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Wstąp

Trzecia księga kodeksu praw a kanonicznego trak tu je  w części IV 
(kan. 1384—1405) o urzędzie nauczycielskim Kościoła, a między in- 
fiymi o wydawaniu książek treści religijnej i cenzurze kościelnej. 
Obecnie przepisy kodeksowe uległy znacznej zmianie na skutek 
ogłoszenia przez Kongregację Doktryny W iary dekretu Ecclesiae 
pastorum  1 z dnia 19 m arca 1975 r.

Powyższy dekret podkreśla we wstępie, że do obowiązków pa
sterzy Kościoła należy: przechowywać zasady wiary, wyjaśniać je 
^'głosić, strzec czystości obyczajów2. Obowiązek ten  wypełniają bi
skupi, następcy Apostołów, a w szczególny sposób biskup rzymski 
jako następca św. Piotra. Także wierni, zwłaszcza zajm ujący się 
nauką teologiczną, w pewien im właściwy sposób, uczestniczą 
w- tym  obowiązku pasterzy Kościoła i są obowiązani współdziałać 
z biskupami celem wiernego zachowania praw d w iary oraz ich 
przekazywania, jak również strzeżenia czystości obyczajów.

Z tej ogólnej zasady troski pasterzy Kościoła o zachowanie wia
ty ' i czystości obyczajów wynika prawo i obowiązek papieża oraz 
biskupów czuwania nad wydawaniem książek treści religijnej 
i przeprowadzania cenzury dzieł przeznaczonych do druku.

Przed ogłoszeniem dekretu, o którym  mowa, zwróciła się Kon- 
gregaja o opinię zwłaszcza do tych biskupów, w których diecezjach 
rozwija się znaczniejsza działalność wydawnicza. Jest to zgodne 
z prak tyką posoborową Kurii Rzymskiej korzystania ze współpracy 
biskupów, gdy chodzi o wydawanie nowych dekretów i wprowa
dzania zmian do obowiązującego praw a kanonicznego.

1 L ’Osservatore Romano  10 IV 1975 d AAS 67 <1975) 281—284.
1 Por. konst. L um en  gentium , n. 22 i konst. Dei Verbum , n., 7 i 10.



I. Książki podlegające cenzurze

Przełożeni kościelni wykonują obowiązek czuwania nad działal
nością wydawniczą z zakresu tem atyki religijnej w  ten sposób, że  
najpierw  zapoznają się z treścią książki przeznaczonej do druku, 
osobiście lub częściej przy pomocy cenzora, a potem udzielając po
zwolenia na druk („im prim atur”). Istnieje więc w Kościele uprzed
nia cenzura, polegająca na urzędowej kontroli książek (pism) przed 
ich publikacją celem udzielenia im aprobaty lub zakazu druku. 
Praw o kanoniczne dokładnie określa, które książki wolno ogłaszać 
tylko za wyraźną zgodą władzy kościelnej. Dekret z 19 III 1975- 
zajmuje się tą sprawą w art. 2, 3 i 4. Bierze pod uwagę książki 
ze względu na ich treść a następnie na ich przeznaczenie.

Potrzebne jest pozwolenie odpowiedniej władzy kościelnej na 
•wydanie drukiem  następujących kategorii książek:

a) Pismo św. w tekstach oryginalnych i w starożytnych przekła
dach, a także przekłady Pisma św. na języki nowożytne. Te ostat
nie muszą być opatrzone komentarzami. Pozwolenia udziela Stolica 
Apost. albo ordynariusz miejscowy (art. 2 n. 1).

Rozumie się, że nie chodzi tu  o zatwierdzenie tekstu  Pisma św.> 
ale o stwierdzenie władzy kościelnej, że tekst lub tłumaczenie są 
w ierne a w kom entarzu nie ma niczego niezgodnego z w iarą i do
brym i obyczajami.

Katolicy (rozumie się tu  również osoby świeckie odpowiednio 
przygotowane naukowo) mogą przygotować do druku i ogłaszać za 
zgodą ordynariusza miejscowego tłumaczenia Pisma św. na języki 
nowożytne, opatrując je odpowiednim komentarzem. Tłumaczenie 
może też być wykonane wspólnie z braćm i odłączonymi (art. 2 n. 2). 
Jest to zgodne z postanowieniem konstytucji soborowej Dei Ver
bum  (n. 22 i 25), która podkreśliła 3 potrzebę udostępnienia w ier
nym  tekstów Pisma św. i lektury Pisma św.

b) Ksiąg liturgicznych w języku oryginalnym i w  tłumaczeniach 
na języki nowożytne, zatwierdzonych przez Stolicę Apost., nie wol
no wydawać ani w całości ani w  części, jak tylko na polecenie 
i pod nadzorem Konferencji Biskupów (art. 3 n. 1).

Chodzi tu ta j o pierwsze wydanie (typiczne), gdyż władzy koś
cielnej szczególnie zależy, aby księgi liturgiczne były dokładnie 
opracowane i wydane a także wiernie przetłumaczone. Natomiast 
przedruków ksiąg liturgicznych i ich części, tak  w języku orygi
nalnym  jak i w tłumaczeniu już zatwierdzonym przez Stolicę 
Apost., można dokonywać za zgodą ordynariusza miejscowego, 
który stwierdza wierność przedruku z zatwierdzonym oryginałem 
(art. 3 n. 3).

Księgi liturgiczne to druki zawierające urzędowe teksty przezna-
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* W rozdz. VI „o Piśmie śrw. w życiu Kościoła”.



czone do użytku liturgicznego, jak mszał, rytuał, pontyfikał, bre
wiarz itp.

c) Książeczki do nabożeństwa czyli zbiory modlitw przeznaczone 
dla pryw atnej pobożności nie są księgami liturgicznymi, ale można 
je wydawać tylko za pozwoleniem ordynariusza miejscowego (art. 3 
n. 3). Kościołowi bowiem bardzo zależy na tym, aby do praktyk 
pobożności pryw atnej nie dostały się modlitwy lub ćwiczenia nie
zgodne z zasadami w iary lub o małej wartości teologicznej i asce
tycznej. Oczywiście książeczki te mogą zawierać także niektóre mo
dlitw y zaczerpnięte z zatwierdzonych ksiąg liturgicznych, ale ksią
żeczka do nabożeństwa nie jest urzędowym zbiorem modlitw litu r
gicznych, nie stosują się do niej przepisy o księgach liturgicznych.

d) Katechizmy i ich przekłady oraz inne książki przeznaczone do 
nauki religii muszą otrzymać zatwierdzenie ordynariusza miejsco
wego albo Konferencji Biskupiej narodowej lub regionalneji 
(art. 4 n. 1).

e) W charakterze podręczników można używać w szkołach wszel
kich stopni (podstawowych, średnich, wyższych) tylko książek wy
danych z aprobatą władzy kościelnej, o ile chodzi o dzieła trak tu 
jące o Piśmie św., teologii, prawie kanonicznym, historii Kościoła 
i innych dyscyplinach religijnych lub moralnych (art. 4 n. 2).

f) W kościołach i kaplicach można wystawiać, sprzedawać albo 
rozdawać gratis tylko te książki i pisma o tem atyce religijnej albo 
m oralnej, które zostały wydrukowane po otrzym aniu zatwierdzenia 
odpowiedniej władzy kościelnej (art. 4 n. 4).

Jest to przepis nowy w praw ie kanonicznym. Całkiem słuszny, 
gdyż propagowanie dzieł treści religijnej w miejscu świętym po
winno dawać gw arancję wiernym  co do prawowierności nauki za
w artej w tych pismach.

II. C en zu ra  fa k u lta ty w n a

Normy o cenzurze fakultatyw nej są ustanowione głównie dla do
bra autorów katolickich. Przez umieszczenie na druku „im prim atur” 
zapewniają czytelników, że wyłożona nauka jest zgodna z naucza
niem  kościelnym i że w iara czytelników nie jest narażona na nie
bezpieczeństwo. Nadto zgodnie z art. 4 n. 4 dekretu można ich 
dzieła propagować w kościołach i kaplicach.

a) Art. 4 n. 3 dekretu zaleca, aby starać się o pozwolenie władzy 
kościelnej na wydanie wszelkich dzieł traktujących o Piśmie św., 
teologii, prawie kanonicznym, historii Kościoła i innych zagadnie
niach religijnych i moralnych.

b) Art. 5 n. 1 • dekretu bardzo usilnie (enixe) zaleca duchownym 
(clerici saeculares), aby nie wydawali książek na tem aty religijne 
i m oralne bez pozwolenia właściwego ordynariusza. Członkom in
stytutów  doskonałości (zakonnikom i i.) tenże artykuł usilnie za-
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leca, aby nie wydawali takich książek bez pozwolenia swoich wyż
szych przełożonych. Obowiązek starania się pozwolenie jest tylko 
wtedy, gdy tak przepisują konstytucje.

III. W spó łpraca  z  czasop ism am i

Katolicy świeccy nie mogą ogłaszać artykułów  w dziennikach 
i w innych czasopismach, które zazwyczaj wyraźnie zwalczają re- 
ligię i dobre obyczaje. W yjątek można dopuścić, gdy zaistnieje 
słuszna i rozumna przyczyna, o czym decyduje piszący artykuł. Na
tomiast duchowni (clerici) i członkowie instytutów  doskonałości m u
szą mieć zgodę ordynariusza miejscowego na współpracę z tego ro
dzaju czasopismami (art. 5 n. 2).

Rozumie się, że współpraca z czasopismami, które nie występują 
przeciwko religii i dobrym obyczajom jest dozwolona duchownym 
i członkom instytutów  doskonałości, bez żadnego pozwolenia swo
ich ordynariuszy. Został więc zmieniony kan. 1386.

IV . Sposób  p rzep ro w a d za n ia  ce n zu ry

O ile wyraźnie inaczej nie zaznaczono, kiedy mowa o cenzurze 
książek, należy to samo rozumieć o wszelkiego rodzaju pismach 
przeznaczonych do publicznego rozszerzania (art. 1 n. 2). Jest to 
norm a wyrażona już w kan. 1384 § 2, tu ta j nieco zwięźlej ujęta.

Do przeprowadzenia cenzury i wydania pozwolenia na druk jest 
kom petentny właściwy ordynariusz miejscowy (art. 1 n. 1). Jest to 
ordynariusz miejsca zamieszkania. Można jednak zwrócić się do 
ordynariusza miejsca wydania druku. Wybór ordynariusza należy 
do autora. Ale autor, który otrzymał odmowną decyzję na druk od 
jedneg® ordynariusza, jest obowiązany uwiadomić drugiego ordy
nariusza, do którego się zwraca, o poprzedniej decyzji odmownej 
(art . 1 n. 1). Drugi ordynariusz nie jest prawnie związany decyzją 
pierwszego, musi jednak rozważyć motywy odmowy. Stąd koniecz
ny będzie dialog między autorem  a ordynariuszami.

Cenzora wyznacza ordynariusz miejscowy (art. 6 n. 1), może jed
nak  Konferencja Biskupów ustalić listę odpowiednich ludzi dla 
przeprowadzania cenzury, z której ordynariusze mogą wyznaczać 
cenzora do danej książki. Może też być ustanowiona komisja cen
zorów, której mogliby się radzić ordynariusze miejscowi.

W pracy swej ma się cenzor kierować jedynie zasadami Kościoła 
odnoszącymi się do w iary i obyczajów, podawanymi przez urząd 
nauczycielski Kościoła (art. 6 n. 2). Ocenę książki w ydaje cenzor na 
piśmie. Jeżeli jest przychylna, ordynariusz, według swej roztrop
ności, pozwala na druk, składając swój podpis, z dodaniem daty 
i miejsca wystawienia dokumentu. Gdyby ordynariusz nie chciał



[5] Zmiana przepisów o wyd. książek 97

dać pozwolenia, jest obowiązany przekazać autorowi powody de
cyzji odmownej (art. 6 n. 3).

V. D ekret Kongregacji a kodeks prawa kan.

Spraw ę cenzury kościelnej ujm uje dekret z 19 III 1975 krócej 
i prościej od kodeksu, ogranicza się do spraw  podstawowych zwią
zanych z obroną w iary i dobrych obyczajów. Zgodnie z tendencjam i 
posoborowymi w prawie kanonicznym, omawiany dekret posiada 
nastaw ienie duszpasterskie, na co już wskazuje jego ty tu ł „o czu
waniu pasterzy Kościoła odnośnie do książek”.

Końcowa klauzula dekretu  znosi kanony kodeksu praw a kanon, 
przeciwne obecnemu dekretowi. Z tego dalej wynika, że pozostają 
w mocy kanony, k tóre nie są sprzeczne z postanowieniami dekretu. 
Praktycznie niewiele tych kanonów pozostało, gdyż dekret na nowo 
i w całości uregulow ał to co odnosi się do cenzury książek, a co 
należy do kom petencji ordynariuszy miejscowych. Sądzę, iż pozo
stały w mocy kanony, które odnoszą się do działalności Stolicy 
Apost. w tym  zakresie, jak druk pism związanych ze sprawami 
beatyfikacyjnym i i kanonizacyjnym i (kan. 1387), z odpustami (kan. 
1388), z.dekretam i Kongregacji (kan. 1389).
: Ponadto kanony kodeksu, chociaż zniesione czy zmienione, będą 

nadal pomocne przy w ykładni dekretu z 19 III 1975, gdyż dekret 
posługuje się terminologią przyjętą w kodeksie.

Należy także podkreślić, iż dekret zajmuje się sprawą uprzedniej 
cenzury, o czym jest mowa w kodeksie w kan. 1385—1394, pomija 
natom iast sprawę książek zakazanych (kan. 1395—1405), bo w tej 
m aterii Kongregacja już się wypowiedziała w okresie posoboro
wym 4. W ten sposób omawiany dekret uzupełnił odnowę w du
chu Soboru W atykańskiego II tytułu XXIII „O uprzedniej cenzurze 
i książkach zakazanych”.

De mu ta  ti one disciplinae canonicae de p raev ia censura librorum  
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