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W  zakończeniu Autor informuje, iż w przygotowaniu jest zbiorowe wydanie 
uchwai synodalnych pod nazwą „Statuty Synodu Archidiecezji M ińsko-M ohylew- 
skiej, Diecezji Pińskiej i W itebskiej” . Autor omawianej publikacji wyraża przeko
nanie, iż „Dokum enty Synodu wyznaczają główne kierunki w marszu K ościoła na 
Białorusi ku now em u światu rodzącem u się po kulturowych i politycznych wstrzą
sach X X  w .”.

Na podstawie lektury tej publikacji należy stwierdzić, iż synod ten został znako
m icie zorganizowany i pom yślnie zakończony.

Należy przy tym zauważyć, iż jest to synod zorganizowany jednocześnie dla 
trzech sąsiednich diecezji, które istnieją i rozwijają swą misję w takich samych wa
runkach politycznych i kulturowych. Należy również sądzić, iż nie mniej interesu
jące są statuty tegoż synodu, które stanowią zawartość oddzielnej publikacji.

Ks. Józef Krukowski

Ewa Gajda, Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w p ra 
wie kanonicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w Toruniu, To
ruń 2001 ,251  s.

Wydawnictwo Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w Toruniu wydało ostatnio  
ciekawą rozprawę doktorską napisaną na W ydziale Prawa i Administracji tegoż  
Uniwersytetu przez p. E w ę Gajda, a zatytułowaną P roblem  d o p u szcza ln ości m a ł
żeń stw a  k a to lika  z  p ra w o sła w n ym  w  p ra w ie  kan on iczn ym . Praca -  pięknie wydana -  
podejm uje trudny i aktualny tem at małżeństw mieszanych, czyli kwestię ograni
czenia prawa do zawarcia małżeństwa osobom , które podlegają przeszkodzie róż
ności religii (kan. 1086 KPK), w prezentowanej publikacji -  małżeństwa katolika 
z prawosławnym. Jak podaje Autorka, praca jest zm ienioną i skróconą wersją roz
prawy doktorskiej, gdzie z przyczyn edytorskich zm uszona była wyłączyć z tekstu  
publikacji znaczne fragmenty ukazujące rys historyczny zagadnienia małżeństw  
mieszanych i podejm uje tylko problem  dopuszczalności małżeństwa katolika 
z prawosławnym według obecnego stanu prawa łacińskiego i katolickiego prawa 
wschodniego. Pomija natom iast, ze względu na stan literatury przedmiotu, proble
matykę formy prawnej czy formy liturgicznej zawarcia takiego małżeństwa.

W  całości kanonicznego prawa m ałżeńskiego przeszkody m ałżeńskie spełniają 
funkcję ochrony dobra całej wspólnoty kościelnej oraz zapobiegają powstaniu o so 
bistych i bezpośrednich szkód współm ałżonka. Przeszkoda różnej religii, w skład 
której wchodzi kwestia omawianej przez Autorkę problematyki dopuszczalności 
małżeństwa katolika z prawosławnym jest przedm iotem  zainteresowania prawo
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dawcy kościelnego od czasów starożytności chrześcijańskiej. M ałżeństwa m ieszane  
były potępiane i zakazywane zarówno pod rygorem nieważności, jak i pod rygorem  
niegodziwości. Pod wpływem postanowień Soboru W atykańskiego II dyscyplina 
kościelna o  m ałżeństwach mieszanych uległa zasadniczym zm ianom , co odzwier
ciedlają regulacje: Kodeksu Prawa K anonicznego z 1983 r. (K ościoła łacińskiego) 
i Kodeks K anonów K ościołów  W schodnich z 1990 r. Problematyka małżeństw za
wieranych przez katolików (łacinników i katolików wschodnich) z ochrzczonymi 
niekatolikami została uregulowana odm iennie. Prezentowane opracowanie daje 
czytelnikowi m ożliwość uzyskania odpowiedzi na ważne w tym względzie pytania: 
w jaki sposób i na jakich warunkach jest regulowana prawnie kwestia małżeństw  
katolicko-prawosławnych?; czy małżeństwa takie są dozwolone?; jaki charakter 
ma zakaz małżeństw mieszanych?; jakie podm ioty są związane tym zakazem?; kto 
może uchylić zakaz m ałżeństwa katolicko-prawosławnego? Jaka przyczyna i jakie 
warunki stanowią podstawę do wyrażenia zgody na m ałżeństwo katolika z prawo
sławnym?

Zasadnicza konstrukcja pracy składa się z czterech rozdziałów (s. 36-215). Po
minięty został -  co wyjaśniła Autorka w swoim  słowie wstępnym -  rozdział wstęp
ny, bogaty w źródła prawne, który znajdował się  w rozprawie w jej wersji niedruko- 
wanej, ukazujący rys historyczny zagadnienia m ałżeństw mieszanych. Trochę go 
tutaj brakuje, gdyż zapewne pozwoliłby szerzej spojrzeć, na płaszczyźnie historycz
nej, na ważny i dzisiaj problem  m ałżeństw mieszanych i samych norm prawnych 
w tej dziedzinie, a zapewne wyjaśniałby jednocześn ie podstawy surowego i rygory
stycznego podchodzenia prawodawcy kościelnego do kwestii małżeństw m iesza
nych. W yjaśnienia jednak Autorki zapewne w jakimś stopniu usprawiedliwiają je
go brak. D obrze jednak, że będzie on opublikowany w postaci odrębnego artyku
łu. Rodzi się jednak pytanie dlaczego skoro rozdział ten będzie opublikowany 
w postaci odrębnego artykułu, nie m ógł być opublikowany w niniejszej dysertacji 
i na czym polegają owe przyczyny natury edytorskiej Powyższe rozdziały poprze
dzone są -  jak już wspom niano -  słowem  od Autorki (s. 4), wykazem przyjętych 
skrótów (s. 5-10) oraz wstępem  zatytułowanym zagadnienia wstępne (s. 11-35), 
w którym czytelnik napotyka oczekiwane zwykle na tym miejscu informacje, 
a mianowicie: postawienie problem u badawczego i wyjaśnienie oraz określenie te
matu rozprawy, literaturę, stan badań, systematykę pracy -  wskazanie m etody ba
dań i om ów ienie term inologii oraz uzasadnienie przyjętego schem atu, czyli dyspo
zycję pracy. Bogatą treść rozprawy zam ieszczoną w powyższych czterech rozdzia
łach kończą konkretne wnioski końcowe będące podsum owaniem  i oceną stanu 
prawnego odnoszącego się do zawarcia m ałżeństwa katolika z prawosławnym  
(s. 216-221), bardzo bogata bibliografia (s. 222- 238) obejmująca źródła (277 pozy
cji) i literaturę (175 pozycji). Szkoda, że Autorka prezentując tak bogato źródła,
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w tym źródła papieskie, datę ich wydania, nie podała gdzie m ożna ow e źródła zna
leźć, np. Jan Paweł II, konstytucja apostolska F am iliaris con sortio  z dnia 22 listopa
da 1981, powinno być A cta A postolicae Sedis (A A S) 74(1982) s. 81-191. Stresz
czenie w języku angielskim (s. 239-244) oraz spis treści, także przetłum aczony na 
język angielski (s. 245-251) kończą prezentowane opracowanie.

W p i e r w s z y  m rozdziale pracy zatytułowanym O soby zaw iera jące  m ałżeń stw o  
k a to licko -praw osław n e  (s. 36-68) znajdujemy bliższe określenie i przybliżenie pod
m iotów czyli stron objętych zakazem  zawierania małżeństwa m ieszanego. 
W  dwóch podrozdziałach Autorka om awia strony w m ałżeństwie łacińsko-prawo- 
sławnym w edług kan. 1124 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w m ałżeństwie ka- 
tolicko-prawosławnym w edług Kodeksu Kanonów K ościołów  W schodnich. Ja
sność i precyzja wywodu powodują, że normy prawne om awiane w tym względzie 
stają się jasne i zrozum iałe, aczkolwiek czasami zawiłe za względu na złożoność  
omawianej tematyki. Poczyniona jednak konkluzja kończąca rozdział, ową proble
matykę ugruntowuje.

Rozdział d r u g i  poświęcony został analizie problemu istoty dopuszczalności za
warcia małżeństwa przez katolika z prawosławnym i konsekwencjami postąpienia 
w sposób niezgodny z przepisami obu regulacji kodeksowych (s. 69-102). Najpierw 
czytelnik ma możliwość zapoznania się z terminem m atrim on iu m  [ .. .]  p roh ib itu m  

est użytym przez prawodawcę kościelnego zarówno w Kodeksie Prawa Kanoniczne
go (kan. 1124), jak i w Kodeksie Kanonów Kościołów W schodnich (kan. 813) co 
ma swoje źródło w niechęci prawodawcy kościelnego do zawierania małżeństw  
mieszanych w ogóle i stanowi swoistą reglamentację dopuszczalności zawierania 
związków małżeńskich tego rodzaju. Termin ten oznacza zwykły zakaz zawarcia 
małżeństwa katolicko-prawosławnego. Jego złam anie powoduje -  jak pisze Autor
ka -  niegodziwość, ale nie nieważność aktu. Aby tego rodzaju małżeństwo było go
dziwie zawarte konieczna jest tzw. licencja, czyli zezwolenie kompetentnej władzy 
kościelnej na zawarcie małżeństwa m ieszanego, w omawianej rozprawie katolicko 
-  prawosławnego. Stąd Autorka omawia w drugim podrozdziale istotę licencji we
dług prawa łacińskiego, a w trzecim -  katolickiego prawa wschodniego. W  podroz
dziale czwartym natom iast prezentuje formę owej licencji na zawarcie małżeństwa 
przez łacinnika z prawosławnym, a w piątym formę licencji na zawarcie małżeństwa 
przez katolika wschodniego z prawosławnym. Analiza przepisów związanych z li
cencją pozwala dojść Autorce do wniosku wyrażonego w konkluzji rozdziału, iż li
cencja uchylająca za k a z  zaw arcia  m ałżeń stw a  m ieszanego, zarów n o  w pra w ie  łaciń 

skim , ja k  i w  p ra w ie  w schodn im , je s t  a k tem  adm inistracyjnym . U dzielana je s t reskryp
tem  i m o że  p rzybrać  p o s ta ć  zezw olen ia  p isem n ego  a lbo  zezw olen ia  ustnego.

Podm iot udzielający licencji i osoba ubiegająca się o  uchylenie zakazu to treść 
rozdziału t r z e c i e g o  (s. 103- 160). Znajdujemy tutaj ustalenie kręgu podm iotów
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mających prawo uchylić zakaz małżeństwa m ieszanego, jak też odpowiedź na pyta
nie, czy zgody na m ałżeństwo m ieszane można udzielić na prośbę osoby nie będą
cej nupturientem . Najpierw Autorka ukazuje podm iot zezwalający na zawarcie 
małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym (ordynariusza miejsca, delegowanie  
władzy udzielania licencji i inne podm ioty uprawnione do udzielenia zezwolenia  
na m ałżeństwo łacińsko-prawosławne oraz uzupełnienie władzy wykonawczej). 
W tej samej kolejności omawia podm iot zezwalający na zawarcie małżeństwa 
przez katolika wschodniego z prawosławnym. W  podrozdziale trzecim skupia się 
natomiast na podm iotach biernych udzielanej licencji i osobach proszących
0 uchylenie zakazu.

Rozdział c z w a r t y  analizuje warunki i przyczyny uzyskania licencji (s. 161- 215), 
czyli kwestie związane z zagadnieniem treści i formy przyrzeczeń składanych przez 
stronę katolicką, sposobu powiadamienia o  nich strony prawosławnej, a także racji
1 formy pouczenia obojga nupturientów o  celach i istotnych przymiotach małżeń
stwa. Autorka rozważa także problem czy istnienie przyczyny (słusznej i rozumnej) 
oraz spełnienie warunków ustanowionych w punktach 1-3 kanonów 1125 Kodeksu 
Prawa kanonicznego i 814 Kodeksu Kanonów K ościołów Wschodnich ma wpływ na 
ważność licencji. Chodzi tutaj o  trzy zasadnicze warunki określone przez prawodaw
cę: 1/ strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebez
pieczeństwo utraty wiary, jak też złożyć przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej 
mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim; 
2/ druga strona winna być powiadom iona o  składanych przyrzeczeniach strony kato
lickiej, tak aby była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej; 3/ 
obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeń
stwa, których nie m oże wykluczyć żadna ze stron. Analizuje p. Gajda także problem  
i stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie w praktyce mogą być przyczyny uchylenia 
zakazu małżeństwa mieszanego.

G odne zauważenia i docenienia jest to, że Autorka w e wszystkich rozdziałach 
dokonała wyraźnego rozgraniczenia pom iędzy prawem K ościoła łacińskiego 
a prawem katolickich K ościołów  wschodnich. D aje to klarowność i jasność poru
szanym kwestiom , a jednocześn ie pozw oliło na uzyskanie większych efektów przy 
porównywaniu norm odnoszących się do m ałżeństwa katolika z prawosławnym  
w obu kodyfikacjach. Taki układ treści i dokonanie zdecydowanych rozgraniczeń 
spowodowało także, iż istniejące na pierwszy rzut oka podobieństwa rozwiązań 
przyjętych w obu kodyfikacjach m ożna było bardziej wyjaśnić i udowodnić. Pod 
względem merytorycznym, zarówno w tekście jak i w notach podtekstowych, nale
ży stwierdzić wysoki stopień pedanterii Autorki. N ie  pomija ona najmniejszej 
wzmianki źródłow ego tworzywa, dotyczącej swego tematu, by się nad nią nie po
chylić. D opełn ien iem  znajom ości źródeł jest wystarczająco wszechstronna erudy
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cja p. Gajda w zakresie literatury pom ocniczej przedmiotu. Również pod wzglę
dem formalno-metodycznym  omawianej rozprawie przysługuje wysoka ocena. 
D obrze zatem  się stało, że opracowanie to będące rozprawą doktorską zostało wy
drukowane. Szkoda tylko, że bez rozdziału ukazującego rys historyczny zagadnie
nia m ałżeństw mieszanych.

Sumując należy pow iedzieć, że prezentowana publikacja jest cennym i ważnym  
opracowaniem . M a wielkie znaczenie poznawcze i praktyczne. Napisana w sposób  
przejrzysty i czytelny, językiem  bardzo zwięzłym i komunikatywnym, powołując się 
na bardzo bogate materiały źródłow e oraz opracowania, daje m ożliwość zapozna
nia się z jakże trudną i aktualną problematyką małżeństw mieszanych, ze szczegól
nym uwzględnieniem  m ałżeństw osoby katolickiej z osobą prawosławną. Jest god
na polecenia duszpasterzom , studentom  teologii i kanonicznego prawa m ałżeń
skiego, a także alum nom  przygotowującym się do św ięceń kapłańskich.

Ks. Janusz Gręźlikowski

Elena Lucia Bolchi, L a consacrazione nell’Ordo virginum. Forma d i vita e disciplina 
canonica, Editrice Pontificia Université G regoriana, Roma 2002, ss. 446.

Ordo virginum  (stan dziewic) to najstarsza w K ościele forma życia konsekrowa
nego kobiet, czyli życia całkowicie pośw ięconego sam em u Bogu. Już w pierwszych 
wspólnotach chrześcijańskich m ożna było spotkać kobiety, które poprzez złożenie  
ślubu dziewictwa oraz rezygnację z małżeństwa pragnęły gruntowniej naśladować 
Chrystusa i w ten sposób dążyć do ewangelicznej doskonałości.

M im o że pojęcie ordo virginum  nie jest czymś nowym w K ościele, to jednak nie 
występuje ono w K odeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Sobór Watykański II 
na nowo wskazał wartość tego sposobu dążenia do ewangelicznej doskonałości, 
natom iast papież Paweł V I w 1970 r. zatwierdził nowy obrzęd konsekracji dziewic 
żyjących w św iecie oraz obrzęd konsekracji mniszek. W  prawodawstwie K ościoła  
pow szechnego stan dziewic został unormowany w kan. 604 Kodeksu Prawa K ano
nicznego z 1983 roku. W ymienia on stan dziewic wśród innych form życia konse
krowanego tj. zakonnych instytutów życia konsekrowanego, świeckich instytutów  
życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz życia pustelniczego. 
Zapis kan. 604 przyjmuje zasadnicze treści obrzędu konsekracji dziewic z 1970 ro
ku, a jednocześnie stawia w iele pytań dotyczących formy życia i dyscypliny kano
nicznej stanu dziewic. Rodzi się wątpliwość, czy pojęciem  tym Kodeks obejmuje 
tylko kobiety żyjące w kanonicznym stanie dziewic, czy również te konsekrowane  
przez profesją rad ewangelicznych. W ątpliwość ta pociąga za sobą inną odnoszącą


