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Bożena Szewczul, Troska K ościoła o zachowanie patrim onium  przez instytuty 
życia konsekrowanego na podstawie dokum entów kościelnych z lat 1917-1996, 
W arszawa 2002, ss. 347.

Problem atyka prawna instytutów  życia konsekrow anego, a zw łaszcza kw e
stia  tożsam ości poszczególnych  instytutów  jest ciągle aktualna i ważna. O d kil
kunastu lat podejm ow ana jest bow iem  przez n ie refleksja nad własnym  chary
zm atem  i patrim on iu m . Te sam e rady ew angeliczne są różnie realizow ane w za
leżności od specyfiki danego instytutu. R óżnorodn ość ta m a sw oje pierw
szorzędne źród ło  w m yślach i zam ierzeniach założycieli, jak i w odm iennym  
sp osob ie  życia, zatw ierdzonym  przez kom petentną w ładzą kościelną. Natura, 
cel, charakter, duch oraz zdrow e tradycje instytutu składające się  na jeg o  d zie
dzictw o, stanowią jakby rdzeń instytutu lub jego  znak rozpoznawczy, decydują 
o  je g o  odrębności, sytuując go  w życiu i posłannictw ie K ościo ła . To wszystko  
dom aga się  ochrony zarów no ze  strony hierarchicznej w ładzy k oście ln ej, jak też  
sam ego instytutu, aby czas i zm ieniające się  okoliczności życia n ie pow odow ały  
sw oistego  indyferentyzm u. K ościołow i bardzo zależy na tym aby instytuty d o 
brze poznały, określiły  oraz zachow ały sw oje duchow e dziedzictw o, czyli p a tr i
m on ium . N ależy też dodać, iż w K oście le  od  sam ego początku istn ienia insty
tutów życia konsekrow anego na różne sposoby ujawniała się  owa troska o  ich  
tożsam ość.

Prezentow ane opracowanie, ukazujące w jaki sposób w latach 1917-1996 prze
jawiała się troska K ościoła o  zachowanie przez instytuty w łasnego patrim onium  
należy usytuować w istotnej warstwie problematyki prawnej instytutów życia kon
sekrowanego. B ożena S z e w c z u l ,  adiunkt W ydziału Prawa K anonicznego U n i
wersytetu Kardynała Stefana W yszyńskiego w Warszawie, nie jest pierwszym w ka- 
nonistyce autorem  podejmującym zagadnienia z tego właśnie zakresu, wzbogaciła  
natom iast polską literaturę kanonistyczną opracowaniem  monograficznym przed
stawiającym stan badań w tym właśnie przedm iocie.

O pracow anie zawiera w stęp , siedem  rozdziałów  merytorycznych, zakończe
nie, wykaz skrótów, bibliografię i spis treści. W tej siedm iorozdziałow ej kon
strukcji dają się odróżnić dwa bloki tem atyczne, które -  chociaż wprost n ie wy
odrębnione -  niew ątpliw ie ob ecn e  są w jej treści. Trzy pierw sze rozdziały mają 
bow iem  charakter obszernego wprow adzenia. D op iero  cztery następne bez
pośrednio nawiązują do tem atu pracy. Trzeba jednak przyznać, że  są one  
w artściow e. C zęsto  bow iem  rozdziały wprow adzające są jedynie pow tórzeniem  
zagadnień, dobrze już opracowanych i n ie wnoszą nic now ego. Tymczasem  
w pracy spotyka się wnikliwe, a naw et odkrywcze analizy, które pozwalają lepiej 
rozum ieć pojęcie patrim onium .
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W e w stęp ie В. S z e w c z u l  jasno i przekonująco wykłada problem  i cel pra
cy. Stanowi on dobre w prow adzenie do treści pracy oraz dobrze zapoznaje czy
teln ika z problem am i, jakie mają być przedm iotem  refleksji naukow ej, a naw et 
w prow adza pew ien pożądany niepokój i budzi zain teresow anie, gdy A utorka  
wskazuje na trudności w rozum ieniu  sam ego  pojęcia patrim on iu m  lub gdy sta
wia zasadne pytanie o  relacje m iędzy pojęciam i patrim on iu m  i charyzm at insty
tutu.

W  pierwszym rozdziale, zatytułowanym Definicja patrim onium , В. S z e w c z u l  
w oparciu o  źródła kościelne i pozakościelne, zarówno współczesne, jak i dawne, 
próbuje ustalić definicję słowną i rzeczową term inu patrim onium . Autorka wyka
zała, że  o  ile do Soboru W atykańskiego II w naukach kościelnych pod wpływem  
prawa rzymskiego stosowano ten termin prawie wyłącznie w sensie materialnym, 
tzn. jedynie w odniesieniu do dóbr materialnych, to z kolei po Soborze częściej 
używa się go w odniesieniu do rzeczywistości niem aterialnej, rozumianej jako 
dziedzictwo wiary, dziedzictwo duchowe K ościoła, czy instytutu życia konsekrowa
nego. W nikliwie prezentuje w ielorakie stosowanie tego terminu w dokum entach  
Vaticanum II, w K odeksie Prawa K anonicznego i jego przyjęcie w odniesieniu do  
instytutów życia konsekrowanego, ukazuje w ten sposób długą i żm udną drogę le
gislacyjną tej nowej rzeczywistości jurydycznej, która m iała się okazać tak przydat
na w procesie odnowy życia konsekrowanego.

Drugi rozdział pt. Elem enty patrim onium  Autorka poświęciła om ów ieniu p o 
szczególnych elem entów  dziedzictwa instytutu. Obowiązujący K odeks wym ienia 
ich pięć: natura, finis, spiritus, indoles oraz sanae traditiones. Każdy z tych e le 
m entów analizuje oddzieln ie podkreślając zaraz na początku, że  ich zawartość 
treściowa jest wieloznaczna. Przy analizie pierw szego z nich pozytywnie należy  
ocen ić wnikliwe ukazanie istotnych składników decydujących o  naturze instytutów  
zarówno zakonnych, jak i świeckich. Podobny walor naukowy mają refleksje A u
torki dotyczące pozostałych elem entów  patrim onium , tj. celu, ducha instytutu, 
charakteru i tradycji.

Trzeci rozdział nosi tytuł Patrimonium i charyzm at instytutu. B. S z e w c z u l  po
dejmuje w nim problem  wzajemnych odn iesień  m iędzy pojęciam i patrim onium  
i charyzmat. Poszukując rozwiązania postaw ionego problem u, wskazuje najpierw  
na różne rozum ienie tych term inów. N astępnie -  w oparciu o  w łasne analizy -  for
m ułuje słuszny wniosek, że obydwa te pojęcia -  nawet jeżeli nie są jednoznaczne -  
łączą się ściśle ze sobą, co dodatkowo potwierdza powolna rezygnacja ze stosowa
nia pojęcia patrim onium  na rzecz terminu charyzm at, a ponadto lektura doku
m entów  kościelnych bezsprzecznie potwierdza tę bliskoznaczność.

Zasadnicza treść rozważań dotyczących tem atu pracy została zawarta w kolejno  
po sob ie następujących rozdziałach, począwszy od rozdziału czwartego.
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W  tym rozdziale, zatytułowanym Konieczność zabezpieczenia patrim onium , A u
torka w oparciu o  liczne dokum enty kościelne ukazuje troskę prawodawcy o  za
chowanie zarówno patrim onium , jak i poszczególnych jego elem entów  składo
wych. Słusznie podkreśla, że  zanim patrim onium  znalazło ochronę prawną w ob o
wiązującym K odeksie, już na w iele lat wcześniej było przedm iotem  zainteresowa
nia doktryny kościelnej. Na konieczność jego  zachowania wskazywała również 
praktyka życia zakonnego. A pogeum  tego zainteresowania nastąpiło na Soborze  
Watykańskim II, co potwierdzają jego  dokum enty, a także dokum enty prawodaw
stwa posoborow ego. Ten wzrost zainteresowania kwestią zabezpieczenia patrim o- 
nuim  pozostaw ał w bezpośrednim  związku z odnową życia zakonnego podjętą 
przez tenże Sobór. Pozytywnie należy ocen ić dokonaną przez Autorkę  
szczegółow ą analizę kształtowania się troski o  patrim onium . Szkoda, że pom inęła  
m ilczeniem  inne przyczyny, które spowodowały zm ianę dyscypliny kościelnej w za
kresie ochrony prawnej patrim onium , co pozwoliłoby dokładniej odpow iedzić na 
pytanie: czym konkretnie kierował się prawodawca wprowadzając tę instytucję do 
K odeksu Prawa K anonicznego.

W  omawianym rozdziale zostały również ogólnie zasygnalizowane konkretne 
sposoby i środki służące realizacji troski o  zachowanie patrimonium. Stanowią one  
przedm iot szczegółowych rozważań podjętych przez Autorkę w następnych roz
działach.

W  rozdziale piątym pt. Zasada pom ocniczości, egzempcja oraz autonom ia zabez
pieczeniem  patrim onium  instytutów życia konsekrowanego B. S z e w c z u l  omawia  
kolejno trzy w ym ienione środki i wykazuje ich użyteczność dla zabezpieczenia p a 
trim onium . Czyni to z  wielką dociekliwością. Pewne jednak, niewielkie fragmenty 
tego rozdziału wydają się być zbyteczne, mam tu na myśli zwłaszcza, aspekt histo
ryczny zasady pom ocniczości i egzem pcji, zagadnienia dokładnie już opracowane 
i pow szechnie znane. Pozytywnie natom iast należy ocen ić część tego rozdziału do
tyczącą słusznej autonom ii instytutów życia konsekrowanego. Warto zauważyć, że  
chociaż jej zakres został określony w K odeksie, w praktyce -  ze  względu na zam ie
ranie instytucji egzempcji -  zdarzają się  rozbieżne interpretacje zasady słusznej 
autonom ii. To z kolei staje się  niekiedy przyczyną niepotrzebnych napięć między  
instytutami a hierarchią kościelną. W  związku z tym powstaje interesujące pytanie, 
na które Autorka nie odpowiada precyzyjnie: jaka zachodzi różnica między eg- 
zem pcją a słuszną autonom ią i dlaczego prawodawca obowiązującego Kodeksu  
preferuje tę drugą?

R ozdział szósty otrzym ał tytuł: Prawo własne instytutów życia konsekrowanego  
ja k o  środek do zabezpieczenia pa trim on iu m . N ależy zgodzić się z Autorką, że pra
wo w łasne jest chyba najlepszym  zabezp ieczen iem  patrim on ium  instytutu. Pra
wodawca w w ielu m iejscach K odeksu odw ołuje się  do n iego, wyrażając zgodę na
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to , aby instytuty przy jego  pom ocy -  zawsze jednak zgodnie z prawem pow szech
nym -  regulow ały określone dziedziny sw ojego życia, które zostały w pracy skru
pulatnie wskazane. Stanowisko prawodawcy jest w tym wypadku konsekwencją  
nakazu zachowania i zabezpieczenia własnej tożsam ości, czyli patrim onium . R e 
alizuje się  w ten sposób zasada pom ocniczości, o  której była m owa w poprzed
nim  rozdziale.

W  rozdziale końcowym, siódmym pt. W ładza wewnętrzna instytutów życia konse
krowanego ja k o  czynnik zabezpieczający patrim onium  В. S z e w c z u l  wskazuje na 
rolę władzy wewnętrznej w procesie zabezpieczania patrim onium . W  tym też celu  
analizuje zakres władzy przełożonych i ich zadania oraz om awia rolę kapituły ge
neralnej, pomijając przy tym m ilczeniem  inne rodzaje kapituł zakonnych /prowin- 
cjalne, dom ow e/. Prowokuje w ięc pytanie, czy on e  są w ogó le  nieprzydatne w pro
cesie  zabezpieczania patrimonium? M ożna też  wysunąć m ałe zastrzeżenie co do 
użytego w tytule rozdziału sformułowania: „władza wewnętrzna”. W ładza  
w K ościele, w tym także w instytutach życia konsekrowanego, nie jest samoistnym  
bytem i jest zawsze złączona z konkretnymi osobam i lub ich zespołam i. Z  tej też  
racji wydaje się, iż słuszniejszą rzeczą byłoby użycie wyrażenia „przełożeni 
wewnętrzni”, modyfikując odpow iednio pozostałe wyrażenia zawarte w tytule roz
działu.

Autorka swoje opracowanie opiera dość gruntownie na źródłach, których wy
kaz obejm uje trzynaście stron. U m iejętnie argumentuje swoje myśli dokum entam i 
pochodzącym i z okresu przez nią analizow anego. O bficie też sięga do literatury, 
w której znajduje się w iele pozycji obcojęzycznych, w w iększości w języku włoskim . 
Na podkreślenie zasługuje jasny i zrozum iały, nie tylko dla osób posiadających wy
kształcenie prawnicze, język opracowania.

Form ułując uwagi końcow e należy z  uznaniem  ocen ić  pracę B. S z e w c z u l ,  
która niew ątpliw ie posiada cechy dobrej m onografii. Usytem atyzow any i m ery
torycznie poprawany wykład sprawia, że  praca stanowi cenne studium  z zakresu  
prawa zakonnego, ubogacające polską kanonistykę. Przyczynia się  bow iem  do  
pogłęb ien ia  zagadnień niezwykle ważnych dla instytutów życia konsekrow anego  
i m oże m ieć dla nich w ielkie znaczenie praktyczne. Sposób przeprowadzenia  
analizy zagadnień oraz zakres wykorzystanej literatury świadczą o  wnikliwości 
i kom petencji naukowej Autorki. Stąd też  książka m oże stać się  ciekawym  
przedm iotem  lektury dla studentów  poznających prawo zakonne, dla osób pro
wadzących życie konsekrow ane, szczególn ie zaś dla zarządów instytutów życia 
konsekrow anego w zakresie poszukiwania, rozum ienia i zachowania ich własnej 
tożsam ości.
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