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kompetentnej władzy kościelnej. 3. Przedmiot aprobaty. 4. Procedura.

Wstęp

Środki społecznego przekazu posiadają ogromny wpływ na ży
cie współczesnej ludzkości. Mogą także odegrać wielką rolę w 
ewangelizacji świata. Ostatnie dzisiątki lat przyniosły w tej dzie
dzinie wiele niezwykłych nowości. Coraz bardziej oddziaływują 
one na człowieka, jego myślenie, wartościowanie i postępowanie. 
M ają kolosalny wpływ na postawy religijne i etyczne, nierzadko 
negatywny. Coraz większe znaczenie zdobywają tutaj najnowsze 
techniki przekazu informacji. Mimo to, dotychczasowe, tradycyjne 
—  również bardzo unowocześnione formy przekazu — takie jak 
zwłaszcza słowo drukowane, nadal w sposób decydujący wpływa
ją na życie religijne i moralne poszczególnych jednostek, rodzin, 
grup i wspólnot ludzkich. Warto zatem prześledzić: w jaki spo
sób ustawodawstwo kościelne usiłuje pomnożyć pozytywny wpływ 
słowa pisanego, a ustrzec przed jego zgubnymi skutkami.

1. Troska Kościoła o słowo pisane

Troska Kościoła o słowo drukowane przejawia się najpierw w 
ten sposób, że publikacje książkowe i najróżnorodniejsze formy 
pism, zwłaszcza o tematyce religijnej, chce ukierunkować by słu
żyły ewangelizacji; a następnie w tym, by przeszkodzić w ukazy
waniu się publikacji szkodliwych dla wiary i moralności. Tak więc 
wskazań Kościoła i kościelnych przepisów prawnych nie można 
rozumieć jedynie jako zakazów i potępień, ale przede wszystkim 
jako popieranie, promowanie i rozpowszechnianie publikacji do
brych, sprzyjających rozwojowi wiary i dobrych obyczajów.

Wychodząc z tego założenia Sobór Watykański II naucza: „Prze
de wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czy
telników w pełni duchem chrześcijańskim, należy też tworzyć 
i rozwijać prawdziwie katolicką prasę, która... niech wychodzi 
wyraźnie w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię 
publiczna zgodną z prawem naturalnym, nauką i nakazami kato
lickimi...” 1. Nauczanie soborowe o środkach społecznego przeka-

1 Dekret soborowy Inter mirifica, n. 14, 1.
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zu dało impuls do gruntownej reformy prawodawstwa kościelne
go, dotyczącego ewangelizacji poprzez słowo drukowane.

7 grudnia 1965 r. papież Paweł VI ogłasza motu proprio Inte
grae servandae, które dokonuje reformy dotychczasowej Kongre
gacji Świętego Oficjum, dając je j nazwę Kongregacja Doktryny 
W iary i na nowo określając je j kompetencje i zadania2. Między 
innymi je j zadaniem jest badanie pism dotyczących wiary i mo
ralności, ich ocena, łącznie z potępieniem, zawsze jednak po 
uprzednim kontakcie z autorem i wcześniejszym upomnieniu. Ta
ki sposób postępowania zapewnia autorowi prawo do obrony3.

Kongregacja Doktryny Wiary wkrótce wydaje dwa dokumenty 
dotyczące indeksu -książek zakazanych: 1. Notyfikacja z dnia 14 
czerwca 19664 oraz 2. Dekret z dn. 15 listopada 1966 r . 5 Wymie
nione dokumenty zniosły indeks książek zakazanych wprowa
dzonych pozytywnym prawem kościelnym wraz z dołączonymi 
sankcjami karnymi. Zaznaczono jednak, że indeks zachowuje swe 
moralne znaczenie, w tym sensie, iż apeluje się do sumienia wier
nych, by według zasad prawa naturalnego wystrzegali się tych 
książek i pism, które są szkodliwe dla ich wiary i m oralności6. 
Omawiane dokumenty zalecają biskupom i konferencjom bisku
pim, aby starannie wypełniali obowiązki związane z udzielaniem 
zezwoleń na publikację książek religijnych, korzystając z pomocy 
pracowników naukowych, instytutów i uniwersytetów7.

Problem ochrony wiernych przed negatywnymi skutkami sło
wa pisanego omawia także instrukcja Ecclesiae imago na temat 
pasterskiej posługi biskupów, z dn. 22 lutego 1973. Zobowiązuje 
ona biskupów do czuwania nad książkami i czasopismami o te
matyce dotyczącej wiary i moralności, które docierają do wier
nych i kształtują ich postawy religijne i etyczne. Biskupi winni 
zadbać, aby do wiernych docierały pisma zawierające poprawną 
naukę wiary i obyczajów, zaś te, które głoszą błędną doktrynę, 
a nie udało się zapobiec ich publikacji, należy potępić 8.

W wymienionych już dokumentach wyczerpująco został rozwią
zany problem indeksu książek zakazanych, natomiast ciągle jesz
cze uregulowania domagała się sprawa uprzedniej cenzury pism.

2 AAS 57 (1965) 952—955.
8 Por. J. K r u k o w s k i ,  Zagadnienie indeksu książek zakazanych 

w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, Prawo K a
noniczne, 13 (1970) nr 1—2, s. 221—222.

4 AAS 58 (1966) 445.
5 AAS 58 (1966) 1186.
6 Por. E. S z t a f r o w s k i ,  Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. III, 

W arszawa 1986, s. 87—88.
7 Por. J. K r u k o w s k i ,  art. cyt., s. 222—223.
8 Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebrał ks. E. S z t a  f r o w - 

s k i  ( =  PPK ), t. VI, z. 1, s. 111— 113.



[3] Kościelna aprobata publikacji 57'

Dokonała tego Kongregacja Doktryny Wiary poprzez dokument: 
De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros z dn. 19 marca 
1975 r . 9 Postanowienia dekretu w zdecydowanej większości prze
jął Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wymieniony dekret z 
1975 r. i nowy K odeks Prawa Kanonicznego przyjął nową formę 
zwalczania złej książki, odwołując się do dojrzałości umysłowej 
i religijnej wiernych, ich krytycyzmu i zwiększonego poczucia 
godności ludzkiej, a rezygnując w dużej mierze ze stosowania 
sankcji karnych i dyscyplinarnych 10.

Ostatnie lata powiększyły trudności, na które napotykają paste
rze spełniając zadanie ochrony wiernych przed ujemnym wpły
wem słowa pisanego, bowiem coraz bardziej szerzą się błędne po
glądy za pośrednictwem środków społecznego przekazu, szczegól
nie przez książki i inne pisma. Ta sytuacja skłoniła Kongregację 
Doktryny Wiary do opublikowania nowej Instrukcji o pewnych 
aspektach używania społecznych środków przekazu dla głoszenia 
nauki wiary, z dn. 30 marca 1992 r., która została zaaprobowana 
przez Ojca Świętego Jana Pawła I I n . Instrukcja przypomina 
i wyjaśnia normy prawne dotyczące ochrony nauczania wiary 
i moralności przez środki przekazu, zwłaszcza pisma, ze szczegól
nym akcentem na aspekt pozytywny. We wprowadzeniu podkreślo
no potrzebę zabezpieczenia praw wszystkich użytkowników środ
ków społecznego przekazu: „Normy kanoniczne stanowią gwaran
cję wolności dla wszystkich: dla poszczególnych wiernych, któ
rzy mają prawo otrzymać orędzie ewangeliczne integralne i ory
ginalne; dla prowadzących duszpasterstwo; dla teologów i wszy
stkich katolickich publicystów, którzy mają prawo dzielić się- 
swoimi przemyśleniami, zachowując nienaruszalność wiary i oby- 
czaiów, jak również szacunek wobec pasterzy” 12.

Tak więc zadaniem norm kanonicznych jest troska zarówno 
o twórców jak i odbiorców społecznego przekazu. Z jednej stro
ny przepisy kościelne nie mogą hamować ewangelizacji poprzez 
książki i czasopisma; z drugiej nie mogą dopuścić do rozpowszech
niania przez nie fałszywych i błędnych doktryn i opinii. Normy 
kanoniczne mają też na uwadze zobowiązania nauczającego Koś
cioła wobec świata. Wśród zamieszania i zamętu doktrynalnego 
panującego dziś w świecie aprobowane przez władzę kościelną 
książki i pisma m ają wprowadzać ład, porządek i głosić ludziom 
całą prawdę o Bogu, człowieku i świecie. We współczesnym świe
cie — wbrew pozorom — istnieje na to ogromne zapotrzebowanie.

9 AAS 67 (1975) 281—284.
10 Por. T. P  a w 1 u k, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pa

wła II, Olsztyn 1986, s. 349.
11 Communicationes, 24 (1992) 18—27.
12 Tamże, Wprowadzenie.
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Cały Kościół — wszyscy jego członkowie — są odpowiedzialni za 
głoszenie prawdy w Kościele i w świecie. Szczególna jednak od
powiedzialność spoczywa na pasterzach.

2. Uprawnienia kompetentnej władzy kościelnej

Sobór Watykański II naucza: „Biskupi są zwiastunami wiary 
prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, 
czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy po
wierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie wie
rzył i w życiu je stosował i którzy w świetle Ducha Świętego 
treść wiary wyjaśniają..., przyczyniają się do je j owocowania i od 
powierzonej sobie trzody czynnie oddalają grożące je j błędy” 13. 
Obowiązkiem biskupów jest troska o wierne przekazywanie nau
ki Chrystusa i je j wyjaśnianie oraz zapobieganie szerzeniu się 
błędów. Ta odpowiedzialność w szczególniejszy sposób obejmuje 
środki przekazu a wśród nich książki i pisma. W szczególniejszy 
sposób dlatego, że książki i pisma mają szerszy zasięg i większą 
trwałość niż słowo mówione i potrafią spowodować wiele zbawien
nych owoców, ale również wyrządzić wiele duchowych szkód.

Odpowiedzialność za głoszenie prawd wiary i obyczajów spo
czywa na poszczególnych biskupach, jak i na ich zgromadzeniach, 
takich jak synody i konferencje biskupie. Natomiast na Biskupie 
Rzymskim ciąży odpowiedzialność za nauczanie całego Ludu Bo
żego (por. kan. 823, § 2, KPK). Czuwanie nad nieskazitelnością 
doktryny przekazywanej przez książki i pisma wypełnia Biskup 
Rzymu zazwyczaj przy pomocy Kongregacji Doktryny Wiary. 
Przepisy kościelne określają sposób ochrony wiary i obyczajów 
przez nią w tym względzie stosowany. Daje to duże możliwości 
obrony autorom oraz skorygowanie, ewentualnie odwołanie błęd
nych poglądów14.

Biskupi jako autentyczni nauczyciele wiary mają zatroszczyć 
się o to, aby pouczać wiernych o ich obowiązkach i prawach 
związanych z ewangelizacją. Jest to najpierw obowiązek współ
działania z pasterzami, aby Ewangelia była coraz szerzej i lepiej 
znana w świecie. To współdziałanie, odbywające się na płaszczyź
nie dialogu dotyczy ze strony wiernych świeckich informowania 
o swoich potrzebach, zwłaszcza duchowych; przekazywania opinii 
m ającej na uwadze dobro Kościoła; dawanie rad zmierzających do 
pogłębiania wiary i rozwoju wspólnoty kościelnej15.

18 Konstytucja soborowa Lum en gentium, n. 25, 1.
14 Por. E. S z t a f r o w s к i, dz. cyt., s. 11— 14.
15 Kongregacja Doktryny W iary, Instrukcja o pewnych aspektach 

używania środków społecznego przekazu dla głoszenia nauki wiary, 
30 III 1992, Communiclationes, 24 (1992) 18—27, ( =  Instrukcja), n. 1, 
§ 1.
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Troska o nieskazitelność wiary i odpowiedzialność za środki 
przekazu, zwłaszcza za książki i pisma, dotyczące spraw wiary 
i obyczaju, daje pasterzom szczególne uprawnienia. Wymienia je 
K odeks Prawa Kanonicznego a prtypomina Instrukcja z 30 mar
ca 1992 r. Jest to najpierw „prawo domagania się, aby przedkła
dano do wcześniejszej oceny to, co ma być wydane przez wier
nych na piśmie,· a dotyczy wiary lub obyczajów...” (kan. 823,' § 1). 
Biskupi zatem mają prawo wglądu we wszystkie pozycje, które 
zawierają nauczanie wiary lub obyczajów, a które wierni — za
równo kapłani jak i świeccy — zamierzają opublikować. Chodzi 
więc o poddanie tych pozycji uprzedniej cenzurze, przeprowadzo
nej przez władzę kościelną. K odeks Prawa Kanonicznego wymie
nia kategorie pism, które ściśle winny być poddane uprzedniej 
cenzurze kościelnej i kategorie pism, które zaleca, by były uprzed
nio ocenzurowane. Wymienimy je niżej. Teraz zaś stwierdzamy, 
że każda zamierzona publikacja, zawierająca nauczanie wiary 
i obyczajów, winna być poddana uprzedniej cenzurze, jeśli zażą
da tego kompetentna władza kościelna. Tak więc biskup diecezjal
ny może wydać nakaz żądający, aby publikacje omawiające okreś
lone tematy religijne i etyczne były uprzednio przedkładane do 
jego oceny; może on również zażądać, aby poszczególne osoby jak 
również wydawnictwa katolickie publikowane przez siebie pisma 
o tematyce religijnej poddawały jego uprzedniej ocen ieI6.

Rodzi się pytanie; czy normy kanoniczne nakazujące przeprowa
dzenie uprzedniej cenzury pism o tematyce z zakresu wiary i mo
ralności nie naruszają wolności autorów, teologów i publicystów, 
którym przysługuje prawo prowadzenia badań i wyrażania swo
je j opinii? Odpowiedź nie jest ani prosta ani łatwa. Trzeba wziąć 
pod uwagę różne okoliczności i uwarunkowania, wśród nich, wy
daje się, podstawowe znaczenie posiada właściwe pojęcie wolności; 
odpowiedzialność za wspólne dobro Kościoła, którym jest depozyt 
Objawienia Bożego i prawo Ludu Bożego do otrzymania przeka
zu nieskazitelnej i integralnej prawdy Ewangelii. Wychodząc z 
powyższych założeń trzeba stwierdzić, że zasada uprzedniej cen
zury kościelnej jest słuszna. Na poparcie tego można jeszcze do
dać, że za je j słusznością przemawia istnienie zamieszania ideo
wego, o czym wspominaliśmy, i pragnienie wiernych otrzymania 
pewnych zasad religijno-moralnych.

Konsekwencją uprzedniej cenzury jest dopuszczenie danego 
pisma do publikacji lub jego odrzucenie. Odrzucając pismo, za 
którym stoi autor, biskup zobowiązany jest do podjęcia z nim bra
terskiego dialogu. Jego celem jest skorygowanie błędów ewentual
nie wycofanie danej pozycji. Dla ułatwienia tego zadania paste

15 Por. tamże, n. 8, § 2.
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rze winni być w ustawicznym kontakcie ze światem kultury i teo
logii. Winni starać się o współpracę z osobami posiadającymi 
szczególne kompetencje naukowe, a także z takimi instytucjami 
jak seminaria, uniwersytety i wydziały kościelne, jeśli są wierne 
nauczaniu Kościoła. Biskupi mogą także skorzystać z pomocy ko
m isji doktrynalnych powołanych na szczeblu diecezjalnym, jak 
i krajowym przy konferencjach biskupich 17.

Zadaniem więc pasterzy jest nie dopuścić do publikacji dzieł 
szkodliwych. Gdyby jednak nie udało się temu przeciwdziałać, 
wówczas przysługuje im prawo odrzucenia i potępienia pism przy
noszących szkodę prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom (por. 
kan. 823, § 1, KPK). W podejmowaniu postępowania kanoniczne
go, środki dyscyplinarne, winny być ostatnimi, którymi można się 
posłużyć, choć nie można wykluczyć kar wówczas, gdy pozostają 
one jedynym sposobem zachowania dyscypliny kościelnej18. Trze
ba dodać, że przy stosowaniu potępienia danej publikacji, należy 
uważać, aby to nie spowodoWało je j reklamy.

Za integralność przekazu Bożego Objawienia odpowiedzialność 
ponoszą nie tylko pasterze, ale wszyscy wierzący w Chrystusa. 
Wśród nich szczególna rola, szczególne zadania i odpowiedzialność 
spoczywa na teologach — duchownych i świeckich. Oni mają wraz 
z pasterzami współpracować, aby nauka wiary i obyczajów w nie
skażonej treści trwała w Kościele 19.

/

Te zadania teologów przypomniała i wyjaśniła Instrukcja o po
wołaniu teologa w K ościele, wydana przez Kongregację Doktry
ny Wiary 24 maja 1990 r. Pisze tam: „Także teologowie, na mo
cy właściwego im charyzmatu, uczestniczą w budowaniu Ciała 
Chrystusa, w jedności i w prawdzie. Zwłaszcza dzisiaj muszą oni 
wnieść swój wkład w zakrojone na skalę światową dzieło ewan
gelizacji, które wymaga wysiłków całego Ludu Bożego” 20. Teolog 
jest członkiem Ludu Bożego, dlatego powinien darzyć go szacun
kiem i starać się o przekazywanie mu takiego nauczania, które 
nie naruszy doktryny wiary. Granicą wolności badań teologicznych 
będzie zawsze wiara Kościoła i prawda zawarta w Bożym Obja
wieniu, przekazywanym i interpretowanym przez Urząd Nauczy
cielski K ościoła21. J e j  przekroczenie świadczyłoby o braku odpo-

17 Por. tamże, n. 3—5.
18 Por. tamże, n. 3.
19 Por. H. H e i n e m a n n ,  Schutz der Glaubens — und Sittenlehre, 

W : Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, (pod red. J. L  i s 1 1,
H. M ü l l e r ,  H. S c h m i t z ) ,  Regensburg 1983, s. 567—568.

29 N. 40.
21 Por. tamże, n. 11—12.
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w iedzialności teologa i byłoby w kroczeniem  w  sferę sam ow oli, 
gdzie —  jak  się w ydaje —  nie m a  już praw dziw ej teologii.

Szczególne zadania stoją przed teologam i św ieckim i. Zw łaszcza  
oni w inni prow adzić sw oje badania naukow e pod kątem  przygoto
w ania rzeczyw istości doczesnej na p rzyjęcie praw d y ew angelicz
nej. Są oni szczególnie odpow iedzialni za ew angelizację porządku  
doczesnego 22.

Omawiana Instrukcja podkreśla odpowiedzialność przełożonych 
zakonnych i ich obowiązek troski o publikacje wydawane przez 
zakonników: „Wszyscy przełożeni, a szczególnie ci, którzy są or
dynariuszami mają obowiązek czuwania, by w obrębie ich insty
tutów była zachowana dyscyplina kościelna włączając w to dzie
dzinę środków społecznego przekazu...” 23. Szczególna odpowiedzial
ność spoczywa na przełożonych zakonnych w tych instytutach, 
które jako swój właściwy cel mają apostolstwo poprzez prasę 
i środki społecznego przekazu. Winni oni zwłaszcza zatroszczyć 
się o wydawnictwa, księgarnie i inne tego typu instytucje zwią
zane z zakonami, by były wiernym i skutecznym narzędziem apo
stolstwa Kościoła i jego M agisterium24.

Odpowiedzialność całego Ludu Bożego za przekazywanie inte
gralnego depozytu wiary koncentruje się zwłaszcza na pasterzach- 
-nauczycielach wiary: „Biskupi, którzy z Bożego postanowienia 
są następcami Apostołów, przez Ducha Świętego, który został im 
dany, są ustanowieni w Kościele pasterzami, ażeby byli nauczycie
lami, kapłanami świętego kultu i sprawującymi posługę rządze
nia” (kan. 375, § 1, KPK). W spełnianiu tego zadania biskupi po
trzebują pomocy teologów, powołanych pomagać Ludowi Bożemu 
w rozwoju wiary. Biskupi potrzebują także współpracy instytu
tów zakonnych, zwłaszcza zajmujących się tworzeniem i rozpow
szechnianiem publikacji o treści religijnej.

3. Przedmiot aprobaty

Przedmiotem uprzedniej aprobaty czy zezwolenia są zarówno 
książki jak i inne pisma o tematyce religijnej przeznaczone do roz
powszechniania: „Cokolwiek w kanonach tego tytułu postanawia 
się o książkach, należy stosować także do wszelkiego rodzaju pism 
przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, chyba że co 
innego jest stwierdzone” (kan. 824, § 2, KPK). Tak więc uprzedniej 
cenzurze i aprobacie podlegają książki, broszury, czasopisma, ar
tykuły, komunikaty itp., jeśli zawierają tematykę religijną i ma

22 Por. G. L  a z z a· t i, Im pegno laicale ed evangelizzazione, Roma 
1991, s. 75—81.

23 Instrukcja, n. 16, § 4,
24 Por. tamże, n. 16, § 5.
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ją  być rozpowszechniane wśród wiernych. Prawodawca wprowa
dza rozróżnienie, jak wyżej wspominaliśmy, na te publikacje, 
które obowiązkowo podlegają cenzurze i muszą przed rozpowszech
nianiem uzyskać imprimatur kompetentnej władzy kościelnej 
oraz na takie, które nie muszą go uzyskać, jedynie jest ono zale
cane. To rozróżnienie przyjmuje omawiana Instru kcja25. Prawo
dawca określa również kompetencję udzielania aprobaty do po
szczególnych rodzajów publikacji. Kompetentną władzą może być 
Stolica Apostolska, konferencja biskupia lub ordynariusz miejsca.

Następujące rodzaje książek podlegają obowiązkowo cenzurze 
i muszą uzyskać imprimatur:

a. Księgi Pisma Świętego i ich tłumaczenie;
b. Księgi liturgiczne i modlitewniki;
c. Katechizmy i podręczniki do nauczania nauk kościelnych;
d. Zbiory dekretów i dokumentów kościelnych.
Księgi Pisma świętego podlegają aprobacie władzy kościelnej 

bez względu na to; czy zostają wydane w części, czy w całości, 
czy tylko poszczególne księgi. Kompetentną władzą do udzielenia 
aprobaty jest Stolica Apostolska lub konferencja biskupia (por. 
kan. 825, § 1, KPK). Z tenoru kanonu wynika, że wydania Pisma 
świętego w językach oryginalnych i starożytnych tłumacze
niach nie wymagają objaśnień i przypisków26. Wymagają ich na
tomiast tłumaczenia na języki narodowe (por. kan. 825, § 1). Wy
jaśnienia te są warunkiem udzielenia aprobaty. Konferencja bis
kupia może zezwolić na dokonywanie tłumaczeń Pisma świętego 
przez katolickich tłumaczy wspólnie z braćmi odłączonymi. Wa
runkiem zezwolenia jest zaopatrzenie tłumaczenia w odpowiednie 
wyjaśnienia (por. kan. 825, § 2).

Przedmiotem podlegającym cenzurze kościelnej są księgi litur
giczne, ich części i tłumaczenia na języki narodowe. Procedura 
uzyskania aprobaty ksiąg liturgicznych jest następująca: Stolica 
Apostolska, poprzez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sa
kramentów (poprzednio przez Kongregację Obrzędów), jest upraw
niona do wydawania ksiąg liturgicznych jako wydań typicznych 
(editio typica). Wydanie takie na polecenie i pod nadzorem kon
ferencji biskupich poszczególnych krajów jest tłumaczone na ję 
zyki narodowe wraz z możliwością dokonywania odpowiednich 
przystosowań dla wiernych danego kraju, ale jedynie w ramach 
określonych przez wydanie typiczne. Tak przygotowane tłumacze
nie ma być z kolei przesłane do sprawdzenia Stolicy Apostolskiej,

25 Por. tamże, n. 7—8.
20 Por. H. M i s z t a l ,  Kościelna cenzura wydawnictw w świetle de

kretu „De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros”, Roczniki Teo- 
logiczno-kanoniczne, 23 (1976) z. 5, s. 89.
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której przysługuje prawo wniesienia poprawek i uzupełnień oraz 
zatwierdzenie tekstu. Zaaprobowany tekst wraca do konferencji 
biskupiej, która jest kompetentna opublikować daną księgę litur
giczną (por. kan. 838, KPK). Ponowne wydanie ksiąg liturgicz
nych lub ich tłumaczeń na języki narodowe, jak również wyda
nie ich części wymaga oświadczenia ordynariusza miejsca wyda
nia, potwierdzającego ich zgodność z wydaniem typicznym (por. 
kan. 826, § 2). Prawodawca przywiązuje dużą wagę do wielora
kich form pobożności ludowej. Troszczy się jednak o to, aby były 
one ortodoksyjne i przedstawiały odpowiedni poziom, dlatego żą
da, aby modlitewniki do publicznego czy prywatnego użytku 
wiernych były wydawane jedynie po uzyskaniu zezwolenia ordy
nariusza miejsca (por. kan. 826, § 3).

Cenzurze kościelnej .i uprzedniej aprobacie podlegają katechiz
my, ich przekłady i inne pisma służące katechizacji. Katechizm 
wydany dla całego Kościoła winien uzyskać aprobatę Stolicy 
Apostolskiej. Katechizmy narodowe, wydawane przez konferen
cje biskupie poszczególnych krajów potrzebują uprzedniej apro
baty Stolicy Apostolskiej (por. kan. 775, § 2, KPK). Natomiast dla 
katechizmów diecezjalnych wystarcza aprobata ordynariusza 
miejsca. Podręczniki dla wszystkich szkół podstawowych, śred
nich i wyższych, które dotyczą Pisma świętego, teologii, prawa 
kanonicznego, historii Kościoła oraz innych dyscyplin wiedzy re
ligijnej lub moralnej wymagają aprobaty kompetentnej władzy 
kościelnej (por. kan. 827, § 2, KPK). Może nią być Stolica Apos
tolska, konferencja biskupia lub ordynariusz miejsca w zależności 
od przedmiotu, zawartego w danym wydawnictwie27. Wydaje się, 
że aprobaty dla wymienionych podręczników zazwyczaj winien 
udzielać ordynariusz miejsca. Zarezerwowanie takiego uprawnie
nia Stolicy Apostolskiej, czy konferencji biskupiej może dotyczyć 
jedynie szczególnych wypadków.

Zezwolenia wymagają wydania zbiorów dekretów i innych 
dokumentów opublikowanych przez władzę kościelną. Ponownie 
wolno je wydać tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody pierwotne
go wydawcy. Wyrażając zgodę, władza kościelna może postawić 
warunki, które należy zachować (por. kan. 828, KPK).

K odeks Prawa Kanonicznego przewiduje również fakultatywną 
aprobatę pism zawierających tematykę z zakresu Pisma świętego, 
teologii, prawa kanonicznego, historii Kościoła i innych gałęzi 
wiedzy religijnej, nie będących podręcznikami. W tym przypad
ku zaleca się poddanie ich ocenie ordynariusza miejsca i ewen
tualnej aprobacie (por. kan. 827, § 3). Nie jest to jednak ściśle

27 Por. Tamże, s. 90—91.
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wymagane. Omawiana Instrukcja z dnia 30 marca 1992 r. przyta
cza tę normę fakultatywną. Odwołując się do norm kodeksowych, 
mówiących o odpowiedzialności biskupów za nienaruszalne prze
kazywanie prawd wiary i obyczajów (por. kan. 386) oraz, aby one 
nie doznały uszczerbku przez słowo pisane (kan. 823), mówi 
o możliwości zmiany normy fakultatywnej na obligatoryjną2S. 
Tak więc biskup diecezjalny może zażądać poddania obowiązko
wej cenzurze tych publikacji, które Kodeks tylko zaleca cenzuro
wać.

Udzielona przez władzę kościelną aprobata lub zezwolenie na 
wydanie jakiegoś pisma dotyczy tylko tego tekstu, na który jest 
„imprimatur”. Jeśli więc jest „imprimatur” udzielone na tekst 
oryginalny to nie dotyczy ono jego tłumaczeń czy nowych wy
dań. Jeśli zaś „imprimatur” udzielono tylko dla tłumaczenia, to 
wydaje się, że nie dotyczy tekstu oryginalnego. Również każde 
nowe wydanie zarówno tekstu oryginalnego, jak i tłumaczenia 
potrzebuje ponownej zgody władzy kościelnej, wyrażonej w ,^ i m 
primatur”.

Swoiste znaczenie posiada nowa forma aprobaty pism, wyraża
jąca się ich wystawianiem, sprzedawaniem lub rozdawaniem w 
kościołach lub kaplicach (por. kan. 827, § 4, KPK). Prawodawca 
zezwala na to, ale tylko w wypadku pism mających „imprimatur” 
kościelne. Wydaje się, że w przytoczonym kanonie chodzi o wy
stawianie, rozdawanie, a zwłaszcza sprzedawanie w miejscach 
bezpośrednio związanych z kościołami i kaplicami, będących w 
administrowaniu instytucji kościelnych, nie zaś o sprzedaż w sa
mych kościołach i kaplicach, które są miejscami świętymi, prze
znaczonymi wyłącznie do czynności sakralnych. Niewątpliwie kol
portowanie pism w miejscach świętych jest jedynie ich aprobatą 
w znaczeniu szerszym, niemniej bardzo spektakularną i przema
wiającą do ogółu wiernych. Książka nabyta w kościele stanowi dla 
nich gwarancję je j poprawnej doktryny.

Taką gwarancję dla wiernych stanowi także książka publikowa
na w wydawnictwie katolickim, czy kupiona w księgarni kato
lickiej. Zwraca na to uwagę nowa Instrukcja: „Wydawnictwa ka
tolickie zależne od katolickich instytucji winny być przedmiotem 
szczególnej uwagi ordynariusza miejsca, tak, aby wydawane przez 
nie pisma były zawsze zgodne z nauczaniem Kościoła i przyczy
niały się skutecznie do dobra dusz” 29. Podobnie należy traktować 
działalność księgarni katolickich, które mają decydujący wpływ 
na kolportaż książek religijnych.

28 Instrukcja, n. 7—8.
29 Por. tamże, n. 15, § 2.
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4. Procedura

Kompetentną władzą do udzielania zezwolenia czy aprobaty 
jest ordynariusz miejsca zamieszkania autora lub ordynariusz 
miejsca wydania książki (por. kan. 824, KPK), wyjąwszy sytuacje, 
gdy wymagana jest aprobata Stolicy Apostolskiej lub konferencji 
biskupiej. Jeśli jeden z kompetentnych ordynariuszy miejsca od
mówi zezwolenia, wówczas autor czy wydawnictwo może udać 
się do drugiego kompetentnego ordynariusza, powiadamiając go 
o uprzednio otrzymanej odmowie. Może on udzielić zezwolenia po 
zbadaniu powodów poprzedniej odmowy 30.

Władza kościelna zazwyczaj udziela zezwolenia lub aprobaty po 
przeprowadzeniu oceny danego pisma. Czynność tę wykonują 
cenzorzy kościelni powołani przez ordynariusza miejsca lub kon
ferencję biskupią. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku zobo
wiązywał każdą kurię biskupią do posiadania urzędowych cenzo
rów. Obecny Kodeks poszerza to wymaganie o możliwość powo
łania gremium cenzorów, ustanowionych przez konferencję bisku
pią, z których usług mogą korzystać poszczególni ordynariusze 
m iejsca31. Konferencja Episkopatu Polski nie opublikowała listy 
takiego gremium, co nie znaczy że w poszczególnych przypadkach 
nie wyznacza cenzorów do przeprowadzenia oceny takich czy in
nych pozycji.

Cenzorzy kościelni winni odznaczać się poprawnością doktryny, 
roztropnością, i kierować się wyłącznie wiernością wobec nauki 
Kościoła o‘ wierze i obyczajach (por. kan. 830, § 1, KPK). Cenzor 
przedstawia opinię na piśm ie32. Opinia ta ma walor głosu dorad
czego. Stąd ordynariusz po je j otrzymaniu, nawet gdy jest pozy
tywna, nie jest nią związany. Wydaje się jednak, że jeśli ordyna
riusz zwraca się do cenzora o opinię jakiegoś pisma i otrzymuje 
ją  w brzmieniu pozytywnym, to mysiałyby zaistnieć poważne ra
cje, uzasadniające odmowę udzielenia aprobaty, tym bardziej że 
nawet w przypadku opinii negatywnej, odmawiając aprobaty, jest 
zobowiązany o swoich racjach powiadomić autora 33.

W przypadku opinii negatywnej, wydaje się, że ordynariusz nie 
powinien udzielać aprobaty, chociaż taka opinia ma także charak
ter głosu doradczego. Może podjąć dialog z autorem, skłaniający 
go do usunięcia z dzieła błędnych opinii. Czasem, zwłaszcza wów
czas, gdy negatywna opinia cenzora nie jest wystarczająco umo
tywowana, można powołać innego cenzora, czy ich zespół. Dobro

30 Por. tamże, n. 11, § 2; por. kan. 830, § 1, KPK.
31 Por. M. P i e r o, Commento al Codice di Diritto Canonico, (pod 

red. V. P i n  to) ,  Roma 1985, s. 508—509.
82 Por. Instrukcja, n. 12, § 2 ; por. kan. 830, § 3 KPK.
83 Por. Instrukcja, n. 12, § 2.

5 — P raw o K an on iczn e nr 1—2 (1993)



66 Ks. J . Dyduch [12]

sp raw y w ym aga zachow ania w  tajem n icy  osoby cenzora, dopóki 
ten nie w yda opinii pozytyw nej.

Pozw olenie czy ap rob ata w ładzy kościelnej na druk to jedynie  
jej ośw iadczenie, że dzieło nie zaw iera nic przeciw nego w ierze  
i dobrym  obyczajom . Nie jest w ięc zaleceniem  dzieła ani jego  
pochw ałą, lecz tylko stw ierdzeniem  brak u  błędów w zakresie w ia
ry  i m o ra ln o ści34. W yd aje się, że cenzorzy w sw ojej opinii w inni 
uw zględniać nie tylko praw om yślność danego dzieła lecz także 
jego przydatność duszpasterską i kościelną. K ry teriu m  to w inna  
b rać  pod uw agę w ładza kościelna, u dzielająca im prim atu r. N ow a  
In stru k cja  w ym aga, aby udzielone zezwolenie było w ydrukow ane  
w k siążce w raz ze szczegółowym i danym i: ,,Nie w ystarcza  w ięc  
form u ła, za zezwoleniem  w ładzy kościelnej, lub inne podobne. 
N ależy rów nież w ydrukow ać nazw isko ordynariusza, k tó ry  go  
udziela, jak  rów nież datę i m iejsce udzielenia zezw olenia” 3S.

Ja k  w yżej zaznaczyliśm y kościelne im p rim a tu r  winno daw ać  
gw aran cję , że dana publikacja nie zaw iera błędów teologicznych. 
P ow staje  p ytan ie: czy  nie byłoby w skazane, aby w  n iek tórych  
dziełach, k tóre są szczególnie cenne i przydatne dla rozw oju w ia
ry  i duszpasterstw a, była um ieszczana oprócz urzędow ej ap rob a
ty , jeszcze dodatkow a in form acja, zalecenie, czy pochw ała w ładzy  
kościelnej? W yd aje się, że aktualnie w obec ogrom nej liczby d ru 
kow anych książek religijn ych  tak a in form acja b yłaby pom ocna; 
analogicznie jak przy zezw oleniach n a pewne publikacje, połączo
nych  z zastrzeżeniam i. M ianow icie w przypadku ap rob aty  pism  
zaw ierających  opinie lub problem y w łaściw e specjalistom  lub do
tyczące określonych środowisk, a m ogące spowodować niew łaściw y  
odbiór w  innych środow iskach lub przez pew ne osoby, należy  
um ieścić stosow ne zastrzeżenie i określić w arunki, aby uniknąć 
niew łaściw ego odbioru 36.

D odatkow e w ym agania są skierow ane pod adresem  duchow nych  
i zakonników , b ędących  au toram i dzieł religijn ych . Odnośnie pub
likow anych przez nich pism, należy stosow ać w szystkie przepisy  
d otyczące innych autorów , ale nie tylko. Członkowie instytutów  
zakonnych, piszący książki trak tu jące  o religii i obyczajach , są  
zobowiązani uzyskać zezwolenie sw ojego wyższego przełożonego, 
zgodnie z konstytucjam i (kan. 832, K P K ). Duchowni i zakonnicy, 
p ragn ący  publikow ać w  dziennikach, czasopism ach i periodykach  
w yraźnie atak u jących  religię lub dobre obyczaje m ogą to czynić 
za zgodą ordynariusza m iejsca. Zaś ten winien dokładnie rozw a
żyć: czy i pod jakim i w arunkam i takiego zezwolenia u d zie lić37.

34 Por. H. M i s z t a l ,  art. cyt., s. 92.
35 Instrukcja, n. 12, § 4.
88 Por. tamże, n. 8, § 1.
87 Por. tamże, n. 13; por. kan. 831, KPK.
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Wydaje się, że publikowanie nawet dobrych artykułów przez du
chownych w czasopismach atakujących religię jest wprowadza
niem w błąd opinii wiernych, dlatego zezwolenia takie winny być 
niezwykle rzadkie i obwarowane takimi warunkami, które by za
pobiegły zgorszeniu i tworzeniu się fałszywej opinii wśród w ier
nych.

Ci wierni, którzy pracują w dziedzinie wydawnictw, łącznie z 
ich rozpowszechnianiem, mają^ obowiązek przeciwdziałać rozpow
szechnianiu dzieł przeciwnych wierze i moralności oraz przyczy
niać się do rozpowszechniania pism szerzących dobro3S.

Procedura uzyskiwania zezwoleń na publikację pism zawarta 
w nowej instrukcji określa i wyjaśnia sposób postępowania znaj
dujący się w Kodeksie, wprowadzając pewne rygory. Mają one 
na uwadze zabezpieczenie praw wiernych, zarówno tych, którzy 
publikują, jak i tych, którzy korzystają z pism o tematyce religij
nej.

Zakończenie

Kształtowanie i rozwój życia religijnego wiernych, w dużej 
mierze zależy od środków społecznego przekazu, zwłaszcza od róż
nego rodzaju pism. Trudno nie zauważyć, że rozmaite publikacje 
również o tematyce religijnej wprowadzają zamęt i zamieszanie 
w umysłach wiernych. Aby ich od tego uchronić, co więcej, aby 
im zapewnić dostęp do pism wartościowych, kształtujących po
prawnie osobowość i sumienie chrześcijańskie, potrzebna jest 
uprzednia cenzura i aprobata władzy kościelnej. Przejawem troski 
Kościoła o te sprawy jest, między innymi, prawodawstwo je regu
lujące, zwłaszcza normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i postano
wienia In stru k cji o pew n y ch  aspektach używ ania społecznych  
środków  przekazu  dla głoszenia na uki w iary.

L’approvazione ecclesiastica 
delle pubblicazioni — 1’aspetto giuridico

Mezzi sociali della comunicazione, libri ed altri periodici subiscono 
grande influsso sulla formazione dell’atteggiamento etico e religioso. 
La Chiesa si occupa, perché questo influsso fosse positivo. La cura 
della Chiesa in questo campo si esprime nella legislazione ecclesia
stica. Essa sostiene le pubblicazioni buone, che formano in modo 
giusto la personalità umana e si sforza di proteggere i fedeli contro 
gli influssi malvaggi della parola scritta. In questo senso si deve 
interpretare le norme di nuova „Istruzione su alcuni aspetti dell’uso 
dei mezzi sociali di comunicazione per la proclamazione della dottrina  
della fede”.

38 Por. Instrukcja, n. 14.


