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Jana Paw ła II i kodeksu z 1917 roku. Ma ono charakter naukow y. 
Autor wyczerpująco i um iejętnie w ykorzystał szeroką bazę źródłową  
i literaturę przedm iotu. Kom entarze zyskały na sw ej wartości przez 
uw zględnienie aspektów  historycznych zagadnień, które przeplatają  
się z rzeczow ym  i pogłębionym  w yjaśnieniem  nie zaw sze łatw ych  
dla pełnego odczytania obow iązujących norm. Takie ujęcie sprzyja 
zaakcentow aniu ew olucji problem u i rozwoju kanonistyki, jaki doko
nał się w  ostatnich czasach. Autor w ykazał dużą erudycję i może 
zaim ponować także znajom ością pozakodeksow ych aktów  norm atyw 
nych. Dzieło czyta się dobrze. Co w ięcej Autor potrafi wciągnąć 
czytelnika, m imo iż m ateria niektórych norm  stw arza poważne trud
ności percepcyjne. Lekturę publikacji u łatw ia fakt, że Autor prze
m aw ia językiem  kom unikatyw nym  i precyzyjnym .

W ydaje się, że Ks. prof. T. P  a w  1 u к pisząc kom entarz m iał rze
czyw iście na uw adze praw dę wyrażoną przez papieża Jana P aw ła II, 
iż kodeks jest ostatnim  dokum entem  soborow ym  i rzetelnie może 
być odczytany tylko w  św ietle tejże nauki. Stąd też szerokie oparcie
0 soborową i posoborową m yśl Kościoła.

Kom entarz całego system u now ego prawa, ukazany w  czterech to
mach, uw ydatnił przede w szystkim  — zgodnie z zam ierzeniem  A uto
ra — zasady i norm y do użytku duszpasterskiego. Dzieło to służy  
pomocą alum nom w yższych sem inariów  duchow nych zarów no w  
form acji duszpasterskiej, jak rów nież w  duchowej i -intelektualnej. 
Sięgną po n ie zapew ne w ykładow cy praw a kanonicznego i pracow ni
cy urzędów  kościelnych. Jest dobrym przew odnikiem  po kodeksie dla 
duszpasterzy, którzy na co dzień spełniają posługę nauczania, u św ię
cania i rządzenia w  łączności z biskupem . Ks. prof. T. P  a w  1 u к 
podkreśla jednoznacznie fundam entalną zasadę, że w ym iar praw ny
1 pastoralny Kościoła są nierozdzielne. D ziałalność bow iem  praw no- 
-kanoniczna jest udziałem  w  m isji Chrystusa —  Dobrego Pasterza. 
Przeciw staw ianie zaś duszpasterstw a norm atyw ności jest nieporozu
m ieniem .

Ks. H en ryk  S ta im ia k  SDB

Ks. Marian Al. Ż u r o w s k i  SI,
Prawo N ow ego Przym ierza, Pallottinum  Poznań 1989, ss. 204.

Z uw agą i radością należy odnotow ać now ą książkę ks. prof. M. 
Ż u r o w s k i e g o ,  szerokiego form atu uczonego, cenionego w  kraju  
i zagranicą Autora. Polska kanonistyka w zbogaciła się o kom entarz 
do zagadnień zw iązanych z fundam entalnym i dla całego kodeksu nor
m am i. Z żalem  odnotow ujem y jednak fakt, że z grona polskich ka- 
nonistów  ubyła w ybitna osobow ość, bow iem  ks. prof. dr hab. M. Al. 
Żurowski zm arł 25 grudnia 1988 roku. Było to jedno z ostatnich dzieł
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Autora (opublikow ał ponad 150 pozycji). Dobrze się stało, że prezen
towana książka zaw iera na końcu dw ustronicową notkę biograficzną
0 śp. Profesorze, autorstw a w spółbrata ks. W. A dam czewskiego. Za
interesow ania naukow e ks. M. Żurawskiego koncentrow ały się g łów 
nie w okół problem atyki prawa m ałżeńskiego i ogólnego prawa osobo
wego. D otyczyły przede w szystkim  upraw nień i sytuacji praw nej czło
w ieka w  m ałżeństw ie, rodzinie i społeczności kościelnej. Prezentow a
na pozycja m ieści się zasadniczo w  ram ach tych zainteresow ań nau
kow ych Zmarłego.

Na zawartość treściow ą składają się przedm owa, pięć zasadniczych  
części podzielonych w edług różnego klucza, następnie indeks rzeczo
wy, spis treści i w spom niana już notka biograficzna.

Za Papieżem  Janem  Paw łem  II, w  przedm ow ie (s. 5—S) Autor 
zwraca na to uw agę, że kodeks opiera się na dziedzictw ie praw nym
1 praw odawczym  Objawienia i Tradycji. Przy kom entarzach — pod
kreśla — nie m ożna w ięc zapom nieć o tym  źródle, a ponadto trzeba  
mieć na uwadze Kościół, od którego natury nie można prawa ka
nonicznego oddzielić. Prawo kościelne nie może być rozumiane i sto 
sow ane form alistycznie, ale z uw zględnieniem  w łaściw ego dla tej  
społeczności sensu prawdy, spraw iedliw ości i łagodności.

Początkow a część książki zatytułow ana P raw o w  spo łeczeństw ie Ludu  
Bożego  (s. 7—64), jest podzielona na zagadnienia: A) P raw o pod
staw ow e; B) P raw o  ustanow ione w  K ościele; C) P raw o zw ycza jo w e . 
W punkcie A porusza się spraw y zw iązane z podstawam i fundam en
talnych praw i ze źródłami obow iązyw alności norm podstaw ow ych  
w  K ościele. Interesujące w yw ody teologiczno-praw ne są osadzone 
przede w szystkim  na Piśm ie św. i nauce soborowej. Uznając prawo 
w  ścisłym  tego słow a znaczeniu jako rzeczyw istość w ystępującą ty l
ko i w yłącznie w  stosunkach m iędzyosobow ych, Autor jest przekona
ny, że aby je poznać w K ościele należy sięgnąć do poszczególnych eta 
pów  realizacji p lanów  zbaw ienia, które są w yrazem  relacji ludzi 
z Bogiem , Boga z ludźm i i ludzi m iędzy sobą. K ościół zaś jako Lud 
N ow ego Przym ierza, komunia bosko-ludzka, urzeczyw istnia się przez 
Słowo i Sakram enty. D latego źródłem obow iązyw alności norm w  
Kościele, zdaniem  Autora, jest nie tylko to, że Bóg jest ostateczną  
podstawą norm naturalnych, czy pozytyw nych prawa Bożego, ale to  
rów nież, że prawo jest istotnie zw iązane z Kościołem , z jego w ew n ę
trzną strukturą K om unii (s. 19). Autor w  tym  podrozdziale pogłębia  
także problem  relacji societas-com m unio.

W ram ach punktu B, k tóry  jest zw ięzłym  kom entarzem  do kan. 
1— 15 i 21—22, Autor akcentuje przede w szystkim  zm iany w  stosun
ku do poprzedniego kodeksu. Stara się też rozw iązać w ątpliw ości, 
które mogą zrodzić się na kanw ie tych  norm. Z aintryguje zapew ne  
czytelnika pytanie: czy słuszność prawna i epikeja są przyczynam i 
uspraw iedliw iającym i od zachow ania ustawy? N iektórzy autorzy tak
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sądzą. Ks. Żurowski jest zdania, że nie jest to uzasadnione. Słusz
ności prawnej i epiikeji nie można stosow ać do prawa Bożego, ale 
jedynie do niedoskonłego prawa ludzkiego, jako należną korekturę 
tego, czego praw odawca w  norm ie ogólnej n ie był w  stanie w yra
zić.

Punkt С dotyczy prawa zw yczajowego. Zawiera najpierw  bardzo 
obszerne tło historyczne, funkcję, ew olucję i definicję zw yczaju w  
ogóle. Zagadnienia te, jak zaznaczono, zostały opracow ane w  opar
ciu o referat J. G ilisen’a prezentow anego na M iędzynarodowym  
Kongresie K anonistów  w  Brukseli roku 1984. Dalej została ukazana  
historia zw yczaju w’ praw ie kanonicznym , uw ydatniając znaczny  
wkład Suareza, i w reszcie na końcu krótki kom entarz do norm w  
now ym  prawie. N iew ątpliw ie ciekaw y m ateriał historyczny zarówno 
do zw yczaju w  ogóle, jak i w  praw ie kanonicznym , w ydaje się jed
nak zbyt długi i mało pow iązany z tonem  kom entarza.

Druga część prezentow anej publikacji dotyczy rozum ienia i stoso
wania praw a (s. 65—143). W tem acie rozum ienia, czyli interpretacji, 
oprócz zagadnień w prowadzających porusza się naturę i podział in 
terpretacji, elem enty zasadnicze i pom ocnicze interpretacji doktry
nalnej (może niezbyt szczęśliw e nazw anie w  kontekście następnego  
podrozdziału), pom ocnicze elem enty interpretacji oraz problem y ew o
lucji w  interpretacji. N atom iast odnoSnie do stosow ania praw a m ówi 
się zasadniczo o kanonicznej słuszności praw nej, wraz z jej historią, 
i epiikeji. Są one — podkreśla Autor — w yrazem  troski o godność 
człowieka. P rzeciw staw iają się form alizm ow i prawa i wprowadzają  
rów now agę m iędzy upraw nieniam i społecznym i i indyw idualnym i. 
Zwraca na siebie uw agę rozdział VI o ew olucji w  interpretacji pra
wa. Wynika ona przede w szystkim  z dynam iki w spólnoty Kościoła. 
Prawodaw ca, uw zględniając zm ieniające się w arunki kulturalne i  spo
łeczne, ocenia je w  św ietle E w angelii i dostosow uje w spółczesne prze
pisy do w ym ogów  w  jakich żyje i rozw ija się Kościół. Autor jednak  
zaznacza, że pew ne elem enty prawa nie podlegają ew olucyjnej in 
terpretacji. N ie m oże ona naruszać podstaw ow ej struktury Kościoła, 
fundam entalnych upraw nień czy to społecznych, czy indyw idualnych  
w ynikających z prawa Bożego pozytyw nego i naturalnego.

Kolejna część (s. 115— 143) jest kom entarzem  do kanonów  29—93. 
Om awia się zatem  podział dekretów  i norm y w spólne dla poszcze
gólnych aktów  adm inistracyjnych oraz zagadnienia reskrytpów , przy
w ilejów  i dyspens. Trzeba podkreślić jasne w yjaśnienie norm  odno
szących się do podziału dekretów  i aktów  adm inistracyjnych. Przy  
dyspensie jest w ażna notatka, że nie jest ona aktem  benevolentiae  
zależnym  od swobodnego uznania przełożonego, ale w ynika z troski 
pasterskiej o w iernych, dla których — na skutek zm iany okoliczno
ści nie dających się przez praw odawcę przew idzieć — w ypełnienie  
obow iązków  byłoby nieproporcjonalnie ciężkie, czego prawo nie za
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mierzą. D latego też obow iązkiem  w ładzy pasterskiej jest roztropne 
rozpoznawanie potrzeb w iernych  w  konkretnych warunkach, a nie 
tylko w  teorii (s. 135). Zwraca też Autor uw agę na m ożliw ości dys
pensow ania przez ordynariuszy zakonnych, choć kodeks zasadniczo 
w  norm ach ogólnych m ilczy. Słusznie podkreśla się, że § 2 kan. 90 
rozstrzyga jedynie w ątpliw ości odnośnie do w ystarczalności przyczyny, 
a nie do jej istn ienia. W takim  przypadku przełożony niższy, po
siadający tylko w ładzę w ykonawczą, dysipensy n ie m oże w ażnie u- 
dzielić.

Pozycja praw na osób fizycznych w  K ościele jest przedm iotem  dal
szych refleksji (s. 145— 180). Punktem  w yjścia  jest określenie osoby, 
zdolności praw nej oraz jej fakt zaistnienia na m ocy prawa natury, 
by następnie ukazać problem y zw iązane z osobow ością kościelną na 
bazie prawa kanonicznego. Różnice zdań w śród kanonistów , gdy cho
dzi o przynależność do Kościoła czy też skutki ekskom uniki w  tym  
w zględzie znalazły pełn iejsze naśw ietlen ie w  nauce soborow ej, stąd 
Autor często cytuje te dokum enty. Z nich  w ynika, że chrzest jest 
tradycyjnie podstaw ow ym  w ym ogiem  przynależności do społeczności 
kościelnej, ale oprócz tego w yznanie w iary, trw anie w  m iłości, łącz
ność m iędzy sobą i hierarchią nie tylko w ew nętrzna ale i zew nętrz
na. Praw a w ew nątrz tej społeczności mogą być ograniczone na sku
tek jakiejś przeszkody, ale to nie powoduje utraty przynależności do 
Ludu Bożego. K onsekw entnie Autor om aw ia .zagadnienie łączności 
nieochrzczonych z tą wspólnotą. Czynniki zaś rozróżniające zdolność 
do czynności praw nych, a w ięc w iek  (rozdz. IV), m iejsce pochodze
nia dziecka (V),' pokrew ieństw o i pow inow actw o oraz adopcja (VI) 
i przynależność do obrzędu (VII) zam ykają tę część rozważań. Budzi 
pew ne zastrzeżenie oznaczenie poszczególnych rozdziałów. IV rozdział 
zgodnie z ogólnym  tytu łem  (s. 160) ma m ów ić o w szystkich czyn
nikach różnicujących zdolność prawną, czyli pow inny być kolejno  
om ów ione w yżej w yszczególnione spraw y jako podrozdziały. Tym 
czasem w  punktach 1— 5 om aw ia się problem atykę zw iązaną z w ie 
kiem  i z aktam i praw nym i (wiary), a inne zagadnienia rozpatruje się 
w now ych rozdziałach, oznaczonych cyfram i rzym skim i. Trochę też 
przyklejona w ydaje się problem atyka punktu 5 rozdz. IV (:s. 165). 
Sam Autor w idział trudność, poniew aż w  tytu le tego punktu proble
m atyka w ad aktów  praw nych jest ujęta w  naw ias. Podkreślić na
leży przejrzystość narracji przy om aw ianiu obrządku. Precyzyjnie  
określa się co kryje się pod tym  pojęciem  w  języku techniczno
-praw nym  i w skazuje na w ieloznaczność łacińskiego słow a ritus. Cen
na jest też uwaga, że birytualizm , czyli dwuobrzędowość w  ścisłym  
tego słow a znaczeniu nie istnieje. W sensie natom iast szerszym  jest 
ona m ożliw a w  odniesieniu do kapłanów. Zasadniczo należą oni do 
jednego, w łasnego obrządku, a na m ocy indultu mogą z konieczności 
lokalnych obsługiw ać w iernych innego obrządku (s. 176).
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Ostatnia część, S ytu acja  osób praw n ych  w  K P K  (s. 181—191), oprócz 
zagadnienia w prowadzającego obejmuje: pojęcie i pow stanie osoby  
m oralnej i prawnej; cel i rodzaje osób praw nych; reprezentacja i 
działalność osób praw nych; łączenie, podział; i ustanie osób praw 
nych. Czytelnik otrzym uje tutaj m. in. w yczerpujące określenie osób  
praw nych i odpow iedź na pytanie: czy pojęcie osoby m oralnej i o so
by prawnej w  KPK pokryw a się czy też nie? Ks. Żurowski w  tej 
kw estii podkreśla, że jedynie z ustanow ienia Bożego mogą pow stać 
osoby moralne (por. kan. 113 § 1). W szystkie inne, w ym agające po
zytyw nego aktu ze strony w ładzy kościelnej, są osobam i praw ny
m i także w  rozum ieniu kodeksu. Te ostatnie mogą być kolegialne 
i niekolegialne. W odniesieniu do aktów  kolegialnych Autor słusz
n ie podkreśla, że punkt 3 kan. 119 jest bardzo w ażny, gdyż w yzna
cza granice kom petencji działania kolegialnego. D ziałanie to może 
jedynie i w yłączn ie odnosić się do tych spraw, które z praw em  i sta
tutam i leżą w  kom petencji danej osoby praw nej. N igdy jednak nie 
powinno dotyczyć spraw  i upraw ień jednostek jako takich (is. 188).

Gdy chodzi o źródła, Autor oparł się nie tylko na kodeksie z 
1983 r., ale uw zględnił rów nież cały szereg źródeł w cześniejszych. 
U m iejętn ie i szeroko w ykorzystał dokum enty Soboru W atykańskiego  
II. N aw iązał do literatury teologiczno-kanonicznej, a w  niektórych  
kw estiach  w ykorzystano literaturę dotyczącą praw a cyw ilnego. Z ksią
żki tej em anuje erudycja i dośw iadczenie dydaktyczne Autora. W w ie 
lu m iejscach uderza koncepcja w łasnych rozwiązań. Gruntowna zna
jom ość poprzedniego kodeksu pozw ala A utorowi w yczulić czyteln i
ka na zm iany i ew olucję.

Zasygnalizowana tutaj pozycja ks. prof. M. Al. Żurowskiego stano
w i w artościow y kom entarz do niektórych norm pierw szej księgi ko
deksu, a konkretnie kan. 1— 129. Trzeba dopowiedzieć, że w  roku 
1985 tenże Autor w yd ał książkę pt. Problem, w ła d zy  i pow ierzan ia  
urzędów  w  K ościele  ka to lick im , która w  aspekcie teologiczno-praw - 
nym  tyczy problem ów  w ynikających z dalszych kanonów  norm ogól
nych tj. kan. 129—196. Obie książki zatem  stanow ią łącznie rozbudo
w any kom entarz do księgi pierw szej Kodeksu. W artości dzieła nie 
obniżają zasygnalizow ane w yżej nieliczne zresztą n ieścisłości i po
tknięcia.

Publikacja ta, w edług zam ierzeń Autora (s. 5), jest przeznaczona 
nie tylko do studentów, czy kanonistów , ale rów nież do szerszego  
kręgu czytelników . W ydaje się, że tak też jest. Sam  tytu ł dzieła 
budzi zainteresow anie. Szkoda tylko, że na półkach księgarskich nie 
odnajdziem y kolejnego now ego dzieła ks. prof. M. Żurowskiego i w ię 
cej już nie przem ów i do nas językiem  pisanym .

Ks. H en ryk  S taw n iak  SDB


