,U "'o',' • 
". 1 t t).'tu,j' ksia,zi}t 
\\;\11stryi sa ('J',1onkami se.,im6y\' 13); nw {Ol'zy m'L.]flc 

~~ " • , 1" 

(Fi'tl'stbis(' hiife) 14) i Sflc ('z.!'onkami lzby Panow D). 

) Patryarchowie exarchowie, prymasi "). ({, , 
§. 38. 

Juz w ])ierw8zyeh wiekach ('hrZ(~ReijanRtVl'a widziJ1l,Y .niek~('I-
1 . ,gdyz Pl'(lCZ 

T,11 biskup(fw llposazonych VI' rozleg eJsze prawa: .' 
:~;;l,seiwei Z urz~dem biskupim poJ1!;czonej w~adzy m~H w pew~?m 
zakresie 'poddanyeh sobie biskupow inuye? dyec~zyl. .To W} ~szeT 
w hierarchii koscielnej Rtanowisko przywl1!;zane Jest me 0.0 OSO~)) 

'. ." . do stOll' ('v hiskupieJ' i by~o wypfywem zna(;ZeUHL, leez (to mleJsca) , 'J' '." : • l't 
kt()re te stolice uzyska.J'y ezyto pod v\Zgl~dem kose181nym ezy po 1 y-

eznym. 

11) 'y'O{ edJ:ug konstytucyi sejmn 11lh,el~k~eg? ~ 1'. 1569 ~ sej~l:u r. .1':>i) 
t IIJ

' a8"111 I)OrzaO.ku: arc,·h. glliezmensk1 1 lwowskl. b1~k~lP1 k, Ifl-w nas ep no, J , k' l' l' war 
kowski' w£o~lawski, wilellski naprzcl1lian z po~nans rll~: p. OC d" ' k'-

. 'lski 'na rzemian z J'uckill1, przemyski, imnazkI, (',!Je~nll:1s1n,. ("!lL~mS 1: 
~j~wski f kamieniecki. Poiniej ostatnie miejsca zaJ~ll blSkup1 mfia,nckl 

i smolenski. . ' .,. . 
12) Krakowscy nabyli go w skutek przY~'l;c~ema kS1~S~W~ s,18"le1-

ok' do d6br biskupich krakowskich za Zblgmewa Olesmc1nego. , 
~ lego . . .., 1061 § ")' t InaJ·. z 20 

13) Statut kntJowy gahcYJs~l z r. 0 . ."", 1 US , 

wrzesnia 1866 Dz. u. kr. Nr. 22. .' ,. Ci • , _ 

H) Mianowicie bis~u~i Wroc~a,;,.skI, Lublans1n, 0ekawskl, GUIk 

ski, Lawaneki, TryO.encln I Bryxensl,l., . , ..' ,.. 
1') §. 4. lIst. 0 reprezentacyi panstwa z dllla 21 grudma 186 I. 

Dz. u. p. Nr, 141. . .' . , 
*) Literatura. Morini De patria~char1im et prlI~atum ~~lgl1le 

. . Ad.' De patriarchatu m genere et III speCIe de 
1624. - n rencel.. 1"';66 t II) - Thomassin 

P
atriarchatu Antioeheno (H1erach, eccles, , . ..... t' 1 
. P I i'] 1 7-Hi -- Ziegler Versuch eIller pragma Ise len 

Cit I). c. t 1 J 1 1 der 
Go'seh' d'er kirchL Y 8rfassnngsnorm(\ll in ~on ers en se? lS a 1r 1. " 

Kirch~ 1798. ,_, Binterim Dellkwiirdigk81ten. der chrIstl. kath, K~~~ 
h III 184 _ Maassen Del' Prim at des B1schofs yon R~m u. ~ 

c e. -, Ph'li" II § 69-12 H1n-
alten Patriarehalkirchen, 18iJ3. - 1 IpS . .. . 

sehius I. §. 74. 75, 
10* 
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Pierwsze mianOWIl"le 111 IeJ see pl'zyznawano tym stolicom 
biskupim, kt6re wecUug tradyeyi koseinlnej wprost pl'zezAposto£6w 
zostaJy za£ozone -- a mianowieie nfl wschodzie koseio£om \'1~ Al1-

tyoebyi i Aleksandryi, a na zacbodzie koscio£owi Rzymskiemu. 
P6zniej, z koneem 4. wieku, stani2J'y na rowni z tamtemi takze 
koseio,l'y IV J el'ozolimie (Aelia) i Konstantynopolu; ostatni szezegolnie 
z powodu vvybiLnego polityeznego znaezenia, ktOre to miasto zaj~~~o; 
pierwszy, poniewaz ,J'1t('zy~y si~ z 11im wpomnienia zyeia i smi~rei 
Zbawiciela 1). Biskupi rzeezonye:b koscioJ'ow- mieli ,sobie poddanyeh 
wszystkieb biskup6w i Jl1etropolitow~ swego terytoryum, miallowirie 
biskup Antyoebeilski w Syryi i tyc'h prowincyae:h azyatyekieh, 
kt61'e stanowi,l'y rzymsk1): prowiney~ oryentu, biskup Alexandryjski 
iV Egipeie, 1,ibyi i Pentapolis, biskup konstant. w Traeyi i MaJ'ej 
Azyi, biskup .Ierozolimski w Palestynie. Juz wczesnie wyl'obi~a 

si~ na oznaezenie tyeh biskupow nazwa patryareh6w 2). 

By,l'o wi~e na ws eh 0 d z i e cztereeh pntrvnrcMw. a wvzszoM 
ieh w,l'adzy na tem polega,!'a, ze mie1i nadzor nad biskuparni 
i metropolitnmi w swoim okregu. a mianowieie nad wvkonnvaniem 
ustnw koscielnyelt, ze mieli 'pra~o wyswi~(:ania podleg,l'y"ch sobie 
metropolitow, ze zwoJ'ywa(; mogE na synody prowincyalne ~vvszystkieh 
biskup6w swego okr~gu, ie wreszcie w trzeciej instanej'i rozstrzygali 
spory, zafatwione przez s~dy biskupie i metropolitalne 3). 

Patrynrehaty wschodnie upndJ'y jednak zupeJ'nie, CZ~SCl1), 

w skntek rozszerzenia si~ lsIamu, a mianowieie przez zdobycie 
stolie patryarehalnyeh w Aleksnndryi, Antyo(·bii i .Ierozolimie 
w VII. wieku, ez~sei~ w slmtek sehyzl11j', w ktilq popndli patryar
ehowie. Najdl'uzej utrzymaf sii2 patryarchat konstantynopolitaJlski, 
pok~d i ten nie zerwaJ' jednosel z ko~:eioJ:em katolickim 4). W (,kntku 
wojen krzyzowych, a wszezegolnosei w skutku utworzenia eesarstwa 
hwinskiego (w r. l:Z04) powstaJ' fneillski patrynxehat 'IV Konstanty
nopolu, a wkr6tee potem odzy,!'y takZe inne patryarehaty w8chodnie, 
("Zf~Sf'j~ jako patryarehaty ,l'aeillskie, eZPcf;ei~ jako greC'kie 'J Sobi'll' 

I) Pierwotnie naleza,t koscio&' kOllstant. pod metropolili H l~raldej
sIG!, jerozolimski pod metrop. Cesarejsk'1. 

2) P. Hinschius 1. 545, 
3) Mieli takze prawo wyjmywac zabudovvania, miejSf'.OWos0j itd. 

z pod wJ:adzy bisknpiej, tak zw. ,ius stalll'opogii. 
4) P. wyzej stl'. 5 
5) P. Pichler Gesnh, cler kirchl. 'l'nmnung z,visehen Orient n. 

Occident II. 315. 
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lateranenski w r. 1215 pod lnnoeentym III. okreslil' dokl'adnie 
stosunek nowyeh pdl'yarch()w do papieza '} Niebawem jednak, bo 
juz IV ei~gn XIV. i XII. stulccia, postmdal' znow kosciM rzymski 
rzetzonc patryarchaty, a to skntkiem upadku l'acinskiego eesarstwa 
i zdobycifl Konstantynopolu przcz rpurk<lw. j1:imo to mianuje az 
dot~d papiez pcltryal'eh6w na dawne stoliee patryarebalne 7); pozo
staji{ oni jednak ,y Rzymie jnko biskupi in pnrtibus infidelium, 
a patryarehalna i(;h w£adza objawia siE;; jedynie w zewn~trznej 
cZl .. i i w pierwsz811stwie przed wi:lzystkimi hit:;kupami i metropoli
tami 8). .Teden tylko patryarehat .J erozolimski juz za rz~d6w 
tera.zniejsz(jgo papiez a odzyskaJ' na nO\vo rzeezywist~ jurysdykcy~ 9). 

Inne pOlliek~d stanowisko, jltk dawni patryarebowie zajmuj~ 
Il<L(;zellli biskupi niektOrych koseioJ'6w wsehodnieh, z rzymskim 
koseiofem w\ nowo pol':tezonyeb , ktorym takZe nndano tytuf 
i urz1):d.patryarchy. S~ to lllianowirie Autyoehellsey patryarehowie 
ohrzi{dku melebickiego, syryjskiego i lllal'oniekiego, Babylonski 
patryareha obrz. (·.haldejskiego i patryal'(~hH ormianski. 0 ustnno
\vieniu tyeh patryarehatow by~a juz mowa na stl'. 7-11. Jurysdykeya 
ieh nie r6wna. si~ wJadzy dawnyeh patryarcMw; rozni sit:( miano
wieie od lliej tem. ze pierwotni patr.vnrehowie mieli pod sob~ 
metropolit()w) wymienieni zns obrz1):dkow uniekieb samyeh tylko 
biskupow. Arc'ybisknpi bowiem zostaj~cy pod icb w,!'ndz~ nie sl); 
rzeezywistymi metropolitami, nie majlj;l: pod soblj; sufraganow. Nie 
81): jedna.k ei pntryarchowie zwyHymi metropolitami, poniewaz s~uzy 
im pmwo potwinrdzania Iub tez minnowania i wyswir.:eania biskupow 
i zwoJ'ywania synod6w patrynl'eballlyeh. 

Na zaebodzie jeden wfaseiwie byJ' tylko patryarehat, to jest 
j.mtryarehctt biskup()w rzymskieh. Gdy jedllak wypfywltj1):c:e zt~d prawa 
mie.seiJ'y si~ IV daleko obszerniejszym zltkresie dziahtnin papieza jaleo 
gJ'owy eaJ'ego koscioJ'a, wi~e nie 111ia£a ttL godnosc faktyezl1ego znneze
nia. Pr6ez rzymski(Jgo nie by~o na zachoclzie patryarehatu, rzeezywist'1 
uposazonego jurysdykl:H ;vl'prawdzie s~ i na z[whodzie patryarchowie, 
hIe jestto godnosc, tytularna, IULd;,Lj1),ea tylko honor owe prawn bez 
lLtrybueyi jurysdykeyjnyeb Dlatego zowi~ t,tkZe tych patryarch6w 

6) e, 23, X. de privilegiis V, 33. 
7) e. 3, de elect. in ExtraI'. commun. 1. 3. 
8) Aillluario pOlltif. :v 141 IV gruduill 1876 wakowa~y jednak 

patryarehaty Alltyoehenski i Konstantynopolitailski. 
9) IJiterae Apostolieae z 23 lipea 1847 (Aeta Pii IX. 1854 

I. 62). 
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patr. rninores. Stale fJyJ' lub jest jeszcze przywi~Z<tny taki patryarchat 
do nast~puj~c'ych godnosci: . 

1) Patryarchat biskupo\\- IV Akwilei, Grado i Wenecyi. 
W n. stuleciu biskup akwilejski Paulinu" popadJ'szy w seh'yzlll~ 

przyb1'aJ' sobie tytui patrya.rchy i przenio".!' stolict" biskupicl na 
wysp~ tTrado 10). \1{ 1'\kwi1ei tyn1tZabem wybierano pozniej (od r. 
1507) biskup6w katolickich, ktorzy by si~ z schyzmatyckimi zr6wnac 
otrzymali r6wniez tytu.!' patryarehy. Po llsuniifciu schyzmy zatwierc1zili 
papieze w tej godnosci obu biskupoIY tak w Grado jak Akwilei 
nie nac1aj1tc im jednak 1'zeczywistoj jUfysclykcyi patryarehalnej, 
tylko pewne prawa hono1'owe 11). Papiez Mikofa.i Y. pof~czyJ' w l'. 

1451 dyecezn (Trado z dyecezY1): Castellane, do kt,':rej na1ezal'a 
Wenecya i przeni6sJ' stolielt. biskupi<} do IVene(:yi 12). W ten 8p086b 
przeszedl' tytuJ' patryarchy na biskupa weneddego, i pozostaJ' przy 
nim po dzi s dzi81l. 

Patryarchat Akwilejski zas przestaJ' istniec w 1'. 1751. Oh~g 
tego patryarehatu ruzposeieral si~ bowiem na terytoryum austryackie 
i weneckie i dawaJ' dla tego powOd do r6znych t;por('l\v, Za stanl
niem obu rZ1):d6w zni6sJ' takowy papiez Btmedykt XIV. 'tworz1):c 
z tego okr~gu dwa areybil:lkupstwa: w Goryeyi po 8tronie austryaekio.J, 
i w Udinie po stronie weneekiej 13), 

2) Pat r y are hat lndyi zachodniell (patriarcha Indianan 
oecidentalium) z siedzib<} w Jlrladryeie. Jestto wJ'aseiwie tytu£, ktory 
od pocz1):tku 1 G. wieku sJ'uzy Impelanowi hob hiszpariskiego; nie 
llllt on zadnej jurysdykcyi, a eZf(sto nie mel na,wet w.J'a.snego 
biskupstwa, tyIko jest biskupem lub arcybiskupem in partibus. 
Od 1'. 1762 wykonywa zarazem jurysdykeH biskupi1); Md woj
skiem 14). 

3) Pat rya l' eha t lizbonski (pa,triarcha Lisbonensis) takZe 
ty Iko tytuJ', ktory papiez Klemens XI. nadaJ w 1'. 171 (j artyb. 

10) Hefele Conciliengesch, II, 890. Pauli Diaconi his tor. 
Longob. II. 10. 

11). Hadryan IV. na~a~ 1'. 1155 patryarsze w Grado prymat !lad 
metropoh:j; Zariarsk'1, ale 1 to pra.wo pozniej ustaro. 

12) p. Ugholli Halia sacra (lG~4-1171 V. L Hall Patriltl'lOhatus 
Venetus 1776. . 

13) Canst. "Injuncta nobi8" )\ 6 lipca 1751 (Bull. Bened, XIV. 
III. 394). 

. H) Hergenrother t:lpaniens Vorhandlungon mit dem rom. Stuhle, 
Vennga Archiv XI (1864) p, 369. . 
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lizbollskiemu 1 lizbOllski zostaje takZe zazwyczaJ 

kardynafcm 16), 

piltryardli'ny by1i w koseiele wsehodnim tak~e tak zwani 
tlXCl r c h owie. to biskupi, lllaj1):ey niej"k1); w,fadz(i nad innyllli 
bitikupami j l~etropulitami, nie tak jednak rozei(~gJ'<} jak patryctreho
wie. Byli to mianowieie biskupi w Efezie, Cesnrei i HemkIei, 
I)!SZlliej· przylmlli ten tytul inni takie biskupi. Wra,dza !:lxareh6w 
uparJ.l'a jedllak zupefnio i przesz£a w wiltkszej ezy~ei na patryarchow

17
), 

1Ht zac:hodzie ZftS exarehat nie istniaL 
Jak iu± nadmieniono nie przyjltJ'a sif;; na zachodzie instyt.ucya 

patryareh6w, jako rzo('zywistej wJ'adzy jurysdykeyjnoj: Natomif'c:t 
stanltli tu mi~dzy metropolitami n papieiem tak zwalll p r,)'m a S 1, 

iedllakZe nie jako zwyczajny i prawidJ'owy f1ilczehel hiemrchiczny, 
'jeez tylko jako wJ'j1):tkowa niekt6rych krajilw instytucyft. W.j'aclza 
prymas6w polegaJ'a na pewnej prawem uznanej wyzszosei nad 
innymi biskupami, tresc zas tej whtdzy nie wszr;:dzie by,ta jedna, 
leez raz mniejszy drug'i raz wi~kszy miala zakres. Rozw6j tej 
instytucyi by&:' nast~puj~cy 18): 

Papieie nadawali niekt6rYlll biskupom Upow[tznienie dzia,l'imia 
w swem imieniu, tak ii opr6cz ',\wykki w:tadzy biskupi'ej pel'nili 
niekt(Jre (,zynnosci jurysdykcyjne jftko zastypcy papieza. ZWd,no 
ieh yj carii a postoli('i 19), Zrazu poruezano tit w.!'ttdzy ja,ko prawo 
osolliste najstarszym Inh najzas~uzellszym bi:,;kupom, a slad}' his to
ryezne takieh lladail. si~gaj<} IV'. i Y. stuleeia n. p. mianowcLnie 
l;iskupa tessalonir:kiego wikaryuszr\ln ella llliryi przez papieza 
Damazego, ustanowienie wilmryatu w ArIes. P6iniej wyrobiJ'a 
Sii~ w tym wzglc~dzie taka pmktyka, in w~a,c1za przelana nn 
biskupa z moey osohnego upowaznienia pa.pieskiego przee:hodzifa 
mL jego ll(tst~pe(:w w nrz~dzie. W ten spos6b przyszJ'o powoli do 
tego, ze awa vy.J'a,dzt1 staJa atrybueyn pewnyeh oznaczonyeh 

15) Canst. "In supremo apostolatus" z 7 listopada 1716 (BulL 

M. VIlLI 
16) p, Const, Klemensa XIII. "Inter praecipuas" z 15 stycznia 

1766, (Bull, Oont. III} par. Anlluario pont. p, 142. 
17)\V koseiele greekim nazywano exarehami table biskupow lub 

Impfanow, kt6rym patryarcha zleciJ' lmdzor nad klasztorami, bezposre
dnio od patryarchatu zaleznemi. 

18) P. szczegolnie Phillips II, Hinsehius L 581. nst, i eyt. 

Ihic.!'o ::'ITa-assen' a. 
19) 00 innego Sic! dzisinjsi wikarynsze apostolsey. 0 kt6rych p6zniej 

. iJQdzie mowa, 
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iStolic biskupich. Biskupi uposazeni tak~ whdza zymli sie Ie o'a t i 
nati, w przeciwstawieniu do legati missi, tj. do \)()sUnv pacI)iesl~ieh 
I t' I L, 
C orzy w speeya nych (:e1ru::h b)'1i w,ysyJ'ani, Ot6z ci ltlgnti nati 

wykony,:'nJi z moe}' swego ::;tanowiska peWlle prawn jurYfidyk(;.'~jne 
\V o~ec .l1lnye~1 biskup6w i zajmujF pierwsze mil2dzy jnl1ymi miejsee 
zwall SIQ pnmates. -- To byl' rozwoj prawid,fowy. ZdnrzaJo sie 
jedllak eZQlJto, ze pnpieze nadawaJi \vprost godno,<]c prvmalJow C 

zwJ'll:oz(;za, bis,knpol1l sto:ic. wybitlliej,'izyeh pod wzglydem politycznym'. 
ZazwyezaJ tez z godllosel~ prymasa l'l(:zyJ'o siQ znaezellie polityezne. 

GOdllOHC pryma,~a z w!Qkszym Iub llmiejszym zakresem w.radzy 
~ zarazem gOdl~oM l~?ati nati poh,tCzona byfa do ,'itolie metropo~ 
htah:yeJ~: w. HIszpanll W Toledo, we Franeyi w Bourge,s (primaE; 
AqUltt:~llHe) I w Lugdunie, IV NiGllH'zec-h w Moguueyi, 'rrewirzo. 
KoJonll ' .. Magdebu~'gu i 8alc;burgu, w Czec-hac-I) w Pradzo 20), 
w. Ang:Ill IV York 1 Canterbury, IV Irlanclyi IV Armagh (primHs 
Hlber:lIae) \:' 'IV QgrzGeh w tltrzygoniu (Gran) 21). Co si~ tyezy 
Polski, to nll(l.1 areyb. Gniezllieilski przyznanl sobie goclno,se pry
mas." I~orony polskiej i W. ks. Litew:-;kiego, tudziez goclnQ,<\c legata 
pttpw,skwgo 22), .Jui Innocenty TIL w1d,tJ Henrykowi Kietliezowi 
goc1110:%. l~gata., ale tylko ala jego o,soby 23). 0' godnosc-i pryma
sowskwJ Jest JUz wzmianka z ('ZttS(lW KltzimierzH "IV. 24) n areYb. 
iYljl'of" '1' J k . , '. . . ~ ,~, dJ rlt Ja uzys ,a~ JeJ UZllallie na soborzc KonstftIl(;yenskim . 
.fan J')(tski, arcyb. gniezn. b~d~e nil piltym soborze Lateranerlskim 

20) Otrzymal' godnosc prymasowslq od Urbana IV. w r. 1341 
a ~~r~zem godno~c. ~egati nati na dyeeezH Bambergslq, RatyzbOllsk<1 i 
MISlll'L zt<):d ~zlsle.Jszy Jeszeze tytuL Sedis apostolieaG per inclytum 
regnam ~ohenllae nee non per Bambergenselll, Misnensem et Ratisbo
nensem d108ceses legatus natus, primas regni Bohemiae." 

21) Po cZ\jsci .iU?; V{ XII. w., stale od r. 1451. 
. 22) P. s%czeg61nie. D.amalewicz Series archiepiseoporum gne

snenSlUlll. - Rzeplllekr Yitae praesululll Poloniae. 1761.- Za1'a
:z,o~vs_ki Jus ,re~'ni .P?louiae lib I. tit. 19. - Lengnieh Prawo posp. 
stl.- 220.--;-:Buzens,h ~ywoty. arcyb., ?niezn. (wstgp .M:ikoJ'aja .M:alinow
skIego) 1860. - ]1 ablsz IVladolllosel 0 synod. 1861. -- Tonie \~Tia_ 
clOl~O~c 0 legataeh i .nuncynszaeh W Polsce 18GB - Eneyklopedya 
k.o SCI e In a :,. Arcylnskup gnie.znieJlski I. 385, \'. Gnieznimlskie arev
lnskupstwo ·VI. :210. - Bnlillski Hist. kose. l)oIsk I 199 II 1;;';; 
HI. 220. . . vu. 

23) P. Damalewi0z p. 7. - pOl'. takzc Hinsehius I. 02p2. 
. 2~) p, Vol. Ie?" I. 98. "J arosians archiepiscopus Gn8snensis. Bo

gona ~Ietus, authontate m8trol'olitica et primatiali Yisitan~ dioeC'csim 
CraeoVlensem. " 
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uzyska~ od papwza Leona X. w 1'. 1515 llietylko zatwierdzenie 
prymasostwa. ale dla siebie i. nastQP:ow godnos(S Jeg-ati. nati 25). 
W X'lIt w. elo tytu,ru primas regm dodano 'let maglll ducatus 
Lithuaniae" 26). Z moe)' tyeh godnosci mia1 sobie arcybiskup 
przyznan~ wYZSZfj; jurysdykeYl nietylko w. w~2"snej p.rowillcyi, [tIe 
takZe w prowincyi lwowskiej. Prawa te Jlil'j'sdykcY.Jne by£y zna
czue 27). 1 tak miaJ pmwo zwotywania synodow, wizytowa,llia dye
cezvi. sadzellia spraw w drodze apelacyi, a nctwet z pOmilli(~eiem 
Wf~{s(;iw~go biskupa w' pierwszej instanf5yi 28). Mieli tez areyb. 
gniezn. rM,ne przywileje hOllorowe, mi~dzy inn8mi pmwo uzywania 
;Y ubiorze biskupim koloru purpurowego 29). Bardzo obszerne byfy 
prawa polityczne prymasa gnieznierlskiego: by~. on pier,:~zYll1 
,;enatorem Hzeezypospolitej, piel'wsze przy krolu zaJInyw(lf ll1JeJsee, 
podczas bezkrolewia sta~ u steru rZfj;du, zwoJ'ywa,f sejm elekeyjny, 
korollowaf bola 80). - Wladza prymasowska z upadkiem Polski de 
fa e to usta~a, jakkolwiek pod wzglQdem jurysdykeyi koscielnej de 
.i Ul' e zadna nie nast~piJ'a, zll1iana. HZfj;d pruski wzbroniJ' arcyb. 
Igllacemu Krasickiemu (1795-1801) tytu~owac siy pryll1asem, 

. a jakis ezas zdawa.ro siy nawet, ze stoliea papieska uwaza jako 
uehylol1fj; godl1oSC prymasowskfj; arcybiskupow gnieznienskich. Ery
O'uJ'ae bowiem metroI)olia Warszawska \V r. 1818 lmda.l Pius VII. 5 v ,,"-

arcybir:;lmpowi Ij1ranciszkowi :Malezewskiemu i .iego nast.<tpeoll1 tytu.l 
"primas regni Poloniae", tudziez przywilej lloszenia pnrpury, 

25) Bulla "Pro exeellenti" 1515. V. Idus .Julii, w zbiorze W \j
zyka p. 82. 

26) UczynH to w 1'. 1668 areyb. Wac.taw LeszezYllski z powodu 
ze biskup wilellski chciaJ' sobie przywJ'aszczyc tytul' prylllasa Litwy. 

27) Bulla Leona X. nie wyszezeg61nia tych p~'~,\:, leez _przyznaje 
je w tej rozei<):g~osei, jak s.tuzyJ'y areyb. kantuarYJslGemu. tiynod 1'~
czycki Z 1'. 15:23 przysta.t na rozszerzenie tyeh praw (Zb. W\jz,yka p . 
8:2), co tez faktycznie nast<):pil'o. 

28) rrak wedJ'ug ueh wa]'y synodu ,l'\!c;;,yekiego Z 1'. 1523 (Zb. IV\;'
zyka p. 81); w mysl postanowienia soborn trydene. sess. 24. e. 20 
de reform. s<):dzili atoli p6zniej tylko w clrngiej instancyi. Ortk<):cl na
stali nuneyusze, szJ'y apelaeye od arcyb. lwowskiego do nuneyusza. 

29) Uzyska.J' ten przywilej are,)'b. Szemhek (t 1(21) dla siebie, 
it Adam Ignae)' Komorowski na poclstawi8 bulli Benedykta XIV "ad 
deeorem eeclesiae" z 1 pazdz. 1749. takze dla ll<1st\jpe6w. Z pl'zywilejn 
tego, kt6ry poszed.J' w zapomnienie, korzystat areyb. Lcdoehowski 
w ezasie soho1'u. Elleykl. kose. III. 212. 

30) SzczegMy !lie nalez'1 do prawa koscielncgo. p. Lengnieh 
stl'. 225 nst. i w Eneykl. kose. I. 391. VI. 213. 
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ast rzegaj~c wyrnznie, ze mu ZndlliL zt~d 
J'Ul"\,,'dv1{,,\,,, 31) n 1"" , , ," J"~" . ,Tl,Y zas w rolru 
salute ctllimarum" l)ohwzvl' ' 

1- " J I 
o prymCLsostwie zadue]' l'ie uezVIll')' \W'lnl'"ll''' ') .' 

, ," '"," \ '" '". hL j o]J18ro torAznilljszy 
arevbmkuIJ Ledo(·llOurqj"l' (od" 1.1.:,+) , .. " •. ,. . n". ,.t. uUV OOl'za{ . b 
Ivatvkans1'ioo'o n ,,' £ • Z tiO uru 

v { A ,to (t 110:\'0 liZy,va!: dawnego tytuJ:u, , 
_ ,... \)bfWl11e prymasI utmeili prawip wszedzie rzeczvwista. . 

d v keva Z)' trzvlnuJ' 'I" ~all t- t 1" ' J • .1u1'Y8-
v .J '.' '.'.'~., 'i:' 'J' 1 ,j lL Z llollorowem przed innymi bi8ku-

P'~lll1~}lerW~~en"twelll 32!- :Jedeu tylko arcyhiskup Strzygo;iski utrzy
nMJ' SI~ w ,,;',;yuh pmWiwl1 Jako nrvmas 'Wogier Z te!)"} tytul'u" , j. '. 

", ' " • ". ,.' 0' "L.W0111JO 
n~ ~~' nod WszYiitlne h IJJskn pow wi~gierskich) rozstrzyga apolaeye 
l~I~:CI.W wyrokon~ meb:opolitow i sprawuje jurysdykey1). uad vl',"gie'r
SkIeml opaetwa.1l11 wYJ'etemi z lJod w1' d .' b'. I ,.' 

, ..; " 1: ~n Z} 18 mpw.l. 

li)M e t l' 0 pol i ci *). 

S. 39. 

32) Breve 213 PlLZQZ 1818 1 30 OTudllia 1819 DIlll R n t XV 12'" ·)u") Nt. to lJ om uOll 
• (",v_ --- L as ,~pcy przestah uiywac. tvtn,fn l)rnna~a 

32) T k ' . c c~· 

z 27. list. ~86~aZ'.~a,c~4-a :m !~onstytu2Ja, pap~lzlm " Multiplices inter" 
'1 . ' . (t~;X,L,W Alc1:lIv. XAIIL 341) przepIsuj'1ca regulamin 
a a 80bol11 WatykalH;ldego mlej8CC ;.mraz; 1)0 kardvnqYaeh I' y"t ' 
chaoh. . " CoL I)" 1'yal-

*) Lit~raturi1, l'homassin cit. c. 39-49 _ Hlt',.+ ,T 
den Rl'chtCHl ':>f1" It· 1 . "e el c von 
1.t ,,'!'AUh" I lelen. (or Bisehi:ife 1832- ~Iast DoO'matisch .,~. 
.11S OIlSC le "'1.1) andlul12' iIber die reehtll' nlIA "tel'llln~ ~ , ",to I' I "f .. I I th ., '" . v c: u, l ;;; llet .t'Jrz )IRC 10 '0 In' 
cer ,m, , Klr<3116 1847. - lVInaSS1?ll Del' Prin~at (0Vt)' ~lH' 
SChlllS II. §. 713, " ' .. Ln-

',. 1) ,~ajp.~er,'" w At'rYt~, gdzie joQllak. jak w og61e na zachodzie. 
PI81Wotme .wJad~a metropohtnlna nie byfa przywiibzana do , lec-z 
nadawana z;as:tuzonym biskullom P Hefel C '1' 1 

' k" . e onC1 lengesc 1. II. 64. 
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archiepiskopi; jestto w'iasciwie nie urzl!d, leez tytuJ', kt6ry nada
wano znakomitym biskupom. P6zniej ~azwyczaj tylko metropolita 
ll1ia.J' tytu.t areybiskupa, i dla tego uzpmno go naj(:z~seiej) zwfa
sLlcza w Pobl'e, na ozuaczenie godnosei metropolitalnej. Sl! jednak 
i obeenie areybiskupi, kt6rzy nie sil metropolitami, to je8t, kt6rzy 
nie ma..lil poddanyeh swej jurysdykeyi biskup(hv 2), llla tego nalezy 
obie g'OdllO,~ei odr6znic 3). - Okr~g, w kt6rym a.rcybiskupoll1 s,J'uzy 
jurysdykcya llad innymi biskllpami, zowie si~ pro y j n e j (l, 1 a biskupi 
poclclalli metropolieie w stotmnku do niego episcopi suflraganei, 
niekiedy compro'l'ineiales 4). 

,Vfadza metropolitalna - jus metropolieum, lex metropolitana-
w dttwniejszych (;zasaeh 0 wiele byla obszerniejsza jak podzisdzieri, 
wiele bowiem pmw, kt6re da.wniej, a na.wet jeszeze weclfug ustaw za
wnrtyeh w corpus juri::; can. przys.j'uza~y arc),b., przetlz.ty p6zni(~j nn 

p[\pieza., .lak mianowieie najwazniejsze z t)'eh praw pmwo zatwie1'
dzania i wyswi~cania biskup6w '). G.J'ownft poclstawft dzisiejfizego 
prawa sll; w tej mierze uehwaJ')' soboru trydenekiego, kt6re pozo
stawiJ'y metropolitom nastf;)TlUjll;ey zakres clzia.!'ania: 

2) W annuario pontif. pro 1877, wyliczonych jest 13 stolic arcy
biskupich ohrz ,fac., kt6re nie S'1 metropolitalne: uwaZ<1 si\l takowe 
jako nalezq,ce do prowineyi rzymskiej p wyzej str. 143. 

3) Tak n, p. tytu.!'nje si~ arcyb. lwowski htc. "archiepiscopus 
ac metropolita Leopoliensis," greeki: "metropolita Haliciensis, archiepi
seopus Leopoliensis." 

4) W ezasie rozbioru by.!'y w Polsce dwie prowincye: gllIezllwll
ska, do kt6rej naleza.l'y dyecezyo: krakowska, wfoe£awska, (knjawska), 
wileilska, poznallska, p.!'ocka, :tucka, zllludzka, ehe~millska, infiancka 
i smolellska, i lwowska z dyecezyami przemyskq" cheJ'mskq., kijowsk<1 
kalllienieekl%- i bakol1ski1 er.. czeretenskl%- na Bukowinie. Bisknpi wannill
sey byli wyjQci r.e zwil%-zkn metropolitalnego i podlegali wprost papiczolll. 
Dzis mieszczl%- si~ w tem terytoryulll a) p0d panowaniem pruskiem: 
prowincya gniezniellsko-pOZllallSka z dyecezYi%- chehnillskl%- (wll,rmillscy 
biskupi pozostali exemti) ; b) pod panowaniem rosyjskielll: 1) prowill
cya warszawska z dyecezyami: krakowsko -kieleckl%-, lnbelskc1, pJ'oekc);, 
podlaskl%-, sandomirskij;, augustowslq (Seyna), w.J'oc:tawskij; (kaliskij;); 
2) prowincya mobilewska z dyecezyallli: kamienieck~, hlcko-zytolllier
slGl, miilsk'l, zmudzlG}, wilel'lsbl i cher:wnesk<j: ezyli teraspolskit, RZ'l:d 
rosyjski zni6s.!' jednak w r. 1867 dyecezye kamienieckq. ipodlask~, a 
w 1'. 18139 mil'lsk~, c) pod panowaniem anstryaekiem: prowincya lwo
wska (na Galien i BukowillQ) Z rlyecezyami tarnowsk~ i przemyslGl:. 

5) c. 11. 20. 32. X. de .;leetione L ti., c. 1, X, de translatione 
'3piseopi L 7. 0 wp:tywie zbioru Pseudoizydora na 1l8zczuplenie praw 
llletropolitainych p, wyzej stl'. 29. 
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1) Prawo zwo£ywania synod()w pfowincyonalnych 6). 

, :;;) Pmwo nadzol'll, kt61'O dnwlliej metropolitom IV obee sufra-
gauow w obszerll IT111 Iil'ZITsJ'u;;aJo z"l'I'''Qie ,hI"'I" , " , j" 

, .J J 0 ,,"- v'o~ , CCu ,3 dJ llleLl'opo.WlO 
t!lko 00 (l? rez~'don(;yi sufraganow, to obowi:;tzkll ni!o wvchdltni,l 
~ltj ze "we.]. stoltey 7) i 00 do zak.r"cdania i utrzY111ywani;l v,V mdo
zytym E--tame sominary6w s). 

'. P , .)) ~'awo r~z,:trzygania w drugiej intitaneyi spntw spornyeh. 
ktoro w plerwszeJ IIltltancyi llalez,[ przed s~d biskupi 8), . 

'. ,1} D~wniej s~UZYfo metropoIitom takze s1!:downi(;two nad 
Sdhll'y11l1 sUfra~'~lHUlll w sprawa0h karnych i cywiluych. Piorwsze 
sobol' trydenekl llchjTlif 1)0 ct· , " . '. . . " . s anawHlHu, zo 0!eZBZO przowlllieni;l 
bl,.;]mlJOw sadzic JJed' ," I" o. • 
r.'· , , .; Z18 P,LP18Z, zO,lsze synod prowlllcyonainy 10). 
~~ lko spmwY"cywdne sllfraga~6w naIez<;l witjc przed tlt1d ll1ott:opo., 
l,ltrlTlny, <:0 d~IS gdy te%o rodzaJu sprawy przekazane St1 S1l-fiom parl
'it" oWYll1, me ma Zadnogo praktyC'znego Zllaczellla 11). 

5) Prawo wizj'towania dj'eeezyi sufragan6w 1l1~ metro')olita 
?od ,tYll1 tylko warunkiem, j8Sli w.J'asn'f dye0ezYit juzwizAoW:it.f 
I procz tego synod prowin('yowdny na wizytaen przyzwolil' 12 J. 

() J. Pmwo tak zw. dewolu(;yi, to jest nndawallia beneueVtJw 
przez blskuDa IV IJl'zeniBtln "ll1 cza.Qj'o lll'O n"d"nveh .': '. ,J , "',.! < , 1.' J, .,., . '" 11 J' , 0 (,zem poznwJ 
8zezvgofo.wo b~dzlO, 1l10wa, .Ma dalej motropolitn. zlLmi,tnow(LC wika
rego Impltulnego, Jozeli kapituf,l tego uczynic zanieehafa 13). 

6) Trid sess 24 c, 2 ele reform POl', konkorelat nustr. art. 4, 
7) Triel. sess, 6. e. 1 de reform, 
8) 'l'rid. sess. 23, e. 18 ello ref. 

. . 9) e. 1. X. de oftieiu legati [ 30. e. 1 de officio Judieis orr! 
III VIto L 16., c 3 de appellat. in YIto II ] 5 Poel tYlll wz o'letlem 
so bor tryd. nie nie zmienit b , 

'. • 10) ,'i'rid, sess: 24, e. ;5., QC' reform "Causae crimillales grayiores 
\.o~tI'a el:lscopOS, etHlm haeresls, . guod absit, (jUlIe depositione 'ant pri. 
vahone, dlg~a(: ~unt, ab ipso tantllm summo Rom[tno pontifiee c;ogn;. 
~cal:tllI . ac Lermmentur" ~'l:!nores. vero criminales u\Usae opisCOllOl'Ulll 
III C?llClll~ tant~~ prOYlll~lall cognos1jantul' ot tefminentur, vel a de u-
tandlS peI (Jol1Clhllm provIllclale ,( p 

11) Por art XIfT I 1, . 
, J ;'. • ,". J.l. COllKOTCl. austr. ,,'remjJorulll ratione habita 

S,~nctltas sua. ('.o~lscntJt, lIt cleric:orlll,?- cansas mere civiks, prout con
tlactl~nm dobltOtll!l1, haf:fOdltatum. Judices Rar,(Jll!are,Q ()oO'no~cant et 
defimant. " t--' . 

12) Trid. 8ess, 24. c. 3. de reform 
13) 'l'riel Bess, 24, c. 16. do ref. 
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7) v'IT ehamkterze delegata papieskiego nalezy jeszcze do 
l11etropolity baczye nato, hy opad i pmfari zakonni, nif' zostaj1!:cy 
w zwi~zku dyecozya.lnym, nie zaniedby,vali obowi1);zk6w IV poru
ezonych sobie koscio4'ach pamiialnyl:h, szczeg61nie co do kazno
dziejstwa 1"), 

8) JYIajit tez metropoliei przyznane sobie prawa h 0 II 0 r 0 VI e, 
do ktOryeh przedewszystkiem nalezy prawo noszenia tak zw. 
pallium Pallium, kttlre dawniej nosili biskupi W og61f', jest juz 
od VIII. stulocia ehamktorystycznt1 oZl1[-tk1!: wfadzy 111 etropolitalnej. 
Uwazane jest jako symhol nadania w hdzy; pok1!:d go metropolita 
nio otrzyma, niB wolno mu uz}'wac, tytuhl arcybiskupa 16), ani 
wykonywac jura ordinis episeopalis 17). Wykonywanie praw jury::;c1yk
('yjnyeh nie zawisl'o od otrzymanirt pall ium : nie wolno atoli zwo
fywac synod6w pmwineyonalnych 18). 

Pallium nadajo papiez; metropolita ohowi1);zany l1ajdalej w trzy 
miesi~ey po kOllsekra('yi pro sic 0 to nlbo osobisC' ie, albo pl1(~Z 

zast~pctj 19); przed otrzymaniem skrar1a przysi l~g~ wiernosei. Pallium 

14) 'rrid. sess, 5. e. 2. de ref 
15) J cstto hiare, na dwa wie szerokie, we·tniane okrycie z nll

szytemi czarnemi krzyzl1mi, ktore wkJ'arla si~ na ornat i dwoma czar
ncmi kOl'lcami spada na piersi i picey, Wyrabiaj;1 je zakonnice kla
szt01'U sw, Agllieszki w Rzymie z wern}, barank6w, przez papieza 
w dniu sw, Agnieszki (21 stycznia) pobJ'ogosfawionyeh. IVykOllczone 
Dallia poswiecane bywajq. 28 czerwca jako w wili~ nroczystosci gW, 
hotra i Pawh i pozostaj'l; potem })rze7. noc na oftarzu przy g-robie sw. 
Piotra, dia t(;go "pallium de corpore s. Petri snmptum." .- Oelnoslla 
literatura: Barthel de pallio 1753. - Pertsch De origine, nsu et 
anetoritate pallii 1754.·- V er pas iani De 8[1C1'i pallii origino 1856.-
Walter §. 154, Richter §. 131 Philiips V, §. 240. VI. §. 352. 
Hinschius II, 9. 78, 

IG) e. 3. X. de auctoritate ('!t usn pailii I. 8. 
17) C. 4. 28. X. de electione I. 6, 
1 S) Jest 0 to wiele sporn: niekt6rz~' bowiEJlll s,~ zclania, ze nie 

wolno pl'zed otrllymaniem pallium jJe~lli(; jllfysdykcyi TN prowincyi, all' 
wolno w clyecezyi: illni znow. ze w og61r, nale:!;.\' 8iQ wstrzymaro od 
wszelkich ezynnosci jurysdykcyjl1Fh, P 0 tem P 11 ill ips, Hie h t (' r , 
Hinsdlius w cyt. ust§pach. - t? rozbierallo w Polsce, grly 
Wfadysl'aw ~Lubienski zostad' al'(~yhiskup8m gniezn. (1759): wyszl'o 
wtcdy bezimienne pismo (auto rem wed.J'ug .J oehera Nr. 7324, jest 
Lamentins D. Nuntii in Polonia theologus): Dc !;'lX?l'citio (tCtU,U,171 

cpisco)Jalis m'l&neris projJi'iomin lint!' palii {(Tc7drpi
sco.Z)?;.') dcnegata, 

19) c. I. 2. U. 100" X. el" auctor. et 11811 pallii L 8. tit. pr08b<2, 
wnosi metropolita w formie: Ego N. electus ecclesiae N. instanter, in· 
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wolno nosie tylko w pewnych dniach i przy pewnych uroezysto
sci,wh 20), i nigdy pO za obr~bem prowincyi. U dziela si~ ZitS pallium 
tylko na jedn~ prowincy:}, tak ii arcyb. na innl1: 8tolic~, prze
niesiony 0 drugie pallium postar<tc si~ musi. ~Ietropolita dwoth 
prowilleyi rna tez dwa pitllia, Naditnie dotyezy tylko osoby metro
polity i dla tego niemoze go uzywac jego llast~pca. Areybiskupi 
in partibus infidelium nie otrzymujif pallium, poniewaz nie maj~ 
prowincyi. .Jako odszczegolnienie moze bye pallium nadane takZe 
biskupom, przezto nie nabywajl1: oni jednak zadnych praw jurys
dykeyjnych. Taki przywilej n. p. uzyska.J' dla siebie i swoich 
nast~peow Adnm Stan. Gritbowski, biskup witrminski, od papieza. 
B(medykta XI\'. (1742). ()znak~ godnosci arcyb. jest procz tego 
krzY7: prosty (crux recta et gestatoria), ktOry noszif przed nim 
przy nroezystoseiiteh 21). 'l'ytn.J' areybisknpow' jest excellentissimus 
et reverendissimus. 

Prawami kmjowemi m<tjl1: sobie arcybiskupi nadane przywileje 
honorowe, a po ez~scj prawa polityclzue.W Polsce arcyb. gnie
zniellski i lwowski pierwszymi byli senatorami (p. wyzej str. 145); 

w A ustryi wszyscy areyb. s~ tzlonbmi flejmow krajowyeh i cz.J'on
kami Izby panow w mdzie pallstwa n). Areybiskup wied811ski, 
saleburski, pragski, o.J'omuuieeki, gorycki i strzygonski ma;iif tytu.J' 
ksi~z~t (princeps archiepiscopus, FUrst - Erzbischof). 

Jeszcze naJezy zauw:t7:YC, 7:8 s~ biskupi l1!L podstawie specyal
nych przywilejow wyj~ci ze zwi:);zkn metropolitalnego i poc1le
gaj~cy wpr08t papiezowi (episcopi exemti) 23). 

stantins, instantissimc peto mihi tradi pallium de corpore beati Petri 
sumptum." 

20) e, 4-7. h. t. 

21) Belled. XIV. de synodo diooeesana II. (5. n. 2, 
22) Statnt kra:i. §. 2 i ust. 0 repl'ezellta(~yi pallstwa z 21 gru

dnia 1867. §. 4. 
23) 1"11'. stL H3 Annuario pontif 1877 wylicza takich biskupstw 

1'ac. 87. 
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B) U r z !? d y p 0 ill 0 C 111 C Z e, 

A) K u r y a r Z y 111 S k a. 

a) Poglqd og61ny, 

§. 40. 

Papiez ,vykollywa swe rz:);dy za posrednidwem wielkiej ilosei 
urzpdnikow i w.J'adz; ogM takowyrh zowie sir: kury~ rzymskif, 
Ouria Homana 1). Roznym kierunkom w.fadzy papieskiej 1 mianowide 
stitnowisku papi8za jako gJ'owy koseioJ'a. jab. biskul:fl ~!er.ezy~ 
rzymskiej i jako panuji);cego swieckiego, odpo\vla~a tez rozn~rakl 

eharakter urz~d6w papieskich. Mo,\'ic mamy jedYllle 0 urz~dIlJka('h 
i urzedach pr~vdu,uych papiezowi jako t"tkiemu, ktoryeh dzia./'alnosc 
przet~ do ea.r~go odnoRi kofwiofa. Rozgraniezenie atoli wymie
nionyeh fnukeyi nie Zflwsze 8('i81e jest przeprowadzone,. owszem 
czpsto wl'adze dla ca.J'ego przeznuezone koscio,j'a, powo.J'al18 sif zara
ze~ do pefnienia funkcyi (,zysto polityezny(~h, Iub dotyezifcych tylko 
dyecezyi rzymskiej. 

Urz~dllicy papiescy -- lluriftles w ob'3zerniejszem znae~eniu-:
dziela sie wedJ'ng stopnia swego nn trzy kittegorye: do plerWSZej 
llalei~ ll~jwyzsi dostojniey w kuryi, kardyna.~owie; z[: :~in~i idif 
pra1aei, a wreszeie reszta urz(~dnikow ('zyli curialeI:' w s.ClsleJsz~m 
znaczeniu. Pomocnymi zas 8[1 ])(lpiezowi w sprWvYOW[LlllU rz~dow 

alba tak, ze pojedynczo sprawuj~ pornczone sobie .doraznie luJ: 
stale ezynnoiiei; bifdi tez. ze tworzQ w.J'adze zblOrowe cr.yb 
kollegia. 

*) Literatura Joh. B t. de Luca (kardynaJ') Re.latio Olll'iae 
Roman~e 1673,- O. Mojer heutige rom. Omie (IV Richtera i 
.Taeobson'a Zoitselil'ift fiir das Recht u. eli", Politik dol' Kirclw 18~7). -
Bangoll. Die romische Kurio 1864. - Bouix tmetatus de euna Ro
mana 1859. - Phillips t. VI. - Hinschius L §. 40 

1) IV znaczGnin szerszem oznacza curia romana taHe tych, co 
maj~ honol'owe tylko posaely przy papidu In1) nalezl1: do s~uzby pa
pieskiej. 
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h) W s z c z e g 6 1 11 0 sci. 

1. Kal'dyualowie '~). 

9. 41. 

Kazdy biskup mia~ juz w pierwszyrh wielmeh ehrzeseijailRhm 
tJrzybo('zn~ lwl~ (·zyli sellat duehowny, tak zwane p1'esbiteriul11 
z,fozoll(~ z kap~an6w i dyakolltlW swej stoliey. Zwano ieh presbytrri 
(dineoni.) ea r d in itl e s, poniewaz koseiM lmtedralny, do kt6rego 
nalezeli byJ' w stosllnkll do innydh koseiofem g.townym 1). Tak 
samo mi.af tez papiez swoje presbiterium, zfozone zrazu tylko 
z kapfanow i dyakonow; pie1'wsi mieli sobie oddane g.t6wne koseio.ty 
rzymskie, to jest koseio{y, w ktoryeh sprawowano sakramenta 
ehrztu i pokuty; zwano je tituli. Dyakon6w by£o pierwotnie siedmiu, 
gdyz Rzym pod wzgl~dem koscielnym, mianowicie relem sprawowania 
opieki nad ubogimi, podzielony by,!' nn siedm okr~g6w regiones, 
kaZdy z dyakonem na ezele 2) . .JuZ za GrzegorzaW. wzrosl'a liezba 
dyakon6w, tak w :skutek pomnozenia okr~g6w, ja,kotez z powodu, 
ie obok dyakon6w okr~gowyeh, diaeoni regionarii, byli dyakonowie 
wyJ'::)-cznie przeznaezeni papiezowi do pomocy przy odprawianiu 

*) Literatura. rp hom ass in Yetns et nova eeclesiae discipHna 
P. I. 1. II. c. 113. - Card. di Luca Il Cardinale di S. Chi.esa 
pratico 1680. - Yalieri Della dignita del cardinalato 1853. -- Ban
gcn cit. 26. Phillips VI. §. 267. Hinschius I. §. 32. -- FabisfJ 
kr6tka . wiudomol:t () kctrd,'t/1wlskiej /Joclno,~ci i 0 kc{;)'{l:lJnaluch gnie
illie1iskich. Gn7:PfJnO 186'8. - TenZe. SPI:," km'dynal6w i b£sJ..:u-
17610 pols7.;ich. - B1{;hnski Historya kosciolu jJotskiego II. st)'. 18.9. 
- Encyklopedya ko.§cielnrr v. kardynaJ' i karclyna~owie. w Polsrp X. 
12. 14. 

1) ld", tu za Phillipsem (VI. §. 265); S,!: atoli w tej mierze 
i iune opinie: niekt6rzy n. p. Hinsehius 1. §. 32, Richter §. 
124, twierdz'l; ,ze cardinalis oznacza pierwotnie duehowl1ego jakiego
kolwiek koscio1'a g~6wJlego, a wi'ilc i parafialnego w ]Jrz(~ciwst~wienill 
do kaplic i t. d.; inni zn6w, jak ~W alter §. 131, po cZ'ilsci dawniej 
sam Phi lli p s (Leh1'b. pierwsze wyd. §. 103), llwaiaj'l wyrazy carcli
nalis i intit1l1atns jako identyczne, oznaczajf);ce duchownego stale usta
nowioncgo. 

2) 0 tym podziale Bun sen U ehcr die 7 kirchl. u. die 14 
neuon Rogionen Roms (w Platnem ete. Beschreibung del' Stadt Rom 
t. I.)-GregoroYius Geseh. del' Stadt Rom t. I. 78 (2wyd. 18\:iH) 
Phillips VI. 6'/,. 
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mszy i innych funkeyach duehownyeh, diaeoni palatini 3). P6iniej; 
o ile si~ga.i:j; swiadeetwft historyezne w VIII. wieku -. weszlt 
w sk~ad presbyteryum papieskiego t.akze biskupi sindmiu okohcznyd: 
dyecezvi kt6rvch zwvk~ byJ PO\vo.tywac papiez 1 by go wyrllczall .., , .., J 

W pefnieniu funkc:yi biskupich 4). rfak willC liczy£o teraz presbyte-
ryum papieskie duchownych trz.ech sto~ni: bisklll:<'n'V. lmphm6w 
i dyakowhv, a ci wszyscy, w~asme ze byh ezronkaml presbyteryulll; 
zwali sie Oardinales (episropi, presbyteri, diaeoni). Przez drug! 
czaS jed;ak nazwa ta wsp61nlJ: byfa duchownym wszystkieh w og6~e 
kosciof6w katedralnych, pok:j;d j:j; papiez Pius V. (r. 15(7) wyrazme 
nie zastrzegJ' czfonkom presbyterYlll11 papieskiego 1 to jest kardyna
.tom w dzisiejszem znaczeniu 5). 

Liczba kardynal'ow jest ograniczona 1 ale dawniej ez~sto si~. 

zmieniafa. Biskup6w az do XII. wieku byfo siedmiu, po zf:j;ezeniu 
biskupstw Porto i Rufina szesciu. Presbyte1'6w w wipkach srednieh 
najcz~sciej byfO 28, dyakon6w ad xn. w. 18. Papiez Leon X. 
znacznie pomnozy,!' li(;zb~ kardyna.tow; pczniejsi papieze naprzQ
mian to ja zmniejszali to ZWil~kszali, az wreszeie Syxtus V. IV r. 
1586. staie pod tym wzgl~del1l wydaf przepisy, kt6re si~ dot:j;d 
utrzymafy. Wed£ug dzisiejszego prawa jest 70 posad kardynalskieh, 
a to w szczegolnosci: 

a) szesciu kardynaI6w-biskup6w, to jest biskupi dyecezyi talc 
zw. sl1burbikaryjnych: 1) Ostia i V elletri, 2) Porto i Rufina, (Silra 
Candida), 3) Albano, 4) Tusculum ez. Fraseati, 5) Praeneste ez 
Palestrina, 6) Sabina. 

b) 50 kardynaJ'6w-kapJ'an:iw, z kt6ryeh kazdy i dzis Jeszeze 
ma in titulum nnd[tlly jeden z starozytnych koscio~6,v rzymskir::h; 

c) 14 kardynaf6w-dynkon6w, IV ten sam 8pos6b tytud'em OP[t
trzonych 6). 

Zazwycznj nie s:j; wszystkie te posady obsadzone 7). 
Kardynafawie s:j; chis pierwszymi po papiezu clostojnikami 

koseiofa; do tego znftczenin doszli juz w XII. wieku, zw.faszezfl 

3) Joannis Diaconi Vita Greg. M. 1. III. c. 7. w Migne'a Pa-
trologii t. 75, eol. 133. Byl'o w6wczas dyakon6w 12. 

4) Historyczny wyw6d bardzo doHadnie u Hi n s chi usa I. 323. 
5) Konstyt. z 17. lutego 1567; lmllarya nie podaj<): takowej. 
6) Tytu~6w dyakonackich jest wl'asciwie 16 (p. ~nnuario pont. 

p. 30), ale posad 14, gdyz dwie dyakonie zavl'sze wakuJ'l:. 
7) WedJ'ug annuario pontificio pro 1877 (p. ?7) wakow~LtO. osta~ 

tniego grndnia 1876 1'. jedno bislmpstwo, 7 tytn,fow kaphmslnch, ~ 
dyakonii. 

RITTNER, PI'. koscielne. 11 
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odk~d na nich przesd'o prawo wyboru papreza. Od tego 
czasu }Jocz~to takze biskupom i arc;ybiskupom nadnwac goi1nosc 
kardynalski); 8), CO i chis jest VI' zwyczaju. Obeeniezatem stopieu 
kardynalski nie koniecznie J'ac:zy sie z dotv(:zacem 3wieeeniern bo 

u cJ '" v" " , 

n. p. biskup jako kardynaJ' nalezyc moie do porz\ldku knph1]] ()w, 
plesbyter do porzi);dku dyakonow. 

o mianowaniu krtrdynaJ'ow b~dzie 'mowa w dziale 0 mtdawa
niu urz~dow koscielnyeh. 

00 do pnnv kardynaJ'om sJ'uZ\leyeh, i ieh zakresu c1ziaJ'<mia 
nalezy uezynic r6znic~ mi~dzy prawami pojec1ynezyrh ImrdynaJ6w, 
a temi, ktore sJ'uzi); ogoJowi karclynaf6w jako kollegium. 

Osobiste pmwa kardynaJ'6w sil: nast12puji):ce: 
1) Zajmuji); oni co do rangi pierwsze miejsre po pap18zu, idil; 

zatem nawet przed patryarehami i prymasami 9). 'V stosullku do 
dygnitarzy swieckieh stawia jeh ceremoniaJ' rzymski na rowni z 
ksi~z~tami dom6w pannj~cyeh 10). 'l'ytuf kardynai6w jest: I'=minen
tissimus princeps sanetae romiLllae ecelesiitG Oa,rciillalis, zazwyczaj 
w skrocenin S. R. Eo Oard. Do oznak godnosci kardynalskieh na
lezy przedewszystkiem purpura, to jest pJ'asz(jz purpmowy (eappa, 
magna), czerwony kapelusz (galerns, pileus ciLrdinalitius) i ezerwony 
biret (pileolus, la ben'etta) 11). 

. 8) Picl'wszym przykl'a~8m jest zamianowanie mogunckiego arcy-
blSku pa Komada w r. 1 HiD za papieza Aleksandra III. p, Hi n
sellius 1. 335. 

9) Uznaje to bulla Eugeniusza IV. "Non mediocri" z 1'. 1439 
(Bull. 1. 333.) i Leona X. "Supernae dispositionis" z r, 1513. (Bull. 
L 544). 

10) P. eaeremoniale papieza Klemensa XL, kt6re podajG B an
g e n cit. 4El J . 'fytuJ'6w rodowych nie wolno kardynaJ'olll umieszczac 
obok tytuJ'u karclynalskiego, rhyba ie nalezq do rodziny cesarskic~j lub 
kr6lewskiej. -"IN Polsce nieeh~tnie przyznawano biskupom polskim: kt6-
rzy byli kardyna~ami, pierwsz611stwo pl'zed prymas8111, Byfy 0 to lllia
nowicie s pory za, Kazimierza J agiellollezylm llli~clzy kardynal'em Zbi
gniewem Olesnickilll, bisknpem krakow-skim, a prymasem WfadysJ'awelll 
Opol'owskim. Konstytueya z 1'. 1451., ponawiana w r, 1633.·j 1641. 
postanawia, aby prymas i kardynaJ' kolejno w senaeie po jeclnym elniu 
zasiadali, zreszt'j: zas nie majq kardynaJ'owie przyw./'aszczac sobie z::t
dnej powagi, uwiaczaj');cej prawom prymasa (Lengnich stl'. 238). 

11) 0 innych oznakach zewll~trznych p. Hinschius t. 35'7: 
kardy~aJ'owie wziQei z posr6d zakonnik6w !lie nosz~1 purpnr.Y. Karcly~ 
na,l'ow18 miLjq, niekiedy priLwami swieckiemi pl'zyzJl[me prawa hOTiorowe; 
trak n. p. w Austl'yi nalezq, siQ karelynaJ'olll honory wojskowe, rozporz, 
ces, z 2. maja 1853. Dz, u. p, Nr. 79, 
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2) Poddani 8ft tak w sporach eywilny~~ )ako UlZ w spra
wadl kan1\eh wprost papiezowi 12), co oezywlsele w ~bet 
vdadzv Kwieckiej nie ma znClcz811ia. Ustawa koseielml stanoWI:;tcfl 
jakowy rygor, . Iu]) kar~ stosuje si~ do kanlynafow wtedy tylka, 

jeZli wyraznie 0 tem necdmienia 13). _ '. • 

3) Za czynlle obmzenie JmrelyncL~a ustanoVVlo~e s:;t ba,1 dzo 
ostre buy, z\vfaszeza przez papieza Bonifnceg~ YIII., Jak~ to mf,1-
mia, konnskata maj1);tku, utratll urzf2du k,os(,181nego, \:lell.;:~ klq,
twa H); przepisy te majf!: dzis zastosowallle 0 tyle, 0 de me za-

leza oel w1adzy swieckiej. 
v 4) Karc1yna10wie uczestniczi); IV soborach powszeehn,Ych z gfO~ 

sem stanowczym. 
5) Tylko kardynaJ' moze bye legiLtem przybocznym (legi:ltus a 

latere). . ., ., 
G) Majf!: jurysc1ykcyq; rowllaji);c:;t si~ lJlSkupwJ czyh talc zWiLni); 

jurisdi(;tio quasi episcopalis, ale oJ~ecni~ tyl~o co ,do \:,l'as~~Ch" s7~vy.c.l~ 
kosciol'6w 15); jezeli S~~ lmpl'ananll uclz18lac D:ogi): lllZSZJ ell Sl\ I~( ,c~ 
ustanowionym przy swych kosciofach (tituh) klerykom (p. wyzeJ 

str. 104). . d' 
7) W obee karc1ynafa nie moze bye uzyte JUS recllsau 1, to 

jest nie mozna go jako R~c1zi('go wykluczyc z powodu stronni-

czosci. 
8) Swiadectwo chocby tylko jednego karc1yna£a ma w obec 

sadu duchownego zupeIui): moe dowodowi):. 
C Inne przywileje karc1yna1'ovY mniejszej sq, wagi, albo podzis 

c1zien usta.!'y. . k tal Z1,V sacrum OgM Imrdynalow st.anowl orporacH, ('.' . 

11 ' collegium Oardinalium Na Jego ezele stOl co eglulll Y. • • 
dziekan kardyna.r6w, Oardinalis decallus, ktOl:ym zazwyczaj jest 
biskup z Ostyi 16). On reprezentuje kolleglUm na zewni);trz, 

. IV. §. 14, 12) cyt, w nocie 9, konstyt. Eugelllusza 
13) c. 4, ile sententia excomm. in VIto, V. 11, 
H) e, 5, de poenis in VIto V. 9. 
15) Konstytncya Innocentego XII. "Rol11anus pontifex" z 17, wrze-

snia 1692 (BulL VII. 191). ., , 
16) Wl'asciwie najstarszy stopniem kardyn~l-l?islnr?; ~toPle.n zas 

. 'elf 0' togo kto pierwej otrzymat sWl~CelllG blslmple (p, 
°bznllaez!lsl\i \\e·xUlbr . Pa'stonle officium" z 10 st\'cznia 1731. Bull. 

11 e l\. el11ensa, .,"~ ( ". I . 
XIV: 134): gdy jeclnak najstarszy kardyna,j' .wykonu.~~c ta I zw, JU~ 
optallili 0 ·ld6rel11 p6zniej, zazwyczaj posuwa 811,\ na blSlm~}stwo ?st~
ellskie ' wicc faktycznie ohie godnosci siQ schodz~, Annua,no pontlfic10 

, v 11* 
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zwoJ'uje takowe i przewodniczy obradom. Co roku wybiera kolle
gium skarhnika, Cammerlengo, camerarius sacri collegii, ·kt6ry 
zawiaduje iimduszami i zafntwia sprawy potoczne 17). Dziekanowi 
i skarbnikowi do pomocy dodany jest z grona prafat6w sekretrrrz, 
kt6ry ma utrzymywac rejestra uchwaJ' zapadJ'ych na tajnych kon
systorzach 18). 

Kollegium ma sw6j wsp6lny maj~tek, massn cOl1Jmu.nis. 
Dochody rozdzielaji}; si~ mi~dzy knrdynaJ6w obecnych v, Rzymie; 
summn przeznaczona do rozdzirrJ'u zowie si~ rotulus 19) 

G!6wnem zadaniem kardynaJ'ow jest dopomagnc papiezowi 
rad:} i wsp6JudziaJ'em w sprawowaniu rZi};dow koscielnych. DIn tego 
.iak obaczymy, wchodz:} kardynaJ'owie w skJ'nd wszystkich wazniej
szych wJadz papieskicb. Ale talde kollegium kardyna.!'6w jako takie 
ma sohie przekazane pewne sprawy, ktOre zaJ'atwia na posiedze
niach, zwanych consistori11. Konsystorz jest albo tajny cz. zwy
czajny, consistorium secretum s. ordinarium, albo' publiczny 
cz. nadzwyczajny, publicum s. extraordinarium. VV pierwszym 
bior:} udzia.!' tylko kardyna£owie, w drugim procz kardynaJ'6w illm 
pra.!'aci, wyzsi urz~dnicy i pos.!'owie obcych mocarstw. Do kompe
tencyi tajnego konsystorza nalezy: nominacya kardynaJ6w, patry
archaw, metropolitow, bislrupow, przenoszenie biskup6w ustrrno
wienie, podzia.!' i poJ:}czenie biskupstw, mianowanie legat6w a 
latere, nadawanie niektorych opactw. Co do wszystkich wymienio-

1877. wymienia jako dziekana biskupa z Porto i Santa Rufina bi
skupstwo Ostyellskie wakowa1'o wowezas w skutek smierei kardyna1'a 
Patriziego. 

17) Co innego jest Oammerlengo della s. Romana ehiesa, 0 kto
rym pozniej b~dzie mowa. 

18) Sam l~e bywa na posie~zeniach, W1'asciwy protoko1' spisuje 
Oammerlengo. WedJ'ug konstytucyl Urbana VIII. "Admonet nos" 15 
grudnia 1625 §. 10. (Bull. V. 388.) ma bye sekretarzem zawsze W~oeh 
zastgpe<): zas jego, tak zw. clerieus nationalis z kolei Francnz Nie~ 
miec, Hiszpan i Anglik. Nie wi em 0 ile tego przestrzeg~ja -
B,angen powiad.a (str. 44), ~e zamiast Niemca powoJ'uj<): Lombar~lezy
kow. IV Annuano pont. 187, podany jest jako sllbstytut Flavio 001'

delli. 
19) Konstytueya Benedykta XIV. "In regimine" z 31ute.go 1745. 

(Bull. Ben. I. 487). Proez tego ma kaidy kardyna.]' swoje osolme 
z roznyeh tytu.J:ow pJ'YI1<):er. dochody. KardynaJ'owi rezydujllcemn w Rzv~ 
mie, ktorego roezny dochod nie closit;)ga 4000 rZYll1skich sendi (oko~o 
22 tys. fl'ankow), clop.raea resztg kasa papieslca w ll1iesincznveh nt-
tach) tak zw. piatto eardinalizio, talerz kardynalski. ". 
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. nych spraw zapytuje pa.piez kardynaJ'ow 0 zdanie i obwieszcza im 
potem swoje postanowi811ie. 

Do tajnego konsystorza naIez:} daIej sprawy koscielne, poli
tyCZlli}; maji};ce cec:h<.;, mianowicie te, co dotyczi}; stosunku ko
scio£a katolickiego do pojedynczych paI"lstw, jak zawierallie kon
kordatow, za.targi z obcemi rZi};dallli it. d. Si}; to zazwyczaj sprawy, 
lItore juz przedtem w kOlllisyach szczegMowo omowiono, tak iz 
papiez w konsystorzu oznajmia tylko swoje zdanie, a to w fonnie 
uroczystego przem6wienia, tak zw. all oku c yi. Mianowicie dywa 
papiez takZe formy allokucyi, gdy chce w spos6b uroczysty zgamc 
post~powanie rz~du W obec kosciofa katoliekiego. Allokucye noty
fikuje zwykle rz:}c1 papieski pos£om obcych mocarstw, poczem je 

publikuje. 
Konsystorze nadzwyczajne nie s:} przeznaezone do obrad, 

lecz jedynie do pewnych uroczystych aktow, lllianowicie wrl;;czenia 
kapeIusza kardynalskiego, og£oszenia kanonizaeyi, udzielania uro
czystego pos£uchania panuji};cym lub ich posJ'om, a wreszcie niekiedy 
do obwieszczenia wttznych dla cafego kos~io.J'a posta-nowieI"l papie
skich w forlllie allokucyi (n. p. alIokucya z 2G czerwca 1867 r. 0 

zamiarze zwo~ania soboru powszechnego) 20). 
Na konsystorzach zapadaj:} zazwyczaj tylko uchwa.J'y, WItL

fidwe obrady odbywaj:} si~ w kOlllisyach czyli wydziaJ'ach, zwa
nych congregationes. U~tanawiano .ie dawniej zawsze dla po
szezegolnYl'h spraw - poiniej zaprowadzono kilka sta£ych kongre
gaeyi. Obaczymy, ze takowe po cz~sci przeksztaJ'ei~y si~ w samo
istne urz~dy; niektore zatrzymal:y charakter wydzia.J'ow czyli komi
syi kollegium kardYllalskiego, poniewaz nie za~atwiajll; spraw same, 
lecz wygotowuj:} wnioski na posiedzenia kOl1systoryalne. Do tycll 

llaleza' 
Vi) Kongregacya ustanowiona przez Syxtusa V. w r. 1587. 21

), 

zwanCL obecnie Sacra congregatio consistorialis 22), ktora si~ 
zajmuje praeami przygotowawczemi we wszystkich g~owniejszyeh 
sprawach, naIezl1cych do kompetencyi konsystorza; mianowicie co 
do ustanowiania biskupstw, rozpatrywania legalnosci wyboru bisku-

20) Tak zw. cOl1sistoria semipnblisa. ~ie S<): odr~?nym. rod.zajem 
posiedzeJl konsystoryalnych; bo s<): to wl'asClW16 dwa poswdz6ma, .Jawne 
i tajne, ktore bezposrednio po sobie nastQpnj<):. 

21) Konst. "Immensa aeterni" 22 styeznia 1587 (BulL II. 667). 
22) Pierwotnie mial'a nazwt;): eongr. pro erectione eeclesiarum et 

provisionibus. 
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pow, przenoszenia takowych, i t. d. Sk£ada z kilku karclyna4'ow 
pod przewodnidwem samego papieza 23). 

T-' 2) Oongregatio eX<lminis e piscoporul1l. Papiez Klemens 
v 111. postanowif, ze biskupstwo wolni:\j kollttcyj, a we W£oszech 
w ogoie kazde biskupstwo, 11adane bye win110 v tylko kandydatowi 
k,~6:'Y od!JYJ' examinz teologii i prawa kanonicznego. VY tym cel~ 
ZlOZ011<l .jest kongr. z kanlyuafow, obok ktorych zasiadaja trtkie inui 
prafaci 24). Przepis ten dotyczy obecnie tylko biskup6;' wfosklch. 

" 3) C~ngregatio negotiorum e(:clesiae extraordina-
norum. ZaJl1luje si~ sprawrulli religijno-politvcznemi n. n. uldada
lllem konkorclato:v, przygotowujtlC w tym w'zgl~clzie wI;ioski dla 
kousystorza. ProC'.z t~go nalezy jednak ta kongregacya, do samoi
stnych w£adz paplesklch, 0 ktorych skladzie i zakresie dzia£ania 
pozniej b~dzie mowa. ' 

Obo~{ tyd: 8taf~"ch kongregacyi wyznacza niekiedy papiez dla 
sprawy wI~kszeJ wag I komisy~ ad boc, tak zwan~ Congregatio su
per statu. 

To jest zakres dziad'ania kollegium, gdy stoliea papieslm jest 
Obs~ldzona .. Seae :"aeal:te nie przechodzi n<1 kardynad'oIV jurysdyk(:ya 
p~pleslm;. m.e > mo~e IYI~e kollegium i sede yncante wydnwac ustaw, 
ml~nowae b~Slmpow 8.te. 'l'ylko IV nagd'ych bardzo spntwach i gdzie 
zwJolm grozl. lllebezpleczenstwem, wydaje kollegiulIl tYJl1czasowe 
rozpor~~dzema Zarz~d zas pallstWEl papieskiego przechodzid' 
IV cza~l~ ,:,akansu nft kardynCliow. W tyJl1 (-elu wyznaczano komi
sH, kwreJ sta1,YJl1 czl'onkiem byd' Cardinalis camernrius (ecclesiae 
HOmallae!; trzej eZ4'onkowie zas, t. j. po jednym kardynaI~ hZde
go st~pl1la, .co trzy dni zmiel1iaJi si~ 26).-Nnjwazniejsz8m prawem 
kolleglUJl1 karel. sede nwante jest pntwo wyboru papieza. 

23) Ann. pont. (p. 5(5) wylicz:::, szesciu kardynaJ'ow; sekretarzem 
jest sekretarz kollegiurn. 

.24) S'l; IV niej dvm oddziary: jeden dIa teoloO'ii. drugi db prawa 
kanolllcznego p. Anll. p. 598. to. ~. 

• 2

5
)T 1'. c. 3: de .el~ctione in VIto 1. 6. (Grzeg. X.), dalcj kOllstyt. 

PlUsa 1\. "In ehgendls Z 9. lJazdz. 156~ (Bull II "7)' . Kl 
XII . tIt f.! •• 0 1 ernensa 

. ,,:~pos"o ~ us officium" 5 pazdz. 1732. (Bull. XIII. 304). 
) P. konstytueye cyt. w poprzcdza.i~ce.i nocie. 
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§. 1,2. 

Po h:<l.rdynalach pierw8ze 11118.Jsce w kuryi zajll1tlji~ p ra,fM' i, 
to jest yvyzsi urzl:dllicy papiesc,Y, ktorzy b1~di vl'sp61nie z kardyna
J'ami, b1}di samoistnie miLj~ udzia{ w rz~dach papieskich i zarazem 
rozn8 prawa honoro,Ye. Obok tych rzeczyvvistych s~ tftkZe prafaci 
honorowi czyli tytuhlrni 1 ktorzy nie piastuj~c urZ~dll z08taj~ prze
dez na rOV',rni z rzeczywistymi pral'ntami pod \vzgl~d8m zewll(~

trznych oznak i honor owego piel'wl:lZenstwfL. nIi~dzy sob~ znowu 
rozni~ sit;l prad'aci stopniem, a ta rozniClt uwydatnia si~ takze w 
insygl1iach i tytuhlch 1). 

Do kuryalistow W scislejszem znaczenill l1ftlez~ urzltdnicy ni';;sze 
zajmuj~cy posacly, tuclziez rzecznicy, dziafaj~cy wobee .w£adz W Ztt
st~pstwie osob prywatnych. W szczegolnosci licz~ si~ do kurya,
listl)"F fLchoeati, to jest prawnicy, ktorzy nn z~dallie wfadz lub 
t(~Z w sprawnch prywatnych daj~ zclanie 0 kwestyacb prawnych, 
dalej procHratores, ktc\rzy Mst~puj[l: strony w procesaclI, notarii, 
]Jrzeznaczeni do ukJ'ad,mia doklllllentow urz~dowyeh i prywatnych, 
oxpec1itores i sollicitatores, zatrudniel1i przy wbdzach, u adwoka
t6w i prokurator6w, - Z adwokat6w i notaryusz6w posiada jedl1ak 
ez~se stopiOll prahtt6w, mianowicic adyoc·ati consistoriale8 partiei
pantes i p,crtiei jJ,LIlt0S protollotarii 2). I w rz~dzie kuryalistow s~ 

uickiocly po~ac1y tylko tytulnrne. Z reszta. naJezye mog~ do kurya
listow takze swiecey. 

1) W ogol!? rnaj'l: pra.J:aci prawo uzywania iioletow, rzeCZYWlSCl 
pra.J'aci fioletoweg'o p.J'a8~czyk:1, Illantelletta, i rokiety, honorowi 
tych tylko insygni6w i fioletow, ktore wyraznie maj'l; nadane. Tytu.J' 
rzeczy\v. prafatow jest illustrissilllus et reyerendissilllus, hOllorowych 
reyerendissilllUS; wszystkich zas tytuJ'uj'l; Monsignori. 00 do blizszych 
szczego.J:ow p. Bangen cit. str. 4H nst. Phillips §. VI. §. 293 
nst. 

2) Adwokat6w konsystoryalnych hyro pierwotnie siedrniu, poiniej 
(oel Syxtusa IV.) dwunastu; pierwotnych siedmiu zwano odt'1d advocati 
ClOll». ]lumerarii czyli participantes, reszt~ supranulllerarii cz. non par
ticipantes. rl'alllci maj'l: i dzis wi~ksze prawa, ]lalez~ do pra.J'atow i 

. stanowi'1 prawny fakultet i rektorat uniwersytetu "sapienza" .-Tak saroo 
nabyli ',yi\}kszego znaczenia pierwotni notaryusze, zwani (juz od XIV. w.) 
protonotarii. P. '::iii c k e de protollotariis apostolicis. 1866 i t e nz e. Die 
apost. Protonotarii w Archlv. t. 20 (1868) stL 177. 
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Niddore kate.a,'Ol'j'TG 1)!'tl,l'atcl\H I' kUI',"e'tii' "'to",,,, t' d I ~ • , J u, WOl'Z% 0 r~)ne 
korporacye ('zyli collegia, .ink n. p. protonot11,rii, ltuditores rotae. 
pro:·u.ratores,. -- .UtSoby przeznaczone do s,tuzby bezposrcdnioprzy 
pap]()zu ZOWl~ Slit iiLl11iliaros, i i:itnnowit1 mzem tak zw. familia 
pontiiiciiL; nalez~ do nioj ka1'dyna,!'owie, prahwi i kuryalisci. 

aa, Kongregacye kal'dYl1alskie "'). 

§. 43. 

ROZVl6j ivlaclz papieskich szed,!' W ogolnosci tym torem ze 
z . poez1);tlm pap.lei zleca./' du(·hownym z svl'ego otoczenin pos~eze
golne sprawy 1 to zazwyczaj sprawy tego sal11ego rod'ilaju tYl11 
SaI~1ym osobom, . ze powoli te zlecenia przybra.J'y cel'h~ wi~cej 
~go!n~" ~l IV T~0.rrCU nada.J'y umocowanym stary zakres dzia
J~nm. Juz w XlIi. w. poc'ilyna si~ w ten sposob wytwarzae 01'0'11,
Illzm w.l'11,dz. papieskich. Pierwotne urz~dy pftpieskie straciJ'y .iedl~ak 
lla znac,zema w skatka ustanowienia osobnych komisyi cz. kon
gregacy:, z. kardynaJ'ow z,!'ozonych, ktorym' przekazane zosta.l'y 
\~s~y~tl(]e nwm~1 wazniejsze sp1'awy, cafego dotycz~ce koScio1'1l. 
N.<l.J,p18rw zorgamzo,,,al te kongregacye jako nieustaj1);ce w,fadze pa
Pl~Z Syxtus V. bull1); "Immensa aeternae" z 22 styc:znia 1587 roo 
a JO~'o przepisy pozostafy az dot~d gJ6,v111)o podstaw:;t ieh urza~ 
dzema. ' 0 

W szczegolnosci istnie.i~ nast~puj~ce kongregacye: 
," 1! Sac r a 00 n g~' ega t i 0 Rom a 1: a e e tun i ve r s al i sin qui
s::~onTls:_ z,wana takze Oon?reg~tlo S. Officii. Jestto naj
\i.li\SZ} ~lybuna./' IV l'zoc:zach wlary, .]llZ p1'zez Paw:ta III. w 1'.154-2 
ustanowlOll V 1) 'l j1l'ZeZ S"vtu" F . 1 1 . 

•• : e J A sa \. Ja w wngregaeya zorgamzo-
wany. Do JeJ zakresu naleiy dochodzenie i karanio wszelkic:h 
wy8t~pkow przeciw wie1'ze. Poj~eill tel1lU nadano bardzo obszerne 
znaczenie. uwazaj~(', ze wykracza przeciw wierze, nie tylko 

, *) PJ:illips VI. §'. 319 l1st. HiJlsehius I. §. 53. Bangen 
S~I. 80.-S1111or De saens eongregatiollibus Roman. et earum aucto
ntate "!' Arch. t. XI. i XV. - Encyklopedyc6 koscielna v Index 
VIII. D9 i 69. . 

1) Konstyt. "lieet ab initio" z 21 lipea 1542 (Bull. I. 762). 
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kto sfowel1l Iub plSl11em g.tosi lub wspiera nauk~ wie1'ze 131'ze
c:iwnij;, Iecz takZe kto czynem okaza~ sposob my:,;Ienia, niezgodny 
z zasadami wiary. Tak podci1);gniPcto pod sij;dy inkwizycyjne, a wiPcc 
W ostatniej instancyi p1'zed kongregacH Offieii sprawy wrozbitow, 
Hstrolog6w, l1lagikow, dalej eafy szereg wyst~pk6w polegajij;cyeh na 
tak zw. naduzyeiu sakramentu, abusus sacramenti, to jest gdy kto 
spmwujllc Iub przyjmuj~c sltkrllment niegodnie sobie post~pi£' 0),),,
czymy jeszcze w procesie karnym, jak daleko si~ga4'y granice po
st~powania inkwizyeyjnego.-Do kompetencyi tej kongrpgacyi nalezi); 
tttkze niekt6re dyspensy, W szczegolnos0iod p1'zeszkcld ma£zen
skich z powodu sIub6w zakonnych i roznosci religii. 

Kongregacya inkw. sklada si~ z kilkuna,tu kardynafow 2), 
ktorym przewodniczy sam papiez. Procz tego wchodzi w jej skfad 
Lak zv..'. Oommissluius sancti officii z zakonu dominibnow, ktory 
jest Whu3ciwym s~dzi~ sIedczym i pewna liczb,t 00nsultores, to jei:lt 
uc:zonych teologow i Imnonistow, ktorych zdania kongregaeya za
si~ga. Genera.J' Dominikanow i jeszcze jeden lllnich tego zakonu 
zawsze nalezi1 do konsultorow, i zW8,ni sij; dla tego Oonsultores 
nati. 

2) S. Oongregatio iudicis librorul1l prohibi.torum 3). 
Do niej nalezy oeena ksiij;zek. ktore koseiol jako Azkodliwe pot~pia. 

OenzurPc ksii!:zeh wykonywa,t kosciof od najdawniejszych cza
sow; wi~ksze rozmiary pfzybrafa takowa po wynalezieniu sztuki 
drukarskiej. Juz papiez Innocenty VIII. w r. 14-91 wzbronH dru
kowania ksi~zek, dotyczij;eyeh rzeczy religijnyeh bez zezwolenia w£a
sciwego biskupa. Kiedy za czasow reJormacyi dzie~a wYl1lierzone 
przeciw kosciolowi do znaeznej wzrosly ilosci, kazai papiez Pawer 
1 V. w r. 1557 sporz~dzie 8pi8 ksiij;zek, ktorych nikomu czytae a,ni 
posiadac nie byfo wolno 4) Nazwano ten spis index liborum pro
hibitorum. 1'akZe podczas soboru t1'yclenckiego obradowano nad 
eenzurij; ksi~zek; wnioski przez osobny wydziaf przygotowane, nie 
zosta.J'y dla braku czasu na soborze zafatwione, ale zatwierdzif je 
papiez Pius IV. 5), a Pius V. llstanowif celem cenzurowania ksiij;-

2) Ann. pontif. wylicza 15. 
3) Pr6cz cytowanych Fessler Die kirehl. Bilehereensur 1858. 
4) Juz przedtem istnia1' taki spis w Burgundyi. sporz');dzony r. 

1546. z polecenia Karola V. 
") P. Trid. s. 18. decr. de librorum delectu, sess. 25. decr. de 

indice librorum i konstyt. Piusa IV. "Dominici gregis" z 24 marca 
1564. Bull. II. 116. 
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zek osoJma kOllgTwv[tC\Ta l"fll"j'Vll"j"k-o kt' ,t t' . 
r' I ~ L< iT ' ~L .• J~'. ~ ~.)" ~L '--' "b • or~ Of:) (1 G(:;Zll18 zorgaulzo-
'y~l . Syxtus \. PmmleJSl papwze wydali blizsze dla tej kOllOTeO.lt-
C;yl .1l~8trukeye, a wszystkie rlotycz~ce przepiflY zebraf i uZ~)ef~liJ' 
papIeZ Benedykt XIV. 6). ~ 

~{ongregacya zf()z~na jest pod pl'zewodnietwem prefekta z kar-
d"nafow 7) z ·l'·v I ·te'l"·' i ~t:>I'I'et01'za -' ,t h 1 l' " ~. ' (OJ"" D(, , 'J~' '" (, WZl~ yc; Z Zlt Wl1U )oll1lmka-
lluw I z pewnej liczby teologc\w i kallOl1ist()w jakodoI'adc;c\w: (eon-
sultores et l'elatores). . 

. Zadal:iem. kOl~gregaeyi jest oZllaczyci ksil);zki, kt61'e wykra
CZ8J:j; przeelw WIerze Iub obyezajom i z tego powodu sa wzhronione 
przez koseiot Zreszta ksiazkft nie tvlko 'uwp Z' '1 0 

"0 v ,',( jako za-
:\azana:, jez~li. wzi~ta jest na index, leez 8koro dit podci~gn~c 
pod O.~oJ.lle regu,!'y, ,,~lEt soborze tl'ydenekim ulozone, a wyzej 
nadmlemono przez i-'lUsa rv Z8 twierdzone 8) Tak 1 . - .. . . wz )I'Omolw sa 
bez\vzg~ydllie wszystkie piSl1lfl, tworec\w Iub przyw6dec\w her~zYi 
(~.aer~Slarchae), dalej pisnlEl jawnyr:h heretykc\w, traktujace 0 fell
gIl, pI sma wprost przeeiw wierze wymierzone lub znwiel:ajace rze-
ezy 8pr08ne i nieobyczajne 9). " 

KOl~g:regacya indexu daje tnkze pozwolenie 11a czytanie zaka
za:l~cl~ pIsm, zazwyezaj na lat trzy. Kto bez zezwolenia czvta 
kSl~,zln ,wzbronione podpada karoll1 ko.scielnym, za ksii,tzki z1l11I1):eh 
~leretYkow llawet kl:;ttwie wiykszej. J ezeIi idzie 0 repr~bacya k~ia.
zek,. w~'lllierzollyeh przeciw wierze, dziafa kongr. indicis ~y' por~
zu~n~enlU z kongrega,c;H inkwizyeyjn~. Pod kierunkiem kongrega
eyl I na podsta';'ie wydanych przez niq, a przez p1Lpieza potwinI'-
d~onyeh orz(3ezen utrzymYWiLllY tftk ZW. librorulll p1'ohi.-
bltorum, to autentyezny ksi~zek wzbroniollyeh. Oel eZHSU 

do czasu publikuje kongregaeya index; ostatni og.j'o~zonv byJ' IV r 
18~(} 10) D '~f j "1 .. . u J v • 

, .- Wt· a nose Kongregal,Yl mdlCis nie zwalnin biskupc\w od 

6) W konstytucyi "Sollicita ac proyida" z 7. lipca r. 
nizej cytow. Index p. XXIX. 

7) WedJ'ug annuario pont. 28. 

p. 

S) 'l'e reguJ'y :1'{ Richtera edycyi p. 609. i w Indexie p. XIII. 

c 9i ~a 0 s~borze ~a~ylrmiskim przecUozyJ'o wiell! biskup6~ wniosck 
o. ~refolln('.w,"?le przeplSOW dotyez<Ecych c,ellzury koscieIlwj, poai8wa,z 
\,oiJe~ ,zmlClllonych stosunk6w, a mianowicie og6Iuej wolnosci prasy, 
przeDlSOW tych fakt v czllie Ill' O'd"l'e 11]'" "I,r, •. 

". ,,' d," b '" ,c· -, D. ~1l'H'cln 
CollectlO clocum. p. 1(}5. 177. 191. " 

. 1 o~. Poc1 tytuJ'em Index librorulll prohibitornm smlCtiss. Domiui 
nostn Pn IX. Pont. max. jussu ec1itus. Editio noyissima. in qua libri 
omnes ab apostolica sede usque ad a. 1876. proscril}ti suis Iocis 

t71 

obowiq,zku cenzurowania zakazywania ksiq,zek koscio~owi nieprzy-
jainyeh 11). 

3) S. Oongregatio Oardinalium OOIlc;ilii Tridclltini 
interpretnll1. YVykonuj1).e zlecenie soboru tryd. 12) llstanowU pa
niez Pius IV. w r. 15M nieustaj~cq, komisn 13), Hora mia~a 
~zuwac nad wykominiem udnvaf trydenckieh i karae tychze przo
kroezeuie. PC\i~ie.isi papieze rozszerzyli jej zakrcs dziaIallict, a Syxtus 
V. nadaf jej moe autentycznego Humaezenia clekret'yw trydtmddch 
de reformatione. Dzisiejsza kompetencya kongregacyi trydeuckiej 
jest llast~puj1).ea: 

(I) Cznwa nad wykonaniem uchwa£ soboru tryd. i wydaje po
trzeJme w tej mierze rozporzq,dzenia i instrukeye; jestto jej zakres 
dzia~ltnht administracyjny. 

l'eccnsentur. Romae 1876. Miedzv innemi znalaz1'em w tym inc1exie 
nast\lpnj,!ce pisma, blizej nas dotycz,!ce: Bibliotbeca fratrum Polo no
rum (c1ekret proskrypcyjny 10 maja 1757).-Biesiada, 17 stycznia 1841 
(c1ekr. 21 kwietnia 1858.)-Concilium c1atum amico de rec~peranda et 
in posterum stabilienda pace regni Poloniae (c1ekr. 7. wrzesma 1(09),
Tolstoy Dym. Le catholicisme romain en Russie (deler. 11 czerwca 
18(6)' - Kayserling major au service du roi de Prusse. Discour~ aux 
confec1eres c1e Kamienieu en Paiogne (debet 11 sierp. 17(9) - Plsma 
J ana taskiego (regulae Trid.}-:tasicki Jan De russorum, moseo:it~ru~ 
et tartarorum religione etc. (dekr. 7. sierpnia 1603). - LU~l~l1leck~ 
Historia reformationis polonicae (c1ekr. 27. maja 1(87) - MacleJowskI 
WactAlex. (!) Historya prawoc1awstw sJ'owiaJlskich, Pami~tnik 0 c1z~ejach, 
pismiennictwie i prawoc1awstwie Sfowian (c1ch. 19. sierp. 18b8~.-
Markiewicz pisma przeciw J ezuitom (dekrety z 24. listop. 1655 I 4. 
grud. l(74) - Mickiewicz Adam L'eglise oftlcielle et messianisme. 
L'eglise ct Ie Messie (dekr. 15 kwiet. 1848}.-Pisma Andr.z. Frycza 
Modrzewskiego (reguI. Tricl.)-Niesielski Adam SpeuuIum zehpro clero 
in materia decimarum adversus polonam societatem J esn (c1ekr. 4 
lipca 16(1). - Pociej Jan 0 J ezusie Chrystusie, tudziez 0 pierwo
tnych chrzescijanach etc. (donec corrigatur, dekr. 10 gruc1. 1857). 

11) Dekret Leona XII. z 26 marca 1825, Inc1ex p. XLvIII. 
Poiscy biskupi maj~c poruczon~ sobie w og61e cenzur\l ogfaszali zazwy
czaj 0 bok rzymskiego indexu spis ksi~zek przez siebie zakazallych. 
Tak wydar biskup krakowski Bernard Maciejowski index prowincyi 
gniezllienskiej w Krakowie 1'. 1603, a zaraz w nast~pnym roku wy
szecll' ten index ponownie stal'aniem J en~ego Zamojskiego, hiskupa 
cheJ'mskiego (w Zamosciu 1604). 'l'l'zecia edycya jest biskupa krakow
&ldego Marcina Myszkowskiego (w Krakowie 1617). Spisy polskich 
ksi,!zek podallc s,! z tych dzie.!' u Janockisgo Nachricht 1'011 ... raren 
poin. Biichern I. p. 8 i u Jochera t. III. stl'. 390 . 

12) SesB. 25 c1ecr. de recipiendis et observandis decretis concilii. 

13) KOllstyt. "Alias nonnullas" 2. sierpnia 1564. Bull. II. 119. 
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b) Rozstrzyga spmwy sporne, 0 ile takowe za~at\Vione bye 
majl); na podstawie uchwa£ soboru tryd.; w tym kierunku dzia~a 
jako w~adza sl);dowa. 

c) Wreszcie wydaje autentyczne interpretacye dekret6w sobol'll 
tryd. de refonnatione, dziaJ'ajl);c pod tYl11 wzgl~dem jako w~adza 
prawodawcza (p. wyzej str. 59). rEe orzeczenia :wwia sie de ela-
rationes, inne zas resoluti;nes, deeisiones 14)~ 0 

Jak widzimy, 111a kongregaeya trydencka bardzo obszerny 
i wazny zakres dzia~ania; ztl);d tez w sHad jej wchodzi Zllaezna 
Hose kardyna16w 15). Sekretarzem kongregacyi jest pmfat (zazwy
czaj arcybiskup in partibus) , kt6ry ma sobie dodanych kilku 
urz~dnik6w. Pr6cz tego llalez~ do kOllgregacyi jako konsultorowie. 
duchoWlli biegli w teologii i prawie koscielllel11. Przewodniczy 
prefekt przez papiezlt mianowany. vYydajl);e deklamcye zasi~ga 

kOllgregncya zawsze zatwierdzenin papieza ("facto yerbo cum 
Sanctissimo"); w innych mzach odnosi si~ do niego tylko ,gdy 
zastosowallie prawa zdaje si~ bye wl);tpliwem. 

Z lona kongregacyi ustnnowiollych jest killm stn~ych kOl11isyi 
dla odr~bnych rodzaju spraw; stanowil); one niejako osoblle kongre
gaeye. Nalezl); tu: 

a) Oongregatio particularis super statu ecclesiarum cz. yisi
tationis liminum (zwana taBe il Ooncilietto). Biskupi majl); obowil);zek 
od czasu do czasu jawie si~ osobiscie u pttpieza (dsitnre Emina 
apostolorum) alba przynajmniej pisl11iennie zdawae mu spmw\j 
o stanie swych dyecezyi. Benedykt XIV. ustanowif (w 1'. 1740) 
osobnl} kongregacn 16), kt6ra sprawozdallia biskupow rozpoznaje 
i mniej wazne kwestye sama za£atwia, wazniejsze zas wnosi przed 
plenum kOllgregacyi trydenckiej. 

b) Oongregatio particularis super reyisione synodorum pro
vincialium; jej zadal1iem jest zbac1ae, czy uchwaJy synod6w pro
wincyonalnyrh, wymagajl);ce zatwierdzenia papieskiego' nie sprzeei
wiajl); si~ nstawom koscielnym, w szczegolnosei trydenckim. 

c) Oongregatio particularis super residentia episcoporum, 
zafatwia sprawy dotyczl);ce ObOWIl);zku rezydencyi biskup6w. 

Z kongregacYl); trydenckl); w pOfl);czeniu i pod kierunkiem jej 
sekretarza zostaje jeszcze zaMad naukowy (studio), kt6rego przezna
czeniem jest kszta~cie duchownych w zawodzie prawniczym, a miano; 

14) 0 zbiol'ach tych orzeczml p. wyzej str. 63. 
15) WedJ'ug ostatniego ann. pontif. 35. 
16) Konstyt. "Decet" z 23 listop. 1740. Bul. Bened. I. 24. 
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wieie zaznajamiae ich praktycznie z tlybel11 post~powania w kuryi; 
Pius IX. wydat (1847) dla tego zakfadu regulamin 17). 

4) SacraOongregatio super negotiis Episcoporul1l 
et Regul'Hiul11. VV zakres dzialani[L tej kongregacyi wchodzl); 
sprawy dotyczl}ce biskupow, opat6w, jakotez stosunku klasztor6w 
do biskup6w. W szczeg61nosci zad'atwia zazalenia przeciw bisku
pom, przeprowadza sledztwa przeciw biskupom, 0 ilenie zachodzi 
przevdnienie \ychoclzl);ce w zakres Oongr. inquisitiollis, przedstawia 
bmdydatow na wikarego apostolskiego, ustanawia w razie potrzeby 
wikarego kapitulnego, orzeka 0 ustanawianiu Ilocwych klasztor6w, 
o Zl11ianie regu~, zalatwia zazalenia zakonnik6w przeciw przefozonYl1l 
i udziela rozmaitych dyspens zakonnikom. W wazniejszych spra
wach zasi~ga zatwierdzenia papieskiego. W sHad kongregacyi 
wchodzi pod przewodnictwem prefekta, znaczna ilosc kardynafow IS) 
i konsultor6w; sekretarzem jest pra£at. W zwil);zku z tl); kongrega

en pozostajl);: 
a) Oongregatio super di8ciplimt regulari, ustal1owiona przez 

Il1nocentego XII. vV' r. 1695 19); ma, czuwa6 nad zachownniem 
lmrnosci, szczegolnie w klasztorach wJoskich. Waine sprawy 
rozstrzyga wspolnie z eaJ'l); kongregacH episeoporum et regulnrium. 

b) Ustanowiona w r. 1847 przez papiez a Piusa IX. nadzwy
czajna kongr. de statu regularium orclinum, ktorej zadaniem zbada6 
stan klasztorow wroskich i przedstawie wnioski do wprowadzeni,t 
reform 20). 

5) S. Oongregatio jnrisdictionis et il11numitatis 
eee I es ias ti cae. Papiez Urban VIII. ustanowil w- r. 1626 osobnl} 
kongregacH kardyna~6w, majl);cl); w obee w£adzy swieekiej prze
strzegae nietyblnosci koscio~a pod wzgl~dem ci~zar6w puhlicznych 
i wyjl);tkowego sl);downictwa. Kongregacya ta istnieje dotl);d, jakkolwiek 
jej zakres dziafania do ma,j'ych tylko zeszed.J' rozmiar6w, odkl);d 
wyjittkowe stanowisko koseio~a po \vi~kszej cz~sci ustafo 21). 

17) Text regulaminu podaje Bangen na str. 499. 
1 S) Ann. pont. wylicza 38. 
19) Konstyt SanctissimtlS in Ohristo" z 18 lipca IG9S (Bull. 

VII. 295): dokiadniej okreslif jej kompetencn Grzegorz XVI. w regu
laminic z 31 sierpnia 1833. 

20) Konstytucya "Ubi primnm"z 17 czerwea 1847 (Archil'. t. 
X. 3(0). 

21) Ann. pontif. wylicza 17 cz.fonk6w z grona lnmlynatow, sekre
tarza i 6 konsultorow. 
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6) S.Congregatio sacrorUl1l rituul1l, astanowiona przez 
Syxtusa V. Jako spra,v}' zwyczajne nalezl,l: do niej wszelkie posta
nowienia dotycz~(-e obrz(~d(:nv kosc-ielnych i ceremoniafuprzy nabo
zenstwach. niemniej roztrzygrmie spor6w de praecedentiit 22). Jako 
sprawy nadzwyczajne przeprowadza za sankc,Yll; papiesk~ proeesy 
heatytikacyi i kanonizacyi, Vi! kt6rych ostateczne orzeczenie nalezy 
do papieza 23). 

7) S. Congregatio indulgentiarum et sacra rum ~'eli
q u inrul1l, zajmuje si~ spmwami dotycz~cemiodpnst6w i reIikwii 
w mysl zasad w JeJ mierze przez sob6r trydencki ur,hwalonych 24). 
Wprowadzif j~ Vi! zycie Klemens IX. r. 1d69 25). 

8) S. Congregatio dr propaganda fide 26). Celem krze
wienia wiary ehrzescijanskiej w krajach pogallskich ustanowif juz 
papiez Grzegorz XIII. osohni); kongregacyi);, poddaji);c pod jej 
kierownietwo wszystkie misyf'. Kongregacya ta jednak nie rozwin~fa 
z razu wielkiej dzial'alllosci i dopiero Grzegorz XV. zorganizQwaf 
takow~ na nowo, nadaji);c jej rozliczne pl'zywileje 27). Nast~pca 

jego papiez Urban V III. przyczyniJ' si~ do jej rozwoju, ustanawiaji);c 
w r. 1627 tak zw. Collegium Urbanum de propaganda tide 28), to 
jest zrddad naukowy, zajmuj~cy si~ wy ksztal'ceniem mfodych Iudzi 
1'6znych narodowoRCi na misyonarz6w. P6zniejsi papieze, a miano
wicie Alexander YIl., Innocenty XII., Klemens XII. , uposaiyli 
zakd'ad PropagrUldy znacznemi darowiznami. Na czele kongr. stoi 
gene raIny prefekt; pe6ez tego wchodzi w jej skfad prefekt ekono
miczny i pewna liczba kardyna~6w i prafat6w 29). Do zltkresn dzia-

22) Zbior orzeczel'l tej kongrogacyi p. stl', 64 n, 14. 
23) W skfacl jej wchodzi obecnie wedfug ann, 20 kal'dyna.J'ow 

i wielu pra.J'at6w, a mi§dzy tymi promotor fidei, kt6rego zadaniem sle~ 
dzi6 pilnie za wszystkiom, co kanonizacyi lub beatyfikaeyi mo-globv 
przeszkodzic e" advocatns diaboli "). v 

24) 8ess, 21. c. 9. de ref., sess. 25. decretum de indulgentiis. 
25) Konstyt. "In ipsis Pontificatus" 26 lipea 1669. Bull. VI. 

283. Wedfug ann. pontif. nalozy do tej kongregacyi 22 kardynal'ow, 
soluetal'z pra.J'at i konsultorowie. 0 zbiorach jej uehwaf p. 69 n. 14. 

26) Mej er Die Propaganda ihro Provinzen u. ihl' Recht 1852. 
W szystkie dokumenta dotyczq;ce kongregacyi de prop. fide zawiol'a: 
Bullarium s. congregationis de propag. fide 1839-41 (5 tom.) 

27) Bulla "Inscrutabili" z 21. czerwca 1622. Bull. Prop. I. :26. 
28) Konstyt. "Immortalis Dei filius" 1. sierpnia 1G27. Bull. 

Prop. 1. 65. W.f:asciwym fundatorem jost hiszpan Vins, ktory 11[1 ton 
cel ofiarowa-l' pa.f:ac i znaczny majlltek. 

29) WedJ'ug ann. pont. by.J'o kardyna.J:ow 25. 

- 175 -

J'ania kongI. de propaganda fide nalezy przedewszystkiem naczelne 
kierownictwo spraw misyonarskich. Pn')cz tego poddane s~ jej 

i takic gdzie orgauizacya kosdelna nie jest 
IV :wpe,j'llosci prz8prowadzom" albo gclzif:' z powodu zllaeznej prze
wagi ludn08ci nielmtolic:kiej kierullek spmw katolickich nadzwy
czajllych wymaga srodkow.Wzgl~dem wszystkieh tych knijow wy
konywa kOllgregacya CZYllllosc-i urz~dowe, kt6re w llofmalnym ustroju 
na1ez?t: do l'C,illyr;h kongregacYI papieskieh. Moze jednak Propaganda 
specynlne spmwy przelmzac innej kongregacyi, ktc\rn si~ niemi z 
regufy zajmnje. Do kongregacyi de propagan(la fide nalezy jeszcze 
pr6cz tf~go wygotowanie tak zw. fawltates gllinguennales, to jest 
nadzw'yezajnyeb pefnomocnictw, kt6re papiez co pi~c lat biskupom 
Zlyykci: pona wiae. 

,Tako osobny wydzia~ kongr. de propaganda fide istniafa p1'zy 
takowej do niednwnyeh ezas6w Congregatio super corredione libro
rum Orienta Hum, ustanowiona przez Klemensa XI, a wznowiona 
przez Benedykta XIV. c818m przejrzenia i poprawienia ksii);g rytu
O1lnych koseio,j'fl wsehodniego. W 1'. 1862 zllic\s,r papiez Pius IX. t~ 

kongregaeYl,!:, ustanawiahe natomiast inn?t: z obszerniejszym zakre
sem c1zia~ania, pod nazw:} Congregatio de propaganda fide 
pro negotiis ritus Orientalis 30). Przekazane jej 8i); wszystkie 
wyzej wymienione ezynnosci, 0 ile dotyczi); obrz~dk(\w wschodnich. 
Pozostaje w zwii);zku z gJ'c\Wlll!: Propagandi);. l1laj~c wsp61n6go z nii); 
prefektlt, i moze tez do niej waznHsze sprawy odes£ac. W szcze
g61nosci nalezy do kOllgregacyi pro negotiis ritus orientalis takie 
aprobata ksitri;ek kosc.ielnych; czynnosc ta poruczona jednemu 
z kardyna~c\w jako osobnemu referentowi (c.ardinalis ponens) 31). 

9) S. COllgnogatio super negotiis ecelesiae extraordi
nan 18. j~ papiez Pius VII. w r. 1814, kieely wypadki 
polityczlle z konc.em ze8z~ego j pocz1):tkiem naszego wie-ku zmieniJ'y 
ea.rkowicie stosunek kosciofn do pallS twa 32). W.rasnie ten wzajemny 
obu wladz stosnnek, a wi~c sprawy religijno - polityezne stanowii); 
przeclmiot c1zia£alnosci tej kongregn,cyl. ilIa ona z powodu waznosci 
zaehodz~cych tu 813mw charakter po wi~kszej c.z~sc.i tylko dOrftdczy, 

30) Konstytncya "Romani Pontifices" z 6 stycznia 1862 w Ar
chil'. VII. 270 i Oolledio IJac. II. 557. 

31) Obecnic Imrdynal: Pitt-a, kongrcgacya Iiczy 12 kardyna-

32) P. pismo sekrctan:a stann, knnlynal'a Pacen do gennraJ'a za
konn Ba,mabitow, Bangen stl' 270. 
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gdyz wypracowane w kongregacyi wnioski potrzebuj1); zatwierdzenia 
papieskiego 33). 00 do niektorych spraw stanowi kongr. komisH 
konsystoryaIn/!, wnoszif;c te sprawy na posi,'dzenie cH,{ego kolle
gium kardynaIskiego (p. wyzej stl'. 168). 

To sif; kongregacye kardynaIskie, ktorych dziafalnosc CiL{y 
obejmuje koscio.!'. Sif; procz tego inne, ustan(Hvione tyIko dIaRzymu 
Iub Pallstwft papieskiego, z ktorych mianowicie ostatnie w obec 
terazniejszych stosunk6w po wi~kszej cz~sci stracify zakres dzia
bnia 34). 

b) Inne urz~dy. 

§. 44. 

WJ'adze, 0 ktorych teraz b~dzie mowa, naIezif; dopierwotnyeh 
urz~dow papieskich, uIeg.fy jednak zupe{nemu przeobrazeniu w $kutku 
ustanowienia kongregacyi katdynalskieh, ktorym przekazane ~osta{y 
najwazniejsze sprawy. Ze wzgI~du na ieh zakres dzia!ania mozna 
te urz~dy podzielic na trzy kategorye: do pierwszej, curia justitiae, 
nalezif; wfadze sprawujif;ce sif;downictwo, do drugiej, curia gmtiae, 
naIezif; w!adze orzekajif;ce w rzeczach !aski; trzeciif; kategorYif; 
stanowiif; urz~dy kancelaryjne. 

A. Kurya sprawiedliwosci obejmuje w szczegolnosd na
st~pujif;ce wJ'adzy; 

1) Sa cra Ro ta Romana 1). DIa zaJ'atwiania spraw spornych 
miaJ' papiez dawniej przy swym boku duchownych, ktorzy w kazdym 

33) Z tego w:tasnie powodu nie rna ta kongregacya osohnego 
prefekta; sekretarz stanu jest zazwyczaj jej cz:tonkiem. 

34) 'rak dla Rzymu: Oongregatio caeremonialis, zajlllujq;Ca si\} 
ustanowieniem i przestrzeganiem ceremonial'u na dworze papieskilll; 
Oongregatio visitationis apostolicae, ktora w zastt2pstwie papie±:1 jako 
biskupa 1'z. wizytuje kosciol'y 1'zymskie. Dla zarzq;du pallstwa pap ie
skiego: Oongregatio super consultatione negotiorum status ecclesiastici 
(la Sacra Oonsulta), ktora dawniej naczeInq; db wszystkich spraw 
swieckich stanowi:ta wl'adzt2, 01ecnie zas (regulamin Grzegorza XVI. 
z 1833 1'.) jest najwyzszym trybuna.J'em sprawiedliwosci; Oongrega
zione degli studij, najwyzsza w:tadza edukacyjna, ustanowiona w r. 
1824 przez Leona XII., i inne. 

1) P. Tanaglia Urhis et orbis supremi trihunalis monumenta, 
sen de Rotae Romanae auditol'io 1654. - Bondini Del tribllllale 
della S. Romana 1854.-Rosshirt Arch. f. civil. Praxis t. 48. - Ban
gen cit. 292. Phillips VI. §. 307-311. - Hinschius I. §. 45. 

In 

specyalnym wypadku dziafali na podstawie osobnej . delegacyi 
papieskiej, auditores causarum sacri paIatii. Juz z kOllcem XIII. w. 
wytworzyf si~ z tyrh andytor6w stafy trybuna~2), ktory od pocz1);tku 
XV. w. otrzymaJ' nazw~ Robt 3). Jego kompetencya obejmyw[LJ'a 
wszystkie niemal sprawy sporne, 0 kturych papiez miaf orzekac; 
tylko sprawy kryminalne by.ty wylif;czone. Od XVI. \vieku poezyna 
upadac zWLczenie roty: raz w skutek ustanowienia kongregacyi 
kardyualskich, kt6rym przekazano jurysdykeJif: w wazniejszych 
sprawach, ~L powtore "v skutek przeksztaJ'cenia pm.va pubIicznego 
i sciesnienia jurysdykcyi koscielnej. Z tych powodow dziaJ'aInosc 
roty rzymskiej dotyczy~,t w pozniejszyeh czasach tylko 8pmw 
o benencytt, g~l)wnie zas spmw swieckich pmistwa papieskisgo. 
Papiez Grzegorz XrI. wyda~ w r. 1834. przepisy dotyczif;ce post~
powania w spntwach s1);clowych 4), w ktorych okresla tltkze zakre8 
dziaJania roty 5). WedJ'ug tych postanowieli orzeka rota, ez~sciif; 
jako trybunaf eywilny pmlstwa papieskiego, cZ0sciif; ja,ko s1);d 
duchowny. VV spmwath cluchownych zn6w je::;t jej jurysdykeya 
b1);clz zwyczajna, b'1(1Z nadzwyczajna: Jako Sif;d zwyczajny orzeka 
rota; a) w clrugiej instancyi w spmwach wazniejszych, ktore 
w pierwszej instancyi rozstrzygn~Ii bislmpi terytoryum pltpieskiego, 
trybuna.f rzymskiego wikaryatu 6) Inb auditor camerae (p. nizej stl'. 179) 
b) w trzeciej inst.ancyi wtedy, gdy orzeczenie pierwszej instancyi 
pod a) wymienione w skntku apelacyi, ezyto przez metropoIit~, czy 
przez sam senat apeiaeyjny roty, zostafo zmienione. - JiLko si!:d 
nadzwyczajny zafatwi.:t rota w pierwszej i ostatniej instanl~yi sprawy, 
ktore jej wyraznie papiez przelmze. 'ryIko ta ustatnia kompetencya 
roty ma jeszcze znaczenie po za obr~bem dawniejszego pmistwa 

papieskiego. 
W sHad Roty wchodzi 12 pra~atow, auditores rotae, z ktorych 

najshwszy jest dziekanem. Auclytorowie roty uposazeni sif; roznemi 

2) Konstytucya Jana XXII. "Ratio juris" z r. 1326 (Bull. I. 
205) zl1wiera juz postanDwienia 0 tym tryhunale. 

3) Najpierw znachodzi sit2 w konstytucyi Marcina V. "Romani 
Pontificis" z r. 1424 (BulL 1. 300). Nazw~ "rota" wywodzq; roznie; 
jedni od rotulus, zwoj aktow, inni od sposobu g:tosowania (p. nizej n. 
7), inni wreszcie od formy posadzki w sali posiec1zen. 

4) Regolamento legislativo e giudiciario per gli affari civili z 10 
listopada 1834. Bull. ROIll. Oont. t. XIX. 

< 5) Wyciq;g dotyczq;cy roty podaje Bangen stl'. 304. 
G) 'ro jest trybunaJ' dodany kardynal'owi - wikarelllH, Idol'Y zastt2-

puje papie~a w zarzq;dzie dyecezyi Rzymskiej. 

RITTNER, Pl'. koscielne. 12 
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przywiIejami i. zajm.u~1t w ogOle pomii2dzy urzi2dnikami papieskimi 
bardz: wysokw mWJsce. W obradach bior~ udziaJ' wszyscy, ale 
gJosuJc tylko referent (relator, ponens) i czterech audvtorow. co 
sii2 zowie turnus 7). Orzeczenia roty, a mianowicie wnioski "referentow 
zazwyczaj bardzo stamnnie i wszechstronnie motvwowane dec

'
-

. 8) . " " SlOnes ,s~ waznYlll materyaJ'elll pmwnYlll i dlateo-o zestnvviano 
je cz~sto w osobne zbiory 9). b 

. :~) Reverenda Oamera Apostolica. ByJ'a to pierwotnie 
naJwyzs.za wJ'adza skarbowa; skarbnik, Oamerarius papieski (Oame1'
.eng.o dl Santa Romana Ohiesa), ktorego urzltd juz w XII wieku 
Istn.Jaf, zarz~dzaJ' finansowemi spra,vami papieza, a zarazem mia.!' 
~oble poruczo~e s~downictwo w wszystkich sprawach cywilnych 
1 karnych, ma,lltc!ch stycznos~. z prawami fiskalnemi n. p. sprawy 
wytoczone przeenv skarbowi publicznemu, sprawy podatkowe, 
przesti2pstwa ska~·bowe. Pod jego kierunkiem staJ' ca~y urz~d, zwany 
Oamera Apos~ohea; w sHad jej weszli praJ'aci, z ktorych kilku 
uzysk~J'o s.amolstny ~ahes dziafania. Tak nalezaf do kamery l;od
~karbl, ncecameranus, ktory by.!' zarazem gubernatorem Rzymu 
I w tym eharakterze ,vykonywaJ' eywilne i kame sadownictwo 
w R~Yllli~; dalej auditor Oamerae, ktory lllia./' sprawowac j~rysdykcn 
cywIln~ 1 karn~ nad kuryalistami, <1 p6zniej takze ezuwac nad 
wykon~niem w:;~ystkieh zlecen papieskieh, i zt1);d bardzo wp./'ywowego 
dOst1);PI.!' stanoWlilka. Sprawy scisle skarbowe za./'atwiaJi obok skar
bnika przydani mu clerici Oamerae. Kiedy pozniej sprawy nalezl);ce 

7). Je~tto zupeJ'ni~ od:'~?ny sposob gJ'osowania. Przy okrq,g,fym 
stole za}mu~,! a:ldytorowle m.leJsca w ten sposob, ze napl'zeciwko dzie
kana. sl~dzl n~JmJ'od~~y audItor, l'eszta wed.J'ug stal'szyzny po prawej i 
leweJ , dZlek~na,. t~k lZ po prawej zajmuj,! miejsca drugi, czwarty, szo
sty, osmy 1 d:leSI1);ty, po lewej. trzeci,. pi1):ty, siMmy i dziesiq.ty .. Otoz 
tupms stanowl~ z. l'efercJ:tem CI cztereJ, co siedz~ po jego lewej; jezeli 
n .. p. re~e~el:tem Jest dZiekan, g.J'osuj1l: trzeci, pi~ty, siodmy i dzie
WI,1l:ty; Jezeli l'ef~l'entem najmJ'odszy g.]'osuj'! z nim (lziesiaty osmv 
szosty, czwal'ty ltd .. ~eferent dopiel'o l'egnlaminem Grzeg~l';a xvI: 
otrzymaJ' gJ'os; dawmeJ mogJ' tylko czynic wnioski. 
. B) Decision;s .tedy nie s,! ~st~teczne wyroki, tylko motywa wnio
Sk~l l'e~erenta . .Iezeh .turnu~ pr.zYJmle wniosek, sprawa nie jest jeszcze 
~a.ratwlOna, lecz zawladamla Sl~ strony 0 tresci i powodach orzeczenia 
1 w~znacza .zarazem tennin, na ktorym wniesc im wolno zal'zuty. 
Doplero po l~h wysfuchaniu wydaje rota ostateczny wyrok, alba pozo
staHc lrzy. pler:,:~tnem or~eczel:iu, albo takowe zmieniaj1l:c. 

) MJanowlCIe Farl'lnaClll s Pl'osp. Decisiones S. Rotae Roma
nae, . It) vol. Venet 1697. 1716 - Falconel'ii S. Rotae Rom. cleci
maeslOnes, .Ro 1726. 28·- P a tr i z i Decisiones S. Rotae Rom, 1832. 
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do Kamery Apostolskiej znacznie wzros!y, potworzy~y si~ w JeJ 
~onie samoistne sekcye, pod kierownictwem klerykuw Oamerae, 
jako prezydent6w, tak n. p. sekcya dla drog publicznycb, dla 
spraw lllonetarnych i t. d., podczas gdy sl1downictwo caJ'a kalllera 
i Auditor wykonywali. Od 1'. 1800 Oalllerarius przesta./' przewodniczyc 
kamerze 10), jakkolwiek nominalnie pozostaJ' jej naczelnikielll; 
funkcye jego dotycz1); gJ'6wnie sprawowanin rZ1);dow w ('zasie osie
rocenia stoIiry papieskiej 11) (p. wyzej). Sekeye kamery zla!y si~ 

z powsta.!'emi pozniej ministerstwami, a llliano\'iicie z ministerstwelll 
skarbu, kttlremu przewodniczy rrhesaurarius (Tesoriel'e Genemle 
della Reyerenda Oamem ApostoIica). OaJej kamerze pozostawia 
l'egulamin Grzegorza XYI. jeszeze tylko s1);downictwo w sprawach 
fiskalnych w obri2bie pans twa papieskiego. Auditor Oamerae (Uditore 
Generale delh. rev. Oamera Apost.) zas uwazany jest jeszcze 
z awsze jako exekutor listow papieskieh 12). 

3) Signatura Justitiae. Sprawy wniesione u papieza, 
zwyH by./' tenze przekazywac na razie do rozpoznania ustano
wionym ku temu urz~dnikom, ktorzy potem 0 stanie rzeczy mieli 
l1l11 zdac spraw~: zwano ich dlatego Referendarii Apostoliei 
Iub Ref. Signatul'ae, poniewaz wygotowane przez si~ wnioski 
przedstawiali pnpiezowi do podpisu. P()zniej podzielono tych refe
rendarzow na dwie klasy, poruczaj1);c jednym sprawy sporne, signn
tura justitiae, dlUgim sprawy od Jaski papieskiej zawisfe, signa
tura gratiae; zarazem otrzymali pierwsi prawo rozstrzygania , 
spraw spornych samoistnie, w papiez a imieniu i zast~pstvvie. Za-
hes ieh dzia.!'ania by'!: dose szczupJ:y, poniewaz wielka czysc spraw 
sl);dowyeh przekazana byJ'a juz to kongregaeyolll kardynalskim, 
juz to rocie rzymskiej lub kamerze apostolskiej. Wed./'ug regulaminu 
sl);dowego Grzegorza XVI. z 1'. 1834 13) orzeka signatura justitiae 
o niewaznosci wyroku s~dowego, 0 sporach kompetencyjnych miQdzy 
sl);dami, 0 rekuzacyi s~dziow i 0 restytucyi. Kongregncye nie podle
gaji); jednak sygnaturze 14). Sygnatura sk.!'ada siy z praJ:atow pod 
przev\Todnictwem kardynnla jako prefekta. 

10) Bulla Piusa VII. "Post diuturnas" z 30 paidz. 1800. Bull. 
Cont. XL 48. 

11) Jest procz tcgo prefektem uniwersytetu Sapienza. 
12) P. Bangen stl'. 368. 
13) Cyt. regulamin §§. 337. 384. 386. 
B) Zt'1d przysfowle, "congregationcs habent signaturam in ventre." 

Dawniej wyj~ta byJ'a takze rota i kamera. 
12* 
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B) Kurya d'aski, Curia gratiae, obejmuje wd'adze nie 
rozstrzygaj~ce spraw na podstawie jedynie prawnej, 1ecz orzekaji}ce 
o tem, czy d'aska prawel1l pl'zewidzi,tna, ma byc ndzielona Iub nie. 
W szczego1nosci nalezi} tu: 

1) Signatura Gratiae. Jak tn, w~ndza powstala, nadl1lie
nilismy WyZl~j. Papiez zasil(ga jej zdania, gdy idzie 0 udzidenie 
uadzwyczajnej .taski; jl~j uchwaJiL ma zatem tylko cechi( doradczi}. 
NiL jej czele stoi kiLrdynaJ, a udzia.t w obradaeh bio!'i} nie tylko 
referendarii, le('z takZe Auditor Camerae, Deeanus Rota(3 i inni 
praJ'aei, zajmuji}cy wyzsze w kuryi urzl(dy. 

:2) ,taski zwyczajne, ktoryeh udzie1enie eZl(sto sil( po\ytarza, 
nalezi} do zakresu dzia.l'aniiL wJ'adzy, z\\'iLnej DatariiL ApostolieiL; 
poezi}tek jE'j ('0 najwi~cej XIII. sil(ga wieku. Jestto niLjwaznirjszy 
organ papiesk! co sil( tyczy spraw od ./:aski papieza, zawis,l'yeh. 
Nazwa jej pochodzi od datare, poniewiLz postanowienie papieskie 
opatruje dati). Przewodniczyc 111a wl'asciwie pra./:at, Datarius; jczeli, 
co cz~sto bywa, naczelnikiem jest kardyna.r, zowie siPc Pro-c1atarius 15). 

KOl1lpetencH dataryi okreslir Blmedykt XIV., przekazuji}l' 
jej mi[tnowJ'cie z wazniejszych spraw: 16) 1) c1yspensy od wadli wosci 
ex defeetu et delicto; a. to z regufy obok sekretaryatu breyium 
(p. nizej); tylko irrE'g. ex homieidio nalezy wyf~eznie do da
taryi, a irregularitas ex defectu aetatis wyJ'i}cznie do sekreta
ryatu; 2) dyspensy co do lliektOryeh obowiqzkow benetieyat6w, 
jakoto rezydencyi, zakazu J'q,czeni,t beneficyow ;3) dyspensy od 
przeszkod mafzellskieh; ty1ko dyspensy dla panuji}cych pozosta
wi one s~ sE'luetaryatowi breyium, a dyspensy os6b ubogieh, 
niemogqcych opJ'acic przepisanyeh ten, penitencyaryi (p. nizej); 
4) udzielanie nadzwyezajnych przywilejow, nadawanie prawa pa
tronatu, zatwierdzanie statuMw; 5) nadawanie beneticy6w papie
zowi zastrzezonych, 0 ile takowyeh nie mtdaje w konsystorzn. 
Kazdi} z tyeh spmw moze jednak papiez zlecic do zafatwienia 
jednej z kongregacyi kardyn. Inb innej wJadzy. 

Z reguJ'y nie orzeka datarya samoistnie Iecz sJ'uzy jej jedynie 
prawo ezyniellia wniosk6w papiezowi, do ktorego ostnteeznn nalpzy 
decyzya, dla tE'go: papa non datarius concedit gratias. Ale dataryusz 
formuJ'uje orzeezenie przez papieztt powzii(te, i zaopatruje je 8wym 

15) Tak sta·r wedl'llg ann. pontif. (1'. 609) na czeic dataryi kar
dynaJ' Vannicelli Casoni jako pro-datarins (umar.1' w kwietniu 1877). 

lG) Konstytuc,Y<1 "Gravissimmn ecclesiae" z 26. listop. 1745. 
Bull. Bened. I. 59 J. 

18] 

podpisem 17). lJopiero od tej chwili fas1m stallowezo jest udzielona 
tak, iz gdyby juz po pOwzif~tem przez papiez a postanovvieniu zaszly 
lub wiadome si(~ stary nowe okolicznosci, dataryusz moze cofni}c 
dekrd. Tylko .ta8ki ponmiejsze, ktoryeh zazwyczaj nikomu sil( nio 
oc1mawia (gratiae minores), ndziela 8am dataryusz, co siy zowie per 
conceS8um. WJ'aseiwe wygotovvanie dekret6w dataryi nalezy z regu.ty 
do kancelaryi apostolskiej; tylko dyspensy maJ'zenskie wygotowuje 
urz'lcl kaneelaryjny samejze dataryi. 

3) Sacra Poenitel1 tiaria AposLolica. Jak lutidy biskup 
miaJ tez papiez Ok010 siebie duchownyc-h, poenitentiarii, do ktorych 
na1oza1'0 za.l'atwiac sprawy dotyczi}ce spowiedzi i pokuty. Peniten
eyaryusze papiescy st,mowii} juz w XIV. w. osobn~ wfadzi( 18), poeni
tentiarifL apostolica, kt6rej orzeczenia atoli dotyczyfy gfownic t~k zw. 
forum internum, to jest miafy jedynie na celu zaspokojenie sumienia 
bez doniosfosci zewn~trznej, bez skutkow mianowicip prawnyeh. 
'I'ylko wyj~tkowo przekazane byfy penitencyaryi takze dyspensy 
pro foro exLerno. W obu kierunkaeh zakres jej dzialania cZi(sto siy 
zmieniaf, obeenie usta,]ony jest nstawami papleza Benedykta X[V. 
z r. 1744 19). }\lianowicie nalezi} i teraz do penitencyaryi abso
lueye i dyspensy pro foro interno; pro foro externo zas tylko 
1) dyspensy od przeszk6c1 mafz811skich, ktore pozosbl.fy tajnemi; 
2) dyspensy w sprawaeh mafz811skich, jezeli strony nie si} wstanie 
opl'aeic w dataryi ta,x; 3) dysponsy, 0 kt6re pl'OSZ~ zakonnicy. Ntt 
ezele tej wJ'adzy stoi zamianowany przez papieza kardynaf, zwany 
Wielkim Spowiednikiem, Poenitenti&.rins Major. 

C) Urz~dy kanceLHyjne. Do tych nalezi}: 
1) Oancellaria Apostoliea. Jestto najc1awniejszy urzll!d 

pa.pioski, gdyz juz od ezwartego wieku pod r6znemi istniE'je na
zWHmi 20). Dawnil'j llaczelnik tego urzl(du zwaJ' si(~ Protos('riniarius 
Iub Bib1iotheearius, pozniej Oancellarius, w kOllCU Vice-Cancellarius 21

). 

17) Jestto data magna, "datam panam" k~adzie zaraz zdawszy 
spmwQ papidowi. 

18) W spomina 0 niej juz bulla Benedykta XII. "In agro domi
nieo" z 8. kwietnia 1338, Bull. II. 259. 

19) Konstytucya "Pastor bonus" i "In apostolicae" z 13 kwie
tnia 1744 (BulL Bened. XIV. t. I. 319. 330). 

20) Archivum, scriniuJll, chartulariuJll. 
21) Dla czego kardynal', przewodniczl~cy lmncelaryi, nie ma tytu.tu 

kanelerza, leez wieekancierza, nie jest wyjasnione. Niektorzy tJ'umaez~ 
to W ten sposob, ze gdy arcybiskup kolollSki otrzymat tytu~ archi
cflncellarius, faktyczny szef kancelaryi podpisywa:t w jego zast~pstwie 
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Od XIV. wieku wicekanclerz jest zawsze kardynaJ'em 22). Jestto 
stanowisko bardzo wp,lywowe, poniewaz wszystkie wazniejsze postn
l10wienia papieskie przechodz1); przez jego r~ce. Kancelarya papieska 
zajmuje si~ bowiem wygotowanielll i wyexpedyowanielll rozporz1);dzen 
papieskich, wyda wanych w fOl'lllie buI. W szczegolnosci nalez4: tu 
wszystkie uchwa£y konsystoryalne, jak lllianowanie kardYllaJ'ow, 
prekonizacya biskupow, wszystkie rozporz1);dzenia co do ktorych 
pa,piez zasi~gac zwyH mdy kardyna£ow, wreszcie wszystkie akty 
wychodz1l;ce od dataryi. Wice-kanclerz llla pmwo, wydane pTzez 
datary1); rezolucye w tYlll kierunku zbadac, czy takowH zgadzajf); 
si~ z tak zw. regui'ami kancelaryi apostolskiej (p. wyzej stl'. 51), 
a dalej czy nadania i pl'zywileje pl'zez nie uczynione pogodzic si!2 
dadzll; z karnosci1); koscieln1); i z prawami osob trzecich. Wiee
kanclerzowi dodany jest liezny zast~p urz~dnikow, l11i~dzy ktorYllli 
Regens Cancellariae pierwsze zajmuje miejsce. 

2) Secretaria breYium. W sprawach J1miejsze,) wagi, 
ktore papiez zlllatwia 11i'e w fonnie bulli lecz w fonnie breve 23), 

nalezy wygotowanie n~zolucyi papieskiej do osobnej wfadzy, zwanej 
Secretaria breyium, ktora wydzielona zosta£a z kancelaryi apost. 
przy schy£ku srednich wiekow; jej naczelnik zowie si~ sekretarzelll 
(segretario dei brcyi) i nil,3 zawsze jest hrdynafem 24). 

3) Secretaria status. W tym samym czasie wydzielono 
tez z kant;elaryi apostoIskiej wszystkie spmwy maj1);ce cech!2 poli
tyezn1); i poruezono je osobnej wJ'adzy, zwanej secretaria statns. 
Na jej czele stoi kardynaI, zwany dawniej Cardinalis Nepos 25). 
albo Cardinalis Superintendens, a od konca XVII. wieku Sekretarzem 
Stanu (Segretario di Stato). Jest on wedIug pozniejszej organizacyi 
1l1inistrem -- prezydentem gabinetu papie1:ikiego, a zaraze1l1 ministrem 
spraw zewn~trznych. Do niego nalez!): jednak "nie tylko sprawy 
palls twa koscielnego, ale wszelkie negoeyaeye z obcemi l110ca1'stwal11i, 

jako vice canc61larii fungeJ1s. Z tern jednak nie dadz:j; sil} pogodzic. 
niekt6re fakta histol'yczne - p. dokJadniej Richter §. 126. n. 15. 
Phillips VI. §. 301. Hinschius §. 51. 

22) Z wicekanclerstwem poJ:j;czony jest zawsze jako Imrdynalski 
tytuJ koscioJ S. Wawrzyl'lCa in Damaso; zatrzymuje go wice-kanclerz 
obok swego kardynalskiego tytuJu; p. Ann. pont. p. 69. 

23) Wylicza je szczeg6J:owo cyt. w nocie 19) bulla Benedykta XIV. 
24) Obecnie sekretarzem dei brevi pOlltificii jest kardynaJ Asguini, 

p. ann. pont. p. 616. 
25) DIa tego, ze zazwyczaj ta posada powiel'zona byb kl'ewnemu 

papieza. 
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w sprawach duchowIlyeh, w og6le stet' polit'yki ~apieskie.i; ~awniej 
zajmywaJ' si~ takze sprawami wewlllitrm81111 panstwfI. kosmelneg~, 
dla ktoryeh w 1'. 1833 ustftnowiono osobny sekretaryat _( l:legret~rI.a 
pergli affari eli stato interno), przeksztaIcony w r. 184, na Il1Illl

sterstwo spraw wewn~trznych. 

B) Legaci i nuncyusze"') 

§. 45. 

WIadze przy papiezu ustanowione wyl'~czajll; go :ied!llie 
w czynnosciaeh, ktOre w RZYl11ie, W ogoh, u dwo1'u I!apJ8skIego 
dadza sie zaJ'atwic. Kierujf);c jednak sprawami cafego kosclOJ'a potrze
buje 0 pa~iez nieraz zast!2Pcow takZe po za swlj: stoliel!:, hlj:dz t~ 
ahy W krajach odlegIyeh nadzorowali podwhLdne. urzl2dy" I:~dz 
ahy posredniczyli osobiseie, gdzie tego. wymftga l~teres l~oselOf~. 
Zadanie to spe:tnia instytucya legatow I nuneyuszow. Juz w n. 
i V. wieku wysyIali papieze swoich pos~6w bl!:dz to na, sob~ry, o~
prawian f" na wschodzie 1), bf);dz tez na dw.or konstanL~nop~htanskI. 
Ci ostatni niebawe1l1 stale zaj~li stanowlsko 2), pomewaz wpfyw 
eesarzy rzymskich na sprawy koseielne wYI1:a~a}' usta~vi:zn~go 1301'0-
zUl11iewania si~ i posredniezenia mit2dzy 11Iml a pap18zaml. Zwan~ 
tych sta.tych posIow A 13 0 c r i sari i ez. He s po 11 sal e ~. ZwyTcza.J 
utrzY!11ywania pos~ow pl'zy dworze konstantyn. usta.I doplero w, HI. 

*) Thomassin Vetus ac nova discipl. P. I. lib. n. c. 107. 117~
(Anonym) Historisch-kanonische Abhandlung von den ~egaten n. ~Ul1-
t' n clel' Papste 1786 - Arm. Seld Abhandlung. uber das paI:st. 
~ee,sal1dt.schsftsrecht 1787.-Bintel'im Den.kwtird~g. n~: 162.-Stlg-
10 her. Die Errichtung der papstl. Nuntiatur m. M~lllchen. u. del' 

E C 1867 Jacobi Del' 'paptliche Nuntms III Berlm1868. mse·r ongress.-· . F. b' 
Phillips VI. §. 334-339. - Hinschius I. §. 68-:-73. a tS~ 
Paw. TViadomosc 0 legatach i 1Znnc!J16SfJCtch apostolskbCh w dawns] 

P l 0 t·' 1863:2 wvd. 1866 (pOI'. do tego recenzYi! Adamowl-o sce. SlOW, 'v B t . J 0 nun 
cza W hibliotece Warszawskiej 1865. t. II.) ar ?sfJewtcz. '. -
CI nSfJach w Polsce, w Przegl:j;dzie naukowym S~lmborowlczu.1 ~om
b~Owskiego r. 1848. t. II. Ienze UJ Et6cyklopedYt POUJsfJcchneJ OJgel-
b1"anda t. XIX. stl'. 615. " 

1) 'fak na soborach Nicejskim (1'. 325) i Sardycejskim (1'. 34;)) 
p. Hefele Conciliengesch. I. 33, 523. 

2) Juz za papieza Leona W. by.!' biskup J.ulian s~a~ym legatem 
w Konstantynopolu, p. Leonis M. epist. w edycYl Ballerllll n. III. 



- 184 -

wieku, gely z jeelnej strony rozelziaf mi~dzy kos~iofem ws~hodnim 
a zaehodnim :,i~ksze przybraf rozmiary, a z drugiej strony eesar
stwo .w:~chodnlO po~tra~afo SIVC dawne 7,llaczenie POlitYCZllG. rrakzc 
w k~sclele ~~chodnlll: .luz bar~zo wezesnie poez~li papiezc wysyfac 
poslow IV rozne kraJe, IV ll1lilyaeh b~dz czysto koseielnveh baeli 
tez polityczllyeh. Zarazem jednak zlewali ~a tveh WYi:'ianllik6'~ 
:noc . spra,~ow311ia pewllyeh ezynnosei Ul'z~d;wyeh "w imicllill 
I zast~~stIVJe papieza. Zwano ieh mi58i lub legati. Ni~kiedy 
wysfamc p08£a do poszczegol11yeh tylko spraw umoeowanego rilc 
\vysta:'ezafo, z;v~aszeza.w krajaeh nieelawno nawr6conyeh, gdzie 
orgamzaeya kosc:elna me ze wszystkielll jeszeze byJ'a przeprowa
elzo~a. l~b w kraJa:I~ zbyt od Rzymu odlegJ'yeh. Umoeowywaf teely 
papH')Z Jednego z mlc.lscOlvych biskllp6w do wykonywaniajurysdykcyi 
'~ eharakterze zast~pc:y papieskiego. P6Zniej to zast~pstwo l'~ezyfo ' 
Sl~ . st~lc. z pewneml stolieami biskllpiemi, tak ze biskupi tych 
stoI:c J.uz. z. mocy swego urz~dow(,go 8tanowiska byli Iegatami' 
pap~~sk,lml, ~ ~ tftd otrzY~lal~ nazIV~ .legati nati. ~f6wjlisll1Y wyzej 
o te,] gO~l:OSc!, poz08taJ~.ee.l w zWI~zku z rozwo.lem wJ'adzy pry~ 

m~s~::skIGJ (s~r. 151); :n~m! juz, ze juryselykeya tych legatow 
plaWIe zupeJ'me ustaht I ze un honorowe tylko pozostafy prawa 3). 

W og6le nie utrzymaJ'y si~ w wiekach srednieh staJ'e leo'aeve· 
~atomiast oelbywaJ'y si~., zwfaszcza od czasu Grzegorza nr. b nade; 
hezne poseJstwa 4), a to tak dla poszezeg6lnyeh spraw, jakotez 

., ,3~. N~~mienic ~~ nalezy, zc l:i:ldcdY nadawali papicze panujq
C} l~ . s" lccl,lm godnosc lcgata, z ml1leJszym lub wiQkszym w rzeczach 
kosc.lelny.ch zakresem dzi".J'ania, N ajpierw otrzyma.J' taka lcaacya kr6l 
wQglerskl Szczepan od papieza Sylwestra II. (konst. Legati '"'nobilitatis 
z ,1'. lOO? Bull. .ed. :raur. I. 478); a niekt6re z praw przysluzaja
c~ eh krololll wQ~lerslmn z. tego tytu.J'u, zatwierdzi.J' jeszeze papi~z 
Klemens XHI. w KonstytucYI. "CUlll lllul.t~" z 19 sie1'pnia 1758. (Bull. 
~~lll. Cont. I.. 20). -: O. wIele. obsze1'meJsze przywileje roscili sobie 
JUz ?d XII. wI~k~ krOIOWIC oboJga Syeylii, na podstawic legacyi, udzie
lone] prz.ez p~pleza Urbana II. w r, 1098; tQ legaeyq zowiq zazwyczaj 
Mona~chla SlCula" Wypfywajqce st~d pretensye by.J'y przedmiote~ 
usta,wIcznJch sporow; . z po~odu stosllnk6w pOlitycz11ych we W.J'oszech 
po l. 1809 uzna.f papIez PlUS IX. wszystkie te przywileje jako zgasle 
bullq "suprema." Z ,28 ~tycznia 1867 (w Al'chiv. t. XIX. 92). 0 te~ 
bardzo doHadme: Sentls Monarchia Sicula 1869. 

. 4) J ego tez c~as6w dosi~ga ll~idawniejsza, historyczllie stwier
dzona le~acya w kra,Je pol~kie; w r .. 1075 wys.J'a.J' Grzegorz VII. legata 
do Polskl, celem ur~~d.z~l1la dyecezYl; p. Relcel starod. prawa polsk. 
pomn. I. 333. 0 pozllleJszych legatach Fa b i s Z \V cyt. wyzej dziele. 
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w celu uregulowania stosunk6w koscielnych w jakim kl'aju. Tyeh 
legatow zw~no \V przctiwstawieniu do legati nati, legati missi 
s. dati, a jesli byli kardyna~all1i, legati a latere. Nadawano 
im bardzo 1'ozlegJ'~ w.tadz~; mleli nietylko wykonywac zastrzezone 
papiezowi pm wa , 1ecz procz tego i jurysdykcY1); biskupiit, tak iz 
gdzie legat papieski przybyJ, m6gJ wszystkie sp.rawy, naJezitce 

przec1 trybunal biskupi, zaratwiac niejako w Sp(!rZaWodllietwi~ 
z biskupem. Nadto wykonywali titHe jurysclykcyq; nad samyml 
biskupami "). 'l'a wladza legatow uwfacza£a pncwom biskupim, 
poc1kopywala ieh powag~ i 1'6znych naduzyc i zatarg6w byht powo
dem, Dodajmy do tego ez~ste mi~szanie si~ Ipgatt'nv w sprawy 
polityczne, dalej okolicznosc, ze tak na swoje utrzymanie jako 
t(~Z z tytU1U rClznych danin znaczne koszta przysparmii luajowi, 
a fatwo wytlumaezyc, jak zewsz~d przeciw legatom pfLpieskim 
powstnJ',t opozycya. W tym punkeie interes biskupow szedJ' w parze 
z interesem rz~dow; gdy pierwsi stawiali legatom przeszkody ~a 
polu koseielnem, ze strony wJ'adzy parlstwowej wzbraniano 1m 
nieraz nawet przyst~pu do kr~ju, Iub winny spos6b ograniczano 
w wykonywaniu poruezonej im wfadzy 6). 80Mr trydencki chc~c 
niech~c t~ przelamac, ograniczyl wfadz~ legat6w stanowil):c, iz 
odtl):d niemogl!: w pierwszej illstancyi wykonywac jurysd~ke~i 
biskllpowi przynnleznej, .ehyba gdy tenie pomimo upomIlle~l~ 
obowi~zkow swych zaniedbuje 7); rozstrzygac mog~ tylko 'W d1'llgwJ 
instaneyi sprawy przez biskupow oSl!:dzone 8). 

W XVI. wieku, gdy szerzenie si~ protestantyzmu wymagafo 
spr\2iystego elziafania i energiczllej ob1'ony illtm'es6w katolickich, 
illstytucya legat6w weszla na nowy tor. Ustanowiono przy clworach 
lmtoliekich sta1ych reprezentant6w papieskich, kt6rych odt~d 
zazwyczaj nazywano 11 un t i i. J eszeze w ci~gu XV I. wieku powstaJy 
llullcyatury w. Wieelniu, w Kolonii, w Lucernie, w Bruxeli 

w Polsce 9). 

5) P. tit" X. de officio legati I. 30, in VIto I. 15, 
6) Tak n. p. kr6lowie angielscy Wilhelm II. i Henryk 1., kr61 

francuski Filip PiQkllY· 
7) 'l'l'id. sess, :24 c, 20 de reform. 
8) Sess. 22, c. 7. de ref.; do legat6w llalezy takzeprzeprowa-

dzenie tak zw. procesu kanonicznego, aby siQ przekollac 0 godnosci 
kandydat6w powo.J'anych 11a posady przy koscioiach katedralnych, sess. 
22. C. 2 de ref. 

9) Pierwszym w Polsce nuncyuszem byJ: biskup Werollel'lski 
Alojzy Lipoman, w r. 1556 za Zygmullta Augusta.- P6z11iej cZQsto mili)dzy 
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Nuncyusze w nowszych ezasneh majll; przewaznie cbamkter 
reprezentnntow dyplomatyeznych; pod wzgl~dem koseielnym nie 
mnjll; starego zakre,3u dziafania, lecz takowy zawisr od specyalnego 
upowaznienia papieskiego, ktore stosownie do stosunkow krajowych 
oznaeza atrybueye nuneyusza. Obecnie istniejl} nuncyntury w Austryi, 
w Bawaryi, w Belgii, we Franc:yi, w Hiszpanii, w Portugalii; 
nuncyuszami zwykf papiez mianowac wyzszych pnifatow, nnjcz~seiej 
nrcybiskupow in partibus intidelium, wyjll;tkowo tylko kardynat'l, 
ktory w takim mzie zowie si~ pro-nuntius 10). Wedfug prawa 
mi~dzynarodoweg') nalezll; nuncyusze do pienvszej klnsy dyplomntow 
(ambasadorow) i zajmuj~ na dwomch katolickich pierwsze mi~dzy 
pos.fami miejsce 11). W nowszycb ezasach ustnnowiono przy nie
ktoryeh drugorz~dnyeh dwomch tak zw. internuntii. Roz~ia sie 
oni od nuncyuszow nie tyle zakresem dziafania, ile mng~, ~'dy± 
nalez~ do drugiej klasy dyplomatow (posfow w seis1. znaczeniu, 
Gesandte) 12). 

Nuncyusze i internuneyusze nalez~ do zwyezajnych reprezen
tantow papieza; prOez tego, gdy za,jdzie potrzeba., wysyfn on 
w nadzwyczajnyeh misyaeh legatow, ktorych zakres dzia.l'ania sto~ 
suje si~ do udzielonej instrukeyi. Jezeli takie poseIstwo powie-
1'zone jest kardynafowi, zowie si~ jak dawniE\j legatull a latere. 

nuncyuszami a biskupami k1'ajowymi powstawal'y zatargi 0 granice ju
rysdykcyi nuncyuszow, ktora w obec obszernych praw prymasowskich 
nie mogl'a w Polsce skutecznie si~ rozwin'1c. Nie dopnszczanomiano_ 
wicie, aby nuncyusz odjezdzajC);c pozostawial' zastgpc~, uwazajC);c ze 
w takim 1'azie ipso jure odz.rl'a legacya prymasa: gdy n. p. nuncyusz 
:rvIarescotti IV r. 1660 ustanowil' w swe miejscf" zastgpcg (internuncYll
sza) z pomini§ciemprymasa Prazmowskiego, krol Michal' odmowiJ' 
pierwszemu audyencyi; p. zresztc); Bartoszewicz w Encykl. powszech. 
XIX. 616. 

10) Wszyscy nuncyusze, wymienieni w ann. pontif. (p. BID) sc); 
arcybiskupami in past. 

11) Akt kongresu vViedenskiego z 9 czerwca 1815; acte final 
art. 118 n. 17 (p. wyzej str. 142). 

12) WedJ'ug ann. pont. sc); obecnie internuncyusze w Bl'azylii i 
Holandyi. 
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II. Ul'z~dy pOlnocnicze biskupie. 

A) D 1 a cal ej dye c e z y i. 

1. Ii. a pit n -I' y *). 

§. 46. 

Ct) Ro z wo j hi s to ry cz ny. Juz raz mtdlllieu~lismy (~tr. 1(0), 
ze duehowienstwo kosciorow katedrainyeh stfLnowIJ'o w p18rwszych 
wielmeh ehneseijfLilstwa przyboeznl'E md~ biskupfL, tak z\;a~e 

presbyterium. Riedy w IV. w.ieku ~·ozkrzewiac.. si~ poczf,;J'o .~yelC 
zakonne, widziec. S!!il dfLj~ uSI:!'owama, ahy tfLkze to y~eshyteI~ulll: 
w ogole duehownych przy jednym ustanowiony:n k?S~IeIe, ZWIl'EZ~C 
podobn~ zakonnej reguJ'~, a mianowieie ZObo~Vlll;zac Ich ~o ,~s?ol
nego pozycia, vita communis. Z razu .udalo ~l~ to przy .me~to?c~ 
tylko kosciofach; poczll;tek dnl, E~zeblUsz, ,bISkup z Velc~lh,. a z,a 
nim Augustyn, kapJ'an Hiponenskl. KIerykow w ten sposoh I.egu,!'~ 
zwill;zanych 'zwano eleriei canonici, zdaje si!il dla, tego; pOllle~~~z 
imiona ieh spisywano w ksi~g~ 1 canon zwan~. Wl~ksze .roznll.ar.y 
przybra:!'a ta instytueya dopiero w VIII. i IX. wieku. MlanowlCie 
u,!'ozyJ' Ohrodegang, biskup Metellski oko:!'o r. 700 regu,!'~ dia dueho-

*) Literatura Barbosa De canonic~s et di~nitatibus aliisque 
jJeneficiariis eorum a que officio in choro et capItulo. 1640.-Van Espen 
De instituto et officiis canonicorum. 1685. (Opera t. II~ p. 103)) . 
Schottl Del' Antheil del' Domcapitel an del' Diiicesalll:eg~e1'ung 1846. 
G e 11 I' i n g Die kathol. Domcapitel Deutschl~nds als Junst. ~ers?n~.n 
1851. - Bouix rrractatus de capitulis 18D2. - Hul.ler Ihe J.un
stische Personlichkeit del' Domkapitel in Deutschl. u. Ih1'e rechthch; 
SteHung 1860. - RIchter §. ~33. Hinschiu"s. II. § .. 80-84. ~n~re 
Droit canon v. Chanoine et Chapltre II. 117. 1.46 .. C?u:s de LegIslatIon 
II. 86. 104 - Fonnankowicz Sanu.tel Quaestw J!lrl~~C(t de lJotespate. 
cupituli sede vacante. Crac. 1680. - Zalaszowsh .M~!o:ol. Jus?ap~t1tl~ 
S. tractatus novtlS et absolntt~s de potestate capbtuh sede epbscopalt 
vacante in qtfinque partes clistn:bnttls. Opus POSthW1t1t7n 1706.
Gasiorowski. Historya zaprowadzenia kanonikattl medycyuy 'pr~J! 
ko~ciolc(,ch katedralnych lJolskich. (z Roc~nikow To,:arz. przYJaclO.f 
Dauk poznallsk. 1860 t. I.) - S~n?niewsh . Ja~~ . ~tnc. (podal' .~o 
druku Henryk Kieszkowski) 0 koscwlach ko~legt~ck1cl~ w Krakotme, 
1868. - Encylclopedya koscielna V. kanofncy ~ 7wlntttly IX. 447. 
Btdi1iski I. 266. II. 198 III. 288. 
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wnyc:h SWif)ckic:h, zblizaj~(1); siy do reguJ'y Benedyktyn6w 1), a po
stallowienifL tej reguJ'y wesz~y wkr6tce w zycie nietylko w jego 
dyo(:ozyi, ale IV wielu innych takie dyecezyaeh P<llistwa frankOll
skiego. l'siJ'owania biskup6w wspierali kr6101'iie, rnianowieio Karol 
W. i Ludwik Pobozny, a na synodzie Alm-izgnniskill1 (w 1'. 816) 
postanowiono, ze reguJ'a Ohrodeganga, poprawiomt -nieco przez 
u(;znin jego AmaJaryusZlt przy wszystkich kos(joJ'ach rna bye wpro
wadzonft, gdzie kilku ustnnolvionych jest duchovmych. Urz~dzone 
w len sposc)b kollegium zwano kapituJ'1); (cnpitulum) 3) przy ko
seioJ'aeh biskupieh, przy innyeh k 0 11 egi a tlt, Duehowni nalez1);ey 
do ImpituJ'y lub kollegiaty obowi~zani byJi wsp6Inie mieszkac, jadae 
i sypiae i poddac si~ dyscyplinie przeJ'ozonych; zycie ieh wi~c w og6le 
podobile byJ'o zakonnemu, r6znilo si~ jednak od togoz w jednym 
waznym punkcie: kanonicy nie slubowali ub6stwa.ByJ'a w tem 
niejaka sprzecznose, a zarazell1 zar6d upadku cafej instytucyi; z je-

-dnej strony kazano lmnonikoll1 wiese zycie pefne zapareia, z dru
giej dozwahtjl~c posiadania wJ'nsnego ll1ajl);tku, pozostawiono ill1 pon~t~ 
wygodniejszego i swobodniE\jszego zycia, kt6re w wsp61noscI nie 
mogfo juz znnleic zadowolnienia. 1'0 tez dose vYczesnie, bo juz 
w d1'ugiej poJ'owie IX. wiekn, kiedy maj~tek hpitu,f przez liezne 
fundacye znaeznie si~ wzm6gJ', pocz~li kanonicy dzielie wsp6Iny 
nz pot~d majl1;tek (111as8a communis) przekazuj1/:Cl kazdemu c7l'on
kowi kapituJ'y 080bl11/: - sched~, praebendn, a zarazem Zllosznc 
wsp61nosc pozycia. Pr1/:d czasll, minnowicie powszechne zlYolnienie 
obyczaj6w w IX i X. wieku, sprzyjaJ'y temu rozwojO\vi; IV ci~gu XI. 
wieku ustad'a prawie wsz~dzie vita eommnnis canonica. Prawie 
jednoczesnie poezynaj1/: atoli gor!iwsi 0 dobro koscioht mezowie 
d1);zye do wZllowienin zycin kanonieznego u8uwnjfEe z,fe, kt6r~ jego 
upadku stafo si~ powodem. Tak uJ'ozy£ w XL wieku Piotr Damia
nin reguf~ dIn kanonik6w-, kt6ra zniewaln.i~c ieh do wspolnego 
zycia zarazem z~daJ'a slubu ub6stwa. rre i tym 13odobne usiJ'owa,nia, 
ten jedynie odniosJ'y skuiek, ze niekt6re kollegia, Imnonik6w przy
j1/:wszy ostrzejsz~ reguJ'~ przeksztaJ'eify sitz zupel'nie w zakony, 
podczns gdy wittkszri ez~se kapitu,J' i kollegiat zamierzonej reformy 
nieprzyj~J'n. Odt~d rozr6zniano kanonik6w na ca,nonici reguInres 

{) Umieszczona jest w zhiomch koncyli6w Hardouin'a IV. 1181, 
Mansie'go XIV. 313. (talde w IV al tera fontes p. 20). 

2) :Mansi XIV. 153. 

3) Nazwa od capitulum, to jest regu,J'y, kt6r'8 zgromadzonym 
klerykom codziennie odczytywano. 
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i 8 a e cuI are s; pierwsz.vch znIiczye mlezy do znkon6w i), a tylko 
drudzy stanowili kapituJ~ Iub kollegint~. 

b) Wewn~trzne urzi);dzenie kapitnt Pokltd maj1/:tek 
kapitu1'y stanowil jedn~ ws136111l); carose (mnssn communis), przyj
mywano kanonik6w bez ogmniczenia, 8ko1'o tylko dochody kapi
tulne starezyJ'y nn ieh utrzymanie. Kiedy pMniej potworzono 080-
hne prebendy, ograniezono tem samem liczbtt kf1nonik6w (capituln 
dausn). Przy wielu knpitn,l'ach przyjmywano ato1i tnkie klerykt'fw 
po nnd wyzIlaczon~ Jiczb~ (cnnonici supmnumernrii), poniewaz 130-
mimo ustanowienia prebend pozostawnXy jeszcze niejnkie wspolne 
doehody, kt,c\rerni obc1zielae byJ'O moznn owych nndliczbowyeh 
edonkow kapituJ'y; zwano ieh eanoniei non capitulares, domicelli, 
aibo tez eanoniei in horbis w przeeiwstawieniu do cnnonici in frn
etiblls et floribus. Niekiedy zn6w kanonik. zadnyeh nie pobieml 
doehod6w, ale przyznane sobie rnia1' pierwszenstwo czyli tnk zwa
Ill); expektatyw~ na pierwsz1/: opr6zniol11); pre1Jendy (canonici expe
ctantes). Pomimo ,~e juz 80bOr Lateranenski HI. (z 1'. 1179) wzhro
ni./' udzilllanin bJ{ieh llXPllctancyi 5) i ze taHe p6zniejsze przepisy 
tnle powszeehno jak prowincyonalne, w koncu takie soMr Try
dencki 6) zakaz ten ustawiezllie ponawinJ'y, utrzymaJy, si~ one 
przy wielu Impitll]'aeh i kollegiatach (zwJ'aszeza niemieekich) az do 
sehyJ'ku przeszlego wielm. \V A ustryi zni6s1' je cesarz .J 6Zllf lJ. 
deh. nndw. z :2 lutego 1787; w Niemczech ustnd'y, gdy w sku!.ku 
sekularyzacyi d6hr koseielnyeh Imnoniey stn./'e pieni~zne otrzymaJi 
dotaeye. Teraz \vi€c wszysey e7fonkowie kapitu1Y s1); canonici nume
rarii: to j(o,st zamz majl); gJ'os w kapitllle i udzin1 w joj dochodaeh. 
00 innogo Sl); dzisiejsi kalloniey honorowi: to jest duehowni 
z tytulmll i niekt6remi oznn\mmi kanonik6w, ktorzy zazwycznj jak 
n. p. ,y A ustryi weale nie sl); cz,fonkami knpituJ'y 7) 

4) B0dzie tez 0 nich jeszczc mowa przy zakonach. 
5) C. 2 X. de concessione praebendae et ecclesiae non Yftcan

tis III. 8. 
0) rrrid. s. 24. c. 19. de reform. 
7) Pod tym wzgl~dem nie ma pewnego przepisu lub zwyczaju, 

lecz sq, vi kazdym niemal kraju odr\lbne stosunki. Talc n. p. w Pru
siech "Ehrendomherrn" Sq, poniekq,cl cz~onkami kapitufy, tylko zwolnieni 
od obowii1zku rezydencyi, majq, bowiem g~os przy wyborze biskupa i 
udzia,j' w niekt6rych dochodach kapitulnyeh (bulla "de salute anima
rum" z 16 lipca 1821): w Szwajcaryi "canonici fOl'enses" majq, tylko 
podwyz;;zone dochocly (0 300 frank.) bez wsp6~udzia~u w sprawach ka
pitu,J'y. We Francyi oclr6zniaj'):: chanoines honoraires i chauoines 
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W ,!'onie kapitu,!'y by,!'y dawniej rozne dostojenstwa i utz~d'y. 

~1fL czele sta;t alba proboszcz, praepositus, albo dziekan, deeanus., 
z ktOrych pierwszy cz~stokroc by,!' archidyakonem biskupim (p. ni
zej §. 48) i mia,!' poruczony zarzi);d maji);tku kapitulnego, drugi jako 
archipresbyter kierowa,!' nabozenstwem przy kosciele katedralnym; 
niekiedy zachodzi·[ jednak i od wrotny stDsunek. Byli procz tego 
mj~dzy kanonikami inni urz~dnicy: tak primicerius cz. (jan tor , 
ktory przewodniczyJ' naboz811stwu w chorze, sacrista, majl!cy nad
zor nad sprz~tami koscielneml, custos, zawiaduji);cy budynkami 
koscielnemi i kapitulnemi i maji);cy stamnie 0 nalezyte odprawianie 
nabozelistwa, scholastictls, to jest przeJ'ozony szkoJ'y kapitulncj i inni. 
P6zniej wi~ksza cz~sc tych urz~dow przekszta,!'ciJ'a si~ w godnosci 
tytularne. 

Kapitulne urz~dy dzielono na dignitates, personatus i officia, 
z ktorych dwie pierwsze znowu oznaczano jako praelaturae. Za~ 
zwyczaj rozumiano przez dignitas urzi);d, z ktorym poJ'ltczona jest 
jurysdykcya i zarazem honorowe przed innymi pierwszenstwo; 
przez personatus urzi);dnadaj~cy tylko pierwszenstwo bez jurys
dykcyi; z officium nie J'i);czy si~ ani .iedno, ani drugie 8). Atoli ta ter
minologia ani w zrodJ'ach ani w literaturze bynajmniej nie jest 
ustalona; a w nowszych czasach w ogole zatarJ'a si~ roznica mi~

dzy dignitates a personatus, tak, ze odrozniamy tylko dwie kate
gorye posad kapitulnych: dostojenstwa-dignitates alba praelaturae-
i zwykJ'e kanonikaty. Dygnitarze czyIi praJ'aci maji); odr~bne insi-. 
gnia, distinctoria, swej godnosci, a niektorzy jako szczegolny 
przywilej prawo noszenia mitry cz. infuJ'y (infufaci) 9). 

Co si~ tyczy dzisiejszej organizacyi kapituf, to nie polega 
takolva na prawie powszechnem, lecz na specyalnych postanowieniach 

d' hon neur; pierwsi sq; duchowni, kt6rym dla odszczeg6lnienia nadano 
tytuJ' kanonik6w Oak w Austryi); ostatni zas sq, to hiskupi Inb arcy
biskupi wpisani w poczet kanonik6w innej dyecezyi, zazwyczaj dla togo 
ie h.yli niegdys jej czJ'onkami (Ohan, titulaires nieoznacza kan. hono
rowych, lecz wJ'asnie rzeczywistych, posiadajq;cych tytnJ' , intitulati) p. 
Andre Oours de Legislation II. 88 - W Polsce dawniej nie byJ'o 
honorowych kanonik6w; dopiero w XVII. wieku pocz~li bisknpi infianccy, 
a za nimi i inni biskupi udzielac tej godnosci zusJ'uzonym ducho
wnym. 

8) Por. wyiej str. 139. 
9) Tak n. p. majq; usum pontificalium proboszcz i dziekan J'ac, 

kapituJ'y lwowsldej (breve Grzegorza XVI. 3 wrzesnia 1840 i Piusa IX. 
z 27 maja 1857); tak sarno teraz pierwsze dwie godnosci ruskiej 
kapituJ'y lwowskiej (breve 14 wrzesnia 1875). 
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papieskich i statu tach , tak iZ w kazdej niemal kapitule odr~bne co do 
ustroju zachodz~ stosunki. Dotyczy to tak liczby dostojenstw cz. pre
Iatur, jako tez potmd kanonikow rzeczywistych (gTemialnyeh) i ho
norowyeh 10). N~L pn1wie powszechnem zasadza si;;; przepis, ze przy 
kosciofach katedralnych ustanowione bye maji); kanonikaty, poeni
tencyar,Yusza i teologa, ten ostatni takze przy kolegiatacb. Instytu
cya tych dwoch prebend kapitulny(:h od dawna w kosciele istnie
je 11); wznowif j1); sobol' trydencki IT). JllIianowicie penitencyaryu
sza zadaniem jest wyr;;;czac hiskupa we wszystkiem, co dotyczy 
sprawowania sakramentu pokuty: a w szczegolnosci w wypadkach 
hislmpiomu orzeczeniu zastrzezonych (casus reservati). Szczegolnie 
wazne zaj~cby powinien stanowisko Canonicus theologalis; jest on 
niejako przedstawicielem nauki koseielnej w gronie kapituJ'y; 111a 
przeto duchowi81istwu katedraJnemu odezytywac i t4'umaczye pismo 
sw., miewac wykJ'ad'y z dziedziny nauk teologicznyeh, w ogllIe 
w obee duehowieilstwa peJ'nic w zast;;;pstwie biskupa urz1);d nau
czycielski. Przepis soboru trydenckiego nie wsz;;;dzie zostaf w,Yko
nany, ale na jego urzeczywistnienie lliLstaj~ jeszcze w novyszych 
ezasach papieze przy Imzdej nadarzaji);cej si;;; sposobnosci 13) 

Itl) Tak n. p. w J'ac. kapitule lwowskiej jest czterech prafat6w 
(probos7.cz. dziekan, kllstosz, scholastyk), 6 kanonik6w gremialnych, 10 
honomwych: w przemyskiej 3 praJ'at6w (proboszcz, dziekan, scholastyk), 
3 kanon. grem., 7 honor.; w Tarnowie 3 praht6w (proboszcz, dziekan, 
scholastyk), 4 kanon. gremialnych, 6 honor.; w Krakowie 4 praJ'at6w 
(dziekan, archidyakon, scholastyk, kustosz), 7 kanon. gremialnych; 
w Gnieznie 1 praJ'at (proboszcz) i 6 kanonik6w (za rz~d6w polskich 
liczy.J'a, archikatedralna kapitllJ'a gniezn. 7 prafat6w, proboszcza, dzie
kana, archiclyakona, kantora, scholastyka, kustosza i kanclerza i 24 
kanonikow; 0 innych kapitufach polskich p. B ulin~ki Historya 
kosc. polsk. II. 203) Gr. kat. kapituJ'y urz~clzone sq; obecnie na podstawie 
hreye papieskiego z 12 lipca J 875: 1 wowska liczy 5 prelatur: archipre
sbyter et praepositus, archidiacOllUS et decanlls, custos (skenophyla), 
scholasticus (scholiarcha), cancelliarius (chartophylax), 5 kanonik6w gre
mialnych (honor. 12.); przemyska te same prelatnry i 3 kanonie gre
mialne. Por. zresztq; co do ruskich kapUuJ': Wiaclomosci kosciclne 
1875. Nr. 38. 

11) 8entis Die Praebenda theologalis et poenitelltialis in den 
Capiteln. 1867. 

12) 8ess. V. c. 1 de reform; sess. 24. c. 8. de reform. 
13) Por. n. p. art. 23. austryackiego konkordatu z f. 1855. "In 

ecdesiis mctropolitanis et episcopaUbus. ubi desint, tum canonicns 
poeniteutiarins tum thcologalis, in eollegiatis vero theolegalis canoni
cus juxta moclum, a sacro Tridentino concilio praescriptum, ut primum 
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§. 47. 

c) Prawne stanowisko kapituJ'y nalezy oeenie w dwoja
kim kierunku; kapituJ'a bowiem jest najpierw samoistult korpora
cH, [1, powtOre senatem przydanym biskupowi, by go wspierac 
w zawiadYIYaniu dyecezyi. Z tego tez dwoistego stanowiska wy
pfywaj1i; odr~bne prawa i obowi1i;zki kapituJ'y i jej czlonk6w, 

1) Korporacyjny charakter kapituJ'y w zakresie prawa kosciel
nego zadnej nie podlega w1i;tpliwosci; uznaj1i; go zazwyczaj takZe 
ustawodawstwa swieckie, czyto na mocy wyraznego przepisu 
prnwnego, czy tez na podstawie odwieC'znego zwyczaju 1). Bedac 
zas korporacy<); (universitas) ma kapituJ"L moc urz1i;dzania' wev;n~
trznych swyeh stosunk6w, czyli prawo ul3hwalanin statut6w, ju" 
condendi statuta, oezywiscie ,v granicach, kt6re prawo koscielne 
'IV og61e zakresla ustawodawstwu autonomicznemu, a kt6re poznamy 
m6willC 0 wIadzy prawodawczej. Nadto sIuzy kapiLule jako korpo
racyi zdolnosc pmwna w dziedzinie pmwa maiatkoweo'o niemniej' 

J 1.-' b , , 

jak pmwa publicznego, to jest kapituJ'a jako taka moze bye pod-
miotem stosunk6w pra,wnych. Z tej zdolnosci korzystaJ'y skwapliwie 
kapitufy w dawniejszych zwfnszcza eznsach; to tez przez swe 
rozlegJ:e dobra, Iiczne przywileje, a mianowicie przez pozyskane 
prawo wybierania biskup6w, znj~Jy prawie wsz~dzie bardzo wpJ'y
wowe stanowisko. Szlachta, mJodsi zwlaszcza czlonkowie rodzin 
szlacheckich, ktol'ym zazwyczaj z maji}tku familijnego nie wiele 
przypadaJo w udziale, tJ'umnie garn~Ii si~ do posad kapitulnycb 
zyskuji}C' w ten spos6b nie tylko wygodne zaopatrzenie, lecz zara
zem utorowan1i; drog!,! do najwyzszych godnoscikoscielnych. Z tfl;d 
cz!,!sto szIachectwo byJ'o nawet pmwnym warunkiem dost1i;pienia 
kanonii 2). I zn6w OdVvTotnie przez to, ze szlachta zajmywa~a 
wi!,!kszfl; cZf;lse kanonii, tem samem ros1o polityczne znaczenie 
kapituJ'. W obec takiego rozwoju cele duchowne ust1i;pie musiaJ'y 
na drugie miPjsce, a niemaI gJ'ownem zdafo si~ zadaniem kapitufy 
zapewlllc sobie wplywy, a czJonkom obfite docbody. Dopiero zmie
nione w nowllzych czasach stosunki, mianowicie przekszta~cenie 

fieri potuerit, constituentur, episcopis praefatas praebendas &lecundum 
eiusdem concilii sanctiones et poniificia respective decreta conferen
tibus. " 

1) P. Huller. cyt. przy §. 46. - Rosshirt jun. Die 
gensfahigkeit del' Domcapitel, Arch. t. IX. (1863) 131. 

2) 0 tem jeszcze w rozclziale 0 nadawaniu beneficy6w. 

Vel'mo-
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prawa pubIicznego a przedewszystkiem sekularyzacya dobr kosclel
nYl.:h w wielll kraj,lch dokonuna, odj~fy kapitufom dawne znacze
nie, ale skierowafy je zarazem mt pole wi!,!rej koscielne. 

Sprawy nalezllce do autonomicznego zakresu kapituJ'y, zafa
twiajfl; kanonicy mt zgromadzeniach (capitula), w formie statutem 
przepisanej. Gdzie nie ma statutu lub ustalonego zwyczaju, albo 
gdzie statut ten Iub ow punkt pozostawia nietkni!,!ty, nalezy si~ 

trzymae nast~pujfl;cych prawideJ'; 
1) Posiedzenie zwolnje przefozony kapituly; on tez przewo

dniczy obradom, podczas gdy biskup z mocy jedynie swego urz~
dowego stanowiska llie ma prawa brae udzia.fu w obradach i uchwa
[ach kapitu.ly. Prawo takie uzasadnie si~ da tylko specyalnym tytu
J'em prawnym S). 

2) Zwohc nalezy kanonikow przebywaj1i;cych w stolicy l.api
tulnej; wyjfl;tkowo takze nieobecnych, gdzie idzie 0 wyb6r biskupa, 
przyj~cie I\.owego czfonka, rozdaniebeneficyow, Iub zaprzestanie 
nabozellstwa i). Nieobecny moze gfosowac przez pe£nomo0l1ika 5). 

3) Do waznosci uchwaJ' wystarcza z l'egu£y zwykJ'a (wzgl~

dna) wi!,!kszosc gJosow 6); tylko przy wyborach wymaga si~ bez
wzgl~dnej wi!,!kszosci 7), a przy ustanowieniu koadjutora dla biskupa 
na umysle chorego dw6ch trzecich gJ'os6w 8). Jezeli nchwa:ta do
tyka pojedynczych czlonk6w w nabytych juz prawach, nie moze 
przyjsc do skutku bez ich zezwolenia 9). 

Dawniej zafatwiano niekt6re sprawy per turnum, to jest tak, 
ze orzeka~ 0 nich po kolei jeden z cz~onk6w Impitufy. W ten spo
sob mianowicie rozdawano cz~sto beneficya. 

3) P. orzecz. kongr. z 20 stycznia 1858 w Archiv. IV. 188.
Rozumiec to jednak nalezy tylko 0 uchwaJ'ach kapituJ'y jako korpora
cyi; gdzie kapituJ'a wsp6J'dziaJ:a przy zawiadywaniu dyecezyi (p. nizej), 
biskup przewodniczy i kieruje obradami; por. Trid. sess. 25. c. 6. de 
reform. 

4) c. 18. 35. 42. X. de electione 1. 6. c. 33. de praebendis iu 
VIto III. 4., c. 8. de officio ord. in VIto, 1. 16. 

5) .J eieli umocowany nie jest sam czJ'onkiem kapituJ:y, nie jest 
kapituJ'a obowi'l;zana przypuscic go do obracl i gJ'osowallla; c. 42. 46. 
de elect. in VIto 1. 6. 

6) P. Schulte Kirch. II. 256. ;inni twierdzl1, ie potrzebn 
zawsze absolutna wi~kszosc, liczyc si§ maj'l;ca nie wedJ'ug obecnych, lec 
wed.J'ug wezwanych n. p. Phillips Lehrb. 313. 

7) c. 42. 48. 55. X. de elect. I. 6. 
8) C. 1. de derieo aegrotante in VIto III. 5. 
9) c. 29. de regul. juris in V1to V. 12. 

RITTNER, Pro koseielne. 13 
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Pod wzgl~dem honorowego pierwszenstwa nalezy Fi~ kapi
tufom pierwsze miejsce po biskupie (chocby in pm'tibus) i koadju
torze biskupim. Takze kazdy kallonik z osobna idzie przed innymi 
duchownymi dyecezyi, 0 ile nie s~ prafatami. Kanonicy maj~ t}~tuJ': 
reverendissimus. 

Wymienionym prawom odpowiadaj~ pewne obowi~zki kanoni
kow, a przedewszystkiempowinnosc wspierania biskupa wpefnie
niu funkcyi duchownych i jurysdykcyjnych, 0 czem zaraz powil'my. 
Nadto obowi~zani slj; kanonicy do wspolnego odprawiania nabozen
stwa w chOrze, tak zwanych godzin kanonicznych, officium divi
num, officium chori (p. wyzej str 117), dalej celebrowania mszy 
wsp6lnej, missa conventualis w ten sposob, iz gdy jeden celebruje 
inni ~a swych miejscach (stalla) maj~ bye obecni. W ogole maj~ 
kanomcy dbae 0 naleiyte odprawianie llaboz811stwa w koseiele ka
tedralnym 10). Pierwotnie spe4'niali sami ten obowilj;zek; gdy jednak 
pozniej kapituJ'y do "'\vi~kszego dosz.!'y znaczenia a zarazem zaj~eia 
przy koseiele katedntlnym znacznie uros.!'y, ustanowiono obok ka
nonikow innyeh jeszcze duehownyeh jako zast~peow - vicarii, 
ktorzy nie b~d~c cz.!'onkami kapitu~y mieli sta4'e zaj~cie przy ko
seio:tach katedralnyeh. Instytucya wibryuszow, ktOrzy znow' mi~
dzy soblj; tworz~ osobne kollegia, utl'zymafa si~ dot~d; zazwyczaj 
wybiera ieh kapitud'a. 

II. Po za swem stanowiskiem korporaeyjnem kapituJ'a i jej 
eZ4'onkowie s~ pomocnikami biskupa, a to tak przy sprawowaniu 
~abozenstwa i innych funkcyi duchownych w kosciele katedralnym, 
Jak tez w zawiadywaniu dyeeezyi 11). Ten wspod'udzia£ w rZl}dach 
biskupich jest raczej obowi~zkiem, niz prawem; bo z regud'Y ~awi
slo od biskupa, ezy i 0 ile wyr~ezye si~ chce kanonikami. Sa atoli 
sprawy, ktore biskup poddae jest obowi~zany pod rozwag~ ka~ituJ:y, 
a to znow z dwojakim skutkiem. Niekiedy uchwad'a kapitnlv wiaie 
biskupa, niekiedy ma tylko eharakter radJ, ktorej uwzgl~dnie~ie 
pozostawione jest jego woli; wyrazajlj; to tak, ze w pierwszych 
wypadkach potrzebny jest con sen sus, w drugich con s iIi u m 
kapituly. 

Wedfug jus commune wymagajlj; konsensu kapitu~y l11ianowi
cie nast~pujlj;ce sprawy: 

10) c. 11. X. de celebr. missal'. IlL, 41 Trid. sess. 24. c. 12. de 
reform.; POl'. uchwaJ'~ kongregacyi concilii z 28. stycznia 1865 w Arch 
t. XIII. stl'. 450. ' . 

11) Trid. sess. 24 c. 12. de ref., sess. 25. c. 6. de ref. 

1) Zbywanie lub obci~zanie maj<}tku koscielnego 12). 
2) Ustanowienie Iub zniesienie prebend przy kosciofaeh kate

dralnych; tudziez wazniejsze przeistoczenia jako to poi~czenie, roz
dzia~, zniesienie beneficyow dyecezyalnych 13). 

3) U stanowienie koadjutora, jezeli kapitule sfuzy prawo wy

boru biskupa 14). 
4) N ad'ozenie nowych danin 15). 
5) Zaci~ganie poiyczek imieniem koscio~a, w ogole takie 

zobowi~zania, ktore mogl); przyniese uszczerbek koseiorowi, kapitule, 

lub nast~pcy biskupa 16). 
Biskup ma zasi~gn~e rady kapituJ:y: 
1) Przy mianowaniu prafatow i ich usuni~ciu 17). 
2). Przy wszystkich sprawach, ktore dotyczl); kapituly, 0 ile 

na to nie potrzeba konsensu 18). 
3) Przy ferowaniu wyrokow karnych na kapianow 19). 
4) W wazniejszyeh sprawach zarz~du l11aj~tkowego ~O). 
Nie ca~ej kapitufy, jednakowoz dwoeh starszych kanonikow 

ma biskup zasi~gn~e rady, gdy idzie 0 ustanowienie now ego semi
naryum, 0 zmian~ fundacyi, 0 rozpisanie odpustu lub kollekty 21). 

Zakres spmw wymagajlj;cych konsensu lub rady .kapitu{y, 
moze bye statutem tub prawem zwyczajowem zmniejszony Iub 
rozszerzony, byle zachowane by£y w tej mierze przepisy soboru 

trydenckiego. 
Gdyby biskup w wYl11ienionych sprawach nie zasiPcgn~r zdrmia 

kapitu£y lub w sprawach wymagajlj;cych jej przyzwolenia post~pil 
wbrew uchwale, zarzlj;dzenie jego na z~danie kapituIy moze bye 

uniewaznione ~2). 

a) c. 1. 2. 3. 8. X. de his quae fiunt a praelato sine con sensu 
eapituli III. 10. 

13) e. 8. cit., c. 2. de rebus eeeI. non alienandis in Clem. III. 
4.; Trid. sess. 24. c. 15 de reform. 

H) C. 1. de clerieo aegrotante in VIto III. 5. 
15) c. 9. X. de his quae fiunt III. 10. 
16) c. 4. eod. 
17) c. 4. cit. 
18) c. 10 eod. 
19) c. 5. eod. 
~O) c. 4. 5. eod. 
!1) Trid. sess. 21. c. 9. de ref., sess. 23. c. 18. de ref., sess. 

24. c. 12. de ref. sess. 25. c. 8. de ref., 
22) Jestto wi~c tylko tak zw. niewaznosc wzgl~dna, p. Hin

sC,hius II. 158. 
18* 



Stanowisko prawne kapitul'y inn~ przybiera postac, jesli bi
skuI' nie zarz~dza dyecezJ11;, b~dz to ze stolica biskupia jest osie
rocona (sedes vacat), bqdz to ze zaehodzi przeszkoda w nonnalnym 
zarzqdzie (sedes impedita). 0 tem b~dzie mowa w §§. 50-51. 

2. Archidyakonowie i wikaryu§ze generai:ni *). 

§. 48. 

Zwyczajnymi pomocnikami biskupa w zawiadywaniu dyecezyi, 
a mianowicie w sprawowaniu jurysdykcyi byli dawniej archidyako
nowie, a s~ teraz wihu'.J!usze generalni. 

1. Urzij;d archidyakonow si~ga juz pierwszych wiekow 
chrzescijanstwa. Jak nazwa wskazuje, byf archidyakon najstarszym 
z ustanowionych przy. kosciele, a mianowicie kosciele katedralnym 
dyakonow. A jak w ogole dziafalnosc dyakonow dotyczyJ'a nadzoru 
n:td naJezytem sprawowaniem naboz811stwa 1 opieki nad ubogillli, 
tak tez i archidyakon tellli gJ'ownie sprawallli pierwotnie byJ' ZRj~ty, 
majij;c procz tego nadzorowi swelllU poddane dyecezyalne ducho
wiens two. Juz od V. stulecia zakres dzia£ania archidyakonow 
rozszerza si~ coraz bardziej, gdyz biskupi pocz~1r si~ nimi wyr~czac 
w sprawowaniu wielu czynnosci jurysdykcyjnych. Powoli doszli 
archidyakonowie do bardzo rozlegfych praw jurysdykcyjnych: spra
wujij; s~dy biskupie, wizytujij; dyecezye, exalllinuj~ klerykow maj~cych 
si~ wyswi~cic, badajij; uzdolnienie kandydatow do dost~pienia urz~

dow koscielnych. maj~c telll samem w r~ku nadanie takowych, 
wykonujij; zresztij; nadzol' nad duchowienstwem, nieraz nawet usuwaj~ 
bene:ficyatow 1). Ta znakolllita wJ'adza archidyakonolll pl'zyznana 
popl'owadziJa niebawelll do tego, ze przestali uwazac si~ jako 

*) Literatura. Thomassin Vetus et nova disciplina P. 1. 1. 
2 c. 7-9 c. 17 sq., P. IlL I. 2. c. 32.-Andreucci De triplici Yicario, 
generali. capitulari et foraneo (Hier. eccles. I. 272). - P e d s c h 
Von dem Ursprunge der Archidiakonen, Oficiale u. Vicare, 1743. -
Binterim Denkwiirdigkeiten 1. 1. 386. 404. - Relfed Von den 
Rechten der BischOfe (183.2). §. 128. - Bottix De capitulis (1852) 
p. 89. nst. - Terrie de judiciis (1855) I. 359. -Moy de Sons 
Vom bischOfL Generalvical'. w Archiv. IV. (1859) 402. - Friedle 
Ueber den bisch. Generalv., tamze XV. (1866) 337. - Hinschius 
II. §. 86. nst. -- Encyklopedya koscielna (ks. Chodyllski) v. A1"chi-
dyakonowie I. 367. . 

1) Szczegolnie tit. de officio archidiaconi X. 1. 23. 
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delegatow biskupich, wykonujij;c raczej. swe . ~nkcye ja~o. przys~~
zajf);ce sobie z moey urz~du pmwa, mezawisle od woh 1 zleeema 
biskupiego. Riedy mianowieie w 10 i 11 stu~eciu pows~aly osob~~ 
okregi archidyakonackie i w ten sposob archldyakonowle wyzwohh 
si~ "z pod bezposredniego nadzoru biskupa, w~adza iC.h przekszta£c~~a 
sie zupe~nie w samodzielny urzf);d. Przeksztal'ceme to dope~ml'o 
si~ w wieku XII., oezywiscie z wielkim uS,zcz~rb~iem wfadzy 
biskupiej. W krotce tez biskupi i synody r~zwm~h .srln~ opoz~cy~ 
przeciw dyakonom, zwJaszcza ze ci bij;dz .to .samI, bij;~z, tez za 
posrednictwem ustanowionych z swego ramlema .urz~dmk?\: do
puszczali si~ zdzierstw i innyeh naduz!c 2). NaJsk~teczmeJszym 
srodkielll przeciw przewadze archidyakonow byJ'~ OSO?lste wy~on~
wanie jurysdykcyi biskupiej; gdzie ~a~ tego . b.lSkupl u?zymc ~le 
bvli w stanie ustanawiali pe~nolllocmkow, offwlales, ktorzy w lC~ 
u;:neniu w dy~cezyi sprawowali jurysdykcJij;, nie~ako w. konkurencYl 
z archidyakonallli. Na synodach dyeeezyaln~ch 1 prowlllcyonainych 
starali si~ procz tego odbierac archidyakonom Jedn~ atrybucJ11; po dr~
giej 3). Ale w zupeJ'nosci pozbawH archidyakonow ~awnego z~aczem~ 
dopiero sobOl' trydencki, stanowi~c,ze sij;dow~wtwo w. plerwszeJ 
instancyi nalezy wyl'ij;cznie do bisku~a, ze .WI~C ~rchldyak2no:n 
nie wolno dochodzic spraw mal'zensklch am krymlllalnych ), ze 
im nawet nie sl'uzy w~adza dyscyplinarna nad duchownymi 5), 
lecz lllogij; jedynie za wyraznem zezwolenien: biskupa wizytowa.c 
dyecezJ11; i 0 jej stanie zdac spraw~ biskupOWl 6~. Zarazelll_utrud.~ll' 
sobol' nabycie urz~du archidyakonowego, zastrzegaJij;c go dla dO~tOIOW 
Iub licencvatow teologii lub prawa kanonicznego 7). Tak ogramczony 
pozostaJ: ~rchidyakonat jeszcze w niektorych ~yecezya~h, ale bez 
wJasciwej jurysdykcyi; w polsce utrzymat Sl~ do konca zesz~ego 
wieku: Gdzie jeszcze dzis istnieje, jest albo urz~delll honorowym, 

2) P. c. 6. X. de censibus, exact. et ~rocur. III. 39: c. 6, X. 
de off. archid. I. 23. e. epist. Alex. III. ad 8morr arch. Pans. u Man-
si'ego XIX. 753 i wiele innych. . . 

3) W Polsee rownie jak w innye,h kra~ach w~ad~~ archldyako
now wzrosla nad mial'e i wywofala opol' wyzszego 1 lllzszego .ducho
wienstwa. Liczne ueh';aly synodalne sciesniafy. w~adz.1l archld~ako
nalniJ: _ p. w Encyklopedyi koscielnej I. 372. 1 W zblOfze W Ilzyka 

p. 47. 
4) 8ess. 24. c. 20. de ref. 

5) Sess. 25. c. 14. de ref. 

6) Sess. 24. c. 3. de ref. 

7) 8ess. 24. c. 12. de ref. 
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albo najcz~scie.i (n. p. w Krakowie) pOf!1Czony z godnosei~ kapituln~. 
Zakres ich dziafania okreslaj!1 w takim razie statuty kapitulne. 

II. W zwi!1zku z instytuc}'f! archidyakonow, a raczej w zwi!1zku 
z jej upadkiem pozostaje rozwoj innej instytncyi t. j. oficyakow 
i wikaryuszow generalnych. Jak juz wyzej nadmieniono, 
wprowadzili ich biskupi w XUI. wieku chc!1c w ten spos6b obalic 
zbyt rozlegf!1 w~adz~ archidyakonow. Mia£ w tym celu biskup 
delegata przy swym boku, jakotez w kazd:ym okr~gu archidyako~ 
nackim; pierwszego zwano offi cialis, albo dcarius generalis 
drugiego 0 ffiei ali s foraneus 8). Odk!1d upad£a jurysdykcya archi~ 
dyakonow, nie bylo tez potrzeby ustanowienia delega.tow po za 
stolic~ biskupi!1. Natomiast pozostaJ' urz!1d o:ticyafa czyli wikarego 
generainego i utrzyma! silZ po dzis Cizien w koscieIe. 

W ogoie nie jest biskup obowi~zany miee wikarego genel'ainego, 
chyba ze sam nie jest w stanie zawiadywae nalezycie dyecezn; 
w takim bowiem razie moze go papiez, a wzgl~dnie congregatio 
super negotiis episcoporum zniewolic, aby ustanowH wikarego 9). 

Wladza wikaryusza jest zlecona, vicaria et delegata, to jest 
on sprawuje poruczone sobie czynnosci jedynie jako pe!nomocnik 
i zast~pca biskupa. Zatem idzie, ze w!adza wikal'ego tak daleko 
tyIko sil2ga jak udzielone mu pe!nomocnictwo. Mandat biskupi okresla 
pl'zeto zakres dzialania wikarego. Jezeli w dekrecie nominacyjnym 
w tej miel'ze nie ma innego postanowienia, uwazae naleiy wika~ 
ryusza jako generalnego peJ'nomocnika, a wil2c jako umocowanego 
do zast~pywania biskupa we wszystkich czynnosciach jurysdykc:yj
nych. Od tej zasady s~ atoli wyj~tki; niekt6re bowiem sprawy 
zlecone bye mog!1 wikal':yuszowi tylko na podstawie szczegoJ:owego 
pefnomocnictwa, mandatum speciale. Takiego mandatu wymagaj:); 
ustaw:y: do sprawowania st),downictwa w sprawach karnych i dyscy~ 
plinal'nych 10); do nadawania prebend Iiberae collationis episcopalis 11); 
do wyda wania dimissoryaliow, chyba ze biskup przebywa d~uzszy 

8) Juz dawniej wspominaj<j: zr6d~a 0 delegatach biskupich, zo~ 
wilj,c ich niekiedy officiales lub vicarii, ale nie byli oni stal'ymi urz~
dnikami jak p6zniejsi wikaryusze. W tem znaczeniu mowa jest 0 nich 
dopiero w liber sextus, mianowicie c. 2. 3. de officio vicarii I. 13. 
c. 3. de temporibus ordinationum r. 9., c. 1. de officio ordinarii r. 16. 

9) 0 sposobie zamianowania i kwaliiikacyi wikarego gener. 
w rozdziale 0 rozdawaniu urz~d6w koscielnych. 

10) c. 2. de officio vicarii in VIto I. 13. 
11) c. 3. cit. 
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• l ' ( W ze' stl'. 107); do udzielania dyspens ~,r~y 
czas poza dye~~zH, .p. ! J .. h delicto occuito oczyw1scle 
wszelkich wadhwosclach 1 cenzur::hC e~ t lko od cri~en haeresis 
o ile biskup sam mlt moc dyspensowama o~o\:e '0 mandatu nie moze 
generalny wikary nawe~ na mo~y s;cze

g 
. 13) g W drodze analogii 

dac dyspensy 12); do wlzytowallla yecez~1 .'" alne 0 
i prawa zwyczajowego l'ozszerzono owe wYJ~tkl, zltdaJ~c ~pecy ~1 
malldatu takz"e: do zwo~ywania synod6w" ~s~anaWlallla .. nowYbe~ 

. d' lub klasztor6w przedsiebrania wazmeJszych zm:an ": 1 
Ulze ow ,0 t' b ama maJat m 
ne:ti~yach, przyjmywania rezygnacyi bene:ticya ow, z. yww spra~ach 

. . l' d stow i rozgrzeszema 
koscielnego, udZle ama 0 pu. .' . ach 

biskupowi zastrzezonych, wl'~eSZCwi~l'kdaoI.UydZgl:~:~:l!yyS~:~:a;esP~~s~upa 
" , k' hit) Zl'eszta moz " . . . . 

ma~zens IC. ", . . zakl'esu dzialania (Junsd1ctlO 
tyl1~o,,: spra.wach. w~as.elwe:h ~~~e biskup sam tylko w charakterze 
ordmana), me zas w sprawac , 
delegata papieskiego ma sobie zlecone. . . '.' 

Z istot:y w~adzy wikaryusza, jako Jul'ysdykcY1 zieconeJ, nadaJ~ 
golnosci jeszcze nastepuj!1ce konsekwencye: 

si~ W szcze . v. d k - a wikarego to znaczy 
a) Ooram episcopo ustaJe JUl"Ys Y ~y ., 'kt' l'~ 

biskup zawsze mocen jest sam przedsl~WZlltC akt, ory z eCI 

wikaremu . m wikarego nie ma miejsce' odwo~anie 
b) Przeciw orzeczemo· . ' d 

. 'obaj, biskup i jego wlkal'Ysz, Je n~ 
si~ do biskupa, pomewaz II 'mozna tylko wprost do drugiej 
t . instancya' appe owac . 

s anowllt ,~ , . . , biskupa zazalenia przeClw 
. t . 15) W oino zas wnOS1C u . 
ms ancYl. ~ d' l' rosbe 0 przewroceme do 
orzeczeniom przedstanow~zym: a, eJ ,~ a" to z tej pl'zyczyny, 
d t nu i zazaleme mewaznOSC1, 

a w.nego, sa. enione . sl'odki prawne takze przed s~dzi!1 orzeka~ 
pomewaz wy~~ . ('udex a uo) wnoszone bye mog!1. 
jacym w lszeJ mstancYl J q h 1. "C1' quoad univer-
" .. e praw swyc w ca~os , 

c) Wikary me moz , L. • wolno mu tylko ustanowic 
sitatem causarum, przelac na mneg~~ 

subst"tuta dla spraw poszczegolnych ). 
l k' ody zgasni~cia w~adzy 
. d) T~umacz!1 si~ z t!1d t~ ze, ~~w 

wikaryusza. Ust~je ona w szczegolnoscl. 

12) Trid. sess. 24. c. 6. de ref. 
18) Trid. sess. 24. c. 3. de ref. 

14) P. Friedle cit. stl'. ~60.. 1. 4., c. 3 de appellationibus 
. 15) P. c. 2. de consnetudme m VIto 

in VIto n. 15. . ~. r zowie si~ zazwyczaj 
16) S b t.ytut przez wlkarego u"tanoVVlOn} 

n so. k' s gerens. 
locum tenens, zamlanowany przez bis npa Vlce 
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1) W skutek odwo./'ania. Biskup moze kaZdego czasu ograniczyc 
w./'adz~ wikaryusza, moze tez zupe.lnie takow~ uchylic, a to odwo
J'anie (revoeatio, remotio) jest wazne, ehocby zupe./'nie by./'o dowolne. 
Ze wzgl~du jednak na powag~ w./'adzy koscielnej i na dobr!); sJ'awf2 
wikaryuszow generalnych, uswif2ci./'a praktyka kongregacyi bi'lkupiej 
zasadf2, ze bez waznego powodu nie wolno biskupowi zlozyc wika
rego z urzf2du. Pokrzywdzonemu s./'uzy apelaeya do kongregacyi, 
ktOra moze polecic biskupowi, aby wikaremu urz!);d przywr6ci./' 17). 
PrzRciwnie moze znowu sarna kongregacya usun!);c wikarego za 
przewinienie lub naduzycie w./'adzy urz~dowej. 

2) Wed./'ug zasady prawnej "extinetum est mandatum nnita 
voluntate" gasnie mandat wikaryusza, jesli biskup popadJ' w chorobf2 
umys./'ow~. 

3) Rownie usta.ie wJ'adza wikarego z ustaniem jurysdykcyi 
biskupiej; a zatem w szczegolnosei, gdy biskup umrze 18), urz~du 
swego sif2 zrzecze, gdy zlozony zosta./' z urz~du, lub przeniesiony 
na inne biskupstwo, niemniej i wtedy, gdy praw swych jurysdyk
cyjnych wykonywac nie moze z powodu k1l!twy, suspensy lub 
interdyktu 19). 

4) Mandat wikarego moze wreszeie takze zgasn!);c w skutku 
zrzeczenia si~, czyto wyraznego, czy domniemanego. W szeze
golnosd nalezy uwazac jako rezygnaeYl!, jesli wikary wydaJiJ' si~ 

z dyecezyi z zamiarem nie wroeenia do niej. 
Z reguJ'y rna biskup jednego tylko wikarego; wolno mu jednak 

ustanowic ich kilku 20), byle kazdy z nich rezydowd w stolicy 
biskupiej, a wi~c niemiaJ' przekazanego sobie osobnego okr~gu 21). 

17) Friedle cit. p. 17. 
. 18) Tylko wikary g~neralny dycezyi rzymskiej (kardynaf, p. wy-

zeJ str. 177 n. 6) zatrzymuJe po smierci papieza swoj urz'l;d ail do wyboru 
nast~pcy. . 

19) C. 1. de officio viearii in VIto I. 13. Czynnosci atoli ktore 
wikary przedsi~wzi'!;./', zanim jeszezt' dowiedzial' sie 0 zgasni~eiu 'jurys-
dykeyi biskupiej, pozostajlj; waine. v 

20) Wedfug zdania niektorych autorow, p. ]'riedle cit. 348, 
Hi~s c~i us II. 220., pot!,zebuje biskup na to osobnego upowaznienia 
paplesklego. We fr.ancuskIeh dyecezyaeh jest po dwoch, w arehidyece
zyaeh po trzech wlkarych generalnych, p. And 1'6 Cours de legislation 
IV. 515. 

, 21; I oil .tej 7egufy 8'1; jednak wyj'!;tki, mianowicie w dyeeezyaeh, 
ktore S.l~ rozcl<);gaJ'I; n~ terytoryum wi~cej niz jednego panstwa; tak 
n. p. blSkup wrocl'awskr ma osobnt'go wikarego w Cieszynie dla austry
ackiej ez~sci swej dj'ecezyi. 
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Cz~sci!); wikaryuszowi ku pomocy, CZf2SCI'l; zamiast wikaryusza 
ustanowiona jest w nowszych czasaeh wsz~dzie osobna wJ'adza 
wikaryatem generalnym (officya£atem), u nas zwykle kOllSY~ 
storzem lub ordynaryatem zwana. Nalez!); do niej zazwyczaJ 
czynnosci administracyjne, podczas gdy dla sprawowania sl!do
wnictwa, w szczeg6lnosci w sprawaeh maUenskich, ustanowione 
s~ osobne wJ'adzy dyecezyalne i metropolitalne 22). Konsystorz 
wyr~cza biskupa wza./'atvdaniu zwyHyeh spraw administracyjnych, 
posredniczy zwJ'aszcza mi~dzT biskupem a duchowiellstwem i w./'a
dzami rz!);dowemi; zreszti); zakres jego dziafania zawis./' zupe!nie 
od biskupa. Przewodniczy albo wikary generalny, albo gdzie go 
niema, sam biskup lub wyznaczony przez niego zast~pca; na assesso
row ezyli mdc6w konsystoryalnych zwykl biskup powofywac kano
nik6w, niekiedy takze innych duchownych, a nawet osoby swieckie 13). 
Z konsystorzem jako wJ'adz!); obraduj!);ci); poJ'i);czona jest kaneelarya 

biskupia, zwykle z kanclerzem na czele. 

3. Pom.ocnicy ze €!wi~ceniem. billlkupiem.. 

§. 49. 

I. Wikary generalny wyrf2cza biskupa w ezynnoscifwh jllrys
dykcyjnych, nie moze zas nie maj!);c swi~cenia biskupiego zasti);pic 
go takze w sprawowaniu funkcyi sakramentalnych. Pod tym wzglf2dem 
potrzebuje tedy biskup innych jeszcze pomocnikow, w wif2kszych 
zw./'aszcza dyecezyach, gdzie nie jest w stanie sprawowac osobiseie 
wszystkich funkeyi, swi~cenia biskupiego wymagahcych. Ku temu 
s!uzyla dawniej instytucya biskupow wiejskich, ch 0 repiseo pi, 
kt6rych juz w III. wieku na wschodzie spotykamy 1). Biskup 

22) 0 tem w rozdziale 0 s'l;downictwie. W Niemezech te wfasnie 
s'I;dy zowi'l; ez~sto konsystorzami n. p. w Bawaryi. 

23) N. p. we Lwowie konsystorz metrop. fac. skl'ada si~ z arey
biskupa jako prezesa, wszystkieh kanonikow gremialnyeh . jako .asseso
row i referenta z po za grona kapituJy; ruski z metropolIty, wlkarego 
generalnego i z radeow i referent6w konsystoryaln~eh,. z ~api~ufy.i z po 
za jej grona powofanych i t. d. P. co do dyecezYl memlecklCh 1 me
miecko-austryaekieh: S eh ul t e Status dioeeesillm eatholicarum 1866. 
Niekiedy nadaje biskup tytUf honorowy "railey konsystoryalnego." 

1) P. HrabanusMaurus (p. str. 23) Liber de chorepiscopis 
eu Mansiego XVI. 872). - Thomassin Vetus et m. disciplina. P. 
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dyecezyalny bowiem mia~ przydanych innyeh biskupow, ktOrzy 
w osobnych okr~gach wiej~kich wykonywali w jego zast~pstwie 
jura ordinis episcopalia. 2), Pozniej nastali chorepiscopi takZe na 
zarhodzie, gdzie ich CZ~8to powofywano do zawiadywania dyecezyi 
w czasie sediswakansu. Gdy jednak coraz wi~cej w obee biskupow 
dyeeezyalnyeh przywfaszezali sobie wfadzy, gdy nadto maj~c po
wierzony tymezasowy zarz'i;d dyecezyi roznyeh dopuszczali si~ 
naduzyc, powstafa przeciw cafej instytucyi silna ze strony biskupow 
opozycya. Juz w IX. wieku lirzne synody, zwfaszcza frankonskie, 
ograniezaj'i; prawa biskupow w18jskich 3), a w zhiorze Pseudoizy
dorowym ca.ty szereg przepisow wprost przeciw tymze jest wy
mierzony. W ci'i;gu tez X. wieku zaprzestano w wi~kszej cz~sci 
dyecezyi mianowac chorepiskopow; najdfuzej, bo do pocz'i;tku XIII.. 
w. utrr,ymali si~ w Irlandyi. Niekiedy dawano kantorom w kapitufach, 
tudziez archidyakonom tytuf chorepiscopi 4). 

II. Miejsce biskupow' wiejskich zaj~li poiniej episcopi in 
partibus infidelium (p. wyzej str. 144) i sfl;jeszcze teraz pomo- -
cnikami biskupa w sprawowaniu funkcyi pontyfikalnych. W stosunku 
do biskupa dyecezyalnego zowifl; si~ takZe episc. suffraganei 5) 

lub auxiliares. 

Ustanowienie sufragana wymaga zezwolenia papieza, ktory 
je udziela na prosb~ dotyczfl;cego biskupa przedfozonfl; za posrednic
twem kongregacyi konsystoryalnej lub kongregaeyi de propaganda 
fide, gdy idzie 0 dyecezJ1j; pocldanfl; tej kongregaeyi. W swej prosbie 
ma biskup wykazac, ze mu sufragan z waznych powodow jest 

I. 1. 2. c. 1. - Binterim Denkwiirdigkeiten I. 2. 386. -- "\Veiz
s 11 eke r Del' Kampf gegell den Chorepiscopat des frankischen Reiches 
1859. - Phillips II. §. 74. - Hinschius II. §. 85. 

2) Sporua jest kwestya czy Chorepiscopi byli juz pierwotnie bi
skupami, czy te.z pierwotnie dawano to miano proboszczom wi~kszych 
kosciolow wiejskich. P. 0 tem Phillips II. 99. H efe Ie Ooncilieng. 
I. 747. Hinschius II. 162. . 

3) P. mianowicie synod paryski 1'. 829, synod w Meaux w zbio
rZe Mansi'ego t. XIV. str. 556. 829. 

. 4) Ta nazwa kantora polega jednak na innej etymologii; znaczy 
bowlem tyle, co chori episcopus, podczas gdy nazwa biskupa wiej
skiego pochodzi od X(a~Ct wies w przeciwstawieniu do miasta. 

5) Nazwa "episcopus suffraganeus" ma zatem dwojakie znaczenie: 
w stosunku do metro polity kazdy biskup jest 8ufraganem, w stosunku 
za~ do biskupa dyecezyalnego jest sufraganem episc. in partibus. Ze 
eplscopUS in partibus nie zawsze jest sufraganem, lecz niekiedy samo
istn'l; zajmuje posad~, nadmienilismy juz na str. 144, 
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potrzebny, i ze tenze zapewnione ma dostateczni' utrzymanie 8). 
Sufragana mianuje papiez albo na czas urz~dowania proszltcego 
biskupa, tak ze z jego smiercilf lub przeniesieniem gasnie tez 
urz:):d sufragana, alba stale, biskupowi "pro tempore existenti". 
W niektorjch dyecezyach wi~kszych ustanowienie sufraganow 
wesz~o w zwyezaj, tak iz papiez po ust:):pieniu jednego 7.wyH mu 
zaraz mianowac nast~pc~ 1). Biskupowi, ktory jest kardynafem, tem 
samem nalezy si~ sufragan 8). 

Nominacya papieska nie nadaje jeszcze sufraganowi prawa 
przedsi~brania funkcyi biskupich, pokq;d go biskup dyecezyalny ku 
temu nie upowazni mandatem b~dz szczego~owym bi}di ogolnym 9). 
Jurysdykcyi sufragan jako taki niema; zdarza si~ jednak cz~sto, 
ze bh;kup sufragana swego ustanawia zarazem wikarym generalnym. 

B~d'i;c rzeczywistym biskupem nie podJega sufragan co do 
swej osoby biskupowi, lecz bezposrednio papiezowi. 

4. Nadzwyczalni pomocnicy i zast~pcy bisknpa. 

a) Zarza,.d dyecezyi sede impedita *). 

§. 50. 

Sedes impedita nazywaj~ kanonisci stolicf2 biskupi~, gdy 
zachodzi przeszkoda w prawidfowym zarz~dzie dyecezyi. Przeszkoda 
ta na roznych polegac moze powodach, i tak: 

I. Biskup sta4' si~ niezdolnym do sprawowania rZ'i;dow dla 
podesz~ego wieku lub dla choroby fizycznej czy umysfowej. Gdy 

6) Dekret Piusa V., ktory przytacza Fagnani Jus canonicum 
(ad c. 1. X. de privil. V. 33)., przepisuje jako minimum 300 dukat6w 
w zl:ocie (oko~o 2600 frankow). W Austryi wyznacza si~ dotacya z fun
duszu religijnego. 

7) W ed~ug ustalonej w tej mierze praktyki nienadaje nigdy pa
piez nast\lpcy t~ sam~ dyecezYl); (in partibus), ktor'l; mial jego poprze
dnik w sufraganacie. 

8) Conc. Later. 1515. w zbiorze Hardouina IX, 
9) Trid. sess, 14, C. 2. de refor. 
*) Uteratura, S c h mi e r De coadjutoribus et coadjutoriis per

petuis (w Jurisprud. pract. consiliaria 1737 i osobno 1724). _. Held 
Das Recht zur Aufstellung eines Ooadjutors mit der Nachfolge 1848.
Phillips Vermischte Schriften t. II. 304. - Hinschius II, §. !:l9, 
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z. tego jedYllie po~odu nie wolno :ved.J'ug ustaw koscielnych zIoiye 
blskupa z urz~du ), radzono soble w dawnych czasach w ten 

s~~s~b., IZ, Powofywa~o do zarzltdu dyecezyi sltsiedniego biskupa, 
pozmeJ zas ustanavnano osobnych w tym celu pomocnikow zwa
nych coadjuto res 2). Ustanawia.J' ich dawniej metropolita lub 
synod prowincyonalny, poiniej papieze zastrzegli to prawo w zasa
dzie dla siebie,· dozwalajltc atoli, aby w dyecezyach oddalonvch 
miasto papieza biskup wespo.J' z kapitu.J'1t ustanowie mogIi koadjut~ra. 
Cz~sto ko.adjuto~orr: zapewniano nast~pstwo w biskupstwie (jus 
succedendl), a mek16dy znowu w.fasnie tylko w tym celu ustanawiano 
~oadjutor6w , ,aby mie.c z gory zapewnionego dla biskupa nast~pc~ 
1 w ten sposob zapob16dz zabUl'zeniom elekcyjnym. Tych nazywano 
coadjutores perpetui cum jure succedendi, w.J'asciwych zas 
pomocnikow coadjutores temporarii. 0 pierwszych mowic 
b~dziemy w nauce 0 nadawaniu bl:meficyow. Co do koadjutorow 
czasowych wydaf pnpiei Bonifacy VIII. bliisze przepisy 3) ,ktore 
pozosta.J'y podstawt); dzisiejszego prawa. 

Co si~ najpierw tyczy ustanowienia koadjutol'oW mogt); zajsc 
trzy wypadki: Po pierwsze biskup sam chce ustanowic koadjutora 
nie mogt);c dla przeszkod fizycznych zawiadywae dyecezYt);; w takim 
razie mocen jest to uczynie za przyzwoleniem kapitu,ty, uchwalonem 
bezwzgl~dnt); wi~kszoscit); gJ:osow. Po drugie biskup jest chory na 
umysle: wtedy kapitu1'a sama u,stanowic moze koadjutora" d0 
waznosci dotycz~cej uchwnl'y potr-zeba atoli dwoch trzecich g1'osow' 
ma takze kapitu.J'a zdne 0 tem spravv~ papiezowi. Vlreszcie zajs6 
moze te~ ~vypadek.' ze biskup zdrowy na umysle sprzeciwi<t si~ 
ustanowlenm koadJutora, chociaz kapitufa potrzeb~ tego uznaje. 
Nie moze w tym wypadku wybrae koadjutora, lecz ma sie odniesc 
do papieza, kMry zarzt);dza co uzna za stosowne. Zreszta i w pier
wsz!ch dwoch wypadkaeh biskupi i kapitufa dziaja,it); jak~ del~gaci 
paplescy; papiez przeto kazdego czasu sam koadjutorow moze 
zamianowac. 

. ~oadjutor wykonywa wszystkie prawa jurysdykcyjne biskupie, 
o lIe blSkup dyee. (epise. coadjutus) pefnic ieh nie chce lub nie moze, 
z tem jednak ograniezeniem iZ mu majl!-tku koscielnego zbywac 

1) c. 1. 5. 6. C. 7 guo 1., c. 5 X. de cIeri co aegrotante III. 6. 
2). Instytu~ya koadjutorow jest dawna, ale nazwa " coadjutores " 

pochodzl z czasow Innocentego III. POI'. C. 5, X. de cler. aegr. III. 6. 
S) c. 1. de clerico aegrot. in VIto III. 5. 
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nie wolno. Rozumie si~ zresztlt, ze funkcye sakramentalne pefnic moze 
tylko, jesli posiada swi~cellie biskupie. Biskup zp,s, kt6remu ustano
WiOllO koadjutora, nie moze komu innemu zleeac ezynnosci 
jurysdykcyjnyeh, ktorych sam nie peJ'ni, nie moze przeto tabe usta
nowic wikarego generalnego. W~adza koadjutora ustaje, skoro 
episc. coadjutus odzyskaJ zdolnosc zawiadywania dyecezyt);, albo 
stale z biskupstwa ustltPii; usunlte moze koadjutora tylko papiez. 

II Biskup przemocl!- usuni~ty jest odzawiadywanin dyecezyi
kwestya, ktora niestety polskich biskupow pod panowaniem rosyj
ski em i pruskiem bardzo blisko dotyczy, a w nowszych czasach 
z powodu nieprzyjaznego koscio.J'owi ustawodawstwa w Niemczech 
wi~kszej niz kiedykolwiek dawniej nabra.!'a donios:I'osci. ,J est pod 
tym wzgl~dem mi~dzy kanonistami wiele sporu; zdaje mi si~ jednak, 
ie byle BciiSle rozebrac t~ kwestYtl; ze stanowiska prawnego, rozwit);
zanie jej nie nadarzy ,viele trudnosci. Majltc przedewszystkiem na 
uwadze, ze urz1);d biskupi jako od w1'adzy kOBcielnej nadany tak 
tez tylko przez w.J'adz~ koseielnlt odj~ty bye moze, musi kazdy 
przyznac, ze ani uwi~zienie lub banicya biskupa, ani w ogole 
zaden akt wladzy swieckiej nie sprowadza oproznienia stolicy 
biskupiej, owszem, ze jakiekolwiek faktyczne zajdt); przeszkody, 
biskup de jure nie przestaje bye rZ1);dc~ swej dyecezyi. Za tem 
idzie w dalszej konsekweneyi: 

a) Jezeli uwi~ziony Iub wygnany biskup pozostawi{ wikarego 
generalnego, tellze sprawuje dalej l'zt);dy koscielne, pok~d przez 
biskupa nie zostanie odwo.fany lub winny prawny spos6b mandatu 
nie straci; 

b) to samo dotyczy zast~pcy, ktorego biskup z wi~zienia 

lub wygnania zdofa ustanowic; 
c) gdy nie ma wymiBnionych zast~pcow, ani tez biskupowi 

niepodobna winny sposob zarzt);dzac dyecezYt);, nie pozostaje nie 
innego, jak udac si~ do papieza 0 ustanowienie nadzwyczajnego 
zarz~du; rna to uczynie kapitufa, ktora na razie zarzt);dza, czego 
nieodzowna wymaga potrzeba; 

d) w zadnym zas razie !lie wolno kapitule mmzac stoliey 
biskupiej jako wakujfl:cej, a wi~c nie wolno jej wybrae wikarego 
kapitulnego 4). 

~) Formu.luj[):c w powyzszy sposob moje zdanie 0 poruszo~~j .tu 
kwestyi, odsti,!puji,! od inuych autorow 0 tyle, ze zarzueam rOZlllC~ 
a) czy biskup uwii,!ziony lub wyguauy jest przez rZ<ed w:r~sny lub 
obcy, jak n. p. Walter §.143. Phillips Lehrb. §. 161., rowm6 b) czy 
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III. Jeieli biskupa spotkafy Ci~ZSZfl kary koscielne, rnianowicie 
kl1ttwa lub suspensya, ustaje tern samem jego jurysdykcya, a z ni:e 
tez jurysdykcya wikaryusza generalnego (p. wyzej str. 200). Gdy 
jednak stolica biskupia przez to nie jest oprozniona, nie wolno 
kapitule postf[pic jak przy sediswakancyi, to jest wybrac wikarego 
kapitulnego, lecz rna sif2 udac do papieza celem ustanowienia 
nadzwyczajnego administratora lub apostolskiego wikarynsza. Dekret 
nominacyjny oznacza zarazern jego zakres dziafania; gdyby, zas 
w tej rnierze nic nie postanowiono, uwazac nalezy wikaryusza 
apost. jako uprawnionego do wykonywania wszelkiej jurysdykcyi, 
z wyjf):tkiem zbywania nieruchomosci. Obecnie, gdy tylko papiez 
wydac mozl' na biskupa wyrok suspensyi lub kll}twy, juz sam 
wyrok karny postanawia, co si~ rna stac Z zltrzl}dern dyecezyi. 

b) Sed e va can t e *). 

§. 51. 

Zarzf):d dyecezyi w czasie wakansu sprawowalo pierwotnie 
duchowienstwo koscio£a katedralnego, to jest presbyterium biskupie. 
Pozniej poruczal papiez lub metropolita zarz~d dyecezyi s~siedniernu 

rz~d ten jest katolicki, chrzescijanski lub nieehrzeseijanski, jak pr6ez 
tamtych n. p. Richter §. 136. Hinsehius §. 89. Slj;dz~, ze Slj; to 
okolieznosci podrz~dne, kt6re wy~uszezonych w texcie zasad naruszyo 
nie moglj;. Za mn,~ tez przemawiaj1t wszystkie w tym przedmioeie za
pad~e orzeczenia kuryi, jako to breve Grzegorza XVI. z 9 maja 1838 
w srawnej sprawi6 kolonskiego areybiskupa Droste - Viseheringa (p. 
Denkschrift des heil. Stuhles oder urkundliehe Darlegung der Thatsa
chen, welche der Wegfiihrung des Erzb. von Coln vorausgegangen 
u. gefolgt sind, 1838) orzeczenie kongl'egacyi episcoporum z 3 maja 
1862. (Archiv. IX. 444) dotyczlj;ce neapolitanskich dyecezyi, zachowa
nie si~ kuryi i episkopatu polskiego wobee krak6w rZlj;du l'ossyjskiego 
po r. 1861, niemniej jak w obee post~powania rZlj;du pruskiego. Po
stano wienie Bonifacego VIII. (c. 3. de suppl. neglig. praelat. in VIto 
I. 8) 0 porwaniu biskupa przez pogan lub sehyzmatyk6w nie uwazam 
jako wyj'1tek, lecz jako stwiel'dzenie zasad w texcie podanych i powo
J:uj~ si~ w tej mierze na orzeczenie kongr. trydenekiej z 7 wrzesnia 
1683 w Richtera wydaniu p. 370. 

5) c. 42. de election. in VIto I. 6. 
*) Literatura. Pr6cz pism cyt. w §. 46.: Ritter Del' Capitular 

Vicar 1842 - Rau Die Rechte del' Domeapitel wahrend del' Erledi
gung oder Verhinderung des bisehOft. Stuhles w Tubingcr theo!. Qual'-
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biskupowi (l'isitator, interventor, intercessor) 1). Riedy w wieku 
XII. i XIII. kapituly uzyska~y prawo wybierania biskupow , przesdo 
tez na nich prawo zawiadywania osierocon~ dyecezn 2). Sobol' 
trydencki uznaj1tc to prawo kapituJ'y, okresliJ' bliiej sposob wyko
nywania takowego 3). WedJ'ug dzisiejszego prawa kapituJ'a obhwszy 
bezposrednio po zawakowaniu zarz~d dyecezyi winna w osm dni 4) 
wybrac administratora dla zarzf):du maj~tkowego (oeconornus), a dla 
sprawowftnia J:eszty z urz~dem biskupim pol1tczonych czynnosci 
jurysc!ykcyjnych wikarego kapitulnego (vicarius capitularis). 
Po bezskutecznern up£ywie tego terminu przechodzi prawo ustano
wienia wikarego na metropolit~, lub gdyby wfasnie kapituJ'a 
metropolitalna zaniechafa wyboru, na najstal'szego sufragana, przy 
dyecezyach wyj~tych na najbliiszego bitlkupa 5). Jeieli zas 
wakuje stolica biskupia, nn ktorf): Jure devolutionis przechodzi ustano
wienie wikftrego, wykonywa to prawo kapituJ'a 6). Gdy wikary kapi
tulny umrze, lub winny sposob ust~pi, rna kapitufa w ten sam 
sposob ponowic wybOr. Wikary kapitulny rna miec przynajmniej 
25 lat i posiadac dostateczllf): znajornosc prawa koscielnego 7). 
WybOr niezdolnego uwaza si~ jako zaniechanie wyboru. Jeieli 
w gronie kapituJ'y znajduje sif2 kandydat maj~cy te warunki, ma 
go kapitub przed innyrni wybrac, w braku zas uzdolnionego moze 
uczynic wybor takie z poza swego grona 8). Pius IX. w kOllstytucyi, 
o ktorej nizej mowa, ponawiaj~c przepis Piusa VII., wzbroni~ pod 
ci~ikiemi karami ustanawiac wikarym tego, kto na biskupstwo 

talschr. 1842. - Phillips Vermischte Schriften II. 231 - Hin
schills II. §. 88. 

1) C. 22. C. 7. quo 1., c. 16. 19. D. 61. 
2) C. 14 X. de majoritate et obedientia I. 33. e. 2 X. ne sede 

vacante aliquid innovetur III. 9. 
3) Trid. sess. 24. c. 16 de ref. 
<) Termfn liczy si~ od chwili, kiedy kapitul'a otrzyma~a auten

tyczn~ wiadomosc 0 zawakowaniu stolicy, p. Bened. XIV. de synodo 
dioec. 1. 2. c. 9. 

5) Trid. cit. 
6) Tak orzelda kilkakrotnie kongr. trydencka, p. Richtera edy

eya p. 375., wedl'ng nchwal' zgromadzenia biskup6w z r. 1858 (P. 
Archiv. IV. 626) dewolwuje w tyill razie to prawo na najstarszego 
sufragana. 

7) Trid. cit.: "qui saltem in jure canonico sit doctor vel licen
tiatus, vel alias quantum fieri poterit idoneus" 

8) P. Ol'zeczenia kongregaeyi tryd. w Ric h t era p. 373. 
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ptzez wybor lub nominacYf! jest jut przeznaczony, a nie uzyskal 
koniirmacyi.-Z regu4'y wybranyma byc tylko jeden wikary, wyjltt
kowo moze kapitU4'a, gdzie taki zwyczaj istniE'je, wybrac dwoch 
lub wi~cej 9); mianowicie jesli dyecezya powsta4'a z poff!czenia 
dwoch dyecezyi odr~bnycb, moze dla kazdej osobny byc wybrany 
wikary. Oeconomus, czyli jak go u nas zwykle nazywajf! admini
strator, moze byc wybrany z poza grona kapituly, a nawet z pGsrod 
osob swieckieh. 

Z chwil1): ustanowienia wikarego kapitulnego wladza jurysdyk
cyua .biskupia przechodzi z kapituJ'y na wikarego. Wikary kapitulny 
nie jest jednak peJ'nomocnikiem kapitufy, lecz sprawuje jurysdykcn 
z mocy wlasnego prawa, r6zni1):c si~ tern zasadniezo od wikarego 
generalwlgo. Z t1):d tez kapitula ustanawiajf!c wikarego, nie moze 
ograniczyc jego wladzy ani co do rozcif!g~osci, ani co do czasu 
i nie rna prawa ritZ uczynionego wyborn cofnf!c lub wikarego 
usun1):c; moze tylko w razie przewinienia lub zaniedbywania 
obowi1):zkow wniesc zazalenie do kogregacyi episeoporum. Przepisy 
te ponowif papiez Pius IX. w konstytucyi "Romanus Pontifex" 
z 28 sierpnia 1873 pot~piaj1):c stanowezo wszelk1): prakty k~ prze
ciwn1): 10). Zakres dzialania wikarego kapitulnego, lub kapitufy, 
zanim wybraJ'a wikarego, obejmuje wszystkie prawa jurysdykcyjne 
biskupie z wyjf!tkiem tych, ktore ustawy wyraznie z ich zakresu 
wyl1):ezaj1):. WyJ1):ezone S1): mianowicie nast~puj1):ce sprawy: ' 

1) Nadawanie prebend i beneiicy6w liberae collationis, jesli 
takowe biskupowi wy~1):cznie, a nie wsp6lnie z kapitU4'lf przysJ'uza 11). 

2) Zbywanie i wszelkie wazniejsze zmiany co do majlftku 
biskupiego lub kapitulnego, wedfug zasady ne sede vacante aliquid 
innovetur 12). 

9) Deklaracya kongr. tryd. z marca 1863, de toleranda consue
tudine duos aut plures eligendi vicari os capitulares, w Archiv. IX. 444. 
Taki zwyczaj istnieje mianowicie we Francyi p. Andre Droit Canon 
II. 156. 

10) Text w Archiv t. 31. str. 181 '" "declaramus et decerni
mu.s totam .ordinariam episcopi jurisdictionem, quae vacua sede episeo
pall ad capItulum venerat, ad vicarium ab ipso rite constitutum om nino 
transire, nee ullam hujus jurisdietionis partem posse capitulum sibi 
reservare, neque posse ad certum et definitumtempus vicarium con
stituere multoque minus removere." 

11) C. 2. X. ne sede vacante aliquid innovetur III. 9. c. 1. de 
institutionibus in VIto III. 6., c. 1. ne sede vacante in VIto III. 8. 

12) C. 1. X. ne sede vacante III. 9. 
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3) Wizytacya dyecezyi i odprawianie synod6w, chyba ze 
wakans trw a d4'uzej niz rok 13). 

4) To sarno dotyczy wydawania dimissoryali6w, kt6re pr6cz 
tego wydawac wolno de beneiicio arctato (13. wyzej str. 107). 

5) W szelkie sprawy, poruczone biskupowi nie z mocy jego 
urz~du, 1ecz na podstawie delegacyi papieskiej H). 

6) Czynnosci, ktorych spr~wowanie wymaga swi~cenia bisku
piego, chyba ie wikary kapitulny jest biskupem. 

7) Wikary kapitulny nie ma tez administracyi maj!):tku, gdzie 
osobny ku temu ustanowiony jest administrator. 

W razie osierocenia stolicy metropolitalnej przechodz1): na 
kapituJ'~ i jej wikan,go nietylko prawa jurysdykcyjne biskupie, ale 
takZe metropolita111e 15); z wyj1):tkiem atoIi prawa zwofania synodu 
prowincyonalnego 16). 

Urz~dowanie wikaryusza ustaje z ustallowieniem biskupa, 
a mianowicie z chwil1):, kiedy biskup kapitule lub wikaremu prze
d~ozy bull~ koniirmfl.cyjll1):, ezy to osobisciR czy przez osobnego ku 
temu ustanowionego p('fnomocnika 17). Biskup wgl1):dnlfc moze 
w zarz1):d dyecezyi sprawowany przez kapituf~ i wikarego i w razie 
nchybien poci1):gn!l:c winnych do odpowiedzialnosci 18).. Niekiedy, 
mianowicie, jezli nie mozna si~ spodziewac spiesznego obsadzenia 
stolicy biskupiej, mianuje papiez w miejsce wikarego kapitulnego 
wikaryusza apostolskiego, zazwyczaj z rozszerzonym zakresem 
dzia4'ania. 'l'alde zarz1):dzenie moze nawet papiez wydac jeszcze za zycia 
biskupa. 

Na podstawie prawc. zwyczajowego, ktorego sob6r trydencki 
w tej mierze nie uchym, przechodzi w niektOrych dyecezyach 
jurysdykcya nie na kapitu£~, lecz na inne osoby. Wyj1):tki te 
obecnie s!l: bardzo rzadkie 19). 0 zakresie dziafania zarzlj:dcy eko-

13) Bened. XIV. de syn. dioec. 1. II. c. 9. n. 6. 
H) Niekt6rzy czynii); w tej mierze r6znic~, twierdzi);c - n. p. z no

wszych Phillips Lehrb. §. 160 18), ze delegacye przez sobOl' tryd. 
postanowione wtedy przechodzi); na wikarego, gdy uzyte si); s~owa 
"etiam tamquall~. Apost. sedis delegatus" nie zas tylko "tamqualll sedis 
Ap. delegatus." Ze to odr6zmenie nie rna podstawy p. Hi n s chi us II. 
271 i I. 178. 

15) C. 14 X. de majoritate et obedientia I. 33. 
16) P. orzeczenie Congr. conc. u Richtera p. 374. 
17) C. 1. (Bonif. VIII.) de electione in Extrav. commun. 1.; 3. 
18) Trid. sess. 24 c. 16. de ref. 
19) P. Bened. XIV. de syn. dioec. 1. II. c. 9. n. L tak n. p. 

arcyb. Salcburgskiemu s~uzy (zakwestyonowane zreszti);) prawo administro-

RITTNER, Pro kotlcielne. a 
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homicznego czyli administratora powiemy dla lepszego zwi~zku 
w prawie maj~tkowem. 

B) Dla poszczegolnych cz~sci dyecezyi. 

a) Rozwoj historyczny *), 

§. 52. 

Pierwsze gminy chrzescijallskie pow:itafy w miastach, ktore 
tem samem sta1'y si~ siedzib~ biskupow. Sakrarnenta sprawowaf 
biskup w kosciele katedralnym, a wierni cafej dyecezyi w tym 
jedynie kosciele uczestniczyc mogli w nabozenstwie. Riedy pozniej 
chrzescijallstwo rozszerzac si~ poczr;;ro takZe po wsiach i mniejszych 
mi<1sta,ch, w kt6rych nie byfo biskupa, zak1'adano i tam koscioly, 
a biskup wysy:ta,1' kapfan6w, ktorzy go w tych kosciol'ach wyr~czali 
w sprawowaniu niektorych funkcyi duchoWllych. Ale kosciM kate
draIny pozosta1' mimo to koscioJ'em g,towllym, w ktorym przyjmywac 
nalezafo sa,kramellta, a przedewszystkiem sakramellt chrztu, dla 
tego zwaf si~ ecclesia baptismalis. Ze wzrostem ludllosci 
chrzescijariskiej po wsiach powsta,la jedllak potrzeba poruczenia 
lliekt6rym kaplan om wiejskim takZe prawa udzielallia chrztu; i tak 
nazwa eeelesiae baptismales przeszla na, wszystkie tekoseioly. 
Na, ieh cZE'Ie stan~l wyslany od biskupa, kaplan, co w przeka
zallym sobie kosciele pefllic mogJ' wszystkie funkcye, ktore dzis 
obejmujemy wyrazem dusz pasterstwa. Juz z Po(~z~tkiem IV. wieku 
byli tacy kaplani wiejscy, presbyteri ruris I); ieh opiece poruczolla 
byla gmina, plebs, a z t~d sam kapJ'an otrzymal nazw~ presbyter 
de pIe be, plebanus. Terytoryum, do kt6rego si~ odno::;iJ'o funkcyo~ 

wania w razie wakansu dyecezyi sekawskiej, gurgskiej i lawanckiej, 
p, Ginzel 1. 295. 

*) '1' It 0 mas sin Vetus et nova eccl. diseipl. p, 1. 1. 2. c. 21; 
P. Ill. 1. 2. c. 21. -l\1arangoni Thesaurus parochorum, in quo agitur 
de origine, dignitate, nobilitate ac variis titulis parochorum, 1725. 
L u p i De parochiis ante annum millesimum 1788, - Nardi Dei par
rochi (Opera di antichita sacra e disciplina ecclesiastica 1829-30. 2. 
vol.) -- Hinschius II. §. 88.; POl'. zresztij: litcratur~ podan~ przy 
nast~puj'l:cych §§, 

1) POl'. conc, Neoces. a. 314 c. 13., w dekrecie Gracyana jako 
.9, 12 D. 95, conc. Chalced, a. 451. c,17., tamze c. 1. C, 16 quo 3. 
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nowanie pleballa, zwano pierwotllie dioececis, p6zniej gdy tego 
wyrazu PO(;Z~to wyf~czllie uzywac dla oznaczenia terytoryum bisku
piego (p. wyzej str. 144), parochia, a zt~d zn6w plebam 
presbyter parochianus 2), od XVI. wieku zazwyczaj paro 
chus 3). Procz kosciofa parochialnego by.!'y inne jeszcze koscio.ty, 
tak zwane oratoria, capeUae, powstafe mianowicie po dworach 
szlacheckich, po cmelltarzach, a najcz~sciej przy klasztora,ch. '1'e 
kaplicy czyli oratorva byJ'y czestokroc prvwatna w~asnoscia a usta.-

t.I .. '" .J.... v, 
nowieni przy nich kap,l'ani mieli ograniczollY ty lko zakres dzia.!'ania, 
nie mogli mianowicie sprawowac sakramentu chrztu, ktory stanowil 
kriteryum koscioJ'a parafhtlnego. Byly wi~c te koscioJ'y poddane 
pod niekt6remi wzgl~dami koscioJ'om parafialnym, tak sarno jak 
te niegdys kosciolowi katedralnemu i dla, tego ZWltllO je ti tu I i 
minores, a koscio.J'y parafialne tituli maj ores 4). Pozniej wzbro
niono z powodu roznych nac1uzyc ustanawiania prywatnych kosciolow, 
a istniej~cym juz nac1ano po wi~kszej cz~sci prawa kosciolow 
parafialnych. rnne tituli minores przeksztalti4'y si~ na, pamfiallle 
przez to, ze je po.J'llczono z klasztorami, a klasztoroll1 poruczono 
dusz opiek~. Zawsze jednak te dawniejsze tituli minores, jakkol
wiek miaJ'y stanowisko koscioJ'6w parafialnych, pozosta4'y w stosunku 
zaleznosci do koscio.!'ow, kture juz pierwotnie byly tituli majores, 
i zt~d kaphmi przy tych ostatnich ustanowielli zwali siearchi
presbyteri 5), wykonywali nadz6r nad inllymi parochan;i i zwo
J'ywali ich na zgromadzenia. Okr~g archipresbytera zwaJ' si~ de ca
nia, on sam decallus, alba tez dla odroznieniaoddzieka1l6wprzy 
koscio~ach katedralnych decanu s ruralis G). - Same stoliry bi
skupie nie by4'y dawniej podzielone na okr~gi parafialne: biskup byJ 
zarazem parochem swego miasta. Dopiero od XI w. pocz~to obok 
koscio.!'a katedraIllego llstanawiac osobne koscio,j'y parochialne dla 
poszczeg6lnych okr~gow miejskich, co tez sobOl' tryden('ki zaleca 7). 

2) P. c. 3. D. 94. c, 30 X. de praebendis III. 5. 
3) Por. n. p. Trid. sess, 24 c. 1. 2. 7 de reformatione matri

monii. 
4) C. 4, X. de officio archipresbyteri I. 24. 
5) C. 20, D, 63, 
G) C. 7, X. de officio archidiaconi 1. 23. 
7) Trid, sess, 24, c. 13 de ref. 

14* 
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b) Dzisiejsze prawo. 

1. Parocnowie czyU plebani *). 

§. 53. 

Paroeh czyli pleb3,n, proboszcz, jestto kaplan, ktOl'Y pod 
7.wierzcbnosci1); hiskupa i z jego zlecenia sprawuje dusz opiek~, 
curam animarulll, nad poruczoll1); sobie gmill1);. Lacinskie nnzwy 
nn oznaczenie tego urz~du 81);: plebanus, rector, euratus, persona, 
w nowszycb czasaeh najcz~sciej parochus 1). 

00 ~i~ tyczy wladzy parocha pami~tac nardy: 

a) Ze nie m3 on z mocy swego urz~dowego stanowislm 
zadnej na zewll1);trz jurysdykcyi 2), chyba ze mu .if!; biskup 080bno 
7.leci; . 

b) >i.e wykonywa swe prawn i obowillZki wprawdzie jako 
z3st~pcn biskupa i z jego zleceni3, ale przeciez jako urzlld 
stal'y, tak iz go biskup dowolnie odwol'ac nil' moze -. inaczej 
mrlwif!;c pleban ma beneficium w- 'wl'asciwem tego sJowa zl1aczeniu 
i utracic je moze tylko z przyczyn prawem oznaczonych 3). 

*) Literatura. Procz cytow. przy §. 52: Barbosa De officio 
et potestate parochi (1640. ostatnie wyd. 1712) - B ii h m-e r J. H. 
Jus parochiale (1701, 6te wyd. 1760) - Helfert Von den Recltten 
n. Pfiichten del' Pfaner 1 deren Gehilfen u. Stellvertreter 1832.
S,~i tz Das Re~ht des Pfarramtes der kath. Kirche (I. t. 1840 - 2 t. 
Jo5ft.) - Boun tractatus de parocho ubi et de vicariis parochialibus 
1855. - Ph illips Lehrb. §. 168-169. - Hinschius II §. 90. 
. 1]. 0 nazwach pl.ebanns - parochus byJ'a juz mowa w poprzedza
Jl):cym §le; rector maH n. p. c. 38 X. de electiolle 1. 6., c. 3 X. de 
cl81:ico aegrotante III. 6., c. 25 X. de officio et potestatejudicis dele
gatI I. 29; curatus c. 2. de sepulturis in Clem. III. 7. ztad fran
cuskie cur e, niemieckie Cur a t p. S w i e II t e k Einiges tiber dVie Stel
lung des Kl81:~lS in Schlesien Archiy. t. 24. (1870) str. 309.; persona 
~. 4 X. de filns presbyterorum I. 17., c. X. de officio vicarii I. 28. c. 
1) .~. ut lit.e pendente nihil innovetur II. 16 (czQsto uzywane w An
g1l9' Polskle pl'oboszcz. i .niem. Propst pochodzi od praepositus, 
ktory to tytuJ' nadawano melnedy parochom dla odznaczenia. 

.2) . M?wi.m~' tu 0 jurysdykcyi w wJ'asciwem znaczeniu, czyli 0 talc 
zwallC'J .Jur.lsdlCtlO externa; llicktorzy ?;aliczaj'l; do jurysdykcyi takie 
spl:a:V?W~me sakramentu pokuty, jako jurisdictio interna (0 tem jcszcze 
p6zmeJ) 1 v: tem tylk~ znaczenin mozna parochowi przyznawae jurys
dY~CH: 0 lllterP:'etacYl ust~p6w, w ktorych mowa 0 rzeczywistej paro
ch?w .Jl~r1sclykcYl " (~. p. c. 3. X. de officio judicis ord.in. L 31) p. 
]I Ins c n 1 usn. z9b. n. O. 
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Do zakresu dziaianin paroeha nalezy tedy tylko wykonywa
nie wfadzy sakramentalnej, a to wykonywanie b~df!e jego prawem 
jest zarazem w obec przekazanej mu g'll1iny obowillzkiem. Obo
wi~zany on jest mianowicie odprawiac msz~ na intencYf!; parafian, 
applicare missam pro populo, a to Jezeli specyalne fundacye wit;;
kszego w tej mierze nie nakladajf!; na niego obowi1);zku, pl'zynaj
mniej IV niedziel~ i swi~to 4). Dalej sprawuje paroch sakramenta 
chrztu, oHarza, ostatniego llamaszczenia i pokuty, 0 ile pod tym 
ostatnim wzgl~dem nie zachodzl): wypadki zastrzezone papiezowi 
lub hiskupowi (casus reservati), g~osi zapowiedzi, assystuje przy 
Slubach ma~z811skich, b10gosfawi mafzenstwa, grzebie ulYul,rfych, 
odprawia nabozenstwa i procesye przepisane rytuaJem. Wl'aclz~ 

nauczycielskf!; wykonywa paroch mianowicie prawi1);c kazania, a to 
przynajmniej w niedziel~ i dni swi1);teczne i udzielahc pr6cz tego 
swym parafianom, mianowicie dzieciom, nauki religii 5). 

Pr6cz wymienionych funkcyi, wyp:tywaj~cych z urz~du parocha 
jftko dusz pasterza w swojej parafiii, ma on sobie poruczone 

3) IV yp:tywa to mianOWlCle z konstytucyi Bonifacego Vln. c. 1. 
de cap ellis monachorum in VIto III. 18 i ze slow dekretu trydenckiego 
sess. 24. c. 13. de reform. "ut... perpetuum peculiaremque pftrochum 
assignent." J ako nieprawid.J'owe uwazae nalezy przeto parochie, kto
rych plebani s~ ad nutum amovibiles. Takimi S,! mianowicie tak zw. 
cures desservants we Francyi, w Belgii i w krajach nadr811skich, 
ustanowieni na uodstawie artyku.J'ow organicznych z 1'. 1802 w odroznie
niu do l'zeczywistych parochOw (cure, Cantonal-Pfaner). Maj~ nibyto 
bye pomocnikami paroch6w, al(j pe.J'ni~ niezawisle od nich wszelki~ 
funkcye parochialne w oso bnych okr~gach (succursales) p. And r e 
Cours des le.gislation IV. 418. W nowszych czasach poruszyli biskupi 
francuscy pytanie, czy wolno im w obec ustaw koscielnych usuwae 
dowolnie wymienionych duchownych; w r. 1865 obradowal'a nad tem 
osobna komisya w Rzymie, ktora jednak nie powziQ.J'a zadnego posta-
110wienia ze wzglQc1u na ZeLLe.': si~ majitcy sobOl', kt6remu miano 
przedstawie t§ kwestY'l; do ostatecznego zawyTokowania. P. 0 tem bardzo 
dokl:adnie: P ri colt e Ueber die Amovibilitat del' sog. Desservants, 
w Arehiv t. 22 1869) 54. 

4) Encyklika Piuea IX. "Amantissimi redemptoris" z 3. maja 
1858 (text w Archiv III. 226) okresla blizej ten 0 howi~zek postana
wiaj~c, ze msz~ parochialnit prawic nalezy takZe w dni powszednie, 
kt6re niegdys ]JYl'.l' 8wi'ttecznemi. - P. blizsze 0 tem szczegofy: Fe s
s Ie r Ueber die abgeschafftBn Feiertage u. die Messaplication an den
selben, w Arch. V. (1859) 185. 321., Vering Lehrb. str. 575. 

5) rrrirl. sess. 5. c. 2. de ref., sess. 22. decretum de observaudis 
et eVitaudis in celehratione missae, sess. 24. C. 4. 7 de ref, 
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czynnosci natury ):a~'dziej administracyjnej, a to CZ~SCl~ z mocy 
~l3t.awo.dawstwa ,kosclelnego, cz~sci~ zas na podstawie przepisow 
sWleckrch .. Nalezy tu mianowicie nadzor i wpJ'yw na bezposredni 
~arz~d maJ~tku koscielnego, staranie okol'o budowli koscielnych 
I yarafial~'ych, w kmjach, gdzie tego dot~d swieckie usta,\Vodawstwo 
me uchyhJ'?, tak~e. nadzol' nad szko.lami ludowemi i utrzYllywanie 
tak ~~T. kSI\L?, kosrlelnych czyli metryk. 0 kazdej z tych czynnosci 
admullstracYJuych powiel11Y szczegod'owo w swojem miejscu: 

Powyzsze pra:va wykonywa paroch z reguJ'y w okr~gu tery
tory~lnym,. paroc~l~,. parafia, tak iz kto w tym okr~gu stafe ma 
zam:eszkame .( d 01111 CllrU 111) tem samem naleiy do parafii 6): quidquid 
est III parochIa, est etial11 de parochia. Wyj~tkowo tylko prawnym 
po,:odem prz~na!eznosci s~ stosunki osobiste, jak n. p. sJ'uzbn 
wOJ~~~wa (p. 8. DO), Iub, co dzis juz nader rzadko bywa. zwiazek 
fctmlhJny (parochiae gentilitiae) 7). Pmwo parocha do wyk'onvw~nia 
przekazanych sobieczynnosci jest z reguJ'y prawel11 wyJ'a~znem 
a zbgd sto~unek pOl11i~dzy parochem a jego parafianal11i (par~chiani: 
plebs) ZO~l~ p~'z!musem parafialnym (Pfarzzwang, Parochialzwang). 
W szczegolnosCl konsekwencn jest tego stosunku: 

a:J 00 do parocha, ze bez jego pozwolenia nie wolno innemu 
dllCho~nel11u w ob'~bie jego parafii wykonywac funkcyi duchownvch 
~hyba ze do tego jest upowazniony od biskupa, Iub od papiez~ 8): 
1:3am p~roch moze pozwolic inn emu kapJ'anowi spmwowani~ funkcvi 
paroChl~ln!ch" wini.en a~oli, jezli ten kapJ'an do inne,i nalety 
dy~c.ezYl, z/l:dac. od m~go plsma uwierzytelniajil;cego (literae commen
dahtlae) przez Jego blskupa wystawionego 9), 

. b) 00 do pa~afial~ ",'ypJy-:a scisle bioril;c z przymusu paro
chl~Inego. zasada '. z.e Wlnm przYJmowac wszystkie funkcye duchowne 
w "J'asneJ parafil I przez wJ'asnego parocha (parochus competens 

6) .Sobor trydencki nakazal uskutecznic w kaZdej dyecezyi podzial 
na okr~gl parafialne, z dokladnem oznaczeniem granic sess 24 c 13 
de ref. ' . '. 

, 7) Mianowicie ~z~skala niekiedy rodzina fundatora przywilej, 
z~ h:z wzgl~du na illleJsc: zamieszkania nalezy do pewnej parafii; 
PlzyU:d z nowszych czasow w Archiv III. (1858) str. 558. 

) O. 6. 8, D, 71, c, 1. de privil. in Olem V 7 Trid. sess. 24 c. 4. de ref. . , . 

de re/) Tit. X, de clericis peregrinis 1. 22. Trid. sess. 23, c. 16. 
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s. proprius) 10). Zasada ta jednak znacznYl11 ulegla ograniczeniom. 
I tak uzyska.l'y klasztory przywilej, iz paroch w takowych nie 
moze wykonywac przys:tnzaj~cych mn praw, i ze zakonnicy wyj~ci 
s~ zupeJ'nie ze zwi~zkn parochialnego. W./:asciwYIl1 zakonom sluzy 
to prawo ipso jure, innym kongrE'gacyom tylko z mocy specyalnego 
przywileju papieskiego. Pozniej naby.!'y tez klasztory prawo ~pm
wowania' 'pewnych czynnosci duchownycb taHe dla osob po za 
klasztorem zostajil;cych, tak iz przymus parafialny pod tym wzgl~dem 
faktycznie ustal. Jakkolwiek pozniejsze ustawy koscielne uchyliJ'y 
po wi~kszej cz~sci te nadzwyczajne przywileje, nie zdoJ'aJ'y przeciez 
utrzymac dawnej zasady przymusu parochialnego. Pozostaly tylko 
niekiorc akty zastrzezone parochowi, ktare dlatego zowiil; jura 
parochialia w scislejszem znaczeniu. Nalezy iu mianowicie udzielanie 
chrztu, slubc\w, komunii Wielkanocnej, ostatniego namaszczenia 
i odprawiania pogrzebOw. Ma to mi~dzy innemi takze znaczenie 
pod wzgl~dem poboru op./:at, 0 czem jeszcze w pm'wie majil;tkowem. 

Z istoty w:tadzy biskupiej i parochialnej wyplywa zreszt~, ze 
bisknp dla cad'ej swej dyecezyi jest parochem kompetentnym, ze 
wi~c czynnosc przez niego przedsi~wzi~ta nigdy nie uwJ'acza prawom 
parochialnYIl1 i pr7ymusowi parafialnemu. - Modyfikacye pmwidlo-
wego ustroju parafia.lnego zachodz~: ' 

a) Przy koscio./:ach katedralnych; juz raz nadmieniono, ze 
az do XI. w. w stolicach biskupich nie by./:o potlzia{u na parafii; 
bisknp byJ' parochem dla ca./:ej rezydencyi i zazwyezaj zlecal spra
wowanie dotyez/l:cych czynnosci najstarszemu z grona presbyteriull1, 
ktary si~ zwaJ' arcbipresbyter, a pozniej kiedy powstali archipresbyteri 
rurales (p. wyzej stl'. 211), archipresbyter municipalis, alba de 
urbe. ByJ' on cZftsto czlonkiem i dygnitarzem kapituJ'y i pl'zy brad' 
tu nazw~ dziekana (stl'. 190). W stosnnkach tych zaszla pocz~wszy 
od XI. wieku zmiana w dwoch kierunkach: raz powstaJ'y samoistne 
parafie w· stoHcy hiskupiej a tern samem sciesniony zostaJ' okr~g 
parafialny hiskupa, wzgI~dnie archipresbytera; powtore kapituJ'y 
nabywszy prawa korporacyjne i samoistne w ohec biskupa stano
wisko przej~;ry na siehie bardzo cZftsto zakres dzia./:ania archipresby
tera. Parochem w takim razie hyJ'a kapitub in corpore; wykonywala 
zas obowi~zki duszpasterskie pl'zez zast~pcaw, alba z swego grona 
kolejll: delegowanych alho stale zamianownnych. Zast~pea wykony
wa.!:, jak si~ zazwyczaj wyrazano, curam actual em , kapitule sJ'uiyla 
cum babitualis. Ten stosunek utrzymal si~ w wielu dyecezyach 

10) O. 2 X. de pal'ochiis et alienis parochianis III. 29. 
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po dzien dzisiejszy 11); niekiedy biskup sam naznacza proboszcza 
dla parafii katedralnej 12). 

b) "V skutek inkorporacyi. Od IX. stulecia zdarzaJ'o sie czesto 
" " , 

ze istniej~ee juz parafie J'~ezono z klasztorami, kapitnJ'ami,~ kolle-
giatami, i to albo w ten sposob, ze takowym oddawano dochody, 
podezas gdy parafi~ zawiadywa:t paroch na ich prezent!2 przez 
biskupa ustanowiony, albo tez ze im wraz z dochodami przeknzy
wan.o i. curam animarum, ktor~ wykonywali przez zast!2Pc~ z swego 
raml~llla ustanowionego i dotowanego. W pierwszym razie poJ'~
czellle zwafo si!2 incorporatio minus plena, w drugim plEma13). 
Juz dawniejsze ustawy H) nakazywafy, a soMr trydencki 15) zatwier
dzif, ze z regnJ'y maj~ bye zast!2pey stale nstanowielli, vicarii 
perpetui, tylko wyj~tkowo pozwolie moze biskup lla ustanowienie 
tymczasowego zast~pcy. Na przyszJosc wzbronif sobOl' inkorpOlo
wania parafii 16). 

2. Pom.ocnicy i zal!lt~pey parocli6w *). 

§. 54. 

W wi!2kszych parafiach maj~ bye pal'ochowi dodani do pomoey 
kap.J'ani celem wxr!2czania go w funkeyach duchownych; zwani sa 
v.i ~arii, ea p ellani, eo ~dju tores. coo p era tores. WedJ'ng prze: 
plSOW soboru trydencklego ustanowieni bye maj~ wikarvusze 
wsz!2dzie , gdzie w skutek znaeznego wzrostu ludnosei paroeh" sam 

. 1 t) T.ak jest n. p. we wszystkich dyecezyach pruskich na pod
stawle buIll "de salute animarum" z 16 lipca 1821. 

12) N. p. we Lwowie. 

13) POI'. Phillips VII. §. 384-386. Hinschins Zur Geschichte 
del' Incorporation. u. des P~tr~llatsrechtes (Festgaben fUr Heffter 1873). 
Foes s er De uUlone, speClatrm de incorporatione beneficiorum Arch. 
XXI. (1869) 353. 0 inkorporacyi b~dzie jeszcze mowa przy prawie 
patronatu. 

. 14) C. 6. C. 16 quo 2 (Urban II. 1095), C. 1. de capell. rnonach 
III VIto III. 18. C. 30 X. de praebendis III. 5. 

15) Trid. sess. 7. C. 7. de ref. 
16) 8ess 24 C. 13. de ref. 

. *) Helfert Von den Rechten u. Pilichten der Pfarrer u. deren 
~e~ll~en 18~2 .. - B 0 u.ix. 'rractatus de parocho 1855. p. 426 sq.-
1 ~alte d~s Vlcalres parolsslaux, w.Analect. juris pontif. 1861 p. 838.
HlllschlUS II. §. 93. 
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nie moze podo~ae swoim obowifl;zkom 1). Oceniellie tego nalezy 
do biskupa, wybOr osoby zas nalezy wed~ug prawa pospolitego 
do parocba 2), 0 ile pod tym wzgl~dern nie wytworzy~o sit;; 
partykularnie inne prawo; w wielu dyecezyach mianuje obecnie 
wikarych biskup 3). Utrzymanie swe pobiera wibry z doebodow 
probostwa, cZ!2sto jednak przeznaczone s~ lIn temu osobne fundusze. 
Tak ponosi koszta utrzymania wikaryuszow w A ustryi fundusz 
religijny i dlatego tez ustanowienie nowego wikaryatu wymaga 
przyzwolenia rz~dowego 4). 

Wikaryusz b!2d~e porno(mikiem parocba pelni tylko te funkcye, 
ktore mu paroeh zleci; zazwyczaj rna do tego generalne urnoeowanie. 
:Moze jednak paroeh t!2 lub ow!2 czynnosc dla siebie zastrzedz, 
albo tez biskup blizsze w Lej mierze postanowienia wydae. Zreszt~ 
moze wikary bye lI"stanowiony albo przy proboszczu, albo przy 
osobnyrn kosciele filialnym (capellani expositi, Expositen). 

Gdzie biskup mianuje wikarych, tam tez od niego zawisfo 
ich usuni!2cie, nie majif oni stal'ej posady, lecz s~ ad nlltum 
arnovibiles. 

Druga kategorya pomocnikow biskupieh nadaje si!2 zt~d, ze 
cZf,;stokroe w obr!2bie parafiii, bifdi to przy sarnym kosciele para
fialnym, b~dz tez po za takowym fundowane s~ kaplice, oratorya, 
oHarze i t. d., do ktorych przywi~zane jest benefieyum. Obowif!zki 
tych beneficyatow okresla fundaeya; a akt fundaeyjny orzeka takze, 
czy i 0 ile obowi~zani s~ oni do pornocy parochowi. Ale takze 
bez wzgl!2du na to moze biskup, nie uw:taczaj~e oczywiscie eelom 
fundacyi, przeznaczye benefieyata na wikarego lub poruezye mu 
sprawowauie niektaryeh aktow pa,rochialnyeh . 

Niekiedy powstal'y takie fundacye wfasnie w tym tylko celu, 
aby beneficyai byl' pomocnikiem paroeha. W takim razie beneficyat 
ma sobie zazwyczaj przekazany osobny koseiM filialny lub kttplic!2, 
z obowi~zkiem stal'ego przy takowych przebywania i z prawem 
odbywania tarnze funkeyi duehownych, z wyj~tkiem funkcyi seisle 
paroehialnyeh, a eZ!2stokroe tylko z wyj~tkiem gJ'oszenia zapowiedzi 

1) Trid. sess. 21. C. 4 de reform. 
2) Tak kilkakrotnie orzek~a kongregacya trydencka p. B 0 u i x 

cit. 45l. 
3) Tak jest i w Austryi; wikaryuszow przy koscioJ'ach katedral

nych wybiera niekiedy kapitub n. p. we Lwowie. 
4) Wed~ug dekretu nadw. z 16 marca 1789, rna bye dodany 

parochowi wikary, gdzie liczba parafian wi~ksza jest niz 1100. 
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i dawania slubOw. Tych pomocnik6w zowi1l: Vicarii residelltes, 
capellani curati, capellani locales (Localisten, Curatcaplane). R6zni:z 
si~ las od zwyk~ych wikal'ych, ze maj1l: l'zeczywiste beneficya. 
Bardzo cz~sto przekszta~caj1l: si~ takie kapelanie pozniej w rzeczy
wiste probostwa; tak sta~o si~ w Austryi za cesarza .J ozefa II., 
jakkolwiek beneficyaci zatrzymali dawll1l: nazw~ kapelan6w. Dzisiejsi 
kapelani w Austryi nie rozni1l: si~ od parochOw zakresem dzia~ania, 
Iecz jedynie szczupIejsz~ dotacy:z 5). . 

Zast~pc6w ustanawia si~ dla parocha: 
a) Jezeli tenze z powodu fizycznej Iub umys~owej thoroby 

nie moze podo!ac swym obowi1l:zkom, poniewaz z tego powodu 
nie mozna go mimo jeg-o woli z~ozyc z urz~du 6). Zast~pca zowie 
si~ w tym wypadku coadjutor; ustanawia go biskup, zwi~kszem 
Iub mniejszem zakresem dzia~ania wed~ug tego, ezy paroch do 
pe~llienia funke:yi weale lub tylko CZ~SCi0WO jest niezdolny. Koadju~ 
tora moze biskup ustanowic takie parochowi, ktOry dla braku 
wyksztafceni::u Iub znajomosci przepis6w kosrieInych okaza£ siy nie
zdolnym do zawiadywania parafii 7). 

b) Jezeli biskup wydala si~ na d~uzszy ezas z swej parafii, 
ustanawia b1l:di sam za przyzwoleniem biskupa zast~pey, bl!:di 
mianuje go biskup 8). 

c) Takze w czasie zawakowania parafiii ustanawia biskup 
zast~pc~, zwanego wikarym, cz~smeJ adl11inistratorel11 lub 
prowizorem. Tenze wykonywa wszelkie prawa parocha z wyj1l: t-
kiel11 uzytkowani1t z prebendy 9). 

Jeszcze nadl11ienic nalezy, ze terminologia, co si~ tyczy 
pomocnikow i zast~pe6w biskupieh nie jest ustaloil:1, ie wi~c 
wYl11ienionych powyzej nazw uzywaj1l: promiscue. 

5) Dekr. nad. 20. lipca 1783. l. 3138. 
6) C. 1. 3. X. de cIeri co aegrotante III. 6. 
7) Trid. sess. 21. c. 6 de ref. 
8) Trid. sess. 23 c. 1. de ref. 
9) Trid. sess. 24 c. 18. de ref. 0 zaopatrzeniu pomocnik6w 

zast!2Pc6w parocha p. nizej w prawie maj~tkowem. 
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3. D z i e k ani *). 

§. 55. 

Dziekani - decani rumles, w niektorych dyecezyaeh archi
prcsbyteri (ErzpriesteI'), Iub tez vicarii distri~t~~m, vieal'ii fora~ei 
(BezirkvikaI'e) zwani-s1l: to wed~ug prawa dZlS18Jszego ?arOChOwl~, 
ktorym w pewnym oh~gu terytor!alnym pOl~ucz.ony ~est n~dzor 
nad duchowienstwem i wykonywallle zarz1l:dzen blSkupleh .. D~leka
now ustanawia biskup, alba tez wybiera go niekiedy duchowlenstwo, 
a biskup zatwierdza 1). 

Dziekani nie maj1l: wfasnej wJ'adzy jurysd~kcyj~e.i, nie maj~ 
tez jako dziekani osobnego beneficyum, leez sl!: .]edylllc dele?'ahtml 
biskupimi, i dla tego biskup moze kazdego czasu od,:o~ac dane 
il11 zlecenie, chociaz ich zaz\vyezaj mianuj e dozywotllle. Za~res 

ieh dzia~ania okresla instrukcya, ktora w roznyeh dyeeezyaeh Jest 
I'ozna, ale zwykle nast~puj1l:ce zleca dziekanom czynnosci 

a) Posrednicz1l: w korespondencyi uI'z€do,:e~ mi~dzy biskup~n: 
i konsystorzem z jednej, a nizszel11 duchowlenstwem. l . ?rugl:J 
strony; za ich posrednietwem publikuj1l: si~ rozporZ1l:d.zellla blskuple 
i konsystorya,lne (okolniki, kurrendy) i znowu przez ](Jh r€ce prze
chodzl!: sprawozdania Iub prosby pismienne proboszezow. 

b) Sprawuj1l: nadzor nad duchowienstwel11 i koseiofami, 
w ogole nad stanel11 religijnym. parafii; ~a~zyc maj1l: prze~o 
w szczegolnosci, aby duchowni wiedh moraIne zyme, aby parochowl.e 
nalezyeie spe~niali swe obowi1l:zki, aby koseio~ w nalezytym ~tall1e 

by! utI'zymywany i t. d. W tym eelu l11aj1l: od czasu do czasu WIZytO
wac parafie i uczynione spostrzczcnia udzielac biskupowi w osobnem 
sprawozdaniu. 

c) W razie sl11ierci parocha maj1l: zjechac na miejsee, opie
ez~towac papiery urz~dowe, zabezpieczyc maj~tek be~eficyaln! 

zarzl!:dzic tymczasem co nalezy wzgl~del11 zawladywama parafil. 

*) Literatura; pr6cz cyt. przy §. 52. Helfer~ Von de"n 
Rechten u. Pflichten der BischOfe str. 418. - Schlllte Klrch. II. s: 
45. - Hinschius II.§. 91. Ks. Zeno Chody/bSki w Encyklo~)edy~ 
koscielnej V. Dziekan IV. 452 i kongregacye dekanalne X 623. 

1) Mianowicie wybiera duchowienstwo dziekan6~ w ~iekt6rych 
dyecezyach pruskich i bawarskich p. Schulte Status dlOeCeSlUlll. cath. 
W Austryi lll.ianuje biskup, tak tez byfo w Polsce. 
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d) In~taIlujlt nowych pro))osZCZ(JW 0 czem jeszcze pozmeJ. 
e) ]}faJi!; naelzor nad zarzltdem majl),tku koscielnego, mianowidl" 

sprawelzajl), raehunki; kt6re parochowie biskuIJom przeelkJndi~j'i\. 
I~ne Spntwy zlecone slt elziekanol11 cz~sto nft poclsta wie 

osobneJ delegacyi biskupiej 2). 

. ,Dziekanom sfuzy honorowe pierwszeilstwo przed resztl1 ducho-
Wlenstwa. . 

Obowil1zkie1l1 dziekana jest takZe zwolywac od czasu do czasu
raz Iub dwa razy do l'oku - t. zw. kongregacye dekanalne 
czyli jak je z,vit w Niemczech konferencye kapitulne. Juz c1awnie] 
naka7ywary ustawy koseielne odprawianie takowych 3), ale IV wielu 
dyeeezyaeh posz1'y w zapomnienie. Dopiero w nowszveh ezasaeh 
zapr0.wad~ono je znowu; tak n. p. zaleea je pismo papieskie "Sin
gulan qu~dem". z dnia 17. marca 1856 wystOsowane do biskupow 
austryacklCh z powoelu zawareia konkordatu 4). Oelem tych konfe
reneyi jest ~ jed~ej. strony omawianie wazniejszych kwestyi, eloty
cz~cyc~ zycIa ~o~cIelnego, mianowiCIe z zakresu praktyki p,lro
chralneJ, z drug18J strony takZe piel~gnowanie nauk koscielnych 5). 
OZl;)sto przeznacza bisknp te1l1at do rozpraw pisllliennych i nstnyeh. 

W niektorych clyecezyaeh majlt sobie elziekani przyelanvch 
elo pomocy innych jeszeze kapl'anow 6), w innych znown na oel,;'rot 
dziekani kilku okr~gow poelclani 811 jeszcze naelzorowi starszyeh 
elziekanow 7). 

.') W ~olseo instytucya dziekan6w juz od XII. w. istniejo, a za
kres lOh elzla1'ania w pozniejszych czasach barelzo szcr.eryOfowo usta
wami synodalnemi jest okreslony, p. cyt. artykul' eneykl;p. ko~c. IV. 

3) W Polsce oel elawna byl'y znane, p. cyt. artylm1' w encyklo
peelyi kosc. t. X. 

4) Text w Heyzmanna Najnowsze prawa str. 58. i w Archi, 
X.406. 

5) To w1'asnie zadanie zgromaelze.ll dekanalnych podnosi g.J'ownie 
cytowane pismo papieskie, Heyzmann str.70 .. ,Ne vero in sa~ordoti
bus: qui do~trinae et lectioni attenelere debent,' quique obstricti sunt 
OffiClD docendl populum, ea quae scire omnibus necessarium est ad 
salutem et ~inistranda sacramenta, sacrarum disciplinarum studium 
unquam exstmguatur aut languescat industria" etc .... 

6) Definitores, Oamerarii, testes synoclales ci ostatni sa sekretarzami 
mia~owicie do p~·o.toko1'ow~.ni~ w zgromadzeni~ch clekanalnych; w dye
cezyI wrocJ'awskleJ aetuaI'll mfeulorum. 

7) N. p. elyecezya wI'ocl'awska poelzieiona 
o~omunieeka, bern811ska na arehipreshyteryaty; 
na archielyakonaty, na ktoryeh ezele stoi eZfonek 

jest na komisaryaty, 
w~gierskie elyeeezye 

kapitu~y katedrltlnej, 
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0) Wyjqtkowe stosunki hierarchiczne. 

§. 56. 

Prawiellowa organizacya hierarchii koscielnej, ktorltSlllY w po
przeelnich §. §. poznali nie wsz~dzie c1a sil} przeprowaelzic; faktyezne 
stosunki czynilt niekiekiedy koniecznem zboczenie oel nor1l1alnego 
ustroju koscielnego. Terytorya, 'N ktorych organizacya koscielna 
w cafosci jest przeprowaelzona, zowi1): si~ proYinciae seelis apostolicae, 
inne terrae ll1issionis 1). Naelzwyczajn1): organizacH majlt przeele
wszystkiem kraje, nie dawno z pogallstwa na,vrocone; rozw6j hie
rarchii ielzie tu zazwyezaj nast~pujltcym torem. Najpierw staje na 
('zele stacyi misyonarskich (missiones) prefBkt apostolski, to jest 
kaphm opatrzony oel papieza barclzo obszernem pe£nolllocnietwem, nie
majltey atoli swi~cenia biskupiego. Poiniej kiedy juz chrzescijanstwo 
poczyna si~ rozszerzac, Ideely mianowicie zaehoclzi potrzeba wy
swi~cania kapJ'anow, ll1ianuje papiez naezelnikiem ll1isyi biskupa 
in partibus infidelium,jako wikarego apostolskiego. Obowi1):zki 
parochaw speJ'niajlt poszczegolne zaHaely misyjne. W sroel sprzyja
jltcych okolieznosci przekszta1'ca si~ potelll wikaryat apostolski 
w rzeczywiste biskupstwo. . 

Wikaryuszow Iub prefektow apostolskich ustanawiac zwyH 
papiez clalej w hajaeh niegdys katolickich, gelzie obeenie ludnosc 
katolieka w znacznej zosk,je mniejszosci lub gelzie rZl1d niekatolicki 
stawia przeszkody w nrzitdzeniu prawicUowej hierarchii. '/'ego roelzaju 
wikaryaty istniej1): n. p. ella Niemiec poJ'nocnych, w Saxonii, w Kon
stantynopolu 2). W reszcie l11og~ i w krajach, gdzie organizaeya 
kose;iAlna jest juz elokonana, zajsc nadzwyczajne stosunki, ktore kfad~ 
talll~ wykonywaniu rz~clow bisknpieh. J ezeli nie l110zna si~ spoelzie
wac rye.b~ego ustanie. tych przeszkoel, mianuje papiez naelzwyezaj
nego pelnomoenilm w charakterze wikarego apostolskiego. 

Zakres clziafania, wikaryusz6w apostolskich nie jest prawem 
okreslony; whtsnie ie s1): to delegaci papiesey w naelzwyczajnych 
ustanawiani okolicznoseiaeh, htkze mandat ich stosuje si~ do tych 

archid. podzielone s'): 11a mniejsze okr~gi z viee-arehielyakonem, to jest 
clziekanem 11a czele. 

1) 0 tych stosunkach najdok~adnie.i lVIej er Die Propadancla, ihre 
Proyinzen u. ihl' Recht] 852. POI'. takze Anelreueci De vicario Apo
stolieo (Hierarchia r. 233). Phi 11 ips VI. §. 340. 

2) Wikaryaty i prefektury Apostolskie wylicza Annuario pontifi
cio p. 61. 63, 
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okolicznosci i bl1;dz obszerniejsze, bl1;dz szczuplejsze zawiera atrybucye. 
Naczelnl1; wladzl1; wszystkich terrae missionis jest O~ngregatio de 
propaganda fide (p. wyzej stl'. 174). 

Z pod zwyczajnej hierarchii koscielnej wyj~te jest tez cze
stokroc wojsko, i to alba na czas wojny, albo takZe w czasie 
pokoju 3). W Austl'yi ju:); w XVI. w. pol'uczali papieze osobnemu 
delegatowi sprawo\vanie obowil1;zk6w dusz pasterskich dla wojska 
po~cz~s woiny 4); od roku 1689 zas otrzyma£ jurysdykcYl1; nad 
wOJskrem tak na czas wojny jakotez na czas pokoju kazdoczesny 
nu.ncyusz Wiedenski, kt6l'Y m6g£ jl1; przelac na kapelana cesar
skrego. Osobnego wikaryusza aposLolskiego dla armii austryackiej 
ustanowH p~piez Klemens XL w 1'. 1720, pozostawiajl1;c cesarzowi 
prawo nommacyi. Odt~d piastowa£ ten urzl1;d kapelan cesarski 
z zak~nu J ezuit6w; po zniesieniu tego zakonu (1773) pO£l1;czony 
by£ wlkaryat apostolski z biskupstwem Wienernenstadtskiem, kt6re 
w 1'. 1785 przeniesione zosta£o do St. Polten. Dopiero od 1'. 1826 
pocz~to nominowac samoistnych wikarych dla armii, ktorym 
papiez zazwyczaj nadaje godnosc biskupow in partibuR infidelium. 
Papiez Pius VI. okresliJ' (1'11 r. 1778) ich zakres dziaJ'ania pod 
wzgl~dem jurysdykcyi koscielnej 5). Pod wikarem czyli biskupem 
polnym (Feldvicar ,.F'eldbischof, vicarius apostolicus, castrensis, 
~apellanus . major) z?staje reszta duehowienstwa wojskowego, ktore 
Jest ObeClllf\ zorgalllzowane w sposob nast~pujl1;Cy 6). 

Odpowiednio podzia£owi na okr~gi wojskowe podzieJone sa 
kraje aw,tryacko-w~gierskie -- z wyjl1;tkiem Pogranicza -- na 17 
parafii wojskowych, tak iz kazdy okr~g komendy generaJnei (komendv 
wojskowej) stanowi osobnl1; parafil1; (SeeIsorge-Bezirk) z p;oboszcze~ 

3) P. Ueber die Militarseelsorge in Preussen, Oesterreich. Baiern 
und ~en ausserdeutschen Landern w Archiv t. XXI. (1869) -.:... Kette
leI' Die Gefahren del' exemten Militarseelso1'ge 1869.- 00 do Aust1'yi: 
Leo n h a1' d t Verfassung del' Milital'seelsorge in den k. k. oest. Staaten 
1842. - Symersky Die Verehelichung del' IVHlitarpfiichtigen u. der 
Militarpersonen (1874) str. 119. 

, 4) Zwano go w6wczas Armee-Generalvicar, Feldsuperior, Gene-
1'al-Stabscapellan. 

. 5) Konstytucya. "Inter caetera" z 12 pazdz. 1778, jej text po-
daJe Glnzel. Oest .. ~ll·c~ell1'. Anhang. stL 62 i Symersky cit. str. 123 
Zr.esztl1; nadaJe papIeZ wikarelllu co sledm lat nadzwyczajne facultates., 
Glllzel str. 67, Symersky 128. 

ti) Oesarskie post. z 3. stycznia 1869 w dzienniku rozpo1'z. 
wojskowych z 15 stycznia 1869 Nr. 3. 
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(Militarpfarrer) na czele '). Pod proboszczami zostajl1; duszpasterze 
(Militar-Ouraten), ustanowieni w szpitalach, zak£adach wojskowych 
£ niektorych garnizonach 8), dalej kapelani (Militar-Kaplane) poro
zdzielani pomi~dzy pojedyncze oddziafy wojskowe 9). wikaremu 
dodany jest konsystorz (Feldconsistorium), skbdajl1;cy si~ z dy
rektora i dwoch sekretarzow. Wikaryusza i proboszcz6w mianuje 
cesarz; duszpasterzy i kapelanow minister wojny na wniosek 
wikaryusz1t z posrod kandydatow, przedstawionych przez biskupow 
dotyczl1;cych dyecezyi. 

Zakres dziafania proboszczow i innycb duchownych wojsko
wych pod wzgl~dem koscielnym oznacza wikary polny; w szcze
golnosci maj~ proboszczowie utrzymywac metryki pu~kow i oddziafow 
wojskowych, ktore w ich parafii majl1; swoj okr~g uzupe£nia
jftCY 10). - W czasie wojny powoJ'uje siPc duchownych wedle potrzeby 
z posrod obowi~zanyeh do s£uzby wojskowej (p. wyzej str. 113); na 
czele staje proboszcz polny CB'eJdsuperior). 

Jurysdykcyi duchowienstwa wojskowego podlegajl1; podczas 
pokoju wojskowi, pe.rni~ey w starej armii czynnie sfuzbli; nielllniej 
ieh zony i maloletnie dzieci wspolnie z nimi zyjl1;ce. Nalezl1;cy do 
obrony krajowej podlegajl1; jurysdykcyi duchowienstwa cywilnego 
nawot w ezasie, gdy slui~ czynnie. W razie mobilizacyi zas rozpo
seiera si~ jurysdykeya duchownyeh wojskowych na wszystkio osoby, 
nalezl1;ce do zmobllizowanej armii 11). 

7) Galicya (z Bukowin~) stanowi dwa okrQgi: Lwow i Krakow. 
8) Jest ich w cal'ej armii. 33; w. Galicyi i Bukowinie. czte1'ec~: 

w lwowskim i krakowskim szpltalu wOJskowym, w lwowskllll (Jomle 
inwalid6w, w garnizonie czerniowieckim. 

9) Razem jest ich 58; llli~dzy duszpasterzami i bpelanami jest 
12 obl'z~dkn gr. kat., 9 wyznania grecko-wschodnicgo. Pl'ocz tego jest 
osmiu kaznodziej6w wyzn. ewangielickiego (evangelische Militarprediger), 
we Lwowie .iedcn. Zydzi w czasie pokoju niemaj:J: osobnych ducho
wnych; obowi:J;zki duszpastel'za sprawuje miejscowy rabin. 

10) Utrzymywania llletryk przez duchowienstwo wojskowe doty
czy instrukcya ministers twa wojny z 26 maja 1869 w dziennik~ rozp. 
wojsk. Nr. 151. 

11) Szczegol'y podaje Symel'sky cit. stl'. 75. 
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TYTUI. III. 

ZMIANY W URZ1jfDACH J{OSCIELNYCH *). 

§. 57. 

. Organizm hierarchii koscieInej jakkolwiek od wiekow ustalony 
~odle~a przeciez ustawicz~y~ zmianom tak co do Iiczby urz~dow, 
Jakotez co do terytoryaIneJ lCh rozcil1g-J'osci. W miare rozszerzenia 
si~ wia~y katolickiej: \~ miar~ zmienionych stosunko~ spoJ'ecznych 
Iub pohtycznych zmlema si~ tez kazdoczesny stan ustroju koseieI
nego. Jest w tej mierze zasada, ze tak ustanowienie nowych bene
ficyow i prebend, erectio, jakotez zmiana juz istniejaeych inno
va t~o, wyjsc moze jedynie od wJ'adzy koscieInej. WV dzisiejszych 
atolI .sto~unkach, g~y orga~izacya urz~dow koscieinych zazwyczaj 
stosuJe Sl~, (~o POdZI~J'U PO~ltycznego i administracyjnego, gdy dalej 
wIadze ,k.osCle~ne maH. soble poruczone po cz~sci takze sprawowanie 
czyn~oscI panstwowych, gdy wreszcie kaZda zmiana beneficyow 
oddzlaJ'ywa na stosunki majl1tkowe, a te znow dotykaja niemal 
~awsze sfery pa~stwowej, zawisJ'y wymienione zmiany ;azwyczitj 
Jeszcze od zatwlerdzenia rz~dowego. Tak postanawia takze ustawa 
austrya~k~ z 7 .. maja . 1874 (w §. 20), ze ustanowienie nowych 
d~ec~zYl I p~rafil, zmmna granic juz istni~j~cych, daIej ustano
wleme, podzraJ' Iub poJ'~czenie prebend, wymaga zezwolenia rza-
dowego. v 

Co do kwestyi, ktOra wJ'adza koscieina powoJ'ana jest do 
ustanawiania Iub zmiany beneficyow, praktyka koscieina nie zawsze 
byJ'a jednolit~. W dawniejszych czasach erekcya biskupstw nalezaIa 
do metropolitow i synodow prowincyonalnych 2), powoli jednak 
przeszIo to prawo na papieza i pozostaIo przy nim juz od XI. 
wieku 3). Natomiast trzymano si§ i nadal przez dJ'ugi czas zasady, 

*) P. Phillps V. §. 219-220. VII. §. 380--386. _ Schulte 
II. §. 54-56. 

1) :a~ byJ'o juz wed~ug kO:lkordatu (art. 4. lit. c. i art. 18); 
co do parafh. kompetentna Jest pohtyczna whdza krajowa (§. 36 rozp. 
z 19. styczma 1853 Dz. u. p. Nr. 10. i rozporz. minist. z 22. maja 
1874. 1. 311/pr.) 

2) C. 50. C. 16. quo 1. 

3) C. 1. X. de translatione episcopi I. 7. c. 8. X. de excessibus 
praelatorum V. 31. c. 1. 2. c1e concessione prabenc1ae in Extrav. Joan 
XXIII. tit. 4. 
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ze wszystkie beneficya w obr§bie dyeeezyi ustanawia i zmienia 
biskup. W tej zasadzie Jednak p6zniejsza praktyka uczynifa wyfom, 
8tanowi~c wyj1);tki na rzecz papieza. WedJ'ug' dzisiej8zego p:awa 
pohzeba bowiem zatwierdzenia papieskiego takz~ do erekc~l Iu~ 
innowacyi kapituf i kollegiat, tudziez prelatur kapltulnych, me zas 
zwykJ'ych kanonii 4). 

U stawy koscielne zalecajl1, aby nie tworzyc nowych benefi
cyow, gdzie tego nie wymaga rzeczywista potrzebft, Iub przewazne 
wZD'ledy na dobro koscioJ'a 5). Nieodzownym warunkiem jest takZe to 0 

dostateczne uposazenie, dotatio, now ego beneficyum, tak aby 
pokrycie pof~cionych z niem wydatk6w, w szczegolnosci u trzymanie 
beneficyata trwale byro zapewnione 6). Jezeli erekcya nowego bene
ficyum uwIacza w czel1lkolwiek nabytym prawom, nalezy wysfuchac 
080by interesowane 7). W reszcie rezydeneya beneficyata w stosownem 
znajdywac si~ ma miejcu, locus eongruus, a mianowicie stolic~ 

biskupi~ tylko w wi~kszych nalezy zakJadac miastach S). - Gdzie 
organizacya koscielna juz jest prawidfowo przeprowadzona, tam 
erekcya now ego beneficyum f~czy si~ zazwyczaj ze zl1lian~, JUZ 
istniej~cego. Zl1lian takich rownie nie nalezy przedsi~b~'a~bez 
widocznej koscioIa Iub wiernych korzysci, gdyz zasadmczo raz 
ustanowionebeneficyul1l pozostac na nietkni~te 9). Najcz~sciej 

jednak juz sam wzrost Iudnosci wYl1laga koniecznie zl1liany okr~gow 
dusz pasterskich; niebedy znowu nadarz~ si~ nowe zrodJ'a dotaeyi, 
dozwalajaee uskutecznic dogodniejszy dJa lndnosci podziaI teryto
ryalny. Di1;zyc do tego kazll; mianowicie ustawy koscielne tam, 

4) P. Phillips VII. str. 285 i orzeczenia kongregacyi trydenckiej 
w ec1ycyi Richtera p. 350. Nr. 1-6. 

5) C. 3. X. c1e ecclesiis aec1ificandis III. 48., Trid. sess. 21 C. 

4 de ref., sess. 24. c. 13. 
6) C. 9. D. 1. c1e consecr., c. 8. X. de consecratione ecclesiae 

III. 40. 
7) C. 2. 3. de eccles. aec1if. III. 48., Trid. sess. 24. c. 13. de 

ref. Zastosowujac tu niewl'asciwie przepisy prawno-prywatne, przyzna
wane beneficyatowi, ktory w skutku erekcyi poniosl'. uszcz~rhek ~ przed 
erekcva nie byJ' sl'uchany, srodek prawny tak ZWalleJ . opens nOVl nun
tiatio~ "Na tej poc1stawie mogJ' z~c1ac nawet zburzema wybudowanego 
kosciod'a; c. 1. 2. X. de novi operis nuntiatione V. 32. 

8) C. 1-5. D. 80, c. 1. X. c1e privilegiis V .. 33. .. 
9) C. 15. C. 1 quo 3, C. un. X. ut ecclesiastlCa beneficIa sme 

c1eminutione conferantur III. 12, C. 8. X. c1e praebenc1is et c1ignitatibus 
III. 5. 

RITTNER, Pro koscielne. 15 
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gdzie l-'ara~an!e dla wielkiej odleg~osci 'Iub drog uci~zli wyeh nielac. 
t,:o dostac, :Sl~ mog~ do swego koscio~a 10). Wynikaj~cym zt/j:d 
llled~god~osclOm :noz~a . niekiedy zar adzie przez sam~ zmian!t 
graillc 111lydz!, s~sledlllemi okr~gami; niekiedy zas potrzeba w tym 
ce~u .ustano':lc ~s?~ne ~eneiicyum: Jedn~ i drugl); zmian~ oznaczaj~ 
wyrazy S:ctlO, dmslO, dlS~nembratlO (Auspfarrung, Umpfarrung) II). 
Zezwolema bene~cyata me potrzeba do tego ,rodzaju zmian, byle 
mu pozosta~a me uszczuplona kongrua. Natomiest nie mozna 
wbrew woH beneiicyata uszczupHe jego dotacyi; jeieli zatem no,~e 
bene~cy~m ma. otrz!mae cz~sc dotaryi dawnego, nalezy z usku
teczmemem t~J zmlany czekae wakansu 12). 0 ile z dawn ego 
beneiicY.Ull~3 me m?z~a uzyskac dot~cyi, maj~ reszt~ uzupe~nie 
paraiia~16 ). - Je~eh w skutek IJodzlalu erygowano nowy koscioJ' 
parochlalny, P?zo~t~Je. tenze zazwyczaj do pierwotnego w pevmym 
st?SUnk~1 ~a~eznosci' Jako ecclesia filia do ecclesia matrix. Miare 
teJ zaIeznoscl oznacza orzeezenie erykeyjne; takowa polega cz~st~ 
~ylko net pra,wach honorowych koilC iofa macierzystego, czasem 
J~dnak ~a pra,w~ch ~~teryalnych. Mianowicie pozostaj~ nieki!'dy 
paraiiame kosclOla iihalnego obowi Itzani do swiadczeit na rzecz 
~awnego b~neiicY[tta 14). Prawo austryackie stanowi w tej mierze. 
ze paratiame wylltczeni z dotychczasowego zwiazku panii'dnego' 
wolni .Sff od swiadczeit na rzecz dawnego paroch;, chyba ~e <takow~ 
~olega~~ ~a tyt~le. prawa prywatnego Iub ze przy dismembracyi 
~n~ezeJ Sl~ umOWlOno. TitHe gdzie z dawniejszych czasow takie 
sWladczema pozostaJ'y, maj1t przy sposobnosei najblizszego wa-

10) C. 3. X. de eccles. aedif. III. 48., sess. 21. C. 4, de ref, 
por. ta.~ie r~z~lucye kongregac~i trydenckiej: Richter p. 117. W Anstryi 
~oz~al~J~ ~e~lety r;.adw. ~ d.ma 12. wrzesnia 1782, 24 paidz. 1783 
1 24. wr~:sma. 178? zal'oze~H: nowych parafii w razie nci~Zliwe.i ko
mumkac:Yl, wI~kszeJ odlegl'oscl (po nad mile) Iuh znacznei liczlJ-v pa-
rafian. "" "J 

11) J?ismembratio nazywajq, zazwyczaj samo uszczuplenie dotacyi 
bez ere.kcYI nowego .heneficyum. P. Molitor Ueber Dismembration des 
Beneficmms w Arcluv t. VII. (1562) 400. 

1~) 0 tych ~westyach po cz~sci spornych porow. orzeczenia kon
greS'acYI w ArchlV III. (1858) stL 438 i ol'zeczenia holenderskich 
s~dow, tamie X. str. 67, dalej Schulte Lehrb. 8tl'. 259. 

13) 'l'rid. 8ess. 21 c. 4 de ref. - W Austryi dotacya przpkazy-
wana bywa na fundnsz religijny. . ' c, 

14) 0 pmwie prezenty ecclesiae matricis nizej w nauce 0 patro
nacie. 
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kansu przejse na parocha paraiii, do kt6rej zobowi~zani obecnie 
nalez~ 15). 

Zmiana beneiicyum dotyczye moze takze samej tylko pre
bendy, niedotykaj~c w niczem urz~du wfasciwego (dismembratio 
w scisl. znaczeniu). 0 tem stosowniej mowie w dziale 0 prawie 
maji);tkowem. 

Przekszta~eenie beneiicy6w moze dalej miee miejsce w prze
ciwnym kierunku: to jest przez stale pofi);czenie, unio 16), tak 
iz dwa Iuh wi~cej heneiicyow stanowi~ odti);d jedno. I tej zmiany 
nie nalezy przedsi~brae bez stusznych powodow; w szczeg6lnosci 
dozwalaj1t ustawy ~i);czye beneiicya, gdy dotacya jednego z nich 
zupeJ'nie zagin~~a lub znacznemu ulegJ'a uszczupleniu 17), gdy 
kosci6J' zniszcza~, a nie ma srodkow do jego odbudowania 18), gdy 
tylko Ji);CZ~C mniejsze beneiicya, zw~aszcza simplicia, mozna uzyskae 
srodki na utrzymanie seminaryum 19). Pr6ez og6lnych warunkow 
innowacyi zawisfo f1tczenie beneiicyow jeszcze od lllLst~puji);cych 

wymogow: 
1) Biskup winien uzyskae zezwolenia kapituly 20). 
2) Jezeli beneiicyum podlega patronatowi swieckiemu, potrzeba 

zezwolenia patrona i zezwolenie patrona duchownego nie jest 130-
trzebne. 21) 

3) Beneiicya po{~czye si~ maji);ce winny sift znajdowae w tej 
samej dyecezyi 22) i 

15) Ustawa z 7. maja 1874 §. 21.; pOI'. do tego rozporziJ:dz. 
minist. z 25. wrzesllia 1874 1. 13503 (Mayerhofer Handbuch fUr 
den polito Verwaltungsdienst 3te Aufiage 1876 t. II. stL 687).0 tych 
wydzielelliach (Exscindirungen) orzeka ministel'yum wyznaIl i 08wiaty. 
Trybunal' admillistracyjny orzekl' kilkakrotnie, ze do swiadcz811 w §. 21 
wymieniollych nie llaleziJ: ci~zary l'zeczowe, w szczeg61110sci dziesi~ciny 
p. Bud Will s ki Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes Nr. 1. 
15. 17. 18. - Rittner Glossen zu den Erkenntnissen des Verwal
tungsgerichtshofes w oesterI'. Zeitschr. f. Verwaltung 1876. Nr. 50. 

16) Por. pr6cz cytow. w nocle jeszcze: FosseI' de unione spe
ciatim de incorporatione beneficiorum w Archiv XXI. 353. 

17) rrrid. de reform. sess. 21. c. 7., sess. 24 c. 13. 14. 
l~) C. 48. 49. C. 16. quo 1., c. 2. X. de religiosis domibus 

III. 36. 
19) Trid. 8ess. 24. c. 18 de ref. 
20) P. wyzej stL 195. 
21) Trid. 8ess, 24. C. 15 de ref.: POI'. Schulte II. 310. 
l2) rrrid. 8ess. 24. c. 9. de ref. 

15* 



4) nalezec do tej samej kategoryi; nie wolno zatem ~(!;czyc 
beneficyow swieckicb z zakonnemi, duszpasterskich z prostemi, 

. parocbiaInych z katedralnemi, podlegJych patronatowi z beneficyami 
wolnej kollacyi 23). W szczegolnosci wzbroniono ?(!;czyc beneficytt 
z prebendami nalez(!;eemi do dobr sto?owych bigkup~ch Iub kapitul
nych 24). 

Stosunek beneficyow pO dokonanej unii przybrac moze roz
maite formy; odrozniamy glownie trzy rodzaje pOf(!;czenia,wedJ'ug 
tego czy takowe jest scisIejsze czy wolniejsze: 

a) Unio per confusionem s. extinctiva t. j. zupe?ne 
zlanie si~ beneficyow, tak iz w miejsce dawniejszych powstaje 
beneficyum zupeJ'nie nowe, ?(!;cz~ce w sobie wszystkie prawa i przy
wileje pierwotnych beneficyow. 

b) Unio per sUbjectionem s. accessoria t. j. takie poJ'(!;
ezenic, przy ktorem jedno beneficyum tI'ac(!;c swoj~ samoistnosc 
poddane zostaje innemu; beneficyum pozostaj(!;ce pI'zy swych pra
wach zowie si~ g?ownem, ben. principale, eeclesia matrix, benefi
cyum zas pierwszemu poddane, accessorium, ecclesia filia. W taki 
sposob bywajl} zazwyczaj J'l}czone parochie. 25) 

0) Unio per aequalitatem cz. unio aeque prineipalis. 
jestto pofl}ezenie na zasadzio rownorz~dnosJi - kazde beneficyu~ 
z~trzymuje zupeJ'nie dawn(!; swoj~ odr~bnosc, a poJ'l}czenie objawia 
Sl~ tylko w tem, ze oba beneficya sl} w r~ku tego samego benefi
cyata. Zazwyczaj tego rodzaju pO?l}czenie dotyczy biskupstw; w ten 
sposob n. p. poJ'(!;czone S(!; od 1'. 1821 dyecezye gnieinienska i po
znanska 26). 

23) Trid. de ref. sess. 7. c. 6., sess. 14. c. 9. sess. 24 c 13 
sess. 25 c. 9. ,. ., 

24) C. 2. de rebus ecclesiae non alienandis in Clement III. 4. 
.. .25) St?sunek filial~y moze przeto powstac tak z podziaJ'u (p. wy
~eJ). Jak~. tez z poJ'q,czema; cz~sto powstaje jeszcze w trzeci spoflob, to 
Jes~ .tak l~ w okrfgu parafialnym fundowan6 jest beneficyum i poddane 
kOSClOJ'OWl parochlalnemu (p. wyzej str. 217.) 

. 26) Bull.a "de salute animarum" z 16 lipca 1821. "Episcopalem 
panter eccleSlam Posnaniensem sub invocatione sanctol'um Petri et 
Pauli Apostolornm ad sedis metropolitanae gradum extollimus ac C011-

stituimus, eandenque alteri archiepiscopali ecclesiae Gnesn~nsi sub 
invocatione S. Adalbe~ti..: aeque principaliter perpetuo unimus et 
aggregamus... a? archleplscopum Gnesnensem et Posnaniensiem semper 
~sse ac appell~n mandamus.:. ~ih~l ~ero in capitulis... archiepiscopa
hum GnesnenslS et Posnamensls lllVlcem perpetuo unitarum innoyan-
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Odr~JJ1lYl1l rodzajel1l unii jest inkorporacya, 0 ktOrej juz wy
iej byfa mowa (str. 216) . 

Wreszcie moze bye wypowieriziane zuperne zmeslenie bene
fieyum, suppressio, extinctio mianowicie wtedy, jezeli takowe 
straciro warunki bytu, bl}dz to, ze eel, dla ktOrego zostafo ustano
wi one juz Die istnieje Iub nie da si~ osi(!;gnl}c, b~di tez ze w skutku 
zniszczenia dotacyi beneficyulll pozbawione jest srodkow exysten
c)'i 27}. Takze pozwala sobOl' t1'ydencki zniesc mniej potrzebne pre
bendy kapitulne, jezeli winny sposob szczupfa dotacya reszty 
prebend nie da siy polepszyc; ma jednak na to przyzwolic kapituta 
a przy prebendach podleg?ych patronatowi swieckiemu takZe pa
tron 28). 

00 innego jest przeniesienie tra,nslatio, ktOre pozostawia 
nietkni~te dotacn i inne prawa beneficyum, lecz tylko fl}czy je 
z innym kosciofem Iub z innl} miejscowosci(!;. Przeniesienie wtedy 
zwfa,szcza staje si~ koniecznem, jezeli kosciof, prz)' ktorym bene
fieyum jest ustanowione, zniszczal'a, nie rna srodkow na jego 1'e
stauracYl}. Pierwszenstwo ma w takil1l razie kosciM macierzysty 29). 

T Y T U:r. IV. 

SYNODY JAKO NADZWYCZAJNY ORGAN RZ4DOW KOSCIELNYCH. 

A) Sobory powszechne *). 

§. 58. 

Poznalismy po szczeg61e wszystkie urz~dy, stanowil}ce razem 
hierarchi(!; - kazdy z nich sprawuje czysc rz(!;dow koseielnych w prze
kazanym sobie zakresie. Ta dzia~alnosc wystarcza w normalnych 

tes mandamus dumtaxat ut Gnesnenses et Posnanienses Capitulares 
ad Archiepiscopi election em conjunctim debeant procedere." 

27) Trid. sess. 21. c. 7 de ref. 
28) Sess. 24 c. 15 de ref. 
29) Trid. sess. 21. c. 7. de ref. 
*) Literatura. Phillips n. §. 83-85. Schulte KirchenI'. 

1. §. 11-14. II. §. 173.; POl'. procz tego pisma z powodu soboru Waty
kanskiego na str. 58 n. 13. i przy §. 34,. 
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stosunkach; kiedy jednak w zyeiu koseielnem zajdll; nadzwyczajne 
wypadki, kiedy przychodzi zaJ,Ltwie sprawy, dotykajf);(~e eafego 
spoJeczenstwa koscieJnego, natenezas sama przez si~ ujmvni si~ 
dl);znosc wsp6lnego we wsp61nych lJprawach dziafania. Od samyeh 
poczf);tk6w chrzescijallstwa odbywaJy si~ zgromadzenia zwierzdmi
kow koseielnych 1) a pm wo uznajl);c potrzeb~ takowych, uj~Jo je 
w staJe formy. Zebranie reprezentant6w kosciofa, w plawnych zwo
Jane i odprawione formach, zowie si~ eoncllium, synodus 2), 
a jezeli gromadzi przedstawicieli crtJego kosciofa con cilium ge
ne1'a1e CZ. oecumenicum. 

Nauka 0 soborach powszechnych, 0 ieh sHadzie, sposobie 
obrad, waznosci uchwaf, stosunku do papieza, nalezy do najspor
niejszych kwestyi prawa koscielnego. W najnowszym zwfaszezn, 
czasie zwofanie soboru Watykallskiego i jego uchwaly dary powod 
do nader zarliwych i nami~tnych w tym przedmiocie dyskusyi; i 
nie ma prawie zadnej normy prawnej soborow dotycz~eej, Uorejby 
w cil);gu tyeh sporow nie zakwestyonowano. Do nalezytego zoryen
towania si~ i pozyska.nia objektywnej podstawyniechaj posJuz~ 
nast~puj~ce uwagi: 

Ristorya prawa koscielnego swiadczy dowodnie, ze formy 
prawne, wedle ktoryeh sobory powszechlle odprawiano, ustawicznie 
zmieniaJy si~. ByJy ku temu dwie szczego1nie przyczyny: po pier
wsze stosunek wfadzy biskupiej do w./'adzy papieskiej uIegal jak 
widzie1ismy przeobrazeniu, co znow koniecznie oddziaJ'ywae mu
siafo na prawne stanowisko sobor6w. Dose b~dzie jezli w tym 
wzgl~dzie wskazemy na roznic~, zaehodz~c~ mi~dzy soborami Iate
ranenskiemi XII. i XIII. wieku z jednej, a konstacyenskim i ba
zylejskim wieku XV. z drugiej strony. Pow tore sobOl' powszeehny 
reprezentuj~e wraz z papi8Zel1l najwyzsz~ w koseiele wfadz~ pra
wodawezl);, mogf tem samem kazdego ezasu zmienie dotyez~ee go 
ustawy: to jest sam stanowi~ dla siebie prawidfa post~powania, 
nie b~dl);e w tej mierze kr~powany trybem soborow poprzednieh. 
Jakie w obee tyeh ei~gJ'yeh zmian m6wie 0 ogolnyeh przepisach, 
zaWSze i wsz~dzie obowi~zuj~cyeh? Czyz mozna dla tego, ze w pe
wnym czasie sobol' trzYl1laf si~ jakiej normy, uwazac takow~ jako 
niezmiennl);? m~dzi przeto, kto formy prawne pierwszyeh wiekow 

1) P. Hefele Oonciliengeschichte t. I. 
. 2) Obie nazwy Sq, uzywane w tem samelll znaczeniu, ale wif2ce, 

ustalony jest wyraz concilium na oznaczenie zebrari cal'ego kosciol'a 
synodus zebrall partykularnych. 
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chrzeseijaristl'\'a Iub ktorejkolwiek innej doby historycznej podnosi 
do znat.zenia ustaw zasadniczyeh, poezytujll;e wszelki inny tryb po

st~powanift Zlt nielegalny 3). NaS~81:1. zdani~m. nie ~ozna k~v~styi 
o prawnych forma(;h SObOl'll stawIae maeze.l .lak lustoryezme, to 
jest pytaj~e, Jakie one byJ'y w tej lub owej epoce. I z~ wzgl~du 
na nasze czasv 11ft tem jedynie stan~e mozemy stanowlsku; gily 
zas najblizsze" naszych czasow sobory s~ try~enc~i ! watykanski, 
przeto formu~ujel1lY nasz~ kwesty~ w ten 8posob: Jakwh f~rm pm
wnych trzyma~y si~ wymienione sobory w sw~ch ~bradac~l 1 uehwa: 
raeh? Z odpowiedzi, kt6r~ damy na to pytame, lU: .da Sl~. wysn~c 
wniosek ani co do przeszJ'os('j ftui eo do przysz./'osel: to .le'lt lUe 
twierdzimv ze tak byJo dawniej, ani tez ze tak powinno bye za
wsze, lee;' stwierdzamy fakt. - Z telll zastrz8zenielll tedy rozu
miee' nalezy nast~puj~ee przepisy 0 odpra wianiu sobor6w powsze-

ehnyeh: , .,' • 
1) Prawo zwo./'ania soboru powsz. przys~uza pap18Z0Wl I' 
2) UdziftI w soborze maj~ .- a to z gJ'oselll rozstrzyga.l~eym 

(VOtUlll seu suffragiulll deeisivulll): . . . 
(t) na moey w,j'asnego, z ieh stanowlSka h18ral:ch:ezn~go wy-

prywaj~cego prawa wszyscy biskupi, bez wzg~~du .Ja~l proc~ te~o 
zajmujll; stopi811, ezy zawiaduj~ dyecezH lub lUe, a WI~C takze bl-

sku pi in partibus 5) ; .,' . . 
b) na moey prawn: kardynaJ'owie, ehoclaz me s~ blskupanu, 

genera,j'owie zakonow, opaci uposazeni jurysdyken biskupil); i prae

lati nullius. 
PI'6ez tego powoJ'ani bye mogf!: do uezestnictwa w obradaeh 

inni taHe duchowni, a nawet osoby swieekie - ale tylko z gJo
sem doradezym (votum seu suffragium eonsultativulll) 6). 

3) 'rak n. p. S c h u It e w nowszych pislllach mianowicie: Die 
Stellung del' Ooncilien etc. p. §. 3~ .. n. *)'. • .,. ~ '- , 

i). P. bull\! PaWl'a III. ,,Imtlo ~ostrl" z .21. l1:aJa 10L/:~ zwol'u
jaca sobol' trvdencki CTrid. edycya RlChtera p. 1.) 1 bllll\l Pm.sa IX. 
'"A~terl1i pat;is" z 29. czerwca 1868 (Arch. t. ;~. 336) - .Plerwsz~ 
sobory zwo:tywali cesarze greccy p. Refele OonClI;engescl:. 1., w CZ~ 
sach zas rozdwojenia lub dJ'uzszego wakansu mogl'by mez.aprzeczem8 
sobol' bye zwoJ'any takze winny sposob n. p. przez kollegmm kardy-

nalskie. 3~ () d . b' k 5) Schulte Die SteHung str. 72. i ~ehrb .. L/:v. 0 lllawia IS u-
pom in partibus udzia1'u w soborach" C? Jednak Jest sprz~czne z pra
ktykq, soboru trydenckiego", i watykanslnego. J estto w ogole kwestya 
sporna, POl'. Walter §. 107.. . 

6) P. Benedictus XIV. Desynodo dloecesana L III. cap. 9. 
Hefele Oonciliengesch. 1. str. 14 nst. Phillips II. §, 85.-Jeszcze na 
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Do waznosei soboru niepotrzeba, aby wszyscy biskupi byli 
obeeni, byle tylko wszyscy nalezycie byli zawezwani Iub przynaj
mniej 0 zebrae si~ majlj;cym soborze zawiadomieni. Biskupi obo
wi~zani Slj; osobiscie brae udziaf IV soborze; IV razie waznej prze
szkody moglj; wpraVldzie dae si~ zastil:Pie przez pe:tnomocnik6w 
(procuratores), kt6rym jednak tylko gJos doradczy jest przy
znany 7). 

3) Obradom przewodniczy papiez osobiscie Iub przezzast~pc~, 
zresztlj; stosuje si~ tok obrad do regulaminu, przez sam soMI' 
uchwalonego, Iub przez papieza ustanowionego 8). Regulamin sta
nowi mianowicie takZe 0 sposohie g:tosowania 9). 

4) Moe obowi~zujlj;ca uchwa:t zawis:I'a od zatwiel'dzenia pa
pieza; wyp:tywa to ze stosunku wJ'adzy biskupiej do papieskiej, 0 

czem juz poprzednio by:ta mowa. 

Sob6l' powszechny jest najwyzszym eia:tem ustawodawczem; 
przedmiotowo zakres jego jest nieograniezony, obejmuje tak rzeczy 
wiary jak dyscypliny w og6le wszystkie mozliwe kierunki zycia 
koscielnego. Jak obiitego mianowieie materyaJu prawn ego dostar
czy:ty uchwa:ty soborow powszechnych w pierwszych zw:taszcza 
wiekach chrzescijanstwa, przekonywa historya prawodastwa kosciel
nego. 

soborze trydenckim reprezentowane byJ'y mocarstwa swieckie (Schulte 
SteHung Sltr. 248.) 

7) J eszcze na soborze trydenckim byJ'o 0 to wiele spom; p. B e
nedictus XIV. de synodo III. c. 12. - Schulte SteHung 238; da
wniej gJ'osowali zast~pcy p. Hefele Concilieng I. 19. 

8) Wszystkie sobory z wyjlj;tkiem watykmlskiego uchwalaJ'y same 
regulamin, p. regulamin sobom trydenckiego wyzej (stl'. 59. n. 13.) 
cyt. w dziele Cecconi'ego i (Ginzel?) Die Geschaftsordnullg des Con
cils von 'rriellt aus einer Handschrift des vaticanischen Archivs 1871. 
Dla watylmllskiego sobom przepisany zostal:' pismem papieskiem "Mul
tiplices inter" z 27 listopada 1869. (Acta et decreta cone. Vaticani p. 
66. w tl:'omaczeniu w Archiv. XXIII. 34.) regulamin zmieniony na 
zlj;danie biskupow w niektorych pUllktach dekretem z 20 lutego 1870. 
(Arch. XXIII. 471), 

9) Z wyjlj;tkiem kOl1stancyenskiego i bazylejskiego soboru, na 
ktorych gJ'osowano wedJ'ug narodowosci (nationes, deputationcs) gJ'oso
wano zresztlj; na wszystkich soborach wedJ'ug gJ'ow. 

- 233 -

B) Synody partykularne. 

. bu. § -0 

Na tej samej zasadzie, co sobory powszechnG, na potrzebie 
wsp6lnego w wazniejszych spra,wach dziarania, polegaj~ synody 
partykularne, to jest zebrania zwierzchni,k6w l:ie cafe.~o k~s~ioJa? 
lecz poszezeg61nych terytory6w. Jak zas w hI8ra.rehn kosClelneJ 
ustamy si~ dwa gr6wnie terytorya jurysdykcyjne, okr~g metropo
litalny czyli prowincya i okr~g biskupi CL.yli dyeeezya, tak tez i 
synody partykularne slj; alba prowincyonalne albo dyecezyalne. 

I. Synody prowincyonalne 1). lnstytucya synod6w pro
wincyonalnych powstafa niemal jednoczesnie z ustrojem metropo
litaIJ;lym. Wed:tug dawniejszych ust,tW 2) mieli metropolici co roku 
dwa razy, wed:tug p6zniejszych 3) przynajmniej raz w rok zwo:ty
wac synody; przepis ten cz~sto ponawiany, a mafo przestr~egany 
z:tagodzi£ sobol' trydencki, nakazujlj;c odprawiae syno~y prowmcyo
nalne przynajmniej co trzeci rok ~). W praktyce Jednak nawet 
uchwala trydencka nie zdo~al'a si~ utrzymae; pominlj;wszy Niemcy, 
gdzie juz w srednich wiekach zaniechano odprawiania. synodow 
prowincyonalnych, usta:ty takowe takZe w innych krajach z kon
cern XVI. Iub w cilj;gu XVII. wieku. Dopiero za naszych czasow 
pocz~to na nowo odpl'awiae synody prowincyonalne. Obowi~zujlj; 
w tej mierze nast~pujlj;<;le przepisy: 

1) Li ter a tu ra. Fe s sler Provi~ci~lconcilien u. D~6c~sansYr:o
den 1841:!. - B ouix Du concile prOYlllClal 1850. - Pllllhps Ku
cheur. II. §. 86. Schulte II. §. 67. Por. Rauscher De conciliomm 
provillcialium convocatione (Acta et decreta conc. provo Vienllensis 
1859. p. 199). Polska literatura podana przy §. 17. 

2) C. 3. 4. 6. D. 18. (z uchwal:' soborow Nicejskiego r. 325., 
Antyochenskiego r. 341., ChalcedOllskiego 1'. 451). 

3) C. 7. D. 18 (sobol' Ni~ejski II. r. 787). 
') Sess. 24 C. 2. de reform.; w Polsce postanowiJ' ten sam ter

min juz synod kaliski pod arcyb. ]\I[ikol:'ajem Kurowskim w r. 1406. 
odprawiony (H el c elI. 415), tudziez statut Mikol'aja Trlj;by pod ka.rlj; 
stu grzywien groszy pragskich (wydanie Heyzmann' a p. 196, w ZblO
rze W~zyka p.97.); a synod Piotrkowski z 1'.1577. publikuj'l:c uchwal'~ 
trydencka nakJ'ada ze swej strony na arcybiskupa kar~ dwustu zJ'o
tych (W~zyk p. 353). P. zresztlj; 0 synodach polskich wyzej str. 52 
i 65. 
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1. Synod prow zwofa' t l't . ":,, , ' ",' c ma me ropo I a, a w raZle gdyby W tern 
byfa PIZtlO,zkoda lub stohca metropolitalna by1'a oSi(;r000na, naj
starszy suimgan w dyecezyi 5), 

2, Prawo ! oboWi/!,z~k uczestniezenia w synodzie maj~ 
(t) cum \oto deClslvo: wszyscv bisku1)i "Ufl"'g" nl' ", v ' , 'd' , J 1 u "ct , D1 ct1am 

cum JUrIS lCt10ne quasi episeopali i pl'ael·o"l· IlUll1'US 'k L 
, " • , tel; '., WI arvusze 

~apItullll I, eP.1,scOpI exemti. Oi ostatni wy·biel'aJ·i;I. l'az " 
d . nEt Zit wsze 

Je n~ z naJbhzszych prowincyi 6). 

b) .Oum ,:ot~ con~nltativo: biskupi in partibus, dalej kapituJ'v 
metropohtalne 1 blSkuP18 przez prokuratorow 7) probos" " I'" , .:t' I 1 ' . , .zeZOWle ,0-
;C1O, OW 1 W, eglaclnch, opaei, p1'zeorowie i prowineyaJowie tych za-
OI~OW, Kto1'ym poruezone dusz paste1'stwo. Procz teo'o powoJ'an' 

bye mog/! wecUug zwyezaju i inni j(;szeze duchowni °Il JJ ,,, • 1 
zentan ' d . 1·' t . . lCple-

CI wy zIalOw eologiczllych. a nadto kazdv l)i'k ~ . 
, b" b' I . " . ~ up moze 

pIZy lac so Ie wnsultora, sekretarza itd. J'vIajacv votum d ", 
moze gd' '·h c v. eeISI\ urn 

, J sam z waznye powodow nie bierze udziaru w obradach 
wysJ'ac zastepee' czy J'edI) ak ,t 1 • ' 

, ,'0' '(. zas ~pey S1UZY gros stanowczy czy 
doradczy, Iozstrzyga zwyczaJ, lub w braku ustalonego zwyczaju 
sam synod. 

, 3. Zakres dziafania synodu jest gf6wnie prawodawczy' ale 
procz te?,o pr~e~azane, byl'~ synodom takze do zafatwienia czyn~osci 
s/!dowe 1 achllllllstracYJne: lak mianowicie sad nad b' k . 1 . ... . '" IS upamI, ze-
zw,: (~llle, wlzytacYI dy:~e~~i, nadzor nad seminaryami; po wi~kszej 
cz~sc., l:lzeszfy one pozmeJ na papieza Iub zosta~y przy sarnym me
tropohCle. 

, 4" ?brado~ przewo,dniczy metropolita: uch wafy zapadaja 
wI~kszoSCI~ ~fOSOW .. Do ICh waznosci nie wymagaly dawniejsz~ 
ustawy zatvnerdzema papieskiego 8'), Ozesto J'ednak t, 1" , d '. . v me 10pO lCl 
samI opraszah Sl~ konfirmaty papieskiei 9). a Syxtus V k "1' k " J , • 0 res aJac 
za ~e~ dzrafam~ kongregacyi coneilii Tridentini zlecif jej tak±e 
badame uchwal synodalnych w tym kieruIlku czy t 1 • 

, j aKowe nIe 

5) 'l.'rid. sess. 24. c, 2 de ref.' ze w razie wakan 
:tan' d' l" k' su prawo zwo-

la syno u me s"uzy apitule p. orzeczenie konO'regaeyi trydenckiej 
z 10 lute&,o. 1624 w edycyi Richtera p. 374 n. 1:3. 

6) 'l'nd, cit. 

,) C. lOX. de his quae fiunt III. 10. 
S) P. Thomassin Vetns et nova 1 d' p' 

57, - Wa 1 t e r §. 159. eec. ISC. ,II. lib. III. c. 

9) P. Benedictus XIV. De synodo dioec. 1. 13. c. 3, n. 4. 
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sprzeClwraJ~ si~ ustawom trydenekim, W tyrn eelu ustanowiony 
jest 080bny wydziaf, congregatio partieularis super revisione syno
dOl'Um provincialiul11, (p. wyzej str. 172), ktory zbadawszy w po
wyzszym kierunkn uchwa~y synodu przesy~a je metropolicie do 
publikowania, Ustawy synodow prowincyonalnych zowi!); si~ zazwy
ezaj statuta synodo1'nm provincialium. 

Obok synod6w prowincyonalnych zwo~ywano zw~aszeza w cza
sach dawniejszych taHe synody wi~kszych ok1'~gow, . mianowicie 
patryarchalnych i pl"ymasowskich. Tak n. p. w Polsce zwo.J'ywar 
prymas biskupow obu prowincyi. 

II. Inny charakter jak Robory elmmeniczne i prowincyonalne 
majlj; synody dyecezyalne 10). Na tamtych bowiem radz!); 

.i uchwala;i/! biskupi jako rowni z rownymi, jako dzierzyciele 
jednakiej wa-adzy koseielnej. W obrybie dyecezyi zas wszelka wfadza 
jurysdykcyjna jest p1'zy biskupie; ktokolwiek inny w jego teryto
ryum rna poruczone rz/!dy koscielne, wykonywa je tylko w jego 
imieniu i zastypstwie. Nie licowaroby z t!); zasad!);, gdyby pl)stano
wieniom choeby ca~ego duchowienstwa dyecezyalnego przyznae 
moe ograniczaj/!c/! wolne rz/!dy biskupa; dlatego tezzgrornadzenia 
tego duehowienstwa nie mog!); w obec biskupa innego zaj!);e stano
wiska jak tylko cia.!' doradczych. Ohociaz wiyc liczne ustawy 
koscielne 11) a w kOliCU uchwa~a sobo1'u trydenckiego 11) nakazujl1: 
biskuporn zwo.!'ywae synody, to nie mia~y one nigdy znaczenia 
cia~ p1'awodawezyeh, leez jedynyrn ich celem by~o s1uzye biskupowi 
radlj; w wazniejszych sp1'awaeh koseielnego rZlj;du, mianowicie 
w zak1'esie ustawodawstwa biskupiego 13). 

to) Najobszerniejsze i po dzis dzien je£zeze najlepsze 0 tem 
dzieJ'o jest Ben e d y k t a XIV. De synodo dioecesana libri XIII. 1740 
(i p6zniej kilkakrotnie); POI'. nadto: Phillips Die Diocesansynode 
1849. i tenze Kirchenr. VII. §. 365 nst. Fessler Die Provinzial
concilien u. Diiicesansynoden 1849. Sat tl e I' Die Diiicesansynoden 
1849. Bouix Tractatus de episccopo ubi etde synodo dioecesana 1859. 
Holtgreven Die Dioeeesansynode als Reehtsinstitut 1868. 

11) C. 16. D. 18, c. 2. D. 38, c. 25. X. de aecusationibus V 
I. i inne; w Polsce wyzej (n.4) przytoczone ustawy nakazywaJ'y zwo
:tywania synod6w co rolru, chyba ze w tymze rolm odprawiono synod 
prowincyonalny. 

12) Trid. sess. 24 c. 2. de ref. 
13) Papiez Pius VI. w bulli "Auctorem fidei" potypi:t wyrazme 

zdanie zgromadzenia biskup6w w Pistoji, jakoby synod dyecezyalny 
miaJ' moe ustawodawez1j; (p. wyzej str. 130 i 131). 
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Odprawiac nalezy synody dyecezyaine wedle nast~puj~cych 
przepisow: 

1) Prawo zwo.J:ania synodu S./'llZy biskupowi kontirmowanemll 
(ehocby jeszcze nie by./' konsekrowany), w czasie wakansu wikaremu 
kapitulnemu, generalnemu zas tylko za specyalnem umocowa
niem 14). 

2) Sobol' trydencki poleca zwo./'ywac synody dyecezyaine co 
roku 15), tego przepisu atoli nie przestrzegano nalezycie, i jak p1'o
wineyonalne' tak tez dyecezyaine synody wysz./'y powoli ze zwyczaju, 
dopie1'o od niedawna pocz~to je cz~seiej zwo./'ywae 16). 

3) Obowi~zani do uczestniczenia s~: wikary generalny, kapitu./'y 
i kollegiaty p1'zez zast~pc6w, pra./'aci swieccy, z zakonnych ci, co 
nie podlegaj~ kapitu~om generalnym, wszyscy bez wyj~tku duchowni 
sprawuj~cy cumrn animarnrn 17), posiadacze zas prostych beneticy6w 
i inni duchowni tylko, gdzie taki istnieje zwyczaj Iub gdy rna 
bye traktowana pop1'awa dyscypliny albo sp1'awa ca~y klE)1' doty
cz~ca 18). W wi~kszych dyecezyach wolno niekiedy biskuporn na 
podstawie specyainego upowaznienia zwolywae z kazdego dekanatu 
po kilku tylko duchownych 19). 

4) W~asciwe uchwa./'y nie zapadaj~, poniewaz ostateczna 
decyzya zawisht od biskupa. Dlatego tak zwane statuta synodo1'urn 
dioecesana1'urn s~to w./'asciwie przepisy biskupie i nie pot1'zebllj/i 
p1'zeto zatwierdzenia papieskiego. 0 tyle tylko synod dJecezyalny 
dziala sarnoistnie, ze ustana wia examinatorow do tak zwanych 
konkursow parochiainych ~O), 0 czern jeszcze pozniej, tudziez oznacza 
duchownych, ktorych uwaza za godnych i uzdolnionych, by im 
papiez jako swyrn delegatom zleca./' poszc7;egolne czynnosci s~dowe 21) 
(examinatores, judices synodales, judices in partibus). 

14) P. wyzej str. 209 i 199) 
15) Trid. cit. 
16) P. 0 tem Heyzmann w przedmowie do wydania statut6w 

synod. krakowskich (starodawne prawa polskiego pomniki t. IV.) stl'. VIII. 
17) Trid. cit. " ... ad quas (synodos dioecesallas) exempti etiam 

omnes, qui alias cessante exemtione interesse deberent nec capitulis 
generalibus subduntur, accedere teneantur; ratione tamen parochia
lium aut aliarum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum, debeallt 
ii qui earum curam gerunt, quicunque illi sillt, synodo interesse." 

18) P. Phillips VII. 205. 
19) P. Die Dioecesansynoden in Mecheln u. Budweis im J. 1872. 

w Archiv. XXIX (1873) 160. 
20) Trid. sess. 25. c. 10. de ref. 
lll) Trid. sess 24. c. 18. de ref. 
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Niektore ustawodawstwa panstwowe czyni~y zwo£anie synodow 
zawis4'em od zezwolenia rz~du, co dzis po wi~kszej ez~sci ustaA'o. 
W Austryi nie istnieje w tyrn wzgl~dzie zadne ograniczenie 22), 
tylko pubIikllj~C akta synodaine ma je biskup jak wszelkie inne 
rozporz~dzenia podae do wiadornosci politycznej wladzy krajowej 23). 

---offl---

22) KOllkordat art. IV. lit. e. (Archiepiscopis et Episcopis libe
rum erit.) "convocare et celeb rare ad sacrorum canonum normam con
cilia provincialia et sYllodos dioeccsanas eorumque acta vulgare." 

23) P. §. 16. ustawy z 7 maja 1874. Juz pismo papieskie "Optime 
noscitis" z 5. listopada 1855. ogJ'aszajq,ce zawareie konkordatu (Heyz
lllanu Najllowsze prawa stl'. 46) poleciJ'o biskupom, aby zawiadamiali 
rz~d 0 odbyc si~ maj~cym synodzie i udzielali mu do wiadomosci 
wydane na synodzie ustawy. 



ROZDZIA~ III. 

j{OZDA WNICTWO URZEtD6w KOSCIELNYCH. 

P 0 g 1 ~ dog 6 In y. 

§. 60. 

Urz!!d koscielny otrzymac mozna tylko od w~adzy koscielnej, 
akt zas moc!J: ktorego wfadza koscielna udziela urz~d zowie si~ 
provisio (collatio w obszerniejszem znaczeniu). Wszczegolnosci 
nalezy rozdawnictwo urz~dow jako akt jurysdykcyi do papieza 
i biskupow, ktorym W ogole poruczone jest sprawowanie rZ!!dow 
koseielnych. Z t!J: zasad!J: umia~ atoli kosciof pogodzic wpfyw innych 
jeszcze osob na obsadzenie beneficyow, przyznaj~c im prawo 
oznaczenia oBoby, ktorej wfadza koscielna ma urz~d udzielic. Gdzie 
w ten sposob ograniczony jest papiez lub biskup w udzieleniu 
beneficyum, zowie sif2 prowizya konieczn~, provisio s. collatio 
non libera, gdzie zas sami nie tylko wfasciwego dopefnic ma.i!J: 
nadania, ale gdzie zarazem pozostawiony im jest wyb6r osoby 
prowizya jest woln~, provisio libera cz. collatio w scisfem 
znaczeniu. Rzeczony wpJ'yw zas na obsadzenie beneficyow wykonuj~ 
trzecie osoby - pojedyncze lub zbiorowe - albo sposobem wyboru, 
albo sposobem nominacyi, albo wreszcie sposobem prezenty, ktora 
znowu jest wyp.J'ywem prawa patronatu. Ktora z tych form w danym 
razie ma bye zastosowana, nalezy najcz~sciej od rozwoju history
cznego. Tem samem przybra~o rozdawnictwo beneficyow bardzo 
roznorodny charakter; mimo to jednak s~ pewne wymogi prawne 
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kazdej dotycz!J:ce prowizyi, a przedewszystkiem wytkni~ta jui 
powyzej zasada, ze wfasciwe przelanie w~adzy koscielnej wychodzi 
zawsze od papieza i biskupow. Z natury rzeczy zachodzi jedn8,k 
od tej zasady modyfikacya co do samej godnosci papieskiej, ktora 
niemaj~c nad sob~ wyzflzej wfadzy, zupefnie odr~bnym w tej mierze 
podlega formom. Wyk!adaj~c przeto rzecz 0 rozdawnictwie urz~dow 
koseielnyeh, 0 urz~dzie papieskim mowie nalezy osobno. 

TYTUI.. 1. 

W Y B 6 R PAP I E Z A *). 

a) Rozw6j historyczny. 

§. 61. 

Kto i w jaki sposob bezposrednio po sw. Piotrze powofany 
byJ' na stolic~ rzymsk!J:, pozostaje dot~d kwestYi); w~tpliw~ 1); jak 
daleko historyczne si~gaj~ swiadectwa, jedyn!J: prawn~ form~ usta
nowienia papieza jest wybor. W V. i VI. wieku by!y niejakie 

*) Literatura. Camarda Constitutionum Apost. una cum cae
remoniali Gregoriano ·de pertinentibus ad electionem Papae synopsis 
1737. - Floss Die Papstwahl unter den Ottonen, 1858. - Petruc
celli della Gattina Histoire diplomatique des conclaves 1864. -
Zo pfeIl Die Papstwahlen u. die mit ihnen im nachst6n Zusammen
hange stehenden Caeremonien in ihrer Entwickelung vom XI. bis XIV. 
.Tahrh. 1.871. - Weizsacker Die Papstwahl von 1059 - 1130. 
w .T ahrb. flir deutsche Theol. t. 17. te nz e. Die Decretale lieet 'de 
vitanda tamze t. 18 (1871). -Meyer Mor. Die Wahl Alexander III. 
u. Victor IV. 1871. - Lor e n z Papstwahl u. Kaiserthum 1874. 
Phillips V. §. 246-250. - Hinschius 1. §. 26. 30. - Kili1iski 
Teodor (t 1863). WiadoJnosc 0 obiorze papieza i dworze jego 
Kn~kow 1833. - Enbidtski Edward hr. Wybor i koronacya pa
piezou;, a w szczegolnosci Pil~sa IX., w Bibliotece warszawskiej 
1847. t. L 

1) P. Phi II ips V. 730; wedhlg tn1dycyi koscielnej mia~ Piotr 
sw. sam wyswi~cic Klemensa 1. na biskupa rzymskiego; por. c. 1. C. 
8 quo 1. (z Psendoiz.) i c. 2 eod. (apokryf Klemensa 1.); raine sl1 
jcdnak podania, czy Klemens bezposrednio po nim nastl1pif, czy tez 
byli przed nim papiez ami Linus i Cletus; p. 0 najnowszym stanie tej 
kwestyi Encyklop. koscielnat. X. 378. 



usiJowania, by zapewnie papiezowi wplyw na oznaezenie nast~pey 2), 
nie odniosJ'y one jednak zadnego skutku. Wybor zas odbywaJ' si~ 
pierwotnie tak jak w innyeh biskupstwaeh: to jest przez okoli
eznych biskupow, duchowienstwo i gmin~ chrzescijansk~ 3). Nie
bawem jednak poez~li cesarze rzymscy wywierae w tej mierze 
stanowezy wpJ'yw, a to przedewszystkiem wtedy, gdy powolalli 
do wyboru nie mogE zgodzie si~ mi~dzy sob~. W danie si~ wJ'adzy 
swieckiej byJ'o w takim razie niemal konieczne, gdyz nie byIo 
ustalonej prawem fonny wyborn, nie byJ'o w og61e przepisu, kogo 
w razie niezgodnosei wyboreow uwazae za wybranego. Nie pozo
stawaJ'o jak apelowae do wyroku cesarskiego. W ten sposob rozstrzy
gn~f n. p. etlsarz Walentynian I. spor wyborezy na rzeez papieza 
Syryeyusza (1'. 384) 4), Honoryusz na rzecz Bonifacego I. (1'.419) 5), 
a w kilka lat pozniej (1'. 426) ten sam cesarz ogolny'wydaJ' przepis, 
jak post~pie w razie niezgody wyborcow 6). 

Niemniejszy w plyw na wybOr papieza wywierali ksi~z~ta 

germanscy, ktorzy po npadku pans twa rzymskiego zawJ'adn~Ii 

Itali~; tak Odoaker przy wyborze Feliksa III. (483), 'Teodoryk 
przy wyborze Symmachnsa (498) j Felixa IV. (526), Teodat przy 
wyborze Sylwerego (536) 7). Za rz~dow bizantynskieh wymagano juz 
formalnego zatwierdzenia; zt~d od poIowy VI. w. wyrobiJ'a si!il 
praktyka, ze dokument stwierdzaj~ey wybOr przedkJ'adano rezydu
j~cemu w Rawennie Namiestnikowi, ktory niekiedy sam go zatwier
dzaJ' niekiedy cesarzowi do zatwierdzenia przedkJ'adaJ' 8). W dal
szym dziejow rozwoju zaj~li podobne stanowisko krolowie fran
konscy i niemieccy, gdy uzyskawszy koron~ eesarsk~ i mieni~c 

si~ nast~pcami imp erato row rzymskich mi~szae si~ poez~Ii w sprawy 
wJ'oskie. Zrazu nie wywieraj~ wpJ'ywu na ustanowienie papiezow; 
owszem przyjazne z papiestwem stosunki zapewniaJ'y wi~ksz~ niz 
dawniej wolnosc elekeyi. Za czasow Pipina, Karola W. i Ludwika 
Poboznego wyswi~eano wybranyeh, nie ezekajc zatwierdzenia kro-

2) Tak za papieza Symmachusa I. na synodzie rzymskim r. 499 
(Mansi VIII. 229; POl'. do tego Hefele Oonciliengesch. II. 608) 
i za Bonifacego II. (530-532). p. Hinschius II. 227. 

3) O. 5. 6. O. 7. quo 1. 
4) Valentin I. epist. 2. ad Pinian (00 U s tan t p. 639). 
5) Jaffe. Regesta Rom. pont. p. 29. 
6) O. 8. D. 79., c. 2. D. 97. 
7) 0 tem dokJ:adnie Dahn Konige del' Germanen t. III. 
8) Libel' diurnus wyd. de Roziere p. 99. 168. 
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kaj~e zatwierdzenia krOlewskiego 9); Ludwik nawet ustaw~ por~ezyJ' 
swobod~ wyborn 10). Dopiero gd}' nami~tna walka stronl1ietw 
przy wyborze Eugeniusza II. (8:24) grozne WYWOJ'H1a zaburzeniH, 
wdaJ' siPc w sprawp; wyboru Lotar, syn Ludwika, a usmierzywszy 
spory postanowi£ w porozumieniu z papiezem, ze na przyszJ'osc 
wybOr wprawdzie ma bye zupeJnie woIny, ze jednak przed konse
kracn wJbrany w przytoml1osei posJ'ow eesarskieh zJ'ozye ma 
przysi~g~ 11). Dalej' jeszcze poszedJ' Otton I.; przywoJ'any na pomoe 
przez Jann XU. wymogJ' na Rzymianaeh przysiPcg~, ze w przy
sz~osei nie wybior~ papieza bez jego i jego syna zezwolenia. Nie
bnwem tez wpfywem swoim osadziJ: na stolicy papieskiej Leonn VIII. 
(963) 12). Rzec:zy wi~c wzi~Jy terllz taki obr6t, ze wJ'aseiwie cesarz 
deeydownl kto mn bye papiezem, a akt wyborczy ez~sto ezeztf 
tylko byJ' form~. \Vpfyw atoli uzyskany przez cesarzow niemieckieh 
wtedy ty Iko OkaZYWH1' si~ skuteeznym, gdy tron cesarski zaj~ty 

9) '['ak Paw1:a I. (757), Stefana IV. (768), Hadryana I. (771), 
Leona III. (795), Stefana Y. (816), Pasehala I. (817); ze papiez 
Hadryan r. na synodzie rzymskim przyzuaJ: Karolowi W. prawo obsa
dzania wszelkieh biskupstw wraz z biskupstwem rzymskiem, jest wy
mys1'em p6zniejszych ezas6w; p. Hinschius I. 229. Bernheim Das 
unechte Decret Hadrians T. in Yerbindul1g mit dem uneehten Deerete 
Leos VIlI., w Forschungen zur deut. Gesell. t. XV. (1875); r6wnie 
nie zdaje si0 bye autentyczna (p. Hinschius I. 231) konstytllcya 
Stcfana Y. (c. 28 D. 63), ;\e wolno wyswi~ea6 papieza tylko w przy
tomnosci legatow cesarskich (p. j()clnak Lor en 7, cit. 40). 

10) P. konstytucYf): Lndwika Poboznego w Pertza Monum. Germ. 
IV. leg. II. app. p. 9. (w wycif):gu w c. 30. D. (3). Jest ona wpra
wdzie w niekt6rych ust~pach podrobiona, co do g.J:6wnej swej tresci 
jednak antentyczna, pOL Ficker Forschungcn zur Reichs n. Rechts
geseh. ItaliGns t. II. (l86!J) 332. - Lorenz str. 43. 

11) P. capitula Clotharii c. 3. Pertz MOllum. III. Leg. 1. 240., 
wf):tpliwosc Phillips'a (V. 575) co do autentycznosci tej konstytucyi 
uchyla Hinschius I. 233. 

12) Leonowi VIII. przypisywano dekret, przyznajf):cy cesarzowi 
prawo nstano'lNienia papieza; cbis prawie powszechnie uznano ten de
kret juko fal'szywy, przynajmniej w owrj kr6tszej fonnie, w kt6rej do 
niedawnych czas6w by,!: znany (p. Pertz Mon. IV. leg. II. p. 1(6) i u 
Gracyana (c. 23. D. (3) jest umieszczony, POI'. Phillips V. :87 
Giesebrecht Gesell. del' deutschen Kaiserzeit. I. 783. HinsclllUS 
I. 242. W r. 1858. og.J:osil' Flo s s (Die Papstwahl unter den Ottonen) 
z akt6w biblioteki 'rrewirskiej obszemiejsz't redaken, kt6rej autenty
cZllosci broni, zdaje sill jednnk, ;\e i w tej fonnie konstytncya Leona 
VIII. jest fal'szyw,~, p. IV a i tz w Sybla hist. Zeitsehrift 1. 225. G i e
sebrecht cit. w drngiem wydaniu 1. 822., Hinschius I. 240. 
Bernheim cit. 

RITTNER, Pro koscielne. III 
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byl przez moznego wfadc~. IV rzasaeh zas kiedy \VJ'adza cesarska 
albo \V ogole byJ'a slaba, albo przynajmniej Ke W~oszech dostate
cznego nie znac hodzi~a popareia, 'wplyw eesarza na obsadzenie 
stolie), papieskiej znikal' Iub do bardzo szczupl.yeh ogranieza1 si~ 

rozmiarow. W takich tedy razaeh zalezal prawnie wybor od oko
licznye1 biskupow, duchovderlstwa rzymskiego i ludnosci rzymskiej. 
Brak ustalonyeh IV tPj mierze form poei~gaf atoli za sob1:! zazart~ 

walk~ stronnictw, kL,rej ostateezny rezultat od wi~kszej jeclynie 
zawisl siJ'y. :Moine familie szlacheckie naduiy,valy swego stano
wiska, ab}' na stolic? papie,sk1:! wynieRc czlonka roclziny lub przy
najmniej przychylnego sobie kandydata. J',atwo zrozumiec, ze przy 
takim skJadzie rzeczy nie brano wzgl?du ani na dobro koseioJa, 
ani na \yysok1:! godnosc urz~du papieskiego, leez przestrzegano 
jedynie wlasnego interesu; stosunki te s~ fez jedn~ z glownyeh 
przyczyn gl€bokiego upadku papiestwa w wieku X. i pierwszej 
poloiyie XL wieku.Byle miee powolne narz~dzie swydl samolubnyrh 
celow, nie 'wahano si? powolywae na stolic~ papiesk~ ludzi najgor
szych obyczajow, nie ziyazahe ani na wiek ani nawet na stan 
duchowny. PrzyszJo do tego, ze n. p. Jan XI. (D31), Jan XII. 
(855), Leon YTIr. W(3). Jan XIX. (1023), gdy ieh wybrano, weale 
nie nalezeli do stanu dUi:hownego, ie obaj pierwsi nie mieli jeszeze 
20 lat zycia, ie wJniesiono na tron papieski kilkunastoletniego 
Beneclykta IX. (1'. 1033), ktory po najniegodziwszyeh rZ1:!dach 
za pieni~dzy odst1:!pil swoj urz~d. W srod takieh okolicznosci nie 
dziw, ze ludzie dobrej woli, troskliwi 0 dobro kosciob wzywali 
pomoey cesarskiej, che1:!e raczej n[lrazic swobod~ wyboru niz znosie 
poniewierk~ najwyz::izej godnosei koscielnej. Gdy Grzegorz YI. 
knpiwszy od Benedykta IX. tron papieski nie zdoJ'aJ' si~ na nim 
utrzymae w obec antypapy Sylwestra III., gdy w ten sposob zam~t 
\1' Rzymie do najwyzszego doszedJ' stopnia, dopiero interwencya 
Henryka TIL przywro(:iJa kosciofowi spokoj, W sparty opiek~ cesarsk(): 
USUIl1:!f synod w Sutri (1'. 1046) Sylwestm TIL iGrzegorza n., 
a bezposredni wpJ'yw cesarza zapewniJ' wyMr Klemensowi II. Pod 
wrazeniem tych zajsc nie opierano si~ eesarzowi, gdy po smierci 
Klemensa II. (1047) prawie samowJ'adnie powolal na nast~pc6w Da
mazego II. (, 1048), Leona IX. (1'1054), Wiktora II. (i- 1056); tem 
mlliej byJ'o powodu odsnwae protekcYij; eesarsk~b ze ustanowieni przez 
niego papieze Leon IX. i "Yiktor II. swietnie rZ1:!dzili kosciolem 13). 

13) P. Gieseler Kirehengeseh. II. 1. 228. G i e s e b r e eh t II. 
394 nst. Czy Henrykowi wyrainie Iud rzymski nadai prawo obsadzania 
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Wybrano niejako zJ'e mniejsze, wiedz~c z doswiadezenia ubif'gJ'ych 
wiekow, ze cesarze przywJ'aszezaj~c sobie wpJ'yw na llstanowienie 
papieza uchylali przynajmniej gorsz~ce agitacye szlachty rzymskiej 
i wi~ksz~ co do godnosei "kandydata dawali r~kojmi~. ByJ'to zawsze 
jednak srodek nadzwyczajllY, wywolany wyj~tkowem pofozeniem 
kosciofa: w zasadzie wybOr papieza ,iako sprawa czysto koscielna 
tylko od kosciofa mogf bye zawis£y, a tej zasadzie uw{aczaJ: rozkaz 
eesarski tak samo jak gwaJ'ty elekcyjne magnat6w. Gdy zatem wsrOd 
ogolnego rozpr~r.enia stosurikow koscielnych wytworzy.to si~ w XI. 
wieku stronnietwo reformy, usilnem staraniem jego bylo wyzwolie 
wyb6r papieza z pod obcych wp.tywow. Ze zas przedewszystkiem 
szkodzily kosciolowi zabiegi wyboreze szlachty, osadzaj~c na sto
liey papieskiej lud7i niegodnych, przeto ter. w tym kierunku wy
padaJ'o najpierw dzia,j'ae. Potrzeba kn temu okazala si~ tem gwal
towniejsza, ze po smierci Henryka III. (105d). znaczenie cesar
stwa we Wfoszech upadJ'o i z tej strony nie mozna si~ byJ'o 
spodziewae skutecznej opieki. Przy najblizszym zaraz wyborze, po 
smierei "Yiktora II. (1057), zapobiedz zdo1'll.1l0 groznym zaburze
niom tylko pod opiek~ Gotfryda, ksi~cia lotaryngskiego, ustanawia
j~c papiezem jego Iwata, Stefana X. Stefan nmarJ' juz w 11ast~pnym 
roku; w6wczas powtorzyJo si~ tak ez~ste dawniej widowisko podw6jnej 
elekeyi: partya hrabiow tusknlallskieh osadziJ'a niepmwnie na 
stoliey papieskiej Benedykta X., stronnictwo reformy wsparte wpJ'y
wem dworu cesarskiego przepado w Sienie wybOr MikoJ'aja II. 
(1058). N a szezEZscie Miko£aj II. utrzymal si~ , a pami~taj~c 

o gorsz~eyeh zajsciach towarzysz~eyeh swemn wyborowi, uczyniJ' 
pierwszy hok ustawodawczy, by pOWOfanie papieza uczynic nieza
wisJ'e od woli rzymskich magnatow. Na synodzie lateranenskim 
w r. 1059 wydaf ustaw~, w ktorej przekazaJ wyb6r papier.a 
kardynaJ'om - biskupom; przytem nie usun~J' wpra,wdzie zupeJ'nie 
wspo,l'dzialania reszty duchowienstwa i ludllosci swieckiej, ale 
przyznaJ' im tylko drugorz~dne znaezenie. Biskupi kardynaJ'owie 
mieli uskutecznie wybor, duehowienstwo i gmina zatwierdzie go; 
r6wniez cesarzowi przyznaje konsLytucya lVIikofaja prawo zatwier
dzenia wyborn 14). - Ogral1lczaj~c wla.seiw~ czynnosc wyborcz~ na 

stoliey papieskiej jest rzeezft wfttpliwft p. z jednej strony Phillips V. 
790., z drugiej Zopffel str. 75., Lorenz str. 73. 

14) Co do textu autentycznego barllzo wiele jest spom; sft dwie 
g1:6wne odmiany: text kroniki opata Hngona. Flawinaeyjskiego, przyj~ty 
do dekretu Gracyana c. 1. D. 23: i text wed~ug kodeksu Watykan-

16* 
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szczup.fe grono kilku kardynaJ'6w, s~dzi.j' Miko.faj, ze uchyli dawniejsze 
naduzJcia. W tej nadziei jednak zawi6dJ' si~; ustawa jego bowiem 
przJznajil:c i nada~ duchowiel'lstwu i gminie -- to jest w praktyce 
magnatol1l rZJlllskrm - ezynny przy wyborze udziaJ', a nieokre
sIajil:e seisle jego granice i sposob wykonywania, nie 1110g1a dopi1!e 
swegoeelu. Przez caJ'y wiek nast~pny panol';aJ'a dawna dowoInosc, 
to konstyiucya Mikol'ajowa rzadko tylko by1'a przestrzegana 15). 

D~piero k~edy ,,. r. 1159 po nader burzliwej elekcyi wstil:piJ' 
na stolre~ papreskil: Alexander Hr., podieto z wieksza enero'ia i 

'" v 1.;.., b ~ 

lepszym skutkielll reform~ prawa wyborczego. Na trzecilll powsze-

skiego podany w Pertz'a Monum. Gel'maniae IV. leg. '2. p. 177 i 
ze zmianami w .J affe'~o edyeyi Codicis U dalriei Babenbel'gensis (Mo
numenta Bamberg. 1809). Co do tresei rozniea miedzy temi textami 
polega glown~e na tern, ze text Graeyana daje pr~w~ wylJol'u tylko 
kardyna:t0n:- l;lskupom. text kodeksu 'iVatykmlskiego w ogole kardyna
:tom, daleJ ze plerwszy eesarzowi mniej przyznaje wp:tywu niZ drugi. 
~Ved:tug dzisiejszego stanu tej kwestyi nalezy text Graeyana uwazac 
.lako. autentyczny; por. szezegolnie Phi 11 ips V. 795. Z 0 P ff el cit. i 
W a1 tz w Forsehungcll zm deuisehen Gesell. t. IV. (1864) VII. (1867) 
X. (18~0),. Bax.mal1l: Poli~ik del' P~lpste t. II. (1869) 279. (za textem 
watykansklm ml~dzy lllnymi Periz cit., Hefele Coneiliengesch. IV. 
757.) }Jor. jeszeze Hillsehiu8 I. §. 27. (przeeiw niemu Waitz cit. 
X. 614) i Bernhardi w Forsehungen zm d: Geseh. XVII. (1877) 
397. . 

15) Przebieg t)'eh wyborow by:t bardzo rozny: llastepea Miko:taia 
Ct. 10~1) ~Iexa~del' II. (1061-1073) wyhrany by:/' wediug konstyt~
CYI. IVhlml'aJoweJ, Grzegorz VII. (1073---1085) zas bez przepisaneO'o 
udZla1'u kardynal'ow biskupow. Wiktora III. (1086-1087) wybier:li 
wS,zysey kardyna:to:vie, duchowienstwo i Iud, Urbana II. (1088--1099) 
procz kardyna:tow lllni takze biskupi i opaei; Paskala II. (1099-1118) 
1 Gelazego II. (1118-1119) znowu w dawny sposob kardynalowie 
duchowi811stwo i glllina. WybOr Kalixta II. (1119-1124) odbyJ: sig 
po za RZYlllem (w Clugny) przez obeenyeh tamze kardvnal'ow i dudlO
.wnyeh; pozlliej zatwierdzili go w Rzymie kardynaJ'owie,· duehowienstwo 
1 Iud. }Jrzy ",:y!Jorze Honoryusza II. (1124--1130) rozpocz~li magnaei 
dawne mtryg1 1 gwa:tty, ktore miallowicie przy nastepnym wakansie 
sprowadzi:ty podwojny wybOl'; wybrany przez kardy~a:tow biskupow 
Innocenty II. (1130-1143) utrzyma:t si~ z pomoe<j: kroia Lotara II. 
0. wyborz~.Celestyn~ II. (~~43-11~4) i Lueyusza II. (1144-1145) 
me maT bhzsZJCh wladomose1; Eugemusza III. (1145---1153), Anasta
zego IV. (l1D3-1154) i Adryana IV. (1151-1159) wybierano da
wnylll trybem, pod pl'zewaznym jednak wpJ'ywem kardynaJ'ow.'Przy 
n.ast~pnym wybol'ze prz!bra:ty zaburzenia znaczne rozmiary; utrzyma~ 
Sl~ ,Aleksander III. (l1D9 - 1181) maj<j:cy za soh<j: wi~kszosc kardy
na:tow. 
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chnym soborze lateranenskim (1179) wydaJ' Alexander ustaw~ 16), 
ktora uchylajl);c ca£kowicie wspoJudzia£ nizszego duchowiellstwa 
i osob swieekieh, przekazaJ'a wybar papiez a jedynie kardynalom. 
Postanawia zarazem, ze /Sdy kardyna£owie jednog~osnie papieia 
nie obioril:, ten jedJllie kandydat jako prawnie \vybrany ill<t bye 
uwazany, ktary uzyskaJ' dwie trzecie glosow, ie kto nie majil:c za 
sobil: tej wi~kszosci godnosc papiesk~ sobie przyw~aszcza, podpada 
wraz z sWyllli adherentami klil:twie i pozbawiony jest wszelkich 
s\Vi~~en wyzszych. () zatwierdzeniu cesarskiem nie ma w kOllsty
tucyi Alexandra iadnej wzmianki - uchylH je l11il cZil: co , co tel11 
snadniej mog1uczynie, ze juz wi~eej niz od wieku usta1 faktyeznie 
wpJyw cesarz a na wybor papieza. Ostatni wybOr, przy ktorYlll 
jeszeze zasiil:gni~to formalnie zatwierdzenia cesarskiego, by1 wybOr 
Grzegorza VlI. w 1'. 1073. 

Od roku 1179 zostawaJ' wi~e wybor papieza wYlil:cznie w r~
kaeh kardynad'6w. Okolicznosc jednak, ze konstytucya Alexandra 
LIL do waznosci wyboru dwie trzeeie wymaga.J'a g.J'osaw, by.ta po
wodem, ze ~z~stokroe stoliea, papieska przez d.J'ugi czas byht osie
roeonij;. .Taskrawy fakt zaszedd' l11ianowieie po ilmierci Klemensa 
l V. (1'. 1268), gdy kardynad'owie zebrani w Vnterbo zadnil: miaril: 
zgodzit! si~ nie mogli na WybOl nast~pcy. Przez trzy lata nie bYla 
stoIiea papieska obsadzol1a, az w kOllCU, gdy Iud nzy.J' przylllusu, 
padJ' wybor mt Teobalda z Leoclyum. Ten \ystil:piwszy na stolic~ 
papieskil: pod imieniem Grzegorza X. (1,271-1280) postanowif za
pohiedz przed1ugim wakansom i wydad' w tym ce1u np, soborze 
Lugcll~l'lskilll w 1'. 1274 ustaw{~ 0 tak zw. Oonclave 17). Po smierei 
papieia mieli karc1ynaJ'owie najdalej w dni 10 zebrac si~ w miej
seu, gdzie papiez umad, i tu zalllkni~ci tak dl'ugo pozostae, pokl);d 
dwie trzeeie gfosow na tego samego nie padnil: kandydata. Ograni
ezenie osobistej wolnosei, ktore procz tego poJil:ezolle hy.J'o z uszczn
plenielll doehodow i bardzo skromnem przez ten eZ1tS pozywieniem, 
zmuszalo kardynaJaw do szybkiego wyborn 18). Surowosc tych 
przepisow "l-vzniecid'a niechQe kal'dYllCll'ow do tego stopnia, ze p6zniejsi 
papieie, mianowicie Jan XXI. (1276) i lHikolaj IV. (1288-1292) 

-16) Konstytueya "Lieet de vitanda", e. o. X. de electione I. 6. 
>7) KOllstytUCy<l "Ubi perieululll", e. 3. de eleetiolle in VIto L 6. 
18) Po bezslmtecznym np.fywie tl'zech dni dawano kal'dYllaJ'om 

na obiad i wieczerz<;) po jednej tylko potrawie, a po upJ'ywie dalszych 
pi~eiu dni pozostac musieli 0 chlebie i winie; podczas konklawe nie 
midi jJolJiemcl zi1Qllych <lOdlOclow ZG 8k<l1'l1u jJetpieskiego. 
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wyrainie takowe uchylili 19). Gdy jednak pO smierci Mikolaja dla 
niezgody kardyna~ow znowu dwuletni nasifj;pi~ wakans, przywroci~ 

Celestyn V. (1294) konstytucYfJ: Grzegorzowfj;; poiniej Klemens VI. 
(1342 - 1352) zlagodzi~ niektore nadto ostre postanowienia tako
wej 20). 

Konstytucye Alexandra III. i Grzegorza X. pozostaly az do
tfj;d podstawfj; prawn dotyczfj;cego obioru papieza. Poinirjsze usta·
wodawstwo dotyczy juz tylko szczegoJ'6w lub kwestyi w tych kon
stytucyach niedotkni~tych. Wazniejsze postanowie~ia wydali mia
nowit:ie Klemens V. (13.11) 0 konklawe 21), Juliusz II. (1505) 
przeclW wyborom symolllstycznym 22), Pawe~ IV. (1557) przeciw 
tym, co juz za. zycia papieza ubiegajfj; si~ 0 g~osy 23), Pius IV. 
(1562) uzupelniajfj;ce przepisy 0 formie wyboru i 0 konklawe 24). 
Na podstawie wszystkich tych przepisow okreslil papiez Grzegorz 
XV. ~162]) bardzo dokladnie prawo elekcyjne 25), przepisujfj;C zara
zem lllnll: konstytucyq, az do najdrobniejszych szczego£ow ceremo
nia:)' wyboru 26). Urban VIII. (1625) zatwierdzil przepisy Grzego
rzowe 27), a Klemens XII. (1732) uzupelnU je co do niektOrych 
szczegMow 28). 

19) P. Raynaldi Annales a. 1276. n. 29--31, i a. 1294. n. 17. 
20) Konstytucya "Licet in constitutione~ z 6 grudnia 1351, 

Bull. I. 258. 
U) Kon~tytucya "Ne Romani", c. 2. de electione in Clem. 1. 3.; 

prawdopodobm8 wyda~ t~ konstytucy<} na synodzie Wiennenskim p 
Hefele Conciliengesch. VI. 474. ' . 

,Sly ~onst. "Cum tam divino," z 14. stycz. 1505. Bull. I. 466. 
bezposredmm powodem byJ'y przekupstwa, ktorych sie poprzednik Kle-
mensa Alexander VI. dopuscLl' przy wyborze. ' 

]3) Konsi. "Cum secundum Apostolum" z 16 grudnia 1557. 
Bull. 1. 836. 

24) Konst. "In eligendis" z 9 pazdz. 1562. Bull. II. 97. 
H) Konst. "Aeterni patris filius" z 15. listop. 1621. Bull. ill 

444. 
26) Caeremoniale zatwierdzone konstyt. "Decet Romanum Ponti

ficem" z 12 ma.rca 1621. Bul. III. 454. UJ'ozono je za wspo~udziaJ'em 
sJ:awnego kanomsty Prospera Fagnani. 

IV. 9;? Konst. "Ad Romani pontificis" z 28 stycznia 1625. Bull. 

28) Konst. "Apostolatus officium" z 5. pazdz. 1732. Bull. XIII. 
302. 
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b) Dzisiejsze pra woo 

§. 62. 

Z tego co IV poprzedzajf1cym §. powiedziano wyply\n, ze 

dzisiej;;ze prawo wyboreze nie polega na jednej uf3tawie, lecz na 
ea£ym szen~gu konstytucyi papieskich, poczi);'YSzy od Alexandra III.; 
sa one wszystkie jeszeze irOdfem dzisi8jszego pra\ya, 0 ile wyraznie 
u;hylone lub zmienione nie zosta.ty. Xawet konstytueya Gl'zegorZlt 
XV. ehoe zebra1[t w jec1n~ earose wi~kszi); ez~se dawniejszyeh prze

pis6W, nie pozbawi:ta reszty moey obowi~zuji);cej 1). 
Przec1stawiwszv rzecz historyeznie mamy teraz wy£ozye sy

stematyeznie POszcz~g6lne postanowienia dzis jeszeze obowi~zujf1ce 2); 
dot.vcza one prawa wyboru, prawa obieralnosci i samego wyborn. 

v ~{. Prawo wyboru sbzy wy:rll:cznie karc1ynalom, i pozostaje 

przy nich nawet wtedy, gc1y IV ezasie wakansu w1asnie, ze?ran~ 
jest soMl' powszechny. Postanowienia soboru 1~()Jlst~neyen~k:ego 1 

bazylejskiego, p:czyznajfj;C8 80bo1'ol11 prawo oblerama papleza 3), 
uchyli~y pozniejsze ustawy. '['ak rozporzf1c1zili Juliutlz II. ze wzgl~du 
na pill:ty sobol' lateran611ski (l513), a Pawe:t III. (1544). i Pius l~. 
(15(H) ze wzgl~elu mt sobol' tryclencki, it: gelyby zmarh w ezaSle 
odbywajf1cego si~ w:tasnie soboru, ma nie sobOl' lecz kollegium 
kardyna~6w obrae nast~pc~ 4). W reszcie wyda£ Pius IX. og6ln~ 
,v tej mierze przepis, postanawiaj'lc, ze sobOl' zgromadzony w ChWI:I 
smierei papieza zawiesie ma swoje obrac1y, poki);d kardyna10wle 

zwykIym trybem nie obiori); mLst~pcy 5). . 
Z pomi~elzy kardynafow wy:rttczeni s~ od prawa wyboru Jedy-

nie ci, co jeszcze nie otrzymali swi~eel1ia dyakona 6), chyba ie 

1) Por. cyt. konst. "Aeterni patris" §. ~4. 
2) Konstytucye wymienione w poprz8dza.j<1cym §. cytuj~ w niniej-

szym §ie kr6tko nazwiskiem papieza. . 
3) Cone. Const. sess. 39. c. 2, BaSIl. s. 4. C. 3, S. 7.; na 

tych soborach odby~y si~ wybory J\'I~rcin~ V. i Felixa V. pr.zez koll~~ 
gia wyborcze, zJ'ozone z kardynaJ'ow 1 przeznaczonych pIzez SobOl 

czJ'onkow. ~) P. Raynaldi Annales a.d a. 1513. n. 7. ~{onstyt " PawJ~ 7II,; 
z 29 listop. 1544 i konstyt. Pmsa IV. "Prudentlae patIls falmhas 
z 22. wrzesnia 15Gl. Bull. IV. p. 90. . 

5) Bulla "Cum Romanis Pontiiicibus" z 4: gl'udnia 18\59., text 

w Archiv XXIII. 344. 
6) Pius IV. §. 25., konstyt. Syxtusa Y. "Postquam yerns" z 5. 

grudnia 1586. Bull. II. t)10. 
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im zmady papIez osohnym przywilejem nada.!' prawo wyboru 7). 

Z reszt~ s.!'uzy to prawo kazdc,mu bez wyhtku kardynaJ'owi, choc.by 
jeszcze nie otrzymal' insygni6w swej godnosci 8), i choeby go 8130'

tka:ty kitry koscielne, a nawet· kl!);twa 9). Moze go jednak papiez 
za km~ pozbawie pra,wa wyboru 10). 

E. 00 do obieralnosci zauwazye najpierw nalezy, ze mylne 
i po wi~kszej ez~sei zarzueone juz ,clzis jest zdanie, jakoby tylko 
kardyna.t mog.!' bye obrany 11). PostRnowi.!' to wprawdzie synod 
rzymski w r. 769 12), ale w praktyce przepis ten nie utrzymal' si~, 
a 1iikofaj II. w swoim dekretie elek0yjnym wyrainie go uebylit 
Juz po konstytueyi Alexandra III. powofano z po za grona kardy
nafow Urbana III. (1185), Urbana IV. (1260), Grzegorza X. (1271) 
Oelestyna V. (1294), Klemensa V. (1305), Urbana V. (1362) i Urba,na 
VI. (1378). Poezi!:wszy od jego nast~pcy Bonifaeego IX. (1389) 
wybiernno juz samych kardyna1'6w; ze to jednak nie jest konieczne, 
swiadezy najle!)iej eeremoniaf Grzegorza XV., kt6ry mowii!:c 0 for
mie wyboru per eompromissum (p. nizej) wyraznie nadl1lienia, ze 
wyb6r pasc moze takze na kogos z po za· grona kardyna1'6w. -Takze 
pod wzgl~del1l kwaliiikacyi kandydata nie za"wieraji!: ustawy zadnego 
ogrRniczenia. Obieralni sil: przeto nie tylko duchowni wszelkiego 
stopnia, ale takZe osoby swieekie, nawet wtedy, gdy im niedostHje 
przYl1liot6w przepisanych do uzyskania swi~eeIi; wyb6r bowiel1l na 
papieza usuwa, jak jui nadmieniJismy, wszelkie wadliwosci swieee
nia (str. 99). Dla tego tez choeiai obrany papiezem przyj~uje 
swi~eenie biskupie, nie jest konieeznym warunkiem 30 rok zvr:ia. 
N iewaznym byHJy jedynie wyb6r os6b, niezdolnyeh do przyj~cia 
swi~een (incapaces p. str. 89), a wi~e nieoehrzezonyeh i kobiet 13), 
dalej wed1'ug zgodnej opinii kanonistow dzieci lub osob ehoryeh 

7) Grzegorza XV. Caeremoniale. 
8) Dekret Piusa V. z 26. stycznia 1571. Ferraris Prompta bi-

blioth. v. Cardinales art. 1. II. 22. 
9) Klemens V., Grzegorza XV. §. 22. 
[0) P. Hinschius 1. 371 n. 1. 
11) Tak jeszcze Schulte Kirchenr. II. 199 (inaczej w Lehrb. 

233), Richter w dawniejszych wydaniach; przeciwnie POI'. Phillips 
V. 865. Hinschius 1. 279. Vering sk 519. 

12) C. 4. D. 79. 
1 3) Przy tej sposobnosci notujemy baMl histmyczl11E, jakoby po 

smierci Leona IV. (8;55) R przed Benedyktem III zaj~l'a stolicQ papie
sk1E kobieta; p. 0 tej mniemanej papiezycy J oannie D 511 i n g e I' Die 
Papstfabeln des Mittelalters 1863. 

na umySle i heretykow H). Pozytywny przepis nznaje takze nie
waznym wyb6r, przy kt6rym obrany dopusei:t t)i~ symonii 1

5
). 

O. 00 do samego wyborn. Miejscem wyborn jest rezyden
eya zmadego papieza 16), a wi~c obeenie Rzym; z waznyeh powo
d6w nioze atoli wyMr odbyc si~ takZe w innem stosownem miej
seu 17). Kardynal'owie w4'asnie tam przebywa.i~cy majil: tez przed
siewziac. wyb6r i to zawsze osobiseie; nawet kto z waznych i sfu
sz~yeh powodow jest nieobecny, nie moze wybierac przez zast~pc~ 18). 
Nieobecnych nie wzywa si~ osobno, ale naJezy czekae dziesi~c dni 
na ieh przybycie 19). W tym terminie winni zarazem kardynal'owie 
poczynic przygotowiLnia do wyborn, a mianowicie zaji!:e si~ urzi!:
dzeniem kOllklawe 20). W pa~acaeh papieskich s~ juz zazwyezaj 
na ten eel przeznaczone osobne skrzydJa 21), gdzie w d1'ugim sze
regu sal z sob~ po£~czonych znajdu.ii!: si~ otwarte cele, kazda 
z dwoma przedzia,tami, dla kardyna./:a i jego s:tugi; los przeznacza 
kazdernu eel0. W przeei1,!gll tycb dni dziesi~ciu wybieraj!); dalej 
kardyna:towie w tajnel1l g:tosowaniu pml'atow, co wraz z guberna
torem rZVl1lskim strzedz maj~ konklawe z zewn~trz, trzech kardy
nafow c~lem przestrzegania porzi!:dku w samemze konklawe (capita 
orclinum, eapi d'ordini), wreszcie tak zwanyeh konklawist6w, kt6rzy 
wraz z kardYllafami l1laji!: bye zakluczeni 22). Do tyeh nalez!); s1'u
dzy kardyna:t6w, dla kazdego po dwoch, wyji!:tkowo trzech 23), 
misti-ze eeremonii, lekarze i inne jeszcze osoby szezegMowo ozna~ 

14) POl'. Fagnani n. 50 ad. e. 5 X. de pactis I. 35. Ferraris 
Prompta biblioth. v. Cardinalis n. 51. 

15) .Julius II. 
16) Grzegorz X., Klemens V. 
17) Tak wybrano Piusa VII. (1800) w Wenecyi, na podstawie 

bulli jego poprzednika Piusa VI. "Cum nos superiori annO" z 13 listop. 
1798. §. 7., BulL Contin. X. 176. 

18) Pius IV. §. 5. 
19) Pius IV. §. 3. 
20) Caeremon. Grzegorza XV., Klemens XII. §. 24. 
21) Dawniej wybory odbywary si~ zazwyczaj w pad'acu waty~ 

kallskim; od Leona XII. (1823) w kwiryn<llskip1 (obecnie rezydencYl 
kr6la wJ'oskiego), gdzie tez odbyto konklawe przy wyborze Piusa IX. 
p. tubienski cit. 27. 

22) Uzywam tego wyrazu za tubiellskim. 
23) Sl'udzy wziQci do konklawe, przynajmniej od rolm na.lezyc 

maji): do domownik6w kardyna~a; nie wolno brae': kupc6w, s,tug ksi<tz~
cyeh, swieckich panow, krewnych kardynal'ow, Pius IV. §. 17. 
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0zone 24).-Jedenastego dnia po smierci papieza udajfl; si~ kardyna
lowie i konklawisci w uroczystym poehodzie do konklawe; a wie
czorem tegoz dnia konklawe zewszfl;d szczelnie si~ zamyka, co 
mistrz ceremonii stwierdza osubnym dokul1lentel1l 25). Odtl1d prze
rwana jest kOl1lunikacya z swiatel1l zewn~trznym; z wyjfl;tkiel1l kar
dynaJ'ow, pozniej przyby4'ycJ1 26), nikt juz do konklawe nie ma 
wst~pu ~7), ani tez net odwrot nikt go nie moze opuscic. Jezeli 
nieodzowna okaze si~ ku tel1lu potrzeba, zapasc l1lusi' uchwa£a 
wi~kszosci~ gfosow 28). R()wnie nie w01no IV zaden inny sposob, 
porozumiewac si~ z osobami po za konklawe b~dl1cemi; kardynaf 
wbrew temu dziaJajfl;cy tl:aei swe godnosei i podpada kl~twie 29). 
Przekroczenie povyyzszych pl'zepis6w nie czyni htoli wyboru niewa
znym, b)71e ty1ko konkhwe urz~dzono i zamkni~to. Jezeli mistrz 
ce1'emonii, jak wyzej nadmieniono, fakt ten stwierdzi.f oso bnym 
dokumentem, pozostaje wybor wazny, chocby pozniej si~ okazaJ'o, 
ze konklawe bya'o otwarte 30). - Nnzajutrz po zakluczeniu zejsc si~ 

majfl; kardynaJ'owie w kaplicy w konkhtwe urz~dzonej i po wysJ'u· 
chaniu mszy przyst~pic do wyhoru. Pod kI~twfl; nie wo1no kardy
na,fowi obecnemu w konklawe, odmowic udziafu w wyborze; cho
rzy, ktorzy nie mog~ zejsc do kaplicy,. oddai~ swoj g4'os za posre· 
dnictwem wybmnych do tego kardynaJ'ow (tak zw. infirmarii) 31). 
Od 8mie1'ci Klemensa VI. (1352) wesz,j'o w zwyczaj, ze przed wy
horem postanawiali kardyna£o\vie pacta conventa (kapitulacyr), to 
jest wkfada1i na przyszJ'ego papieza pewne zobowi~zania. Pozniej
sze ustawy wzbroniJ'y wszelkich tego rodzaju warunkow i umow, 
uznajl%c je jako nieobowi~zuj~ce i pod kazdym wzgl~dem niewazne 32). 

24) W szczegolnosci wedIug ceremonia~uGrzegorza XV. i kon
stytucyi Klemensa XII. szeseiu mistrzow ceremonii ze sIuz~cym, dwoch 
duchownych, spowiednik mnich, sekretarz z dwoma pomocnikami i s.f'u
z~cym, dwoch lekarzow, chirurg, aptelmrz .z jednym lub dwoma pomo
cnikami, po dwoch ciesli, murarzy i golarzy z pomocnikami i 35 pa
eho:tkow (bajuli). 

25) Oaerem. Grzegorza XV. 
26) Grzegorz X. 
27) Pius IV. 
28) KardynaJ mozewrocie, konklawista zas nie; Pius IV. §. 4. 19. 
29) Pius IV. §. 20; poiywienia dostarczaj~ kardyna~om za po-

moc~ osobnego przyrzfZdu, ktory opisuje J'.,ubiel'lSki stl'. 31. 
30) Konstyt. Grzegol'za XV. "Aeterni patris" §. 1. 
31) Grzegol'z XV. §. 17., Oael'emoniale. 
32) Pius IV. §. 3. Gl'zegol'z XV. §. 18., POI'. konstytucN Inno

centego XII. "Ecclesiae catholicae" z 22. wrzesnia 1695. §, 8. (Bull. 
VII. 262) co do wal'unkowego obierania biskupow i opatOw. 
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Sam akt wyboru odbye si~ moze w trojakiej fonnie: 
1. Wybor quasi per inBpi1'ationem, to jest jezeli nl\ 

wniosek jednego lub ki1ku kardynaMw, wszyscy inni bez wszelkiej 
dyskusyi zgodz~ si~ na kandydata i jakby natchnieni obwoJ'ajfl; go 
papiezem. WybOr jest wtedy uskuteezniony bez zachowania, szcze
go~owych fomalnosei 33). Z nowszych czasow ni.e . ma przykJ'adu 
takiego wyboru. 

2. WybOr per com promissum polega na tem, ze kardyna
fowie postanawiaj~ jednog~osnie zdac wybor na dwoch lu.b kilku 
ze swego grona 34). \Vybranym w tym celu kardyna.l'om mog~ 

kardyna.l'owie dac bliiszl1 instrukcn. W braku takowej rozstrzyga 
abso1utna wi~kszosc gfosow. Oompromisarii mogfl; wybrac jednego 
zpo8rod siebie, chyba ze ieh jest tylko dwoeh; gdy bowiem g.l'os 
da,ny sobie samelllU jest niewazny (p. nizej) , nie byJ'oby w takim 
razie wi~kszosci. 

3. Prawidfow~ form~ wyboru jest tajnegfosowanie, e lec tio 
per scrutinium 35). Akt gfosowania rozpada si~na trzy gfowne 
cz~sei: antescrutinium, czyli przygotowanie do gJ'osowania, w1a-
8ciwe scrutinium, czy1i gJ'osowanie i postscrutinium, to jest stwie1'
dzenie wyniku gJ'osowania. 

a) Przy anteserutinium przygotowuje mist1'z ceremonii kartki 
do zapisywania gfosow (schedulae): sl% one drukowane albo przy
najmniej t~ sam~ pisane r~kfl; i na trzy podzie1one rubryki. Pier
wsza z gory zawiera sfowa .BJgo .... Oardinalis; srodkowa Eligo in 
SUlllmum pontificem reverendissimum dominum meum Oardina
lem .... ; trzecia jest prozna. Los wyci~gni~ty przez najmJ'odszego 
z kardynaJ'ow oznaeza trzech skrutatorow do zhierania gfosow 
i trzech delegatOw pro yotis infirmorum, to jest aby przyjl%c gJ'osy od 
eho1'ych kardynafow. Teraz przyst~puj~ wyborey do wypefnienia, 
kartek, 0 ile moznosci zmienionem pismem; w pierwsz~ rubryk~ 

33) ..... "quando omlles cardinales quasi af:flati spiritu saneto 
aliquem unanimiter et vin voce summum pOlltificem proclamant" Caerem. 
Grzegorza XV. i tegoz kOllstyt, §. 1. 19. 

34) Grzegorza XV. kOllstyt. §. 1 i Oaerem.; Phillips V.874 
twierdzi, ze takze nie kardYl1a:tom zlecony moze bye wyMr, co siEZ 
jednak sprzeciwia zasadzie konstytucyi Alexandra III., ze tylko kardy
l1a.f'owie obierajfZ papieia. Per compl'omissum wybrano Innocentego II 
w 1'. 1130., takze Grzegorza X. 1271. 

35) Opiera si~ g:townie na konstytucyi Grzegorza XV. "Aeterni 
patris" i jego Oaeremoniale. 
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wPIsuH swoje lillIe. w srodkowil; imi~ kand,yelata; w trzeciil; kilka 
sfow z liczbil; jako osobne godJ'o. GOrll1); i dolnil; rukryk~ skJ'adajil; 
i piecz~tnj1); potem tak, iz tylko sroc1kowa pozostaje otwarta. Pie
cz~tujil;zas nie zwyH~ pi(:\cz~ciil;, t}'lko umyslnie na ten cel przy
bnmil;. Na grzbiecie kartek oznaczajq, S.!'OY~:fL nomen i signum gOrllil; 
i dolnlf rubryk~. 

b) Scrutiniull1 poczyna si~ tem, ze htzdy z kardynaJ'ow nie
sie sWlf kartk~ do oftarza, a wykonawszy przysi~g~, Z8 wedJ'ug 
najlepszej swej wiedzy najgodniejszemu g.[os oddaf, wrzuca kartkl% 
do kielicha. Do kardynafow pozostajil;cych w celach idlf infirmarii 
z zamkni€t~ szkatuJ'kij;, w ktor~ chory wrZUCft kartk~, i oddajij; j1); 
IJotem skrutatororn. Kiedy wszystkie kartki oddano, jeden z skru
tatorow przelicza 5e wrzucaj1);c z jedn8go kielicha do drugiego. 
Jezeli lie7.ba kartek nie zgadztL si~ z liezblf g4'osujlfcyeh, shuty
nium poez1);c si~ musi na nowo. \V przeciwnym razie skrutatoro
wie odczytuj1); llfLzwiska kandydat6w, a kazdy z kardynftiow zapi
suje sobie takowe. 

c) Postscrutiniull1 polegiL na tem, ze skrutatorowie zesta
wiaj<j; rew[tat gJosowania. 1l0g<j; znjsc trzy wypadki: Jedsn z kan
dydat6w otrzymaJ' wi~cej jak clwie trzeeie gfosow, alba wJ'asnie 
ty lko clwie trzecie, alba tez zaden z nieh nie ma tej wil%kszosci. 
W pierwszym razie wyb6r jest dokonany, tylko nast~puje jeszcze 
1'eeognitio suffragiorum, to jest trzech kardynaiow 10sem oznaczo
nych sprawdza, (~zy pierwsi sk1'utatorowie nieomyli1i si~ w podaniu 
i zliczeniu g~os6w. IN drugim razio na1ezy jeszcze- sprawdzic, czy 
kandydat sam sobie nie daJ' gJ'osu, poniewaz taki gJ'os uwazac 
nalezy jako niewazny. W tym celu ma wedJ'ug piecz~ci wskazac 
ocldan~ przez si~ kartk~, kt6rlf skrutatorowie otwieraj<j;. W trzecim 
wypadku skrutinium nie uwaza si~ jako ukonezone, leez ma miej
see dodatkowe gJ'osowanie, czyli tak zwany accessus. 

To post~powanie polega n-a tem, ze g.J'osy przy pierwszem 
gJ'osowaniu ocldane pozostaj<j; wazne, ie si~ jednak odbywa powtorne 
glosowanie, a gJ'osy przy tom drugiem gJ'osowanin clane doliezaj~ 
si~ do pierwszyr,h. Wosowac wolno tylko na kandydata, ktory przy 
pir'I'wszem gl'osowaniu ()trzymaf od kogo innego gJ'os, a nie y'."olno 
giosowac na kandydata, kt6remu si~ odda·fo glos p1'zy pie1'wszem 
gfosowaniu. J eili ms gJosujlfCY chee pozostac przy swoim kandy..: 
dade, pisze na kartce: Accedo nemini. IN ten sposob sta(~ _ si~ 
moze, ie josji ez~sc gJ'osuj1);eyeh przyst:tpi IV akcesie do innego 
kandydata, ten z cloliczenirl11 g.fOi:iOW pierwszego skrutynium otrzyma 
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dwie trzeeie gJ'os6w 36). Zresztlf odbywa siiZ g10sowanie przy akeesie 
w ten sam spos6b, eo przy pierwszol11 skrutYllium. Po oddaniu 
kartek spra\vdzaj1); skrutatorowie, ezy kto nie dad' ga·osu teruu samemu 
kandydatowi co przy pierwszem gJ'osowaniu, ezyni~ to. zas ~v ten 
spos6b, ii otwiera.i~ do1nl! ruhrykt:; kartek p1'zy skrutynml11 I przy 
akeesie odclanych iporownuj<j; znaki ezyli godia kardynaJ'ow. Gdyby 
przypadkiel11 znalaziy si(~ dwie kartki z, tY.1l1 sa:nym znak~em, 
odpiecz~towac trzeba gOrll~Tubryk~, na ktoreJ wyplsane nazWlsko 
g:tosuj1);eego. Jeili kto z doliczeniem ?,10s6w .w cloda~kowem gJ'OS?
waniu mu doclanych ma za sobl! dWle trzeCle giosuJ<j;cych, uwaz~ 
si~ za wybranego. Zdarzyc si~ moze, ze w skutek akcesu dwaJ 
kalldydaci maj<j; d,Yie trzeeie 1ub wil%eej g~os6w 37); natenczas 
rozst~zyga wi~ksza ilosc g.tos6w, w razie zas rownosci gfos6w wy
hOI' jest niewazny. Gdyby clodatkowe giosowanie do iadnego nie 
doprowadzi10 rezultat.u, nalezy spaliwszy kartki I'ozpoez<j;c na nowo 
ca1:y wyb6r; ponawiac wi~c akcesu nie wolno. KaI'dYllaio'i~ie poz~
stac maj~ w konklawe, pok<j;d wyh()r w powyzszy s]Jos6b m8 przYJ
dzie do skutku 38). 

36) N. p. GJ'osuj'locych jest 60 a zatem . do \:ybor~l potrzeb~ przy
najmniej g.J'osow 40. \Y pierwsZGm gl'osowmnu l~lal' .Plotr g.J'osow. 30, 
Pawe1' 20. a'rosow rozstrzelonych 10: w akceSle CI co gJ'osowah na 
Piotra zostt\j~ wszyscy przy swoim kanclydacie, . accedunt nemini: z, tyc~ 
eo g.tosowali na Pawfa 5 g.J:osuje teraz na P~otra, z reszty 1?J'oso,: b 
pada na Piotra piee na Paw1'a. Ostateczny WI~C rezultat b~dzle: PlOtI' 
ma gJ'osow 30+5+"5=40; Pawe1' 20+5=25, a zatem Piotr jest wy-
brany. 

37) Dajmy na to, 1Ie w powyzszym . przykfadzie. przy akce~ie 
z tych eo g.J'osowali na Piotra 10. pozostt\J~ przy. SWOlm ka~dydacle, 
20 zas gJ'osuje na Paw1'a, ze przy Pawle pozostaH wszystkle dawne 
gJ'osy, g.tosy zas rozstl'zeione padaj<t na Pi?tra, t~ otr~ymamy. rezult~t : 
Piotr 30+10=40, Pawe1' 20+20=40: WI§C obaJ dWle trzeCle g1:0S0W 
(bo jest g.l'osuj~cych (0): \~yb6r jes~ niewazny. ~dyby. zas n. p. ~J'osy 
rozstrzelone pad1'y w akceSlB na PlOtra, z g1:0S0W Plotrowych 22 na 
PawJ'a z PawJ'owych jeden na Piotra, miafby Piotr 30+10+1=41, 
PaweJ" 20+22=42, a zatem obaj wi§cej niz dwie trzeeie, gJ'osow, ale 
Pawe1' byJ'by wybrany Ihaj~c wi§ksz~ od Piotra ilose gJ'osow. 

38) Przytaczam tu daty z ostatnich czterech wyborow: Pius VII. 
umar1' 20. siel'pnia 1823, wyb6r (Leona XII.) przyszedt do skutku 28. 
wrzesnia t. r.; Leon XII. umarf 10 lntego 1829, konklawe rozpocz§to 
24. lutego, a wyh6r (Piu~a VIII.) uskuteczniono 31. :narca t. r.; ~o 
smierci Piusa VIII. (30 hstopada 1830) rozpocz§l'o Sl~ konklawe 14. 
grudnia 1830, wyboru dokonano zas dopiero :2. lutego H331; wybrany 
zosta1: Grzegorz XVI. ktory zmarJ' 1. czerwca 1846; 13 czerwca roz-



Od podanych powyzej przepisow eIekcyjnych kardynafowie 
samowolnie nie mog~ odsti1Pi(, moze jednak papiez dla waznych 
przyezyn zwolnic od niektoryeh form zachowac siy maj1);eyeh przy 
wyborze nastypey. Tak uczyniIi n. p. papiez Pius V r. 39) i Pius 
VII. 40), a prawdopodobnie wydaJ' takZe tel'azniejszy papiez ze 
wzglydu na zmienione w Rzymie stosunki postanovvieni£t co do 
wyboru mstypey, ktoryeh osnowa atoli dot1);d nie jest znana 41). 

Gdy wybOl' uskuteczniony, dziekan lml'dynafow Pl'zyw04'aw8zy 
mistrz6w eeremonii zapytllje w uroczysty 813080b wybl'anego, zaraz 
w konklawe, albo gdy go w konklavi'e nie ma, przez osobn1! de13u
taeY1!, ezy przyjmuje wybOr. Pok1);d wybl'any stanowezej nie da 
odpowiedzi, wybUr zostaje w zawieszeniu; nie mog~ wiyc kardy
naJ'owie do 13onownego wyboru 13rzyst1!pic. Skoro zas wybrany wy
Mr 13l'zyj1);4 , nabywa przez to samo wszystkie prawa 13olegaj1);ce na 
jurysdykcyi papieskiej 42). Oswiadczaj1!c przYJ€eJe Ozw1J11l1a zarazem 
obrany, Jakie przybiera sobie imiy 43). KaI'dynaJ'owie oddaji); mu 
pieI'wszy hoM, poczem dziekan ogJ'asza Iudowi rezultat ,yyboru 44). 

Gdyby obrany nie miaf jeszeze wszy~tkich swi€cen, udziela mu 
ich jeden z kardynaJ'ow biskupow, konsekracyi biskupiej zas dzie
kan kardynaJ'ow; jeieli biskup zostaJ' obrany, zamiast konsekracyi 
odbywa sif2~ benedykcya. Ostatnil1l wreszcie aktem jest koronacya 

pocz~.J:o si~ konklawe, z ktorego juz 16 tegoz miesi~ca wyszed.J: papiez 
Pius IX. 

39) Const. "Christi ecclesiae" z 30. grudnia 1797. i "Cum nos 
superiori anno" 13 listopada 1798. Bull. Cont. X. 51. 177. 

40) Konstytucye "Quamvis nonnulli" 30 pazdz. 1804. ,. Quae et 
quania" 31. pazdz. 1804., "Quae potissimum" 6. lutego 1807. Bull. 
Cont. XII. 247. 248. XIII 92. 

41) KolOllska gazeta poda.J:a w 1'. 1874 text bulli papieskiej 0 
elekcyi przysz.J:ego papieza; nie podlega atoli w(}tpliwosci, ze takowa 
nie jest autentyczlla p. dziennik Gel'mania 1873. N. 241, 243, 
246-270. Z drugiej strony nalezy uwazac na rzecz niemal pewn~, 
ze papiez wydai' jakies pod tym wzglQdem l'ozporz~dzenie, Germania 
1875. N. 42. (w korespondencyi z .Rzymu). 

42) Konstytucya Miko.J:aja II. i C. 4. (Klemens a V.) de sent. 
excomm. in Extrav. commun V. 10. 

43) Podanie jakoby pierwszy Sergius IV. (1009) dla tego, ze mia1' 
przezwisko bueca porci, przybraJ' inne imi~, jest mylne. Zwyczaj ten 
bowiem si~ga czasow J ana XII. (956), a ustali.J: si~ od Grzegol'za VI. 
(1045); z wyj~tkiem Adryana VI. (1522) i Marcelego II. (1555) 
wszyscy pozniejsi papieze zmienili imi§. . 

H) SJ'owami: Annuncio vobis gaudium magnum, papam habemus 
Dominum .... qui sibi imposuit nomen N. N. 
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nowego papieza w koseiele sw. Piotra 45); dopiero od dnia kol'o
nacyi licz~' papieze swoje rzqdy, i od tegoz elnia dopiero wydaj1! 
bulle. Rorpol'z1l:dzenia przeeltem \yydane maji[ fonny bre\~e albo iak 
zw. bullae dimidiae, to jest lla pieezyei nie jest wycisniyte imi€ 
papieza. 

To jest przebieg ealego aktn elekcyjnego; jak widzimy spo
czy\\'a elzis wyb6r \\'yl~eznie \\~ ryku kardyna.fow, nikt inny nie 
ma ,yp.lywn rut ustanowienie papieza. W oE'tatnich atoli ,riekach 
wytworzyi si~ zwyczaj, ze gely ktore z 'yi~ksz.rch pallshy katoli
ckieh wskaze osoby, ktorrj \yyhoru sohie nie zyczy. kardyna10wie 
nie dah jej glosu. To prawo, a ral'zej ten zwyezaj wy.fqczenia nie
miJych sobie kandyc1aUl\Y zowii[ jus exc-Iusiyae 46); pocz1l:tek jego 
ille da si~ stwierdzic. ExklllZyWy wykonywaly Austrya - w miejsce 
dawnego cesarstwa niemieckiego - dalej Franeya, Hiszp,lllia i N e
apol. Brak jednak temu z\yyczajowi podstawy pmwnej, i s~ Lei 
przyklad}~, ie kardyna~owie obrali kogos papieiem mimo exklu
zy\Yy 4. 7). \V og61e ani z hist.orycznego, ani z pra wnego stanowiska 
nie llloina w exkluzywie dopatrzec innego znaezenia, jak to, ie 
kardyna~ow-ie dbaji);e w interesie samego koscio.l'a 0 utrzymanie do
brych stosunkow z rZ1!clal1li katolickiemi, porzueali kandydata, kto
remu z gory te rZi[dy okazaJ'y siy nieprzyehylnemi. Zeby jednak zanie
ehanie tych wzgl~dow wpJ'yn1!c mog.l'o M waznosc wyboru, zadni); 

45) Ceremonia.J: koronacyjny opisuje ;t ubi e n ski w cyt. rozprawie. 
46) P. Estol' Pl'ogr. de jure exclusivae 1670.-Jacobson w Her

zoga Real Encyclopadie f. theol. Theologie u. Kil'che V. Exclusion
Lorenz cit. 140.-Gindely Zur Geschichte der Einwirkung Spaniens 
auf die Papstwahlen, namentlich bei Gelegenheit der WaIll Leos XI. 
im J. 1605, Sitzungsbel' del' Wiener Akademie B. 38 (186:2) -
(Greppi'l) Ueber die Rechte del' Regierungenbeim Conclave 1872. 
Phillips V. 868. Hinschius I. 293. 

47) Tak Piusa Y. (1566) przeciw exkluzywie lliemieckiej, Ale
ksandra I'll. (1655) pl'zeciw exkluzywie francuskiej (p. R a 11 k e Gesch. 
der Papste II. 316., III. 50.) Natomiast uZ.l'.J:a Austrya skutecznie 
exkluzywy przy wyborach Leona XII. (1823), Piusa VIII. (1829), 
Grzegorza XVI. (1831) p. Reuchlin Gesch. Italiens von del' Griin
dung del' regierendcn Dynastien bis zur Gegenwart (1859....:....60) I. 219. 
223. 22ti. 288. Opowiadaj<];, ze takze przeciw wyborowi hr. Mast ai
Ferretti (Piusa IX.) miaa' kal'dyna.J: Gaysl'uck, arcybiskup Medyolanski, 
z polecenia rz<];du austryackiego zaJ'ozyc veto, ze si~ jednak spMni.J: i 
przyby.J:· na conclave, gdy wybor juz by.J: dokonany. Prawdopodobnie 
jednak nie jestto prawda, jakkolwiek faktem jest, ze Gaysruck spozni.J: 
si~, p. Reuchlin cit 289. 
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miaI'll: nie da si~ uzasadnic ~8). ExkIuzywy uiye moina tylko prze
ciw jednernu kandydatowi, a wykonac tylko w konklawe, Zit po
srednictwern jednego z kardyna~6w 1i9) i oczywiscie przed dope~
nieniern wyhoru. Nigdy exkluzywa nie moze przybrae cechy pozy
tywnego wp~ywu na ustallowieniepapieza (jus illelllSiYae). 

TYTUL II. 

OBSADZENIE INNYCH URZlj)DOW *). 

A. Warunki osobiste. 

§. 63. 

< N ast~pujft;ce warimki osobiste potrzebne sft; do llzyskallia llrz~du 
koscielnego : 

aJ Przynaleznose do stanu duchownego. Odkft;d nasta:ty ordi
nationes absolutae, to jest gdy pocz~to udzielae swi~cen nie udzie
laj~c zarazem urz~du, rozdawano tez na odwr6t czesto beneficva 
osobol11, niema,ifEcym swi~cell albo heneficya wyzsze' klerykom, 'co 
dopiero nizsze otrzymali swi~cenia. Zdarzalo si~ nawet, ze benefi
cyat i po otrzymaniu urz~du nie przyst~pywaJ' do swi~cen, kt6rych 
wymaga.ro sprawowanie jego urz~du, ze n. p. biskup niechciaJ' 
pozyskae konsekraeyi Iuh pozostaJ' nawet przy swi~eeniach ni:l::,zyeh. 
Brak swi~cenia nie pozwalaf wprawc1zie ped'nie funkcyi sakl'amen-

48) 8'); juz tel'az spory 0 prawo exkluzywy przy najblizszym kon
klawe; p. Ueber die Rechte del' Regierungcn beim Conclave 1872. 
(auto rem ma bye Greppi, pose£ w£oski w JYIonachium) i Archiv Ve
ringa t. 28. str. LXVIII. 

49) Dawniej czynili to zwykle tak zw. Cardinales protectores; 
~nocal'stwa katolickie, mianowicie Austrya, Fl'ancya, Hiszpania, Neapol 
1 Polska (Lengnich Prawo posp. stl'. 151) mia.l'y w gronie karcly
na{ow ~ast\!PCOW, ktorych opieee poruczone by"'y sprawy tyeh pallshv. 
ZwyezaJ utrzymywania protektorow usta{ w nowszyeh czasach. P. Thei
ner Gesell. des Pontifikats Clemens XIV. t. I. 170. 

*) Literatura Helfert Von del' Besetzung, Erledigung n. dem 
Ledigstehen del' Beneficien nach dem gem. Kirehenrechte u. den beson
deren osterI'. Landesverordnungen 1828. Phillips VII. §. 397 nst.
S eh ul t e Kirehenr. II. §. 58.; POI'. do tego literatlll'\! podan~ przy na
st~pnych §§. tego rozdziaru. 
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talnych, ale nie byJ przeszkodft; w sprawowaniu jurysdykcyi, a 
mianowicie w pobieraniu dochod6w beneficyalnych, w og6le w wy
zyskiwaniu praw maji/:tkowych. Byio w tem nac1nzycie, kt6remu 
juz ustawy XI. i XII. wieku stara~y si~ zaradzie 1), Wed1ug no
wszego prawa poy,rszechnego przepisane jest dla wszystkich hene
ficyow duszpasterskich, dalej dla prelatur pod'l!:czonych z duszpa
sterstwem Iub jurysdykcn i dla opactw swi~cenie kap£anskie ~); 

dla prostych kanonii wystarcza subdyakonat 3), jezeli przynajmniej 
poJ'owa posad kapituillych obsadzona jest kaphnami 4); inne urz~dy 
mozna obsac1zae klerykami nizszych :§wi~cen 5). W szakze akt fun
dacyjny Iub prawo partykularne mogi/: swi~cenie wyzsze uczynic 
warunkiem dostft;pienia takZe tych beneficy6w, przy kt6rych go 
pniwo powszechne nie wymaga. "IV nowszych mianowicie konkor-

, dataeh, n. p. w austryrtckim z 1'. 1855. (art. 22.), przepisano cz~sto

kroe, ze na prehendy kapitulne tylko kapd'ani mogi/: bye miano
wani. 

Odpowiednie swi~cenie rna kandydat posiadac wfasciwie w cza
sie nadania; wolno jec1nak udzielie beneficyum takze pod warun
kiem, ze opatrzony w przecift;gu rob, uzyska potrzebny stopiell 
swi~cenia 6), co gdy zaniecha, traci benefieyum i zwr6cie winien 
pobrane dochody 7). Opatrzony urz~dem hnrdynalskim Iub 'duszpa
sterskim ma atoli juz w czasie prowizyi posiadae wszystkie swi~-

1) C. 1. D. 60 (synod w Clermont r. 1095), c. 2. D. 60 (sobol' 
Lateran. I. r. 1123) e. 3. D. 60 (sobol' Lateran. II. 1'. 1139). 

2) C. 1. X. de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum I. 14. 
3) C. 2. de aet. et qual. in Clem. L 6. 
') Trid. sess. 24 C. 12 de ref. 
5) C. 6. X. de transactionibus I. 36. c. 2. X. de institutionibus 

III. 7. 
6) C. 14. 15. 35. de electione et electi potestate in VIto 1. 6., 

c. 2. de aet. et quaL in Clem. I. 6., Trid. sess. 22. c. 4. de ref. To 
postanowienie mia{o na celn ubogim klerykom, ktorzy dope"'nie ehcieli 
swego wyksztafcenia, zapewnic utrzymanie. BoniJ[1cy VIII. llpowaznH 
nawet biskupow przedJ'uzye termin do lat 7 C C. 34 de elect. in VIto 
I. 6), co jednak obecnie nie ma juz zastosowania, ze wzgl~du na prze
pis sob. Tryd. sess. 7. C. 12 de ref. p. Barbosa De off. et potest. 
paroeh. p. I. e. 5. n. 22., gdzie przytoczone S:J: odnosne orzeczenia kongre
gacyi trydenekiej. 

') C. 15. de eleet. in VIto I. 6. Pl'zy benef. parochialnych liczy 
si§ termin od dnia wejseia w posiadanie, c. 14. 35. cit.; utratq, 
takowych nast§puje ipso jure (ibid.), utrata inuyeh beneficyow po po
przedniem upomnieniu, c. 7. X. de eleet. 1. 6., C. 22. h. t. in VIto. 

RITTNER. Pr. koscielne. 17 
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cenia nizsze 8), a biskupi urzf!:d uzyskae moze tyIko, kto przynaj
mniej pIzed pelf rokiem wyihd~cony zostaf subdyakonem 9). I te 
przepisy juris communis nie maji): zastosowania, gdzie prawo par
tykularne lub fundacya wymflgajij; swi~cenia kapfanskiego juz w chwili 
prowizyi 10). 

b) Wiek przepisany. 0 ile juz dla warunku swi~cenia nie 
nadaje si~ pewna granica wieku (p. wyzej stl'. 91), Iub osobne usta
wy takowej nie postannwiajf);, wystarcza rozpoez~ty 14. rok zycia 11). 
Osobne ustawy zas przepisujf); dla urz~du biskupiego ukonczony 
30 12), dla urz~dow pofi),czonych z jurysdyken lub duszpastel'stwem 
24 13), dla prelatur (bez ema [mimarum lub jurysdykeyi) 22 rok 
zyeia 14); t.ylko penitencyarz (13. f.tl'. 191) liczye ma lat 40. Prawo 
partykularne moze dalszf); jeszcze co do wieku ::akreslie granic~. 

Prowizya wbrew tym przepisom uzyskamt pozostaje niewazna, 
choe opatrzony dojdzie do przepisanego wieku 16). Prawo dyspensy 
sfuzy papiezowi, biskupowi tyIlro co do wieku prawem partykular
nem ponad jus commune ustanowionego. 

c) Slubne poehodzenie jest nietylko warunkiem uzyskania 
swj~cen (13. stl'. 90), ale nadto warunkiem takze dost~pienia urz~du. 

Zt~d dyspensa udzielona de irregularitate ex defectu natalium, nie 
znosi tern samem przeszkody pod wzgl~dem uzyskania beneficyum, 

8) Co do kardyna1'ow p. bull\! Syxtusa V. "Postquam verus" 
z 3. grudnia 1586 (§. 15). BulL II. 608., co do heneficia curata c. 
8. de praebendis in VIto III. 4, c. 2. de institutionibus in VIto 
III. 6. Dawniej przepisany byJ' suhdyakonat p. c. 5 X. de aetate et 
qual. I. 14. 

9) C. 9. X. de aet. et qual. I. 14. Trid. sess. 22. c. 2. de ref. 
10) W Austryi wyraznie postanowiono co do posad kapitulnych 

(art. 22 konkordatu); ale takze co do wszystkich innych heneficyow uwa
zaj~ swi~cenie kapJ'anskie jako warunek prawem zwyczajowem ustalony. 
p. Gin z e1 II. 75. 

11) Trid. sess. 23. c. 6 de ref. 
12) C. 7. X. de elect. 1. 6, rrrid. sess. 7. c. 1. de ref.; ten sam 

warunek dotyczy kardyna.J'6w, trid. sess. 24. e. 1 de ref., ty1ko kardy
nal'owie stopnia dyakonow mog,!; liczyc lat 22. p. cyt. wyzej hull~ 
Syxtusa V. 

13) C. 7. X. de electione I. 6. 
14) Trid. sess. 24. C. 12 de ref. 
15) Trid. sess. 24. C. 8. de ref. 
16) C. 9. de rescriptis in VIto I. 3.. C. 14 de eleetione in 

VIto I. 6. 
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Iecz potrzeba na to osobnej dyspensy 17). Tylko jezeli papiez udzie
lil dyspensy co do swiPocen wyzszych, rozci~ga si~ takowa takZe 
na beneficya 18). U dzielona dyspensa ma bye jak najscislej inter
pretowana 19). I takkto uzyskaJ' dyspens~ co do benefieyow w ogole, 
nie rna jeszcze zdolnosci pia,stowania prelatury; a gdy dyspensa 
wyraznie rozci~ga si~ na prelatury, nie obejmuje przeciez biskupstwa 
Prawo dyspensowania s~uzy co do beneficyow prostych biskupowi, 
co do duszpasterskich i prelatur papiezowi 20)._ Przeszkoda niepra
wego urodzenia odpada takze w skutek Jegitymacyi z wyj~tkiem 
jednak godnosci kardynalsklBj, ktorej nawet per subsequens matri
monium legitymowany otrzymae nie moze 21). W kaZdym razie 
nie moze dziecko nieprawe po duchownym utrzymae beneficyum 
przy kosciele, przy ktorym ojciec ten sam lub inny piastowal: 
urzttd 22). 

d) WyksztaJcenie. SobOr trydencki wymaga po biskupach, 
kardynaJach, archidyakonach, scholastykach kapitulnych, peniten
cyaryuszach, wikarych generalnych i kapitulnych, ile moznosci tez po 
innych kanonikach aby byli doktorami lub licencyatami teologii lub 
prawa kanonicznego 23). Biskup moze z~dany stopiell zastlJ:pie swia
dectwem uniwersyteckim, ze jest zdolny nauczae w rzeczac'h ko
scielnych 21:). TakZe posiadacze beneficyow paroehialnych majtt wy
kazae si~ naukowem wyksztafceniem, ku czemu sfuzy tak zw. kon
kurs (0 tem nizej). Juz raz nadmienilismy (str. 92), ze w nowszych 
czasach takze ustawy panstwowe wymagaj~ po duchownych wyz
szego wyksztafcenia naukowego. - W zwi~zku z tym warunkiem 
pozostaje przepis, ze posiadacz urz~du duszpasterskiego wfadae ma 
nalezycie j~zykami, ktorych uzywa Iud jego okr~gu 25). 

17) C. 1. de filiis presbyterorum et aliis illegitimis in VIto I. 11. 
18) C. 4. X. de filiis presbyt. I. 17. 
19) WedJ'ug zasady: In generali concessione non veniunt ea, quae 

quis non esset veri similiter in specie concessurus, Reg. 81. de regulis 
juris in VIto. 

20) C. 18. X. de filiis presh. I. 17., c. 1. h. t. in VIto I. 11. 
21) Cyt. konstytucya Syxtusa V. §. 12. 
22) Trid. sess. 25. C. 15. de ref. 
28) Trid. de reform. sess. 22. C. 1. sess. 23. C. 18. sess. 24. c. 

8. 12. 16. 18. 
U) Sess. 22. cit. 
25) Przepis ten zawarty jest mi\!dzy innemi w reguJ'ach kancela

ryi apostolskiej, mianowicie w tak zw. regub 20 de idiomate wydanej 
17* 
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e) Pn~ymioty moraIne; nieWa7.11a jest prowizya udzielona zbro
dninrzoll1, luchiol11 zJej slawy, dotkni~tJm ci~zkiemi karami ko
seielnemi, heretykom i zst~pnJm po heretykaeh zmarl'ych in 
statu haereseos, ft to z linii oj Cft do drugiego, z linii matki do 
pienvszego stopnia 2G). 

f) Hownie nie mogij; otrzymac beneficyum irregulares. 
Jeieli benoficyum zawakuje w skutek rezygnacyi,nie moze 

go otrzymac, kto z u:3t~puhcym beneficyatem lub z biskupem, do 
ktr'irego mtlezy prowizya, jest spokrewniony, spowinowacony lub 
nalezy do ieh domownikow 27). 

h) Nie moze na~tij;pic syn bezposrednio po ojcu 28). 

i) lune warunki wypJ'ywajij; bij;di z osobnych postanowien 
fundacyjnych, bij;dZ te:!: Z ustawodawstwa panstwowego. Zazwyczaj 
wymagaj~ ustawy Pal1stwowe, aby kto piastuje w kraju urz~d ko
scielny, posiadal' obywatelstwo czyli indygenat 29); najcz~sciej tez 
starajij; si~ zapobiedz, aby do urzydow koscielnych nie byli dopu
szczeni duchowni llleprzyjainego rZij;dowi usposobienia. Gdzie sto
sunek mi~dzy p3ilfitwem n kos(,iol'em polega na konkordatach, 
W ogole na obop6lnej umowie, tam wl'ndza koscielna samn przyj
my wac zwylda na siebie obowil):zek obsadzania beneficyow tylko 
obywaielami kraju, Iub tez zobowiij;zuje si~ nieprzypuszczac do 
beneficy6w osob, ktorym rz~d ze swego stanowiska ma co do za
rzucenia, czy Ii j jak to zazwyczaj wyrazaj~, co rz~dowi nie s~ per-

przez Grzegorza XL (Walter Fontes p. 483), por. takZe c. 14. X. de 
ofjlcio judicis ordin. 1. 29. i Trid. 8ess. 24 c. 7. Szczeg6J'owo 0 tem: 
Symersky Necessitas, ut gregis sui linguam calle at pastor. Archiv. 
t. 36 p. 241. 

26) C. 15. de haereticis in VIto V. 2. 
27) Konstytucya Piusa V. "Quanta ecclesiae" 21. kwietnia 

1568. 
28) C. 11. 17. X. de filiis presbyt .. T. 17. 
29) Juz synod :r~czycki r. 1285 (Helcel 1. 385. §. 19) i unie

jowski L 1326. (tamze 403 §. 18) tylko krajowcom (indigenae, ter
rigenae) pozwalajr~ daWHe beneficya duszpasterskie: p6zniej konstytucye 
bardzo cz~sto ponawiaj~ przepis, ze indygenat jest nieodzownYID 
warunkiem wszelkich dostojenstw swieckich i duchownych, tak juz 
statut WJ'adysJ'awu J agieUy, Vol. leg. 1. 90. Indygenat pojmowano nie~ 
kiedy tak scisle, ze dostojenstwa poszczeg6lnyeh ziem przyznawano 
tylko obywatelom tychZe ziem: p6Zniej z wyj~tkiem Prus jeden w Pol
s ce i LitwiG by,!' indygenut, ale zawsze niechQtnie patrzano, gdy koro
niarz dosta.r SlQ na dostojellstwo koscielne, szczeg6lnie na biskupstwo 
IV Litwie. P. Lengnich str. 137. 
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sonae gratae. Tak byro w Austryi za pnnowltnia konkordatu 30): 
Po tegoz zniesieniu ustaWlt z 7 maja 1874, okreslajij;ca stosunkI 
zewnetrzne koscio~a katolickiego, przepisafa (§. 2) warunki liZy
skani~ koseielnychurz~dow i prebend. Wymaga mianowicie po 
kandydatach: 

a) obywatelstwa austryackiego; 
b) zachowania si~ nienagannego pod wzgl~dem moralnym i 

obywatelskim; 
c) uzdolnienia, ktoreby ustawy panstwowG przepisywaJ'y dlr. 

poszczegc\lnych urz~dow lub prebend. 
Te same przymioty posiadac ll1ajij; dachowni, powo~ani do 

zast~pstwa Iub czasowego zltwiadywania lub do p~mocy .. 
. Do warunkow pozytlkania wyzszych beneficyow zahczano du

wniej cz~sto szlacheckie pochodzenie. W Polsce. mianowicie o?,Olnll; 
zasad~, ze tylko szlachcie przyst~pne Sij; wszelkIe urz~dy pubhczne, 
zastosowano takze do wyzszego duchowienstwa. Liczne ustawy kaz~ 
powo~ywac biskupow tyIko z posrod krajowej szlaehty 31), r~wnie 
posady kapitulne w XV. juz wieku zastrzezone zosta.~y szlachme 32). 
Krol Jan Olbraeht ponowi~ w r. 1496 dawniejsze pntwa wzbrania
jace przyjmywania plebejuszow na prebendy przy kapitul'ach gniH
i~ienskiej, poznallskiej, p~ockiej, krakowskiej i wIocfawskiej,' posta.
nowH atoli zarazem, ze przy wymienionych kapitul'ach wolno na 
pi~c prebend przypuszezac nieszlacht~, .ale. tylk~ z st~pniell1 do~tor
skim; najwi~cej dwie prebendy prz~ ImzdeJ kaplt~le mog.ly .. byc za
strzezone dIrt doktorow prawn, dWIe dla doktorow teologn, Jeana 
dla doktora ll1edycyny 33). Gdy jednrtk tym ustawom niedostawa,io 

30) Breve papieskie do biskup6w austry~okioh ." 0ptime noscitis" 
z 5. listop. 1855. (Heyzmann Prawa .str. 46);.:. "Id,cllfco. ad omn~m 
difficultatem penitus amovendam, tUlll III paroclllIs, em? III ~c:lesl~~ 
sticis beneficiis conferendis, curae Vobis erit, ut ad Illa IDlillllle 11 

eligantur ecclesiastici viri, qui caesarear e~ .apo~toli()3,e. majest~ti . su~e 
minus sint accepti. Atque id noscere potentIs . SIve ex Ipsa .. eCCle~la~tl
corum indole et conditione, sive ex praecedentIbus. gubernll fachs SIve 
aliis idoneis adhibitis modis." 

31) Tak statut Aleksandra z r. 1505. (VoL leg. I. 302) i kon
stytucya sejmu konwokacyjneg? 1573. (VOlUlll .. leg. II. 842) ByJ'y 
jednak wyjq,tki, zw.raszcza w bIslmpstwach pruskrch. Hozyusz, Kromer 
i kilku innych nie byli szlachcicami. 

32) Volumina leg. 1. 262. 263. 
~S) P. Gq,siorowski. Rozprawa wyswiecajq,ce hi~t.orN zaprowa~ 

dzenia kanonikatu doktora medycyny przy wszystch kOSClo~ach kate-kr 
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sankcyi koscielnej, zdarza~o si~, ze plebejusze dostawali sie do ka
pitur, zkl);d bardzo nami~tne powstawa~y spory. Dopiero za"spral'va 
Zygmunta 1. wyda~ papiez Leon I. w 1'. 1515 bull~ tej tresci, z; 
na prebe~dy kapitulne przyjmywac nalezy jedynie dnchownych 
pochodzellla szIacheckiego, z wyjl);tkiem czterech prebend, dwoch 
dla ~agistrow teologii i dwoch dla doktorow prawa rzymskiego i 
kanolllcznego, Inb praw obojga H). Pawe4' Ill. dodaf do tego kano-
nil); dla doktora medycyny 35). . 

. I w innych krajach posady: kapitulne z nielicznemi wyjl);tkami 
nalezafy do szlachty 3S). Jakkolwiek papieze niech~tnie patrzali na 
te~ ~rzywilej a nawet wprost go uznawali niezgodnym z prawem 
kosClelnem 37), zdofaJ'a szlachta utrzymac si~ przy nim w wielu 
krajach az do konca zeszfego wieku. Dzis warunek szlacheckiego 
pochodzenia. pozostaJ' jeszcze tylko tam, gdzie go wyraznie z!);da 
akt, f~~dacYJny. Zreszt~ zas ucbyliJ'y go ustawy panstwowe, naj
cz~sCleJ konkordaty. Takze w artykule 22. austryackiego konkor
datu postanowiono, ze nie uWfaczajl);c warunkom wyraznie przy 
fundacyi dodanym, zniesiony jest warunek szlacbeckiego urodzenia 
Iub tytufow szlacheckicb. Jedna tylko kapituJ'a oJ'omuniecka az do 
najnowszycb czasow opierafa si~ przy dawnym zwyczaju; musiab 
atoli ostatecznie ust~pic 38). 

dra1nych polskich, w Rocznikach towarz. przyjacioJ' nauk poznanskiego 
1860 t. 1. 

54) Bulla "Creditam nobis" z 31 lipca r. 1515 Zbior W Ilzyka 
str. 150. ' . 

35) Konstytucya "Cunctis orb is ecclesiis" z 16 paidz. 1543. (W \j_ 
zyk p. 156). 

36) P. Sen ff e rt Versuch. einer Gesch. des deutschen Adels in 
den hohen Erzstiftern u. Domcapitelll 1790. - Hinschius II. 69. i 
wyzej str. 192. 

aT) C. 37. X. de praebendis III. 5. 
88) P. pis:no kardynaJ:a R.auschera do nuncyusza Viale-Prela 

~Nr. 5) w ArchlY ~. 14., p. 93. l. odpowiedi ministra Stremayera na 
mterpelacY'l; w radZle panstwa wmesionq;, posiedz. 15 lutego 1875. 
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B. Oznaczenie osoby, 

I. Przy obsadzeniu bisknpstw *). 

§. 64. 

1. W pierwszycb wiekach chrzescijanstwa duchowienstwo i 
ludnosc dyecezyi wskazuj% kandydata na biskupstwo, okoliczni biskupi 
zatwierdzaj~ wybor i udzielaj~ obranemu swi~cenia biskupiego 1). 
Wpfyw duchowienstwa atoli wkrotce pl'zewazyi, tak iz zazwyczaj 
dopiero po dokonanym wyborze zapytywano ludu 0 przyzwolenie. 
Zresztl); i ten udzia~ lndnosci przeszed~ juz w V. wieku na znako
mitszych w gminie, Iub tez na jej reprezentacH municypaln% 2), 
podczas kiedy z rozwojem ustroju metropolitalnego prawo zatwier
dzania wyboru i konsekracyi przypadfo metropolitom, ktorzy je 
wykonywali wespoJ' z biskupami swej prowincyi (p. niiej). W pier
wszym tedy rz~dzie wybOr biskupa nalezaf do duchowienstwa; 
wszakZe ta zasada w dziejach hardzo 1'ozne przeebodzi~a koleje. 
Juz za rzymskich i g1'eckich cesarzow zdarzuJ'o sir,; cz~sto,. ie wola 
ieh rozstrzygafa 0 wyborze, zw.raszcza gdy zawezwano cesarza 
pomoey dla usmierzenia wasni elekcyjnycb 3); sarna zasada jednak 

*) Literatura. Staud,enmaier Geschichte del' Bischofswahlen 
1830. - D ela Mennais 'fradition de l'eglise sur l' institution des 
eyeques 1818. - Hefele Die Bischofswahlen in den ersten christl. 
Jahrh. (Beitrage zur Kirchengesch I. 140) - Ketteler Das Recht 
del' Domcapitel u. das Veto del' Regierungen bei den Bischofswahlen 
in Preussen u. del' oberrhein. Kirchenprovinz 1868. - S c h u I te Die 
Rechtsfl'age des Einftusses del' Regierungen bei den Bischofswahlen in 
Preussen 1869. - S y bel Friedrich. Das Recht des Staates bei den 
Bischofswahlen in Pl'eussen, Hannover, u. del' oberrhein. Kirchen
provinz 1873. - Friedberg, Das Veto del' Regiel'ungen bei den 
Bischofswahlen 1869. - Tenze Del' Staat u. die Bischofswahlen in 
Deutschland. Das 19. Jahrh. 1874 (Obszeruq; recenzyq; pism SybJa i 
Friedberga: Rosner w Archiy t. 30. 31. 36.) - Phillips V. §. 221. 
224. - Encyklopedya koscielna v. Biskup nr. 6. t. II. 366 i Bi
skupi tV Polsce nr. 2. t. II. 377. 

1) POl'. swiadectwa Cypryana z trzeciego wieku, epist. 52, 58, 
c. 5. C. 7. qu 1. 

2) P. c. 13. D. 61, c. 2. D. 62, c. 6. 19.26. 27. D. 63, z czwar
tego i piq;tego wieku .. 

3) Sficzeg6J:owo Staudenmaier cit. str. 17-51. 
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wolnej elekcyipozostaJ:a jeszcze nietkniPcta. Inaczej w panstwach 
sredniDwiecznych. Sam koscio~ przyznawaJ' panuj~cym prawo za
twierdzania wyboru, upatruj11l: w nich niejako repl'ezentantow ludno
sci chrzeSeijanskiej, ktol'ej najdawniejsze ustawy koscielne p1'zy
znawary gros p1'zy powoJ'ywaniu pastel'zy. ~~iebawem jednak to 
prawo kontirmacyi", przeksztaki.ro siPc w nieograniczone pl'awo nomi
nacyi. W Hiszpanii jl1Z Z kOJlcem 7. wieku sami biskupi pl'zela,li 
je na kl'o1a 4); gdzieindziej stosunki pnbliczne, a zwJ'aszczawybitne 
pod wzglPcdem] politycznym stanowisko biskupow dopl'owadzi.ro do 
tego samego l'ezultatu. Biskupi byli zarowno dostojnikami panstwa 
jak koscio£a, a zt~d btwo zrozumiec, ze panuj~cy niech~tnie po
zbywaJ' siPc wpJ'ywu na wybOr m~zow, ktorzy potem w rZi}dach 
panstwa nieposp01ity braJi udziaJ'. Wolna elekcya wobec tego sta.ra 
siPc wyj~tkiem, osobny przywilej krolewski porPcczaJ' j~ niekiedy 
poszczegoJnym kosciofom 5), podczas kiedy z regufy nominowaJ' 
krol. Ten stan rzeczy wywoJ'aJ' niermtl wszPcdzie walkPc wJadzy ko
scielnej i palistwowej, a to przedewszystkiem tam gdzie nominacya 
krolewska juz sam~ form~ uw,faczab prawom. koscioJ'a. Tak byJo 
mianowicie w panstwie frankonskiem i nielllieckiem G): z biskupstwem 
poJ'~czone byJ'y tu znaczne posiadJ'osci 1enne; zostawa.!' tedy biskup 
do kroIa w stosunku lennika, ktoremu jak innym lennikom udzie
JaJ' beneticyum czyIi 1enno. Inwestytura odbywaJ'a siPc w sposob 
uroczysty; fOl'm~ jej byio podanie pierScienia i pastoraJ'u, jako 
oznak godnosci bi8kupiej. Wiasciwie miaip, inwestytura znaczenie. 
symbolicznego oddania dabl' Jennych w posiadanie biskupa; wnet 
jednak poczPcto j~ uwazac jako akt udzie1enia samejze godnosci 
biskupiej, zapolllinaji).c ze hiskup w pierwszym rz~dzie piastuje go
dnose koscieln~, z ktor~ niejako tyIko przypadkowo J'/fczyJ'o".siPc 
jego stanowisko jako lennika. Owczesne wyobrazenia nie umiah 
rozrozllic tej dwoistej natury urz~du biskupiego, i bacz~c jedyni~ 
na stl'ollPc materyalni). do mylnych lJrowadziJ'y wnioskow. DIll, tego 
ze biskup dodalle mial sobie posiadfosci ziemskie, i ze udzieIenie 
takowych niew~tpliwie nalezafo do krola, wysnuwano konsekwen-

4) Na synodzie Toletal'lskim r. 681. p. c. 25. D. 63. 
5) PrzykJ'ady uRich tera str. 540. n. 6. 
6) P. 0 tem szczegolnie Staudenmaier cit. - Lobell Gregor 

von Tours u. seine Zeit 1838. (2 wyd. 1869)-Roth Gesch. des Bene
ficialwesens 1850. - Meltzer Papst Gregor's VII. Gesetzgebung u. 
Bestrebungen in Betl'eff del' Bischofswahlen 1869.-Bernheim Lothar 
III. u. das Wormser Concordat 1874. 
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en, Z8 biskup tez z r~k hoI a odbiera swoj urz~d. Tak rzecz poj
muh(; rozd~nvali krolowie bez ograuiczenia godnosci koseielne, nie 
ogladajac sie nrzy wyborze kandvdata hardzo czesto ani na dobro 
kos~ioJ'~ ani

o 

\~ar~nki prawem ka~onieznem przepisane, byIe dogo
dzic w,J'asnym widokom politycznym lub nawet interesom mate
rya1nym. Przeciw temu wykolejeniu dyseypliny koscieInej powstal' 
z wfasciwi). sohie energii); papiez Grzegorz VII., z~daj~c by, cesarz 
zaprzestaJ' rozdawania godnosci koseielnyeh, ktore z prawa naIezy 
do koscioia. Walka kilkudziesi!2C'ioIetnia, wszczPcta z tego powodn a 
znana w bistoryi pod nazw~ sporn 0 inwestytur~, zakOliczyJ'a si~ 
ostatecznie zwvciestwem kosciol'a; w konkordacie Wormacyjskim, 
zawart)m w l~. 1122 mi~dzy Kalixtem II. a Henrykiem V. 7) 
zl'zekl' si~ cesarz inwestytury zapomoci} pierScienia i pastoraJ'u, 
przywracaj1);c duchowienstwll prawo obioru biskupow; dopiero ob1'a
nego opatrzyc miad' cesarz Iennem a symbolem inwestytury byio 
bedo. Gdv zas duchowi811stwo katedraIne zorganizowane juz byJ'o 
wowczas ;v kapituXach, wi~c kapitu£y uzyska~y prawo 'Yybierania 
biskupow 8). Jeszcze przez czas niejaki odstPcpywano od tej zasady; 
niekiedy wazaIowie Iub mieszczanstwo stolic biskupich przemo(1); 
przepierali wyb6r kal1dydata; ale juz z pocz~tkiem XIII. wieku 
zawarowa,ty woInose eickeyi tak ustawy koscielne jak 8wieckie, 
z ostfltnich lllinnowicie zfota bulla cesarza Fryderyka 11., wydana 
wEger w 1'. 1213 9), z pierwszych konstytucya papiez a Honoryu
sza III. z 1'. 1220 10). AnaIogicznie rozwi.ia~y siPc w tej mierze 
stosunki taHe winnych krajach: IV X. i XI. wieku zostaje usta
nowienie biskupow wsz~dzie pod wpd'ywem 1ll0nal'cb6w, a wp~yw 
ten Obiftwia sie badz w fonnie zatwierdzenia, badz w forlllie bez-

el (,I v v 

posredniej nominacyi, stosownie do faktycznej rozei~gIosci wradzy 
krolewskiej. IN ci1);gu XIII. wieku zas wywalczy~ kosd6~ jak w Nie
mczech tak i w innych kl'ajach zasad~ wolnej elekcyi: przyzn8,~ 
j1); w Hiszpanii kroI Piotr Arragonski w 1'. 1206, w Anglii Jan 
bez ziemi w konstytucyi Z 1'. 1215 (magna charta), we Brancyi 
Ludwik IX. w sankcyi pl'aglllatycznej z r. 1268 11). I tu wi~c Im
pitufy naby£y prawo' wyboru. Odt~d elekeya kapitulna pozostaJ'a 

7) Text w Pertza Monum Germ. IV. p. 75., Walter Fontes 

p. 75. 
8) C. 35. D. 63. (Cone. lateranense 1139). 
9) Pertz Mon. IV. 224. Walter Fontes p. 76. 
10) C. 51. 5G. X. de electione I. 6. 
11) Staudenmaier cit. stl'. 285. 252. 289. 
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w prawie ~oscielnem regu~~ --- regu~i1: jednak, od ktorej pozniBjsza 
praktyka hezne ustanowiJ'a wy,jl!tki. W krajaeh mianowieie katoli
ckieh najez~seiej .miejsee elekcyi zaj~la, znowu nominaeya panujl!
eego, oparta atoll na speeyalnem upowaznieniu papieskiem. Mo
znab~ w tem dopatrzec sprzeeznosei, ie papieze dobrowolnie prze-
16\v~h prawo, ktorego tak uporczywie dawniej bronili. Sprzeeznosc 
to Jednak pozorna; walki, ktore kosci6J' staezaf w obronie wolno
sci elekeY.inej. zmierza./'y do poratowania zasady, ie w~adza swie
eka nie ma moey udzielania godnosci biskupiej. Dokil:d nominaeyi 
:u'?lewskiej przypisywano to znaczenie, dokil:d mianowieie panujl!cy 
JUz z moey praw swyeh monarehieznyeb roseiJ' iiobie prawo usta
nawiania hiskupa, musia./' koscio./' stanowezo przeciw temu protesto
wac. Skoro zas monarehowie porzueili . te roszezenia, skoro uznali 
ie wJ'aseiwe przelanie w~adzy biskupiej wyjSd moze jedynie od ko
seio./'a, nie byJ'o juz powodu opiel'ac si~ zasadniezo nominaeyi. Bo
jak to juz raz nadmienilismy--nie sprzeeiwia si~ prawom koseielnym, 
aby osoba¢prywatna wskazywaJ'a kandydata na urz~d koseielny, byle 
w~aseiwa prowizya zawarowana by./'a wJ'adzy koseielnej. W pozniej-
8zych tedy czasaeh papieze ch~tllle udzielali panuj~cym katolickim 
prawo nominowania biskupow, zwJ'aszcza ze przezto mozna bv~o 
poJ'ozyc tam~ gorsz~cym swal'om, ktol'e bal'dzo cz~sto towarzyszyJ'Y 
elekeyom kapitulnym. W ten 8p080b bardzo wiele kapituf w kra
jaeb bttoliekich postrada.ro prawo wyboru na rzeez nominaeyi kro
lewskiej, zwfaszeza od XV. wieku. Tak byJ'o we Franeyi 12), w Hi
szpanii, w Portugalii, w Neapolu [3), W krajaeh w~gierskieh 11) 
i austryaekich 15). W Polsce elekeya kapitulmt w~aseiwie nigdy nie 
by./'a ustalona. W pierwszym wieku po zaprowadzeniu chrzeseijan-

12) Konkordat Franciszka I. z papiezem Leonem X. z r. 1516. 
(M ii n c h Concordate I. 230); jeszcze sankcya pragmatyczna Karola VII. 
z r. 1438. przyznab prawo wyboru kapituJ'om, POI'. Andre Droit canon 
v. Nomination V. p. 34. 

13) Staudenmaier stL 360 nst., Phillips V. §. 223. 224. 
14) Prawa kr610w wllgierskich co do nominacyi biskupow i pra

J'a.to;v si~~a~q, czasow kr61a Szczepalla i opierajq, sill gJ'ownie na przy
wll~J~ papleza ~ylwe~tra II.; ': XIII. i XI.V. :vieku Ilomillowali cz~sto 
papleze albo tez wyb16ra.fy kapltu.fy, ale krolow18 odwoJ'ywali si~ zawsze 
do dawnych swych praw, i od XV. wieku wykollywali takowe bez 
przeszkody. 
. .15) Prawa nominacyjne cesarza austryackiego w krajach niew~-

glerslnch oparte sq, na poszczeg61nych przywilejach (p. nizej. 
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stwa sam papiez zazwyezaj naznaezar biskupow 16); pozniej wybierafy 
wprawdzie kapituty 17), ale faktycznie rozstrzygaIa wola krolewska; 
krolowie tez ez~stokroc nawet z pomini~ciem kapituJ'y nOll1inowali Iub 
przenosili biskupow 18). Od Kazimierza Jagiellonczyka elekeya kapi
tulna albo zupefnie usta~a, albo staJ'a si~ ezezl! forml! 19); list kro
lewski bowiem, literae instantiales, zaleeal kapitule kandydata pod 
utratl! :taski krolewskiej. Syxtus V. przyznar bullil: z r. 1589 krolom 
polskim prawo nominaeyi 20). Tylko kapitule warll1inskiej pozosta~o 
prawo wyboru; ograniczyfo si~ jednak od konstytueyi Zygmunta 1. 
z r. 1512 do czterech kandydatow wskazanyeh przez krola z grona 
kanonikow warminskieh 21), 

II. Z powyzszego wywodu historyeznego wyp./'ywa co do dzi
siejszego prawa, ie zwyezajnemi formami obsadzenia stolie bisku
pieh jest elekcya kapituJ'y i nominacya panujl!eego, ze pierwsza jest 
forlll~ prawidfoWil:, druga zas polega zawsze na osobnym tytule 
prawnYll1. Osobny tytU1 moze tez co do poszczegolnych biskupstw 
uzasadnic odr'.lbnl! forll1~, jak to zaraz obaezymy przy niektoryeh 

16) Liczne swiadectwa w t. I. The i n e r'a' Monumenta Poloniae. 
17) DJ'ugosz 1. VI. 89. 99. 104. 114. etc. (wyd. Przezdzieckiego 

t. II.) 
18) Tak byJ'o szczeg61nie za kr61a Ludwika (1370 - 13&4) i za 

W.fadysJ'awa Jagie,j'J'y (1386 - 1434). Riedy po smierci biskupa kra
kowskiego J ana Radlicy (1392) kapituJ'a obraJ'a Sieciecha z Chmielnika, 
a papiez Bonifacy IX. naznaczyJ' wprost od siebie WJ'ocha Manfiolego, 
JagieJ'.fo nie sprzyjajq,c obu, mianowal' biskupem Piotra Wysza z Ra
dolina; w skutek nalegan krola uchylU papiez w,j'asllq, nominacH i 
elekcyq, kapituJ'y i zatwierdzLl' Wysza, p. L~towski katalog biskupow 
krak. I. 309. Podobnie wmi~szaJ' si~ JagieJ'.fo, gdy 1411 kapitufa 
Gnieznienska obra.fa arcybiskupem W ojciecha J astrz\?bca biskupa kra
kowskiego. J agieJ'.fo uehyliJ' wybor i przeznaczyJ' Miko.faja Tr'1b~, arcyb. 
lwowskiego, D.fugosz lib. X. XI. 

19) Gwa.ftowny spor wszczq,l' si~ mianowieie 0 biskupstwo kra
kowskie, gdy kapituJ'a obra.fa biskupem J ana Lutka z Brzezia, krol 
przeznaczyJ' J ana Gruszczynskiego biskupa lmjawskiego, a papiez Pius 
II. mianowa.t J ak6ba Sieniliskiego, proboszcza gnieznienskiego i kra
kowskiego. Kandydat krolewski utrzymaJ: si\? ostatecznie, DJ'ugosz 
1. XIII. 

20) ZaJ'aszowski Jus regno Poloni. t. I. p. 553.; pacta con
venta zawierajq, zazwyczaj ust~p zobowi~zujq,cy kr61a do przestrzegania 
prawa mianowania na koscielne dostojenstwa. P. Lengllich Prawo 
posp. 146. 

21) Lengnich Prawo posp. 145. 
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biskupstwach austryackich. Przytem. naleiy jeszcze pamietac ie 
wszystkie te ~'ormy obsadzenia biskupstw nie naruszajf); w~~sci~ego 
prawa kolla(,YI, ktore s,l'uzy papiezowi; s~ one jp.dynie sposobem wska· 
zania osoby, a wi~c sprowadzaji); prowizH koniecznf);, collationem non 
liberam. G~zie nie zachodzi iadne z powyzszych ograniczen, gdzie 
n. p. orgamzacya koscielna nie jest caJ'kowicie przeprowadzona i ka
pituJ'y nie istniejE):, tam collatio non libera. przemieni[t sie w libera to 
jest papiez sam naznacza biskupa. ", 

. .o?ecnie S1);. wi~c rozmaite sposoby obsadzenia biskupstw, w szcze-
golnosCl rzecz Sl~ ma tak: 

a) W 11 ustryi mianuje cesarz 22) z mtst~pujE):cemi wyjf);tkami: 
. 1) .Arcybiskupow salcburgskiego i o~omunieckiego obierajE): ka-

pltu~y 23). 
. 2) Biskupow dyecezyi Seckau j La,vant (w Styryl) mianuje arcy-

blSkup salcburgski 24), rownie co trzeci wakans biskupa dyecezyi 
Gurk (w Krainie) 25). 

22) Co do kaZdego biskupstwa istnieje w tej mierze osobny tytuJ: 
pra,wny; p~z~ now~zych. hiskupstwach zawiera bulla erekcyjna zazwy
czaJ ~rz}~wlleJ nomlllacyl. Dla przyktadu przytaczam odnosuy ust~p 
~ h~lh. Pmsa VI. "In suprema beati Petri" z 13. marca 1785 erygu
J');ceJ . hlSl~upstwo .tarnowskie: "Ac ulterius eidem .J osepho regi et impe
raton, emsque m regimine dictae partis successoribus jus nominandi 
~I3U praese~tandi nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti infra 
,8lll pus a Jure prcefixum ad dictam episcopalem ecdesiam Taruovien
s~m per Nos. ut prae~e~·tUl' erectam et institutam, tam pro hac prima 
v.iCe, et. a p:ll~aeva 111ms erection8, et institutione hujus modi pasto
ns. solatl~ dlstl.tu~am, ~ua:n deinceps et quoties eam pastor is solatio 
hUJu~modl destltm contlg(mt, personam idoneam per Nos et Romanum 
pont1ficem pro tempore existelltem praedictum ad 110minationem seu 
praesentationom hujusmodi eidem episco pali ecclesiae Taruoviensi in 
e,piscop~lm prae~eiendam, eodem prJlTus modo, quo episcopi ali as u m 
eC?leS1ar~m In praedictis Galiciae et Lodomeriae regnis 
en s ten t 1 U m ad nominationem seu praesentationem eamdem a sede 
apostolica praefici consueverunt" (Bull:;'r. Cont. VII. 392). 

. .2~) P;, c~ d? of{)munieckiego bullQ erekcyjn<]: Piusa VI. "Suprema 
d1S~osltlOne·. O. hstopada 1777. BullaI'. Cont. V. 426; lilalcburgska 
kapltul'a pos1ada to prawo nieprzerwanie od swej erekcyi. 

24) Na mocy przywilej6w Innocentego III. i Honorvusza Ill. kil
kakr.otnie przez pozniejszych papiezow zatwierdzonych, p. "R a n s i z Ger
~allla sacra (1755) II. 480. 518. 589. - Benedictus XIV. De synodo 
dloecesana 1. XU1., c. 7. nr. 5. 

25) .lui w XI. wieku mieli to prawo arcyb. salcburscy; obeeny 
modus polega na umowie zawartej miQdzy ceSarzem Ferdynandem 1. a 
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3) Lwowskiego arcybiskupa obrzi);dku ormianskiego mianuje 
wprawdzie cesarz, ale z pomi~clzy trzeth kandydatow. ktOrych wy

biera duchowienstwo ormianskie 26). 
Powyzsze prawa cesarza austryackiego utrzymane zostaI}' tak 

w konkordacie z 1'. 1855, jako tez w ustawie z 7. maja 1874 27). 

b) Co do innych krajow: 
1) Wybor kapitulny ma mie.isce IV Niemczech 28) z wyji);tkiem 

Bawaryi, w Poznanskiem 29), w Szwajcaryi 30), w Niderlandach z wy

j~tkiem Luxemburgu 31), W Belgii 32). 

arcybiskupem Mateuszem Langem w r. 1535. p. II an s iz 1. cit. 603. 
Benedictus XIV. cit. 

26) Bulla Piusa VI.. "Inter caetera privilegia" z 20 wrzesnia 
1819. §. 3. "Francisco 1. imperatori Anstriae suisque successoribus 
indultum concedimus nominandi infra tempus a jure praefinitum Nobis 
et R. Pontifici pro tempore existenti ad Leopoliensem archiepiscopatum, 
Armeni cath., ritus dignam et ex sacrornm canonnm institutis idoncam 
personam ecclesiasticam ex tribus illis selectam, quae illius ecclesiae 
clerus legitime congregatus juxta aeceptas ab Apostolica sede faculta
tes rite in eum finem praes8ntf..verit." Bull. Contino XV. 249. 

27) Konkordat art. 19., cyt. ustawa §. 3. 
2 S) Postanawiajq, to bulle papieskie, okreslaj<]:ce w porozumieniu 

z dotycz'l;cemi rz<]:dami stosunki koscioJ'a katolickiego w Niemczech; 
mianowicie co do dyecezyi pruskich bulla Piusa VII. "De salute ani
m arum " z 16. lipca 1821 (text: Walter Fontes 239. Schulte 
KirchenI'. II. 31), co do hanowerskich bulla Leona XII. "Impensa 
Romanorum" z 26. marca 1824. (Walter Tonies 265. Schulte II. 
48) co do nadrenskich bulla Leona XII. "Ad Dominici gregis" 11 
kwietnia 1827. (W a 1 t e1' 333., Schulte II. 62). W Alzacyi i Lotaryn
gii, gdzie na podstawie konkordatu francnskiego z r. 1801 (13· nizej) 
mianow3d: szef rz<]:d6w, ustalo prawo nominacyi po przyJ'<]:czeniu tych 
kraj6w do Niemiec, w mysl artykuJ'u 17 konkordatu, ktory je zastrze
gad: katolikowi "II est conyenu entre les parties contractantes, que 
dans Ie cas, . ou· qnelqu'un des successeurs du" premier consul actllel 
ne serait pas catholique, les droits et prerogatives menti{)nl1(l s dans 
l'article ci-dessus et la nomination anx eY6ChGS, serout regles, par 
rapport a lui, par une nonvelle convention." POl'. pismo sekretarza 
stanu Antonellego do arc}'b. Strassburskiego z 3. stycznia 1872, w dzien
niku G-ermania 1872 Nr. 33. 38. 

~9) Cyt. w nocie 28. bulla "de salute animarum." 
50) Konkordaty z 1'. 1828 i 1845. M1.1nch COllcordate II. 688. 

691. POl'. Attenhofer'a 8zereg artykuJ'6w w Vering'a Archil' t. 14-26. 
al) Breye Piusa IX. "Ex qua die" z 4 marca 1853. postanawia

j:tce nowy podziad' biskupstw holenderskich. Na hiskupstwo Luxem-
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.2) . Nominacya: w Bawaryi 83), we Francyi 34), we Wfoszech 

~ wY:f!tkI.e~~. da~~e?o pans twa ~api~skiego, w Hiszpanii, Portugalii 35), 
I W katoh~kIch kraJach pO~udllloweJ Anieryki 36). W Rossyi mianowac 
ma W. ~ysl konkordatu z 1'. 1847 cesarz porozumiawszy sie wpierw 
z papIeZI'm 37). 0 

, 3) Pap~ez ~aznacza per liberam collationem biskup6w dla byfego 
pans twa papreskwD'o dla Anglii 38) Irlandvi 39) dl '10 . A' 

k' 40', . b , . ,. '.'.J ,a pO'lnocneJ me-
ry 1 )'.~ szystklCh blSkupow m partibus mtidelium i dIll, kraj6w mi
syonarsbch. 

burgskie (er!gowane w r. 1870 z dawnego wikaryatu p. dotycztj:ce 
akta w Arclllv t. 36. str. 336) mianuje papiez. ' 

, 32) Ko~kordat zawarty w r. 1827 milidzy papiez em Leonem XII 
a krolem Wllhelmem I. (M.linc h Concordate II. 457. An dr e Droit 
canon II. 439) przyzna.f. kapItu.fom prawo wyboru; konstytucya belgij
ska z 3~) 1831 pozostawl.J'a w tej mierze zupe.J'ntj: swobodli koScio.fowi. 

, .. Konkor,dat z 5. czerwca 1817. milidzy Piusem VII, a kr6lem 
Max)~~IIanem Jozefem Walter Fontes p. 204., Schulte II. 13. 

) Art!ku.f 5 .. konkordatu z 15. lipca r. 1801 (26 Messidor 
an IX.) pomllid~y Pmsem VII. a pierwszym konsulem Napoleonem 
Bonapa~·tem (Munch II. 11. Walter Fontes p. 187.) 

. 30) ~o do .. Hiszpanii pomintj:wszy dawniejsze, konkordat z 11 sty-
czma 115,; (Mun~.h. I. 4~3) i 16. marca 1851 (Archiv VII. 382) 
Wzgllidem Portugalll 1 kraJow w.foskich p. S tau den m ai e I' t, 360 
nst. s I. . 

36) . P. ?o. do poszczeg6lnych kraj6w dok.J'adnq, wiadomoM w En
cyklopedYl kosClelneJ v. Ameryka. 

. 37) Konkor~at z .3. sierpnia 1847 artyku.J' XII. "Designatio epi
scoporum. pro Dl?8CeSlbus et pro suffraganatibus imperii RU8siarum 
et Polomae Regm per singubs vices locum habebl·t con '1" t h b' t' . t I 81 llS an e 

a 1 IS III ~r mper~tore:n et S. Sedem. Institutio canonica ipsis a Ro-
mano Pontrfice dabitur Juxta consuetum morem " 

3~) Kanonicy p.rzedstawiajtj: hzech kandydat6w, co jednak nie rna 
~~acze~l~ wyb.oru,. am ,prezenty, lecz jest zaleceniem, commendatio, tak 
lZ papez. pomIlltj:c moze proponowanych, dekret Congr. de propag. fide 
5 kWletma 1852. Collectio Lacensis III. 958. ' 

39) D h ., t . 
, 1IC oWlens wo, to Jest parochowie i kanonicy polecaja trzech 

kandydatow, POI'. uchwa.fli synodu prowinc. odbytego w Cash 1 1853 
CoIl. Lac. III. 831. . e. 

, 40) Tu znowu biskupi prowincyi przedstawiajtj: trzech kandyda-
t?W, ~. dekrety Congr. de propaganda fide z 14. czerwca 1834 i 10 
~ler~ma 1850, C~ll~ctio L~c. III. 48. 430.; POI'. S c h nee man n. Das 
ZW81te Pienarconcli III BaltImore Archiv t. 22. (1869) str. 96. 
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Odr~bne co do ustanowienia biskupow stosunki zachodz~ 

W obrzf!dkach wschodnich. Patryal'chOw wybieraj1); bisknpi; biskupow 
zas mianuje u MaronitOw patryartha ,*1), u Melchitow, Syryjczykow, 
Ohaldejczyk6w i Ormian wybierali do niedavvua duchowni, cz~sto 

wespo~ ze znakomitszymi z ludu 42). 00 do Orll1ian i Ohaldejczykow 

zasz~a w nowszym czasie w tym wzgl~dzie zmiana; w bulli "Reyer
surus" z r. 1867 (p. \vyzej stl'. 9.) postanowii bowiem papiez, ze odt~d 
w l'azie osierocenia dyecezyi . majf! zgromadzeni na synodzie biskupi 
patryarchatu ormiallskiego przedstawic papiezowi trzech kandydatow. 
To samo postanawia bulla "Oum ecclesiastica" z 31. sierpnia 1869 
wzgl~dell1 koscio~a OhaldejRkiego 43) Biskupow ruskich w Galicyi 
ll1ianuje cetJarz 44). 

§. 65. 

III. Gdzie kapitule s~uzy prawo wyborn biskupa, ma si~ takowy 
odbyc wed~ug form prawem przepisanych 1). mos przy wyborze siuzy 
cz.ronkom kapituly 2), kt()l'ZY przynajmniej juz otrzymali swi~cenie na 

41) Duchowieristwo i znakomitsi z ludu przedstawiajq, kandyda
t6w, a opr6cz tego za8iliga patryarcha zdania synodu, p. Constitutiones 
syn. z 1'. 1736. Pars III. c. 4. §. 15. (Collectio Lacensis II. 300) i 
konstytucya Benedykta XIV. "Apostolica" z 14. lutego 1742. §. 10. 
(tamze p. 495). 

42) W nadzwyczajnych okolicznosciach mianowali niekiedy pa
pieze; p. konst. Piusa VIII. "Tristis quidem" z 3 czerwca 1816. 
(CoIl. Lac. II. 548) i Leona XII. "Apostolatus officium" z 4. lipca 
1828 (tamze 553), ktore zarazem stwierdzajq" ze prawid.J'owo wyMr 
nalezy do duchowienstwa. 

43) Por. do tego encyk1ikli papiesktj: do biskup6w onniariskich 
"Quartus supra" z 6. stycznia 1873 (text w Archiv t. 29. stl'. 288), 
gdzie papiez uzasadnia szczeg6~owo wydane w bulli "Reversurus" prze
pisy. 

H) Bulla Piusa VII. "In universalis" z 22 lutego 1807. erygu
jtj:ca metropolitj: lwowsktj:.... "N os eidem Francisco imperatori et regi 
ejusque in Galiciae regno successoribus facultatem in quolibet vaca
tionis casu nominandi ad antedictas Leopoliensem et Haliciensem invi
cern unit as archiepiscopales ecclesias et Chelmensem et Premisliensem 
ecclesias episcopales infra tempus a jure praefixum ecclesiasticas per

·sonas idoneas ... impertimur." 
1) P. Passerinus Tractatus de electione canonica 1693. -

Phillips Vermischte Schriften t. II. 278. 
2) W Salcburgu biortj: udzia~ taMe kanonicy honorowi, p. kOll

stytucyq, Leona XII. "Ubi primum" 1825 (Bull. Cont. XVI. 304); to 
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subdyakona 3): Utraca zas prawo wyboru, k.to popad~ w suspens~ lub 
wi~ksz~ kIil;tw~ 4), alba kto za kar~ tego prawa jest pozbawiony; 
w szczegolnosci postanowiony jest ten rygor nit tych, co oddajil; g~os 
niegodnemu Iub winny sposoh wykraczajil; przeciw przepisom wybor
c.zym 5

). WybOr ma bye przedsi~wziii;ty w przeci'lgu trzech miesj~cy 
hCZil;c od dnia powzi~cia wiadomosci 0 zawakowaniu stolicv bisku
piej 6); W razie zaniechania tego terminu przechodzi prawo "obsadze
nia na papieza prawem dewolucyi (p. nizej). WszysLkichwyborcow 
nalezy wezwae z osobna, chyba, ze ktory z nich w dalekieh prze
bywa stronach 7); pominiii;ty moze zttdae uniewainieuia wyboru. 
Z regu£y kazdy wybierae ma osobiscie; tylko dla waznej i s~usznej 
przeszkody mozna dae pe:tnomocnitwo jednemu z wyborcow 8). Skoro 
wszyscy cZfonkowie kapitufy nalezycie zostali zawezwani, wyb6r 
mn si~ odbye w oznaczonym terminie bez wzgl~du na ilosc obecnyeh 
wyboreow; nawet gdyby jeden tylko przybyf kanonik do wyborn upm
wniony, moeen jest wybrae, a raczej zamianowae biskupa. Gdyby sie 
zas zdarzyfo, ze w gronie kapitufy ani jeden ezfonek nie miai 
prawa wyboru, obsadza ptLpiez per liberam collationem. 

Sam wybor odbyc siii; moze w trojakiej formie 9): quasi per 
i~spirationem, jezeli wszyscy wyborcy jednog:tosnie obwofajil; kogos 
lJlSkupem; per compromissum, jezeli wyborcy jednog{osnie poruczl); 
wyb6r jednemu Iub kilku z swego grona; per serutiniul11, to jest 
pl:zez t~j,ne g{o~owanie. Przy g£osowaniu rozstrzyga bezwzgl~dna 
wlii;kszosc gfosuHcych 10), wliczajttc jednak do nich wyborcow, 
ktorym nie dorii;czono wezwania. Jezeli przy pierwszem gfosowaniu 
nie by~o absolutnej wi~kszosci, nalezy wyb6r ponowie. 

samo w dyecezyach pruskich, na podstawie bulli "de salute anima
rum" (§. 64. n. 28) 

3) O. 2. de aetate et qllalitate in Olement I. 6.- Tricl 8ess. 
22. c. 4. de reform. 

4) O. 8 .. X,. cle consllet 1. 4., c. 16. X. de electione I. 6., c. 23.. 
X. de appellatlomblls II. 28. c. 1. ne sede vacante in VIto III. 8. 

5) O. 2. X. de postulatione praelatorum I. 5, c. 40. 43. X. cle 
electione 1. 6. 

6) O. 36. 41. X. de electione I. 6. 
7) O. 18. 35. 36. ib. 
8) O. 42 ib. 
9) O. 42. ib.; kazda iuna forma, n. p. losowanie jest niewazna, 

c. 3. X. de sortilegiis V. 21. 
10) C. 9. de electione in VIto 1. 6. 
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Kapitu£a nie jest ograniczona w wyborze kandydata, byle 
tenze posiada£ prawem przepisane warunki; specyalne przepisy atoli, 
o ktorych juz byfa mowa (stL 260), wkfadajil; cz~stokroe na kapi
tu~~ obowiil;zek zalliechania wyboru osob rZil;dowi niemifych. Aby 
Lemu zadosc uczynic, ma kapitula przed wyborem porozumiee sif2 
z rzrtdem; w tym celu zazwyczaj przedkfada przed wfasciwym wy
borem rz~dowi listf2 kandydatow dla oznaczenia personae ingra
tae 11). Obecnie nalezy takZe w Austryi przy biskupstwach, na 
ktore wyjil;tkowo nie nominuje cesarz, wskazae rZil;dowi kandy
data 12), rzrtd moze go jednak wykluczye tylko dla braku warUll
kow, przepisanych ustawrt z 7 maja 1874. (p. wyzej str. 261). 

Gdy wybor prawnie przyszed£ do skutku, ma kapitula najda
lej w osm dni wezwae obranego, aby w przeciil;gu miesirtca oswiad
czy~, czy wybor przyjmuje 13). Oswiadczywszy przyj~('ie nabywa 
obrany (electus) tf1k zwane jus ad rem, to jest wY~il;czne prawo 
z~dania wfasciwej instytucyi, tak iz kapitu:ta nie moze od wyboru 
odstil;pie i innego przedst,twic kandydata. Jestto jednak wfasciwie 
prawo wobec kapitufy; co zas do samego urzii;du nie nabywa elekt 
skutkiem wyboru zadnych jeszcze praw, pokil;d nie nastrtpi wfasciwa 
instytucya kalloniczna, czyli jakto Imnonisci wyrazajil;, nie ma jus 
in r e. 0 tej roznicy mi~dzy j us ad rem i j us in 1'e b~dzie j eszcze 
mowa w jednym z nast~pnych §§. tego rozdzia~u. 

Odrii;bnrt formrt wyboru jest tak zwana postulati014); po
s~ugujil; si~ nirt wyborcy, gdy chcrt miec biskupem kandydata ze 
wszech miar godnego i pozil;danego, ktoremu atoli brak niektorych 
warunkow osobistych wyrainie przepisanych. Wfasciwy wybOr, 
electio, by~by w takim razie niewazny; ale wolno kapitule wybrae 
warunkowo, to jest z zastrzezeniem, ze obrany otrzyma dyspensii; 
papieskil; od zachodz~cej przeszkody. W takim razie wyborcy mia-

11) W Niemczech, mianowicie w Prusiech i w Badenskiem byJy 
z tego powodu w ostatnich czasach spory, gclyz rZ<j;d kilkakrotnie od
rzucif caf<j; przeclJ:ozon<j; sobie listg, podczas gcly ze strony koscielnej 
domagano sill, aby przynajmniej trzech pozostawiono kaudydat6w; p.o 
tem szczeg6.!'owo pisma polemiczne Mejera, Sybla, Schultego, 
Rosnera cytowane w poprzedzaj<j;cym §ie n. *) 

12) §. 3. ustawy z 7. maja 1874. 
13) O. 6. 16. de elect. in VIto 1. 6. 
14) P. N eiler Oollectio methodica S8. canonum de postulatione 

praelatorum (Schmidt, Thesaurus juris eccl. 1772 - 79 t. II. 733). 
Phillips Vermischte Schriften II. 290. 

RITTNER. Pro koscielne. 18 
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sto wyrazu "eligo" uzywajtE wyrazu "postulo" 15). Postulacya jest 
wi~c wlasciwie wybor poJ'tEczony z prosbtj; 0 dyspens~, a raczej 
jest skroconem post~powaniem, gdyz dziafajtEc zupeJ'nie po formie 
nalezaJ'oby uzyskac wpierw dyspeIis~, a potem przysttEpic do wy
boru 16)~ Z istoty postulacyi wypJ'ywa, ze nie daje ona postulowa
nemu ±adnych praw, a wi~c nie daje mu nawet tak zwanego jus 
ad rem, bo skuteczn 080. jego wyborll zawisJ'a od dyspensy, a wi~c 
od aktu J'aski, ktorego nikt z prawadomagac si~ nie moze. Zatem 
idzie dalej, ze dopoktEd postulacyi nie przedJ'ozono papiezowi, kapi
tuJ'a moze od niej odst1lpic, ze dalej papiez bez podania powod6w 
moze odrzucic postulacn 17). Zreszt1l uprawniajtE do postulacyi tylko 
przeszkody mniej szej wagi, n. p. gdy kandydatowi maJ'o co nie 
dostaje do przepisanego wieku, gdy jest nieslubnego pochodzenia 
i t., p. W szczegolnosci mozna tylko w formie postulacyi nie elek
cyi powolac kandydata, ktory juz jest biskupem. UrztEd biskupi 
tworzy bowiem mi~dzy biskupem a jego dyecezn zwii!:zek scisJ'y 
i trwaly, ktory ustawy koscielne porownujtj; do w~zJ'a maJ'zen
skiego 18). PoktEd biskup nie otrzyma dyspensy papieskiej, nie wolno 
mu dyecezyi swojej porzucic, aby przej80 na inne biskupstwo 19)._ 
00 do wi~kszosci potrzebnej do postulacyi, nalezy odroznic: czy 
wszyscy kandydaci byli postulowani, czy tez obok postulowanych 
byli elekd. W pierwszym razie potrL;eba wi~cej niz pofowy, w dru
gim dwie trzecie gfosow, inaczej elekt majtEcy wi~cej niz trzecitE 
cz~sc gJ'osow uwaza si~ jako prawnie obrany 20). 

15) X. de postulatione praelatorum I. 5. Pr6cz tej wfasciwej 
postulacyi, postulatio solennis, propria, nazywaj~ niekiedy taMe postu
latio simplex prosb§ kapitufy do przefozonej wfadzy koscielnej kan
dydata, aby mu pozwolifa przyj~e wybOr. 

16) Jezeli zatem kandydat przed wyborem uzyskaf dyspens§, tak 
ZW. breve de eligibilitate, moze bye waznie obrany w formie elekcyi 
POl'. c. 3. 5. X. cit. 

17) C. 5. X. cit. (Innocenty III.) "Licet ergo per postulationem 
hujusmodi nullum jus sit alicui acquisitum, ideoque sine praejudicio 
alicujus postulationem potuissemus repellere ... " 

18) C. 4. X. de translatione episcopi I. 7. "Sicut legitimi ma
trimonii vinculum, quod est inter virum et uxorem, homo dissolvere 
nequit... sic et spirituale foedus conjugii quod est inter episcopum 
et ecclesiam.... sine illius auctoritate solvi non potest, qui successor 
est Petri at Vicarius Jesu Christi." 

19) C. 6. X. de postulatione I. 5. 
20) C. 40 X. cit. - Jeszcze nalezy zauwazye, ze bulla "de 

salute animarum" (§. 64 n.) uchyliJ'a co do dyecezyi pruskich r6znic~ 
mi~dzy postulacn a elekcy'! - P. Schulte Kirchr. II. 230. 
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DIa nominacyi staJ'a forma, nie jest prawem przepisana; 
w konkordaeie allstryaekim z 1'. 1855 (a,rtykul 19) przyrzekl ce
sarz, ze nominujtEc biskupow zasi~gac b~dzie mdy biskupow, tej 
samej zwJ'aszcza prowincyi. 

n:. Przy innyeh nrz~dach. 

§. 66. 

Sa urzedy kt6re obsadza sie zawsze per liberam collationem, 
'-' v ... , .., 

a, wi~c ta,k, ze ten do kogo nalezy wJ'asciwa instytucya oznacza 

takze osob~. 
Mianowicie: 
a) Pap ie z mianuje wszystkich kuryalistow, w najobszerniej

szem tego sfowa znaczeniu (str. 159), rozdaje wszelkie posady przy 
kongregaeyaeh i innych w4'adzaeh papieskich, mianuje nunc~uszow 
i Jegatow jakotez nadzwyezajnych delegatow do 'lprawowama rztE
dow koscielnych (wikarych i prefektow apostolskich),naznacza su
fraganow biskupom ku pOl1locy (str. 202), i .koadjutOl:O~ bisk~pich, 
choc pod tym ostatnim wzgl~dem zastr;;puH go mekle~y bISk~p 
i kapituJ'a (str. 204). Tylko podrz~dne posady w kul'YI rozdaJ~ 
z upowaznienia papieskiego takZe naczelnicy odnosnych wJ'adz. 
W wyborze kandydatow na wymienione urzr;;dy jest papiez nieo
graniczony; wprawdzie wytworzyJ' si~ zwyczaj, i~ wi~k~ze moca.r~ 
stwa katolickie. mianowieie Austrya, ]'nmcya, Hlszpama, dawmeJ 
Polska przedst~wiajtE papiezowi kandydata na godnosc kardynalsktE· 
Ale te polecenia nie majtE eeehy prezenty lub nominaeyi, W ogole 
nie majtE zadnej eeehy prawnej, stE to raczej zyezenia monal:ch?w, 
ktore papiez zwykJ' uwzgl~dniac, chociaz prawnie do tego me Je~t 
zobowitEzany; kardYl1alow w ten sposob zamianowal1ych ZOWItE 
kardynaJ'ami korol1nymi Oardinales coronae l

). 

1) P. Phillips VI. 671. - Polskim ~r61om zale?~fY pacta con
nenta, aby przestrzegali prawa rekomendacYl na godnosc kar.dynalsktE; 
czynili tez kr610wie z tego pra wa uzytek, bardzo Cz\)S~O Je~nak na 
rzecz obcych duchownych, mianowicie nuncyusz6w, by SWOlm blskupom 
. nie dawac powod6w do zawisci lub zatarg6w. (pOl'. str. 162 ~. 10) 
Zdarzafo si§ jednak, ze papiez nie uwzgl§dlllaf rekomendacY,l; . tak 
Innocenty XI., gdy mn kr61 Jan III: poleciJ', biskup~ Bellowacensklego 
Janssona, de Forbin, pGsl'a francusklego. P. Lenglllch. Prawo posp. 
I. 150 i Encyklopedya koscielna X. 16. e. 

18* 
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Sposob norninacyi tylko co do kardyna~ow blizej jest okre
sIony. Wys~uchawszy zdania kardyna£ow 2) og:tasza papiez nornina
cn - creatio - na konsystorzu, poczern w prywatnej audyencyi 
wr~cza norninatowi czerwony biret a w najblizszyrn konsystorzu 
kapelusz kardynalski. Na drugiern posiedzeniu konsYfitorza odpra
wia si~ cerernonia zarnkni~cia i otwarcia ust, wr~czenia pierscienia, 
tudziez przekazanie tytuh kardy'fialskiego. Dawniej dopiero z tyrn 
aHem nominacya byf,1 dokonana; wed£ug dzisiejszego prawa je
dnak nabywa kreowany godnosc kardynalskfj; juz z chwiIfj; og~o

szonej norninacyi 3). Nieobecnyrn przysyJ'a papiez biret, sfj; jednak 
pod niewaznoscifj; norninacyi obowifj;zani w prr.ecifj;gu roku przed
stawic si~ osobiseie papiezowi '). Sobol' trydencki zaleca, aby pa
pieze iIe rnoznosci braIi kardynafow z wszystkich narodowosci 5)._ 
Przy norninacyi zapowiada niekiedy papiez, ze rna jeszcze kandy
datow do zarnianowania, nie wyrnieniaj!);c ich atoli po irnieniu; zo
wi!); to reservare in pectore (in petto). Ta desygnacya zapewnia 
irn pierwszenstwo rangi przed kardynafarni pozniej mianowanymi 6). 

W zwi!);zku z norninacn kardynaJ'ow pozostaje tak zwane jus 
013 tan d i 7), to jest praw~, rnoc~ ktorego najstarszy kardyna~ Z!);-

2) Postanowienie soboru bazylejskiego. ze papiez mianowac 
moze kardyna:tow tylko zgodnie z uchwaf<j; wi§kszosci kollegium, Sess. 
23. c. 4. (Mansi t. 29. p. 117) nie utrzymafo si§; rada kardynafow 
nie wi<j;ze papieza. 

3) Dekret Piusa V. z 26 stycznia 1571, J!'erraris Prompta 
biblioth. v. Oardinales art 1. n. 22. 

4) Konstytucya Syxtusa V. "Postquam verus" z 3. grudnia 1586, 
Bull. II. 608, §. 19. 

5) Trid. sess. 24 c. 1 de ref... "quos (cardin ales) sanctissimus 
Romanus pontifex ex omnibus Ohristianitatis nationibus, quantum com
mode fieri poterit, prout idoneos repererit, assumet." - Z Polakow 
pierwszy byf kardynal'em Alexander ksi<j;ze Mazowiecki, biskup try
dencki t 1442, z polskich ')isku pow zas pierwszy otrzymal' godnosc 
kardynalsk<j; Zbigniew Olesnicki, biskup krakowski (1423-1455) w r. 
1438. rrerazniejszy arcybiskup gnieznienski Mieczysfaw Ledochowski 
jest dwunastym z pomi§dzy biskupow polskich kardyna1'em (kreowany 
15. marca 1875). Z ruskich bislmpow hyli kardynaJ'ami: Izydor me-. 
tropolita kijowski (kreowany w r. 1439) i Michal' Lewicki metropolita 
lwowsko-halicki (kreowany 1856+1858). 

6) WedJ'ug annuario pontificio na r. 1877, mianowafpapiez Pius 
IX. w ten 8posob mi§dzy innymi kardynaJ'ow di Pietro, de Angelis, 
Oasoni, Asguini, Mattei, Simeoni, Randi, Pacca. - N ast~pca papieza 
nie jest jednak obowi<j;zany mianowac rezerwowanych za poprzednika. 

7) Niektorzy odnosz<j; pocz<j;tek tego prawa do Bionifacego VIII. 
(Bangen Romische Ourie str. 41. Phillips VI. 238) inni dopierQ 
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dac moze nadania Bobie wakuj!);cego tytul'u zrzekaj!);c si~ tytll:tU, 
ktory dotfj;d posiadat Jezeli najstarszy z tego prawa nie korzysta, 
mog!); to uczynic jego nast~pcy znowu wed~ug starszyzny. W ten 
sposob kardyna:t dyakon rnoze postfj;pic na tytu:t kapl'anski, kardy
na~ kapbn na tytuJ biskupi. Jus optandi sl'uzy jednak tylko kar
dyna~om w Rzymie obecnym Iub nieobecnym w sprawie publicznej; 
wzgl~dem hiskupstw suhurbikaryjnych z wyj!);tkiem biskupstwa 
Ostyanskiego raz tylko mozna wykonac rzeczone prawo 8). 

b) Biskup mianuje wikarych generalnych, jakotez czlonkow 
konsystorza (str. 201), z regu~y takZe dziekan6w (str. 219), dalej 
pomocnik6w i zastfipcoW parocha (§. 54). W Austryi ma l'z!);d obe
cnie prawo za~ozyc veto przeciw norninacyi biskupiej, jezeli kan
dydat nie posiada warunkowprawem panstwowern przepisanych; 
celern wy konania tego prawa przepisano, ze zarnierzon'!: norninacYfj; 
w.ikarego generalnego winien biskup podac do wiadomosci rZfj;du 9). 
Co si~ natomictst tyczy innych urz~dow i prebend, to w zasadzie 
rozdawnictwo takowych naIezy do biskupa, poniewaz tenze spra
wuje wszelki rz!);d koscieIny w obr~bie swej dyecezyi. Historycznie 
jednak wytworzy£y si~ w tyrn wzgl~dzie nader Iiczbe ograniczenia, 
tak iz dzis lib era collatio biskupa jest w wielu krajach raczej wy
jfj;tkiern niz regul'fj;. I takcz~sc beneficy6w pf)cz~Ii _. jak 0 tern 
jeszcze szczegol'owo powiemy - juz od XIV wieku rozdawac pa
pieze; na inne kapitlll'y i kollegiaty powol'ywafy wyborern, nieraz 
w pO~fj;czeniu z tak zwanern jus optandi, to jest z prawern post!);
pienia na wakujfj;ce posady porz~dkiern starszellstwa; wzgl~dem 
dem innych znowu powstal'o na podstawie rozmaitych tytul'6w pra
wnych prawo nominacyi ksi!);zfj;t panujfj;cych, korporacyi lub osob 

do konca XV. wieku, mianowicie Hinschius I. 345. BliZsze posta
nowienia co do wykonania jus optandi zawiera cyt. kOllstytucya Syx
tusa V. 

8) Przykfady optowania z nowszych czasow znalezc molina w an
nuario pontif.; n. p. kardyna1' de Angelis (t 1877) post'ipif w r. 
1867 na tytuJ' San Lorenzo in Lucina. zrzekl'szy si~ dawn ego tytu1'u 
Bernardo aUe Terme, ktory miaf sobie dany od r. 1839. Kardyna{ 
Panebianco zostaf we wrzesl1iu 1861 kardynafem tytUfU di S. Giro
la~o degli Schiavoni, a juz w grudniu tegoz roku post<j;pif na tytuf 
dei SS. XII Apostoli itd. 

9) Ustawa z 7 maja 1874, w §§. 2 i 4. 0 mianowaniu wika
rych i administratorow parafialnych biskup nie ma obowiq;zku zawia
damiac wfadzy rZq;dowej, co jej jednak nifl pozbawia prawa zafozenia 
veto przeciw osobom nie maj~cym przepisanych warunkow; POl'. roz
porz. minist. z 22. maja 1874. 1. 311 (Archiv t. 36. str. 287). 
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prywatnych; bardzo cz~sto wreszcie beneficya przezto, ze podle
gaJ'y patronatowi, wyj~te by.!'y z pod wolll(~j kollacyi biskupa 10). 
W szystkie te rodzaje prowizyi utrzyma1Y si~ pO dzis dzien. W szakZe 
o tyle zawsze kollacn biskupifl; uwazac nalezy jako prawidJ'ow~, 
ze gdzie ograniczenie pozytywnie nie da si~ wykazac Iub gdzie ta
kowe zgas10 z powodow faktycznych Iub prawnych, nastaje samem 
prawem Iibera collatio biskupa 11). 

Z wyjrztkiem wymienionej co dopiero zasady i z wyjrztkiem 
prawa patronatu, ktore Jest instytucyrz prawa powszechnego, poIe
gajrz zresztrz prawidh dotyczrzce sposobu obsadzania nizszych bene
ficyow na prawie partykularnem, Iub osobnych tytulach, mianowicie 
konkordatach, PI' zywilejach papieskich, statutach korporacyjnyth 
i t. p. Ta nadzwyczajna roznorodnose nie pozwaIa zapuszczac si~ 
w szczegoJ'y co do pojedynczych krajow; wzgl~dem Au st r y i nad
mienic jeszcze mamy co nast~puje: 

1) 00 do posad kapitulnych i kollegiackich uwazac mozna 
jako I'egu.t~ nominacn eesarsk~ 12); zaehodzrz jednak od tego wy
jrztki i tak: 

a) Na podstawie artyku.tu 22 konkordatu, utrzymanego pod 
tym wzgl~dem w swej moey ustawrz z 7 maja 1874 (§. 3), nadaje 
papiez w kapitu1ach areybiskupieh i biskupich pierwszrz, a gdyby 
takowa podiega.ta prywatnemu patronatowi swieckiemu drugrz go
dnose 13). I pod tym wzgl~dem jednak przyrzeH papiez uwzgI~
dniac wnioski eesarza, uezynione mu za posrednictwem biskupa 

10) R6znica mi~dzy nominacy~ a prezent~ polega na tem, 
ze pierwsza jest prawem samoistnem, druga zas wypd'ywem prawa pa
tronatu; zreszt~ terminologia w tym wzgl~dzie bynajmniej nie jest usta
Ion a , i bardzo cz~sto 0 ba wyrazy, nominare i praesentare, uzywane s~ 
jako jednoznaczne, cz~sciej pierwsze odnosnie do wyzszych beneficy6w, 
p. Pachmann Lehrb. II. 43. c. 

11) POl'. C. 3. X. de institutionibus III. 7., c. 8. 12. de jure 
patronatus III. 38, c. 1. de praescript. in VIto II. 13. 

12) Dawniejsze przepisy rz~dowe z czas6w j6zefillskich zastrzegd'y 
to prawo cesarzowi, a konkordat uznad' je w artykule 22 "Ad caeteras 
dignitates et praebendas canonicales (to jest z wyj~tkiem pierwszej, 
wzgli2dnie drugiej godnosci, p. not~ 13) 1\1aj estas sua nominare per get, 
exceptis permanentibus iis quae liberae collationis episcopalis sunt, 
vel juri patronatus legitime adqnisito subjacent." Ustawa z 7. maja 
1874. nie ustanowi1'a VI' tym wzgl~dzie zadnej zmiany. 

13) "In omnibus 1\1etropolitanis seu Archiepiscopalibus suffraga
neisque ecclesiis Sanctitas Sua primam dignitatem conferret, nisi pa
tronatus laicalis privati sit, quo casu secunda substituetur." 
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dyecezyi, lub wnioski kapituJ:, gdzie one przfldtem wybiera~y same 
wyrnienionyeh dygnitarzy H). 

b) Inne wyj1Etki dotyezrz poszezegoinychprehend i poIegaj~ 
na osobnyeh tytu.tach prawnych. Tak obsadza niektore kanonie 
biskup per liberam collationem, inne kapitu.ta wyhorern Iub per 
optionem 15), na inne mianujrz Iub prezentujrz korporacye 16) Iub 
osoby prywatne. 

2) Przy innyeh beneficyaeh jest znowu regu~rz prezenta pa
tronow, a ty Iko wyjfl;tkowo ma miejse e Iibera collatio biskupa 17). 
Ustawa z 7 maja 1874 rozszerzyfa znacznie prawa nominaeyjne 
rZ1Edu postanawiajrze (w §. 4), ze rZfl;d prezentuje na wszelkie 
urz~dy koseielne i prebendy, ktore nie podlegajrz prywatnemu pa
tronatowi a dotowane srz ea.tkowicie Inb przewaznie ze skarbu pan
stwowego, funduszu reIigijnego Iub innyeh srodkow publicznyeh. 
Nadto rna rzrzd rzeczonfl; ustaw1E (§§. 5 i 6) przyznany wp.tyw nega
tywny na ohsadzenie kanonii i nizszych beneficyow. We wszystkieh 
bowiem wypadkaeh, gdzie biskup nadaje per liberam coUationem 
Iub gdzie prawo prezenty nie s~uzy cesarzowi lub r7,rzdowl, winien 
biskup wskazac w.tadzy rzrzdowej krajowej kandydata i przystrzpic 
moze do kanonicznej instytueyi dopiero wtedy, gdy ta w.tadza 
w przecirzgu 30 dni nie za.tozy veto z powodu, ze kandydat nie 
posiada warunkow ustawami rzrzdowemi przepisanych. Przeciw 
orzeczeniu w~adzy krajowej wolno odwofac si~ do ministra wy
znan. Tyeh przepisow ma, tez biskup przestrzegac ustanawiajrzc 
sta1ego wikarego dla bf\llefieyum inkorporowanego (p. wyzej 
str. 215) 18). 

14) POl'. pismo ministra Thuna do biskup6w z 25 stycznia 1856 
1. 1371. ust~p 5. Heyzmanna Najnowsze prawa str. 54. 

15) N. p. w kapitule pragskiej 8 kanonii; w razie wakansu p?
suwaj~ si~ md'odsi kanonicy 0 stopien tak, ii nowo obrany kanomk 
wst~puje zawsze na najniZsz~ kanoni~. 

16) N. p. uniwersytety krakow ski i wiedenski. 
t 7) W archidyecezyi lwowskiej :tac .. jest n. p. 221 parochii i ka

pelanii patronatowych, a tylko jedna liberae collationis; w ruskiej 1127 
patronatowych, 54 liberae collationis (por. schematyzmy na 10k 1877). 

18) Co do stosunku tych przepis6w rz~dowych do ustaw kosciel
nych nalezy zauwazyc: Pismo papieskie "Optime noscitis" z 5listopada 
1855. (Heyzmann str. 46) kaze hiskupom baczyc na to, aby bene
ficya nie dostad'Y si~ duchownym rz~dowi niemiJ'ym (p. wyzej, str. 260) 
spos6b zas, w jaki biskup 0 opinii rz~du ma si~ wywiedziec pozostawia 
jego ocenieniu. Biskupi wi~c nieublizaj,!:c prawom koseielnym mog1j; zadosc 
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Gdzie obsadzemie beneficyiSw pol ega na wyborze, odbywa siEt· 
tenze wedle staiutow odnosnej korporacyi, lub. w braku osobnych 
postanowien statutowych wedJug tych samych przepisow, co wybor 
biskupa. - Pozostaje nam mowie szczego~owo 0 prawie prezenty, 
ktore znowu b~di);c wyp£ywem prawa patronatu, tylko w zwii);zku 
z t~ instytucy~ moze bye nalezycie wy£uszczone. 

III. W szczeg6lnosci 0 prawie patronatu *) 

A) Poj~cie patronatu i jego rozw6j. 

§. 67. 

Pr[l,wo patronatu (jus patronatus) jestto ogor praw przys~uza
j~cych komus w obee koscio~a, lub beneficyum nie z mocy stano
wiska hierarchicznego, lecz jako osobie prywatnej, z mocy ~sobnego 

uczyni6 wymogom ~stawy ~ ':' maja 1874, to jest pyta6 rZlj,du, czy 
ma co do zarzucema przeClw kandydatowi. ZachodziJ'a tylko w tem 
trudnosc, ze wymienione pismo papieskie m6wi tylko 0 rozdawnictwie 
wJ'asciwyc~ beneficy6w (" in parochiis aliisque beneficiis "), podczas gdy 
ustawa maJ.o,;a dotyc~y. t~kZe paroc~ii .inkorporowanych. TrudnoS6 t~ 
usunlj,J' papIez, upowazmaJlj;c blSkupow 1 co do rzeczonych parochii po
st~powa6 tak samo jak co do innych beneficy6w; p. Archiv. t. 33. 
str. 473.. 

*) L.iter~tura. Viv~anus. Praxis juris patronatus, acquirendi 
conservandlque lHud ac amittendl modos continens. 1670. - Simon 
TraiM du droit dl' patronage, de presentation aux benefices et des 
droits honorifiques des seigneurs dans les eglises 1686. ~ Schott 
Dissertatio de jure patronatus 1778. - Mayer Das Patronatsrecht 
dargestellt nach den aHgemeinen Kirchengesetzl'n u. nach oesterreichi: 
schen Verordnungen 1824. - Li p pert Versuch einer historisch
dogmatischen Entwickelung del' Lehre vom Patronatsrechte 1829. _. 
K aim Das Kirchenpatronat nach seiner Entstehung Entwickelung u. 
heutigen SteHung im Staate I. tom. 1845, :2 tom 1866. - Schilling 
Bruno. Del' Kirchliche Patronat nach kanon. Recht. 1854. - Mitte 1-
stadt De jure patronatus quod reale dicitur origine Ib56. - Michels 
Q~aestiones controversae de jure patronatus 1857. - Schlayer Bei
trage zur Lehre von dem Patronatrechte 1865. - Hinschius Das 
landesherrliche Patronatrecht 1856. - Tenze Das Patronatrecht u. 
die moderne Gestaltung des Grundeigenthums w Dovego Zeitschrift f. 
Kirchen~. VII. (1867) --:- Phillips VII. 2te Abtl. (1872) §. 412-434.
Czapsh Ignacy De .Jure patronatus quod vocant regium. Disser
tatio inaug1JJraZis, Berlin 1869. 
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tytu~u prawaego. Juz ta definicya swiadczy, ze patronat jest insty
tucy:); wyji}tkowi}, anormalni}, bo nie licuje z hierarchicznym ko
scio~a katolickiego ustrojem, w ktorym wszelka wradza udzia~em 
jest duchowienstwa. Jestto wiEte mowii}c po prawniezemu instytu
eya juris singularis, zawdziEtczaji}ca byt sw6j nie ogoinym zasa
dom prawnym, lecz wzgl~dom si~gaji);eym po za granie~ scisJej 
konsekwencyi jurydyczuej, powodom, ktore prawnicy rzymscy okre
slali ogolnemi wyrazami utilitas, neeessitas. Wynalesc owe wewn~
trzne powody, jest przy wszystkieh tego rodzaju instytueyach nie
odzownym warunkiem nalezytego ieh poznania; zti}d i dla nas 
nasuwa siEt przedewszystkiem pytanie, jakieto okolicznosei i sto
sunki spowodowaJy powstanie patronatu - pytanie, ktorego roz
wi~zania szukae mozemy jedynie w historyi tej instytueyi. Przedtem 
jednak zwroeie musimy uwag~ na jedn~ okolicznosc. Patron at 
identyfikuji} ez~sto z prawem prezenty, to jest prawem przedsta
wienia wJ'adzy koseielnej kandydata na wakuji}ee benefieyum. Ze 
stanowiska teoretyeznego jest to zapatrywanie si~ myIne, poniewaz 
patronat procz prezenty miesei w sobie inne jeszcze uprawnienia, 
ktore pozniej wyliezymy. Z clrugiej strony atoli prezenta, choe nie 
wyczerpywa tresci patronatu, stanowi niezaprzeczenie naj:wazniejsze 
z praw w nim zawa.rtych. W praktyee wi~e upatrywano najez~sciej 
znaezenie patronatu w udziale, ktory ma patron w obsadzeniu 
benefieyow i zt~d tez takze w rozwoju historyeznym ta wrasnie 
strona patronatu na pierwszy zawsze wyst~puje plan. 

Historycznie rozwija4' si~ patronat pod wplYwem dw6eh czyn
nikow, ustawodawstwa koscielnego i stol>unkow feudalnyeh. Pierw
szym w tym przedmioeie ustawom, ktore V. si~gaji); wieku, przewodzi 
mysl, ze s4'uszna aby fundator za wyswiadezone koseiolowi dobro
dziejstwo mia:I' w obee tego koseiofa przyznane pewne przywileje, 
nie uwrae:zaji);ce prawom koseiofa; trzymano si~ tem bardzi~j tej 
zasady, ze by-fa w niej zarazem zaeh~ta do ofiarnosei na cele 
koseielne, a mianowide do zak4'adania nowych koseior6w. Przede
wszystkiem zas mia,l biskup wynagradzae zasbgi fundatorow, 
uwzgl~dniaji);e ich zyczenia przy obsadzeniu fundowanogo przez 
nieh benefieyul11; najpierw zalecono to wzgl~dem biskupow, zak~a
daji}cyeh koseioJy W obcej dyecezyi 1), potem co do funclatorow 

1) Tak uchwal'y synod6w odprawionych w Orange r. 441 (can. 
10) i w Arles r. 443 alba 453. (c. 36), powt6rzone w dekrecie Gra
cyana, c. 1. C. 16. qu 5. jako postanowienie papieza MikoJ:aja I. 
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w ogole 2). To samo rozporzadzif 
znachodzimv w uehw-a~aeh ~ ~ 1 cesarz Justynian 3). Procz tego 
wspierac winien pI.zed .' s~nob a ~yeh postanowienia, ze kosciof 

Innyml U ogm . " 
w ubOstwo, ze nalezy wSl;omillae il~I. sw;go lundatora, popadfego 
[undatorowie i ich dzied . 'I d ,lIE undatora przy mszy, ze 
UT ZIce wg a ae mog'a r d f' 
vv ten sposob cheiano . ',. ~ _ .' \' zarzq, undacyi 4). 

k ' u czerc I w y nagTodzle f' d 
-oseioJ'[t· ale by'J'y to' d'- zas Ugl obrodziejow 
.' pIawa 0 OSOblllone na p ·t k 1 . 

gaJq,ce ustawach i ztad w k 'd' . ' ,al y u arnych poIe-
jawiajaee sie kszta'eI'e' l\T' a~ t} m. n

h
lema1. kraJu w odmiennym po-

, ,1·. .J.'\ Ie uJe 0 Ie j . 
pdJ'q,ezono w instytueva prawn' 1\1' eszeze,~ Jed.en system, nie 

t " , a. .me byJ'o WIPC ' 
pa ronatu w dzisieJ'szem ' . 't Jeszeze wowezas 
t h ' znaczelllU tak jak nie b -1' '1' 
ee nwznej na oznaezenie rz' .',. ' . J' 0 ogo lleJ nazwy 

WJ' q' T 13 }wlleJow fundatorom przyznanych 5) 
, a~elwJ patronat wytworzv1' si d '. ' 

germanskieh, na zupeJ'nie nowe' ;d"~' oplelo pod WpJ'ywem praw 
stwie frankonskiem in' , kJ. p staw18, WJ'adztwo, ktOre w pan-
k ' , 18mIeC 'Iem osoby prywat k ~ 

OSclOfami, opieraJ'o sie jak t TIe inn' , ,ne uzys a1Y nad 
~~ :vJ'asnosci gruntow~. W e~J'u /c~ mst!tuCYI ~re~nio,:ieeznych 
SCICIei ziemi bvJ' nl'eog'I'a ' g a.sad pIawa lllemiecklego wJ'a 

J 'lllczonym pane tk' 
zostawaJ'o gruncie' a wie 'ct- n~ wszys Iego, co na jego 
d ',C I omy modhtwy sk ' 

ywaJ'y si~ ziemi, by1'v je 7J' " , ' oro na Jego znaj-
rzq,dzae. T~ zasade ; n go VI asr~oseI~, .k~or~ dowolnie mogf roz-

, . . ' z ana w na]SkraJllle]S h k k 
wJ'a8Clc181 gruntu mogJ' k ' . 'j, dd" . zye onse wencyaeh; 
d 08el01 0 ac w lenn d ' 

arowae 6): tem samem sJ' . 'f 0, sprze ae, zastawic, 
jest ustano~ie przy nI'In duzYh

o 
mu prawo oddae go w zarzad, to 

. uc ownego 7) T ' 
potem Jak prawa maiatkowe d . d .' e. p,r~,:,a przechodzify 
d . 1'1' . ;), na Zle Zica a Jes!I h b v . zle I I 818 kosciofem J' k t ' Ie y'lO wlecej 

bI ~' . a resz q, spadku, nieraz w s 'b d" 
czny, u IzaJacy powadze nab ' 't 8 poso ZIwa-

, ( ozens wa ). W ten sposob uksztaJ'to-

2) Synod orleariski z r 541 '" 
eccles, t. II.) c 31 C 16' I' c . .t. 26.33. (Bruns Bibliotheca 
t 5 "... gu ., c. 4 30 C 18 . 

60, Iub II. t 590) c. 34 C 16' '. quo 2. (pelagius I 
3) Novella 57 '2 . . . guo 7. (Grzegorz W.) 
4 cap., nov. 123. cap. 18. 
) C. 30. 32. 33 C 16 ' 7 (S 

~) Wyk . t . . . quo ynody toletallskie 633 i 655) 
6 • azu]e 0 szczeg6J'owo Phillips VII.. §. 412 . 
) CapltuL Karola W. r. 794 c ~ ~ . 

? ~. (P e r t z Mon. III. Ie . _.. . 04, Lotara I. r. 823 cap. 3. 
JudICata II. 27. C. 13 X g d p .. :tJ. 236), C. 18 X. de sententia et re 

7' ' . . . e Jl1I e patronatus III. 38. 
s) C. 5. X. de Jure patronatus III. 38. 
) Gdy n. p. kazdy ze wsp6J' J' ' . . r . 

chownego, dzielono sie od:tarz. . '. w aSC.ICle 1 .mnego ustanowiJ' ducho-
wJ'asnosciiZ. tak lZ d';6ch kS~~l, .a ll1era~ ~ od:tarz juz byJ' wsp6Ina 
msz~, kazdy dla siebie. P. B e r~a; d ~e~noczesll1e ~rzy. nim odprawiaJ'; 

1 omment. 111 JUS eccles. t. U. 
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wary Sifi stosunki w Niemczech, we Francyi, w Ang'Hi, we W~o
szeeh i mimo oporu kosciofa utrzymaJ'y si~ przez wieki. Dopiero 
wzrost wJ'adzy papieskiej, a mianowicie wynik walki inwestyturo
wej dozwom wyzwolie takze nizsze beneficya z pod zaleznosci osob 
swieekich. "V szechw.j'adztwu wfasciriela gruntu przeciwstawif ko
scioJ' L;asad~, ze dom p08wit,lcony na sluzb~ boz~ tern samem prze
staje bye w~asnosci~ prywatn~, ze przeehodzi pod wJ'adzt,l koscieln.~, 
ze przedewszystkiem rZ11dy duchowne w takowem pefnic moze je
dynie, kogo biskllp do tego powoJ'a 9). Broni~c atoli stanowczo tych 
zasad, kosciol nie rozerwaf zupeJ'nie wt,lzJ'a, ktory J'11ezy~ posiada
cza ziemskiego z jego kosciofem. Ozy to z koniecznego ust~pstwa 
dla zakorzenionyeh od wiekow zapatrywdl prawnych, czy tez 
w przeswi~dczeniu ze OW scislejszy do dziedziea wd'osei sto
sunek niejednt,l samelllU kosei01owi przysporzy korzysc, utrzyma~o 

ustawodaviTstwo koscielne prawa posiadaczy ziemskich, naginaj~e 

5e atoli do swych wfasnych wYlllagal'l. Aby ieh mianowicie nie 
pozbawiac wp£ywu na ustanowienie beneficyata, poczt,lto akt nada
nia beneficyum dzielic na dwa odr~bne akty, oznaczenie osoby i 
przelanie urz~du, uwazaj~c iz ty lko ostatni zasadniczo nalezy do 
biskupa. Ze stanowiska koscielnego nie mozna byJ'o jednak opierac 
tych praw, pozostawionych posiadaczom, na wfasnosci gruntowej; 
mogJ'y one jedynie miee znaczenie koncessyi, przywileju uzasadnio
nego zasJugami oko:to koscioftl.. Wrocono wit,lc do podstawy, na 
ktorej juz pierwotnie przyznawano osobom swieckim prawa na ko
sciele. Posiadacz ziemski by! fundatorem lub nast~pcq, fundatora, 
i z tego tytufu, nie z tyturu f:)wej posiad£o.sci miaf przyznane sobie 
prawa. Godz~c w ten sposob historyczne prawa posiadaczy ziem
skich z zasadami prawa koscielnego, zbudowalo ustawodawstwo 
papieskie na nowym teoretycznym fundameneie eafkowity system 
praw, ktory odt~d obj~to wyrazem technicznym jus patronatus 10). 

p. 158. Liczne przepisy koscielne i kapitular'ya kr61ewskie wymierzone 
Sf!< przeciw tego rodzaju podzial'om, stanowif!<c, ze biskupowi wolno 
zahronic odpruwiania nabozenstwa, pok:~d wsp6l'wJ'asciciele nie zgodz~ 
si~ na tego samego duchownego, POl'. C. 35. 36. O. 16 quo 7., c. 1. 
2. X. de jure patronatus III. 38. 

g) O. 12. 16. 25. C. 16. quo 7. 
10) Wyraz "patronus" wywodzi si~ zt'l:d, ze w niekt6rych ust~

pach prawa rzymskiego (1. un. C. de colonis Thracensibus XI. 51.) 
nazwany jest tak w:l'asciciel w stosunlm do swoich coloni. IV znacze
niu koscielnem przychodzi najpierw w kapitularyach arcybiskupa Hink
mara z Rheims, z drugiej poJ'owy IX. wieku (Hincmarii Remensis 
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T.o przehztaJ'cenie dokonaJ'o sj~ ostatecznie w drug'ieJ' poJ'owie 
XII. k d k . WIe . u; w "retaliach Grzegorzowych IJOswi~cony juz jest 
:n~tytucYI patronatu osohny tytuJ' ll}, obejmujl);cy po wi~kszej cz~
S(,l ustawy Aleksandra III. (1159--1181). Poznie;jsze ustawodawstwo 
miano,:,i?ie uchwaJ'y trydenckie zmieni.ry Iub uzupeJ'niJ'y te przepiHY 
pod meJednym wzgl~dem; wszakZe co do g4'ownych zasad pozo
st;'lJy one nietkni~te. 

. H~storycznl); podstawt-t patronatu jest jednak po cz~sci inna 
Jeszcze mstytucya prawna: advocatia (wojtostwo, Vogtei) 12). 
WedJ'ug p.rawa niemieekiego zostawa.r kazdy, kto nie nalezaf do 
stanu zbro.]nego, pod opiek~ (mundmm, mundeburdium, advocatia); 
zasad~ t~ z.astos~wa.no takze do koseio.row i do duchowienstwa 13). 
Sprawowam~ Op18kJ nad koscio.rami i ustanowionymi przy nich 
duchownyml by.ro przedewszystkiem rzecz~ w.rasci<'iela gruntu, na 
ktorym znajdywa.r si~ kosciot W takim razie advocatia schodzila 
si~ w jednej osobie z patronatem; i zt~d to wyrazy advocatus i pa
tronus w zrod.rach cz~sto uzywane s~ jako jednoznaczne 14). Ale 
w6jtostwo istniaJo takze niezawiSle od posiadJosci ziemskiej; -usta
nawiano n. p. wojtow (Vagte, Schirmvagte) dla klasztorow lub 
w dobnteh koscielnych, ktore wyj~te by.ry z pod zwyczajnego 'S~do-

C:r~tula:'i~ d~tah _ presbyteris i~ sYllodo Remensi anno 874 c. 5. u 
H,,,r domn a Ii. 412); ale doplero od XII. w. wszedJ' w powszechne 
uzywanie. Od tego tez czasu datuje si~ nazwa techniczna jus patro
natus. 

11) ~itulus de j1lre patronatus III. 38; w libel' sextus traktuje 
o patronacle t. 19, w klementynach t. 12 ksiegi III.Te tytuJ'y powo.ruj~ 
niZej krotko h. t. (hujus tituli). v 

12) P. ~alter Deutscl:e R.echtsgeschichte (2 wyd. 1857) §§. 
109. 19~.-Fn?d.berg De fimum mter ecclesiam et civitatem regundo
rum 1861. p. 226. - Hap p De advocatia ecclesiastica 1870. _ H el
fed §. 93_ Richter §. 186. Czapski cit. p. 20. 

. 13) Dav:n~ejsz: .ustaw~ kos?ielne porucza.J'y takze wdowy, sieroty, 
UbOglCh, tudzlez kOSClOJ'y oplece tak zw. defensores, p. c. 10. C. 23. 
quo 3. i Thomassin P. I. 1. 2. c. 97. 

14) Por. n. ~. c. 24,. X. h. t. z jednej, c. 23 eod. z drugiej 
strony; od, I~~o.centego III. Jest terminologia wiQcej ustalona: patronus 
oznacza . wlascl~lela gruntowego, ktorego zresztq, takze nazywajq, senior 
(p'", caplt ~4.qUlsgran. 817.. Ludovi.ci c. 10. Mon. Germ. III. p. 
20 (-! - ad,:oca;us sprawuJq,cego oprek§ nad kosciol'em, c. 12. X. de 
poems V. 3 (. VI Anglii ~toli. zawsze advocatus oznaczaf patrona, dla 
tego .prawo p.atronatu ZOWle Sl~ tam right of advowson, p. Phillips 
Enghsche Rewhs- u. Rechtsgeschichte, II. 159. 369. 
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wnictwa, gdzie zatem koscio~ przez osobnego zast~pc~ musia~ je 
sprawowac. Adwokat6w ustanawial albo krol, ktoremu pl'zyznawano 
adwokacy~ w caJ'em pallstwie, albo tez niekiedy sam klasztor Iub 
kosci6t Niekiedy krol prawem lenna przenosif adwokacy~ na innych, 
a zdarza~o si~ takze, ie ktos darowal klasztorowi kosci6J lub usa
mowolnil takowy, zastrzegajt-tc dla siebie i swych nast~pc6w adwo
kacn. Z istoty swej miafa adwokacya sl'uiyc na obron~ koscioJ'a; 
ale wnet wyrodzil'a si~ w zwierzchni~ nad kosciol'em wJ'adz~; 

z tytul'u adwokacyi ll1i~8zali sifi\ psnowie swieccy do zarz~du ma
jfj;tkowego, przyw.raszczali sobie spadki po duchownych, uciskali 
kosciol'y i duchownych daninarni, roscili sobie prawo ustanawiania 
beneficyatOw. Przeciw tej uci~zliwej opiece stan~r kosciof do walki 
tak sarno, jak przeciw wygorowanym roszczeniom posiadaczy ziem
skich: advocatia upad.ra albo przynajmniej utracil'a clawne znacze
nie 15). SciSfy jednak zwi~zek, ktory zRchodzH mi~dzy wojtostwem 
a patronatem, wywad pod wielu wzgl~dami stanowczy wplyw na 
t~ ostatni~ instytucn 16). 

Streszczaj~c kr6tko cosmy powiedzieli 0 historycznym roz
woju patronatu otrzymamy nast~pujfl:cy rezultat: Patronat w pier
wotnym swym ksztafcie by! wypfywem stosunkow swieckich, wfa
snosci gruntowej i adwokacyi; uznany jako instytucya koscielna, 
zmieni.!' prawn~ sw~ podstaw~: zrodfem patronatu byly teraz us.rugi 
kosciol'owi swiadczone, zasad~ prawnfj; przywilej kosciol'a. W 130-
j~ciu oderwa~ si~ zatem patronat zupelnie od posiadl'osci ziemskiej, 
z prawa rzeczowego przedzierzgn~l' si~ w osobiste. Tej mysli atoH 
nie przeprowadziJoprawo koscielne z bezwzgl~dn!)o konsekwencn; 
daj~c pocz~tek patronatowi osobistemu pozostawifo obok niego pa
tronat rzeczowy, to jest pozwoli.ro pof~czyc prawo patronatu z rze
czfj; nieruchol11fj;, tak ii na kaidego przechod7i posiadacza. Tak 

15) IV niektorych plowincyach austryackich, mianowicie w Cze
chach, utrzymaJ' si~ Mad dawnego wojtostwa pod wzgl§dem admini
stracyi majq,tkowej, p. H elf e d §. 95. 

16) Do Polski dostaJ' si~ patronat z Niemiec, ale juz w wyk{)n
czonej formie, ktOr'l; mu nadaJ'o prawo kanoniczne. Uwagi godne Sl} 

natomiast w tej mierze stosunki w kosciele ruskim, ktore jeszcze w ze
szJ'ym wieku przedstawiaj'l; pod wielu wzgl~dami ten sam obraz, co 
pierwotne stosunki feudalne w krajach germanskich. Por_ Szaranie
wicza Rzut oka na beneficya koscioJ'a ruskiego (1875) str. 3. nst. 
gdzie przytoczonych bardzo wiele ciekawych w tej materyi szczeg6J'ow. 
IV ogole jednak sq, to stosunld jeszcze nie wyswiecone; prof. Szara
niewicz przygotowuje obszernq, rozpraw§ 0 beneficyach ruskich. 



wi~c nawet w dzisiejszem prawie nie zatar~a si~ zupel'nie pierwo
tna cec~a p.atro~atu., j~ko prawa pol'1);czonego z posiad}'osci1); grun
tOW1);. UznaJf!;~ lstmeme rzeczowego patronat1l, stwierdzH koscio~ 
na nowo, cho(Smoze kosztem scis~ej konsek\~encyi prawniczej, za
chowawcz~ cech~ swego prawa, ktore przedewszystkiem stara sie 
utrzymac i pogodzic ze swemi instytucyami to co sie historyczni; 
rozwin~J'o 17). . 0 

Historya . patronatu wyswleca takze pocz1);tk i innego stosunku 
pra,:nego, to ~es~ poJ'1);czenia kosciol'ow z klas ztorami lub kapitu
~amlna zasadZle lllkorporacyi 18). W czasach gdy jeszcze uwazano 
koscioJ'y ja.ko pr~edmiot wl'asnosci prywatnej i zwykfego obrotu, 
naby,:"aJy ,le takze klasztory 19) na podstawie roznych tytuJ'ow, 
zyskuJ1);~ tern same~ ws~ystkie prawa, ktore wedJ'ug owczesnej 
praktykl wykonywah posladacze gruntowi. Tytulem nabycia byJ'a 
alba fundacya koscioJ'a w dobrach kJasztornych, alba tez akt pra
wny, prz~nosz~c! na klasztor istniej1);cy juz koscio1' wraz z jego 
d~tacy1);, : to z~~w albo za wynagrodzeniem, albo sposobem daro
wlzny. MIanOWICle by1'a darowizna na rzecz klasztoru czesto forma 
pod ktoq ~,:"~'acano koseiol'owi dobra, niegdys mu niep;awnie z~~ 
brane. KosclOl' faworyzowal' wszelkie tego rodzaju ustepstwa 20) 
gdyz nie tylko polepszal'y, ~yt . materyalny klasztoru, al~ odejll1.Y~ 
wal'y z~ri1zem osobom sWlecklm wpl'yw na sprawy koscielne i 
pr~eno~ll'y. go na k~rporacH duchown1);, po ktorej snadniej spo
dZlewac Sl~ byl'o mozna przestrzegania interesow koscio~a. Zreszt1); 

11) Tak naldy zapatrywac si!2 na spor, ktory w nowszych cza
sach po:vsta~ z powodu rozprawy R 0 s s h i r t a Ueber das Patronats
recht Imt besond~rer Riicksicht auf das falschlich sogen. dingliche Pa
tr~natsre?h,t, AchlV IV. (1854). R 0 s s hi r t przeczy, jakoby patronat 
mog~. mlec cech!2 rzeczow<j:. Za nim jednak poszed~ tylko Yering 
Archlv. I~. 1.70 .. xxrY .. 22~, po cz~sci Walter §. 234. n. 54., pod
czas gdy mm ~lan?WICle ~l.n~chius, Mittelstad~, Phillips prze
konywaHco d?Wle~I,1 mylnosci Jego twierdzenia. - Ze mianowlcie Ale
xander .III. .me zmos~ patronatu rzeczowego p. Hinschius Ueber de 
SuccessIon m das Patronatrecht sacularister geistlicher Institute w D _ 
ve'go czasopismie II. (1862) 412. 0 

18) Por .. szczegolnie trafne wywody Hinschius'a Zur Geschichte 
del' IncorporatIOn u. des Patronatrechtes (Festgaben flir Heffter 1873. 
str. 1-28). 

. 19) 00 tu powiedziano 0 klasztorach rozumiec naleiy tak samo 
o mnych korporacyach duchownych, jako to kapitu~ach, kollegiatach itd. 

20). W~magano atoli, szczeg61nie co do kosciorow paJafialnych 
zezwolema blskupa, p. Phillips VII. 1. str. 342. 
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zajmywa~y klasztory wzgl~dem oddanych sohie koscio~ow to sarno 
stanowisko co inni posiada.cze ziemscy, wywodz1);c swe prawa z tej 
samej, co oni zasady prawnej, z prywatnej w~asnosci; z tego tez 
tytu1'u naznaczal'y duchownych dla swych koscio~ow. Gdy wi~c 
pozniejsze ustawodawstwo zanegowal'o prywatn1); na kosciol'ach wd'a
snosc i ustanowienie duchownych przekazal'o biskupom, upadfa tell1 
samem takZe podstawa praw klasztornych. Nie byl'o atoH powodu 
odmawiac klasztorom przywilejow. ktore z pominiyciem scis1'ej 
zasady przyznano panom swieckim; i klasztory wi~c uzyskal'y prawo 
patronatu. Do tego przy1'1);czyJ'y si~ inne jeszcze prawa. Juz w XL 
wieku spotykamy si~ z teorn, ze nalezy odroznic duehown1); i ll1a
teryaln1); stron~ urzydu koseielnego, altare czyli spiritualia, to jest 
w~asciwe funkcye duchowne, i eeclesia ezyli tell1poraJia, to jest 
budynek koscielny i prawa maj~tkowe 21); ze tylko quoad spiritu
alia rZ1);dzi wy£1);cznie biskup, temporalia pozostawacmog1); takze 
pod posrednim lub bezposrednim zarzttdem innych osob. Ozyni1);c 
powyzsz~ roznie~, cheieli posiadacze dobr koscielnych konieeznem 
na rzecz kosciob ustypstwem okupic zatrzymanie praw maj~tko
wych. U stawy koscielne nie uzna£y tej konsekwencyi, przyswoiJy 
sobie atoli pod wielu wzgl~dami ow podziaJ' na spiritualia i tem
poralia. Zastosowano go ll1ianowicie co do beneficyow po.!'~czonych 
z klasztorall1i. Pod tym wzglydem ustypstwo by1'o mozliwe; dobra 
koscielne, ktorych ZWl'otu bezwzgl~dnie domagano si~ od osob 
swieckich, mogiy pozostac przy korporacyi duchownej, nie trac1);c 
cechy maj1);tku koscielnego. Dozwalano tedy l'1);czyc beneficya ko
scielne z klasztorami w ten sposob, ze klasztorowi przypada1'y 
z niego dochody, ale tez zarazem obowi1);'zek utrzymywania benefi
cyata, ze zas beneficyata ustanawia.!' biskup na przedstawienie kla
sztoru. Zawsze jednak pOfiJ:czone beneficyum zatrzymywal'o odrybny 
swoj byt, tylko ze nadwyzka doehodow, po opydzeniu kosztow na
bozenstwa i dotacyi benefieyata, przypadafa klasztorowi. Ten stan 
rzeczy prowadzil' cZf:sto ·do tego, ze klasztor pobieraf sute dochody, 
nie troszcz1);c si~ weale 0 funk eye duchowne. Sprawowanie tako
wych poruczone by~o cal'kowicie beneficyatowi, ktoremu klasztor 
zwykle nader shomne dawa.!' zaopatrzenie, podczas gdy zakres jego 
obowi1);zk6w niczem si~ nie roini1' od innych beneficyow. By~y to 

21) Najpierw uzyte S<j: w tem zna(!zeniu ecclesia i altare 
w uchwa~ach synodow, odprawionych w Rheims 1'. 1049 i Clermont 
r. 1095. (Mansi XIX. 741. XX. 818). p. Hefele Oonciliengesch. IV. 
682. 692. 
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witzc stosunki poniekl):d anormalne, ktore zw~aszcza przy koscio~ach 
parafialnych pod niejednym wzgltzdemezynily uszczerbek nalezy
temu sprawowaniu obowil):zkow duszpasterskich. .Aby temu zaradzic, 
a przeciez klasztorow nie pozbawiac korzysci materyalnych, wyp~y
wajl):cyeh dla nich z pof1}czenia beneficyow, nadad'o ustawodawstwo 
koscielne, 0 ile swiadectwa zrodJ'owe si~gaj1t, od XlII: wieku 22), 
pod'l):czeniu kosciod'ow z klasztorami now1t formtz prawn1t. W oino 
byd'O wcielic cad'kowicie kosciod' do klasztoru, to jest pOfl):CZYC je 
quoad temporalia i spiritualia, a to w ten sposob, iZ klasztor sam 
jako taki byl wiecznym beneficyatem, ze wi~c do niego nalezad'o 
takZe sprawowanie funkcyi duchownych, w ogole wszystkich obo
wi1tzkow do par1tezonego z nim beneficyum przywi1tzanych, ze nato
miast takZe na temporaliach nabywar bez ograniczenia wszystkie 
prawa, ktore przed pOd'l):czeniem sd'uzyd'y beneficyatowi. Wprowa
dzaj1tc ten sposob d'1}ezenia nie uehylono jednak dawniejszego, pole
gajl):cego na samem tylko wcieleniu temporaliow. Odk1td te sto
sunki w powyzszy spot>ob przybrad'y odmienn1t zupeJ:nie od patro
natu postac, ustalH si~ tez na ich oznaczenie osobny wyraz techni,. 
czny: incorporatio 23), ktora gdy dotyczyfa calkowitego wciele
nia zwad'a si~ incorporatio pleno jure, czyli plena, gdy tylko tem
poraliow incorporatio minus pleno jure, czyli minus plena. 

Nietrudno teraz wytkn1tc granictz pomi~dzy inkorporacYl): a 
patronatem: incorporatio minus plena dotyczy tylko sfery majl):tko
wej, przelewa prawo uzytkowania z dobr koscielnych, podczas 
gdy wfasnie pod tym wzgl~dem patronat zadnych nie daje praw. 
'ren rodzaj inkorporacyi nie narusza wi~c koniecznie prawa 
patronatu, choc najcz~sciej patronat przeszedf w takim razie na 
klasztor. Incorporatio plena zas nie da si~ pogodzic z patronatem, 
i jakkolwiek historycznie na tych samych co patronat rozwin~d'a 
si~ podstawach, przeciez zasadniczo od niego si~ rozni: patron ma 
prawa w obec beneficyum, uprawniony z inkorporacyi sam jest 
beneficyatem. Dla tego nie masz mowy 0 prowizyi inkorporowa
nego beneficyum, bo ono raz na zawsze jest obsadzone i zawako
wac moze chyba, gdy zgasnie korporacya, z ktorl): jest po&1tczone. 
Zawiaduj1}cy inkorporowanem beneficyum jest tylko zast~pc1t (vica
rius) wJ'asciwego beneficyata, kt9rym jest klasztor jako osoba mo
ralna. Mianuj1tc go nie wykonywa klasztor prawa prezenty lub 

22) P. Hinschius cit. str. 16. 17. 
23) Najpierw przychodzi ten wyraz w dyplomatacb z konca XIII 

wieku, p. Hinschius cit. str. 21. n. 1. 
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kollacyi, lecz ustanawia dla silt reprezentanta, celem nalezytego 
sprawowania funkcyi duchownych, ktore ci~zl): na nim z powod u 
inkorporacyi. 

B) Dzisiejsze prawo. 

a) Prawny charakter patronatu. 

§. 68. 

ZrodJ'a oznaczajl): patronat jako res temporalis spirituali 
annexa 1); wyraza to mysl: Patronat jest co do swej istoty pra
wern swieckiem, bo bierze poczl!tek ze stosunkow swieckich i rnoze 
bye nabyty sposobem praw prywatnych; zarazem jednak jest pa
tronat jak najscislej zwi1tzany z rzeczarni duchownemi, i przybiera 
ztl):d cech~ duchownl):, koscieln1t, a zatern podpada takZe pod usta
wodawstwo koscielne 2). Uwazajl):c patronat ze stanowiska prawa 
swieckiego, nie zaliczymy go ani do praw seisle prywatnych, ani 
do praw seisle publicznych; jak tyle innych instytucyi srednio
wiecznych rna on eech~ zarazem prawa publicznego i prywatnego. 
Ta dwulicowosc przebij'a si~ w wi~kszej cz~sci przepisow 0 pa
tronaeie; w ogole jednnk rnozna powiedziec, ze w kwestyach doty
cZl):cych nabycia i utra~y patronatu przewaza charakter prawno
prywatny, w kwestyach' zas dotycz1tcych samej tresci patronatu 
charakter publiezny, koscielny. 

Przedmiotem patronatu mog1t bye koscioly i wszel
kiego rodzaju beneficya, tak nizsze jako tez wyzsze 3). Nawet 
biskupstwa zostawad'y niekiedy pod patronatem panuj1tcych; wyko-

1) Najf!ierw uzyJ tego wyrazenia Alexander III. w liscie (cap. 
14. tit. 53), ktorego nie rna w dekretaliach Grzegorzowych (podaje go 
Bohmer w dodatku do 2. tomu Corpus juris col. 302). Raymund 
z Pennaforte wsun<j;J' jednak te wyrazy w inn<j; decretalis tegoz papieza, 
gdzie go wJasnie w pierwotnym texcie nie by~o, to jest w c. 16. h. t. 

2) POI'. c. 3. X. de judiciis II. 1. (z listu Alexandra III. do 
krola angielskiego Henryka II). "Causa vero juris patronatus ita con
juncta est et connexa spiritualibus causis, quod non nisi ecclesiastico 
judicio valeat definiri." 

3) Trid. sess. 25. c. 9. de reform. 

RITTNER. Pro kohQielne. 19 
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nywali go n. p. krolowie w~gierscy i neapoIitanscy '). Wyj~tek 
zachodzi tylko co do kardynalatu (p. wyzej str. 275), a 0 tyle takze 
co do prelatur przy klasztorach, kapitu:tach i kollegiatach, ze je 
tylko za osobnem zezwoleniem papie&kiem mozna poddac patro
nato wi 5). Pomin~wszy te wyj~tki mog!! podlegac patronatowi: 
probostwa, kanonie, klasztory, kaplice, oJtarze, fundacye ko
scielne itp. 

Wazne s!! nast~puj!!ce podzia:ty patronatu: 

. 1) Patronat rzeczo wy (jus patronatus reale) i osobisty 
(Jus patronatus personale). Rzeczowym zowie si~ patronat, jezeli 
jest poJ'!!czony z posiadaniem rzeczy nieruchomej, tak iz kazdy 
posiadacz tej rzeczy tern s!),rnern jest patronem; osobistym, jezeli 
s:tuzy bez wzgl~du na posiadanie rzeczy. 0 znaczeniu tego podzia:tu 
mowilismy juz w poprzedzajitcym §ie 6) i widzielismy, ze zasadom 
prawa koscielnego odpowiada w.J'asciwie tylko patronat osobisty, 
podczas gdy rzeczowy jest anomaIiit. DIa tego tez domniemanie 
prawne przemawia Vi' razie wittpliwosci za patronatem osobistym, 
jakkolwie~ wtasnie ten rodzaj patronatu nalezy dzis do wyj~tkow, 
a regu.J'it Jest patronat rzeczowy. 

Osobisty patron at jest znowu albo seisle osobisty (j. patr. 
personalissimurn), jezeli s.J'uzy jedynie fundatorowi i gasnie z jego 
~rr:ie~ci~, albo. rodzinn! (j. patronatus familiare S. gentilitium), 
Jezeh przechodzl na rodzlIl~ fund at ora , albo dziedziczny (j patr. 
haereditarium), jezeli powyzsze ograniczenia nie zachodzit. W razie 
wittpliwosci domniemywac l:ii~ nalezy patronatu dziedzicznego. . 

2. Patronat duchowny, swiecki i' mi~szany (jus patro
natus ecclesiasticum, laieale, rnixtum). 

Patron at jest duchownym: 

a) jezeli fundaeya, z ktorej patronat mia.J' poezittek, powstafa 
z majittku koscielnego '); 

') POI'. konkordat hiszpanski z 11 stycznia 1753. M ii n ch. Oon
cord. I. 446. i konstytucYll: Piusa VII. "Sinceritas fidei" z 7. marca 
1818, null. Cont. XV. p. 15. 

S) O. 25. h. t. C. 51 X. de elect. I. 6. i konstytucya Innocen
tego VIII. "Cum ab apostolica sede" z r. 1485. 

6) DO,dac nalezy" Z:, kanonisci nazywaj~ niekiedy rzeczowym takze 
patronat PM~1czony. z kosClelnym urz~dem, tak iZ przechodzi nlt kazdego 
nast~pc~ w urz~dzle; p. n e r ar d i Comment in jus eccles. II. p. 120; 
Ginzel II. 137. 

1) O. un. de jure patronatus in VIto III. 19. 
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b) bez wzgl~du na Zrod~o fund.a~yi jezeli. slnzy osobie dueho
wnej jako takiej, a wi~e z t,ytuKl1 JeJ stanowlska lub urzlidu. Pa
tronern duehownym moze bye alba 080ba fizyczna, alba korporaeya, 
jakoto klasztor, kapitu~a, kollegiata, albo nawet fundusz powsta~y 
z maj~tku koscielnego Patronaty n. p. w dobrach funduszu re11-
gijnego i naukowego uwazae nalezy j~ko pa.tr.on~ty ~uchowne. 

Natomiast jest patronat swiecklm, Jeze11 me pows~awszy 
z fundacyi koseielnej, s~uzy osobie swieckiej, alb~ wprawdzle du
chownemu, leez z tytufu prywatnego nie z moey J ego .ur~lid.owe?~ 
stanowiska. Patronat, ktory wspolnie przys~uza osoble ~wlee~l~J 
i duehownej Cjako takiej), albo ktory powsta.J' z fundaeYl CZ~SCl~ 

koseielnej , cZlisei~ swieekiej, zowie sif2 mi~szanym. Pra~tyez~~ 
donioslosc powyzszyeh podzia~ow poznamy w toku tego l'ozdzlalu }. 

b) Nabycie patronatu. 

aa) Zdolno~c osobista. 

§. 69. 

Z istoty patronatu jako prawa koscielnego ;vyp~ywa,'. ze nie 
moze go nabye, kto nie jest uezestnikiem spo.J'eezenstwa.kosClel~l~go, 

., k t l'k' m 1·) Uznano to powszechnie co do meehrzeselan, a Wlee a 0 1 Ie . .. 'd 
w A~stl'Yi nadto ~stawy panstwQwe wyraznie wzbram.aJ~ zy om 
wykony~ania praw . patronato wyeh 2). Co sif2 natollllast tyezy 

8) Dawniejsi kanonisci, por. n. p. Fe naris Prompta bibliothec~ 
v. Jus patronatus, art. I. n. 10. dziel~ jesz?z:, patronat na c~ynny 1 

bierny jus patr. activum et passivum, rozumlep'fc prz~z ostatm patro: 
nat ~rzy ktorym patron z mocy fundacyi obowi~~any Je~t prezent?wac 
czf~nkow pewnej rodziny lub pewnego pochodzellla. Podzlaf ten mema 

zadnego znaczenia. , . . 1 . II § 163 
1) P t j kwestyi szczegolme: S c h u 1 t e Klrc 1em. .. . 

Tenze Zw'ei
o 

n:itrage zum Patronatsrechte, Archiv VII. P862) 209. 
Dove Zur Streitfrage ob Evangelische Patronatsrecl~te. uber kathol. 
Kirchen zu erwerben fahig sind, w Dove'go czaSOpISn1le II. (~~62) 
Hins ch ius Ueber die Succession in Patronatsrechte sa~cu~anslrter 
geist. Institute (tamze i"k 431) Rich ter §. 189. n. 23. PhILlIps VII. 

§. 4192) Procz dawniejszych przepisow szczegolnie rozporz~dzenie .ces~r
skie z 18. lutego 1860. Dz. u. p. Nr. 44, ktore dot~d Ob~wI~zuJe, 
or. orzeczbUie trybunaJ:u administracyjnego z. 18. hstorda 1876: 

~r. 320. (Budwinski Sammlung del' Erkenntmsse des verwaltungs 
gerichtshofes Nr. 4). 
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niekatoIikow wyznania chrzescianskiego, nieodmawia im noWSZa 
praktyka bez,vzgl~dnie zdolnosci nabycia patronatu, mianowicie 
rzeczowego. Tak przypuszezeni sil; faktyeznie do patronatu w Niem
czech ewangielicy obu wyzuan 3), w Austryi ewangielicy i dyz
unici 4). Jak z jednej strony istnienie tego zwyczaju zadnej nie 
poc11ega w~tpli Iv08ei, tak rownie pewnh, ze takowy zasadniczo nie 
eta si~ uspra\viedliwic 5). Jest w tern sprzecznoM, aby nie nalez~cy 
c10 koscioJ'a mia£ so bie przyznany wpfyw na rZ1);dy koscielne; trudno 
rozumiec, jak niektorzy pisarze odwofywac si~ mog1): w tej mierze do 
zasad rowllouprawnienia lub tolerancyi 6). Przemawiaj~ one w£asnie 
przeciw mi~szaniu si~ innowiercow w wewn~trzne spra wy koscieIne, 
do ktorych niew1);tpliwie nalezy oznaczenie sfug koscielnyeh. Rownosc 
wyznan w obee prawa uwazalibysmy c1opiero wtedy jako naruszon~, 
gdyby odma\yiaj~c niekatolikom prawa patronatu w obee koscio:ta 
htolickiego przyznano je katolikom w obec innych wyznan. Wy
j1):tek, 0 ktorym mowa nie zostaje w zac1nym zwi~zku z rownoupra
wnieniell1 Iub tolerancn 7), lecz da si~ jedynie wyaumaczyc ze sta
nowiska historycznego i ze wzgl~du na, anormaIn1): natur~ rzeczo
wego patronatu. Patronat zwi1);za:t si~ tak scisle z maji);tkiem ziem
skim, ze staf si~ niejako przynaleznoscii); gruntu, ze wi~c wraz 
z gruntem przechodzif n& kazdego posiadacza. To powi1):zanie pa-

3) W ywodz~ to zazwyczaj z postanowien pokoju Westfalskiego 
(Instrument. Pacis Osnabruc. artie. V. §. 28. 31), chociaz powo~ane 
ust~py odnosz<j; sill wyraznie tylko do utrz.ymania praw patronatowych, 
kt6l'e istniafy w tak zwanym dniu nOl'malnym (1. stycznia 1624). 
Sarna praktyka jednak nie jest zakwestyonowana (Ph ill ips VII. 708) 
i na wet po cz~sci stwiel'dzona przez Rzym, poniewaz w konkordatach 
uznano prawa patl'onatowe kr61a Wirtembergskiego i w. ksi§cia Baden
skiego, a wi§c panuj~cych protestanckich. - Dyzunici w Niemczech nie 
mogl): bye patron ami p. D 0 ve cit. str. 12:2. 

4) \Vyraznego przepisu na to nie rna, p. H elf ert Kirchenr. str. 
132, Schulte w Archiv VII. 209. 

5) Przyznaj~ to nawet pisarze protestancey, jak Hi ns eh i 11 S 

w cyt. rozprawie, opieraj~c swe wywody jedynie na postanowieniach 
pokoju westfalskiego. 

6) Por. n. p. Kaim Kirchenpatronat II. 44; Richter i Dove, 
chociaz zbijaift Kaima (§. 190. n. 24) wpadaj~ w ten sam Mild, obwi
niaj'l:c przeei wllik6w 0 nietolerancH. 

7) SJ'usznie zatem wywodzi austr. trybunaJ' administracyjny w orze
czeniu cyt. w noeie 2), ie ustawy zasadnicze mimo iz zrownal'y wszy
stkie wyznania w obliczu pl:awa, zadnego nie dopuszcza.i~ wniosku co 
do kwestyi, czy wolno zydom wykonywac prawa patronatowe. 
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U'onatu z pl'awami prywt1tnemi uczyni~o go w praktyee przyst'i! 
pnym takZe nie katolikom wyznania <:hrzeseiallskiego, skoro ich 
pod kazdym innym wzgl~doll1 w zakresie prawno-prywatnym z1'o
wnano z katolikami. 

Z tego samego powoc1u eo niekatolicy, to jest dla tego, ze 
nie nalezy do spo£ecznosci koscielnej, wyl~czony jest od nabycia 
patronatu, kto publicznie i imiellnie dotkni~ty zostaf wi~ksz% kl!!:
tW1):, excomll1unicatus publice et nominatim 8). W ola, fundatora 
moze nadto zastrzec1z patronat pewnej kategoryi os6b - n. p. czJon
kom rodziny - a tern samem wykluezyc inne od jego nabycia. 

Pomin1):W8zy powyzsze wY.i!!:tki jest zdoIny do nabycia pa,tro
natu, ktokolwiek posiada zdolnosc prawn!!: W ogolnosci; moze wi~c 

patronat sfuzyc tak osobie fizycznej, jako tez korporacyi Iub [un
dacyi, ezy to duchownej czy swieckiej. 

bb) S P 0 sob y nab y cia. 

1. Powstanie patronatu. 

§. 70. 

Sposoby nabycia patronatu rozne s% wedJug tego, czy tenze 
dopiero rna powstac, czy tez istniej!!:ey juz patronat przejsc rna na 
inn1): osobfi· 

I. Zwyezajnym i prawidlowym sposobem pierwotnego naby
cia patronatu jest fundacya, to jest dostarczenie wszystkich ma
teryalnych srodkow potrzebnyc'h do exystenc:yi koscioht Iub bene
ficyum PI'zy beneficyach, ktore nie wymagaj~ osobnego kosciod'a, 
n. p. przy kanonikatae,h, fundacya jest dokonana, skoro zapewnione 
jest odpowiednie dIn beneficyata utrzymanie. .J ezeli zas przedmio
tem fundacyi jest kosciof, fundacya miesci w sobie tI'zy odr~bne 
czynnosci: fu n da, tio w scislejszem znaczeniu, cz. assignatio fundi, 
to jest wyznaczenie gruntu pod buc1ow~, construetio s. aedifi
catio, to jest samo wybuc10wanie j c1otatio to jest dostarezenie 
srodkow na utrzymanie kosciofa i beneficyata 1). Nie tylko ca4'ko-

8) To jest excommunieatns vitandus, a nie excommunicatns tole
ratus; 0 tej roznicy pozniej w prawie karnem. 

1) W zrod~ach atoli powyzsza terminologia nie jest ustalona; 
i tak fUlldatio rna najez~sciej obs.zerniejsze zllaczenie, obejmnj~ce 
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wita fundacya, ale tez kazda z wymienionych czynnosci z osobna 
moze prowadzic do nabycia patronatu. W flzczeg61nosci rzecz si~ 
rna tak: 

1) Kto koscio~ carkowicie ufundowa£, ten tez sami wy£~cznie 
nabywa na nim patronat. 

2) Kto zas przyczynir si~ do funda(~yi tylh.o daniem· gruntu, 
lub tylko wybudowaniern, lub tylko wyposazeniem, nabywa patro
nat wspolnie z tym,kto cz~sciow~ fundacJil: uzuperni, dodaj~c 
n. p. do gruntu uposazenie, albo buduj~e na wyznaczonym grun
cie. Powstaje tedy wspolny patronat, cz~sciowi fundatorowie staja 
si~ wsp6£patronami, com pat ron i. v 

3) Moze atoIi, kto tylko jedn~ z wymienionvch czynnosci 
przyczynH si~ do fundacyi koscioJ'a, nabyc nawet ;y:t~czne prawo 
patronatu, jezeli fundacya w taki sposob przysz:ta do skutku, iz 
procz niego nikt inny nie rna prawnego tyturu do patronatu. Zda
rzyc si~ to moze n. p. gdy kto da~ grunt, na ktorym wybudowano 
kosciol ze ::;k£adek ja:tmuzn~ uzbiemnych, lub gdy wybudowany 
przez niego koseio:t uposazy:t kto inny, zrzekaj~c sie patl'o'-
natu i t. p. ~). v 

ca~kowit~ fundacn, POI'. ? 25. X. h. t., c. 26. 27. 32. C. 16. quo 
7, c. .3. ~. de t~stamentls III. 26., ale tez ciasniejsze, oznaczaj~c 
raz asslgnatlo fundI, n. p. w Trid. sess. 14. c. 12 de reform. to znow 
danie gruntu i budowl§ razem, jak w Trid. gess. 25. c. 9: de ref. 
Tak~e. ~yrazu cO,n s ~ru c t io uzywaj~ zr6d~a nie tylko na oznaczenie 
W1'a~ClweJ bud?wh, Jak w c. 25. h. t., Trid. sess. 14. cit., ale tez 
dama gruntu, Jak w C. 31. C. 16 quo 7. Tylko dotatio oznacza za
wsze uposazenie koscio~a. 

2) To znacz,enie ma nasze:n z~aniem glossa (ad c. 26. C. 16 quo 
7): Patronum faclUnt dos, aedrficatlO, fundus. Jestto jeclnak opinia 
ba:d~o sporna, gdyz wielu twierdzi, ze tylko wszystkie te trzy czyn
noscl ,razem pro~adz~ do nabycia patronatu, ze wi§c glossa uzywa 
wyrazo:, dos" aedlficatlO, fund~~ conjunctive, nie alternative. Z clawniej
szych Jest g1'ownym przedstawlClelem pierwszej opinii, (ze wystarcza 
s~m.a funda?ya, lilama konstrukcya, sama dotacya) Cezary Lam ber
tin I (De JUl:e patronatus w Lugdunie 1579 i w pismie zbiorowem 
Tractatu~ de Jure patronatus, w Frankfurcie 1609; opinii przeciwnej 
Fagnalll Comment ad C. 3. X. h. t. n. 27 i Pitonius De contro
versiis ,patro~o.rum (1733), alleg. 54. n. 23. IV nowszej literaturze 
przew~za opima po~ana w texcie - za ni~ oswiadczyli si§ mi§dzy 
mnyml Schulte Klrchenr. II. §. 165., Ginzel II. 143. a w no
\~szy:h wy.da~iach ta~ze .Walter § .. 235. i Richter §. 189. Prze
Clwme PhI III p s, ktory Jeszcze do medawna tego samego by1' zdania 
(Lehrb. §. 140) dowodzi teraz (KirchI'. VII. §. 422), ze tylko dos, 
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Jezeli beneficyulll lub k08Cio~ fundowane zostaly calkowicie 
lub cz~sciowo z maj~tku koscielnego) nalezy si~ wy:tll;ezny lub 
wspolny patronat zaHadowi koscielnemu, ktory by:t w~ascieielem 
owego mlljll;tku. Tak si~ rna rzecz w szczegolnosci przy dismem
bracyi; ,jezeli w skutku takowej powstaje no we benBfieyum, rna 
Ilad niem dawniejszy koseiol prawo patronatu, skoro przyczynif si~ 
do jego powstania daj!);c grunt pod koscio! lub odst~pujll;c cz~sc 

swej dotacyi. - Nie lllozna wl~e bezwzgl~dnie twierdzic, ze ko
scio:t macierzysty nabywa, patronat nad koseio.lem filialnym; nast~pi 
to tylko wtedy,gdy fundacya filii powsta:ta z lllaj~tku e(lelesiae 
lllatricis S). Imieniem tege koscio~a wykonywa prawo patronatn 
jeg0 prze:tozony I). 

aedificatio i fundus razem ezyto przez jedn§, ezy przez kilka osob 
dostarczone, nadaj~ patronat (To samo juz przed nim Schilling cit. 
str. 11. Lip p ert cit. str. 51). Zdaje mi si§, ze Phillip s nie ma 
s1'usznosci; g1'owny jego argument, ze nie mozna mowic 0 nabyciu 
patronatu przy cz§sciowej tylko fundacyi, bo nie ma jeszcze koseio1'a 
a wi§c p.Izedmiotu patronatu, jest Mahy nie tylko z powodow przez 
S eh nlt eg 0 cit. przytoczonych, ale i dla tego, poniewaz koscioJ' po
wstac moze, w spos6b w texcie pod 3) wska7.any. Pytamy cz'y zas,fuga 
fundatora jest inn~ w tym przypadku, j eSli dar grunt pod koscio~, 
a drugi go wybudowaJ' i uposazyl', jak wtedy, gdy on dar grunt, a 
koscio.J' wybudDwano zapomoc~ sMadek? J deli w pierwszym razie na
bywa patronat - jak wszyscy przyznaj~ - dla czegoz odmawiac mn 
go w drugim? Zreszt~ przemawia przeciw Phillipsowi text 'rrid. Bess. 
25. c. 9 de refor. ("ut titulus juris patronatus sit ex fundatione vel 
dotatione"), jako tez przyznany przez niego fakt, ze w razie reaedificatio 
(p. nizej) odbudu.i~cy nabywa patronat. 

3) P. Schulte n. 680; zr6d.J'a nadmieniaj~ tylko, ze ecclesiae 
matrici nalezy si§ "com petens honor". p. e. 3. de ecclesiis aedificandis 
yel reparandis III. 48. Trid. sess. 21. C. 4 de ref. - W Austryi 
postanawia.J' dekret nadw. z 20. lipca 1784, ze patronat nad nowo 
eregowanem beneficyum nalezy siQ dworowi (dominium), jezeli w.J'asnym 
kosztem postawi budynki, chocby dotacyi dostarczy£ fundusz religijny. 
Gdyby go przyj~c niechcia~, pozostaje przy funduszu religijnym. Prze
pis ten po zniesieniu stosunku poddanczego nie ma zastosowania. 

4) Niektorzy twierdz~, ze patron koscio1'a macierzystego staje si§ 
takze patronem koscio1'a filialnego, tak Lippert cit. 70. Permane
del' §. 235 - p. 0 tem 0 b e r k amp Erwirbt del' Patron del' Mut
terkirche das Patronatsrecht an dem von clerselben dismembrirten neuen 
Gotteshause, w Veringa Archiv t. 36., (1876) str. 307. odpowiedz 
Silbernagl'a (za patronem) tamze stl'. 420, i replik§ Oberkamp'a 
w t. 38. (1877) .str. 472, 
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To sarno znaczenie co pierwotna fundacya, rna takze odbudo
wanie koscio.!'a w razie zupefnego zniszczenia 5) (reaediiicatio), albo 
pono:vne uposazenie (redotatio), grly pierwotna dotacya zagin~.!'a. 
W plerwszyrn przypadku rna przed innyrni pierwszenstwb dawny 
p.atron: moze odbudowuj1):c kosciof wfasnemi srodkami utrzymac 
Sl~. przy ~atro~a:ie, ktory w.!'asciwie gasnie w skutekcaJkowitego 
zmszczema kosclOfa. Samo powi~kszenie tylko dotacyi (augmentum 
dotis) nie nadaje patronatn 6). 

Funda("ya atoli prowadzi do nabycia patronatn pod tym tylko 
warn.nkiem, jez.eli jll: biskup zatwierdzi 7). Uwaza gi~ jako zatwier
dzeme fu~dacYl, skoro biskup koscioJ' poswi~cil, lub pozwoliJ' odpra
w~ac w mm nabozenstwo. Biskupa zastll:pic moze w tym wzgl~dzie 
wlkary. ~api.tnlny; w~kary generalny tylko na podstawie osobnego 
upowazmema. SkutkIem zatwierdzonej przez biskupa fundacyi na
bywa fundator patron at samem prawem, niepotrzeba, aby go sobie 
wyrainie zastrzegl 8). Nawet ten domagac si~ moze przyznania 
patronatu, na czyim grnncie mimo jego wiedzy i woH zbudowano 
koscio.!' 9) .. Z drngiej strony atoH nie nabywa fundator patronatn 
w ~ r.e w wJ'asnej woJi, a wi~c w szczegolnosci wtedy, gdy si~ wy
razme ~atronatu ~rzek.!' Inb winny spoliob daJ' do poznania, iz nie 
ma zalmarn zostac patronem. Jako zrzeczenie si~ patronatu uwazac 
nalezy mianowicie, jezeli fundator przy pierwszem obsadzeniu nie 
~orzysta~ z prawa prezenty, pozostawiajll:c biskupowi oznaczenie bene
ncyata. 

. U. ~rugim .s~osobem nabycia patronatu je8t p r z y w il ej 
pap I e s kI. DawmeJ s.!'uzy~o takze biskupom prawo udzielania pa
tr?n~tu . mocll: p~'zy,:ilej~; szafowano tez bardzo hojnie temi przy
wIleJaml, nadaJitc Je meraz osobom, ktore zadnych okofo koscio~a 
nie pofozyli zas.!'ug 10). Dla tego znioSf sobOl' trydencki wszelkie 
patronaty, biorll:ce poczll:tek z przywilejow, z wyjll:tkiem patronatow, 

5) Zniszczenie jest znpeJ'ne, jezeli odbndowany koscioJ' na nowo 
m~si ?~C ,p.oswiIlCOl1Y:, to jest jezeli rozpadJ' sill carkowicie, lub przy
naJmmeJ sClany caJ'kIelllzostary odmienione. 

6) P. Phillips YII. 742, Ginzel II. 144. 
7) C. \J. D. 1. de consecl'., c, 1. C. 1. quo 2, C. 25. X. h. t. 
8) C. 25. h. t., C. 41. X. de testib. et attest. II. 20. 
9) J eze~i budujij:c~ dziaJ'ar w dobrej wierze, llabywa wsp6J'patl'o

nat, w prz:c:wl1ym r.az18 wfasciciel gruntu staje sill wyrij:cznym patro
nem, p. Vlnanus Itb. 2. c. 2. n. 12. 

10) POl'. konstytucN Innocentego VIII. "Cum a-b apostolica sede" 
z r. 1485. kt6ra karci te naduzycia. 
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przys./.uzajll:cycb cesarzowi, krolom, ksill:z~tom 'pan~ji!:cyrn i uniwer
sytetom; zarazem odjll:£ biskupom prawo udzlelama blkowY~~l 11). 
Tylko papiez moze tedy wedfug dzisiejszego prawa ustanowlc oso
bnym przywilejem patronat (2), chociaz obecnie papieze tylk? na 
rzecz ksiaz~t pa,nujll:cych zwykli czynic uzytek z tego prawa 13). 

III." Wed£ug dawniejszego prawa, a mianowicie jeszcze we

dfug ustaw zawartyth w corpns juris canonici, .mozna by£~ nab~c 
takZe patron at przez zasiedzenie 14). Wyrnogl tego zasledzema 
byfy zwyczajne, to jest 40 letnie posiadanie 15) ( qua~i possessio), 
tytu.!: i bona fides, a to wedfug zasad pl'awa kanolllcznego bona 
fides continua. I pod tym wzglttdew zmienif sobOl' trydencki do
tychczasowe prawo, uchylaj~c moznosc nabycia patronatu przez 
zasiedzenie 16). Sobol' dopnszcza jedynie w tej mierze przeda
wnienia od niepami~tnych czasow (praescriptio imlllemo
rialis), ktore jak wiadomo nie jest sposobem nabycia prawa, lecz 

11) Trid. 8ess. 25. C. 9 de ref. 
n) Wprawdzie wyraza sill cytowany d~kret. og61nikowo, .nie nad

mieniajac ze napiezowi pozostaje prawo udzlelama tego ro~zaJu przy
wilej6w ~ wypry·wa to jednak niewij:tpliwie z po::;tanowienia tegoz soboru, 
ze jego uchwaJ'y w sprawach karnosci koscielnej w niczem praw papie
skich l1ie ograniczajij:, p. sess. 25. C. 21. de reform. 

13) POI'. n. p. artyk. 22. i 25. austryackiego konkordatu z r. 
1855 . 

H) C. 11. X. h. t., C. 1. de praescript. in VIto II. 13. 
J 

15) 40 latdla tego, poniewaz szlo 0 nabycie prawa przeciw bi-
skupowi, C. 8. X. de praescript. II. 26. 

16) Jestto znowu kwestya sporua. W jed~ym ustllpie .(Sess .. 14. 
C. 12. de reform) wyraza sill sobol' kat~goryczme: "Nem,o etla:n. cUJus
vis dignitatis ecclesiasticae vel saeculans, quacunqu~ ratlOne mSl ecc~e
siam, beneficium aut capellam de novo fUl1davent et cOl1struxent, 
sen jam erectam quae tamen sine sufficiel1ti dote fuerit de suis pro
priis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, ju~ .patronatus 
impetrare aut obtinere possit aut debeat" W il1nem z,as ml~Jsc~ (9. de 
reform.) 1ll0wi1l;c 0 dowodzie patronatn przypnszcza, ze tenze me tylko 
na podstawie fundacyi lecz takze "alia simili ca~sa" lllo.ze b'yc naby.ty, 
co tylko 0 zasiedzel1iu mozl1a rozumiec. Ztij:d tWlerdzij: mekt~rzy - Jak 
Vivian us 1. 3. C. 9. n. 26. Lippert str. 72. Schulte KIrchenr. II. 
686, i w dawl1iejszych edycyach Lehrbuch~. Kr~si:6.ski str. 182., :
ze w nowszem prawie l1abyc 1ll0Zl1a przez zasledzeme patronat nad kOSClO
rem, ktory dotG);d by~ liberae co1l9"tionis. - SJ'usznie jednak, z~rzuca 
wieksza czesc nowszych autorow til opini1l;, ze wzgllldn na wyzeJ pl'zy
wi~dziol1Y l~ategoryczl1Y przepis, p. G i nz el Uber Ers~tzung als urspru~-

,glichen Erwerbsgrund des Patronatsrechtes, Archlv III. 295, gdz18 
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zast~puje tylko jego dowod, tworz~c donmiemanie, ie stan fakty
cznie od dawnych istni(lJ~cy czasow powstaJ' w sposob prawny
domniemanie, ktore przeciwdowodem moze bye obalone. Wed.J'ug 
postanowienia sobom trydenckiego 17) ma si~ wi~c rzecz tak: kto 
sobie 1'08ci prawo patronatu, winien w razie zaprzeczenia do wiese 
fundacyi; moze to uczynic albo bezposrednio, prawnemi srodkami 
dowodowemi, albo posrednio, pOWOJuj~c si~ na przedawnienie od 
niepami?tnych czasow, to j(lst na fakt, iz dokad pamiee iudzka 
si~ga) on i jego prawoz]ewcy wykonywali preze;t~. 00 d; ostatni(lj 
generacyi - to jest ostatnich Iat czterdziestu - ma na to posta
wic pozytywny dowod; zre8zt~ wystarczy. jezeli nikt inny nie 
wykaie przeciwnego stanu rzeczy. Dopelniwszy tego war~nku ma 
za 80b~ prawn(l domniemanie, ze jest patronem. 

2. Przeniesienie patrQnatu. 

§. 71. 

Istniej~ce juz prawo patronatu przechodzi na inne osoby 
w ogOle sposobem praw prywatnych; zachodz~ jednak w tej mie
rze rozne ograniczenia, ktorych wspolnem zrodJ'em jest zasada, ze 
patronat b~d~c co do istoty prawem duchownem nie ma wartosci 
maj~tkowej, ze wi~c nie moze bye przedmiotem czynnosci pra
wnych, przy ktorych chocby tylko z jednej strony zachodzi inte
res materyaIny 1). Dla Iepszego pogl~du mowimy osobno 0 patro
nacie osobistym i rzeczowym. 

I. Patronat osobisty. Przedewszystkiem moze akt funda
cyjny przepisac pOl'z~dek nast~pstwa; jezeli w akciefundacyjnym 
zadnego nie ma ograniczenia, moze przejsc patronat na kazdego, 
kto posiada zdolnosc nabycia patronatu. 00 do poszczegolnych ty- . 
tuJ'ow nabycia nalezy zauwazye: 

1. Patron at przechodzi na dziedzica powo.J'anego z testamentu 
lub z ustawy. Porz~dek sukcesyi beztestamentowej oznacza si~ 

przytoczone S<); takze orzeczenia kuryi. Por. teraz taMe Schulte Lehrb. 
(3 wyd.) §. 75. n. 3. Phillips VII., 751. Walter §. 235. b. Sprze
cznosc z c. 9. cit. da si~ usun<);c przyjmuj<);c z Pachmannem (II. 98. 
n. i), ze slowa "alia simili causa" dotycz<); patronatow przed soborem 
tryd. przez zasiedzenie nabytych. 

17) 8ess. 25. c. 9. de reform. 

1) Por. c. 6. 16. X. h. t. Trid. sess. 25. c. 9. de reform. 
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takze eo do patronatu wediug ui>taw krajowyeh, mylna jest wi~e 
opinia, jakoby pod tym wzgl~dem nalezafo si~ trzymae pra,:a 
rzymskiego. Jeieli jest kilku spadkobierc6w nabywaj~ patronat III 

solidum, bez wzgI~du na to, czy scheely ich spadkowe s~ rowne 
lub nie 2) - Sporn~ jest kwestya, czy w braku dziedzicow testa
mentowych i beztestamentowyr.h nastaje Iibera collatio, czy tez 
fiskus zabieraj~c bona vacantia nabywa takie pntwO patronatu. 
Zwazywszy, ze gdzie fundacya inaczej nie stano wi , patronat na 
kazdego przechodzi dziedzica, ze z elrugiej strony fiskus nabywa
j~c bona vacantia uwazany jest jako dziedzic 3), nie ma powoelu 
odmawiae fiskusowi w tym wypadku prawa patronatu 4). 00 
innego jest konfiskata maj~tku; pfi,tronat nie liczy si~ elo praw 
maj~tkowych. dla tego konfiskata nie elotyczy go wcale; patronat 
os 0 b i sty pozostaje przeto w takim razie nietkni~ty 5). -- Patronat 
moze bye takie przedmiotem zapisu Iub fideikomisu. 

2. Takie darowizn~ mozna przeniesc patronat 6). Takowa wy
ma,ga zezwolenia biskupa, jezeli dotyczy patronatu duchownego 7), 
albo gdy patron swiecki odst~pic chce patron at innej osobie swie
ckiej z wyj<},tkiem wspo!patrona 8). J ezeli zas patronat swiecki da
rowany ma bye 080bie duchownej, koscioJ'owi Iub instytutowi ko
scielnemu 9), dalej jezeli patron swiecki ust~puje swego prawa 
wsp6J'patronowi 10), zatwierelzenie hiskupa nie jest potrzebne. 

3. Przez kupno osobisty patropat nie moze bye nabyty, po
niewaz jako jus spirituale nie moze bye przedmiotem oszacowania. 

2) C. h. t. c. 2. h. t. in Clement. 0 wykonywaniu prawa prezenty 
przez wsp6J'patronow p. nizej §. 73. 

l) P. Windscheid Pandecten 3. wyd. III. §. 622. 
') POI'. Schlayer Beitr. str. 57., przeciwnego zdania Schulte 

Lehrb. §. 76. n. 3. Phillip s VII. 758. 
5) P. Schulte Lehl'b. §. 76. n. 3. Schlayer stl'. 58; .inaczej 

rna siG rzecz z patl'onatem rzeczowym: konfiskata gruntu pOCl<fga za 
soha ~abycie patronatu dOli przywi<);zanego, poniewaz tenze przeC'hodzi 
na kazdego wrasciciela, bez wzgl~du na sposob nabycia wlasnosci. 

6) C. 14. X. h. t. 
7) W takim bowiem razie nalezy si~ trz!m~6. prawidGl. 0 zb~

wanin rzeczy koscielnych, c. 1. de rebus eccleslastlcls non ahenandls 
in Extravag. commun, III. 4. 

8) C. 8. X. h. t., c 1. h. t. in VIto. 
9) Ibid. 
10) Glossa ad c. 14 X. h. t. 
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Sprzedaz patronatu rownie jak innej rzeczy duchownej jest symo
nif!; i sprowadza utrat~ prawa 11). 

4. To samo dotyczy zamiany patronatu za rzecz swiecka Iub 
W . og6Ie za jakf!;s korzysc ll1ajf!;tkowf!;. Dozwolona jest jedyni~ za-
1l1lana patronatu na inny patronat, albo na jakf!; innt1 res spiritu
aUs 12) i to tylko za zezwoleniell1 w~asciwego biskupa 13). 

5. Istniejf!;ce jHz prawo patl'onatu ll10ze tez bye nabyte przez 
zasiedzenie, to jest przez d~ugoletnie faktyezne wykonywanie praw 
patronatowycn (quasi possessio). Co do warunkow tego zasiedzenia 
r6zne atoli st1 opinie. Najwi~cej rozpowszechnione jest zd'1nie, ze 
do . zasiedzenia patronatu duchownego potrzeba zawsze lat 40; do 
zasredzenia pat1'onatu swieckiego 30 lat 14). Nadto potrzebna jest 
w kazdym razie bona fides continua 15). IV ed~ug austryackiego 
prawa, mozna swiecki pat1'onat zasiedziee w p1'zecif!;gu lat 30, du
chowny w przecif!;gu lat 40, pod tym atoli wa1'unkiem, ze p1'zez 
ten czas przynajmniej przez trzy razy nadarzyb si~ sposobnosc 
d~, >:ykonywania praw patronatowych, i z tej sposobn08ei rzeezy
WIsCle ko1'zystano 16). Skutkiell1 zasiedzenia nabyte Sf!; zresztf!; tylko 
te poszczeg61ne prawa patronatowe, ktOre zasiadujf!;cy faktycznie 
wykonywa~, wedJ'llg ogolnej zasady prawnej: tan tum est praescri
ptum, quantum posses sum. 

n. Pat1'onat rzeczowy moze w dwojaki spos6b przejsc 
na innf!; osob~: 

a) Bez uprawnionego gruntu; 0 ile fundacya temu sie nie 
spl'zeciwia, wolno patronowi przeniesc swoje prawo na kogo in~ego, 
wed Ie reguJ' prawnych pod I. wskazanych. IV ten spos6b patron at 
rzeczowy przemienia si~ na osobisty. Na odwrot tez wolno zby-

11) C. 6. 16. X. h. t. 'l'rid. sess. 25. c. 9. de ref. 
12) C. 40. O. 16. quo 7., c. 9. X. de rertun permutatione III. 

19; por. orzeczenie kongregacyi trydenckiej in causa Pampilonensi z 1'. 

1723. w Richtera Trident. p. 452 n. 10. 
13) Tak Schulte II. 690. Phillips VII. 764. - inneO'o zda" 

nia Schilling §. 12. I"> 

H) Tak Richter §. 189. n. 22. Ginzel II. 149. Phillips 
VII. 767. Vering 49l. - Sc h u It e zas (II. 691. Lehrb. §. 76. n. 
1.l.) cl:ce ~niee :0 do pa,tronatu. swieckiego zastosowan'): analogi,): z za
sledzema Jura III re, z<}da WlgC 10 lat inter praesentes, 20 inter 
abseutes; Ginzel i Phillips l1znaj,!: ten czas za dostateczny tvlko 
jezeli zasiaduj,!:cy posiada cum titulo. • , 

15) C. 20. X. de praescriptionibus II. 26. 
16) Kodex cywilny §. §. 147l. 1472. 
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wajf!;c !Srunt uprawniony zastrzedz dla siebie prawo patronatu, 
plzez co znowu patronat rzeczowy przell1ienia si~ w osobisty 17). 
IV Austryi zwyH rzt1d sprzed8,jf!;c dobra rzt1dowe niekatolikowi, 
zastrzegae w ten spos6b eesarzowi prawo patronatu. 

b) W1'az z gruntem. Z regu:ty zmienia patronat l'zeczowy pod
miot 1 jednoczesnie z gruntem, do ktorego jest przywit1zany. Skoro 
wi~c grunt czy to IV drodze sukcesyi pod tytu~em ogolnym - mia
nowieie spadku - czy to sukeesj i pod tytuJ'em szczeg6lnym- jakoto 
kupna, darowizny i .t. d. na inl1ego przejdzie wJ'asciciela, tem sa
mem przechodzi na niego prawo patl'onatu, a gdy uprawniona 
posiad~osc na kiIku przeszJ'a wJ'ascicieli, wszyscy in solidum stajt1 
si~ patronami 18): IV wymienionyeh tu przypadkach tylko grunt, 
a nie patrona t, pl'zedmiotell1 jest czynn08ci prawnej; przeniesienie 
patronatu nast~puje ipso jure skutkiem przeniesienia up1'awnionego 
gruntu. Nie wolno tez oznacza,it1c wartosc gruntu pod zadnym 
wzgJ~dem brae w rachub~ patronatu; gdyby witic przy sprzedazy 
d6bl' taxowano osobno prawo patronatu, albo ze wzgl~du na takowe 
przyj~to wYZSZt1 cen~ kupna, byJ'aby to symonia. spl'owadzajt1ca 
utrat~ p1'a wa dla kupujf!;cego i dla sprzedajf!;cego 19). 

Jezeli kto naby~ grunt uprawniony przez zasiedzenie, nabywa 
poJ't1czony z nim patronattylko wtedy, jezeli posiadajf!;c grunt wy
konywa~ za1'azem prawa patronatowe. Czy grunt jest zasiedziany, 
ocenie nalezy wed~ug krajowego prawa cywilnego 20). 

17) Nieuzasadnione jest twierdzenie Hi n s chi usa (Das Patro
natrecht u. die moderne Gestaltung des Grundeigenthums w Dove'go 
czasopismie VII. 29), ze patronat rzeczowy nawet z wol,!: wJ'asciciela 
nie da sig oM'!:czyc od grnntu. WJ:asnie osobisty patronat jest instytu
en wi~cej prawidJ:ow'!: niZ rzeczowy, i dla tego ze stanowiska kosciel
nego nie mozna tej przemianie zasadniczej czynic pl'zeszkody p. S chil
ling stl'. 17. Inaczej, gdyby pierwotny fundator wyrainie przepisa:t, 
ze patronat ma bye zawsze po:t'!:czony z pewn'!: posiad~oscif);. 

18) Wazn,!: pod wzgl~dem praktycznym, a nader trudn1Jl do roz
wi');zania jest kwestya, przy kim zostaje patronat w razie parcelacyi 
dobr uprawnionych. Pomijarn j'll na tern miejscu, poniewaz zawadza 
o tak liczne pytania z dziedziny prawa cywilnego, mianowicie hipo
tecznego i administracyjnego. ze niepodobna pomiescic dokJ:adny jej 
rozbior w ramach wyk:tadu prawa koscielnego. Musz~ wi~c odwo:tae 
si~ w tej miel'ze do osobnej l'ozprawy,ktor,!: prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku llmieszczg w "Przegl,!:dzie s'!:dowyrn i administracyjnym." 

19) P. cytaty w nocie l. i 11. 
20) Z tej samej przyczyny, dla ktorej n. p. kwestn czy kontrakt 

kupna, lub czy testament hyl' wainy, oceniac b~dziemy wedJ:ug prawa 
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Nietylko przeniesienie w~asnosci, ale takZe inne jeszcze sto
sunki prawno-prywatne, dotycz~ce uprawnionego gruntu, mog~ 

wywrzee wp~yw na przywi~zane dOli prawo patronatu, a to w ten 
sposob, ze takowe pozostaj~c quo ad jus przy dawnym patronie 
przeciez pod wzg I ~ d em w y kony wan ia przechodzi na inn~ 
osob~ H). I tak wykonuj~ prawo patronatu 22): 

1) Przy tak zwanej w:tasnosci podzielonej, ten komu s:tuzy 
dominium utile, a wi~c lennik, wieczysty dzierzawca, superficya
ryusz 23); 

2) uzytkowca (usufructuarius) 24); 
3) m~z imieniem zony, do ktorej grunt uprawniony nalezy 

jako dobro posagowe-- we wszystkich trzech przypadkach, jezeli 
wyrain~ umow~ nie postanowiono inaczej. 

4) Sekwestr s~dowy, zawiaduj~cy grllntem spornym 25). 

cywilnego, a nie odr\)bnych przepisow koscielnych. Slj; to bowiem sto
sunki prawno-prywatne, ktore nie traclj; swej cechy dla tego. ze sill 
z niemi ~lj;czy prawo patronatu. Uwazam przeto, ze niesfusznie przyta
czajlj; osobne warunki zasiedzenia gruntu, pO~lj;czonego z prawem pa
tronatu, jak n p. Phillips VII. 767. Richter §. 189. n. 22. 

21) Roznica ta jest wazna, gdy idl\ie 0 utrat\) prawa patronatu 
z przyczyn dotyczlj;cych osoby uprawnionego, p. nizej. 

11) Por. szezegolnie Waeh Der Uebergang des Patronatreehtes 
auf den Firmar w Dove'go ezasopismie t. VI. (1866). Oberkamp 
Ausiibllng des Prasentationsrechtes dureh den Sequester, Veringa Ar
chiv X. (1863). Zrod~owl1 podstaw\) stanowi e. 7. X. h. t. ktOry sill 
jednak odnosi tylko do tak zw. "firma," instytueyi prawa angielskiego, 
zbliZonej do uzytkowania, ale pod wielu wzgl\)dami od niej roznej. Ze 
postanowienie dotyczl1ce firmaryusza rozszerzyc nalezy na inne stosnnki 
analogiczne, uznano od dawna; ale zdania by.J'y rozne co do granic 
tej analogii, poniewaz mylnie zapatrywano si§na prawny charakter 
"firmy." Dopiero Wac h'a rozprawa cyt. wyswieciol'a dokol'adnie t~ 
instytucn: co do szczegofow atoli jest zawsze jeszcze wiele sporu, jak 
swiadczlj; ponizsze noty. 

23) Na to jest od dawna zgoda, tylko ze niektorzy przyznaj~ 
uzytkuj~cernu patronat takze quoad jus; tak Phillips VII. 766. prze
ciw temu Schilli ng str. 22. 24. 25., Schulte II. 689. 

2') Wach cit.; Lippert str. 164. mylnie tl'umacz~c firrn~, od
mawia uzytkowcy prawa patronatu por. przeciw niemu W a e h. cit. 252. 
27l. 

25) P. orzeczenie kongregacyi pro negotiis episcoporurn, ktore 
przytacza 0 bel' k amp w cytow. rozprawie. J ezeli sekwestracya rna na 
celu przeprowadzenie exekucyi dochodow, patronat pozostaje przy wb
scicielu. 
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Natomiast nie przechodzi prawo patronatu na zastawnika l6), 
choeby ll1U oddano w posiadanie grunt, ani tez na dziArzawc~ 27), 
chyba ze wJ:ascicieI wyraznie na nich przenios:t wykonywanie pa
tronatu 28). 

3. Patronat monarchiczny *). 

§. 72. 

Poznawszy wszystkie sposoby nabycia patronatu, ll10zemy 
teraz ocenie kwestyi); t. zw. patronatu monarcbicznego (landesherli
cher Patronatsrecht). Utrzymywano cz~sto, mianowicie z koncem 
zesz:tego stulecia, ze panuji);cy jako taki, awi~c z mocy swej zwie
rzchnosci rz~dowej, posiada prawo patronatu nad beneficyami innemu 
patronatowi niepodlegfemi 1). Praktycznego znaczenia nabra:ta szcze
g61nie ta opinia po zniesieniu klasztorow i sekularyzacyi dobr 
w Niemczech i Austryi. Ze stanowiska tej teoryi przysi1dzano mo
narsze patronaty, ktore sfuzyfy zniesionym instytutom, lub patro
naty nad koscio~ami, ktore byJ:y inkorporowane tym instytutom. 
Rzeczywiscie jednak takie prawo zadn~ miar~ nie da si~ uzasadnie ; 
patronat bowiem jest prawem koscielnem, w zadnym z rz~dami 

20) To zdanie przewaza; p. Lip pert 171. S chilli ng 22. 
K aim 90. S c h u 1 t e II. 692; uwazarn je za s1'uszne pomimo op·ozycyi 
Wac h'a str. 313., bo istota zastawu nie polega na wykonywaniu praw 
s1'uz<}cych w1'ascicielowi wzgl~dem rzeczy zastawionej; jeieli wyj<}tkowo 
takie prawa s<} mu przyznane, jestto stosunek anormalny, ktorego gra
nice raczej sciesniac niz rozszerzac nalezy. 

27) I pod tym wzgl~dem roznl\) sill od Wach'a, poniewaz dzie
rzawca nie zostaje w bezposrednim stosunku do gruntu, leez ma jedy
nie osobiste prawo w obec wol'asciciela. POI'. sarnego Wac h a dawniej
szlj; rozpraw~ De transferenda ad firmarium advocatione (1865). 

2") Nie wolno atoli z tego powodu podwyzszac czynszu dzierza
wnego. 

*) Litetatura. Hinschius De jure patronatus regio 1855. 
Tenze Das landesherrliche Patronatsrecht 1856. - Tenie Ueber die 
Succession in Patronatrechte sacularisirter geistlieher Institute w Do
ve'go czasopismie II. (1862) 412. - Schulte Zwei Beitrage zum 
Patronatsrechte, w Archiv VII. (1862) str. 215, - Richter §. 193 
Phillips VII. 417. . 

!) POl'. n. p. Gregel Das landesherrliche Patronatsrecht 1805. 
Rei bel Dioeeesanverhaltnisse kathol. BischOfe 1806. 
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panstwa nie zostaj1j;cym zwi1j;zku; ze go przyznawano monarchom, 
pochodzi~o z przesadnych wyobrazen 0 wszechw~adztwie panstwa, 
ktore pozwala~y mu mi~szac si~ do wszelkicb: spraw rZ1j;du kosciel
nego. Z obaleniem tej teoryi upadht tez podstawa monarchicznego 
patronatu 2). Nalezy raczej przy ocenieniu tej kwestyi miec na 
llwadze dwie zasady: ze panuj1j;cy z tego wy£1j;cznie tytU~ll nie ma 
jeszcze wcale prawa patronatu; ze mog£ je wszelako nabyc na pod
stawie innych tytu~ow prawnych, rownie jak kto inny. Niemozna 
zatem a priori twierdzic, ze monarsze przYS{llza Inb nieprzys~uza 
patronat w do brach, sekularyzowanych; lecz nalezy rozpoznac po
szczegolne wypadki - i tak: 

1) Jezeli patronat by£ rzeczowym, natenczas przeszed{ na 
nowego posiadacza uprawnionego gl'untu, a okolicznosc iz grunt 
ten przeszed{ w obce r~ce na podstawie sekularyzacyi, nic w tym 
wzglt,ldzie nie stanowi 3). 

2) Jezeli patronat by~ osobistym, natenczas w skutek znifl
sienia uprawnionego instytutu koscielnego nasta{a lib era collatio. 
Bo choc maj1j;tek instytutu przeszed{ w r~ce rZ1j;du, nie przesz~o 
przezto takZe prawo patronatll, ktore do maj1j;tku we ale nie nalezy. 
Ma si~ tu rZBCZ tak samo jak przy konfiskacie maj~tku. 

3) Jezeli zniesione zosta~o biskupstwo, to monarcha nie naby~ 
patronatu na beneficyaeh, na ktore biskup sam naznaezaJ' ducho
wnych; patronat w tym razie przejsc nie mog~, albowiem weale 
nie istniat biskup rozdawa~ beneficyum nie tytu{em patronatu, lecz 
per libm'am collationem. 

4) Rownie nie nabywa panuj1j;cy patronatu nad koscio~em, 

ktory by{ inkorporowany zniesionemu klasztorowi. I w tym howiem 
wypadku nie bylo patronatu, klasztor by~ beneficyatem, po jego 
ust~pieniu nastaje libera collatio. 

Praktyczne powyzszych zasad przeprowadzenie spotyka si~ 

atoIi z wieIkiemi trudnosciami, gdyz cz~stokroc niepodobna dociec 

2) Kurya rzymska oswiadczy~a si~ stanowczo przeciw patronato~ 
wi monarchicznemu w pismie kardynafa Oonsalvi do niemieckich ksi;e
z;et protestanckich z 10 sierpnia 1819 "Esposizione dei sentimenti di 
sua Santita" n. 36. (Munch Ooncordate II. 403). 

3) Tego zdania s~ Hinschius, Schulte, Richter cit. pod
czas gdy Vering Archiv VII. 227. Gerlach Das Prtisentationsrecht 
auf Pfarreien stL 79. Phillips VII. 695. i w tym przypadku nie 
przyznaj~ panuj~cemu patronatu, uwazaj~c ze seknlaryzacya jako akt 
samowoli zadnych praw przelac nie moze. . 
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obecnie rzeczywistego stosunku prawnego. Dla tego starano sit,l 
uregulowae t12 spraw12 w drodze obopolnego mi12dzy rZ1j;dow1j; a ko
scieln1j; whtdz1j; porozumienia. W Austryi <) postanawia~ w tej mie
rze konkordat z r. 1855, ze na wszystkie kanonie i probostwa, 
ktore podlegaji} patronatowi, z funcluszu religijnego lub naukowego 
wyp.J'ywa.j1j;cemu, l11a nominowac eeE;arz, ale tylko z pomit,ldzy tl'zeeh 
kandydatow, ktorych l11U bisknp przedstawi 5). Rzeczone fundusze 
powstaly bowiel11 w{asnie z dobl' lliegdys koscielnych, zabranych 
na skarb. Na podstawie ustawy z 7. maja 1874 0 zewn12tl'znych 
stosunkach koscio£a krttolickiego, nie uwaza si12 rZ1j;d ohecnie za 
zwi1j;zany tern1j; hiskupa, 0 czem jeszcze w nast~puj1j;cym §ie. 

c) Trese patronatu, 

aa) P I' a w «) pre zen t y *) 

§. 73. 

Nazwalismy patronat ogoJ'em praw, przys.J'uzajlloeych. komus 
w obec kosciola Inb beneficyum; mamy teraz oznaczyc, jakie to 
poszczegoIne prawa stanowi1j; tresc patronatu. - Najpierwsze mit,l
dzy niemi miejsce zajmuje prawo prezenty (jus praesentandi) 1), 

4) Z innych umow wymieniamy konwencH mi~dzy rz~dem pru
skim a arcybiskupem gnieinienskim z r. 1854 (zatwierdzone przez pa
pieza w l". 1&58) co do obsadzenia beneficy6w w dyecezyach gnie
inienskiej i poznanskiej. Jej text w Archiv t. 24. (1870) str. 227. 

5) Oznaczono to wyrainie jako przywilej papieza dla cesarza, p. 
art. 25. "Sanctitas sua, ut singularis benevolentiae testimonium Apo
stolicae Francisci J osephi Imperatoris Majestati praebeat, eidem atgue 
catholicis eius in imperio suceessoribus indultum concedit, nominandi 
ad omnes canonicatus et parochias, quae juri patronatus ex fundo 
religionis seu studiorum derivanti subsunt, ita tamen ut seligat unum 
ex tribus, quos publico concursu habito episcopus ceteris digniores judi
caverit. " 

*) Literatura pr6ez cytowanych przy §ie 67: Gerlach Das 
Prasentationsrecht auf Pfarreim 1854. - S c h mit z Natur u. Subject 
der Praesentation 1868. -- Friedle Ueber die Ausubung des Prasen
tationsrechtes, w Archiv t. 23 (1870) stl'. 1 nst. 

1) Wyraz praesentatio w znaczeniu technicznem przychodzi do
piero w il'odfach XII. wieku; dawniej uzywano ogolnego wyrazu electio, 
p. Phillips VII. 785. 

RITTNER, Pro koscielne. 20 
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to jest prawo p1'zedstawienia wbseiwej wladzy koseielnej ducho
wnego na wakujll:ee benefieyum. P1'zepisy dotyez~ce prezenty opa1'te 
Sit ez~seilt na prawie powszeehnem, ez~seii:); na partykularnem; 
dla latwiejszego poglltdu zestawimy je wedlug eztereeh gJ'ownyeh 
pytan: kto prezentuje, kto moze bye prezentowany, jak nalezy 
prezentowac, jaki jest prawny skutek prezenty? 

1. Prawo patronatu wykonywa sam patron lub pe£nomoenik. 
osobnym mandatem do tego upowazniony. Za osoby niewbsnowolne 
prezentuje ieh prawny zast~pea (opiekun, kurator), kwestn zas, 
kto jest niewfasnowolny, oeenic nalezy wedfug ustaw eywilnyeh 2). 
Komu przysluza wykonywanie patronatu, a zatem i prezellty, gdy 
posiadanie lub uzytkowanie gruntn uprawnionego nie jest przy 
w.J'ascieielu, mowilismy juz wyzej (str. 302); dodae tu nalezy, ze 
kto w dobrej wierze posiada grunt uprawniony, moze tez waznie 
prezentowac. - Imieniem korporaeyi, fundaeyi, w ogole oso b mo
ralnyeh lub zbiorowyeh, powoJ'any jest do prezenty, kto je zast~
puje w czynnosciaeh prawnych. 00 do patl'onatow eesarskieh i rzlt
dowyeh w Austryi maj~ zleeone wykonywanie prezenty: 

a) Krajowe wfadzy rzltdowe, a mianowieie co do patronatow 
eesarskich i polegajt);cych na funduszu religijnym lub naukowym, 
tudziez gdy rzt);d wykonywa pl'ezent~ z tytuJ'u dotacyi (p. wyzej 
stl'. 279) wfadze polityczne, co do patl'onatow w dobraeh kameral
nych wladze temi dobrami zawiadujt);ce (obecnie dyrekeye lasow 
i dobl' rZi:);dowyeh), zawsze atoli pod dwoma warunkami, to jest, 
ze roczny dochod z prebendy nie wynosi wi~cej niz 1000 zt i ze 
w.J'adza zgadza si~ na kandydata, ktol'ego biskup w swej pl'opozy
eyi na pierwszem umieseif miejseu. 

b) Ministerstwo (wedJ'ug powyzszej rozniey albominister
stwo wyznan i oswiaty, albo ministel'stwo l'olnietwa) pl'zy p1'eben-

2) 8~ w tym wzglfJdzie rMne oplllle; z dawniejszych autor6w 
utrzymywali niekt6rzy (n. p. Ferraris Prompta bibliotheca v. jus pa
tronatus art. 4. n. 1.), ze juz infantia major moze sam prezentowac. 
To zdanie zarzucono dzis i przy.ifJto powszechnie, ze za wszystkich 
niedojrza~ych prezentuje {)piekun. Co zas do ma~oletnich kwestya pozo
staje sporna; za prezent~ mal'oletniego pl'zemawia.i~ 8 chi 11 i n g stl'. 
37. Schulte II. 697 . .B'riedle stl'. 6 .. przeciw Lippert stl'. 100. 
Gerlach str. 35. Phillips VII. 796. Zgadzam sifJ z ostatnimi, ponie
waz nowoczesne ustawodawstwa przyj§J'y w og61e zasadfJ, ze ma1'oletni 
s~ niezdolni do dziafall prawnych, ze zatem wyj~tek co do prezen ty 
opierac by sifJ musiaf na pozytywnym przepisie prawnym, jakiego 
w ustawach koscielnych nie znachodzimy. 
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daeh 0 wyzszY1l1 doehodzie, jezeli udziela, prezenty primo loco p1'o
ponowanemu. 

c) v'1 przeciwnym razie orzeka 0 prezencie sam cesarz 3). 
P1'ezent~ przysfuzaj:');ci:); gminie wykonyw[L w jej imif'niu we

dJ'ug naszej ustawy gminnej rada gminna 4). 
Jezeli jeBt kilku patronow, mog:'); umowic si~ 1l1i~c1zy sob:'); co 

do wykonywania prezenty; w szczegolnosci prezentowac moglt per 
turnum, to jest tak iz pI'zy kazdY1l1 wakansie inny prezentuje 
wspoJ'patron, albo razam przez glosowanie, albo wreszeie tak, iz 
kazdy '1. osobna przedstawia biskupowi kandydata, z ktorych biskup 
jednego sam obiera 5). \'1 zb1'onione i niewazne jest oznaezpnie pre
zentata losem 6). Gdy wspolpatronowie nie mogi:); si~ porozumiec 
co do sposobu wykonywania prezenty, 1'0zstI'zyga wi~kszosc (wzgl~
dna) gJ'osow. Poniewaz prawo patronatu jest prawem niepodzielnem, 
nalezy si~ rowny gJ'os kazdemu wspOfpatronowi bez wzgl~du na 
jego sched~ 7), tylko gdy mi~dzy dziedzicami powoJ'ani si:); niekto-
1'zy in capita, inni in stirpes, maji:); dziedzice tej samej stirps razem 
jeden tylko gfos S). W razie rownosci gfosow rozstrzyga biskup. 

J ezeli w czasie, gdy prezenta ma bye wykonamL, pat1'onat 
jest przedmiotem sporn, pieI'wszenstwo ma ten, kto pI'zy, ostatnim 
wttkt"msie bona fide prezentowaf. Prezenttt przez niego nezyniona 
pozostaje wazna, ehocby patronat komu innemu zostaf przyznany 9). 
Gdyby zas sam fakt wykonywania byJ' sporny, iub gdyby zadna 
ze stron spor wiodll:cych nie wykonywafa dot:');d prezenty, biskup 

3) Powyzsze postanowienia zawarte S<J: w rozporz. minist. z 19. 
stycznia 1853 Dz. u. p. N. 10. (§. 10) i innych rozporz<J:dzeniach 
o organizacyi i zakresie dziafania w~adz rz'!dowych, pOl'. 1\1 aye r
h 0 fer Halldbuch fill' den politischen Verwaltungselienst (3. wyd. 1875) 
I. 177, 396. Ustawa z 7. maja 1874 pozostawifa te przepisy nie
zmienione, p. rozporz. minist. z 22. maja 1874 1. 311, w Archiv t. 
36. stl'. 287. 

4) Galicyjska ustawa gminna (z 12. sierpnia 1866. Dz. ust. kraj. 
Nr. 19) §. 40. 

5) O. 3. X. h. t., c. 2. h. t. in Olement. Gely biskup wybiel'a 
pomi~dzy kilku prezentowanymi, zowie si~ to gratificatio. 

6). P. orzeczenie kongregacyi trydenckiej in causa Ariminensi 
z 17. lutego 1821, wydanie Richtera p. 496. n. 20. 

7) P. 8ch1aye1' Theilbarkeit und Untheilharkeit bei dem Pra
sentationsrecht (Beitrage stl'. 55). 

S) C. 2. h. t. in Clem. 
9) O. 19. X. h. t. 

20* 
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az do ukonczenia sporu rna prawo wolnej kollacyi 10). Wygrywaj!!;cy 
spor moze udzielic dodatkowo prezenty ustanowionemu od bi~kupa 
beneficyatowi, aby w ten sposob wejsc w posiadanie patronatu 11). 
Inaczej rna si~ rzecz, gdy przedmiotem sporu, nie jest kwestya, 
komu s~uzy patronat, tylko, czy w ogole patronat istnieje lub tez 
jest lib era collatio. W takim razie biskup sam jest stron!!; w sporze 
inieresowan!!;; nie moze wi~c obsadzaj~c beneficyum per liberam c01-
lationem przes~dzae wyrokowi s~dowemu. Beneficyum tedy ina pozo
stac nieobsadzone, a biskup ustanawia tymezasowo administratora 
az do ostatecznego zabtwienia sporn 12). 

II. 00 do prezentowanego grownym jest warunkiem, aby by~ 
zdolnym do piastowania dotycztl:cego urz~du , aby wi~c posiada~ 

wszelkie przymioty, ktorych po tego rodzaju beneficyatach Ivymaga 
prawo (p. §. 63) Iub osobne postanowienie fundacyjne (pers~na 

digna, idonea) 13). Oczywista, ze ocenienie, czy kandydat Jest 
uzdolniony nie moze bye. pozostawione w zupe£nosci patronowi, 
lecz ze konieczna jest kontrola wJ'adzy koscielnej, w szczegolnosci 
biskupa. 

Stl: tedy prawne przepisy, ograniczaj~ce patrona w wyborze 
kandydata; w tej mierze atoli powszechne prawo koscielne rozni 
si~ od prawa partyknlarnego austryackiego, jakie si~ wytworzy£o 
najpierw na podst11,wie przepisow panstwowych, a pozniej uzyskalo 
w cz~sci sanhn w ustawOdtlwstwie koscielnem. Wed:rug prawa 
powszechnego, a mi11,nowicie wed£ug, postanowien soboru trydenc
kiego nalezy uczynie roznic~ miPcdzy 

a) beneficyami prostemi (non curata), dalej beneficyami dusz
pasterskiemi patronatu swieckiego Inb mi~szanego z jednej, 

b) beneficyami duszpasterskiemi patronatu duchownego z dru
giej strony. 

Przy beneficyach pod a) wymienionych prezentuje patron 
kandydata wed£ug w:I:asnego wyboru, poczem biskup ma si~ prze
konae 0 jego uzdolnieniu H); beneficya zas duszpasterskie patro-

10) C. 3. 12. 22. 27. X. h. t. 
11) C. 12. X. h. t. 
12) C. 4. X. de officio judicis ordinarii I. 31. 
I 3) Oceniaj~c zdolnosc k'Blldydata zwaiac nalezy na czas prezenty ; 

p. Schulte II. 694. . 
14) Trid sess. 24. c. 18 de reform. Benedictus XIV. De synodo 

dioecesana 1. IV. c. 8. nUll. 9. 
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natu duchownego nie mogtl: bye inaczej obsadzone jak na podsta
wie konkursu, a patron prezentowae moze tego jedynie kandydata, 
ktorego mu odbyty examin konkursowy wskaze jako najgodniej
szego. Inaczej ma si~ rzecz wed{ug prawa austryackiego; takowe 
wymaga: 

a) przy kanoniach rozpisania konkursu; 
b) przy wszystkich beneficyach duszpasterskich (probostwach) 

bez wzgl~du na to czy podlegajtl: patronatowi swieckiemll czy du
chownemu, nie tylko rozpisania konkursu, ale nadto aby kandydaci 
poddali si~ z dobrym skutkiem examinom konkursowym 15). 0 kon
kursie i examinach konkursowych powiemy szczegolowo w oso
bnym §ie. 

c) Z kandydatow, ktorych biskup na podstawie odbytych 
z nimi examinow konkllrsowych uzna jako uzdolnionych do uzy
skania wakujlj:cego probostwa, wybiera tenze przy probostwach p a
t ron a t u d u c how neg 0 trzech najgodniejszych; tylko jednego 
z tych trzech moze patron ducbowny prezentowae 16). Uwazajll:c 
patronaty z funduszu religijnego i naukowego jako patronaty du
chowne, postanowiono w konkordacie z 1'. 1855 (art. 25), ze takze 
co do beneficyow podlegajlj:cych tym patronatom, prezenta cesar
ska ograniczona ma bye do terny, przez biskupa przedstawionej. 
Po zniesieniu konkordatu ustafo to ognmiczenie, ta,k iz rZlj:d imie
niem funduszu religijnego lub naukowego prezentuje w ten sam 
sposob co patronowie swieccy 11). . 

d) Patronowi swieckiemu ma biskup wprawdzie taUe wska
zac trzech najgodniejszych; zarazem przedstawia mu atoli spis 
wszystkich uzdolnionych kandydatow, a patron moze ktoregokol
wiek z nich wybrae. Tak byro od dawna we wszystkich prowin
cyach austryackieh 18), z wyjlj:tkiem Galicyi; tu bowiem dekret na
dworny z 29. marca 1847 zwitl:za~ takze swieckich patronow tern~ 

15) Konkordat art. 22. i 24. ustawa z 7. maja 1874 §. 5. p. 
eszcze nizej w §ie 0 konkursie parochialnym. 

16) Konkordat art. 24. 
17) P. wywod uzasadniaj'l;cy projekt do ustawy z 7. maja 1874. 

Stenograph. Proto colle des Abgeordnetenhauses VIII. Session Beil. 
40. str. 40. 

18) Dekret nadworny z 9. lutego 1784. rozporz~dzaJ' wprawdzie, 
ze patron wybrac ma z pomi§dzy trzech tylko kand.ydatow przez bisk~pa 
przedstawionych; ale juz dekr. nadworny z 4 hstopada 1784 zmos,\' 
tern~. 
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przez konsystorz u~ozon~. Dopiero na prosb~ sejmu galicyjskiego 
uchy1i~ cesarz to ograniczenie, przywraeaj~c najwyzszem posta no
wieniem z dnia 22. lipea 1866 patron om dawne ieh prawa 19). 
Obecnie wif!ze tern a jeszcze tyIko tyeh patronow, co nabywaj~e od 
rz~c1u dobra skarbowe Iub funduszowe w kontrakcie kupnlt wyra
znie przyj~li to ograniczenie 2°).-Jakich srodkow prawnych chwy
eic f:lj~ moze pomini~ty przez biskupa kandydat, powiemy. w §ie 
o konkursie parafialnym. 

Samego siebie nie moze patron prezentowae 21); moze jedynie 
korzystaj~c z prawa prezenty prosie bisk upa, aby mu per liberam 
collationem nada~ benefieyum, do czego tenze oczywiscie nie jest 
obowi~zany. Natomiast woIno patrol1owi dae prezent~ najbIizszemu 
krewnel1lu, choeby Rynowi 22), wolno rowniez prfozentowae wspo~
patrona 23). 

III. Patron winien prezentowae w terminie prawem oznaczo
nym; prawo powszeehne pozostawia patronowi swieckiel1lu term in 
szesciomiesi~czl1Y, patronowi duchownemu czterol1liesi~ezny, Iiez~e 

ad c1nia, w ktorym si~ c1owiedzia~ 0 zawakowaniu benefieyum 24). 
Przy patronaeie mii?SzRnym sJ'uiy patronom d~uzszy termin. W Au
stryi nstanowiony jest termin prezenty bez wzgI~du, czy patronat 
jest swiecki czy c1uchowny, na szesc tygoc1ni, jezeli patron zostaje 
w kraju, na trzy l1liesi~ey jezeli przebywa za granie~. Termin zas 
liezy si~ od dnia kiec1y patron otrzymal Iist~ kandydatow 25). Po 

19) P. obwieszczenie galic. prezydyum namiestnictwa z 11 sier
pnia 1866. 1. 727'7 (Dz. ust. kraj. N .. 15). Dodane by.J:o zastrzeienie, 
ie gdy patron nie zaprezentuje jednego z trzech przez konsystorz przed
stawionych, biskup dopiero wtedy obowi'llzany b§dzie instytuowac pre
zentowanego, jezeli polityczna w.J:adza krajowa na to sig zgodzi. To 
zastrzezenie nie ma obecnie znaezonia, poniewaz w myiSl ustawy z 7. 
maja 1874. instytueya w kaZdym razie nast'llpic moze jedynie za po
przedniem zawiadomieniem rZ'lldn. 

20) Dekret nadworny z 12. listopada 1818 poleca.J:, aby przy 
sprzedazy d6hr rZ'lldowych umieszczac tak'llklauzul~: a roskrypt mini
steryalny z 12 lutego 1874 1. 1551 orzeka, ie tego rodzaju klauzule 
nie utraci.l:y swej mocy pomimo zniesienia terny (p. Archiv t 36. 
str. 286). 

21) o. 26 X. h. t., c. 7. X. de institutionibus III. 7. 
22) O. 15. X. h. t. 
23) Glossa ad c. 15. X. h. t. 
24) O. 3. 22. 27. X. h. t., c. 1. h. t. in Vito, c. 3. X. de sup

plenda neglig. I. 10. 
25) Dekret nadworny z 18 czerwca 1805. 
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bezskutecznym upJ'ywie terminu traci patron na ten raz prawo 
prezenty, a biskup sam nadaje beneficyum jure devolutionis (p. nizej). 
Staia forma prezenty nie jest przepisana; patron moze j~ ustnie 
Iub pismiennie oznajmie biskupowi, alba tez pismo prezentacyjne 
wl'l;;czye prezentatowi 26). Skoro to uezynif, prezenta jest doko
nana i patron c1uchowny odst~pie ad niej nie moze. Patron 
swiecki zas ma wpl'awc1zie tak zwane jus variandi. to jest moze 
c1ok~d tel'min prawny nie up~yn~J' i biskup jeszcze nie instytuowaJ', 
zmienie wybor 27). Zmiana ta atoli nie czyni pierwszej prezenty 
niewaznej, Ieez biskup ma teraz wybor pomi~dzy przedstawionymi 
kandydatami, czyli jltk sil;; kanonisci wyrazaj~, patronowi swie
ckiemu sJ'uzy jus variandi cumulativum, a nie privativum 28). Pa
tron moze tez od razu prezentowae kilku kandyc1atow, pozostawia
.ill;c wybor (gratificatio) biskupowi 29); biskup obowi~zany jest w ta
kim razie dae benefieyum najgodniejszel1lu. 

Prezenta jest niewazna, jezeli patron Iub prezentowany dopu
scili si~ symonii 30); rownie nie ma znaczenia prezenta na benefi

cyum jeszcze nie wakuj~ee 31). 
IV. Prawnym skutkiem waznej prezenty jest, ze biskup obo

wi~zany jest nac1ae prezentowanemu beneficyum 32). Gdyby biskup, 
pomimo ze prezentowany posiada wszeIkie prawem przepisane wa
runki, innego instytuowar, instytucya na zll;danie patrona ma bye 

26) o. 6. X. de his quae fiunt a praelato III. 10. Zwyczajnie 
prezentuje patron na pismie; pl'ezentuj'llc nalezy unikac wYl'az6w ozna
czajij;cyoh w.J:asci we lladanie (collatio, provisio, institutio), c. 5. 10. 
31. X. h. t. 

27) O. 24. h. t.; umowa moc'll kt6rej patron zrzek~by si~ tego 
prawa, by~aby niewain'll. P. Schlayer Beitl'age stl'. 20. 

28) Przyj~to to powszechnie, p. Schulte II. 694 i Lehrb. §. ?7. 
Phillips VII. str. 8. Richter §. 193. Kaiser Ueber das JUS 

variandi w Archiv II. (1859) str. 412. a szczeg6lnie Schlayer VOll 
del' angeblichen privativen Variationsbefugniss des Laienpatrons, w Bei
trage str. 3. Przeciwnego zdania broni'll Lippert str. 45. Schilling 
stl'. 450. 

29) O. 2. h. t. in Clement. 
30) O. 13. 27. X. de simonia V. 3, c. 2. de simonia in Extrav. 

commun V. 1. 
31) O. 2. 3. 13. 16. X. de concessione praebendae et ecclesiae 

non vacftntis III. 8., c. 2. cod. in VIto, Trid. sess. 24. c. 19. de 
reform. 

32) O. 24. 29. X, h. t, 
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uniewazniona 33); gelyby zas bez instytucyi prezent~ oelrzucH, s~uiy 
patronowi wyb6r, albo wniesc apelacn przeciw orzeczeniu biskupa, 
alba zmienic prezent~ 34); termin Iiczy mu si~ na nowo. J eieli 
natomiast biskup oelrzuci prezent~' ella niezelolnosci kanelydata, 
moie patron eluchown) tylko w przeci1l:gu pierwotnego terminu 
ponownie prezentowae i to tylko pod tym warunkiem, jezeli nie 
wiedziaf 0 niezelolnosci prezentowanego 35). Swiecki zas patron, 
moze w ci~gu pierwotnego terminu nawet wteely prezentowae, gdy 
mu niezdolnosc kandydata by~a znana; jezeli 0 niej nie wiedzia~, 
termin prezenty poczyna biedz na nowo 36). Zresztl} moze patron 
wniese apelacY1l: przeciw orzeczeniu biskupa, uznaj!);cemu kandydata 
niezctolnym; jezeli jeelnak apelacya uznana. zostanie jako nieuzasa
dniona, a tymczasem minie pierwotny termin, traci na ten raz 
prawo prezenty 31). Jeieli prezentowany prezenty nie przyjmie, 
takowej si~ zrzeknie lub przeel instytucy!); umad, poczyna si~ pa
tronowi Iiczye nowy termin celem ponowienia prezenty 38). 

Prezentowany nie nabywa skutkiem prezenty zadnych jeszcze 
praw na samem beneficyum; s.luzy mu tylko jus ad rem w obee 
biskupa, to jest moze si~ oel niego elomagae instytucyi. Nawet to 
jus ad rem jest tylko przy patronaeie duchownym bezwarunkowe. 
przy swieckim zas warunkowe, poniewai patron rna prawo zmienic 

33) C. 32. C. 16. quo 7. c. 14 X. h. t. 
34) Prezentowany przez patrona swieckiego a przez biskupa bez 

srusznej przyczyny odrzucony ma prawo zadac od biskupa nadania 
inn ego beneftcyum C. 29. X. h. t. v 

30) C. 7. §. 3, c. 20 X. de electione I. 6., c. 18. 26. de elect. 
in VIto r. 6. 

36) Ze patron nie traci prawa pOllownej prezenty, choc swiadomie 
prezentowar lliezdolnego, nie wypowiada wprawdzie. wyrainie c. 4. X. 
de ?fftcio judici~ ordin. IV. 31. na ktory sil,l zwykle poworujlJ;; ale 
przYJ~~o to zgodme od czasu glosatorow, p. gloss~ do cyt. c. 4 i F a
glla~l ~o~ment;. a~ C. ~ cit. n. 34. Z drugiej stl'ony niewlJ;tpliwie 
czymlj; zrod~a rozmc~ mll,ldzy patronem, co wiedziar, a patronem co 
niewiedzia! 0 niezdolnosci kand}'data (por. n. p. c. 7. §. 3. X. de 
electio~e I. 6); ,otoz roznica ta polega mojem zdaniem na tem, ze tylko 
?st~tmemu sl'uZ! ~owy tennin; tak W a 1 tel' stl'. 535, podczas gdy 
lllill. (n. p. Ph~lllPS ~II. 809: Schulte Lel'b. 323) przyznajlJ; wpra
:wdz1e patr?nOWl :w kazdYlll l'aZle prawo ponownej prezenty, ogranicza
HC go atoll do plerwotnego tel'minu. 

37) P. Schulte II. 694. 
3S) Argum. c. 26. de electione in VIto I. 6. 
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swoj~ prezentl2. W stosunku do patrona nie nadaje prezenta opa
trzonemu zadnych praw. 

bb) Inne prawa i obowi~zki patrona. 

§. 74. 

Prawo prezenty jest najwazmejszem, wszakZe nie jedynem 
prawem patrona; na podstawie fundacyi lub z mory samego prze
pisu Iub zwyczaju prawnego s!uzl} patronowi inne jeszcze prawa 
tak honorowe (jura honorifica, honores), jako tez materyalne (jura 
utilitatis). I tak: 

1. Ma patron pewne acz ograniczone tylko prawa wzgl~dem 
zarzlj;dn ma.il}tku koscielnego, 0 czem dok!adniej powiemy plZy 
prawie maj!);tkowem. Zadnlj; miarl} nie wolno mn mi~szac si~ do 
spraw czysto duchownych; przy wizytacyi moze miee udzia~ tylko 
w razie wyraznego postanowienia fundacyjnego 1). 

2. PobOr dochodow lub renty z majlj;tku koseielnego nalezy 
si~ patronowi tylko wtedy, jezeli to fundacya wyraznie zastrzegb 2). 

Z reszt!); s{uzy fundatorowi i jego potomkom, nie za~ innym 
nast~pcom w patronacie 3), tylko warunkowe prawo alimentacyi na 
maj!);tku koscielnem, mianowicie wtedy, jesli w niezawinione po
padl ub6stwo, trzecia osoba do dostarczania alimentow nie jest 
obowi~zana, a koscio~ wi~ksze posiada dochody, niz potrzeba na 
op~dzenie biezlj;cych wydatkOw 4). 

3. Procz tego ma.il} sobie przyznane patronowie prawa hono
rowe. I tak nalezy im si~ podczas publicznych processyi zaszczy
tniejsze miejsce (jus proeessionis), oso bna ~awka w kosciele, prawo 
umieszczenia swego herbu w kosciele (jus listrae), osobna wzmianka 
w modlitwach koscielnyeh (jus intercessionum), po smierei za~oba 
koscielna (jus luctus) i inne jeszeze honory, 0 ktorych rozstrzyga 
zwyczaj. 

1) Trid. sess. 24. c. 3 de ref. 
2) C. 4. 23. h. t. Trid. sess. 25. C. fl. de reform. 
3) PDlltificale Romanum de consecratione eC{llesiae: "quod s i 

fundator aut eins heredes casu ad egestatem pervenel'int, grata 
recordatione ecclesia fundatoris piam liberalitatem recognoscit" POI'. 
Krasinski str. 185. 

') C. 30. C. 16. quo 7., c. 25. h. t. 
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Pojmujij;c patron at jako odwzajemnienie za wyswiadczone,ko
scioJ'owi dobrodziejstwo, zapatrujij; sj~ nan ustawy koscielne jako 
na przywilej, i dla tego tez zobowi~znn na patrona nie nakJ'adaja. 
WJ'asciwie wi~c patron jako taki nie powinien ponosie d~iaro~, 
chyba ze je fundator wyraznie na siebie przyjij;t ScisJ'y atoli zwia
zek, jaki zachodzil mi~dzy patronatem a adwokacn L jednej, l1li~
dzy patronatem a posiadJ'osciij; ziemskf): z drugiej strony (p. wyz~j 
§. 67), staJ' si~ powodem, ze na patl'onach zaci~iyay r07;norodne 
zobowif):zania prawne. Majf):c adwokacn nad swym koscioJ'em, mial 
?o patron we wszystkich sprawach bronie i zast~"pywae sf):downie 
1 zasij;downie; b~df):c posiadaczem ziemskim, ponosiJ' wedJ'ug da
wniejszego. ~stl'oju panstwowego wszystkie niema] publiczne ci~zary, 
~ ~atel1l ~l:~ako w zast~pstwie swoich poddanych takZe ci~iary, 
JakIe pomese wypadfo na rzecz koseiofa. Nowsze czasy wiele pod 
tym wzgl~dem zmieniJ'y: obrona kosciofa pl'zy dzisiejszych upo
rZf):dkowanych stosunkach prawnych nie rna jU7; tego, co dawniej 
znaczenia, a stracila je zupe:tnie, gdzie jak n. p. w Austryi, pan
stwo przez wJ'asne swe organa zapewnia kosciofowi i instytutom 
koscielnyin nalezyte w interesach prawnych zastlipstwo 5)'. Gdy 
daJej skutkiem zniesionego poddanstwa posiadacze ziemscy prze
stali bye panami w dawniejszel1l s~owa znaczeniu. nie mozna tez 
byJ'o po nich wymagae 8wiadczeil, jakie wbsni~ z tego powodu 
na nich ci~zyly. Zobowif):zania patronatowe s:tusznej uIegfy redukcyi, 
calkowicie nie ustafy, bo praktykowane od niepami~tnych czasow 
nabraly cechy ci~zaru gruntowego. Wrocimy do ci~zarow pah'o
natowych, mowif):c 0 kosztach stawiania i utrzymywania budynkow 
koscielnych i parafiaInych 6). 

d) Zgasni~cie patronatu. 

§. 75. 

Prawo patronatu gasme: 

1) Jezeli podmiot takowego przestaf istniec; a wi~c patronai 
8ciMe osobisty, przez smiere patrona, f<tmilijny przez wygasni~cie 

5) W Austryi powolana jest do tego prokuratorya skarbu. 
6) Glossa (ad c. 25. h. t.) streszcza prawa i obowiazki patrona 

w dwuwierszu: v 

Patrono debetur honos, onus, utilitasque 
Presentet, praesit, defendat? alatur egenus. 

315 -

uprawnionej rodziny lub linii; patronat sruz~cy korporacyi prze'L 
zgasni~cie korporacyi 1). 

2) W skutek zupernego zniszczenia kosciofa podleg£ego patro
nato wi , jezeli patron w terminie przez biskupa oznaczonym niechce 
go na nowo wybudowac Iub uposazye 2). 

3) W skutek zrzeczenia· si~. Poniewaz patronat z poj!2cia 
swego 'jest czystem prawem, bez wzajemnych ci~zarow, a po
niewaz kazdemu praw swych zrzekae sif2 wolno, wif2c gdzie patro
nat zatrzyma£ swa ceche, tam niew~tpliwie pa,tron moze go sift 
zrzec i ni~ potrzeba na t~ przyzwolenia wradzy koscielnej 3). Ina
c7,ej rzecz si~ rna, gdzie z mocy fundacyi, lub te7; prawa partyku
larnego porf):Czono z patronatem ci~zary a mianowicie ciftzar bu
dowy koscielnej. Patronat przybiera wtedy charakter stosunku obu
stronnego, zniesienie kt6rego nie moze juz bye pozostawione woli 
jednej tylko strony. W takim razie zrzeczenie si!2 patronatu, jezeli 
rna miee skutek prawny takZe co do ci~zarow, musi bye przyj~tem 
od biskupa. Prawo austryackie nie pozwala zrzekae sif( patronatu 
bez zabezpieczenia ci~zarow 4). 

Zrzeczenie si~ patrona moze bye zreszt~ albo wyrazne alba 
domniemane; ostatnie ,wtedy, jesli zezwala na tak~ prze)llian~ be
neficyum, z ktorij; patronat nie da sif2 pogodzie, n. p. inkor~oracn 
albo unio per confusionem. Przy unii per aequalitatem traCl patro
nat tylko w-tedy, jezeli go sohie wyraznie nie zastrzeg~ 5). 

4) Za kar~ traci patron swe prawo, jezeli sprzedaje Iub ku
pU.Je patronat 6), jezeli przyw£aszcza sobie dobra koscielne 7) Iub 

1) P. pismo arcyb. Rauschera do kardyna~a Viale-Prela z 18. 
sierpnia 1855. zawieraj~ce dodatkowe wyjas~ienia do kon~ordatu n. 18 
(Heyzmann Najnow~ze. prawa . s~r. 43.) ,:81 forsan eve.n~at ut corpo
ratio quae dam eccleslastlCa legltIme suppnmatur, bene~c1a, ad qu~e 
presentaverat, liberae collationi episcopaU reddentur, III quantum Id 
canonum canones praescribunt." 

2) P. orzeczenie kongregacyi trydenckiej z 3. sierpnia 1686. 
Richtera Trident. p. 121. n. 4. 

3) O. 1. h. t. in VIto ,,8i laicus jus patronatus eccles~ae sib~ 
competens eidem vel alteri ecclesia~ ... d~xerit confe~endum. hUJusmodi 
collatio quam:v:is absque as sensu ep1scop1 facta fuent, efficax est cen
senda. " 

4) Dekrety nadworne z 3. wrzesnia i 19. paidz. 1784. 
5) O. 7. X. de donationibus III. 24. 
6) Trid. sess. 25. c. 9. de reform. 
V) Trid. sess. 22. C. 11. de reform. 
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klerykow koscio~a patronackie!5o czynnie zniewazy 8). Oi~zary pOZO
stajl); w takim razie nadal przy patronie . 

. . 5) Jez.eli biskup naby~ prawo patronatu we w~asnej dyecezyi, 
gasn~e OSObIsty patronat consolidatione, gdyz prawo i obowil):zek 
w. teJ samej schodzl): si~ osobie. Rzeczowy zas patronat pozostaje 
me~aruszony, co ma praktyczne znaczenie, gdy grunt uprawniony 
na mnego plzejdzie w£asciciela 9). 

6) Non usu, to jest przez samo niewykonywanie, chocoy d~u
goletnie niegasnie prawo patronatu, tylko prezenta na ten raz 
?r,ze?ho~zi na biskupa. Mozna jednak utracic prawo prezenty, 
JBzeh blSkup z mocy zasiedzenia nab~dzie prawo wolnej kollacyi, 
na wzor usucapio Iibertatis. Nastl):pi to wtedy gdy biskup zaprze
ezywszy patronowi prawa sam przez 30, a jesli idzie 0 patronat 
~uchowny przez 40 lat, bene:ficyum nadawaJ' w dobrej wierze, to 
Jest w mniemaniu iz mu sfuzy lib era collatio, a patron przeciw 
temu sitz nie .zaliJ' 10). 

Niekiedy nie gasnie patronat caJ'kowicie, lecz prawa z niego 
wyp~ywajl);ce na czas pewien nie mog~ byc wykonywane. Miano
wicie: 1) jezeli ten, na ktorego przeszedJ' grunt uprawniony nie 
jest zdolny byc patronem; 2) jezeli zaidl); takie okolicznosci, ktore 
czynil): niezdolnym do nabycia pa,tronatu, w szczegolnosci jezeJi 
patron popadJ' w kll):twtz witzkszl);; 3) jezeli patron prezentuJac staJ' 
sitz winnym symonii 11). WedJ'ug prawa austryackiego ni~ moze 
bye wykonywane prawo patronatu, jesli dobra uprawnione naleza 
do masy konkursowej 12). 0 

8) C. 12 X. de poenis V. 37. 
9) P. 0 tej kwestyi Schlayer Ueber den Verlust des Prasenta

tionsrechtes durch Consolidation, Beitrage ~tr. 77. Schulte Lehrb. §. 
82. n. 5. 

. .10) Na to godz'l;. si§ teraz niemal wszyscy, p. Sc'hulte II. 703, 
PhIllips VII. 835 Richter str. 573, podczas gdy dawniej, wycho
dZ1J:c z mylnej zasady, ze non usu gasn~ wszystkie pra,wa, utrzymy
wano zwykle, ze mozna utracic patronat przez samo niewykonywani~' 
tak jeszcze Lippert §. 80. ' 

11) .W. tym ostatnim ~rzypadku przyjmuje wielu - Lippert §. 
80.! SChlll.lUg str. 68. GlUzel str. 151 - zupeJ'n1J: utrat§ prawa, 
co Jednak me ma podstawy. SJ'usznie wywodzi Schlayer (Ueber den 
Verlust des Prasentationsrechtes als angebliche Folge simonischer Pra
sentatio~, . B~itrage str. 31), ze utrata prezenty jest tylko skutkiem 
exkom~ll1kl, Jaka ~potyka patrona, ze wi§c ustaje za zdj§ciem kl1J:twy. 
POl'. Jednak przeClW Schlayer'owi recenzya Schulte'go w Bonner 
Theolog. Literaturblatt 1866 Nr. 21. v 

12) Dekret na.dw. z 6. wrzesma 1799. 
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11'. KonklU'S i examin konkursowy *). 

§. 76. 

Ktokolwiek naznacza duchownego na wakujl);ce bene:ficyum, 
winien wybrac kandydata uzdolnionego i godnego (personam ido
neam et dignam); biskup gdy rozdaje bene:firya per liberam colla- " 
tionem, tudziez patron duchowny z pra wa Sl); obowitzzani dac pier
wszenstwo najgodniejszemu (digniori) 1). Przepis ten tyczy sitz 
wszystkich urztzdow koscielnych; ale najtroskliwiej zalecajl); go 
ustawy co do bene:ficyow dusz-pasterskich, szczegolnl); do tego 
przywiltzujl);c wagtz, aby takowe dostawa£y sitz w r~ce ludzi sumien
nych i zdolnych, ktorzy pod kazdym wzgltzdem dorosli obowiltzkom 
swego urztzdu 2). Azeby miec dostatecznl): w tej mierze rtzkojmitz, 
przepisal sobol' trydencki 3) dla rozdawnictwa bene:ficyow parochial
nych osobny tryb posttzpowania, na dwoch gfowniepolegaj~cych 

zasadach: po pierwsze, ze kazdemu dac nalezy sposobnosc wspM
ubiegania sitz 0 wakuj~ce bene:ficyum, po drugie, ze wszyscy kom
petenci majl); sitz poddae examinowi, wynik ktcirego rozstr;t;yga 0 

witzkszej lub mniejszej godnosci kandydata. Jedno i drugie zowilt 
konkursem (concursus). Ustawtz trydenckl); 0 konkursie parochial
nym uzupeJ'niJ'y konstytucye poiniejszych papiezow, mianowicie 
Benedykta XIV., ktory bardzo dokJ'adne w tej materyi wydaJ' 
postanowienia.. Na tych przepisach oparte jest prawo powszechne, 
ktcire atoli w wielu dyecezyach albo weale nie weszJ'o w zycie ') 
albo znaeznym ulegfo mody:fikacyom. W Austryi zwfa,szcza rozwintzfa 
si~ instytucya konkursow parochialnyeh raczej na podstawie usta
wodawstwa panstwowego, niz koscielnego. Pod wpJ'ywem systemu 

*) Literatura Benedictus XIV. De synodo dioecesana 1. 4. 
c. 7. - Bouix De parocho (1855) P. III. sect. 3. p. 335. - Ginzel 
Die Pfarrconcurspriifung nach Staats- u. Kirchellgesetz 1854. - Kurze 
DarsteUung del' Praxis des Concurses, Archiv ·II. (1857) 385 . .0-

Ph illi P s VII. §. 408 - 411. 
1) Trid. sess. 24. c. 18. De reform., i nizej cytow. konstytucya 

Benedykta XIV. "Redditae nobis." 
2) Konstytucya Benedykta XIV. "Cum illud" (p. niZej n.5) 

poczyna si§ od sJ'ow: "Cum illud semper plurimum formidaverit eccle
sia catholica, ne indignis quihusque et extra sacerdotale meritum 
constitutis cum animarum et dominici gregis custodia crederetur." 

3) Trid. sess. 24. C. 18. de ref. 
4) N. p. we Francyi, p. Andre Droit conon II. 35B. 
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J6zefinskiego okresliJ'y przepisy rZ1);dowe bardzo szczegOJ'owo spos6b 
post~powania przy l'ozdawnictwie beneficy6w, a dJ'ugoletnia pra
ktyka tak oswoiJ'a z niemi wfadze koscielne, ze gdy przywrocono 
koscio1'owi pod tym wzgl~dem swobod~, sami biskupi uprosili od 
papieza dyspens~ od przepisow pmwa powszechnego i upowaznie
nie trzymanin si~ dotychclasowego zwyczaju 5). Tak wi~c i dzis 
jeszcze prawo partykularne austryackie co do konkursow parochial
nych rozni si~ pod wielu wzgl~dami od prawa powszechnego. Roz
nice te wytkniemy, przeszedJ'szy wpierw szczegOJ'owo postanowienia 
prawa powszechnego. 

r. Pra wo powszechne 6). Na podstawie konkursu rozdawac 
nalezy .beneficya duszpasterskie wolnej kollacyi papieskiej (benef. 
reservata, p. nizej §. 82) i biskupiej, tudziez podlegaj1);ce patrona
to wi duchownemu 7); nie tyczy si~ wi~c beneficy6w patronatu 
swieckiego 8) lub mi~szanego 9). Procz tego niepotrzeba konkursu 
przy parafiach inkol'porowanych pleno jure 10), pl'Zy parafiach za-

5) Konkordat postanowH w artykll1e 24, ze wszystkie probostwa 
rozdawane b§d~ na podstawie publicznie rozpisanego konkursu i z za
chowaniem przepisow soboru trydenckiego. Na prosb§ biskupow, aby 
ich zwolnie od scis:tego przestrzegania rzeczonych przepisow, odpowie
dzia:t papiez w pismie "Singulari quidem" z 17. marca 1856. (Heyz
mann stl'. 71) ze gotow jest udzielie dyspensy, ale kaZdemu bisku
powi Z osobna, stosownie do odr§bnych stosunkow i zwyczajow, jakie 
w jego dyecezyi istniej~. Gdy w skutek tego biskupi wykazali zwyczaj 
praktykowany w swych dyecezyach, wyda:t papiez kaZdemu z nich oso
bn~ dyspens§ na lat dziesi§e (facultates decennales, p. text w Ar
chiv II. 210., Ginzel Kirchenrecht, Codex p. 161) ktor<t potem na dal
szych lat dziesi~e ponowiono. 

6) GJ'owne irOd.:ta S<t: Trid. sess. 24. C. 18. de reformat, kon
stytucye Piusa V. "In conferendis beneficiis" z 18. marca 1567 (Bull. 
IV. P. 2. pag. 362, Richter Trident. p. 576. z myln<t dat~), Bene
dykta XIV. "Cum illud" 14. grudnia 1752 (Bull. Bened. XIV. t. I., 
Richter Trid. p. 578), tegoz "Redditae nobis" z 9. kwietnia 1746 
(Bullar. Bened. XIV. t. II. Richter Trid. 586). 

7) Trid. cit. ikonstyt. "In conferendis;" i "Cumillud" §.19. 20. 
8) Trid. cit. tylko jezeli patron prezentowa:t kilku, albo kaidy 

z wsp6:tpatronow inn ego duchownego, ma.i~ si§ kandydaci poddae exa
minowi konkursowemu, Bened. XIV. De synod. dioec. IV. c. 8. num. 9. 

9) P. orzeczenie kongregacyi trydenckiej 5. lutego 1628. Richter 
'frid. p. 379. n. 2. 

10) Konstyt. Piusa V. "Ad exequendum" z 1 listopada 1567. Bull. 
n. 259; jezeli inkorporacya dotyczy tylko temporaliow, nalezy odpra
wie konkurs" p. orzeczenie kongreg. tl'yd. z 30 maroa 1737. Richter 
Trid. 379. n. 1. 
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konnych i pOfi);czonych z kapituJ'i); lub kollegiat1);, jezeli dusz opiek~ 
sprawuje ca£e kollegium 11). Zl'eszt1); zas wolno odst~pic od kOll
kursu tylko przy parafiach bardzo ubogo dotowanych, dalej gdy 
pomimo dwukl'otnego wezwania nikt si~ nie zg£osil, lub gdy roz
pisanie konkursu mogJoby wywoJ'ac spory i zawikJ'ania 12). W kaz
dym innym razie udzielenie beneficyum bez konkursu jest niewa
zne 13). - Konkurs parochialny skJ'ada si~, jak juz nadmienilismy, 
z dwoch odr~bnych aktow: z wezwania kompetentow, czyli rozpi
sania konkursu, i examinu konkursowego. Rozpisac konkurs rna 
biskup, w jego zast~pstwie takZe wikal'Y generalny (lub konsystorz), 
w czasie wakansu wikary kapitulny, wzywaj1);c edyktem kompeten
tow, aby w oznaczonym tel'minie, z reguJ'y nie dJ'uzej jak w dwa
dziescia dni 14), zgJ'osili si~ w kancelaryi biskupiej z odpowiedniemi 
dokumentami. W olno jednak biskupowi, gdzie taki zwyczaj od 
dttwna istnteje, pomin1);c fOl'm~ publicznego edyktu; wowczas kan
dydat6w do .konkursu oznacza biskllp i patron, a wolno tez komu
kolwiek wskazac innych jeszcze kompetentOw 15). Do konkursu 
stani);c moglj; wszyscy duchowni z wyj!):tkiem zakonnik6w 16); wy
kluczyc moze biskup jedynie tych, co si~ dopuscili wyst~pku 17). 
Nawet duchownych obcej dyecezyi nalezy przypuscic, 0 ile prawo 
partykularne wyrainie :,;i~ temu nie sprzeciwia. 

Kompetentom zgJ'aszaj1);cym si~ do konkursu wyznacza biskup 
termin do examillu, kt6ry odbywa si~ przed examinatorami umysillie 
ku temu ustanowionymi. N ominacya tychZe nalezy wJ'asciwie do 
sYllodu dyecezyalnego i sti);d zowi1);. si~ e x a 111 ina tor e s s y n 0-

d a Ie s 18); odk1);d jedllak przestallo odprawiac regularnie synody, 

11) P. Phi 11 ips VII. 577.; natomiast potrzebny konkurs, jezeli 
prebenda parochialna po:t~czona jest z prelatur~ p. Benedykta XIV. 
discursus in causis Nucerina et Cassanensi z r. 1720. §. 19. Richter 
Trid. 385. 

12) Trid. cit. 
13) Con st. "In conferendis" §. 3. 
14) Trid. cit. cOl1stit. "In conferel1dis" §. 5; termin z waznych 

powod6w moze bye przedJ'uzony p. orzeczenie kongregacyi z 30. marca 
1737. Richter Trid. 380. nr. 10. 

15) Trid. cit. 
16) Por. orzeczenia kongregacyi, ktore podaje Ferraris Prompt a 

biblioth. v. concursus nr. 38. sq. 
17) P. orzeczenia kOl1gregacyi, w Richtera Trid. p. 381. n. 14. 

15. 16. 
18) Trid. 1. cit.; wybiera ich synod w:tasciwie na rok, ale wy

brani zatl'zymuj~ mandaty az do przysdego synodu, dokitd ich przy-



otrzymali biskupi prawo mianowania examinatorow za zgodlj; kapi: 
tu~y. Biskupi austryaccy upowaznieni s~ do tt'go z moey osobneJ . 
dyspensy kongregaeyi trydenckiej co trzy lata ponawianej 19). Exa-
minatorowie przez biskupa, w zasttzpstwie synodu powo£ani, zowi~ 
sitz examinatores prosynodales; urz~d ieh gasnie, skoro 
zbierze sitz synod dyecezyalny 20). Examinatorow ma bye na kazdlj; 
dyecezy~ co najmniej szeseiu, zazwyezaj bywa ieh witzcej, w austry
ackich n. p. dyeeezyaeh dwunastu 21); powojae ieh nalezy przede
wszystkiem z pomitzdzy doktorow, magistrow 1 licencyatOw teologii 
lub prawa kanonicznego 22), co atoli koniecznem nie jest 23). Po 
nominaeyi zjozyc maj~ w obec synodu lub w rtzce biskupa przy
sitzgtz, ze sumiennie pe£nie btzd~ swe obowilj;zki 24). Z gron~ ty~~ 
examinatorow wyznaeza biskup na kazdy konkurs przynaJmmeJ 
trzech, ktOrzy pod jego lub jego zasttzpey przewodnictwem stano
wilj; komisYl); examinacyjnlj; 25). Sposob examinowania przepisuje 
szczeg6~owo konstytucya papieza Benedyhta XIV. z 1'.1742, poczy
najlj;ca sitz od slow "Oum illud" 26): najpierw odbywa sil2 pod klau
zurlj; examin pismienny, przy ktorym wszyscy kandydaci te same 
otrzymuj~ pytania, poczem nasttzpuje examin ustny. Przy jednym 

najmniej jest szesCiu. Biskup. tylko w e~l!:gu r,oku ~ia!10w~c .moze, ~a
st~pcow (subrogare), jezeli hczba exammatorow zeJdzlC mzeJ SZeS?lU; 
p. dekret Klemensa VIII. z r. 1593, Benedykta XIV. De synodo dlOe
cesana t. IV. c. 7. n. 7. 8. 

19) Text tych facultates triennales podaje Heyzmann. Najno
wsze prawa str. 301. 

20) P. cytowane w poprzedniej nocie facuItates:... "omnium 
vero, etiam dicto termino durante, exspiret potestas, quando celeb rata 
fuerit synodus. H 

21) Cyt. facuitates triennales. 
22) Trid. 1. cit. 
~3) Benedictus XlV. De synodo dioec. 1. IV. c. 7. n. 4. 
24) Trid. 1. cit.; konkurs odprawiony. przed exami~atorami n~eza

przysi~zonymi jest niewazny, p. orzeczeme kongregacYl z r. 1628., 
kt6re przytacza F err ari s Prompt. bibl. v. Concursus n. 40. 

25) Trid. 1. cit. 
25) P. wyzej n. 6; b~dl!:c jeszcze sekretarzem kongregacyi try

denckiej wypracowaJ Prosper Lambertini, p6zniejszy papiez Benedykt 
XIV., w r. 1720. projekt odprawiania examinow konkursowych (podany 
w Richtera Trident. p. 382. n. 29.), kt61y zatwierdzony pr~ez kon
gregacH og~oszony ;ostaJ' e!1cyklikl!: Klemens~, XI. z 1.0' st~czma 1721. 
Ta encyklika powtorzona Jest w konstytucYI. "Cum dlud. Przedtem 
odbywaJ'y si~ examiny tylko ustnie. 
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i drugim slj; przedmiotem examinu nauki teologiczne, mianowieie 
dogmatyka, teologia moralna, i prawo kanoniezne, przy ustnym 
maj~ sif2 nadto ptzekonac examinatorowie 0 kaznodziejskiem uzdol
nieniu kandydata 27). Po odbytym w ten sposab examinie orzeka 
komisya, ezy kandydat jest uzdolniony; podstawy orzeczenia. atoli 
nie stanowiwyJl:);eznie wynik examinu pod wzglf2dem naukowym 
(quoad scientiam); komisya ma nacito sumiennie zbadac wszelkie 
inne przymioty i stosunki kandydata i uwzgl~dniajl:);c wszystkie te 
okolieznosei orzee, ezy moze mu bye udzielone wakujlj;ee wjasnie 
benp,ficyum 28). Uchwaia komisyi zap ada wif2kszosei~ g~osaw; prze
wodniezl:);ey g~osuje tylko· w razie rownosei gJ'osaw 29). Orzeezenie 
opiewa na aprobacn lub reprobaeYl:);, nie wdaj~c sill zreszt~ w kla
syfikowanie aprobowanych. - Z aprobowanyeh przy exarninie kon
kursowym ma przy benefieyach w01nej kollacyi tuelziez kollacyi 
papieskiej sam biskup, przy benefieyach patronatu duchownego 
patron wybrac najgoelniejszego 30), eo oznaczajlj; wyrazem p rae
eli g ere. W powyzszy spos6b nalezy oel pr"~wiae takZe konkurs, 
gely zawakuje prebenda teologa i peniteneyal'yusza (p. stl'. 191) 
przy kapitujach i kollegiataeh 31). 

Przy benefieyach patronatu swieckiego nie ma konkursu; pre
zentowany poeldae sif2 ma jedynie examinowi, ktary zreszt~ nie 
rozni sill od examinu konkursowego 32). 

Kto wynikiel11 konlmrsu mieni sill pokrzYlVdzonym, moze ape
lowac w zwyk~ym toku instancyi. W szezegalnosei skierowana jest 
apelaeya albo przeciw orzeezeniu komisyi examinacyjnej (appellatio 
a mala relatione examinatorum), albo przeeiw wyborowi biskupa, 

27) Facultates trienllales §. 2 i konstytucya "CUlll illud" §. 16. IV, 
28) Trid. 1. cit. "Peracto deinde examine renuncientur quotcun

que ab eis idonei judicati fuerint aetute, moribus, doctrina, pru
den tia et aliis rebns ad vacant em ecclesiam gubernandam opportu
nis. " 

29) Trid. 1. cit. 
30) Trid. cit. i konstytucya "Redditar nobis" (p. not~ 6). Przy 

beneficyach patronatu duchownego, na kto1'e wyjl}tkowo nie instytuuje 
biskup lecz kto inllY, praeelectio nalezy si~ biskupowi; oznaczonemu 
przez niego musi patron dac prezent~. 

31) Konstytucya Benedykta XIII. "Pastoralis officii" z 19. maja 
1725. Fer r a l' i s Prompta bibliotheca v. canonicatus. 

32) Trid. L cit. "Quodsi juris patronatu8 laicorum fUel'it, debeat 
qui a patrono praesentatus fuerit, ab eisdem deputatis ut supra exa
minari et non niiili idoneus fuerit admitti." 

RITTNER, Pro koscielne. 21 
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gely tenze z posrOd aprobowanyeh daf pierwszenst;vo mniej godnemu 
(appellatio ab irrationabili judicio episeopi), albo przeciw wyborowi 
patrona duehownego, w ktrlrym to razie jest wfaseiwie skarg1): 
i idzie w pierwszej instaneyi przed biskupa. Dawniej gdy exftmin 
odbywa[ si~ tylko ustnie, poddawa~ si~ apeluj1):cy ponownemu exa
minowi przed s~dzi1): wyzszej instancyi, alba sam albo wraz z kan
dydatem, ktorego biskup uznaf goclniejszym 33). Byfo to post~po

wanie bardzo rozwlek~e i uci1):zliwe, zwfaszcza ze n[tjcz~sciej ape
laeya opierafa si~ 0 Rzyl11. Odk1):d nastafy exall1iny pismienne, 
okreslollo tez inaezej post~powanie apelacyjne 34). Apelacy1): wnieM 
nalezy najdalej w dziesi~e dni po instytucyi; biskup przedkfada 
wyzszej instancyi wszystkie akta tyez1):ce si~ konkursu, dodaj1):c ze 
swej strony w dok~adnem sprawozdaniu potrzebne wyjasni('lnie i na 
tej jedynie podstawie orzeka s~dzia wyzszy, albo odrzucaj1):c apela
cn, albo uznaj~c reprobacn jako nies4'uszll~. W ostatnill1 wypadku 
moze Zll()WU albo wprost orzec aprolncY1):, alba zarz1):dzie ponowny 
examin przed innymi examinatorami. F'rzeciwko c1wom orzeczeniom 
jec1nobrzmi1):eYll1 nie sJ'uzy c1alsza ape1aeya. W ogole zas nie ma 
takowa skutku zawieszaj1):cego) appellatio est devolutiva non suspen
siva, to znaczy biskup pomimo wniesionej apelacyi moze przyst1):
pic c10 instytucyi. Tylko gdy biskup w skut,ku skargi ]Jol1lini~tego 

uchyli wyb6r patrona c1uchownego, uznaj1):c zal1):cego si~ jako go
c1niejszego, nie moze go instytuowae, pok1):c1 apelacya przeciwnika 
nie jest ostatecznie rozstrzygni~ta 35). 

II. Podczas gdy wedfug powyzszych przepisaw prawa po
wszechnego konkul's dotyczy zawsze tylko oproznionego w~asnie 
beneficyum i przy kaZdym wakansie ealkowicie na nowo musi bye 
odprawiany: odroznia prawo austryackie 36) c1wojakiego rodzaju 
konkursy. Jeden jest ogoIny, to jest odbywa si~ bez wzgl~du na 
poszczego1ne beneficyum, ale jest warunkiem kompetowanil:', 0 wszel-

33) Constit. "In conferendis" §. 7. nst. 
34) Encyklika Klemensa XI. z 10. stycznia 1721 konstytucya 

"Cum illud." 
35) Constit. "Redditae nobis." 
38) Takowe opiera si~ obecnie na nadzwyczajnem upowazmemu 

papieskiem na lat dziesi~c udzielonem, p. wyzej not~. 5. Dla archi
dyecezyi lwowskiej fac. wydano instrukcy~ z 31. marc a 1859. (Curren
dae ex 1859 Nr. 5), dla grecko-katol. z dnia 1/13 marca 1871. kt6re 
w mysl przytoczonych w texcie zasad okreslajq, szczeg01:owo spos6b 
odprawiania konkursu. 
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kie beneficyum duszpasterskie 37). Przedmiotem tego ogolnego kon
kursu jest wyJ'1):cznie naukowe uzdoinienie kanclydatow, jestto exa
min quoad scientiam. Drugi konkurs odprawia si~ dopieI'o, gdy 
zawakuje beneficyum; celem jego jest wybor najgodniejszego kan
dyc1ata na to w1asnie beneficyum z pomi~dzy kompetentow, ktorzy 
jui w konkursie ogolnym aprobowani zostali quoad scientiall1. - '1'0 
jest jedna zasac1nicza roinica mi~dzy prawem powszechnell1 a par
tykularnem austryackiem. Druga niemniej wazna polega na tem, ze 
wedJug prawa austryackiego wszystkie beneficya duszpasterskie, 
a wi~c takze beneficya patronatu swieckiego i mi~szanego, rozda
wane bye musz1): na podstawie konknrsu 38). 

Ogainy exall1in konkursowy oc1bywa si~ w kaidej dyecezyi 
dwa razy do roku, zazwyczaj na wiosn~ i w jesieni; ustawy dye
cezyalne przepisae mog1): warunki przypuszezenia 39). WedJ'ug dzi
siejszt:j pI'aktyki przyj~tej na wied611skim zjezdzie biskupow w 1'. 

1849 i 1856 40) mog1): si~ poddae konkursowi duchowni nieskazi
telnych obyezajow, ktorzy albo przez trzy lata peJ'nili obowi1):zki 
c1uszpasterskie samoistnie Iub jako pomocnicy, albo tei przynaj
mniej od pi~ciu 1a1; sfnchali spowiec1zi. Examin odbywa si~ przed 
examinatorami synodalnymi Iub prosynoc1aInymi w sposob prawem 
powszechnem przepisany. Aprobowani mog1): przez nast~pllych szesc 
lat kompetowac 0 kaide beneficyum; po upJ'ywie tego czasu musz1): 
celem uzyskania beneficyum poddac si~ na nowo examinowi. Biskup 
moze wysJ'uchawszy zclania examinatorow c1yspensowac od examinu 
c1uchownych, ktOrzy sprawuj1):c przez c1fugie lata zaszczytnie urz~dy 
koscielne c1a1i dostateczne dowocly swego uzc101nienia; examinatoro
wie samem prawem s1): uwolnieni. 

Jeieli tedy w Austryi zawakuje probostwo, oznajmia to kon
systorz publicznem ogfoszeniem, czyli rozpisuje konkurs, nazna
czaj1):c termin do wspMubiegania si~. Kompetowae mog1): jedynie 

37) Zaprowadzify go naJp16rw przepisy J 6zefiliskie, mianowlCle 
dekrety nadworne z 9. lutego 1784. 24. grudnia 1785, 12. i 19. sty
cznia 1786. 2. sierpnia i 10. pazdz. 1787. 

38) Dekrety nadworne z 19. czerwca 1782, 11. marca 1783, 
konkordat artykuf 24.; por. wyzej str. 309. 

39) Facultates decennales §. 2. "ut autem sacerdotes admittantur 
ad eiusmodi concursus, iis dotibus pollere debent, quas sacri canones 
et lex dioecesana postulant." 

40) P. Archiv t. 3. str. 83. POl'. §. VII. instl'ukcyi dla dyecezyi 
lwowskiej. 

21* 
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duchowni, ktorzy nie dawniej jak przed szescm laty zdali 7. pomy
slnvm skutkiern examin konkursowv quoad seientiam lub wVJ'atkowo 

.; "" J '" 

zwolnieni Sil; od tego examinu. Komisya, zloiona z examinatorOYI' 
sYllodalnych lub prosynoelalnych, baela kwalifikacyij; kOll1petentow 
i orzeka 0 kaidYll1, ezy zelolny jest zajil:e wakujf!:ee benefic-yum. 
Z aprobowanyeh wyhiera biskup przy beneficyach wolnej kollaeyi 
najgoc1niejszego, przy benefieyaeh patronatowych prezentuje. patron 
stosowllie do plZepisow, 0 ktorych rnowilisrny w sie 73. 00 do 
apelacyi obowi~zuj~ podalle wyzej przepisy prawa powszeehllego. 

C. Ins t y t u c yak a non i c z n a. 

a) Ogolne zasady. 

§. 77. 

Oznaezenie osoby na wakuj~cy urzil:d koscielny nie przAlewa 
na ni~ jeszeze wfadzy z tym urz~dell1 pol~ez(ll1ej: w£asciwe nada
nie urz~du jest wyp:tywem osobnego aktu, ktory zawsze wyjse 
rnusi od wJ'adzy koscielnej. Ten akt l110C~ ktorego wJ:adza koseielna 
nadaje urz~d koseielny, zowie si~ institutio eanonica, alba 
institutio eollativa. 

JYlusil11Y tu poczynie kilkr, uwag co do terl11inologii, ktorejsrny 
w jedl~yrn z poprzednich §§. dotkn~li tylko pohieznie (§. 60) 1). . 

ZrodJ'a uzywaj~ wyrazow e 011 a ti 0, 13 r ovi sio i ins ti tu ti 0 
w tern samem znaczeniu, rozull1iej~c przez nie caJ'y akt nadania 
benefieyum, a wi~c oznaezenie osoby i wJasciwe przelanie nrz~du 2). 
Dopiero w nauce pocz~to przywi~zywae do kazdego z tych wyra
zow osobne po ez~sci znaczenie. J uz glosatorowie odrozlliaj~ nie
kiedy instytucyij; od kollaeyi, nazywaj~c instytueyij; nadanie na 

1) POI'. Phillips §. 399. Encyklopedya koscielnn v. Instyt~bcya 
kanonicfJna VIII. 214. 

2) Tak collatio: c. 28. X. de pl'flebendes et dignitatihus III. 5. 
c. 4. 5. 14. X. de concessione pmebendae et ecclesiae non vflcantis 
III. 8., C. 2. X. ne sede Vflcante flliguid innovetur III. 8. --Pl'ovisio: 
C. 27. 42. X. de rescriptis I. 3., c. 13. 14. X. de concess pmeb. III. 
8, C. 12. de rescl'iptis in VIto I. 6. - Institutio: C. 11. X. de 
praebend. III. 5. i napis tytuh 7. ksi~gi III. (X.): de institutionibus. 
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poelstawie prezenty, kollaeYil nadanie wolne 3); W tem znaczeniu 
uzyte s~ oba wyrazy 1'1' jednej elecl'etalis Bonifacego VIII. 4). We
d£ug tej terminologii, byJ'aby tedy provisio wyrazem najogolniej
szym na oZllaezenie (;aJ'eg'o i kazdego aktu nadania, collatio ozna
c:zalaby takze akt nadania, ale tylko przy beneficyach wo1nej 
prowizyi, institutio wresz(:ie wJ'asuiwy akt nndanii', 'v przeciwsta
wieniu do oznaczenia osob)'. Gdy jednak ta tennino1ogia nie zdo
~a~'a .. si~ ustalie, nabra~ly wyrazy collatio i institutio obszerniejszeg'o 
I sClsle.Jszego znaezema. Ohc~e to ostatnie w nicw1);tpliwy wyrazie 
spos6b, dodawano bliisze okreslenie. Zt1!d powstaJ'y llazwy collatio 
libera na ozn&,czenie wolnego nadania hiskupiego (takie' proyisio 
libera, Gollatio w seislejszem znaczeniu), a institutio eollatim s. 
eanonica na oznaczellie vdaseiwego nadania, W odroznieniu oel 
designatio personae. Przy wolnej kollacyi designatio personae nie 
stanowi osobnego aktu; tu wi~c collatio i institutio canonica s1); 
jedno. 

Pomin1);wszy przepisy dotycz~ce oznaczenia osoby, 0 kt6rych 
juz byJ'a mowa w poprzednich §§., zawi::,J'a instytucY8, od nast~pu
j1!eyeh wymogow prawnyeh: 

1) N adany bye moze tylko urz~d juz oprozniony; ro.zdawania 
a nawet . przyrzekania beneficyow na wypadek wakansu czyli tak 
zw. exspectativae wzbroni£ juz trzeci sobOl' lateranenski (1'. 
1179), uwazaj~e jako rzecz niegodzi w~, ze opatrzony niejako wy
ezekiwae rna smierci beneficyata 5). Bonifacy VIII. i'ozszerzyJ' ten 
zakaz takie nft og61ne expektatywy, Ilie odnosz~ce si~ do pewnego 
oZllaczonego benefieyulll, leez zawieraj~ee przyrzeczenie nadania 
w przysz{osci jakiegokolwiek benefieyulll 6). Mimo te zakazy jednak 
Ilie ulltawal'y expektatywy, zwfaszcza, ze 8ami papieze bardzo ez~

sto rozdawali w ten 8p080b nizsze benefieya, zastrzezone swej kol-

W tem samem znaczeniu uzywajij; jeszcze zr6dJ'a wyraz6w: donatio 
i concessio n. p. 1'1' napisie ks. III. tyt. 8. (X): de concessione prae
hendae et ecclesiae non vacftntis. 

3) Glossa ad rubric am tit. de institutionibus in VIto III. 6. 
4) C. 16. de praebendis et dignitatibus in VIto III. 4. 
5) C. 2. X. de concessione praebendae et ecc1esiae non vacantis 

III. 8. "Nulla ecclesiastica ministeria, sen etiam beneficia, ,'e1 eclesiae 
trihuantur alieni seu promittantnr, antequam vacent: n8 desideral'e 
guis mortem proximi Yideatur, in cujus locum et beneficium se credi
derit successurum." 

f.) C. 2 h. t. in VIto III. 7. 



326 

lacyi (p. nizej §. 80). Dopiero sobOl' Trydencki U<.~hyli~ stanowczo 
wszelkie prowizye beneficyow de jure nie wakujf);cych, uznajf);c 
takowe jako pod kazdym wzgl~dem nie wazne 7), Odt~d tylko 
posady kapitulne rozdawano jeszcze niekiedy w formie expektatyw, 
az do kOllca zesz4'ego wieku (p. wyzej stL 189). 

Pod poj~cie expektatywy podpada takZe ustanowienie staJ'ego 
koadjutora z prawem nast~pstwa (coadjutor perpetuus cum jure 
succedendi), ktOry nietylko wspiera beneficyata w sprawowaniu 
urz~du, ale tez bezposrednio po nim wst~puje na beneficyum 8). To 
tez sobOl' trydencki zg'odnie z zakazem expektatyw wzbronil' usta
nawiac koadjutorow z prawem nast~pstwa. Wyj~tkowo tylko pozwala 
dodae takiego koadjutora biskupowi Iub pra:tatowi zakonnemu, jezeli 
ku temu wazne s~ powody, ktorych doniosd'osc ocenie ma papiez 9). 
Instytucya koadjutor6w biskupich cum jure succedendi pozostal'a 
tedy i w nowszem prawie; ustanawia ich papiez, zgodnie z kapitud'~, 
gdzie jej przy~:tuza prawo wyboru biskupa, albo w porozumieniu 
z monarch~, jezeIi tenze ma prawo nominacyi 10), Z prawa tego 
zwykJ' papiez wtedy czynic uzytek, gely po smierci biskupa oba
wiae si~ nalezy przeszkOd w wybo1'ze nast~pcy 11). Jezeli coadjutor 
cum jure succedendi nie jest zarazem coadj. temporarius (p. wyzej 
stl'. 204), nie s:!'uz~ mu za zyGia biskupa zadne prawa co do za-
1'z~du dyecezyi, z chwiI~ Z118 smie1'ci biskupa wst~puje samem p1'a
wem na urz~d biskupi, bez instytucyi i· bez ponownego upowa
znienia. 

2) Instytucya winna nast~pie w przepisrmym terminie; prawo 
powszecbne naznacza termin przy beneficyach wolnej kollacyi, na 
szesc miesi~cy licz~c od dnia powzi~tej 0 wakansie wiadomosci 12); 
przy duszpaste1'skich beneficyach podIegaj~cych patronatowi, na 
dwa miesi~cy po uczynionej p1'ezencie lub bezskutecznym upfywie 

7) Trid. sess. 24. c. 19. de reform. 
8) P. szczeg6lnie Phi Hi p s Vermischte Schriften t. II. 304. a 

zresztq wyzej §. 50. 
9) Trid. sess. 25. c. 7. de reform. 
10) Benedictus XIV. De synodo dioec. 1. 13. c. 14. 
.11) Tak zamia~owa.t papiez Grzegorz XVI. w r. 1841 koadjutora 

cum Jure cuccedendl dla arcybiskupa kolonskiego Droste - Vische
ringa. 

12) C. 2. 5. X. de concessione praeb. III. 8., c. 3. X. de sup
plenda negligentia p1'aelatorum I. 10. 
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terminu prezenty 13). Zreszt~ przepisuje tylko w ogoIe, ze nie na
lezy zwlekac z obsadzeniem benefieyow 14) Ustawa austr. z 7. l1laja 
1874 postanfLwia (w §. 12), ie obsadzenie wakuj~eyeh urz~d6w i 
prebend koseieInych nast~pic ma z regufy najdalej w rok po za
wakowaniu; wyjf);tkowe przed~uzenie tego termlnu wymaga przy
zwolenia polityeznej w~adzy krajowej. 

3) Niewazna jest instytueya, przy ktorej nadaj~ey lub opat1'zony 
stali si~ winni symonii 15); pierwszego spotyka nadto excommunieatio 
latae sententiae, drugiego irregularitas. Poj~cie symonii okreslimy 
dok~adniej w dziale 0 prawie karnem. 

4) Nalezy tu takZe zakaz £~czenitt dwu Iub wi~cej beneficyow 
w jednej osobie, pluralitas, cUl1lulatio 16). Odk~d poszczegolne 
urz~dy koscieine otrzYl1la£y 080bne upositzenie, to jest odk~d wy
tworzyJy si~ beneficya w wfasciwem, pierwotnem znaczeniu (p. 
wyzej str. 137), powstab dla klerykoviT pon~ta polepszenia bytu 
materyalnego przez rownoczesne posiadanie kilku urz~dow. Im wi~
eej kto zdo:!'af posj~sc urz~dc\w, tel1l tez obfitsze zapewnione mial 
dochody - o("zywista kosztem sumiennego 8pfilwowania obowi~z
kow 17). Szczeg6lnie w ezasaGh ogolnego upadku karnosci w X. i XI. 
wieku, gely korzy~ci l1lateryalne wysun~l'y si~ na pierwszy plan a 
8ymonia torowara dl'ogy do wszelakieh urz~dow, kumulacya bene
fiGy6w przybrafa ogromne rozmiary. Przyjmuj~cy i rozdaj~ey szu
kali w niej zrod{a doehodow. Od samego pocz~tku waIczyfy z tem 
naduzyeiel1l ustawy koscielne 18), ale na prozno; chciwosc wi~kszej 
cz~sci duehowi811stwa nizszego i wyzszego stawiafa reformom nie
przefamane zapory. Ponawiany ustawicznie przepis, ze kto posiada 

13) Konstytucya Piusa V. "In. confe1'endis" z 18. marca 1567 
(Bull. IV. p. 2. pag. 362. Richter Trid. p. 576) §. 4. 

14) C. 2. cit. 
15) P. mi~dzy innemi w dekretaliach Grzegorzowych tytu.J'y de 

simonia et ne aliquid pro spiritualibus exigatur vel promittatur V. 3. 
de pactis L 35. 

16) P. Schulte II. §. 53. Phillips VII. §. 390-396. -- Za
bielski Stan. (t 1624) Opu.scul~Mn de pluralitate bene(icio1'um (J o
cher n. 7361) Encyklopedya koscielna v. Beneficy6w wielosc t. II. 
170. 

17) " .... guum valde felix sit ille censendus, cui unam eccle
siam bene ac fructuose et cum animarum sibi commissarum salute 
rege1'e contige1'it." Trid. sess. 7. C. 2. de ref. 

tS) C. 1. D. 70., c. 1. D. 89. C. 1. C. 21. quo 1. C. 23. C. 10. 
guo 3, c. 13. 14. X. de praebendis et dignitatibus III. 5. 
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beneficyum jednoczesnie inn ego dzierzyc nie moze, pozosta~ przez 
cHugi czas martwft liter1l:. Trzeci sobOr lateran811ski (1'. 1178) po
wzi~J' wazne w tyl11. pl'zedrniocie uch wa1Y; w szczegolnosci posta
nowi1, ze kto juz posiada prelatur~ Iub urzifd duszpasterski, a przyj
l11uje drugie tego rodzaju bGlleficyum, traci takowe ipso jure, a 
biskup dozwalaj~cy takiej kUl11ulacyi, pozbawion,Y jest prawa kol
la.eyi 19). Gdy to nie skutkowa10, naznaczY1 czwarty sobor Iatera-
11811ski (1'. 1215) jeszeze surowsze skutki kUl11uIacyi, stanowi~c 20), 
ze przez przyjficie drugiego beneficyum wymienionej kategoryi 
pierwsze ipso jure wakuje i komu inn8mu rna bye konferowane: 
jezeli zas beneficyat niechce go porzueie, trac·i za karfi pierwsz~ 
j drugie. Papiezowi tylko pozostawiono prawo dyspensowania, szeze
golnie "circa sublimes et literatas personas." I te uchwaly syno
dalne r6wnie, jak pozniejsze rozporz~dzenia papieskie 21) nie uzy
skaJ'y poszanowania, zW1aszcza ze dyspensy bY1y badzo. liczne i 
tem samem odbiera1Y kumulaeyi cech~ naduzycia: SobOl' trydencki 
musia.t tedy ponowie dawne przepisy, oznaczaj~c zarazem dok1adnie 
kategorye beneficyow, ktore podpadal'y pod zakaz kumulacyi 22). 
WedJ'ug ustaw trydeuekich wolno posiadaezowi urz~du koseielnego 
przyj1l:e iune tylko pod warunkiern ct) ze pierwsze nie wystarcza 
na utrzyrnanie, b) ze drugie beneficyul11 jest simplex, c) ze obo
wi~zek rezydeneyi (p. nizej §. 82) nie stoi na przeszkodzie. W szelkie 
inne bl'nefieya s~ incompatibilia, to znaczy nie wolno takowych 
posiadae rownoezenie. Na tej podstawie zaliczapraktyka i teorya 
po-trydencka do kategoryi benet'. incompatibilifL: dwa benefieya dusz
pasterskie bezwarunkowo, a powtore benefieyit chocby proste, przy 
roznyeh koscio:I'aeh, skoro kazde z nieh wymaga osobistej rezyden
eyi, z beneficy6w zas przy tym samym kosciele ustal1owionyeh tak 
zwane benefieya nniforl1lia sub eodem tecto, to jest wyrnagaj~ce 

zaj~eia beneficYi',ta 0 tym samyl1l ezasie. Ta ostatnifL kategorya 
nie jest wprawdzie w odnosnej ustawie trydenekiej wyraznie wy
l1lieniona, nadaje si~ jednak niewll:tpliwie z jej dueha, bo polega 
na tych samych powodach co benef. residentialia. N atomiast nie 

19) O. 3. X. de clericis non residentibus III. 4., c. 5. X. de 
praehendis et dignitatihus III. 5. 

~O) O. 28. X. de praebendis et dignitatihus III. 5. 
21) Mianowicie Bonifaeego VIII. c. 28. 32. de praebendis et 

dignit. in VIto III. 4., Klemensa V. e. 3. h. t. in Clement. III. 2. i 
Jana XXII., bulla "Execrabilis" in Extravag. tit. 3. 

22) Trident. sess. 7. c. 2. de reform., sess. 24. c. 17. de reform. 
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da si~ pogod~le z osnowij; wymienionej ustawy teorya kanonistow 
to do skutkow wzbronionej kumulaeyi. Z inkompatibiliowbowiem 
oznaczajij; niektore jako ineompatibilia primi generis zaliezaj~e 
do nieh dwa biskupstwa, dwie dignitates Iub personatus, dwa be
nefieya eurata, benefieyum euratum i dignitas i benefieya unifor
rnia sub eodem tecto. Przy tych wszystkich heneficyach przyj~cie 
drugiego benenefieyum ipso jure sprowadza utrat~ pierwszego. 
Inne s~ incompatibilia seeundi generis 1 to jest beneficyatowi 
sruzy wybOr ll1i~dzy jednem a drugiem benefieyum, a dopiero gdyhy 
wybrac nie chcial', traei pierwsze na podstawie wyroku sftdowego. 
Powyzsze odr6znienie oparte na dawniejszych ustawach 23) utrzy
rnal'o si~ w teoryi i pmktyce, jakkolwiek sobol' trydencki postana
wia jako rygor utrat~ pierwszego benefieyum, nie wspominajftc , 
aby heneficyatowi kiedykolwiek sruzy~o prawo wyboru.-Prawo dy
spensowania pozosta:to papiezowi takZe wedJ'ug trydenckiego prawa; 
w nowszyeh atoli ezasach nie szafowano tak hojnie dyspensami 
jak w wiekach srednich. Tylko w Niemezeeh widzimy az do ze
szJ'ego wieku dose ez~sto dwa Iub wifieej nawet biskupstw jednemu 
oddane biskupowi. ByJ'y ku ternu inne jak dawniej pobudki: IV eza
bach kiedy protestantyzm szerzf!c si~ po krajach katoliekich zagra
zaJ exysteneyi kosci010W biskupich, starano si~ postawic na ieh 
czele m~Z6w 0 silnej pozyeyi polityeznej, ktorzyhy skuteczny sta
wie rnogli opor wp1ywom protestanekim. Mianowicie oddawali pa
pieze ch~tnie chocby kilka l1araz biskupstw w r~ee ksiltz~t katoli
ckieh, zyskuj~c przez to dla kilku dyecezyi rnoznyeh obroitcow ka
tolickieh interesow 24). Z poezij;tkiem XVIII. wieku przebra~y jednak 
te kumulaeye miary, tak iz papiez Klemens XII. w r. 1731. po
stanowiJ: znacznie je ograniezyc 25). Powoli ustafy tez powody, 
kt6re zrazu usprawiedliwiaJ'y J'~czenie biskupstw, zwlaszcza ze zmie-

23) Mianowicie na uchwale C'zwartego 80boru lateranenskiego, 
c. 28. X. de praehendis III. 5.; POl'. nadto c. 17. h. t., c. 32 h. t. 
in VIto III. 4. 

24) Tak n. p. Ernest Bawarski od r. 1583 arcyb. kolollski P?
siadaJ: procz tego jeszcze cztery biskupstwa, Klemens August, takze 
ksi~ze bawarski, miaJ: procz arcyb. kolol'lskiego (1723-1761) hisku
pstwa leodyjskie, hildesheimskie, monasterskie, paderhon811skie, regens
burskie arcyksi~ze Leopold Wilhelm hyl' zarazem biskupem wroc.J'aw
skim, strasshurskim, passawskim, oJ'omunieckim i halberstadzkim 
(1627-1648) i t. d.; p. Phillips VII. 45l. 

25) P. Benedictus XIV. De synodo dioecesana lib. 13. c. 8. 
11. 7. 
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nione stosunki panstwowe odj~fy lUU takZe znaczenia pod wzgl~dem 
politycznym. WAustryi takZe przepisy rzit;dowe wzhraniafy kumu
lacyi beneficyow duszpasterskich 26)0 

Jak w innych krajach tak tez i w Polsce nie przestrzegano 
scisle zakazow fit;czenia beneficyow 27); Z jednej strony szczupla 
dotacya beneficyow, z drugiej udziaf duchowienstwa w sprawach 
publieznych i POfit;czone z tem wydatki nie pozwalary ograniczae 
si~ na dochodach jednego tylko beneficyum. Kumulacya IV' powsze
chny weszfa zwyczaj i ztit;d tez odnosne przepisy sohoru trydenc
kiego spotka~y si~ z oporempolskiego duchowiellstwa wyzszego i 
nizszego, i by~y wraz z przepisan:ii ° obowiit;zku rezydencyi jedy
nem szkopu~em w przyj~ciu ustaw trydenckich. Juz synod prowin
cyonalny lwowski w r. 1564. przyjmnjij;c zresztij; w ca~osci uchwaJ'y 
sohom (p. I'i'T~pjo str. 58) prosi~ legata Kommendoniego, aby wyje
dna~ duchowienstwu polskiemu dyspens~ papiesk~ od zakazu kumu
lacyi. W nast~pnym roku kapitufy w tym samym celu wys~afy 

delegata do Hzymu, ktory tez uzyskaf od Piusa IV. dyspens~ na 
lat trzy, przed£uzon~ potem przez Piusa V. do kOllca r. 1569 2"). 
Tak samo gdy synod Piotrkowski w r. 1577. przyjij;f dla caJ'ej 
Polski ustawy trydenckie, znowu wniosJ' prosb~, aby zaniechano 
w Polsce wykonania przepisow 0 rezydencyi i kumulacyi. Skutkiem 
tych zabiegow by~o breve Grzegorza XIII. z 8. kwietnia 1578, 
upowazniajij;ee nuncyusza polskiego do dyspensowania na czas 
krotki. Niezadawalniajij;c si~ tem ust~pstwem napieraJo si~ ducho
wienst,vo polskie ustawicznie ogolnej dyspensy; tymczasem zas 
bardzo cz~sto bez wszelkiej dyspensy po kilka razem posiadano 
beneficyow, mimo ze liczne uchwa~y synodalne surowo tego wzbra
nia;}:y. WyrobHo sil;) w tym wzgll;)dzie niemal odr~bne prawo zwy
czajowe, ktore kilkakrotnie przez papiezow zganione utrzymaJo sil;) 
przeciez az do konca zeszJego wieku. 

5) Instytucya wreszcie, aby by~a wazna, wyjsc ma od powo
J'anej ku temu w~adzv koscieillej i odbye si~ w formach prawem 
przepisanych. 0 tem bl;)dzie mowa w nastfipujij;cym §. 

26) Dekret. nadw. z 10. lutego, 24. maja, 13. lipca, 14. listo
pada 1785. 

27) Por. cyt. artyku~ encyklopedyi koscielnej. 
28) P. Theiner Monument a Poloniae II. 108. 709. 731. 
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b) Prawna forma instytucyi. 

§. 78. 

I. Instytucya biskupow. Takowa polega na zatwierdzeniu 
wyboru lub nominacyi przez wJadzl;) koscieln1):, i zowie sil;) w pier
wszym l'fl.zie confirmatio, w drugim institutio, w razie postu
lacyi admissio. Pierwotnie zatwierdzali wybor okoliczni biskupi, 
pozniej metropolici zgodnie z biskupami swej prowincyi 1). Ale 
juz od XII. wieku, a stale od Innocentego III. (1198-1215) nalezy 
instytucya biskupow do praw zastrzezonych papiezowi 2). Tylko 
w obrzij;dkach wschodnich pozostaJ'o przy patryarchach prawo zu
peJ'nej prowizyi lub konfirmacyi wyborn, 0 ile w nowszych cza
sach nie naznacza biskupow sam papiez (p. wyzej stl'. 271). Takze 
w kosciele ruskim otrzymali metropolici kiJowscy w unii Brzeskiej 
(1595) prawo zatwierdzenia wybranych Iub mianowa~ych bisku
pow 3); papiez Pius VII. erygujij;c w r. 1807 metropohij; lwowsko
haHcka zatwierdziJ' na nowo to prawo, upowazniaj~c nowego me
tropolitl;) i jego nastl;)pcow do instytuowania swoich sufraganow, 
cheJmskiego i przemyskiego 4). - Zresztij; jeden tylko jeszcze ar
cybiskup salcburski instytunje na podstawie dawnych przywilejow 
biskupow sekawskiego, lawanekiego i gurskiego, ostatniego takze 
wtedy, gdy kolej nominacyi przypada na cesarza (p. wyzej. str. 
268). Po zatwierdzenie papieskie miaf dawniej elekt w przecI~gu 
trzech miesi~cy udae sil;) osobiscie do Rzymu 5); obecnie wystarcza 
przesJanie aktOw wyborczych 6). 

1) C. 6. D. 61., c. 1. 8. D. 64, c. 3. 5. D. 65. POI'. wyzej str. 
263. 

3) C. 28. X. de electione I. 6. 
3) P. konstytucya Klemensa VIII. "Decet Romanum Pontifieem" 

z 23. lutego 1596 (Harasie wicz Annales p. 219.) 
4) Konstytucya "In universalis ecelesiae" z 22. lutego 1807 

(Harasiewiez .p. ?90). " ... : .Eid:m ~nsuper futUl:O ac pro tem~Ol'e 
existenti Leopohensl et HahclenSl umtarum ecclesrarum Metropohtae 
attentis peeularibus circumstantiis et de speciali indulgentia facultatem 
concedimus nominatos eeclesias Kelmensem et Premisliensem, ..... . 
auctoritate ~t nomine Sedis Apostolicae confirmandi et instituendi mu
nus que eonseerationis impendendi." 

5) C. 6. 16. 44. de electione in VIto I. 6. 
6) P. bull~ "De salute animarum" z 16. lipea 1821. §. Quaelibet 

vero. 
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Zatwierd'zenia nie moze odmowic papIez, skoro wyhOr Iub 
nominacya odby~y si~ legalnie i kandydat posiada kwalifikacJ1l; na 
urz~d biskupi. Wyj~tek stano wi admissio ]Jostulowanego, ktont 
jako akt faski zawis~a w zupe~nosci od woli papieza (p. wyzej stL 
274). Aby si~ zas przekonac 0 przymiotach kandydata, ]Jl'zepisany 
jest osobny tryb post~powania, ktory poprzedza konfinnacn. pa
piesk~ 7). Najpierw ma delegowany do tego bisknp w llowi:izych 
czasach CZ~i:ito nUllCYUSZ (tak w Austryi) wywiedziec si~ dokhi
dnie 0 stosunkach i llzdolnieniu kandydata; jestto tak zwany p 1'0-
cessus informativus czyli processus inquisitionis. Spra
wozdanie delegata wraz z wyznaniem wiary kandydata idzie przed 
kongregacn konsystoryaln~, ktora raz jeszcze bada dok4'adnie 
spraw~, co si~ znow zowie processus definitivus. JezeIi 
w toku tego sledztwa zadna prawna nie okaze tiiii przeszkoda, 
papiez udziela zatwierdzenia, og~aszaj~c je w konsystorzu; ten aId 
zowie si~ praeconisatio,a jezeli tyczy si~ powo~ania biskupa na 
inn~ dyecezn translatio. Osobna bulla zawiadamia biskupa 0 
konfirmacyi lub instytucyi; z cbwil~ kiedy j~ bi8kup otrzymal', 
nabywa wszelkie prawa jurysdykcyi po~~czone z urz~dem bisku
pim 8). 

Jezeli konfirmat nie jest jeszeze biskupem, ma w trzy mie
si~cy po konfirmacyi przyj~c swi~cenie biskupie, contiecratio 9), 
ktore go dopiero zdolnym czyni do pel'nienia funkeyi sakramental
nyeh, urz~dowi biskupiemu zastrzezonych. Konsekracya nalezy do 
tej samej wbdzy co konfirmaeya; papiez jednak zwyH zleeac j~ 
jednemu z biskupow; ez~sto juz bulla konfirm[Leyjna zawiera sjJe
eyaln~ lub ogoln~ w tej mierze delegaen. Konsekraeya odbyc si~ 

7) Do tego post~powania odnoszq, si§ przepisy: c. 3. X. de elo
ttione 1. 6. Trid. sess. 22. c. 2., sess. 24. c. 1. de reform, konsty
ncya Grzegorza XIV. "Onus Apostolicae" z 15. maja 1591. (Bull. V. 
Richter Trid. p. 489). instrukcya Urbana VIII. z r. 1627 (Bull. VI. 
Richter p. 494) i konstytncya Benedykta XIV. "Gravissimum" z 18. 
stycznia 1757. (Bangen Romische Curie str. 757.) Z literatury: Lu t
terbeck. Del' Informativprocess 1850. - Bangen Romische Curie 
1854 str. 87. 

8) Nie sflizy mn jednak prawo depozycyi i degradacyi ducho
wnych, (c. 5. 7. C. 16. qu. 7. c. 15. X. de electione L 6.), ponie
wai nie Sq; to akty czysto jurysdykcyjne, 0 czem bliZej w prawie 
karnem. 

9)C. 11. D. 50, c. 1. D. 100, c. 7. X. de elect. I. 6., Trid. 
sess. 23. c. 2. de reform. 
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ma w asvstencyi dwoch innyeh biskupow Iub pra~atow, w koseiele 
katedralnym h~b innym wi~kszym k08cie1e tej samej prowincyi 
i w fonnie rytua~em przepisanej 10). Przed konsekraey~ powtarza 
kandyc1at wyznanie wial'Y lOa) i sk~ada przysi~g~ na. wiernosc i po
sfuszenstwo papiezowi 11), "obec1ientia." - Przysi~gi tej z~dano 
dawniej tylko od legatow wysyfanyeh w dalekie kraje 12); pozniej 
skJadali j~ arcybiskupi zallim otrzymali pallium 13), podezas gdy 
biskupi przysi~gali pos~uszenstwo metropolitom 14). Odk~d zas prawo 
kOllSekra(wi zosta10 atrybuen papiesk~, sk~adali biskupi ohedyen
en papie~owi wykonuj~e na nj~ przysi~g~ w r~ee konsekruj~cego 
delegata papieskiego. Rota przysi~gi zas zmienia~a si~ ez~sto, utrzy
ma~a sie w k011CU forma przepisana przez Klemensa VIlI., ktora 
nie wiete rozni si~ od tej, jak~ przepisa~ Grzegorz VII. 15).-Pl'ocz 
tego obowi~zani s~ biskupi przed obj~ciem rz~dow z~ozyc przysi~g~ 
wiernosei panuj~eemu 16). 

II. Instytueya innych benefieya tow nalezy do biskupa; 
w wiekaeh srednieh dose Iiczne zaehodzi~y od tej zasady wyj~tki, 
raz w skutek rezerwatow papieskieh (p. §. 80), powtore przezto, 
ze cz~stokroc korporacye dllchowne, mianowicie kapitu~y, lub tez 
poszczegolni pra~aei uzyskali z mocy przywileju Iub d~ugoletniego 

10) Pontificale Rom t. 13, deconsecratione electi in episeopum, 
por. Benedictus XIV. de synodo dioec. 1. 13. c. 13. nr. 2-10. 

lOa) ° wyznaniu wiary p. nizej §. 
11) P. 0 tej przysi~dze szczeg61nie Phillips II. §. 80. 81. 

Schulte n. §. 289. Richter §. 145. 
12) Roziere liber diurnus (p. str. 23. nota 28) p. 157. 
13) C. 1. 4. D. 100. c. 4. X. de electione I. 6. 
14) Jeszcze w XV. wieku ta przysi§ga nie wysz:ta byJ:a ze zwy

czaju. 
15) P. conc. Rom. 1079. w zbiorze Mausiego t. XX. p. 526. 

rote Klemensa VIII. podaje Pontificale Romanum editio Urbin. 1818. 
p.55. 

16) W Austryi przepisaJ' konkordat w artyk. 20. nast§pujq;Cq; 
rote, dotad praktykowanq;: "Ego juro et promitto ad sancta Dei Evan
gelia, si;ut decet episcopum obedientiam et fidelitatem caesareo - regiae 
Apostolicae Majestati et successoribus suis; juro item et promitto, me 
nullmn communicationem habiturum nulligue consilio interfuturum, 
quod tranquillitati publicae noceat, llullamque suspectam unionem neque 
infra neque extra imperii limites conservaturum, atgue si publicum 
aliguod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil 
omissurum. " 
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faktycznego wykonywania pl'awo zupeJ:nej kollacyi, tak iz rozda
wali pewne beneficya bez wspMudzia~u biskupa 17). W czasach 
gdy urz~d al'chidyakonow sta~ u swego szczytu, naleza~a tez do 
nich instytucya beneficyatOw, (p. stl'. 196). W nowszych czasach 
a mianowicie od soboru trydenckiego 18) ustaJ'y prawie zupelnie te 
ograniczenia pl'aw biskupich, tylko w terytol'yach wyj~tych ze 
zwi~zku dyecezyalnego (str. 143.) s~uzy prafatom nullius prawo 
instytucyi tak samO jak inne prawa jUl'ysdykcyjne biskupie. Posta
nowienie fundacyjne, pozbawiaj~ce biskupa prawa instytucyi, jest 
wedfug prawa tl'ydenckiego niewazne 19).-Instytucya jest wypfywem 
jurysdykcyi, nie w~adzy sakramentalnej, kto przeto biskupa zast~
puje w sprawowaniu rz~dow, moze go tez zast~pic w instytucyi, 
w szczegOlnosci sede plena wikary gene raIny 20), sede vacante wi
kary kapituIny 21). Porm~ instytucyi jest wr~czenie dokumentu 
(Iiterae patentes); pl'zez przyj~cie tegoz jeRt instytucya dokonana 22). 
Od w~asciwej instytucyi odrozniaj~ kanonisci przy beneficyach dusz
pasterskich upowaznienie do sprawowania curae animarum, zowi~c 
takowe niew~asciwie institutio autorisabilis 23). Ta roznica ma 

17) P. c. 11. 27. 34. 37. X. de praebendis et dignitatibus III. 
5., c. 2. 4. 10 X. de concessione praebendae et ecelesiae non vacantis 
III. 8. 

18) Trid. de reform. 24. c. 18. sess. 14. c. J 2. 
19) Trid, sess. 14. C. 1. de ref.; dawniej wolno byJ'o zawarowac 

fundacyq, pmtatowi carkowite prawo kollacyi C. 25. X. de jure patro
natns III. 38. c. 13. de electione in VIto I. 6., C. 2. de religiosis 
domibus ut episcopo sint subjectae in Clement III. 11. 

20) J ezeli idzie 0 sam<j; instytucY'l;, nie zas 0 nadanie beneficyum 
per liberam collationem (0 czem wyzej str. 198 n. 11.) nie potrze
buje wikary osobnego mandatu, p. Benedykt XIV. De synodo dioe
cesana 1. 2. C. 8.; przeciwnego zdania Phillips VII. §. 398. Lehrb. 
§. 137. 

21) C. l. de institutionibus in VIto III. 6. 
22) C. 17. de praebendis in VIto III. 4. Biskup moze wyznaczyc 

termin do przyj\jcia; jezeli opatrzony nie da zadnego oswiadczenia, 
wolno biskupowi instytuowac innego, traci to prawo jednak, skoro opa
trzony chocby po terminie ale zanim biskup beneficyum rozdaJ', oswiad
czy, ze takowe przyjmuje. 

23) Wyraz nzyty najpierw w rubryc8 do c. 4. X. de officio archi
diaconi I. 23. "Archidiaconus sine mandato episcopi non comittit curam 
animarum, idest non habet institutionem authorisabilem." WJ'asciwie 
institutio authorisabilis znaczy zupeJ'nie to samo co institutio canonica 
p. Walter §. :238. n. 10. 
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tylko wtedy znaezenie, gdy w,faseiwa instytueya nie nalezy do bi
skupa; wowezas bowiem ehoe biskup nie udziela urz~du, claje prze
eiez upowazniellie do duszpasterstwa 24). Dzis gdy powszechnie 
biskup jest kollatorem, przelanie eurae (approbatio pro eura ftni
marum) stanowi z instytuey~ jeden akt 25). 

III. Prawne skutki instytucyi. Przy biskupstwach rownie 
jak przy wszelkich innyeh benefieyaeh nabywa opatrzony prawa 
jurysdykcyjne i maj~tkowe, przywi~zane do jego urz~du, dopiero 
z eh wiI~, kiedy instytucya kanoniczna jest dokonana. Desygnacya 
poprzedzaj~ca w£asciw~ instytucn daje mu jedynie prawo w obec 
kollatora; to jest moze si~ dornagae ~ ahy mu konferowano benefi
CYUl11. Zapatruj~c si~ sposobem sredniowiecznYl11 na wszelkie sto
sunki prawne ze stanowiska prawa prywatnego, teorya glosatoI'ow, 
a za ni~ takZe ustawodawstwo dekretaliow poez~wszy od zbioru 
Bonifaeego VIII. 26) poj~fy prawo nadaj~ce si~ z samej desygnacyi 
jako pmwo osobiste, praVl:o z instytucyi kanonicznej jako prawo 
rzeczowe, N a tern polega roznica mi~dzy jus ad rem i jus in 
1'e 27), ktorej juz kilkakl'otnie dotkn~lisl11Y. Jak uprawnionemu ze 
stosunku obowi~zkowego (z obligacyi) odpowiada tylko d~uznik, nie 
zas rzecz sal11a, tak tez kto dopiero wyborern, nominacn Iuh pre
zent~ jest powofany, nie naby£ praw na sal11emze beneficyum. 
Ust~pie mu'si temu, kto choeby pozniej desygnowany w prawny 
sp080b uzyskat przed nim instytucn kanoniczn~. Maj~e zas insty
tuen dziafae moze skarg~ rzeczow~ (actio in rem) przeciw kazdemu, 
kto go niepokoi w posiadaniu praw beneficyalnych. 

2.) C. 11. C. 16. quo 7. c. 4. X. de officio archid. I. 23. 
25) Dawniej udziela~ biskup tej aprobacyi na czas ograniczony, 

pozniej . dopiero stale, p. C. 5. X. de clericis non residentibus III. 4. 
\l. 29. X. de praebendis III. 5. C. 14. de electione in VIto I. 6. rrrid. 
8ess. 7.c. 13. de ref. 

26) P. in VIto tituli de praebendis III. 4., de concessione prae
]Jelldae et ecclesiae non vacantis III. 7. 

27) POl'. szczegolnie Phillips VII. §. 400. 
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D. N adzwyczajna prowizya. 

aJ Prawem dewolucyi *). 

§. 79. 

Prowizya zowie si~ nadzwyczajn~ (provisio. s. collatio extra
ordinaria), jezeli wyj~tkowo nie sJ:uzy temu, komu wJ'asciwie z prawa 
nalezy. S~ dwa powody nadzwyczajnej prowizyi: prawo dewolucyi 
i papieskie prawa kollacyi. Dewolucya polega na tem, ze gdy upra
wniony do prowizyi takowej w przepisanym terminie alba weale 
nie wykona albo wykona w sposob prawu przeciwny, prawo obsa
dzenia beneficyum przechodzi na ten raz na przeJ:ozon~ wJ:adz~ 
kos(jeln~ 1). Dewolucya tyczyc si~ moze tak oznaczenia osoby, 
jako tez instytucyi; w ogc\le jednak wtedy tylko ma miejsce, gdy 
zaniechanie prowizyi mozna uprawnionemu poczytac za win~ 2). 
Porz~dek dewolucyi 1'ozny jest stosownie do 1'oznych rodzajow pro
wizyi. I tak: 

1) Jezeli patron zaniechaJ' terminu, obsadza biskup per libe
ram collationem 3). W jakich przypadkach patron prezentuj~cy 

kandydata niezdolnego traci prawo ponownej prezenty, mowilismy 
na stronie 312. 

2) Jezeli prawo instytucyi wyj~tkowo nie sJ:uzy biskupowi, 
przechodzi takowa na niago w razie dewolucyi 4). 

3) Przy beneficyach liberae collationis prowizya przechodzi 
jure devolutionis na metropolit~ 5). To sarno gdy biskup obsadza 
wspolnie z l.apituJ:~ 6). 

*) Literatura Boehmer G. L. De jure conferendi beneficia ex 
jure devolutionis 1748.-Kremski Th. De jure devolutionis in pro
videndis beneficiis, dissert. inaugtw. w Berlinie 1853. - Encyklo
pedya koscielna v. Dewolucya IV. 180. 

1) P. tit. X. de supplenda negligentia praelatol'llm I. 10., in 
Clement I. 5. 

2) POl'. orzeczenie kongregacyi trydenckiej in causa Mantuana 
z 24. lutego 1720, Richter Trident. p. 455. n. 18. 

3) C. 2. X. de supplenda negl. I. 10, c. 12. X. de jure patro
natus III. 38. 

4) C. l. de suppl. negl. in Clem. I. 5. 
5) Czwarty sobol' lateran811ski (1215) uchylH ustaw~ trzeciego 

sobol'll lateran. (c. 2. X. de concessione praebendae vel ecclesiae non 
vacantis III. 8) wedJ:ug ktorej prowizya w tym razie przechodziJ'a na 
kapitu:ty; p. c. 41. X. de elections I. 6. i Schulte Lehrb. p. 69. n. 5. 

6) C. 3. X. de suppl. negl. I. 10, c. 15. X. de coneessione 
praeb. III. 8. 
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4) Metropolita lub najstarszy sufragan prowincyi ustanawia 
tez jure devolutionis wikarego kapitulnego, jezeli kapitufa wyboru 
zaniecha (p. wyzej stl'. 207). 

5) Od metropolity przechodzi prowizya na papieza. 
6) Przy obsadzeniu stolic biskupich przez nominacn dewo

lucya nie ma zastosowania; gdzie zas wybor sJ'uzy kapitule, wyko
nywaJ: prawo dewolucyi dawniej metropolita 7), pozniej papiez S). 

Od powyzszych przepisow zachodz~ atoli na podstawie pra
ktyki alba osobnych postanowien wyj~tki b~dz to ogolne, b~dz 
poszczegolnych dotycz~ce krajow. I tak uznano powszechnie, ze do 
monarchy wykonuj~cego prezent~ Iub nominacn, nie stosuje si~ 

dewolucya 9). Oz~sto tez przywilej papieski przyznaje kapituJ:om 
prawo ponowienia wyborn, gdy pierwszyzostaJ' uniewazniony. 

Obsadzaj~cy prawem dewolucyi winien zastosowac si~ do 
wszelkich warunkow prowizyi, tak jak gdyby obsadzaJ: wfasciwy 
upmwniony. Termin liczy mu si~ od ch wili, gdy si~ dowiedziaI 
o olrolicznosci, Btanowi~cej prawny powod dewolucyi. 

b) Prowizya papieska - Beneficia reservata*) 

§. 80. 

W prawidJ:owym ustroju koscieInym biskup sprawuje wszelk~ 
wladz~ w obr~bie swej dyecezyi; do niego przeto nalezy takze rozdawni
ctwo beneficyow. Zasada ta po cz~sci zosta£a zwichni~ta przez pa
pieskie prawa kollacyi. Powofuj~c si~ na naczeln~ wJ:adz~, ktora im 

7) Pierwotnie nie byJ'o i w tym razic dewolueyi, p. jeszeze Inno
centego III. e. 12. X. de coneess. praeb. III. 8. Prawo metropolity 
uznaje e. 41. X. de eleet. I. 6. (czwarty sob. lateran.), tylko w razie 
niezdolnosci kandydata obsadzic miaJ' papiez, c. 18. de electione in 
VIto I. 6. 

8) P. konkordat wiedenski z 1'. 1448, Walter Fontes p. 112. 
9) Schulte Lehrb. §. 69. n. 12. 
10) Por. n. p. bull§ Leona XII. "Ad dominici gregis" z 11. kwie

tnia 1827 dla prowincyi nadrenskiej (text Walter Fontes p. 333, 
Schulte II. 63) §. 3. "Si vero aut eleetio minime fuerit canonice 
peracta, aut promovendus praedietis dotibus instructus non reperiatur, 
ex speciali gratia summus Pontifex indulge bit , ut Capitulum ad novam 
eleetionem, ut supra, canonico methodo vale at procedere." 

*) Literatura. Nieolads Laur. Compendiosa praxis bene:tleiaria 
ex eoncordatis inclytae nationis Germaniae, Regnorum Polo n i a e et 

RITTNER, Pro koscielne. 22 
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s£uzy w kazdym kierunku rzt}du koscielnego, uwazali si~ papieze 
za ~prawnionych, kaMe beneficyum, wyzsze zarowno jak nizsze 
poddac swojej kollacyi Iub winny sposob wpd'ynllc na jego obsa
dzenie 1). Od XII. wieku przybierajt} te ograniczenia kollacyi bisku
piej stad'e wi~cej fonny. - W dwojaki zas sposob wykonywali pa
pieze wp:tyw na obsadzenie beneficyow kollacyi papieskiej: posre
dnio lub bezposrednio. Posrednio czynili to w formie tak zwanych 
man d a tad e pro v ide n do, to jest papiez poleca! biskupowi, 
aby pewnej osobie udzieli:t beneficyum. Najcz~seiej odnosi£ si~ taki 
mandat do beneficyum jesz~ze nie wakujllcego, by! wi~c zaraZRm 
udzieleniem expektatywy. Nie zawsze biskupi skorzy byli uSd'uchac 
polecenia papieskiego; ztlld l11andatom de providelldo roznll nada
wano form~. Najpierw zalecad' papiez swego kandydata, proszllc 
biskupa, by mu dad' beneficyum: byJy to literae monitoriae; 
gdy biskup nie us:tuchad' ,otrzymywa£ kategoryezny rozkaz, I it. 
praeceptoriae, a gay i to nieskutkowa!o zarzlldzad' papiez trze
eim l11andatem (lit. e xe em tori ae) przymusowe wykonanie, zlecajt}c 
je ustanowionemu ku temu delegatowi 2). Takze kapitu!y, ktore 
wyborem powo:tywafy swych cz:tonkow, otrzymywad'y bardzo cz~sto 
mandaty de providendo, chyba ze zdod'ad'y uzyskac 080bny przywi
lej uwalniajllcy je od kollacyi papieskiej. Juz w XIiI. wieku pod
niosd'y si~ zewszij;d skargi przeciw niezmierzonej liczbie man
datow; papiez Alexander IV. postanowi£ (w 1'. 1260), ze zadna 
kaliituJ:a nie otrzyma wi~cej niz eztery mandaty od tego samego 
papieza. 3) SobOl' trydeneki uehylH wraz z expektatywami takze man
data de providendo 4). 

Galliae cum s. sede ap. initis deducta, Colon. 1658. - Walt e r 
§. 231. 232. - Phillip s V. §. 228 - 234 - Encyklopedya ko
seielna v. Beneficya 1'ezerwowane II. 164. 

I) P. c. 2. de praebendis et dignitatibus in VIto II~. 4. "Licet 
ecclesiarum personatuum, dignitatum aliorumqlle beneficlOrum eccle
siasticorum' plfmaria dispositio ad Romanum noscatur pontificem perti- . 
nere, ita quod non solum ipsa cum vacant potest de jure co1lfer:e, 
verum etiam jus in ipsis tribuere vacaturis." - por. c. 1. ut ltte 
pendente nil innovctur in Clem. II. 5. 

2) P. c. 7. 30. 37. 38. 40. X. de rescriptis I. 3. Mandaty si§gajlj; juz 
czasow Innocentego II. (1130-1143) p. Jaffe Regesta nr. 5587. 

3) Concil. Colonien. a. 1260 c. 13., Hartzheim Conc. Germ. 
t. III. 593. 

4) Trid. sess. 24. c. 19: de reform. 
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Obok mandatow de providendo szfo rownolegle takze bezpo
srednie rozdawnietwo beneficyow. Zrazu wykonywall je papieze 
w wspo£Zawodnictwie z biskupal11i, concursu, praeventione: to jest 
kollaeya naleza~a do papieza lub biskupa, stosownie do tego kto sitt 
wpierw dowiedzia~ 0 zawakowaniu beneficyum. Zwano jll dla tego 
co II a ti 0 e um ula ti v a 5). Powstawa:ty ztij;d bardzo cz~sto spory 0 wa
znosc prowizyi; z tegopowodu 1 jako tez ze wzgl~du, ze najez~sciej 

biskup wczesniej od papieza dowiadywar si~ 0 wakansie, obsadzenie be
neficyow na zasadzie prewencyi nie nabraro wielkiej pod wzglttdem 
praktycznym doniosd'osci. -- Ohwyeili sitt tedy papieze inn ego srodka: 
pewne kategorye beneficyow zosta:ty zupe:tnie wYd'llczone z pod kollacyi 
biskupiej i zastrzezone rozdawnietwu papieza. Dopiero te benefi
eia reservata nadad'y prowizyi papieskiej w:tasciwego znaczenia. 

Reserwaty papieskie biorij; poezij;tek od Klemensa IV. (1265-
1269); w konstytucyi "Lieet eeelesiarum 6)" zaehowa~ on sabie 
rozdanie wszelkieh beneficyow, skoro zawakowa~y "apud sedem 
Apostolicam ", to jest wedd'ug autentyeznej interpretacyi Bonifacego 
VIII. (1294--1303) 7), jezeli beneficyat zmad w Rzymie, w ogole 
w rezydencyi dworu papieskiego, albo nie dalej jak 0 dwa dni 
drogi (non ultra duas diaetas legales) od tego miejsca 8). 'Wedd'ug 
postanowienia Grzegorza X. wydanego na drugim soborze lugdUli
skim (1'. 1274) mia! jednak papiez obsadzic benefieyum w przeeiij;gu 
miesillea, inaczej biskup odzyska~ prawo kollacyi 9). Pozniejsi pa
pieze,przedewszystkiem zas Jan XXII. (1316-1334) 10) i Bene
dykt XII. (1334-1342) rozszerzyli bardzo zuacznie kategorye be
nefieyow zastrzezonyeh, ktore nadto od ezasow Jana XXII. stano
wHy stad'y przedmiot reguJ' kancelaryjnych 11) (p. wyzej stl'. 51.) 

5) C. 13. 14. 31. de praebendis et dign. in. VIto III. 4. 
6) C. 2. eod. - Klemens IV. powo~uje si§ wtej mierze na da

wny zwyczaj "antiqua consuetudo", jakkolwiek jeszcze w dekretaliach 
Grzegorzowych zadnej 0 takim zwyczaju nie ma wzmianki, p. 0 tem 
P hilli p s V. str. 509. 

7) C. 34. eod., POI'. c. 1. de praebendis in Extravag. commun. III. 2. 
8) Na diaeta legalis liczono 8 mil w~oskich, oko~o 2. mile nasze. 
9) C. 3. de praeb. in VIto III. 4. 
10) W bullach "Execrabilis" c. 1. de praeb. apud. Joan. XXII. 

tit. 3., c. 4. de praeb. in Extrav. com. III. 2. i "Ex debito" c. 4. de 
elect. in Extrav. com. I. 3. 

11) Regulae canc. 1-9. 11. 30. Riganti Comment. t. I. p. 
269. sq., t. II. p. 31. II. 145. 
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item sarnem jeszeze bardziej utrwali~y siy w praktyee. S~awna bulla 
Benedykta XIII. "Ad regimen 12)" z r. 1335. wylieza proez wy
mienionyeh cary juz szereg rezerwatow, z ktorych wiykszaezysc 
polega na tej ogolnej zrtsadzie, ze papiez obsadza benefieya, skoro 
w jakikolwiek 8posob posrednio Iub bezposrednio przyezyni~ siy do 
ieh zawakowania 13). W szezegolnosei zastrzezone s~ wed~ug tej 
konstytueyi a) jak przedtem benefieya, ktore zawakowa~y wskutek 
smierd beneficyata apud sedem apostolicam, proez tego, b) jezeli 
beneficyat przez papieza z~ozony zosta£ z urzydu Iub przeniesiony 
na innB heneficyum; e) jezeli papiez przyj~~ rezygnacn; d) jezeli 
odmowH' konfirmacyi luh odrzucif postulacy~; e) jezeli nadaf be
nefieyum ineompatihile, przezeo dawniejsze heneficyum zawakowa~o. 
Dalej nalezl); do rezerwatow wszystkie henefieya po kardyna~ach 
i kuryalistaeh. Procz Lyeh ogolnych rezerwatow, tycz~cych siy ca£ej 
kategoryi benefieyow by~y jeszcze reservationes speciaIes, 
ktorym na podstawieosobnych tytufc,w podlegary poszczegolne ko
scioty lub beneficya. W obec tak rozszerzonych rezerwatow prawa 
kollacyjne hi.skup6w stafy siy nielllal illuzorycznemi. Da~o to po
wod do powszechnych skarg, tem hardziej uzasadnionych, ze roz
dawnictwo beneficy6w w kuryi nie podlegaJ'o dostatecznej kontroli 
pod wzglydem wyboru kandydatc,w, ze czysto odnosi~y zwyciyztwo 
zabiegi niegodnych kapfanow, a tem samelll krzywdy wyrz~dzano 

zasfuzonym duchownym, ktoI'zy niechcieli Iub niel11og'1i dobijae siy 
w Rzymie benefie.dw. Najjaskrawiej okazary siy wszystkie ujemne 
strony rezerwatow w czasach sehyzmy papieskiej, gdzie kazdy z pa
piezow hojnie szafuj1!c beneficyami stara£ siy w ten sposob pozy
skae adherento1,v. Zt~d juz sobol' konstancY611ski dOl11aga~ siy ogra
niczenia manda,tow i rezerwa,tow pa,pieskieh 14); w skutek tego 
przyrzek£ Marcin Y., ze mandatami nie rozda, wiycej niz dwie trzecie 
beneficyow 15). Regufy ka,ncelaryjne wyt£uma,czyfy OW przepis w ten 
sposob, ze zastrzegfy nada,niu papieskiemu beneficya wakuj~ee 

w dwoch trzecich roku, a wiyc w osrniu miesiij:cach (w styczniu, 

12) C. 13. de praebendis in Extrav. commun. III. 2. 
13) Nazywano te beneficya in curia vacantia, benef. zas waku

j1);ce przez smierc -beneficyata w Rzymie apud sedem apostolicam va
cantia p. Phillip s V. 4&7. 

14) Ooncil. Constant. 8ess. 40. p. H ii bl e r Die Constanzer Re
formatioll u. die Concord ate (1867) stl'. 77. 

15) 0 tej reservatio octomensiUlll traktuje pierwsza cz~sc dziesi1);
tej regud'y kancelaryjnej (R igan ti II. 31.) wydana przez MikoJ'aja V. 
(1447-1455). 
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Iutym, kwietniu, l11aju, lipcu, sierpniu, pazdzierniku i listopadzie) 
zwanycb z tego powodu men s e spa p a I e s ; biskllpom prze
strzegaj~eym rezydencyi, doda,no jeszcze dwa, llliesiycy, ta,k iz w mie
si~cach nieparzystych (styczniu, ma,rcu i t. d.) konferowali pa,pieze, 
w pa,rzystych biskupi (alternativa, mensium 16). Tak wiycogra
niczono wprawdzie mandata, de providendo, ale rezerwaty uzyskary 
now~ podstawy. Wed£ug uchwafy soboru ba7yJejskiAgo tistae mia,fy 
wszelkie rezerv.a,ty z wyjij:tkiem ustanowionyeh piel'wotnie w bulli 
Klel11ensa IV. "Licet <jcclesiarium" 17). Ta uehwal'a soboru nie uzy
skafa zatwierdzenia Eugeniusza IV., ani w ogole moey prawnej; 
powo£uj~c siy przeciez na ni~, doma,ga,no sit,; takze ze strony rz~
dow swieckich zniesienia lub zmniPjszenia rezerwatow. Odt~d sta
ranD siy najczysciej megulowae ty sprawy w kOllkordata,eh i dla 
tego tez w poszczegolnych kmjach odmienne w tej mierze wyro
dzily siy stosunki. We Francyi zlliesiono rezerwaty na podstawie 
konkordatu miydzy Leonem X. a Fraciszkiem 1. (z r. 1516) 18); 
podczas gdy konkordat wiedellski z r. 1448 uznal' tak alternaty 
miesiycy pa,pieskich, jakotez inne rezerwa,ty prawip w tej samej 
rozci~g~osd co bulla, "Ad regimpn" 19). Ale i w Nil.'lmczech ogra
niczono je p6zniej, juz to na podstawie osohnyeh przywilej6w bi
sknpom Inb kapiturom udzielonych 20), juz to z mocy nowszych 
konkol'da,tow 21). Nadto przyjyto ogolny wyj~tek co do beneficyow 

16) Cz~sc druga powyzszej reguJ'y, dodana przez Klemensa VIII. 
(1592-1605). 

17) Conc. Baisleense sess. 12. decretum de electionib1ls, sess. 23. 
c. 6. decr. de resel'vationibus. W tej ostatniej uchwale powiedziano 
"reservationibus in corpore juris expresse clausis .... exceptis"; ale wyraz 
"corpus juris" nie obejmywaJ' wowczas jeszcze zbiorow Extrawagan
cyow p. wyzej str. 48. 

18) Co do mandatow postanowiono, ze papiez przez caJ'y cilZg 
swego panowania moze kollatorow, majlZcych do rozdania przynajmniej 
dziesi~c beneficyow, obcilZzyc tylko jednym, kollatorow majlZcych do 
dyspozycyi wi~cej niz 50 beneficyow, najwi~cej dwoma mandatami. 
P. odnosny ust~p konkordatu A.ndr e Droit canon II. 335. 

19) Munch Concodate str. 88. Walter Fontes. p. 109. takze 
K 0 c h Sanctio pragmatic a Germanorum (1789) str. 20l. 

2°)PrzykJ'ady u Philip s a V. stl'. 528. 
21) W archidyecezyi gnieiniensko - poznanskiej zastrzezone SIZ kol

lacyi papieskiej godnosc proboszcza kapitulnego, tudziez kanonie waku
j1);ce w miesilZcach nieparzystych, Bulla "de salute animarum" §. 21. 
Na te posady nominuje kro1, a papiez udziela instytucyi kanonicznej 
na podstawie swiadectwa biskupa. 
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podlegaj~cych swieckiemu patronatowi. W Austryi znios~ cesarz 
Jozef II. wszelkie rezerwaty 22); konkordat z r. 1855 0 tyle tylko 
je utrzyma~, ze przyzna~ papif!Zowi prawo rozdawania pierwszej lab 
drugiej godnosci w kapitu~ach (p. wyzej str. 278). 

W Polsce rezerwaty papieskie niedosz:ty nigdy tych rozmia
row, co w Niemczech: ustawy krajowe pilnie baczyry, by biskupi 
w tej mierze nie poniesli uszczerbku w swych prawach. Juz za 
dawniejszych czasow licznp. wydawano prawa przeciw tak zwanym 
kortezanom (romanistae, cUI'sores), to jest duchownym. co wprost 
w Rzymie czynili zabiegi 0 pozyskanie beneficyow, zagrazaj~c na
wet konfiskat~ maj~tku i banicYfj; 23). Mimo to nie ustawary kolla
cye papieskie; by hes po~ozyc wynikajfj;cym ztfj;d sporom, zawad 
krol Zygmunt 1. z papiezem Klemensem VII. (w r. 1525) konkor
dat, w ktorym miesi~cy nieparzyste deklarowano jako papieskie, 
pozostawiajfj;c biskupom kollacn beneficyow wakuj~cych w miesifj:
cach parzystych 24). W szelka prowizya wbrew tej alternacie udzie
lona miala bye niewazna. Ale i w tej rozcifj;g~osci nie utrzyma~y 
si~ rezerwacye, poniewa,z liczne przywileje papieskie ust~powa~y 
rozdawnictwa beneficyow holom i biskupom ~5). Przepisy przeciw 
kortezanom ponawiano jeszcze do zesz~ego wieku 26), podczas gdy 
konstytucye sejmowe, a mianowicie pacta conventa ustawicznie za
lecaj~ kr610m, by nic nie aronili z praw s~uz~cych im wzgl~dem 
rozdawnictwa beneficyow 27). 

22) Dekret nadw. z 7 paidziernika 1782. 
23) Volumina legulll I. 561., POl'. Bandtkie Historya prawa 

polskiego (1850) str. 304. 
. 24) Text u ZaJ'aszowskiego Jus polon. t. I. p. 640. 

25) Cyt. artykuJ' eneyklopedyi koseielnej str. 166. 
26) Por. szezeg6lnie konstytuen sejlllu grodzienskiego z r. 1726. 

tytuJ' "poselstwo do RZYlllU z reasulllpcn praw eo do patronatu i 0 

kortezanaeh" Volulll. leg. VI. 408. (pOl'. talllze p. 658). P. zreszta 
Bandtkie str. 567. " 

27) P. konstytueye WJ'adysJ'awa IV. z r. 1641. tyt. Jura patro
natus, Vol. IV. 13. sejlllu, elekeyjnego 1674. tyt. articuli paetorulll 
conv.cnt.orulll (Jana III.) §. jura Majestatis, Vol. V. 263, sejlllu paei
fieatlOms 1699. tyt. Jus patronatus Vol. VI. 58, sejmu pacificationis 
1717. tyt. ~~aktat.warszawski z 1'.1716., §. Nikogo Vol. VI. 231, cyt. 
w ~oprz.ed~leJ 1 ~ocle konstytucya sejmu Grodzienskiego 1726, sejlllu 
paclficatlOllls .i (36. tyt. "lllodyfikacya konstytucyi Grodzienskiej" Vol. 
VI. 658., sejmu elekcyjnego 1764. tit. articuli pactorum conventorulll 
§. Jura patron~tus Vol. VII. 199. 
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Wobec rozwoju, jaki od XV. wieku wzi~~a we wszystkich 
niemal krajach sprawa rezerwatow papieskich, poiniejsze powszech
ne ustawodawstwo koscielne w tym przedmiocie nie ma juz wiel
kiego znaczenia. Z przepisow poiniejszego prawa nadmieniamy 
tylko, ze sobor trydencki uchyli~ tak zwane res e r vat ion e s 
men t ales, to jest rozporzfj;dzenia papieskie zachowujfj;ce benefi
cyum dla kandydata imiennie nie oznaczonego 28); dalej ze Pius V. 
(1566--1572) zastrzeg~ papieskiej prowizyi beneficya odebrane po
siadaczowi z powodu herezyi 29), lub symonii 30), tudziez beneficya 
nie rozdane na podstawie konkursu, gdzie takowy jest przepisany 31), 
wreszcie beneficya, ktore zawakowa~y w czasie osierocenia stolicy 
biskupiej 32); Grzegorz XIII. (1572-1585) beneficya, wzgl~dem ktO
rych rezygnacya nie odby~a si~ w formie przez niego przepisanej 33); 
Syxtus V. (1585- 1590) beneficya, ktore odebrano klerykom porzu

cajfj;cym sukni~ duchown~ 311). 

E. Nabycie posiadania *). 

§. 81. 

Jakkolwiek z dope~nieniem kanonicznej instytucyi urzfj;d ko
scielny ostateeznie jest uzyskany, nie wolno przeciez opatrzonemu 
zajfj;c samow£adnie swego beneficyum, lecz ma bye w posiadanie 
tegoz wprowadzony przez w~adz~ koseielnfj; 1). Ku temu sruzy oso
bny akt uroczysty, institutio corpor~lis, zwany takZe inve-

28) Trid. sess. 24 C. 19. de reform. 
29) Const. "Cum ex Apostolatus" z r. 1567 i "Decet Roma

nUlll" z r. 1571. Bull. IV. p. II. p. 227. p. III. p. 371. 
30) Oonst. "Intolerabilis lllultorulll" z 1'. 1569. Bull. IV. p. 

III p. 67. 

p. 41. 

31) Oonst. "In conferendis" p. wyzej str. 318. n. 6. 
ag) Oonst. "SanctissilllUS" z r. 1568. Bull. IV. p. III. p. 267. 
33) Const. "Humano vix judicio" z r. 1584. Bull. IV. p. IV. 

34) Oonst. "Cum Sacrosanctulll" z r. 1588. Bull. t. V. p. I. p" 
142: zatwierdziJ' j'1 Benedykt XIII. konstytucH "Apostolieae sedis" 
z r. 1725. Bull. XI. p II. p. 100. 

* Literatura Phillips VII. §. 401-403. Walter §. 238. 
. Ginzel II. 247. Schulte Lehrb. §. 66. Encyklopedya koscielna v. 
Installacyn, lntrodukcya, Intronizacya t. VIII. 204. 227. 229. 

1) C. 18. 28. de praebendis in VIto III. 4. 
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stitura, u nas zwykle installatio, jakkolwiek wlasciwe znacze
nie tego ostatniego wyrazu jest jak obaczymy seislejsze, investitura 
zas pierwotnie znaczy tyle co instytucya kanoniczna 2). 

Formy fizycznej instytucyi roine Si1: wed~ug poszczegoInych 
urzf2dow. I tak: 

a) Biskup obejmuje swoj urzi1:d aktem intl'onizacyi, to jest 
w ten sposob, ii podczas uroczystego naboienstwa zasiadana t1'o
nie biskupim w kosciele katedralnym i odbiera ho~d od duchowien
stwa. Najcz~sciej odbywa sif2 intronizacya bezposrednio po konse
k1'acyi; biskup jest do niej upowainiony na mocy bulli konfirma
cyjnej, kt6ri1: tei przy tej sposobnosci odczytae naIeiy .). . 

b) Odnosnie do kanonii zowie sif2 inwestytura installatio 
W w~asciwem sJ'owa znaczeniu i polega na uroczystem w prowa
dzeniu nowego kanonika na przeznaczone mu miejsce N kapitule 
(sedes in capitulo) i w chorze (stall urn in choro), zkttd nazwa in
stallatio. Procz tego sk£ada kanonik wyznanie wiary (p. §. 82) i 
przysif2gf2 staLutem przepisani1:. Akt installacyi odbye sif2 rna pod 
ry.gorem niewainosci w obec zgromadzonej kapitu£y 4). 

c) Innych beneficyatow wprowadza w urzi1:d biskup lub jego 
delegat 5), obecnie najczf2sciej dziekan; akt inwestytury zowie sif2 
in tro d u ctio. Zwyczaj lub ustawa dyecezyalna okresla blizej cere
monial introdukcyi, polegaji1:cy mianowicie u parochow na symbo
licznem oddaniu kosciofa przez wr~czenie kluczow 6). 

Z oddaniem urzf2du oddana jest beneficyatowi takze prebenda, 
czyli tak zwane temp oralia. Niekiedy jednak przepisany jest je
szcze odrf2bny akt oddania temporaliow, w tym mianowicie celu, 
aby stwierdzie w Jakim stanie beneficyat obejmuje w sw6j zarzi1:d 
maji1:tek beneficyalny. Ozy i w jaki sposob nasti1:pie ma oddanie 
tempora1iow, rozstrzyga ustawodawstwo dyecezyalne; procz delegata 

2) Wykazuje to dowodnie Phillips VII. §. 401; w dawniej
szych rozporz~dzeniach austryackich cz~sto uzyty jest wyraz. "Investi
tur" w znaczeniu instytucyi kanonicznej, POl'. takze H elfe 1't §. 167. 

3) P. Benedictus 1.1V de synodo dioec. t. 2. c. 5. n. 3. 
4) Co innego byJ'a dawniej tak zw. receptio in canonicum, 

to jest akt moc~ ktorego kapituJ'a przyjmowaJ'a do swego grona du
chownego bez wzgl~du na to, czy juz rzeczywiscie otrzymar kanoni~ 
lnb dopiero expektatyw~; p. 0 recepcyi szczegolnie P 11 ill ip s vn. §. 402. 

5) C. 28. de praebendis et dignitatibus in VIto III. 4. Da
wniej nalezaJ'a introdukcya do archidyakonow, c. 7. X. de officio ar
chidiiwoni I. 23. 

6) 0 ceremoniale w dyecezyach polskich p. Encyklopedya ko
scieina v. Introdukcya; VIII. 227. 
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biskupiego bierze w niem udzia~ zwykle patron, tudziei reprezen
tanci parafian, a na podstawie przepis6w panstwowych tc,kze dele
gat rz~dowy. W A ustryi za panowania systemu J ozefinskiego l:Zi1:d 
sam oddawaJ' tempomlia bez wspo£udziaJ'u biskupa 7); natomiast 
przyj~to w konkordacie zasadf2, ie prawo do dobr koscielnych jest 
wyp£ywem kanonicznej instytucyi, ie wif2c tylko na tej podstawie 
oddane bye mogi1: w zarzi1:d beneficyata 8). Tem samem uznano in
stallacYi1: jako akt jurYfldykcyi biskupiej. Odt~d delegat blSkupi od
dawa£ temporalia, za wspoJudzia~em jednak patrona i czfonkow ko
mitetu czyli nadzoru koscielnego 9). Ustawa z 7 maja 1874. wresz
cie pozostawiaji1:c w£adzy duchownej zupefni1: swobodf2 co do od
dania spirytualiow, postanawia co do tempomtiow, ze ma je oddae 
w£adza rZi1:dowa przy wspofudziale biskupa i gminy parafialnej, a 
jesli prebenda podlega patronatowi swieckiemu takze przy udziale 
patrona 10). 

Instytucya fizyczna rna nietylko znaczenie jako dope£nienie 
kanonicznej prowizyi, lecz takze sallla przez si!?, bez wzgl~du na 
wainosc lub niewaznosc poprzedzaJi1:cych aktow kollacyjnych, po
cii1:ga za sobi1: pewne nastf2pstwa prawne, tak sarno jak posiadanie 
w dziedzinie prawa prywatnego. Skoro kto prawnie wprowadzony 
zostaJ' w posiadanie beneficyum, broni go pmwo przedw wszelkim 
samow£adnym napasciolll, choeby takowe opiera£y si~ na siIniej
szym tytule prawnym 11). W tym celu dane s~ posiadaczowi lub 
wyzutemu z posiadania prawne srodki obrony, tem Bkuteczniejsze, 
ze rozpoznanie sporu bywa przedmiotem szybkiego i mniej formal-

7) P. instrukcH dla urz~dow obwodowych z 21. stycznia 1783 
i z 29. stycznia 1800. d(jkrety nadworne z 29 marca 1785, z 23. 
stycznia 1812. i 31 grudnia 1812. 

8) Art. 27. "Cum jus in bona ecciesiastica ex canonica institu
tione derivet, omnes 'lui ad beneficia quaecungue vel majora, veIllli
nora nominati seu praesentati fuerint, bonorum temporalium eisdem 
annexorum administrationem nonnisi virtute canonicae institutionis 
assumere poterunt". 

9) Stosownie do uchwar konferencyi biskupiej z r. 1856. poda
nych przy rozporz~dzeniu ministerya1nem z dnia 15 pazdziernika 1858 
1. 1282., p. mianowicie §. 20 instrukcyi 0 administracyi maj~tku ko
scielnego, Archiv. t. 16. str. 223. 

10) §. 7. poworanej ustawy; zapowiedziane tam rozporz~dzenie 
l1laj~ce bliZej okresli6 wsp61'dziaranie rZi1:du nie jest dot~d ogJ'oszone. 
Rozporz. zas z 22. maja 1874. 1. 311 (Archiv t. 36. stL 287) kaze 
si~ tymczasem trzyma6 dotychczasowego zwyczaju. 

11) O. 11. de restitutione spoliatorum II. 13., c. 28 de prae
bendis in VIto III. 4. 
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nego post~po")Vania s~dowego (possessorium summarissimum), ktOre 
poznamy w prawie procesowem. Procz tej ogoInej opieki, kt6re 
prawo kazdemu uiycza posiadaczowi, rodzi posiadanie beneficyum 
pod pewnemi warunkami jeszcze dalej id1!:ce sklltki prawne. Na 
podstawie regu~ kancelaryjnych bowiem przyj~to powszechnie na
st~puj~ce dwi~ zasady: 

a) Kto obj~wszy w posiadanie beneficyum posiada~ je spo:' 
kojnie (pacifice) przez rok, nie moze bye pozwany skarg~ poseso
soryjn~ Iecz jedynie petytoryjn~. Ust~pi zatem tylko wtedy powo
dowi, jezeli tenze w fonnalnem post~powaniu procesowem dowie
dzie silniejszego do beneficyum prawa 12). Regu£~ zawieraj~cll; to 
postanowienie zowill; regula de annali possesore; takowa po~ 
chodzi w dzisiejszej formie od papieia Juliusza III. (1550-1555) 13). 

b) Trzyletnie spokojne posiadanie mO:le nawet prowadzic do 
zupe~nego nabycia, beneficyum, a to pod warunkiem: 1) ze posia~ 
dacz wszed~ w posiadanie w sposob niewadliwy, w szczeg6Inosci 
nie zapomocll; symonii; 2) ze rna za sobll; tytu~, a wi~e obj~£ be
neficyum na zasadzie instytllcyi kanonicznej, ehoeiaz takowa jest 
w danym razie niewaina; 3) ie wreszeie posiada£ bona fide, to Jest 
niewiedz~e, 1Z z prawa beneficyum mu nie naIezy 14). Jest to wi~e 
nabycie prawa przez zasiedzenie. Wprowadzi~a je regu~a kan
celaryjna papieza Kalixta III. (1455-1458), regula de triennali 
possessore, pod widocznym wp~ywem owei metody sredniowiecznej, 
ktOra nie czyniitc nalezytej rozniey mi~dzy prywatnem a pubIicz
nem prawem, odnosi~a poj~cia prawa cywilnego do wszeIkich sto
sunkow prawnych, chocby pozbawionych zupe~nie eechy prywatnej. 

Kto samowolnie wdziera si~ w posiadanie benefieyum (in
truslls, invasor) podpada kl~twie i winien zwrocic dochody nie
prawnie pobrane 15). 

12) ExcepcJq: annalis possessionis mogJ' sil} posiadacz zas:raniac 
takze w obec tego, kto domaga:r sil} posiadania na podstawie wczesniej
szego mandlttu de providendo, p. Phillips VII. 521. 

13) P. Riganti. Comment. ad regul. canc. reg. 35. (III 149). 
Zdaje sil}, ie w pierwotnej formie wyda:t j'l; jui Eugeniusz IV. 
(1431-1447). 

H) P. 0 warunkach tego zasiedzenia Benedykta XIV. De sy
node dioec. 1. 12. n. 9. Riganti regula 36. III. 152. 

15) C. 3. X. de institutionibus III. 7. glossa ad c. 10. X. de 
renunciatione I. 9. 
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F. Prawne skutki prowizyi. 
§. 82. 

Dwojaki jest w ogoIe skutek prawny prowizyi: popierwsze 
przelewa ona na opatrzonego sprawowanie wbdzy koscieInej w ozna
czonym zahesie, powtore naznacza mu stanowi&ko w ustroju hie
rarchicznym. W jednym i drugim kierunku nadajll; si~ z prowizyi 
pewne prawa i obowill;zki benefieyata. 

I. Urz~dowy zakres dziafania benefieyata nie da si~ og6lni
kowo okreslic, gdyz zawis~ od istoty odnosnego urz~du; tylko pod 
wzgl~dem uzywania prebendy z urz~dem po~~czonej (p. §. 35) obo
wi~zujll; przy wszystkich beneficyach pewne ogoIne prawidb, 0 kto
rych jednak stosowniej mowic przy prawie majll;tkowem. Mi~dzy 
obowill;zkami beneficyatow zas rna jeden cech~ og6Inl);, to jest za
sada, ze beneficyat winien osobiscie sprawowac poruczony sobie 
urzll;d, a wi~c stale przebywae w miej scu swego urzedowania. 0 bo-
wi~zek ten zowill; res ide n ti a 1). " 

Przepisy 0 rezydencyi podlega~y tym samym kolejom co za
kazy kumulacyi; ponawiane llstawicznie 2) nie zdo~a1'y az do soboru 
trydenckiego uzyskac w praktyce poszanowania. Pos~J'o to raz ~tad, 
ze w~asnie owe zakazy J'~czenia beneficy6w nie by~y zachowywa~e, 
co juz sarno przez si~ obala~o zasad~ rezydencyi, a powtore, ze 
z stanowiskiem wyzszego dllchowienstwa ~lI;czyJ'y si~ pr6cz obowill;Z
kow koscielnych inne zaj~cia pubIiczne, wymagajll;ce nieraz staJ'ej 
obeenosci przy hoIu lub dworze. Reformuj~c dawniejsze prawo 
w~da~ sobOl' trydeneki nowe w tej mierze przepisy 3), na ktorych 
oPIer~ si~ g:t~wnie dzisiejsze prawo. W szczeg6Inosci okreslony jest 
obecme OboWIl1:Zek re7Iydencyi w nast~pujll;ey sposob: 

1) Schulte II. §. 52. Lehrb. §. 84., Phillips VII. §. 361. 
§. 387-389. W a1 tel' §. 220. 

2) Jui na soborze Nicejskim r. 325., c. 19. 23. C. 7. quo 1., 
POl'. tamze c. 20. 21. 24. 25. 47. 49., dalej tituli X. de cleric is non 
reside~tibus in ecclesia vel praebenda III. 4., in VIto III. 3. 

) Trid. de reform. sess. 6. c. 1. 2., sess. 21. c. 3., 8ess. 22. 
c. 3., 8ess. 23. c. 1., sess. 24. c. 12. 
.. 4) 8pierano sil}. 0 to, czy obowi'l;zek rezydencyi polega na jus 

d:vlllum czy na praWle pozytywnem, POl'. Benedykta XIV. De synodo 
~lOec. L 7. C. 1. S:tusznie uwaia W al t e r (§. 220. n. 1.) t~ kwestn 
Ja~o mal'oznacz'lic'li~. 8ama ~a~ada rezydencyi wyp:rywa niew'litpliwie 
z IStOt~ urzl}du kosClelnego I Jest w tern znaczeniu juris divini czyli 
n~turalrs (p. wyzej str. 14.); ale blizsze jej okreslenie polega na pm
Wle p~~ytywnem dlatego mozna w nadzwyczajnych razach od niej 
odst!):pw. 
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a) Biskup nie powiniell opuszczae dyecezyi bez wainych po
wod6w; jeieli nieobecnosc nie trwa dJllzej niz dwa, mtjwi~eej trzy 
miesi~cy w roku - ezy to IV jednym ci~gu ezy z przerwami -
usprawiedliwienie takowej jest kwesty~ sumienia. Ale i w takim 
razie nie powinien wydalae si~ z dyeeezyi IV czasie adwentu, po
stu wi~lkano(,llego, swi~t Bozego Narodzenia, WieIkiejnocy, Zielo
nych Swi~t i Bozego Oia.ra 5). mUZSzil; nieobecnosc usprawiedliwia 
jedynie powo1'anie papieskie lub koniecznosc (urgells necessitas) 
uczestniczenia w obradach sobom Iub sejmu 6); W kazdym innym 
razie potrzeba pismiennego zpzwolenia papieza. Papiez udziela 
go na wniosek kongregacyi kardynalskiej super residentilt episco
pOrU111 (p. wyzej str. 1 T2), kt6rf/; (w r. 1634) ustanowi~ papiez 
Urban VIII. jako stafy wydziaJ' kongregacyi trydenckiej, zlecajf/;c 
jej wszelkie sprawy tyczf/;ce si~ rezyden0yi biskurtiej 7). Benedykt 
XIV. zorgltilizowaf .i~ na nowo 8). 

Biskup przekraczajf/;0y obowif/;zek rezydencyi traci ipso jure 
cz~sc swoich rocznych dochoel6w pro rata temp oris absentiae, to 
jest w stosunku do czasu swej nieobecnosei, na rzecz fabryki ko
scielnej Iub miejscowych ubogieh 9). Gelyby mimo tej kary upor
czywie zaniedbywaf rezyelencyi, obowif/;zany jest metropolita, lub 
gelyby on ~fasnie 1)y£ winny, najstarszy sufragan poel karf/; osobi
stego interelyktu doni esc 0 tem papiezowi najdalej w przeci~gu 
trzech miesi~cy. Papiez moze w takim razie uzye surowszych 
srodk6w, a nawet zfozye winnego z urz~du 10) 

Takze kardynaJowie majf/;cy dyecezyq" obowi~zani Sf/; prze~ 

strzegae w. niej rezydencyi; wolni Sf/; tylko w czasie konklawe 
i przez dwa miesi~cy pokoronacyi papieza 11). 

b) Parochowi, w og6Ie posiadaczowi beneficy6w duszpaster
skich, nie wolno nawet na kr6tki czas opuszczae parafii bez zezwo-

5) Trid. sess. 23. c. 1. de reform, 
6) Konstytucya Urbana VIII. "Sancta synodus" z 12. gl'lldnia 

1634. (Bull. V. 270), ktora sciesnia ogolne wii?cej powody, podane 
w ustawie trydenckiej (p. nizej noti? 13.) 

7) Cyt. konstytucya. 
8) Konstytucya "Ad universae" z 3. wrzesnia 1746. (Bull. 

Bened. XIV. t. II. 128). 
9) Trid. sess. 23. c. 1. de ref. 
10) Trid. sess. 6. c. 1. de ref. cyt. konstytucya Urbana VIII. 
11) Cyt. konstytucya Urbana. 
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l~~i~ biskupa 12), kt6ry d~uzszej niz dwumiesi~cznej dyspensy udzie
h~ Jeflt m?~en .ty!ko z barelzo waznych powod6w 13). Na czas swej 
meobecnosci Wlmen beneficyat zostawie wikarego H). Uwolnienie 
kilkudniowe udziela w zast~pstwie biskupa takze dziekan stosownie 
do zwyczaju dyecezyalnego. - Benefieyat wyelalajacy tlie samowolnie 
traci ipso jure odpowiednif/; cz~sc dochodow i wydae j~ winien na 
r~ecz fabryki lub ubogich, nie czekajf/;c wyroku sf/;do;ego. Jezeli 
meobecnosc· trwa dfuzej i beneficyat pomimo wezwania nie wraca 
ma biskup przyst~pie do dotkliwszych kar, a nawet odjae pre~ 
bend~ 15). " 

c) Kanonik wykracza przeciw ohowif/;zkowi rezydencyi, jezeli 
jest nieobecny dfuzej niz trzy ll1iesi~cy w roku 16); statut kapitul
ny ~oze kr6tszy jeszcze zakreslie termin 17). Wydalajf/;cy si~ tntci 
za plerwszy rok nieobecnosci po~ow~ dochodu, kt6r~ za wyrokiem 
~f/;~o:v~m winien wydac; w drugim roku traci docMd ca~oroczny, 
Jezeh Jeszcze d~uzej jest nieohecny, poZbftwiony bye moze preben
dy 18). --- Do podtrzymania,rezyelencJi s~uzye mia~y jeszcze tak zwane 
distributiones quotidianae; kieely bowiem wsp6Iny l1lajatek 
kapitu~ l;odzielono na pojeelyncze prebendy (13. wyzej str. 188), 
pozostawlOno przeciez cz~se dochod6w jako wsp61ny fundnsz, z ktO
rego co dnia przypada udziaf (punctum) dla kanonik6w obecnych 
w cMrze 19). SobOl' trydencki przeznaczyJ na to trzecia czeM do
chod6w postanawiajf/;c, . ze uelziaf kanonika nieobecnego w v cMrze 
przypada fabryce koseielnej Iub zakJ:adowi koscielnemu ~O). W now-

n. 9. 12) Orzeczenie kongregacyi trydenckiej w Richtera rrrid. p. 37. 

13) Jako POWO?y wY:ni~mia uchwa1'a sobol'll trydenckiego (8ess. 
23. C. 1. de reform.) "chnstiana charitas, urO'ens noecessitas debita 
obedien.tia,. e:idens eccle~iae utilitas." Zaraza l~b niepokoj woje'nny nie 
usprawledhwla wydalema sii? beneficyata, p. Fagn ani Comment. in 
C. 17. X. de clericis non resident 111. 4. n. 38. 

H) Trid. sess. 23. C. 1. de ref. 
15) Trid. cit. i C. 11. X. de clericis non residentibus III. 4. 
16) Trid. sess. 24. c. 12. de ref. 
17) Orzeczenie kongregacyi trydenckiej z r. 1573. u Richtera 

.p. 357. n, 58. 
18) Trid. sess. 24. C. 12. de ref. 

. .19) Obe?nosc. \~ ch6rz? n.azy,;ajq, w o~r?~mieniu od rezydencyi 
Intelessentia. Nlelnedy dlstnbutlOnes quohdlallae oddawano in na
tura; zrMl:a llazywajq, je takze praesentiae, interessentiae, victualia be-
ficia manu alia. ' 

20) Trid. sess. 22. C. 3. de ref.; cz~sc, ktorq, traci kanonik, zo
wie si~ fallentia .. 
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szyeh atoli ezasaeh distributiones quotidianae po wi~kszej cz~sci 

wyszfy ze zwyczaju. - K,moniey jubilaci, to jest co przez czter
dziesci Iat peJ'nili urz~d kanonika, wolni s~ od rezydencyi 21). 

d) Posiadacze benefiey6w prostych (z wyj~tkiem kanonii) 
obowi~zani slj: do rezydencyi tylko wtedy, jezeli fundacya wyrai
nie tego wymaga. W przeciwnym bowiem razie moglj: ustanowic 
zast~pe~. 

Od obowiltzku rezydencyi jest woIny, kto w uniwersytecieod
daje si~ naukom teologii Iub prawa kanonieznego, a to przez pi<?c, 
za zezwoleniem biskupa przez siedm lat; nauezyciele tych przed
miotow przez caly ezas swego nauczyeielstwa 22). Benefieyat ma
j~cy cm'am anima rum winien jednak zostawic zast~pc~ 23). -- W Pol
sce remonstraeye duchowienstwa przeeiw zakazom kumulacyi (p. 
str. 330) wymierzone by.!'y tem samem przeciw przepisom tycz~

cym si~ rezydeneyi. I pod tym wzgl~dem breve Grzegorza XIII. 
z 8. kwietnia 1578. upowaznilo nuncyusza do udzielania dyspens. 

II. Pod wzgl~dem hierarchicznym prowizya rodzi stosunek 
zwierzchnictwa i zaleznosci, ktory oznacza.ilj: wyrazy majoritas 
i 0 be di e nt ia 24) Beneficyat obowi~zany jest do posJ'nszenstwa 
(obedientia canoniea) wzgl~dem tego, komu poddany jest w ustroju 
hierarchicznym: kaZdy przeto bez wyj~tku wzgl~dem papieza, be
neficyaci w obr~bie dyecezyi procz tego w obec biskupa 25). Ta 
zaleznosc WypfYWlt z istoty prymatu i episkopatn, jako jedna 
z gJ'6wnych podstaw organizmu koscielnego. Stosunek zas do in~ 

nych zwierzchnik6w koscioJ'a, jakoto patryarchOw, prymas6w, metro
politOw i t. d, polega na historycznym rozwoju i pozytywnem pra
wie, i ztlj:d wzgI~dem nich zakres obedyencyi jest cz~sto ograni
ezony, bo odnosi sit.] nie do ca.!'ej urz~dowej dzia.!'aln08ci poddanego 
im benefieyata, lecz jedynie do poszrzeg6lnych jej kierunkow. 
Takim przedstawia sit.] mianowicie stosunek buskupa do metro
polity. 

21) P. Benedykt XIV. De synodo dioec. 1. 13. c. 9. n. 15. 
22) C. 5. X. de magistl'is V. 5. c. 34. X. de electione in 

VIto I. 6. 
23) Niektorzy uwazajq; jednak t§ dyspens§ co do beneficyow dusz

pasterskich jako zniesionq; postanowieniami soboru trydenckiego; p. 
przeciw temu Phillips VII. 389. 

24) Schulte II. §. 49. Lehrb. §. 39., Phillips II. §. 80.8l. 
Lehrb. §. 73-74. 

25) P. tituli de majoritate et obedientia X. I. 33 in VIto I. 17. 
apud Joannem roI. I. 2. in extrav. commun. I. 8. 
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6w w~zeJ' zaleznosci, ktory J'lj:czy ze sob1): posiadaczy rozmai
tych urz~d6w koscielnyeb, wypJ'ywa z samego faktu prowizyi: be
neficyat winien swemu przeJ'ozonel11u posJ'uszenstwo, chocby go wy
rainie .nie slubowa4'. Czysto jednak wYl11agajlj: ustawy, aby beneii
cyat obejl11uj~c urzlj:d osobnlj: przysiyg~ stwierdziJ' obedyencYl): 
w obee przelozonego w hierarehii 26). 0 przysi~dze, kt6r~ biskupi 
skJ'adali metropolitom i dotlj:d jeszeze skJ'adaj~ papiezowi, wspoumie
lisl11Y juz na str. 333. Takze posiadacze beneiicy6w, do ktorych 
przywilj:zana duszopieka lub jurysdykcya, skJ'adaj~ przysiyg~ wier
n08ei i posJ'u8zenstwa hiskupowi 27), uatomiast wolni slj: od niej 
posiadaeze heneiicy6w prostych 28), chyba ze juz przedtem wykro
czyli przeciw obedyencyi 29). - Bez wzgl~du na obowilj:zek obedyen
cyi objHwia siy stopniowanie urz~d6w koscielnych jeszcze w ze
wr~trznem pierwszenstwie, ktol'e wyzszel11u urz~dowi nalezy si~ 
przed nizszel11; zowilj: je praeeminentia Iub praecedentia, 
o ile polega na oznakach zewnt.]trznej czci rever en t i a 30). 

Pr6cz przyst~gi wiel'l1osci i posJ'nszenstwa maj~ benefi
eyaci z.!'ozyc takze wyzuanie wial'Y pro f e s s j 0 f ide i 31), a to 
wed,fug postanowien soboru trydenekiego: 

a) Biskupi najpierw pismiennie w toku procesu infol'Ipacyj
nego (p. str. 332), a po koniirmaeyi na najblizszym synodzie pro
wincyonalnym 32); 

b) kanonicy przy installacyi Iub najdalej w dwa l11iesi~cy, a 
to tak przed biskupem jakotez przed zgromadzonlj: kapituJ'lj:, w prze
ciwnym razie traclj: prawo do poboru dochodow 33); 

26) P. c. 6. D. 33. (ex concilio Toletano a. 675) "Quamquam 
omnes, qui sacris m<1ncipantur ordinibus, canonicis regulis teneantur 
adstricti, expedibile tamen est, ut promissionis sua vota sub cautione 
spondeant, quos ad promotionis gradus E'cclesiastica probat disciplinar. 
Solet enim plus timed quod singulariter pollicetur, quam quod gene
rali sponsione concluditur." 

2 7) J estto ogolne prawo zwycztljowe, wypowiedziane taMe cz§sto 
w ustawach dyecezyalnych - p. Schulte II. 291. W §zyk de ma
oritate et obedientia p. 138. Zbior poznanski p. 347. c. 10. 

28) C. 3. X. h. t. 
29) C. 9. X. h. t. 
30) SzczegoJ'owo 0 tem Ph illip s II. §. 78. 79. i Lehrb. §. 73. 
81) P. Schulte II. §. 50. Phillips Lehrb. §. 230. 
32) Trid. sess. 25. C. 2. de reform. 
33) Trid. cit. i orzeczenia kongregacyi trydenckiej incausa Cothac. 

z r. 1726. i Tirasonensi z r. 1782 w edycyi Richtera p. 353. 
n. 19. 24. 
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c) posiadacze beneflcyow duszpasterskicb w tyro samym ter
minie i pod tym samym l'ygorem w fiilce biskupa 34). 

PormulQ wyznania przepisa~ wedle zlecenia soboru trydenc
kiego papiez Pius IV. w buni "Injunctum nobis 35);" dekretem 
kongregacyi trydenckiej z 20 stycznia 1877 dodano do niej ustQP 
wyrazaj1l;cy uznanie dogmatycznych uchwa~ sohom IN atykan
skiego 36). 

TYTUL III. 

o wakowaniu beneficyow *). 

§. 83. 

1. Zwyczajnym sposobem zawakowania heneficyum jest smierc 
heneficyata. Jezeli niema bezposredniego dowodu smierci, moze go 
zastl}pic orzeczenie s1l;du duchownego, uznaj1l;ce beneflcyata za zmar
~ego, a nawet wolno biskupowi bez poprzedniej deklaracyi smierci 
przystt!;pic wprost do obsadzenia beneficyum, gdy od dawnych lat 
miejsce pobytu benefleyata nie jest znane, a okolicznosci nie kaz:j; 
pow:j;tpiewac 0 jego smierci I). 

34) T'd " § P .. _n . mt, , rOV1Sl. 
35) Bullaz 13. listop. 1564. w Riehtera Trid. p. 574. _ 
36) To jest w ust,~pie "Cetera item omnia a sam'is eanonibus 

et oeeumenieis eoneiliis ae praeeipue a sacrosancta Tridentina synodo 
tradita, definita et declarata, indubitanter recipio atgue profiteo.r" wsu
ni~to po. sl'owie synodo " et ab oecumenico concilio Vaticano" 
a po sJ'o.wie declarata "praesertim de Ro.mani pontificis pri
matu et infallilJili magisterio." Text dekretu podaje Vering'a 
Archiv. t. 37. str. 466. 

* J 0 ann e saC h 0 k i e r Tractatus de commutationibus beneficio
rum 1700.- Nell e r De statu resignationum ad favorem apud Genna
nos (Schmidt, Thesaurus juris ecclesiastici, 1772-1779. t. VI. p. 280.) 
Wolf gang Del' Charakter eines landesherrlichen N ominationsrechtes 
und die Resignation eines yom Landesherrn Nominirten (w Archiv. 
t.34. 1875. str. 367) - Walter §. 242-244. - Schulte II. 
§. 64. Lehrb. §. 83. - Phillip s V. §. 225. VII. §. 435-437. 

1) PrzykJ'ad w orzeczeniu kongregacyi trydenckiej z 28. sierpnia 
1841, Richter Trid. p. 39. n. 21. Quum beneficiatus qllidam aetatis 
annorum 62 ex loco residentiae ante 28 annos profectus frustra un
di~ue quaesitus neque unquam de eo habita notio esset, quaerente 
epISCOpO, quomodo posset ad provisionem bene ficii procedere? S. Congr. 
respondit, locum esse novae provisionis ad instal' vacationis pel' obitum. 
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. 2. Beneflcyum moze dalej zawakowac wskutek zrzeczenia siQ, 
resignatio, renuntiatio, cessio; gdy jednak urz!);d publiczny 
raczej jest obowi!);zkiem niz prawem, a obowiftzkow nikt samowol
nie z siebie spychac nie moze, wiQc takze zrzeczenie siQ benefi
cyata nie zawisl'o Ii tylko od jego woli, lecz obwarowane jest scisle 
wymogarni pra wnemi. I tak w szczegOlnosci: 

a) Kazda rezygnacya wyrnaga przyzwolenia tej samej w~adzy 
koscielnej, ktorej sluzy kollacya Qdnosnego urz~du, a wi~c rezy
gnacN biskup6w przyjij;c rna papiez, rezygnacJ1l:' nizszych benefi
cyatOw biskup 2). Tylko papiez nie maj1tc nad sob!); prze~ozonej 

wladzy rnoze sam dozyc sw1l; godnosc 3). 

b) JYIa byc s~uszny powod rezygnacyi, na co szczegolnie przy 
rezygnaeyi biskup6w ustawy pilnie kaz1l; baczyc 4). 

0) Zrzeczenie siQ rna z regu~y nast1l;pic bezwarunkowo pure 
et absolute. Za przyzwoleniem biskupa moze jedynie beneflcyat za
warowac sobie cz~sc dochodu z prebendy, renuntiatio cum res e r
vatione pensionis, wszakze tylko wtedy, jezeli zachodz!); wa
runki ustanowienia koadjutora 5). Warunek, ze pensya naraz rna 
byr, sp~acona kapita£em, ma cechQ symonii i czyni rezygnacJ1l: nie
wazn:j; Sa). Wzbroniona jest rezygnacya cum res e r vat ion e 

2) C. 5. 8. 10. 15. X. de renuntiatione I. 9. c. 2., (§. Sicut) 
X. de translatione episcopi I. 7. 

3) O. 1. de renuntiation8 in VIto I. 7. AbdykowaJ'o trzech pa
piezy: Grzegorz VI. (1046), Celestyn V. (1294), Grzegorz XII. (1415). 
Po rezygnacyi Celestyna V. powstaJ' spor 0 to, czy papiezo.wi wolno 
zJ'ozyc godnosc eH efe Ie Conciliengesch. VI. 143); twierdz'l;c, iz rezy
gnacya papieza jest niewazna, kwestyonowali przeciwnicy Bonifacego 
VIII waznosc jego wyborll. PowoJ'ana konstytucya Bonifacego, umie
szczona w libel' sextus, orzekJ'a "Romanum pontificem posse libere 1'e
signare" - p. Hinschius I. 294. 

4') C. 9. 10. X. de renunt. I. 9., konstvt. Piusa V. "Quanta" 
z 21. kwietnia 1568, Bull. II. 270. Summa ~d c. 10. cit. streszcza 
powody rezygnacyi w wierszu: Debilis, ignarus, male conscius, irregularis. 
Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit. P. B enedykt 
XIV. De synodo dioec. 1. 13. c. 16. n. 1--4. 

5) W przeciwnym razie zachodzi symonia, p. orzeczenie kongre
gacyi tryd. z 21. kwietnia 1792. Richter Trident. p. 448. n. 2. Obe
cnie otrzymuj'l; emeryci zazwyczaj zaopatrzenie z inllych zrOdeJ', 0 czem 
w prawie maj'l;tkowem. 

Sa) Konstyt. Benedykta XIV. "In sublimi" z 29. sierpnia 1741, 
Bull. I. 71. 

RITTNER, Pro kosoielne. 23 
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reg res sus, to jest z zastrzezeniem powrotu 6), tudziez rezy
gnacya na rzecz innej osoby, r e nun t i a t i 0 in f a v 0 rem 
t e r t i i 7), z wyjl!tkiem osobnej dyspensy papieskiej 8), ktOra traci 
moc swojtE, gdy z1'zekaj!);cy sitE na rzecz inn ego by~ juzw czasie 
rezygnacyi chory i umad w. przeci!);gu dwudziestu dni po uzyska
niu dyspensy. Pl'7.episano to w reguJ'ach kancela1'yjnych (regula 19. 
de viginti vel de infirmis) 9) w tym celu, aby nast~pstwo w urz~dzie nie 
przybieralo cechy dziedziczenia, kto1'e bezwzgl~dnie w tej mierze jest 
wykluczone 10). Niedozwolony wa1'unek lub uboczna umowa przy re
zygnacyi podpadaj!); pod poj~cie symonii i czyni~ rezygnacN niewaz
na. Aby unikn~e nawet pozo1'u symonii lub dziedziczenia, nie moze 
n~st~pie po rezygnuj~cym, kto z nim samym lub z biskupem, kto
ry 1'ezygnacn przyj~J' jest spokrewniony, spowinowacony lub na
lezy do ich domownikow (p. wyzej str. 260). Zgodnie z powyz
szemi przepisami prawa koscielnego uznaje takZe ustawa austryac
ka z 7. maja, 1874 (w §. 13) jako niewazne pry w at n e umowy 0 
nast~pstwo w koscielnym urz~dzie lub prebendzie 11). - Przy benefi
cyach non liberae collationis l11a takze patron, lub ten komu sfuzy 
prawo wyborn lub nOl11inaeyi zezwolie nll, rezygnacn in fa:'orem. 
tertii, podczas gdy bezwarunkowa rezygnacya tego zezwolema nie 
wymaga 12). 

6) Trid. sess. 25. C. 2. de 1'e.f. Nazyw~j'l; resel:v. reg~ess~s, 
jezeli beneficyat rezygnuje na beneficmm zostaJ'l;ce w Jego ~oslada~m, 
1'eserv. ingr e ss us, jezeli go jeszcze nie posiada4', lecz mw4' .dop18ro 
jus ad rem: reserv. aggressus jezeli nie maj'l;cy Iat odst~puJe tym
czasem prawo do beneficyum inn emu - P. Phillips VII. 860. 

7) Trid. sess. 25. C. 7. de reform.; POI'. c. 5. O. 8. qu. 1.'. c. 
7. 10. 11. 13. X. de filiis presbyterorum I. 17., c. 6. 15. X. de Jure 
patronatus III. 38. '" ,.. 

8) Konstyt. Piusa V. "Quanta eccIes1ae z r. 1068. Bull. II. 270. 
9) Rigan t i Oomment}I. 232. . .. . .. 
10) Por. Trid. 8ess. 2u. c. 7. "Quum m beneficlls e~cleSIast~Cls 

ea quae haereditariae successionis imaginem referrent, saCrIS constltu
tionibus sint odiosa". 

11) W motywach do projektu tej ustawy nadmieniono wyrainie, 
ze taka umowa w skutku uzyskanego od w4'adz koscielnych i rZ'l;do
wych zatwierdzenia przestaje bye umow~ prywatn'l; i moze bye dopu
szczona (Beilagen zu den stenogr. Protocollen VIII. Sessio.n n. 40 str. 
49.) Zreszt'l; wzbraniaJ'y juz j6zefhiskie prz~pisy rezy/?n.acYl cum rese.1:
vatione pensionis, dekret nadw. z 4 grudma 1784, 1 mfavorem tertu, 
dekret nadw. z 6. kwietnia 1783. 

12) J estto kwestya sporna; wielu wymaga za wsze zez\~olenia 

patrona, n. p. Schulte II. 344. Phillips Lehrb. §. 8~. (P?r. Jedn~k 
Kirchenr. VII. 851). Rich tel' §. 204. n. 2. - s'l;dz~, ze lllesl'uszme, 
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d) Nie wolno rezygnowae z bene£icyum zostaj~cego w sporze, 
chyba na rzecz swego przeciwnika 13). 

e) Rownie nie moze bye przedmiotel11 rezygnacyi beneficyum, 
stanowil!ce tytu.f swi~eenia, jezeli beneficyat nie zastl:);pi go innym 
dostatecznym tytu.J'em 14). 

f) Rezygna,cn nalezy podac do powszechnej wiadomosci, a 
to jezeli urzl:);d z10zono w r~ce papieza najda,lej w szesc, przy be
neficyach nie w.foskich w dziesi~e miesi~cy, jezeli w r~ce biskupa 
najdalej w l11iesi~c 15). 

Rozumie si~ zresztl:);, ze postanowienie beneficyata winno bye 
wypfywell1 jego woli, ze wi~c zl:);dac moze uniewaznienia rezygna
cyi zdzia.fanej pod wpl'ywem grozby lub bJ'~du 16). Beneficyum wa
kuje z chwill:); przyj~cia rezygna,cyi przez w.j'asciw~ w.J'adz~; pok~d 
takowe nie nastl:);pi, wolno rezygnacYlJ; odwo.rae 17). 

3. Rodzajem warunkowej rezygnacyi jest takze zamiana be
neficvow (pei!!ll1utatio beneficiorull1), gdyz kazdy z beneficyatow 
zrzeka, sitE pod warunkiem, iz otrzYll1a beneficyull1 drugiego 18). 
Ztad tez oba beneiicya wakuj~, i na kaMe nast~pie l11usi forll1alna 
in;tytucya. Zamiana bene£ieyow wYll1aga jak iuna rezygnacya waz
nych powodow 19), tudziez zatwierdzenia papieza, wzgl~dnie bisku-

poniewaz prawo patrona Iub nominuj'l;cego ogr~nicza si~ do desygno
wania osoby. Maj'l; wi~c g4'os tylko 0 tyle. 0 lIe rezygnacya. zara~e~ 
zawiera postanowienie co do obsadzenia b~neficyum. ~naczeJ n::us1eh
bysmy przyznae patronowi takze veto przec1w wyr~k?W1 orzekaJ'l;cem~ 
z4'ozenie beneficyata z l'lrz§du. P. cytowan'l; wyzeJ rozpraw§ W 01£
ganga. 

13) C. 2. ut lite pendente nihil in novetur, in VIto II. 8. POI'. 
C. 1. X. de alienatione judicii mutandi causa I. 42. 

H) Trid. sess. 21. c. 2. de ref.; POl'. wyzej str. 100. 101. 
15) Konstyt. Grzegorza XIII. "Humano vix judicio" z 5. stycz. 

1584. (Bnll. II. 503.) i Benedykta XIV. "Ecclesias.icae" z 15. czerw
ca 1746. (Bull. Bened. XIV. t. II. p. 61) - Synod. pozna[l~~i 
z 1'. 1642. nakazuje publikacH pod kar'l; trzydzlestu grzyw1en, p. zblOr 
poznanski str. 76. . 

16) O. 5. X. de renuntiatione I. 9, c.. 2. 3. 4. 6. X:, d~ h~s 
quae vi metusve causa fiuut I. 40. Wain'l; Jes~ :'ez~gnacya, J~zeh b1-
skup skJ'oniJ' do niej beneficyata celem zapoblezema skau~ahcznemu 
procesowi i surowszej karze, p.Benedykt XIV. De synodo dlOec.l. 13. 
C. 10. n. 14. 15. C. 16. n. 3. 

17) O. 2. 3. 6. 12. X. de renuntiatione I. 9. 
18) O. 8. X. de praebcndis III. 5. C. 5. 7. 8. X. de rerum per

mutatione III. 19. C. 1. h. t. in VIto III. 10, in Clement. III. 5. 
19) O. 5. X. de rerum perm. III. 19. 
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pa 20), a opr6cz tego przyzwolenia tych, kt6rym wzgl~dem jednego 
lub drugiego beneficyum przys~uza wplyw przy obsadzeniu, a wi~c 
prawo wyboru, nominacyi l.ub prezenty. 

4. Beneficyat 1110ze utracie beneficyum z a k a r ~ w skutku 
prawomocnego wyroku si);du duchownego, 0 ezem dokhtdniej po
wiemy w dziale 0 si);downietwie w sprawaeh karnyeh. 

5. Wakans moze bye dalej skutkiem prz eniesienia bene
fieyata na inne benefieyum, translatio. Pomini);wszy przypadki, gdy 
przeniesienie orzeczone zosta~o za kar~ (0 ezem p6zniej), moze ta
kowe nasti);pie alba z woli); benefieyata, alba mimo jego woli, 
podlega jednak zawsze znacznym ograniczeniom. Tyezy si~ to pi'ze
dewszystkiem biskupow 21); ustawy nie sprzyjaji); ez~stym zmianolll 
stolic biskupieh, upatrnji);c w tem szkod~ dla dyseypliny koseiel
nej 22). Zti);d cz~sto spotkae si~ w zrodJ'aeb z zapatrywaniem si~, 

ze zwii];zek bisknpa z dyeeezyij; jest staJ'y i dozgonny na wzor zwii);z
ku ma~zenskiego 23). Nie wolno tedy biskupom samowolnie porzu
eae swej stoliey, by si~ przeniesc na inni];; potrzeba ku temu wyz
szego pozwolenia, ktore w dawniejszyeh ezasaeh udziela~ metropo
lita wraz z synodem prowineyonalnym 2;'), pozniej, a mianowieie od 
XII. wieku papiez 25). Tylko z waznyeb powodow wolli'} biskupowi 
starae si~ 0 przeniesienie, a poki];d nie uzyska dyspensy, nie moze 
bye powo~any na inne biskupstwo, ehyba w formie postulaeyi (p. 
wyzej str. 274). W niektoryeh krajaeh, zw~aszeza tam gdzie wiel
ka zaehodzi rozniNt w uposazeniu poszczegolnych biskupstw, tran
slaeye biskupow cz~sto si~ wydal'zaji];. W Polsce by~o przeehodze-' 
nie biskupow, z jednej stoliey na drugi); tak powszeehnie prakty
kowane, ze si~ niemal w tym wzgl~dzie ustama kolej, wed~ug kto
rej biskupi zmieniali biskupstwa ubozsze na bogatsze. - Jakkolwiek 
w zasadzie nie mozna odmowie papiezowi prawa przeniesienia bi-

20) C. 5. cit., c. 1. h. t. in VIto, in Clement. 
21) POl'. szczeg61nie Ph i lli p s V. §. 225. 226. 
22) C. 19. 21. 25. 31. 32. 37. C. 7. quo 1. C. 1. X. de cleri

cis non residentibus III. 4., C. 2. X de electione in VIto, titulus X. 
de translatione episcopi I. 7. 

23) C. 4. X. de translatione episcopi 1. 7. p. wyzej str. 274. 
nota .18. 

H) P. T'homassin Vet us et nova ecclesiae diciplina p. 2. 
1. 2. c. 60. 

25 P. Gregorii VII. Dictatus. Jaffe Monum. Gregor. p. 175, 
C. 4. X. de electione 1. 6. C. 1. 2. X. de translatione episcopi 1. 7. 
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skupa na inni); stolie~ takZe wbrew jego woli 26), jezeli to dla do
bra koscio~a zda si~ pozi);danem, to przeeiez w praktyce nie prze
nosi nigdy papiez biskupa, gdy na to on sam nie przystanie 27). 

Pod wzgl~del11 nizszych beneficyatow przeniesienie wi~cej 

wprawdzie jest u~atwione; zaWSZ0 atoli wypJ'j'wa juz z poj~cia bene
fieyu1111 ze takowe jest nadane stale, ze wi~c dowolnie nie moze 
bye odj~te lub na inne zamienione. Prz~jseie nl1 inne beneficyum, 
choeby dobrowolne, wymaga w kazdym razie s~uszllyeh powodow 
i zezwolenia biskupa 28); wbrew woIi benefieyata moze je biskup 
zarzi);dzic tylko, gdzie wzgli];d na dobro koseiofa koniecznie tego 
si~ domaga 29). Oezywista, ze plzeniesienie nie moze uw~aezae pm
wom osob trzeeich, ze wi~c w szczegolnosci na beneficyum pod
Iegaj~ee patronatowi przeniesiony bye moze beneficyat tylko za 
zgodi); patrona. 

6. W nast~puji];cych wypadkaeh wakuje beneficyulll ipso jure: 

a) W razie przyj~cia inn ego benefieyum, ktore jest incompa
tibile (p. wyzej §. 77. 4); 

b) jezeJi kleryk maji);ey nizsze swi~eenia zawiera maHen
stwo 30); 

oj w skutek z~ozenia Slubow zakonnych 31) ; 

d) jeieli benefieyat w terminie oznaezonym nie uzyskaJ: od
powiedniego swi~cenia (p. str. 257. n. 5. 6.); 

26) Sobory konstancyenski (sess. 39) i bazyIejski (sess. 23) 
uchwaliJ'y, ze papiez przeniesc moze biskupa tylko za zgodf1 kardyna
J'6w, ktOrzy majf1 podpisae odnosnf1 bull\j. 

27) Potwierdza to papiez Benedykt XIV. de synodo divec 1. 13. 
c. 16. n. 1 S. "Juxta vigentem disciplinam translationes nunc minimae 
fiunt, nisi praevia scientia et consensu episcopi, qui ab una ad ali am 
ecclesiam est transferendus". 

28) C. 37 C. 7. quo 1. c. 5. X. de permutatione III. 19. 
19) P. orzeczenie kongregacyi trydenckiej z 19 grudnia 1857. 

w Archiv. III. 408. 0 tak zwanych cures desservants, kt6rych hiskup 
dowolnie moze odwoJ'ae, p. wyzej stL 213. n. 3. Na sobOl' watykanski 
przygotowany byJ' wniosek, aby hiskupom co do przeniesienia henefi
cyat6w wi\jkszf1 dae wJ'adz\j, p. M a I' tin. zhi6r dokument6w (ed. 2.) 
p. 259. 

30) P. wyzej stl'. 123. nota 29.; kIauzula fundacyjna temu prze
ciwna jest niewazna, p, orzeczenie kongregacyi w Richtera Trid. p. 443. 

31) O. 4. de regularihus et transeuntibus ad religionem in VIto 
III. 14. 
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e) jezeli wyst~puje ze sp6Jecznosci koscielnej). 
WedJug prawa austryac.kiego zdarzyc si~ moze, ze benefi

cyum uwaza si~ jako wakuj~ce tylko w stosunku do rz~du i pod 
wzgll2dem czynnosci ustawami panstwowemi beneficyatom poruczo
nych.· Ustawa z 7. maja 1874 postanawia bowiem (w §. 8), ze gdy 
posiadacz urz~du koscielnego lub koscielnej prebendy utraci oby
watelstwo austryackie Iub zostanie uznany winnym zbrodni lub. 
czynow karygodnych, ktore pochodz~ z chciwosci, ublizaj~ mo
ralnosci, Iub wywo4'uj~ powszechne zgo rszenie, rna wfadza 
rZl/;dowa zaz~dac jego usuni~cia od urz~du lub prebendy. Nadto 
moze wladza, jezeIi duszpasterz tak si~ zachowuje, iz dalsze jego 
pozostanie w urz~dzie zagraza porz~dkowi publicznemu, z~dac jego 
usuni~cia od wykonywania urz~du. To samo stosuje si~ takze 
do duchownych, powolanych do zast~pstwa, albo prowizoryeznego 
zawiadywania, albo beneficyatowi do pomocy. Jezeli wfadza koscieI
na w stosownym terminie nie uczyni zadosc z~daniu rz~du, nalezy 
urZl/;d Iub prebend~ w zakresie panstwowym uwazac jako wakuj~ce, 
a rz~d winien si~ 0 to postarac, aby czynnosci, ustawami panstwo
wemi duszpasterzowi przekazane, sprawowane byJ:y przez kogo 
innego az do obsadzenia urz~du. 

KONIEC TONIU PIERWSZEGO. 

DODATKI WAZNIEJSZE OMYLKI DRUKU. 
! 

Str. 6 nota 7 dodac: L i k 0 w ski, Historya unii kosciora ruskiego 
z rzymskim, Poznan 1875. 

" 7 nota 13 dodac: KaJsiewicz, Dzieje unii bttlgw'skiej, w Przc
gl~dzie Lwowskim t. II., 1873. 

" 10 nota 32: 0 chrzescijanach Tomaszowych napisa:I': Ge r-
man n W. Die Kirche del' Thomaschristen 1877. 

" 33 wiersz 16 z do:I'u zamiast XII czytac: XI wieku. 
" 45 " 10 " ,,1268 ,,1298. 
" 45 " 8 " " d. rom. k. " des rom. Rechts. 
" 47 " 10 z gory " Syxtusa V. " Syxtusa IV. 

56 w nocie 1. po SMwinskim dodac: Brzezinski Ant. les., Rys 
dzieJ6w sw. soboru Trydenckiego (przedruk z Tygodnika katol.) 
Grodzisko, 1863. 

" 58 wiersz 3 z gory: przy r. 1577 ma stac odsy£acz do noty 10. 
" 58 w nocie 13 dodac: Friedri ch Geschichte des Vaticanischen 

Ooncils, 1877. 
" 62 wiersz 9 z gory zamiast 740 czytac 440. 
" 62 " ' 24" " 22" 25. 
" 63 w nocie 21 dodac: Boehmer Regesta imperii. Die Regesten 

unter Kaiser Karl IV. 1346-1378. Aus dem Nachlasse Bohmers 
herausg. von Alf. Huber, 1877. 

64 w nocie 24: do dzie:I'a Miihlbauera wyszfy w r. 1877 
Supplementa t. 1. II. 

" 80 wiersz 4 zgory czytac Strzempina. 
,,92 18 z gory przy 1858 ma stac odsyl'acz do noty 18. 
,,96 .,17 "zamiastapostasiafideczyt:apostasiaafide. 
" 157 w nocie 15 zamiast Verpasiani czytac: Vespasiani. 
" 173 wiersz 16 z do£u zamiast imvumitatis czytyac: imm un itati s. 
" 191 na koncu noty 10 dodac: Oonstitutiones capituli s. presbyte-

rii metrop. graeco-rutheni rHus, Romae 1875. 
" 195 po wierszu 10 z gory dodac jako punkt 6): ustanowienie 

egzaminator6w konkursowych (p. str. 320). 



Str. 21B wiel'sz Hi z doJ'u zamiast biskup czyt. : par 0 chi 
" 240 ostatni wiel'sz textu konczyc sil) ma na sylabie c z e. 

254 pl'zy koncu noty 38 dodac: Pius IX umal'J' 7 lutego. 1878, 
konklawe zamkllil)to 18go wieczor, Leon XIII wybl'any 20 lutego. 

" 262 wiersz 3 z gory zamiast Leon I. czytac: Leon X. 
" 262 w nocie 36 zamiast Senifert czytac: S e u f fer t. 
" 263 Litel'atura do §. 64 dodac: Wit t e Forschungen zur Ge

schichte des Wormser Concordats. Theil I. Die Bischofswablen 
unter Conrad III. 1877. 

268 wiel'sz 13 z doJ'u zamiast alia sum czytac: ali a rum. 
310 wiersz 22 z gory po slowie "kandydatow" dodac: Po za.
warciu konkordatu wrocono jednak w wielu dyecezyach do ter
minu prawa powszechnego (pOl'. instrukcH grecko katol. konsy
storza lwowskiego z 1/13 marca 1871). 

" 323 wiersz 14 z dod'u dodac: Kapl'ani ohrzq,dku grecko-katolie
kiego z dyeeezyi Chelmskiej otrzymali dekretem kongregaeyi de 
propaganda fide z 10 styeznia 1876 dyspensl) od examinu kon
kursowego quoad scientiam (p. Wiadomosci koscielne 1876 N. 5.) 

326 w nocie 11 dodac: Takze ks. GrzegorzSzymonowiez by! juz 
w r. 1857, a wil)e za zycia lwowskiego arcybiskupa ormian
skiego Stefanowieza Ct 1858), naznaczony jego nastl)pcq,. 

~ 333 w nocie 11 wiersz dl'ugi zamiast §. 289. czyt. stl'. 289. 
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