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T r e ś ć :  W stęp. — 1. Stanowisko Kodeksu P raw a Kanonicznego
w  spraw ie kanonizacji równoznacznej. — 2. Uwagi o początkach tejże 
instytucji. — 3. Pojęcie kanonizacji równoznacznej w nauce Benedykta 
XIV, a) istota kanonizacji równoznacznej, b) w arunki ze strony pod
m iotu biernego kanonizacji równoznacznej. — 4. Najnowsze kanonizacje 
równoznaczne w  św ietle nauki B enedykta XIV. — Zakończenie.

W stęp

Do Stolicy Apostolskiej często nap ływ ają prośby o kanonizację rów 
noznaczną (canonisatio aequipollens). Jako  kandydatów  do tego ro 
dzaju  kanonizacji postulatorzy często podają osoby cieszące się legal
nym  starożytnym  kultem  publicznym , które do beatyfikacji doszły d ro
gą nadzw yczajną czyli drogą ku ltu  (via cultus). Tenże ku lt publiczny 
o zasięgu lokalnym  pragną przez uzyskanie kanonizacji równoznacznej 
rozciągnąć na cały Kościół. M otywy uzasadniające prośby o kanoni
zacje równoznaczne są różnorakie. Jedni m ają trudności w  p rzedsta
w ieniu do aprobaty  odpowiednich cudów, w ym aganych przez prawo 
przed kanonizacją. Proszą więc papieża o dyspensę od nich i tym  sa
m ym  utożsam iają kanonizację równoznaczną z kanonizacją bez cudów. 
Inn i n a tra fia ją  na trudności proceduralne zwłaszcza w  spraw ach daw 
nych, więc proszą o kanonizację równoznaczną odnosząc tę  „równozna- 
czność” tylko do innej w porów naniu z kanonizacją form alną proce
dury. Nie bez znaczenia w prośbach o kanonizację równoznaczną pozo
s ta je  pogląd, iż posiada ona m niejszy w alor teologiczny, gdyż nie jest 
zw iązana z nieomylnością papieską i dlatego można liczyć na ła tw iej
sze jej uzyskanie naw et w w ypadkach, gdy istnieją b rak i w bezpo
średnim  lub pośrednim  dowodzeniu. Prośby te  więc w ynikają często 
z niewłaściwego rozum ienia zarówno sam ej insty tucji kanonizacji rów no
znacznej jak  też m otyw acji potrzebnej do rozszerzenia lokalnego ku ltu  
na cały Kościół. Nic więc dziwnego, że n a tra fia ją  w  K ongregacji dla 
S praw  K anonizacyjnych na poważne trudności a czasami wszczęte p ro
cesy kanonizacyjne nie mogą być doprowadzone do pomyślnego za
kończenia.

Niewłaściwe rozum ienie pojęcia kanonizacji równoznacznej nie tylko 
przez postulatorów  ale także kanonistów  piszących na ten  tem at w ynika 
z b raku  jasnego i precyzyjnego pojęcia te j insty tucji w  źródłach p ra 
wa, lite ra tu rze  naukow ej i sam ej praktyce kongregacji. S tąd zrodziła 
się potrzeba opracow ania tego zagadnienia na forum  ogólnokościel-
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nym. W czasach przedkodeksowych solidne badania w  tym  względzie 
zapoczątkował A. B attandier i ich w yniki opublikował w  pracy La 
canonisation equipollente, W: A nnuaire pontifical. P aris 1903. W now
szych czasach m arginesowo zagadnieniem  kanonizacji równoznacznej 
zajm ow ali się J. Low, Calendario della Chiesa universale, Enciclopedia 
Cattolica. T. III C ittä  del Vatieano 1950 col. 364 nn. i P. M olinari, 
Observationes aliquot circa m iraculorum  m unus et necessitatem  in  
causis beatificationis et canonisationis, Periodica de re m orali, cano- 
nica, liturgica 63: 1974 ss. 341—384. P róbę opracow ania insty tucji kano
nizacji równoznacznej podjął A. Crnica w  artykule De canonisatione 
aequipollenti, M onitor Ecclesiasticuis 86: 1961 ss. 258—280. Opracowanie 
to  jednak poza zebraniem  dotychczasowych qpinii w  tym  względzie nie 
wiele wnosi i napew no nie ułatw ia zrozum ienia sam ej insty tucji kano
nizacji równoznacznej. Dopiero badania jugosłowiańskiego praw nika, 
pracow nika K ongregacji dla Spraw  Kanonizacyjnych F. V eraji opubli
kowane w  pracy La canonizzazione equipollente e la questione dei m i-  
racoli nelle cause di canonizzazione, Rama 1975 ss. 71, rzucają wiele 
św iatła na tę  s ta rą  insty tucję p raw a kościelnego, będącą ostatnio przed
m iotem  dyskusji w  związku z najnowszym i kanonizacjam i tego typu. 
Zagadnienie jest także ak tualne na naszym polskim  teren ie ze względu 
na prowadzone procesy historyczne Jadw igi K rólow ej, S tanisław a Hoz- 
juisza i innych. Odczuwa się u nas b rak  odpowiedniej inform acji na 
ten tem at. B rak ten, k tóry  w w ielu w ypadkach stał się przyczyną po
m yłek i trudności w prow adzeniu sp raw  został przynajm niej częściowo 
uzupełniony przedstaw ionym i wyżej pub likac jam i Z insty tucją kanoni
zacji równoznacznej pragnę zapoznać szersze grono zainteresow anych 
polskich czytelników.

1. Stanow isko Kodeksu Praw a Kanonicznego w  spraw ie kanonizacji
rów noznacznej

W Kodeksie P raw a Kanonicznego nie m a przepisów  dotyczących k a 
nonizacji równoznacznej. Owszem w kanonach 2125—2135 jest mowa 
o prow adzeniu procesu beatyfikacyjnego drogą ku ltu  czyli w ypadku 
w yjętego (casus exceptus) i w  konsekwencji o beatyfikacji rów nozna
cznej (beatificatio aequipollens) a w  kanonach 2136—2141 ty lko o k a 
nonizacji form alnej (canonisatio formalis), to  jest o wymogach p raw 
nych do jej uzyskania i towarzyszących uroczystościach zewnętrznych. 
Kodeks przez pominięcie odpowiednich norm  dotyczących kanonizacji 
równoznacznej nie zniósł tym  sam ym  tejże instytucji. Ten b rak  w yraź
nej w zm ianki mimo dyspozycji kan. 6 ,n. 6 o zniesieniu p raw  dyscy
p linarnych nie zaw artych bezpośrednio czy pośrednio w kodeksie, nie 
powoduje zniesienia insty tucji kanonizacji równoznacznej, gdyż przepi
sy dotyczące kanonizacji nie mogą być zaliczone tylko do p raw  dyscy
plinarnych. Sprawy kanonizacji jako związane z nieomylnością papie
ską, a więc należące do spraw  w iary  i  obyczajów pozostają w zakresie
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praw a pozytywnego Bożego i jako taikie nie mogą być zniesione przez 
samo m ilczenie k o d ek su 1. Isto tn ie po prom ulgacji K odeksu P raw a K a
nonicznego liczni autorzy  zarówno teologowie jak  i kanoniści omawiali 
zagadnienie kanonizacji równoznacznej nie tylko w  aspekcie historycz
nym ale także jako insty tucją praw ną żywą i ak tualną , choć w lite ra 
turze nie zawsze znajdujem y właściwe spojrzenie na ten rodzaj kano
nizacji 2. Nie ulega też wątpliwości, że Stolica Apostolska faktycznie 
dokonyw ała kanonizacji równoznacznych już po prom ulgacji Kodeksu 
P raw a Kanonicznego i dokonuje ak tualnie 3.

W te j sytuacji, kiedy Kodeks milczy p kanonizacji równoznacznej 
ale jednocześnie Stolica Apostolska posługuje się tym  pojęciem  a wśród 
teologów i kanonistów  nie m a wyrobionego precyzyjnego i jednoznacz
nego zdania, w ydaje się, że w  celu dotarcia do właściwego pojęcia n a 
leży wrócić do początków  historii te j insty tucji oraz pierw otnego jej 
znaczenia w praw ie kanonicznym.

2. U w agi o początkach kanonizacji rów noznacznej

Pierw szy okres h istorii kanonizacji nie zna innych św iętych jak ty lko  
męczenników. Początkowo sam  biskup badał i aprobow ał ak ta  m ęczen
ników. Ta aprobata nazw ana była „uznaniem  męczenników” (vindica-

1 Niektórzy autorzy uw ażają, że w  Kodeksie Prawa Kanonicznego  
b rak u je  jedynie w yraźnej w zm ianki o kanonizacji równoznacznej, n a 
tom iast pośrednio jest mowa o te j instytucji w  sam ym  tekście praw a. 
Rozumowanie tych autorów  jest nastęjpujące: K anon 1999 § 1 postana
wia, iż spraw y ,,beatyfikacji sług Bożych i kanonizacji błogosławionych 
są zarezerw ow ane w yłącznie Stolicy Aipostolisikiej”. N atom iast kanon 
2000 § 1, k tóry  następuje bezpośrednio po wyżej cytowanym  powiada: 
„Tego rodzaju spraw y mogą być prowadzone podw ójną drogą”. Zatem  
podw ójna droga może być zastosowana nie ty lko do sipraw bea ty fika
cyjnych ale i kanonizacyjnych. Por. A. C r  n i c  a. De canonisatione 
aeąuipollenti. M onitor Ecclesiasticus 86: 1961 s. 263 n. W ydaje się, że 
ta  opinia nie jest słuszna. Z przytoczonych bowiem kanonów w ynika 
jedynie, że nie tylko w  odniesieniu do beatyfikacji ale także do kano
nizacji może być zastosowana zarówno procedura zwyczajna (droga 
b raku  kultu) jaik i procedura nadzw yczajna (droga kultu). W yciągnięcie 
w niosku, że w  tych przepisach jest pośrednio mowa o kanonizacji rów 
noznacznej prowadzi do utożsam ienia jej z procedurą nadzw yczajną, 
co dziś nie da się przyjąć. K onsekw entnie postąpił F. V eraja, k tóry  za
przeczając, iż kanonizacja równoznaczna jest utożsam ieniem  nadzw y
czajnej procedury , stw ierdził, że „kodeks nie zaw iera norm y regu lu ją
cej ten typ kanonizacji”. Por. La canonizzazione eąuipollente e la que
stions dei m iracoli nelle cause di canonizzazione. Roma 1975 s. 5.

2 Najczęściej teologowie i kanoniści kanonizację równoznaczną utoż
sam iają z procedurą nadzwyczajną. Por. M. C o n t e  a C o r o n a  t a .  
lnstitu tiones iuris canonici. Vol. III, Tauirini-Romae 1966 s. 518;
H. J  o  n e. C om m entarium  in Codicem iuris canonici. T. 3, Paderbon 1963 
s. 503; P. A u g u s t i n e .  A C om m entary on the new  Code of Canon 
Law, Louis—London 1923 s. 238; J. O r t o l a n .  Canonisation dans 
l’Eglise Romaine. D ictionnaire de Theologie Catholique T. 6, P aris 1923
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tio m artyrum ). Dlatego wprowadzono rozróżnienie między m ęczennika
m i „uznanym i” i „nieuznanym i”. Im iona uznanych męczenników były 
w pisyw ane do ksiąg gminy i przesyłane z jednego kościoła do innych. 
W ten  sposób rozszerzał się ich ku lt w  Kościele. Z czasem, gdy ustały 
prześladow ania chrześcijan, pojęcie m ęczeństw a zaczęło przenosić na 
inne sposoby daw ania św iadectw a wierze. Innym  rodzajem  m ęczeństwa 
czyli daw ania św iadectw a Chrystusow i było życie w edług Ewangelii. 
Z atarcie różnicy między męczeństwem  k rw i i męczeństwem życia dało 
początek kultow i wyznawców, który podobnie jak ku lt męczenników 
nie ograniczał się do kościołów lokalnych ale poprzez rozsyłanie li
stów  rozszerzał się na całe chrześcijaństwo. Tego rodzaju rozszerzanie 
się ku ltu  za wiedzą i zgodą Kościoła było w  szerokim sensie kano
nizacją, k tó rą  później nazwano rów noznaczną4. To sam o należy po
wiedzieć o tzw. przeniesieniu (itranslatio) lub  wyniesieniu (elevatio), 
k tóre dla ludzi średniowiecza było równoznaczne z kanon izac ją5. Kano
nizacja tego typu  była wówczas stosowana powszechnie a kanonizacja 
form alna na pewno tylko w yjątkowo. W edług obecnego stanu wiedzy 
pierw szą kanonizacją form alną, dokonaną przez papieża Jana XV (S85— 
996) było wyniesienie na ołtarze po zbadaniu życia i cudów św. U lry- 
kia (+973) na synodzie la terańskim . Zachowała się bulla kanonizacyjna 
z 3 II 993 r. Cum conventus, w ydana w form ie przyw ileju, co może 
naprow adzać na wniosek, że taka in terw encja papieska m iała charak ter 
w yjątkow y na tle  powszechnego zwyczaju sankcjonującego kom peten
cje biskupów  w  tym  względzie 6. Chociaż papież A leksander III (1150— 
1181) praw o kanonizacji zarezerw ow ał wyłącznie Stolicy Apostolskiej 
to  jednak ta  rezerw acja nie m iała większego znaczenia w spraw ie k a 
nonizacji równoznacznej. Także po rezerw acji papieże dokonując k a
nonizacji form alnych w  tym  sam ym  czasie w ydaw ali dekrety kanoni
zacji, zw anej później równoznaczną. Znam y kanonizacje tego typu z cza
sów  papieża Bonifacego V III (1234—11303), Sykstusa IV (1471—1484). 
N ajw ięcej kanonizacji tego rodzaju  dokonał papież Pius V, który w

col. 1636; Van N o o r t - V e r h a a r .  Tractatus de Ecclesia Christi. H il
versum  in H ollandia 1*932 s. 108; A. V e r m e r s c h  — J. C r e u s e n .  
Epitom e Iuris Canonici. T. 3, M echliniae—iRomae 1946 s. 165.

3 W statystyce dokonanej przez A. P. F r  u  t  a  z, re la to ra  gen. K on
gregacji dla Sprarw K anonizacyjnych, za la ta  1930—1963 figuru ją trzy 
kanonizacje równoznaczne: A lberta Wielkiego (16 X II 1931), Ja n a  F ishera 
i Tomasza M ora (19 V 1935) i M ałgorzaty W ęgierskiej (19 X I 1943). Por. 
La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti. Roma 1964 s. 28.

4 Por. J. L i s o w s k i .  Kanonizacja św. Stanisław a w  św ietle proce
dury kanonizacyjnej Kościoła dzisiaj i dawniej. Rzym 1963 s. 74—04. 
Za Benedyktem  XIV przy jm uje się, że kanonizacje te  m ając zasięg m ie j
scowy były raczej beatyfikacjam i. Tamże s. 88.

5 Por. H e r  t  l i n g .  M ateriali per la storia del p rocesso di canonizza- 
zione.' G regorianum  16: 1935 s. 170.

6 Bullarium  privilegiorum  ac diplom atum  Rom anorum  Pontijicum . 
T. 1 Romae 1735 s. 288; Por. A. S t a n k i e w i c z .  Uprawnienia b isku
pów przy kanonizacji św iętych przed XI I I  w.  Brawo Kanoniczne 9: 1966 
n r  3—4 s. 245.
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1568 r. w ydając Brew iarz Rzymski inserow ał do kalendarza kościelne
go w ielu św iętych i zobowiązał do oddaw ania ku ltu  przez oficjum  i mszę 
w  Kościele Powszechnym. N astępnie takie kanonizacje spotykam y w  de
kretach  papieży: Grzegorza X III (1572—.1585), Sykstusa V (1585—1590), 
K lem ensa V III (15:92—4605), Grzegorza XV (1621—>1623) i U rbana VIII 
<1623—1644) 7

Znaczenie istotne dla procedury kanonizacji w ogóle i kanonizacji 
równoznacznej w  szczególności m iały akty  ustawodawcze w ydane za 
pontyfikatu  U rbana V III to  jest dekret De cultu  publico Servis Dei non 
exhibendo  z 13 m arca 1625 r. i konsty tucja Coelestis H ierusalem  cives 
z 5 lipca 1634 r . 8 Oba akty p raw ne, z k tórych drugi jest rozszerze
niem i potw ierdzeniem  pierwszego, zm ieniły całą dotychczasową p rak 
tykę kanonizacyjną, gdyż zabran ia ją oddaw ania k u ltu  publicznego ja 
kim kolwiek zm arłym , którzy nie zostali uprzednio kanonizow ani lub 
beatyfik-oiwani przez Stolicę Apostolską. „Postanaw iam y i zarządza
my — brzm iał tekst dekretu  — aby nie w ystawiać w  kaplicach publi
cznych i p ryw atnych oraz w  kościołach diecezjalnych i zakonnych ob
razów i innych jakichkolw iek przedm iotów  odnoszących się do kultu  
osób zm arłych w opinii świętości lub m ęczeństwa, zanim  nie zostaną 
przez Stolicę Apostolską kanonizow ani lub beatyfikow ani”. Ponadto 
papież zakazał ustaw iania na grobach tablic wotywnych, św iateł jako 
podziękowanie za otrzym ane łaski za w staw iennictw em  zm arłego, a na
w et zakazał drukow ania czegokolwiek o życiu i czynach, cudach i obja
w ieniach bez uprzedniej cenzury kościelnej. Można określić krótko: 
zabroniono wszelkich objawów kultu  publicznego przed uzyskaniem  k a 
nonizacji lub beatyfikacji. N iew ątpliw ie tak  radykalny zakaz mógłby 
wywołać w ielkie kłopoty z kultem  starożytnych świętych, którzy nigdy 
nie byli kanonizowani a odbierali od wieków cześć publiczną np. św. 
Jan  Chrzciciel, św. Józef, Apostołowie oraz problem y tych Sług Bo
żych, którzy ak tualnie cieszyli się kultem  publicznym  mimo, że nie byli 
kanonizowani. Dla uniknięcia tych trudności U rban V III zrobił w y
ją tek  postanaw iając, ,,nie chcemy przez te  przepisy przesądzać o tych, 
którzy odbierają cześć albo za powszechną zgodą Kościoła, albo od 
niepam iętnych czasów lub przez pism a ojców i mężów świętych, albo 
za w ieloletnią wiedzą i to lerancją Stolicy A postolskiej”. Podał przy 
tym  okres 100 la t poprzedzających rok 1634, jako w ystarczający do 
uznania dawnego ku ltu  za legalny. Jasną jest więc rzeczą, że cała do
tychczasowa procedura polegająca na zatw ierdzeniu kultu , k tóra była 
powszechna w uży-ciu, po w ydaniu ustaw  urbaniańskich  sta ła  się p ro 

7 Por. A. B a t t a n d i e r .  A nnuaire Pontifical Catholique. P aris  1903 
ss. 421—425; B e n e d i c t u s  XIV. De Servorum  Dei beatificatione et 
Beatorum  Canonizatione. P ra to  1838 (T. 1—2), 1840 (T. 3), 1841 (t. 4—5) 
(Będę cytował: Benedykt XIV). I, 2, 15; J. B r o s c h .  Der H eiligspre
chungsprozess per viam  cultus. Rornae 1938 s. 8.

8 Tekst obu aktów  U rbana V III zna jdu je  się w  D odatku do L a u r  i — 
F o r  n a r  i. Codex pro postulatoribus. Rom a4 1929 ss. 283—329.

13 — P ra w o  K anon iczne
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cedurą w yjątkow ą, natom iast zw yczajną i .powszechnie obowiązującą 
sta ła  się droga b rak u  k u ltu  (via non cu ltu s)9. Rozróżnienie pomiędzy 
procedurą drogi zwyczajnej i nadzw yczajnej do dziś jest pozostałością 
jakby echem  sposobu kanonizacji przed ustaw odaw stw em  U rba
na V III M. .

Chociaż ustaw odaw stw o U rbana wniosło zwrot w  procedurze kano
nizacyjnej to jednak w  dalszym  ciągu nie można jeszcze mówić o ist
nieniu pojęcia kanonizacji równoznacznej jako takiej. Po U rbanie VIII 
kanonizacji, k tóre później otrzym ały nazwę równoznacznych; dokony
w ali: Innocenty X  (1644—1655), K lem ens X  (1670—1676), Innocenty X II 
(169,1—>1700), Innocenty X III (1721—1724), Benedykt X III 1724—,1730) 
i K lem ens X II (1730-^1740). Jednak  pierwszy raz spotykam y się z te r 
m inem  „kanonizacja równoznaczna” i jego opracowaniem  u Benedyikta 
XIV w  dziele De Servorum  Dei beatificatione et Beatorum  canonisa- 
tione. Chcąc więc dotrzeć do właściwego rozum ienia te j insty tucji wol
nego od późniejszych nieścisłości, należy zająć się analizą doktryny Be
nedykta XIV w  tym  względzie.

3. Pojęcie kanonizacji równoznacznej w  nauce B enedykta XIV

Benedykt XIV zagadnieniu kanonizacji równoznacznej .poświęcił głów
nie rozdział 41 w księdze I swego dzieła, ale ubocznie w spom ina o nim 
w  rozdziałach 39 i 43 tejże księgi oraz na innych miejscach. Dla lep
szego zrozum ienia m yśli au tora należy rozważać rozdział 41 w kon
tekście wyżej w ym ienionych rozdziałów.

W rozdziale 39 au to r w yodrębnił różnice zachodzące między bea ty 
fikacją ' i kanonizacją. Dadzą się one sprowadzić do trzech istotnych.
1. B eatyfikacja jest zezwoleniem na k u lt ograniczony do określonych 
m iejsc jaik państw a, prow incji, odpowiednich aktów  jak msza, ofi- 
cjum  brew iarzowe, określonych osób jak zgromadzenie lub k ilka zgro
m adzeń zakonnych. N atom iast kanonizacja jest rozszerzeniem  k u ltu  na 
cały Kościół. 2. B eatyfikacja zwyczajnie zaw iera pozwolenie na ku lt 
a nie niesie nakazu ku ltu , zaś kanonizacja niesie obowiązek k u ltu  w 
całym  Kościele. Dla nas istotna jest trzecia różnica między beatyfi
kacją i kanonizacją: beatyfikacja jest dekretem  przedstanowczym , jak 
by przygotowawczym (actus p raeparatorius) zaś kanonizacja ostatecz
nym, definityw nym , niosącym ze sobą nakaz ku ltu  w  całym Kościele 
(actus extrem us lub  sen ten tia  ultim a defin itiva)u . Dosłowny tekst do
tyczący różnicy zasadniczej między beatyfikacją i kanonizacją u Bene
dykta XIV posiada następujące brzm ienie: ,/w ostatecznym  i defini

9 J. B r o s c h .  dz. c. ss. 10—,15.
10 J. L i s o w s k i ,  dz. c. s. 65.
11 B e n e d y k t  XIV. I, 39, 4—8; Por. J. N o v  a 1. C om m entarium  C.I.C. 

lib. IV  De processibus. P ars II. Augustae T aurinorum  1932 s. 7.
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tyw nym  dekrecie nakazującym  k u lt przynależny innym  św iętym  w  Ko
ściele leży istota kanonizacji, czego nie można powiedzieć w odniesie
niu do beatyfikacji”.

Zatem , aby można było mówić o kanonizacji w  ogóle m usim y mieć 
do czynienia z ostatecznym , definityw nym  dekretem  papieskim. Bene
dykt XIV podał przykład form y takiego dekretu  kanonizacji: „N. N. 
św iętym  lub św iętą ogłaszamy i ustanaw iam y i w pisujem y do katalogu 

'św iętych, postanaw iając jednocześnie, że jego pam ięć pow inna być 
czczona w  Kościele Powszechnym  każdego roku  przez oddawanie czci”. 
Poprzez włączenie danej osoby do katalogu św iętych konsekw entnie 
następuje rozciągnięcie nakazu oddaw ania czci w całym Kościele. T aka 
uroczysta form a w yniesienia na ołtarze nazywa się kanonizacją fo r
m alną. W iadomo jednak, że nie wszyscy święci zostali wyniesieni na 
ołtarze przez ak t papieski tego rodzaju. Dla przykładu  wspom nieć n a
leży apostołów, św iętych pierw szych w ieków  a naw et późniejszych św ię
tych, k tórzy nie byli form alnie kanonizow ani ale ich k u lt jest obow ią
zujący w  Kościele. Ten inny sposób w yniesienia na ołtarze, choć posia
da odm ienną form ę to jednak rodzi te  sam e skutki, co kanonizacja 
form alna. Dlatego w łaśnie Benedykt XIV nazw ał ją „kanonizacją rów 
noznaczną”. Postaw ił ją  na rów ni z kanonizacją form alną, gdyż podob
nie dokonuje się ostatecznym  dekretem  papiesikim. T ytuł rozdziału, 
w  którym  jest m ow a o kanonizacji równoznacznej brzm i: „Rozdział 41, 
w  k tórym  w skazuje się na niektóre kw estie o dekrecie ostatecznym  
Stolicy Apostolskiej przy dokonyw aniu kanonizacji”. Zatem  kanonizacja 
równoznaczna dokonuje się przez dekret ostateczny papieża a więc jest 
praiwdzirwą kanonizacją 12.

Zanim  jednak  przejdziem y do in terp re tac ji rozdziału 41, w arto  zw ró
cić uwagę na rozdział 43 tejże księgi, gdzie znajdziem y dalsze w yja
śnienia konieczne do właściwego odczytania pojęcia kanonizacji rów no
znacznej u Benedykta XIV. W rozdziale tym  au to r zastanaw ia się nad 
w alorem  teologicznym kanonizacji i problem em , czy jest zw iązana z nią 
nieomylność papieska. Ostatecznie dochodzi do afirm atyw nego wniosku 
zarówno w  odniesieniu do kanonizacji fo rm alnej jak  i równoznacznej. 
Je st to  jeszcze jeden argum ent za staw ianiem  znaku równości między 
kanonizacją form alną i równoznaczną.

W związku z rozw ażanym  zagadnieniem  poruszył on także problem  
dyskutow any przez teologów i kanonistów  o w artości -wypisu sługi Bo
żego, błogosławionego lub świętego do M artyrologium  Rzymskiego, czy 
wpiis tak i m a jakieś znaczenie w  odniesieniu do kanon izacji P roblem  
polega na tym , że k ry tyka  źródeł historycznych w ykazuje, iż do M ar
tyrologium  zostali w pisani naw et tacy, k tórzy nie by li beatyfikow ani 
ani kanonizow ani przez Kościół. Czy zatem  wpis tak i niesie ze sobą 
konieczność uznania danego człowieka za świętego, a jeśli św iętym  nie 
był,, to co sądzić o nieomylności papieskiej. Benedykt XIV rozw iązuje

12 F. V e r  a j a, art. c. s. 7.
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te n  prolblem następująco: „Niektórzy sądzą, że wpis do M artyrologium  
Rzymskiego niesie ze sobą ze sw ej natu ry  kanonizację form alną czy 
równoznaczną chociażby ci wsipisani nigdy nie byli czy to form alnie 
czy równoznacznie kanonizowani. Tego nie da się udowodnić, bowiem 
w ynika z innych teikstów, że K ongregacja Obrzędów inaczej ten pro
b lem  trak tu je . Co więc wnosi wpis do M artyrologium  i do jak iej po
stac i beatyfikacji lub kanonizacji się odnosi — tego dotąd nie można 
rozstrzygnąć” 13. Innym i słowy, zapisanie do M artyrologium  nie ma 
w alo ru  naw et kanonizacji równoiznacznej.

W św ietle tych w stępnych ustaleń przejdziem y do in terp re tac ji roz
działu  41 księgi pierw szej dzieła Benedykta XIV. Początek tegoż roz
działu zaw iera tekst: „Zbędną jest rzeczą dodawać cokolwiek do tego, 
co zostało powiedziane o ostatecznym  dekrecie papieskim , przez który 
w  kanonizacji ogłasza on, że błogosławionego wpisuje do katalogu 
św iętych i poleca czcić w całym  Kościele jako świętego. Za świętych 
i  kanonizowanych także po zerezerw ow aniu sipraw kanonizacji Stolicy 
A postolskiej tylko tych można uważać, którzy po przeprow adzeniu 
procesu i zachowaniu procedury sądowej uprzednio opisanej przez 
papieski dekret ostateczny przy zastosowaniu już omówionych 
cerem onii zostali w pisani do katalogu św iętych”. Istotne słowa do
tyczące kanonizacji równoznacznej brzm ią: „Ale została wprow adzo
na niegdyś kanonizacja równoznaczna i od tam tych czasów trw a do 
dziś, przez k tórą oczywiście papież jakiegoś sługę Bożego, cieszącego 
się posiadaniem  starożytnego ku ltu  i o którego heroicznych cnotach lub 
o m ęczeństwie i cudach wiadomo na podstaw ie stałego i (powszech
nego przekonania historyków  godnych w iary, a jednocześnie nie b rak  
ciągle przedłużającej się sławy znaków  cudownych, papież tegoż sługę 
Bożego poleca czcić w  Kościele Powszechnym przez odm awianie ofi- 
c jum  i odpraw ianie mszy w określonym  dniu; jednocześnie papież czyni 
to  bez żadnego form alnego dekretu  ostatecznego, bez przeprow adzenia 
uprzednich procesów i bez użycia zwyczajnych ceremonii. Dlatego jest 
rzeczą pożyteczną cośkolwiek dodać odnośnie do tychże równoznacznie 
kanonizowanych. Aby to jednaik dobrze zostało zrozumiane doszliśmy 
do wniosku, by w yjaśnić na podstawie przykładów ” 14. W tym  miejscu

w B e n d y k t  XIV. I, 43, 12.
14 „Verom, cum aequiipollens quaedam  Canonisatdo in troducta fuerit, 

e t adhuc vigeat post tem pora praedicta , per quam  videlicet summ us 
P ontifex  aliquem  Dei servum  in an tiqua cultus possessiione existentem , 
e t de cuius heroicis v irtu tibus, au t martyirio et m iraculis constans est 
H istoricorum  fide dignorum  communis assertio, et continuata prodigio- 
rum  fam a non deficit, iubet in  uni.versa Ecclesia coli per Officii ac 
M issae recitationem  et celebrationem  determ inate aliquo die, nulla acce- 
den te form ali sententia definitiva, nullis praem issis iudicialibus pro- 
cessibus, nullisque consuetis caeremonins adhibitis; operae pretium  est, 
aliqua hie superaddere de hisce Canonisationibus aequipollentibus: quae 
u t rectae percip iantur, per exem pla exponere opportunum  ducimus". 
B e n e d y k t  XIV. I, 41, 1.
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B enedykt XIV omówił jedenaście przykładów  kanonizacji równoznacz
nej, które były m u dostępne i które uznał za typow e dla jego kon
cepcji tego tyipu kanonizacji. Dla lepszego zrozum ienia ew olucji poję
cia kanonizacji równoznacznej u Benedykta XIV w arto  przytoczyć je 
w  streszczeniu.

1. Sw. Rom uald, w yznawca, założyciel Kam edułów, zm arły w  1027 r. 
Jego k u lt rozpoczął się zaraz po śm ierci, gdyż w  1032 r. erygowano za 
zgodą Stolicy A postolskiej o łta rz  na jego grobie. Był uw ażany za św ię
tego w  licznych publikacjach historycznych. Papież K lem ens V III 
9 lipca 1S95 r. kanonizow ał go  rów noznacznie15.

2. Sw. N orbert, wyznawca, założyciel N orbertanów , arcybiskup m ag
deburski, zm arły w  1134 r. Papież Grzegorz X III w  1582 r. kanonizow ał 
go aprobując jednak  oficjum  brew iarzow e tylko dla zakonu N orbertanów . 
Dlatego niektórzy u trzym ują, że to była raczej beatyfikacja rów nozna
czna. Papież U rban V III nazyw ał go jednak kanonizow anym  równo
znacznie i inseroiwał jego św ięto do Brew iarza i  M szału Rzym skiego. 
K lem ens X  7 w rześnia 1672 r. nakaza ł odm aw ianie brew iarza w  rycie 
zdwojonym  (duplex).

3. Sw. B runon, wyznawca, założyciel zakonu K artuzów , zm arły 
w  1101 r. W edług B arom usza Leon X  zaaprobow ał jego ku lt udzie
lając zezwolenia na oficjum  brew iarzow e dla zakonu K artuzów. G rze
gorz XV rozciągnął na cały Kościół ale do woli (ad libitum ) odm a
w iających brew iarz. K lem ens X  nakazał ku lt w  całym Kościele.

4. Sw. P io tr Nolasko, wyznawca, założyciel zakonu M ercedarystów , 
zm arły w  1256 r. Unban V III 11 października 1628 r. zezwolił na afi- 
c jum  i mszę ale ty lko  w  zakonie założonym przez Sw. Piotra. A lek
sander VII kanonizow ał go równoznacznie oraz polecił wpisać do M ar
tyrologium  Rzymskiego rozciągając jego k u lt na cały Kościół w  roku 
16155 w  rycie półzdwojonym  (semiduplex). W 1672 r. papież Klem ens X 
podwyższył rangę  św ięta do ry tu  zdwojonego (duplex).

5. Sw. R ajm und Nonnatus,, wyznawca, kardynał, zm arły w  1240 r. 
Iiwłulty odnośnie do mszy i oficjum  oraz w pisu do M artyrologium  
Rzymskiego zostały w ydane przez U rbana V III w  1626 r. i A leksandra 
V II w  1655 r. K lem ens X I rozciągnął jego ku lt w  rycie półzdwojonym 
(isemidujplex) ale do woli (ad libitum ) zobowiązanych do brew iarza, zaś

15 D aty kanonizacji podaw ane przez Benedykta XIV i późniejszych
autorów  są często nieśoisłe, gdyż oznaczają czas w ydania dek re tu  K on
gregacji Obrzędów, k tó re  nie są niczym innym  jak  w ykonaniem  w  od
niesieniu do m szy i oficjum  decyzji papieskiej. Ta decyzja papieska roz
ciągająca k u lt danego sługi Bożego na cały Kościół jest w łaściw ą datą 
kanon izac ji Por. F. V e r  a j a. art. c. s. 11 nota 12. D ata kanonizacji 
■równoznacznej św. Cyryla i  Metodego to  data encykliki Grandae m unus  
z 30 w rześnia 1880 r. a n ie  data następującego po niej dek re tu  K ongre
gacji Obrzędów z 25 października 1880 r. Podobnie data  kanonizacji św. 
W enancjusza przypada na 23 sierpnia 1670 r. a nie 28 lisitoipada 1670 r., 
kiedy to  był w ydany odnośny dekre t K ongregacji Obrzędów.
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Innocenty XI w 1681 r. preceptyw nie w rycie zdwojonym (duplex) na 
cały KościóŁ

6. Sw. Jan  z M athy (t 1212) i Sw. Feliks z Valois (t 1213), wyznawcy, 
założyciele zakonu Sw. Trójcy od Wyikupu Niewolników. Proces odno
śnie do ku ltu  niepam iętnego i w ypadku wyjętego został zakończony 
w  Rzymie 10 m arca 1681 r. Do M artyrologium  zostali w pisani w 1670 r. 
Po zezwoleniach na mszę i oficjum „ad lib itum ” papież Innocenty X II 
kanonizow ał ich równoznacznie 19 m aja 1694 podnosząc ry t do zdwojo
nego i nadając kultow i charak ter preceptywny.

7. Sw. M ałgorzata, królowa Szkocka, (+ 1093) została kanonizowana 
równoznacznie, gdyż najp ierw  w pisano jej imię do M artyrologium  
Rzymskiego i przeniesiono św ięto z 10 czerwca na 8 lipca, zaś oficjum 
pozostawiono w rycie półzdwojonym „ad lib itum ”. Innocenty X II 15 
w rześnia 1691 r. rozciągnął obowiązek mszy i oficjum na cały Kościół 
i  przyw rócił święto na 10 czerwca.

8. S tefan, król Węgier, wyznawca, zm arły w 1038 r. Jego imię zostało 
w pisane do M artyrologium  Rzymskiego na 20 sierpnia. Ciało na rozkaz 
papieża zostało poddane obrzędowi elewacji (elevatio) ale nie wiadomo, 
czy to była beatyfikacja czy kanonizacja form alna. W iadomo, że Inno
centy  XI 28 listopada 1686 r. na prośbę cesarza Leopolda pozwolił na 
oficjum  „ad lib itum ” w  rycie półzdwojonym (semiduplex) w całym 
Kościele na pam iątkę zwycięstwa Budy (część Budapesztu) nad T ur
kam i.

9. Sw. W acław, książę czeski, męczennik, umęczony w 929 r. Imię 
jego wpisano do M artyrologium  Rzym skiego  na dzień 28 września. 
B enedykt XIV pisze, że jego kanonizacja równoznaczna rozpoczęła się 
(initium  sumit) za K lem ensa X, k tóry  26 lpica 1670 r. pozwolił na 
recytow anie oficjum w  rycie półzdwojonym ale „ad libitum ”, później 
na  prośby biskupów  Pragi, dodano lekcje własne i crację. Lecz ry t 
„ad libitum ” nie powoduje kanonizacji równoznacznej, dlatego Bene
dy k t X III 14 m arca 1729 r. ustanow ił preceptyw ny ku lt Sw. W acława 
także w  rycie półzdwojonym.

10. Iw. Grzegorz VII, wyznawca, papież, zm arły w  108i5 r. Benedykt 
X IV  przytoczył liczne dowdy, że k u lt św. Grzegorza VII sięgał począt
ków  X II w. i tenże papież w  17:28 r. kanonizow ał go równoznacznie 
poprzez polecenie czci w  całym  Kościele.

11. Sw. G ertruda, dziewica, profeska zakonu św. Benedykta, zm arła 
w  XIV w. (data śm ierci dokładnie nie ustalona, przyjm uje się ok. 1301 r.). 
W  1606 r. Stolica Apostolska pozwoliła na odm awianie oficjum ku jej 
czci w  zakonie Benedyktynek. W roku 1677 je j święto zostało wpisane 
do M artyrologium  Rzym skiego. Klem ens X II 20 czerwca 1738 r. na 
prośbę króla Polski rozciągnął obowiązek czci poprzez oficjum i mszę 
na cały K ościół16.

Tyle podają teksty  Benedykta XIV. Już w stępna próba oceny kano

18 B e n e d y  k t  XIV. I, 41, §§ 1—11.
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nizacji równoznacznej pozwala stwierdzić, że Benedykt XIV nie w y
pracow ał definicji te j insty tucji a jedynie podał jej opis. W opisie 
tym  nie trudno  wyodrębnić dwa zasadnicze zagadnienia: 1. isto ta kano
nizacji równoznacznej, 2. w arunki wym agane po stronie podm iotu b ie r
nego do otrzym ania tego typu kanonizacji.

1°. Istota kanonizacji rów noznacznej w edług B enedykta  X IV

Przede wszystkim  należy stwierdzić, że Benedykt XIV nie zawsze 
jednakow o ujm ow ał pojęcie kanonizacji równoznacznej: czasam i w sen
sie ścisłym, czasam i szerokim. K iedy mówił w  41 rozdziale o kanoni
zacji jako akcie personalnym  i definityw nym  papieża, przez który 
poleca on sługę Bożego czcić w  całym Kościele przy pomocy oficjum 
i mszy w  określonym  dniu, w tedy w ykład jego był precyzyjny i w  ta 
kim  w ypadku możemy mówić o ścisłym pojęciu tejże kanonizacji. Gdy 
jednak om awiał kanonizację św. W acława, użył w yrażenia: „kanoni
zacja rozpoczęła się” 26 lipca 1670 r. a „doskonała kanonizacja doko
nała się dekretem  z 14 m arca 1729 r.” W yrażenie „kanonizacja rozpo
częta” oznacza, że Benedykt XIV przyjm ow ał taikże szerokie pojęcie 
kanonizacji rów noznacznej17. Podobnie pojęcie to u B enedykta XIV 
uległo pewnego rodzaju ewolucji. Na w ielu bowiem m iejscach autor 
mówił o tzw. „starożytnej kanonizacji równoznacznej”, k tó ra  była 
w użyciu w  okresie poprzedzającym  rezerw ację papieską beatyfikacji 
i kanonizacji. K anonizacja ta  polegała na progresyw nym  rozszerzaniu 
się ku ltu  z jednej diecezji na drugą za przynajm niej milczącą zgodą 
Stolicy A posto lsk iej18. W rozdziale 41 Benedykt XIV nie mówi o tego 
rodzaju kanonizacji, ale tylko o takiej, k tóra jest w  użyciu po rezer
w acji papieskiej tych spraw. Tym sam ym  zacieśnił ram y czasowe k a
nonizacji równoznacznej do tych wypadków, które m iały miejsce po 
A leksandrze III  (1159—ill& l)19. W skazują na to także przytoczone przez 
niego przykłady kanonizacji równoznacznej, gdyż wszystkie pochodzą

17 Pogłębione pojęcie kanonizacji równoznacznej zaczerpnąłem  z art.
c. F. V e r  a j i, ss. 11—20. Pogląd, że u B enedykta XIV jest tylko mowa 
o kanonizacji równoznacznej w  szerszym  sensie a te  nowoczesne kano
nizacje równoznaczne to praw dziw e tego typu kanonizacje, jest rep re 
zentowany przez J. L ö w . Calendario della Chiesa Universale. Enci- 
clofpedia Cattolica. T. III C ittà del Vatieano 1950 col. 364.

18 B e n e d y k t  XIV. I, 6, 9 oraz IV pars 2, 5.
19 „Innutilis profecto res esset, aliquid adiungere de sumimi Pontificis 

definitiva sententia, ... si pro Sanctis et Canonisatis, etiam  post delatio- 
nem causarum  Canonisationis ad sum m um  Pontificem , illi tan tum  ha- 
berentur, qui, p raev ia processuum  constructione, servataque form a iudicii 
in superioribus expositi, per sententiam  ipsam  definitivam  a summ o 
Pontifice prolatam , adhibitis supra p a rite r  enuntiatis caerem oniis, in 
Sanctorum  catalogum  adscribuntur. Verum  cum aequipollens quae- 
dam  Canonisatio in troducta fuerit, e t adhuc vigeat post tem pora p rae- 
dicta...” Benedykt XIV. I, 41, 1.
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z okresu po zarezerw ow aniu tych spraw  Stolicy Apostolskiej. Z d ru
giej strony wiadomo, że wszystkie przykłady .pochodzą z czasów s ta r
szych aniżeli K alendarz Kościoła Powszechnego, w ydany w  1568 r. przez 
P iusa V. Do kalendarza tego Pius V włączył w ielu św iętych przez na
kaz odm awiania oficjum i odpraw iania mszy na ich cześć. Można po
wiedzieć, że przez w prow adzenie preceptyw nego k u ltu  P ius V dokonał 
ich kanonizacji równoznacznej. Benedykt XIV precyzując w  41 roz
dziale swego dzieła pojęcie kanonizacji równoznacznej podał, że polega 
ona na obowiązkowym włączeniu św iąt z mszą i oficjum do kalendarza 
Kościoła Powszechnego. W edług tego rozum ienia kanonizacji równozna
cznej można byłoby mówić o niej dopiero po ukazaniu się Kalendarza  
R zym sk ieg o20. Ale to nie przeszkadza, że Benedykt XIV przytacza 
w iele przypadków, gdzie i wcześniej papieże przez analogiczny akt 
w prow adzali preceptyw ny ku lt w K ościele21. Poza tym  należy stw ier
dzić, że Benedykt XIV nie zawsze był konsekw entny w  swoich bada
niach, gdyż w  przytoczonych prze niego przykładach w  rozdziale 41 
księgi pierw szej podaw ał obowiązkowo wpis do M artyrologium  R zym 
skiego  a  w 43 rozdziale tejże księgi utrzym yw ał, że nie da się powie
dzieć, czy tego rodzaju wpis ma jakiekolw iek znaczenie w  kw estii 
kanonizacji. Te drobne nieścisłości u Benedykta XIV wsikazują na to, 
że zagadnienie kanonizacji równoznacznej zostało przez niego jedynie 
naszkicowane w oparciu o przykłady, jakim i dysponował. Spodziewał 
się on prawdopodobnie jeszcze powrócić do tego zagadnienia i je po
głębić 22

Isto ta  kanonizacji równoznacznej u Benedyikta XIV polega na tym, 
że „papież ... sługę Bożego poleca czcić w  Kościele Powszechnym przez 
odm aw ianie oficjium i odpraw ianie mszy w  określonym  dniu; jedno
cześnie papież czyni to bez żadnego form alnego dekretu  ostatecznego, 
bez przeprow adzenia uprzednich procesów i bez użycia zwyczajnych 
ceremonii...”

W iadomo, że w  każdej kanonizacji można wyróżnić trzy  elem enty:
1. procedurę prowadzenia spraw y, 2. ry t czyli ceremonie kanonizacyjne,
3. istotny ak t papieski dokonujący kanonizacji. N iejednokrotnie wszy
stkie trzy  elem enty zaliczano do istoty kanonizacji. W ydaje się jednak, 
że tylko ak t papiesiki jest elem entem  istotnym  zarówno w  odniesieniu 
do kanonizacji form alnej jak i równoznacznej, zaś procedura prow a
dzenia spraw y i uroczystości zew nętrzne czyli ceremonie są drugorzęd
nymi. To więc, że Benedyikt XIV opisując pojęcie kanonizacji równo
znacznej podał, że dokonuje się ona „bez użycia zwyczajnych cere
m onii” nie wym aga specjalnego kom entarza i wiadomo, że nie może 
um niejszać w aloru tejże kanonizacji- Ale dlaczego napisał o pom inię

20 J . L o w . art. c. col. 364.
21 Czynili taik inni papieże np. Bonifacy V III w  dekretałach  z 1295 r. 

w  księdze III, tyt. XXII. De reliąużis et veneratione Sanctorum  w łą
czył w ielu św iętych Kościoła pierwszych wieków.

22 F. V e r a j a .  aort. c. s. 11.
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ciu w kanonizacji równoznacznej także przepisanych przez praw o pro
cesów* Na to  pytanie odpowiedział Fi V eraja, iż wszystkie znane Bene
dyktow i XIV kanonizacje równoznaczne nie były ogłaszane w  następ - 
sibwie przeprow adzonych procesów  sądowych. N atom iast znane autorow i 
przykłady kanonizacji form alnej były poprzedzone postępowaniem  są
dowym  i odbywały się z uroczystościam i zew nętrznym i czyli cerem o
niam i kanonizacy jnym i W yliczył więc on wszystkie charakterystyczne 
elem enty kanonizacji bez rozróżnienia na istotne i d rugorzędne2’. Mó
wiąc więc o kanonizacji pozbaw ionej elem entów  drugorzędnych to jest 
procesów oraz cerem onii zew nętrznych nie pom niejszył przez to  w aloru  
te j kanonizacji.

Za przyjęciem  tak iej tezy przem aw iają przykłady z h istorii kanoni
zacji. Papież przy wyborze jednej z dwu form  kanonizacji nie jest 
bowiem zdeterm inow any określonym  procesem  lub jego brakiem . Może 
on przejść do kanonizacji form alnej, chociaż nie było przeprow adzo
nego postępow ania w edług przepisów  p ra w a 24. Podobnie może dokonać 
kanonizacji równoznacznej, chociaż kandydat na ołtarze posiada fo r
m alnie przeprow adzony p ro ces25. Oczywiście papież nie może pom inąć 
upew nienia się (zdobycia pewności), że kandydat na ołtarze był au ten 
tycznie św iętym  wyznawcą lub m ęczennikiem  i istotnie zawsze się tak  
dzieje zarówno w jednym  jak  i drugim  rodzaju kanonizacji, ale nie 
można tw ierdzić, że ten  elem ent w kanonizacji jest istotny. Z p u n k tu  
w idzenia teologii w alor kanonizacji nie w ypływ a z pewności ty lko ludz
kiej, m oralnej, zdobytej przy prow adzeniu procesu, ale także z asy
stencji Ducha Świętego, który nie pozwala, aby Kościół błądził w  sp ra
wach w iary  i obyczajów 26. W aloru teologicznego nie wolno nam  pom i
jać naw et, gdy o kanonizacji trak tu je  się w edług przepisów  praw a. 
Chociaż Benedykt XIV w podanym  opisie kanonizacji równoznacznej 
podkreślił, że odbywa się ona „bez przeprow adzenia uprzednich p ro 
cesów”, to jednocześnie w yliczając w arunki w ym agane od kandydata 
do tego rodzaju  kanonizacji zakładał konieczność w eryfikacji tych w a
runków , a ta  może być dokonana tylko przez odpowiednie postępow a
nie czyli proces. Problem  ten zostanie szczegółowiej w yjaśniony przy 
om aw ianiu w arunków  po stronie podm iotu biernego kanonizacji rów no
znacznej.

Pozostało jeszcze w określeniu kanonizacji równoznacznej podanej, 
przez B enedykta XIV do w yjaśnienia w yrażenie, że odbywa się ona 
„bez żadnego form alnego dekretu  ostatecznego”. W ydaje się, że au to r

23 Tam że. s. 15 n.
24 B e n e d y k t  XIV. III,, A ppend ix  III. Je s t tam  zaw arta relacja  De 

m arty rio  S. D. Josaphat Concevitii, w  k tó rej znajdujem y słowa: „At 
quam  canonisationem ) Pontifex  de p lenitudine potestatis procedere pos- 
sit etiam  sine ullis processibles iudiciali rigore fab rica tis”.

25 Por. D ekret kanonizacyjny św. Grzegorza Barbarigo. AAS 52: 1960 
s. 444.

2* Por. Ch. J o u r  n e t .  L’Eglise du  Verbe Incarné. T. I  Desclée de 
B rouver 1962 s. 210.
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nie mógł negować konieczności istnienia ostatecznego dekretu  papie
skiego przy kanonizacji równoznacznej, gdyż — jak  już mówiliśmy 
dekre t ten jest elem entem  istotnym , więc bez niego nie byłoby w  cgóle 
praw dziw ej kanonizacji. Ponadto  byłoby to  sprzeczne z tytułem  roz
działu 41 księgi pierw szej dzieła B enedykta XIV, w  którym  „wskazuje 
się na n iektóre zagadnienia o dekrecie ostatecznym  Stolicy Apostolskiej 
w ydaw anym  przy kanonizacji”. Benedykt XIV trak tu je  więc na pewno 
■kanonizację równoznaczną jako dekret ostateczny Stolicy Apostolskiej. 
K anoniści naogół przez w yrażenie „dekret form alny” rozum ieją dekret 
w ydany z zachowaniem przepisanej przez prawo procedury czyli po 
zastosowaniu form alnego postępow ania w  sprawie. Dlatego w yrażenie 
„bez form alnego dekretu ostatecznego” odnoszą do w spom nianej już 
procedury, co w  konsekw encji prow adzi do rozum ienia kanonizacji 
równoznacznej, jako pozbawionej uprzednich procesów, czyli kanoni
zacji, do której dochodzi się drogą nadzw yczajną.27 Zatem  „równo-

27 Typowym przykładem  tego rodzaju ujęcia jest określenie podane 
przez A. T a u b e r a :  „Canonisatdo est au t form alis, si omnes solem ni- 
ta tes obseirvantur; au t aequipollens, si omissis solem nitatibus Romanus 
Pontifex  iubet aliquem  ut sanctum  venerari”. Por. A. T a u h e r .  Ma
nuale iuris canonici. T. I, Sabariae in H ungaria 1912 s. 241 nota 4; P o
dobnie istotę kanonizacji równoznacznej u jm uje Ch. P e s c h. Praelec- 
tiones dogmaticae. T. I, F riburgi 1924 s. 388; O r t o l a n  potw ierdza, że 
kanonizacja równoznaczna jest sentencją, przez k tórą papież nakazuje 
czcić danego świętego w Kościele Powszechnym  chociaż nie było uprzed
nio procesu zwyczajnego ale istn iał niepam iętny ku lt publiczny. Por. 
ha  Canonisation dans l’Èglise Romaine. „D ictionnaire de Theologie Ca
tholique”. T. 6 P aris 1923 col. 1636 n.; Po te j sam ej linii w  określeniu 
kanonizacji równoznacznej poszedł Tanquerey, który rozum ie ją jako 
ostateczną sentencję papieską polecającą czcić danego sługę Bożego jako 
świętego w  Kościele. Je st ona form alna, gdy dochodzi się do niej z za
chowaniem  form alności praw nych, jest równoznaczna, gdy papież bez 
uprzedniego procesu poleca czoić jako świętego sługę Bożego, który cis- 
szy się niepam iętnym  kultem . Por. T a n q u e r e y  — B o r d .  Sinopsis 
Theologiae dogm. fund. Romae 1949 s. 316; A. V e r m e e r s c h ,  V. C r e u 
s e  n. Epitom e iuris canonici■ T. 3 M echlin iae— Rom ae 1946 s. 165 pisze: 
kanonizacja form alna to  taka, do k tórej dochodzi się drogą zwyczajną 
czyli b raku  ku ltu  a równoznaczna to taka, do k tórej dochodzi się dro
gą nadzwyczajną, czyli drogą kultu-. Inaczej określa ją  Batitandier. 

•Wyliczywszy w arunki podane przez B enedykta XIV dla kanonizacji 
równoznacznej, powiada, że m a ona miejsce, kiedy papież ogłaszając, iż 
w  danym  w ypadku dane w arunki istnieją, bez procesu zwyczajnego bez 
form alnego dekretu  i innych cerem onii k u lt danego sługi Bożego roz
ciąga na cały Kościół. Nazywa się równoznaczną, gdyż m a taką samą 
w artość jak  form alna czyli uroczysta, k tóra dokonuje się po przepro
w adzeniu procesu zwyczajnego, przy pomocy dekretu  ostatecznego fo r
m alnego i z zachowaniem odpowiednich ceremonii. Por. Annuaire Pon
tifical. P aris 1,903 s. 420; Można więc powiedzieć, że B a t t a n d i e r  do
szedł do właściwego wniosku, że kanonizacja równoznaczna jest roz
ciągnięciem ku ltu  na cały Kościół, ale nie zdołał wyzwolić się z prze
konania, że owa „równoznaczność” leży w  zastosowaniu odpowiedniej 
drogi a nie w  sam ym  akcie papieskim . Tego typu określenie podał także 
A. C r  n i c  a, k tóry  w  art. c s. 267 napisał: „Canonisatio autem  aequi-
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znaczność” kanoniści odnoszą głównie do jednego z elem entów kano
nizacji i to drugorzędnego to jest do specjalnej procedury lub uroczy
stości zewnętrznych. Można więc w tedy mówić nie o kanonizacji fo r
m alnej i równoznacznej ale o ^postępowaniu form alnym ” i „postępo
w aniu  równoznacznym ”. N atom iast F. V eraja zauważył, aby w  w yra
żeniu Benedykta XIV „bez żadnego ostatecznego form alnego d ek re tu” 
zwrócić uwagę na słowo „form alnego”. Przez słowo to — jego zda
niem — nie należy rozumieć niczego innego, jak  tylko, że w  kanoni
zacji równoznacznej papież nie używa zw yczajnej form y kanonizacyj
nej, w  k tó rej elem entem  istotnym  jest form alne i uroczyste deklaro
w anie świętości błogosław^mego, który jednocześnie jest w pisyw any do 
katalogu świętych. Innym i słowy papież w kanonizacji równoznacznej 
nie używa tej sam ej form y, k tóra ma zastosowanie przy  kanonizacji 
form alnej. Są więc dwie form y kanonizacyjne i różnica między jedną 
i drugą może polegać tylko na różnym  sposobie, którym  papież w pro
w adza obowiązujący ku lt w Kościele Powszechnym. Jeżeli czyni to uży
w ając form y zw yczajnej, w której określa się w yraźnie i w prost świętość 
błogosławionego w pisując go do katalogu św iętych — m am y do czy
nienia z kanonizacją form alną. Jeżeli czyni to zarządzając w prost w łą
czenie św ięta sługi Bożego do Kalendarza Kościoła Powszechnego  z obo
wiązkiem  dla wszystkich, których to dotyczy, recytow ania oficjum  i od
p raw ian ia  mszy na jego cześć — to jest kanonizacja równoznaczna. 
W pierw szym  w ypadku wyprowadzenie obowiązującego ku ltu  powszech
nego i w pisanie błogosławionego do katalogu św iętych rodzi w konsek
w encji inserow anie do Kalendarza Kościoła Powszechnego  jako n a
stępstw o te j czynności papieskiej. W drugim  w ypadku inseracja do k a
lendarza jest przedm iotem  bezpośrednim  ak tu  papieskiego (dekretu), 
na mocy którego sługa Boży, który nie był uprzednio kanonizowany 
jest w pisany tym  sam ym  do katalogu św iętych 28.

W ydaje się, że tego rodzaju  ujęcie isto tnej różnicy między kano
nizacją form alną i równoznaczną jest słuszne i pozw ala nam  praw idło
wo zrozumieć istotę te j kanonizacji u B enedykta XIV. Gdyby bowiem 
różnica między dwoma rodzajam i kanonizacji sprow adzała się do ele
m entów  nieistotnych na przykład istn ienia lub b raku  uroczystości zew
nętrznych albo zastosowania tak ie j czy innej procedury, to nie byłoby 
.sensu mówić o dwóch różnych typach kanonizacji. Różnica m usi istnieć 
w  elemencie istotnym  kanonizacji to jest w  akcie papieskim  dokony- 
w ującym  w yniesienia na ołtarze. I rzeczywiście sam  ak t papieski jest 
różny w obu typach kanonizacji, gdyż różne są form y, jakich używa

pollens tunc habetur, quando idem  cultus per decretum  summ i Pontificis 
non servaitis p raescrip tis pro canonisatione form ali seu sotliemni requ i
sites ad universam  Ecclesiam ex tend itu r”. W ydaje się także, że P. M o- 
1 i n a r  i  nie m a wyrobionego stanow iska w tym  wziględzie. Por. Obser- 
vationes aliquot circa m iraculorum  m unus et necessitatem  in causis 
beatificationis et canonisationis. Periodica de re m orali, canonica, litu r-  
gica 63: 1974 s. 356 oraz s. 382 nota 27 i 383 nota. 28.

2S. F. V e r a j a .  art. c. s. 16 n.
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papież przy ogłaszaniu jednej lub drugiej, choć skutki są te same, 
że mianowicie dana osoba jest ogłoszona św iętą. Dla jasnego uśw ia
dom ienia te j różnicy posłużą przykłady form  kanonizacji form alnej 
i równoznacznej. Typowym przykładem  kanonizacji form alnej jest f a r 
m a użyta w  dekrecie kanonizacyjnym  św. Teresy Couderc z 10 m aja 
1970 r. „Na cześć Świętej i N ierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia 
w iary  katolickiej i um ocnienia życia chrześcijańskiego, w  im ieniu P ana 
Naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów P io tra  i P aw ła 
i  na mocy naszej władzy, po dokładnym  rozważeniu wszystkiego i czę
stym  wzywaniu Bożej pomocy oraz za radą licznych naszych braci, orze
kam y i określam y, że błogosławiona Teresa Couderc jest św iętą i w pi
sujem y ją  do katalogu św iętych ustanaw iając, że powinna być czczona 
w  całym  Kościele, w  im ię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 29. Inne form y 
kanonizacji form alnych zawsze m ają m niej lub więcej podobne brzm ie
nie. N atom iast dla kanonizacji równoznacznej może służyć jako p rzy 
kład  form a zaw arta w  dekrecie kanonizacyjnym  św iętych Cyryla i M e
todego. „Przeto postanaw iam y na dzień 5 czerwca, k tó ry  ustanow ił 
papież P ius IX , wpisać do Kalendarza Rzym skiego  i Kalendarza  ca
łego Kościoła i obchodzić corocznie uroczystość św iętych Cyryla i Me
todego w  rycie zdwojonym m niejszym  (duplex minus) z oficjum  i mszą 
w łasną...” 30. Podobnie i tu  zaznaczyć należy, że wszystkie form y kano
nizacji równoznacznej są zbliżone do wyżej wym ienionej. P rzedstaw ione 
form y kanonizacyjne i  podkreślone różnice między kanonizacją fo r
m alną i równoznaczną ukazują nam  istotę kanonizacji równoznacznej 
w  ujęciu Benedykta XIV, że mianowicie jest ona instytucją m ającą ten  
sam  w alor co kanonizacja form alna a różni się głównie od te j d rug iej 
sposobem w prow adzenia k u ltu  nowego świętego w  Kościele.

2°. W arunki w ym agane ze strony podm iotu biernego kanonizacji
równoznacznej

Zanim  przejdziem y do omówienia tychże w arunków  należy zauw a
żyć, że norm alnie kandydata do kanonizacji nazywa się „błogosławio
nym ”. Tymczasem Benedykt XIV kandydatów  do kanonizacji równo
znacznej nazywa „sługam i Bożymi” (r- 41 księgi I) zaś odnośnych k an 
dydatów  do kanonizacji form alnej nazyw a „błogosławionymi”. Z tej 
różnicy w  nazyw aniu kandydatów  do kanonizacji można wnioskować» 
że Benedykt XIV błogosławionych przy pomocy beatyfikacji rów nozna
cznej nie trak tow ał jako kandydatów  do kanonizacji równoznacznej ale 
do form alnej. Mówiąc o kandydatach do kanonizacji równoznacznej 
m iał na m yśli tylko starożytnych kandydatów  nie beatyfikow anych ale 
„nazywanych błogosławionymi lub św iętym i” (beati vel sancti nuncu-

29 AAS 62:1970 s. 806 n.
80 L e o n i s  X III, Pontificis M axim i Acta. vol. II Romae 1882 s. 136.
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p a t i), k tórych ku lt był żywy przez w ieki i podsycany różnym i zezwo
leniam i Stolicy Apostolskiej staw ał się tak  znany, że nie zachodziła 
potrzeba prow adzenia procesu przewidzianego przez ustaw odaw stw o 
urbaniańsk ie dla w ykazania istnienia i legalności tego k u l tu 31. Dlatego 
nazyw a ich „sługam i Bożymi” a nie „błogosławionymi”. H istoria po
tw ierdziła  tę  myśl Benedykta XIV, gdyż na około 350 kanonizacji 
przypada tylko jedna równoznaczna a na 10 kanonizacji równoznacz
nych tylko jedna, k tóra jest poprzedzona beatyfikacją rów noznaczną32.

Odnośnie do w arunków  staw ianych przez B enedykta XIV kandyda
tom  na kanonizację równoznaczną należy przytoczyć tekst z rozdziału 
41 księgi I jego dzieła. „...Papież jakiegoś sługę Bożego cieszącego się 
posiadaniem  starożytnego k u ltu  i o którego heroicznych cnotach lub
0 m ęczeństw ie i o cudach wiadom o na podstawie stałego i powszech
nego przekonania historyków  godnych w iary, a jednocześnie nie brak  
ciągle przedłużającej się sławy cudownych znaków... poleca czcić w  Ko
ściele Powszechnym...” Na podstaw ie tego tekstu  nie trudno  wyróżnić 
trzy  w yraźnie wyliczone przez Benedykta XIV w arunki, k tóre pow inien 
spełniać podm iot bierny kanonizacji równoznacznej. Są one następu
jące: sługa Boży powinien cieszyć się posiadaniem  starożytnego publi
cznego k u ltu  kościelnego, świętość życia (heroiczność cnót lub  m ęczeń
stwo) pow inna być udokum entow ana przez stałe i powszechne przeko
nanie historyków  godnych w iary, historycznie udokum entow ane cuda
1 ciągle trw ająca  sław a cudów.

1°. W arunek posiadania starożytnego k u ltu  kościelnego należy do 
podstaw owych przy s ta ran iu  się o kanonizację równoznaczną, gdyż dwa 
pozostałe to jest świętość życia i cuda powinny być w eryfikow ane 
także przy kanonizacji form alnej. Tak postawiony przez Benedykta XIV 
w arunek  należy in terpretow ać na podstawie obowiązującego w  jego 
czasach ustaw odaw stw a oraz jego w łasnych uwag o starożytnym  ku l
cie. N iew ątpliw ie Benedykt XIV opierał się na w ym ienionych dekre
tach  U rbana V III i dał do nich doskonały kom entarz. K u lt starożytny 
czyli niepam iętny to w edług B enedykta XIV idącego za U rbanem  VIII 
„ku lt oddaw any od niepam iętnych lub daw nych czasów za wiedzą i to
le rancją  Stolicy A postolskiej lub ordynariusza”. „N iepam iętny lub  daw 
ny czas” został określony w  1634 r. przez U rbana V III jako „okres 
przekraczający sto la t”. Benedykt XIV zwalczając różne nieścisłe obli
czenia precyzuje, że chodzi tu  o czas między 1534 a 1634 rokiem. Zatem

31 F. V e r  a  j a. art. c. s. 23 n.
32 Tamże. s. 23l B e n e d y k t  XIV w  księdze IV, cz. II, rozdz. 5 

w spom ina o tzw. „beatyfikacji równoznacznej w  szerszym  sensie”, k tó
ra  nie następuje przez form alny proces przepisany w dekretach U rba
na V III ale przez sukcesyw ne pozwolenia Stolicy Apostolskiej najp ierw  
na mszę, później oficjum sług  Bożych nazywanych błogosławionymi. 
W  tym  sensie naw et A lbert W ielki byłby równoznacznie beatyfikow a
ny.
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pow inno się udowodnić istnienie ku ltu  sprzed 1534 r o k u 33 Benedykt 
XIV w yjaśnił także złożoną problem atykę obliczania 100-letniego ku ltu  
i zw iązane z tym  tru d n o śc i34. W iadomo, że po raku  1634 wszelki ku lt 
publiczny został zabroniony w  odniesieniu do zm arłych w  opinii świę
tości nie beatyfikow anych lub kanonizowanych, z w yjątkiem  tych, k tó 
rzy takim  kultem  cieszyli się przynajm niej już od 100 l a t 35. Znam y 
zatem  górną granicę czasową k u ltu  kw alifikującego kandydata do k a
nonizacji równoznacznej. Odnośnie do dolnej granicy B enedykt XIV 
w ziął pod urwagę czas zarezerw ow ania spraw  beatyfikacji i kanonizacji 
Stolicy Apostolskiej to  jest dekret A leksandra III  A udivim us  36. W edług 
B enedykta XIV kandydatem  więc do kanonizacji równoznacznej jest 
tzw. „święty” lub „błogosławiony” (nuncupatus) nie beatyfikow any ani 
kanonizowany, który odbiera k u lt publiczny na podstaw ie praw nego 
ty tu łu  podjpadającego pod w ypadek w yjęty, ustanowiony przez U rbana 
VIII. Do ordynariusza należy czuwać, aby ku lt tak i był zgodny z w y
mogami dekretów  urbaniańskich. On też może wydać dekret o legalności 
ku ltu  czyli zgodności z dekretam i U rbana VIII. D ekret ten  nie wymaga 
zatw ierdzenia ze strony Stolicy A posto lsk iejm. Gdy więc chodzi o kon
tynuację ku ltu  to w ystarczy dekret biskupa rezydancjalnego, w  w y
padku  s ta ran ia  o kanonizację należy prowadzić odpowiedni proces.

P rocedura w  takim  w ypadku dotyczy potw ierdzenia zarówno istnie
nia jak  i legalności ku ltu  a następnie jego trw an ia  aż do czasu w y
dania dekretu  zatw ierdzającego tenże kult. Należy więc najp ierw  — 
w edług B enedykta XIV — aby ordynariusz rozpoczął proces o sław ie 
cnót i cudów (de fama). N astępnie pow inien być prow adzony proces 
odnośnie do samego k u ltu  a  więc w ypadku w yjętego (casus exceptus). 
Jeżeli prow adził go ordynariusz, to  do niego należy w ydanie dekretu  
i przesianie ak t do Stolicy A postolskiej do zatw ierdzenia. Gdy ordy
nariusz nie prow adził takiego procesu to może on być prowadzony 
z upow ażnienia Stolicy Apostolskiej jako proces apostolski. Stolica 
A postolska po otworzeniu procesu i zbadaniu jego akt, w ydaje dekret 
potw ierdzający, iż został udowodniony w ystarczająco w ypadek w yjęty 
zgodny z dekretam i U rbana VIII. Gdy dekre t ten  został potw ierdzony

33 B e n e d y k t  XIV. II, 22.
34 Tamże. II, 23.
35 U r b a n u s  VIII. Coelestis H yerusalem  Cives 5 iulii 1634. L a u r i -  

-  F  o r  n a  r  i. Codex pro postulatoribus. Rom ae 4 1929 ss. 286—292.
36 B e n e d y k t  XIV mówiąc o rezerw acji papieskiej sp raw  kanoni

zacji w  odniesieniu do kanonizacji równoznacznej napisał: „Verum, 
cum  aequiipollens quaedam  canonisatio in troducta fuerit, et adhuc v i-  
geat post tem pora p raed ic ta”. I, 41, 1. A. C r  n i c a podaje jako rok 
rezerw acji papieskiej 1170. Por. art. c. s. 269. Nowsze badania w yka
zały, że rezerw acja nastąp iła  później to jesit w  roku 1181 a naw et w  
1234. Por. A. P e t r a n i .  W sprawie dekre tu  papieża A leksandra  III 
„Audivim us". Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL 16:1969 z. 5 s. 5—9.

37 B e n e d y k t  XIV. II, 17, 6 powołał się na postanow ienia Soboru 
Trydenckiego Sesja 25. De Invocatione, Veneratione et Reliq. Sancto
rum .
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przez papieża, to  stuga Boży w czasach B enedykta XIV był uw ażany 
za błogosławionego rów noznacznie38. Jeżeli taka konfirm acja k u ltu  była 
dokonana przed beatyfikacją to do kanonizacji wym agano jedynie 
przedstaw ienia autentycznego dokum entu tego ak tu  39. Tego rodzaju p ro
cedura doznała ewolucji i w alor zatw ierdzenia ku ltu  ma inne znaczenie 
w  Kodeksie Prawa K anonicznego40.

2°. D rugim  w arunkiem  postawionym  przez Benedykta XIV kandy
datow i do kanonizacji równoznacznej jest świętość życia (heroiczność 
cnót lub męczeństwo), k tó ra  pow inna być fundam entem  ku ltu  kościel
nego. Już w  ustaw odaw stw ie urbaniańskim  w  celu dojścia do kanoni
zacji beatyfikow anego drogą ku ltu  była przew idziana aprobata cnót 
w  stopniu heroicznym  lub męczeństwa jako w arunek  sine qua n o n 41. 
Tego rodzaju  w arunek był staw iany do czasów P iusa X, k tóry  zażądał 
udowodnienia heroiczności cnót już przed beatyfikacją równoznaczną. 
Ohodzi tu  o udowodnienie cnót lub m ęczeństwa w spraw ach daw nych, 
gdzie dowodzenie bezpośrednie przy pomocy św iadków  naocznych jest 
niemożliwe, stosiuje się więc dowodzenie pośrednie. Benedykt XIV 
w takich w ypadkach przew idyw ał dowodzenie przy  pomocy „history
ków  i k ron ik” 42. N apisał bowiem: „w tych spraw ach jest dopuszczalny 
dowód pomocniczy a w  szczególności dowód z h istorii i historycznych 
pom ników ” 43. To praw da, że w  spraw ach daw nych trudno  jest udo

38 B e n e d y k t  XIV. II, 17, 2. W jego dziele znajdujem y tekst: 
„B eatyfikacja nie jest niczym innym  jak  dopuszczeniem k u ltu  na pew 
ne określone tereny, o dopuszczeniu jednak ku ltu  nie należy w ątpić, 
gdy jest zatw ierdzony w ypadek w yjęty od dekretów  U r b a n a  VIII, 
stąd w ydaje się tym  bardziej, że nie należy w ątpić o beatyfikacji rów 
noznacznej”. I, 31, 4. Por. także IV, pars II, 3.

39 W tym  m iejscu nie zajm ujem y się spraw ą dowodzenia stosowane
go przy  zatw ierdzeniu kultu , gdyż nie mieści się ono w  ram ach te 
m atu.

4 Duże zm iany wprowadzono między innym i dekretem  P iusa X  z 11 
listopada 1912 r. Cum in  agendis, gdzie daw ne w ym agania do kanoni
zacji stały  się w ym agalne przed beatyfikacją m. i. dekre t o heroicz
ności cnót. AAS 4: 1912 s. 705. O tych zm ianach powiedziano, że zrów
nały beatyfikację z kanonizacją. Por. N. H i l l i n g .  R eform en Pius X  
in  der kirchlichen Gesetzgebung. „Archiv fü r kathol. K irchenrecht”' 
97:1917 s. 251 n. Kodeks P raw a Kanonicznego w kan. 2132 powiada, że 
potw ierdzenie sentencji sędziego delegowanego przez papieża oznacza 
jedynie potw ierdzenie fak tu  k u ltu  sługi Bożego od niepam iętnych cza
sów aż do czasu w ydania tejże sentencji. Dopiero po przeprow adzeniu 
procesu o cnotach lub m ęczeństwie specjalnym  dekretem  papieskim  
dokonuje się beatyfikacja równoznaczna (ikan. 2134). Potrzeba więc do 
beatyfikacji równoznacznej trzy dekrety : o istnieniu ku ltu  niepam ięt
nego, o heroiczności cnót lub m ęczeństwa i papieskiego dekretu  bea ty fi
kacji równoznacznej.

41 Por. L e o  XII. Decr. A d tollendos et elim inandos abusus. 20 dec. 
1826. L a u r i  — F  o r  n a r  i. dz. c. s. 308 n.

42 „Quod v irtu tes per historicos et chronica p robari valeant, si aga- 
tu r  de causis procedentibus per viam  casus excepti ...facile dignosci- 
tu r .” B e n e d y k t  XIV. III, 8, 4.

43 „In causis quippe praedictis f it locus probationi subsidiariae, e t
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wodnić heroiczność cnót, zwłaszcza, gdy nie było daw niej prowadzo
nego procesu i nie zachowały się żadne zeznania czy dokum enty 
z daw niej prowadzonego procesu przed beatyfikacją. Lecz tu ta j wy
m aganie Stolicy Apostolskiej jest tak  ważne, że gdyby okazało się 
niemożliwe udowodnienie heroiczności cnót lub męczeństwa to spraw a 
kończy się zarówno przed dojściem do kanonizacji form alnej jak  i rów 
noznacznej 44. Benedykt XIV w księdze III  swego dzieła pod koniec 
8 rozdziału napisał, że historycy niezbędni do udow odnienia cnót he
roicznych powinni być nie tylko „poważni, roztropni, godni w iary ale 
także pow inni opisywać te  fakty, k tóre widzieli na w łasne oczy, lub 
słyszeli od tych, którzy byli św iadkam i naocznymi ... lub przynajm niej 
jeśli pochodzą z la t późniejszych, aby czerpali swe wiadomości z rze
telnych starożytnych lub współczesnych źródeł” 43. Wreszcie w  num erze 
21 tegoż rozdziału napisał: „Dlatego postulatorzy niech nie m arnują 
oleju i trudu , gdyby po zaaprobow aniu w ypadku wyjętego chcieli dalej 
spraw ę posuwać naprzód do kanonizacji, uprzednio nie przebadawszy, 
czy są historycy opisujący życie sługi Bożego posiadający wyżej w y
mienione przymioty. Do tych można dołączyć innych późniejszych jako 
w sparcie dowodowe. Jeżeli jednak nie byłoby historyków  pierwszego 
rodzaju a tylko drugiego, to w ydaje mi się zdrow ą rada, aby ich od
ciągnąć od dalszego prow adzenia sp raw y”.

3°. H istorycznie udokum entow ane cuda i ciągle trw ająca  sław a cu
dów — to trzeci w arunek w yraźnie postawiony przez Benedykta XIV 
do kanonizacji równoznacznej Cuda oraz sławę cudów udow adnia się 
do kanonizacji równoznacznej przy pomocy w iarygodnych św iadectw  
historycznych. Chodzi bowiem o kandydatów  do kanonizacji, którzy 
zm arli daw no ale cieszą się sławą świętości i cudów lub byli męczen
nikam i choć niektóre okoliczności nie dadzą się już odtworzyć. Nie moż
na tych sług Bożych pozbawić praw nego kultu , jakim  się cieszą i dla
tego w  dowodzeniu w ystarczy powołać odpowiednie cuda i wykazać 
sławę cudów trw ającą  od początków ku ltu  do dziś 4e.

N orm alnie cuda udow adnia się przy pomocy św iadków  naocznych. 
Jeśli chodzi o udowodnienie sław y cudów, to jest ono przez Benedykta 
XIV zrów nane z udowodnieniem  heroiczności cnót czyli przez dopusz
czenie św iadectw  historyków  wiarygodnych. Ten sposób udowodnienia

in linea probationis suum  v identur locum occupare debere historiae et 
historica m onum enta”. B e n e d y k t  X IV . II, 6, 8.

44 Za przykład  mogą posłużyć trudności, jakie  w yn ik ły  przy sprawie 
bł. W incentego K adłubka. Por. Cracoviensis seu Kielcensis canonisa
t io n s  Beati V incenti Kadłubek... positio super vita  et v irtu tibus ex  
officio concinnata. Romae 1971 s. V II—VIII.

45 „...non modo sin t probi, prudentes et fide digni, verum  etiam , u t 
refenrunt ea, quae vel proprids oculis v iderunt, vel aib iis qui v iderant, 
audiverunt... vel si posteriores sunt tem pore, historiam  suam  hauserin t 
a  sinceiris, antiquis et contem poralibus m onum entis”. B e n e d y k t  
XIV. III, 8, 13 i 20.

46 Por. A. C r  n i c ?.. art. c. s. 271.
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choć w h ierarchii dowodów należy do drugorzędnych, to jednak może 
dostarczyć pełnego dowodu na świętość sługi Bożego. W ydaje się bo
wiem, że u trzym ująca się przez la ta  sław a cudów jest zjaw iskiem  rzad
kim  i sam a przez się stanow i „znak z n ieba”. Chodzi tu  nie tylko 
o potw ierdzenie sam ych zjaw isk cudownych, zdziałanych za przyczyną 
danego sługi Bożego, ale o przezwyciężenie czasu, jak i dzieli mom ent 
kanonizacji od m om entu dokonanych cudów. To przezwyciężenie czasu 
jest niejako argum entem  uspraw iedliw iającym  opuszczenie dowodzenia 
sądowego cudów. W ystarczy tu  ten  specyficzny sposób potw ierdzenia 
świętości, m ianowicie przez udowodnienie trw ające j sławy cudów. Przy 
spraw ach m ęczenników można ew entualnie prosić o dyspensę od cu
dów, gdy męczeństwo jest w pełni udowodnione 47.

Oprócz w ym ienionych w yraźnie przez Benedykta XIV w arunków  wy
m aganych do kanonizacji równoznacznej można znaleźć dane św iad
czące, iż zakładał on jeszcze czw arty w arunek, m ianowicie szczególne 
zasługi wobec Kościoła. Rozciągnięcie preceptyw nego ku ltu  na cały Koś
ciół, czyli kanonizacja równoznaczna pow inna być uzasadniona w ybit
nymi zasługam i czy to na polu nauki katolickiej, czy na polu ew ange
lizacji narodów  lub w innej dziedzinie życia kościelnego. O takim  do
m yślnym  w arunku  wnioskować możemy na podstaw ie rozważanych 
11 przykładów  kanonizacji równoznacznej przytoczonych przez B ene
dykta XIV. M ianowicie 5 z nich to kanonizacje założycieli zakonów, 
m ających w ielkie zasługi dla Kościoła, jedna kardynała, jedna królow ej, 
jedna król, księcia i m ęczennika — jako przedstaw icieli narodów 
chrześcijańskich, jedna papieża i jedna zakonnicy. Na pewno rac je  w iel
kich zasług dla Kościoła spowodowały doprowadzenie do kanonizacji 
równoznacznej takich św iętych jak: Cyryla Jerozolim skiego, Cyryla 
A leksandry jsk iego4S, E frem a S y ry jczyka49, apostołów  słowiańskich Cy
ryla i Metodego oraz w ielu innych. Dlatego późniejsza lite ra tu ra  kano- 
nistyczna próbow ała znaleźć więcej tych m otywów i usystem atyzować 
je w edług racji zasadniczych i pom ocniczych50 Do rac ji zasadniczych 
zaliczano: 1. potrzeba wywyższenia Kościoła i w iary katolickiej, gdyż 
kandydat na ołtarze odznaczał się w ielką m ądrością, świętością życia, 
w ielkim  oddaniem  papieżowi, 2. umocnienia i w sparcia m oralnego w ier
nych np. w  czasie prześladow ań lub jakichś trudności w  określonym  
m iejscu czy narodzie, 3. liczne zasługi dla Kościoła np. założyciel w iel
kich zakonów lub  zgrom adzeń zakonnych. Racje pomocnicze to: 1. proś

47 F. V e r  a ja .  art. c. s. 25. K w estia aiprobaty cudów w ym aganych 
do kanonizacji jest zagadnieniem  złożonym i w ym aga osobnego opra
cowania. Często udziela się dyspensy od cudów w przypadku kanoni
zacji równoznacznej. Gdyby Benedykt XIV m iał przed oczyma p rzy
kłady  dyspens od cudów może inaczej sform ułow ałby ten w arunek.

48 L itterae  Apostolicae Nullo um quam  tem pore 28 iul. 1882. L e o n i s  
X III P. M. Acta. Vol. III Romae 18S4 ss. 121—125.

49 B e n e d i c t u s  XV. Litt. encl. Principi Apostolorum  5 oct. 1920. AAS 
12:1920 ss. 457—471.

50 Motywy te zaczerpnąłem  z art. A. C r  n i c a. art. c. s. 276 nn.

— P ra w o  K anon iczne
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by osób wysoko postawionych czy to w godności kościelnej czy to pań 
stwowej, 2. prośby "wiernego ludu o kanonizację sługi Bożego praw dzi
wie godnego kanonizacji.

P rzedstaw iona nauka Benedykta XIV o istocie kanonizacji rów no
znacznej i w arunkach wym aganych do tego typu  kanonizacji pozwoli 
bardziej dojrzale spojrzeć na najnowsze przykłady kanonizacji równo
znacznych.

4. N ajnow sze kanonizacje równacznc w  św ietle  nauki B enedykta XIV

Od 1930 roku to jest od czasu ustanow ienia przez papieża P iusa XI 
Sekcji H istorycznej przy K ongregacji Obrzędów, m ającej zająć się przy
gotowywaniem  spraw  trudnych  i skom plikowanych, zwanych historycz
nymi, prowadzonych czy to  drogą ku ltu  czy to drogą b raku  k u ltu sl, do 
czasów dzisiejszych zostało ogłoszonych sześć kanonizacji zwanych rów 
noznacznymi. W związku z tym , że wszystkie one są oficjalnie nazwane 
„równoznacznym i”, choć zachodzą między nim i różnice zarówno w  p ro 
cedurze dojścia do kanonizacji, w odniesieniu do obrzędów kanoniza
cyjnych a także w sam ym  akcie papieskim , wywołały dyskusje wśród 
praw ników  na tem at „równoznacznosci”. M ając na uw adze wnioski w y
prowadzone z nauki Benedykta XIV, że istota kanonizacji równoznacz
nej nie leży w  procedurze prowadzenia spraw y ale w  akcie papieskim  
w prow adzającym  ku lt preceptyw ny w Kościele, który to ak t papieski 
jest różny w form ie od ak tu  kanonizacji form alnej, spróbujem y spoj
rzeć na każdą z tzw. „kanonizacji równoznacznych” ostatnich lat.

1. K lasyczna kanonizacja równoznaczna św. A lberta Wielkiego. K a
nonizacja równoznaczna św. A lberta Wielkiego odbyła się 16 grudnia 
1931 r . 52. Nie trudno  ustalić, że była to klasyczna kanonizacja równo
znaczna, gdyż św. A lbert W ielki nie był nigdy beatyfikow any form alnie 
ani równoznacznie ale należał do kategorii tzw. św iętych nazwanych 
(sancti nuncupati) i cieszył się starożytnym  kultem . Ponadto ak t pa
pieski zaw arty  w  dekrecie kanonizacyjnym  jest typow y co do form y dla 
kanonizacji równoznacznej według nauki B enedykta XIV. Oto istotny 
tekst form y kanonizacyjnej: „Najwyższym naszym Apostolskim auto
ry tetem  nakazujem y, aby była obchodzona uroczystość św. A lberta 
W ielkiego w całym Kościele z oficjum  i mszą o wyznawcy biskupie 
z ty tu łem  doktora w rycie zdwojonym m niejszym  w dniu jego śmierci 
to jest 25 listopada każdego roku”. Ponadto kanonizacja ta  jest nazw ana 
„równoznaczną” w  dekrecie kanonizacyjnym . W specjalnej „pozycji” 
przygotow anej do tej kanonizacji została wyłożona nauka Benedykta 
XIV o kanonizacji rów noznacznej53. W dekrecie kanonizacyjnym  powie

51 Pius XI. Motu P roprio  Giä da qualche tem po  6 febr. 1930. AAS 
22:1930 ss. 87^88.

52 AAS 24:1932 s. 15 ,n.
52 AAS 24:1932 s. 15 n.
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dziano między innymi, że zastosowano tu ta j „specjalną norm ę i drogę” M. 
Zdaniem  F. V eraji to  w yrażenie stało  się początkiem  nieporozum ie
nia, iż te rm in  „równoznaczna” zaczęto aplikować do procedury a nie 
do samego ak tu  papieskiego, czyli początkiem  niewłaściwego rozum ienia 
kanonizacji równoznacznej jako kanonizacji prowadzonej specjalną 
d ro g ą E5.

2. Uroczysta form alna kanonizacja św iętych Ja n a  F ishera i Tomasza 
Mora, odbyta 19 m aja 1935 r. Form a ak tu  papieskiego ma następujące 
brzm ienie: „Na cześć Trójcy Świętej ... błogosławionego Ja n a  Fishera, 
kardynała Kościoła Rzymskiego i błogosławionego Tomasza Mora, laika, 
ogłaszamy i określam y św iętym i i w pisujem y ich do katalogu świętych, 
ustanaw iając dla Kościoła Powszechnego obowiązek czci' jako męczen
ników  każdego roku w dniu  ich śmierci tj. Ja n a  22 czerwca i Tomasza 
6 lipca, w Im ię Ojca i Syna i D ucha Świętego” 56. Z brzm ienia dekretu  
papieskiego widać, że chodzi o kanonizację form alną, choć oficjalnie 
jest zaliczona do rów noznacznych57. Z tekstu  dekre tu  w ynika także, że 
była to kanonizacja uroczysta, gdyż znajduje się tam  w yrażenie: ...my 
...uroczyście postanowiliśm y...” 58. Nie trudno  znaleźć przyczynę tego ro 
dzaju nieścisłości w  sam ym  dekrecie kanonizacyjnym . Wiadomo, że 
męczeństwo tychże św iętych było tak  ew identne, iż papież udzielił dys
pensy od ap robaty  wym aganych przez praw o cudów przed kanonizacją. 
P rzyczyną zatem  pom ieszania było rozum ienie kanonizacji równoznacz
nej jako kanonizacji bez cudów.

3. N ietypowa kanonizacja św. M ałgorzaty W ęgierskiej. M ałgorzata 
W ęgierska, m niszka z zakonu dom inikańskiego zm arła 18 stycznia 1270 
roku a została kanonizow ana przez papieża P iusa X II 9 listopada 
1943 r . 59. W dekrecie papieskim  kanonizacja ta  została określona jako 
równoznaczna 60. Jednak  form a ak tu  papieskiego, k tó ra  jak  wiem y w ska
zuje na rodzaj kanonizacji, ma następujące brzm ienie: „...uroczyście 
orzekliśm y, że błogosław iona M ałgorzata, dziewica z rodu Arpadów, 
m niszka z zakonu dom inikańskiego jest św iętą i w pisaną do katalogu 
świętych, postanaw iając, że powinno się corocznie czcić w dniu śm ierci

13 Positio Urbis et Orbis extensionis seu concessionis officii et m issae, 
addito Doctoris titulo, ad universam  Ecclesiam in honorem  Beati A lberti 
Magni, Confessoris Ordinis Praedicatorum et episcopi Ratisbonensis. Ro- 
m ae 1931.

54 AAS 24:1932 s. 15.
55 F. V e r  a  j a. a rt. c. s. 34.
56 L itt. Decr. 19 m aii 1935 Saevis agitata fluctibus. AAS 28:1036 s. 201.
57 A. P. F r  u  t  a z. dz. c. s. 28. Inaczej A. C r n i c a. art. c. s. 275.
58 AAS 28:1936 s. 199.
59 L itterae  D ecretales M axim a in ter m unera  9 nov. 1943. AAS 36:1943 

ss. 33—40.
50 „Quium ita-que ad Beatae Margairitae aequipollentem  canonisationem  

decernendam , iu x ta  sajpientissimi Praedecessoris Nostri, Benedicti Papae 
XIV, norm as requisdtae conditdones concurrere v identur...” Tamże. s. 38.
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to  jest 12, stycznia jej pam ięć w  M artyrologium  Rzymskim jako świętej 
dziewicy...” ** Już  na pierwszy rzu t oka widać, że użyta form a ńie ozna
cza kanonizacji równoznacznej, gdyż nie m a mowy o preceptyw nym  
w łączeniu oficjum i mszy o św iętej do K alendarza Rzym skiego. Je s t je
dynie wpis do M artyrologium  Rzym skiego, co jak  już była mowa, nie 
m a istotnego znaczenia w  odniesieniu do kanonizacji. Z drugiej strony 
je st ona bardzo podobna do form y kanonizacji form alnej, gdyż mówi
0 wpisaniu do katalogu świętych, a le  nie jest z nią identyczna, gdyż 
nie mówi o kulcie preceptyw nym  w całym Kościele. Nie trudno  więc 
domyśleć się, że przyjęcie tejże form y było kom prom isem  a naw et — 
jak  w yraził się S ekretarz K ongregacji mons. Carinci w  liście do P re 
fek ta  tejże K ongregacji Obrzędów jest. ona „trzecią form ą kanonizacji 
równoznacznej m niej w łaściwą w stosunku do istniejących”. W yjaśnie
n ia te j skom plikow anej sytuacji należy szukać w  „Pozycji” przygoto
w anej na tę  kanonizację «*. Podczas dyskusji na zebraniu zwyczajnym 
K ongregacji 13 czerwca 1943 r. w ynikło, że M ałgorzata jest mało znana 
poza W ęgram i i poza zakonem dom inikańskim . Nie było więc rac ji do 
rozciągnięcia na cały Kościół o b o w ią z k u  k u ltu  preceptywnego. Ponadto 
stan  spraw y kw alifikow ał się raczej do beatyfikacji równoznacznej, 
gdyż nie było procesowego rozpoznania starożytnego kultu , świętości 
życia i sławy cudów, a dopiero po ew entualnej aprobacie cudów do 
kanonizacji. W te j sytuacji ponens spraw y kard. Rossi 20 lipca 1943 r. 
zw rócił się do kard. C. Salottiego P refek ta  Kongregacji Obrzędów, aby 
zrobić kanonizację równoznaczną, trochę „na swój sposób” to jest k a
nonizację, do k tó rej nie potrzeba przeprow adzenia procesów i cere
m onii jak  przy form alnej ale przez wpis im ienia błogosławionej do 
M artyrologium  Rzymskiego i upoważnienie (nie nakaz) do czci przez 
w szystkich w iernych oraz pozwolenie na oficjum  i mszę dla tych, k tó 
rzy  o to poproszą. Przew idziano także możliwość rozszerzenia na cały 
Kościół oficjum i mszy w  form ie preceptyw nej w  dalszej przyszłości. 
K anonizacja tak a  jest czymś więcej niż zwykłe zatw ierdzenie ku ltu
1 m a zadowolić postulację te j sprawy. K ongregacja zrealizow ała propo
zycję kard. Rossiego a je j P refek t zreferow ał 23 lipca 1943 r. papieżowi 
w yn ik i dyskusji. Ojciec Święty zdecydował o „kanonizacji równoznacz
nej używ ając form y bardzo podobnej do tej, k tórej się używa przy 
kanonizacji fo rm alnej”. Można więc powiedzieć, że Sw. M ałgorzata W ę
g ierska została w pisana do katalogu świętych przy pomocy kanonizacji 
form alnej. Zatem  jeśli ją nazw ano kanonizacją równoznaczną, to  użyto 
tego w yrażenia nie w  rozum ieniu nauki B enedykta XIV. Nie ulega żad
nej wątpliwości, że papież może dokonać odstępstw a od dotychczas 
p rzy ję te j form y, może ją zmodyfikować, gdyż m a do tego pełną władzę.

61 Tamże s. 39.
62 Urbis et Orbis. Extensionis seu concessionis o fficii e t missae ad u n i-

versam  Ecclesiam in  honorem B. Margaritae ab Hungaria, sanctimonialis
Ordinis Praedicatorum. Positio super aeąuipollenti canonisatione. Roma
1943.
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Ten problem  jest poza wszelką dyskusją. Chodzi tylko o to, że tego 
rodzaju kanonizacja „równoznaczna” przeprow adzona „na swój sposób” 
może stworzyć niezam ierzony precedens w tych spraw ach. Nietypowość 
te j kanonizacji w yraża się taikże w  tym , że K ongregacja pierw szy raz 
niem ęczennika kanonizowała form alnie bez aprobaty cudów przepisa
nych przez p raw o  **.

4. K anonizacja równoznaczna św. Grzegorza Banbarigo. D ekret kano
nizacyjny w ydany 26 m aja  1960 r. przez paipieża Ja n a  X X III Terrenas 
hom inum  vices jest zatytułow any jako „nakazujący ku lt św. Grzegorza 
Barbarigo, wyznawcy, b iskupa w całym Kościele” 64. Podobnie użyta 
form a wSkazuje na kanonizację równoznaczną. Oto jej tekst: „...posta
naw iam y, aby św ięto świętego Grzegorza, kardynała Barbarigo, b iskupa 
Bergam o i P atav ii z oficjum i mszą o wyznawcy biskupie, było w  ca
łym  Kościele Powszechnym  corocznie obchodzone w  rycie zdwojonym 
w dniu jego śm ierci 22 czerwca...” 65. Nie ulega więc w ątpliw ości, że 
była to kanonizacja równoznaczna. Nietypowość jej polega jedinak na 
tym , że beatyfikow any form alnie po przeprow adzeniu regularnych pro
cesów odnośnie do heroiczności cnót i cudów został kanonizowany rów 
noznacznie po udzieleniu dyspensy od aprobaty  w ym aganych przez 
praw o cudów przed kanonizacją. W ydaje się, że „Tównoznacziność” te j 
kanonizacji utożsam iano z dyspensą od aprobaty cudów. Samo zaś ogło
szenie kanonizacji było dokonane z zachowaniem  pewinych form  w y
m aganych przez Benedykta XIV, a więc odbyło się poza bazyliką W a
tykańską a dekre t kanonizacyjny był odczytany nie przez papieża lecz 
przez  upoważnionego kapłana M.

5. K anonizacja form alna św. Ja n a  z Avili. Form a zaw arta  w  dekrecie 
kanonizacyjnym  brzm i: „Na cześć Św iętej i N ierozdzielnej Trójcy, 
w  celu wywyższenia w iary katolickiej i um ocnienia życia chrześcijań
skiego w im ieniu Jeziusa Chrystusa i błogosławionych apostołów P io tra  
i Paw ła i naszym  autorytetem ... błogosławionego Ja n a  z A vili określa
my i ogłaszamy św iętym  w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” ,7. 
Nie ulega więc wątpliwości, że jest to kanonizacja form alna. W iadomo, 
że Ja n  z Avili był beatyfikow any form alnie przez papieża Leona X III 
6 kw ietnia 1894 r. po aprobacie heroiczności cnót i trzech cudów. 
„L’O sservatore Hom ano” z 2 kw ietnia 1970 r. podało, że Ja n  z Avili m a 
być kanonizow any równoznacznie. Podobnie „Disąudsitio” G eneralnego 
P rom otora W iary mówi o „kanonizacji równoznacznej” Ja n a  z Avili *8.

83 Por. F. V e  r  a  j a. art. c. s. 38 n.
M AAS 52:160 ss. 437—445.
85 Tamże s. 444.
68 „L’O sservatore Rom ano” 27/28 m aja I960 r.
67 In  sollem ni canonisatione beati Joannis de Avila, praesbyteris, con- 

fessoTis, die 31 m aii a. 1970, dom enica secunda post Pentecosten, in  B a
silica V aticana pearacta. AAS 62:1970 ss. 4SI—487.

68 S. C. p ro  Causis Sanctorum . Urbis et Orbis. Canonisationis B. Joan
nis de A vila , praesbyteri saecularis „Magistri" nuncupati. Positio super  
canonisatione aequipollenti. Rom a 1970.
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Wiadomo, że Ja n  z Avili, jako błogosławiony form alnie, m ając prze
prowadzone procesy o heroiczności cnót i cudach, nie był kandydatem  
do kanonizacji równoznacznej w edług nauk i B enedykta XIV. Tu także 
,,równoznaczność” utożsam iono z dyspensą od cudów przed kanonizacją.

6. K anonizacja św. M ikołaja z Tavelić i Towarzyszy Męczenników. 
W kanonizacji te j użyto identycznej form y jak  przy kanonizacji Jana 
z A v ili69. Nie ulega więc wątpliwości, że była to kanonizacja form alna. 
Przygotow ania jednak do te j kanonizacji w skazują, że postulacji cho
dziło o kanonizację równoznaczną 70, ponieważ nie można było dostarczyć 
wym aganych cudów. Popełniono więc podobną nieścisłość jak  w  om a
w ianych poprzednio w ypadkach 71.

Z omówionych zaterr^6 kanonizacji uw ażanych za równoznaczne, ty l
ko św. A lberta W ielkiego jest klasyczną, gdyż święto nie beatyfikow a
nego ani kanonizowanego zostało preceiptywnie włączone do K alendarza 
Rzymskiego bez uroczystości zewnętrznych. Do kanonizacji równoznacz
nych według nauiki B enedykta XIV zaliczyć taikże można tę św. G rze
gorza Barbarigo. N atom iast kanonizacje M ałgorzaty W ęgierskiej, Jan a  
z Avili, M ikołaja Tavelic i Towarzyszy Męczenników, Jan a  F ishera 
i Tomasza Mora są na pewno form alne. Jeżeli oficjalnie mówi się 
o „równoznaczności” tych kanonizacji, to nadaje się m u nowe znaczenie 
nieznane nauce B enedykta XIV.

Zakończenie

Trudno jest przypuszczać z całą pewnością, jaki k ierunek  przyjm ie 
zapowiedziana reform a procesu kanonizacyjnego i w  związku z tym  co 
się stanie z kanonizacją równoznaczną w  rozum ieniu B enedykta XIV, 
jako insty tucją należącą raczej do historii. W prawdzie w  dalszym ciągu 
do K angregacji dla Spraw  K anonizacyjnych napływ ają liczne prośby 
o kanonizację równoznaczną, ale postulatorom  chodzi o kanonizację bez 
cudów. Sobór W atykański II w  K onstytucji p  Świętej L iturgii, roz
dział V n. 111 postanowił: „Zgodnie z tradyc ją  Kościół odaje cześć 
św iętym  i m a w poważaniu ich autentyczne relikw ie oraz wizerunki... 
Aby uroczystości św iętych nie przysłaniały świąt, k tórych treścią są 
m isteria zbawienia, obchody wielu z nich należy pozostawić poszcze
gólnym diecezjom, narodom  lub rodzinom zakonnym, rozciągając na

69 AAS 02:1970 ss. 493--195.
70 A. C r  n i c a. Historico-iuridica dilucidatio vitae, m artyrii et glo- 

riae B. Nicolai Tavelic  ... canonisatiom eins aequipollenti dicata. Romae 
1958.

71 S. R. C. Sebenicen. Declarationis m artyrii B. Nicolai Tavelic, sacer- 
doti professi Ordinis Fratrum  M inorum , in  odium fidei, u ti fertur, in  ci- 
vita te  Jerusalem  in terfecti (+1391). Positio super m artyrio ex  officio con- 
cinnata. Typis Polyglottis V aticanis 1901.



[27] K anonizacja równoznaczna 215

cały Kościół tylko te, k tóre w spom inają św iętych o praw dziw ie pow
szechnym znaczeniu (sanctos ... m om entum  universale p rae se fe ren te s)72.

Tekstem  tym  została ustanow iona wytyczna dla nowego kalendarza 
kościelnego, k tóry  powinien uwzględnić tylko świętych, m ających zna
czenie d la  całego Kościoła, czyli św iętych należących do w szystkich na
rodów. Po te j linii został ułożony nowy kalendarz liturgiczny ąpropo- 
wany przez papieża P aw ła VI M ota Proiprio M ysterii Paschalis z 14 lu 
tego 19-69 r. obowiązujący od 1 stycznia 1970 r . 73 Wychodząc z założenia, 
że kanonizacja równoznaczna w edług nauki Benedykta XIV nie jest 
insty tucją dla współczesnych św iętych F. Vera ja utrzym uje, że jest ona 
możliwa nadal w  lin ii zasad, ale nie jest aiktualna z b raku  podmiotów, 
stąd należy do historii in sty tucji kanonizacji” 7J.

Nie można jednak wykluczyć możliwości użycia w przyszłości przez 
Kościół kanonizacji równoznacznej czy to w form ie znanej przez Bene
dykta XIV czy w  innej nieco zmienionej. W prawdzie zawsze może być 
zastosowana kanonizacja form alna w odniesieniu do przyszłych świę
tych, ale są w  życiu Kościoła ludzie wielce zasłużeni, święci, posiada
jący „m om entum  universale”, choć są czczeni ty lko lokalnie. W odpo
w iednim  czasie mogą być „odkryci” i stać się ak tualn i dla całsj spo
łeczności chrześcijańskiej, w tedy ich ku lt może być preceptywmie roz
ciągnięty na cały Kościół. H istoria poucza, że kalendarze liturgiczne 
ulegały różnym  zmianom i ten z 1969 r. nie zam knął drogi w ybitnym  
świętym , którzy już żyli a nie zostali kanonizowani lub, którzy będą 
w  przyszłości filaram i Kościoła.

La canonizzazione equipollente

Nel Codice di D iritto Camonico m anca una norm a che regola la cano
nizzazione equipollente. Ma dopo la prom ulgazione del Codice sono sta te  
fa tte  le canonizzaizioni chiam ate „equipollenti” : A lberto Magno (1931), 
Giovanni F isher e Tommaso More (|1935), M argherita d’U ngheria (1943), 
Gregori Barbarigo, Giovanni d’Avila (1970) e Nicolo Tavelic’ e Soci 
Martöri (1970). Una clasąica canonizzazione equipollente e s ta ta  quella 
di S. A lberto Magno e di S. Gregorio Barbarigo. Quella di S. M arghe
rita  d’U ngheria si potrebbe defiinire una canonizzazione form ale non 
solenne e le canonizzazioni di S. G iovanni d ’Avila, di S. Nicolo Tavelic’ e 
Soci, dei m artiri inglesi G iovanni F isher e Tommaso More sono sta te 
fonmali e solenni. E perö  si Tende orm ai necessario uno studio su ll’argo- 
m ento che riguarda a ttu a le  confusione in questo se tt ore. Spesso la  cano- 
niizzozione senza m iracoli erroneam ente viiene identificata con la ca
nonizzazione equipollente. N el’articolo presen te si cerca un concetto 
preciso e genuino del'la canonizzazione equipollente come la  intendeva 
Benedetto XIV. P recisam ente la canonizzazione equipollente secondo

72 Sobór W atykański II. K onstytucje, dekrety, deklaracje. P aryż 1967 
s. 51.

73 Calendarium  Rom anum  ex decreto sacrosancti oecumenici concilii 
Vaticani II instauratum  auctoritate Pauli PP. V I prom ulgatum . Editio 
typica. Roma 1969.

74 F. V e r  a j a. art. c. s. 51.
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Benedetto XIV consiste nella inserzione precettiva délia festa eon messa 
e ufficio, di un servo di Dio nel calendario della Chiesa universale. 
T u tte  le canonizzazioni equipollenti non furono decretate in sequito 
a processi quidiciali e non furono celebrate con solennità esterna, senza 
form ale sentenza definitiva, ma vengono qualificate come vere canoniz- 
zazioni. Corne il papa „introduce un nuovo culto precettivo nella Chiesa 
universale espressam ente e d irettam ente definisce la san tità  del Beato, 
ascrivendolo nell’albo dei Santi, si av rà una canonizzazione form ale, 
e se lo fa decretaindo direttam ente l’iinserzione délia festa di un  servo 
di Dio nel calendario délia Chiesa universale, con obligo per tu tti di 
rec itare  l’uffioio e celebrare la messa in  suo onore lo canonizza equi- 
podlente”. La diferenza puô dipendere solo dal modo diverso in  cui il 
papa introduce un nuovo culto nella Chiesa universale. L’articolo p ré 
sen ta i lavori dei canonisti come: B attandier, Crinica, Moliinari, Veraja. 
NelTarticolo si rilieva: 1. La canonizzazione equipollente nel Codice di 
D iritto  Canonico, 2. Cenni storici, 3. La canonizzazione equipollente se- 
condo B enedetto XIV: a) ehe cosa è la  canonizizazione equipollente e il 
suo valore giuridico, b) condizioni ex parte  subiecti passivi: un antico 
culto, le v irtù  in gradu eroico, o il maætirio, la fam a dei miracoli, 
i particolaxi m eriti nel campo délia do ttrina cattolica o in  quello di 
evangelizzazione dei popoli, 4. I recenti canonizzazioni equiipolenti se- 
condo la do ttrina Benedetto XIV, 5. La canonizzazione equipollente 
nella p rospettiva dii una auspicata riform a.

In  Polonia per il M illenio de<l aristianesim o è sta ta  chiesta la  „cano
nizzazione equipollente” di B. Vincenzo K adłubek, e sono preparati 
i processi storici H edviga la regina e Stanis-lao Hozjusz. Pecciô l’articolo 
è molto a ttuale  nel nostro paese.


