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Ks. Tomasz Pocałujko, La prevenzione della nullità del matriomonio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con
una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici,
Roma 2011, ss. 358.

Recenzowana monografia ks. Tomasza Poca³ujko pt. La prevenzione della
nullità del matriomonio nella preparazione e nellammissione alle nozze con
una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici (Zapobieganie
niewa¿noci ma³¿eñstwa w przygotowaniu i dopuszczeniu do lubu z uwzglêdnieniem wk³adu trybuna³ów kocielnych) podejmuje wa¿ny i aktualny  w sensie
pastoralnym  problem z obszaru prawa ma³¿eñskiego. Autor zwracaj¹c uwagê
na coraz bardziej rosn¹c¹ liczbê rozbitych ma³¿eñstw, na sytuacjê, gdy ma³¿onkowie ¿yj¹ w separacji lub staraj¹ siê o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa
w trybuna³ach kocielnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nale¿y przygotowywaæ nupturientów do ma³¿eñstwa i kiedy mo¿na dopuciæ ich do
lubu, aby ograniczyæ zawieranie ma³¿eñstw niewa¿nych. Swoje badania przeprowadzi³ na podstawie analizy doktryny i nauczania Magisterium Kocio³a na temat
ma³¿eñstwa i przygotowania do niego, a tak¿e odwo³uj¹c siê do praktycznego
wymiaru dzia³alnoci trybuna³ów kocielnych w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa. W prowadzonych badaniach pos³ugiwa³ siê g³ównie metod¹ historyczn¹,
analityczn¹ i syntetyczn¹. Rezultaty swoich badañ ks. T. Poca³ujko zamkn¹³
w publikacji wydanej przez wydawnictwo uniwersyteckie Editrice Pontificia
Università Gregoriana w serii Diritto Canonico, która liczy 358 stron i obejmuje nastêpuj¹ce czêci: wprowadzenie, cztery rozdzia³y zasadniczej treci, zakoñczenie, wykaz skrótów, bibliografiê, indeks autorów, spis treci.
We Wprowadzeniu autor uzasadnia wybór tematu, precyzuje zakres badañ,
charakteryzuje materia³ badawczy, przedstawia strukturê monografii oraz metody
prowadzonych badañ. Podzia³ na cztery rozdzia³y przeprowadzony na podstawie
kryteriów merytorycznch nie budzi jakichkolwiek zastrze¿eñ pod wzglêdem logicznym.
I tak w pierwszym rozdziale zatytu³owanym Lessenza del matrimonio, la
sua preparazione e la cultura contemporanea (Istota ma³¿eñstwa, jego przygotowanie i wspó³czesna kultura) zosta³a nakrelona istota ma³¿eñstwa, jego cele
i przymioty, prawa i obowi¹zki ma³¿eñskie, a tak¿e zosta³y przedstawione aktualne
normy dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa. Cennym wk³adem badawczym
pierwszego rozdzia³u jest ukazanie zagro¿eñ dla kondycji ¿ycia ma³¿eñskiego wyp³ywaj¹cych ze stanu wspó³czesnej kultury i antropologii. Autor zauwa¿y³, i¿
przemiany kulturowe spowodowa³y preferencjê wizji mi³oci jako wyraz samorealizacji a nie oddania, przedk³ada siê w niej czynnik emocjonalny nad wolitywnym,

Recenzje

333

a tak¿e rozdziela prokreacjê od p³ciowoci i seksualnoci, a te stoj¹ w opozycji do
chrzecijañskiej wizji mi³oci i przyczyniaj¹ siê do zawierania ma³¿eñstw niewa¿nych.
W drugim rozdziale monografii zatytu³owanym Il ruolo dei tribunali nella
prevenzione delle nullità e dei fallimenti matrimoniali e la tematica attinente ai capi
di nullità più ricorrenti (Rola trybuna³ów w zapobieganiu niewa¿noci i rozpadowi
ma³¿eñstwa oraz kwestie odnosz¹ce siê do najczêciej wystêpuj¹cych tytu³ów
niewa¿noci ma³¿eñstwa) ks. Poca³ujko koncentruje siê wokó³ roli trybuna³ów
kocielnych w zapobieganiu niewa¿noci i rozpadowi zwi¹zków ma³¿eñskich. Poszukuj¹c odpowiedzi na bardzo interesuj¹ce pytanie, czy trybuna³ kocielny mo¿e
byæ miejscem dzia³alnoci pastoralnej i przyczyniaæ siê do rozwoju duszpasterstwa przedma³¿eñskiego, stwierdza, ¿e nie istnieje ¿adna dychotomia, lecz komplementarnoæ w tym, co dotyczy porz¹dku prawnego i duszpasterskiego. Dlatego postuluje nawi¹zanie cilejszej wspó³pracy pomiêdzy trybuna³ami kocielnymi
a duszpasterzami w sensie cis³ym, którzy, przygotowuj¹c nauki przedma³¿eñskie
w poszczególnych krajach, powinni braæ pod uwagê najczêstsze przyczyny niewa¿noci ma³¿eñstwa orzekane w tamtejszych trybuna³ach kocielnych i w ten
sposób zapobiegaæ zawieraniu ma³¿eñstw niewa¿nych. Rozdzia³ drugi koñczy
charakterystyka danych statystycznych i opis najczêciej wystêpuj¹cych tytu³ów
niewa¿noci ma³¿eñstwa w trybuna³ach kocielnych.
W rozdziale trzecim zatytu³owanym La problematica dellammisione al
matrimonio e i principi informativi del sistema matrimoniale (Problem dopuszczenia do ma³¿eñstwa oraz zasady kszta³tuj¹ce instytucjê ma³¿eñstwa) ks. Poca³ujko
w³¹cza siê w dyskusjê, która toczy siê w doktrynie nad kryteriami dopuszczenia
nupturientów do ma³¿eñstwa. Bior¹c z jednej strony pod uwagê naturalne prawo
cz³owieka do zawarcia ma³¿eñstwa (zob. kan. 1058 KPK), a z drugiej strony
wymóg upewnienia siê, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie do jego zawarcia (zob.
kan. 1066 KPK), autor postuluje zrównowa¿one badania i ocenê zdolnoci nupturientów do wyra¿enia konsensusu ma³¿eñskiego w celu dopuszczenia ich do
lubu. Jego zdaniem w podobnym duchu nale¿y równie¿ podejmowaæ decyzjê
o ewentualnym zdejmowaniu klauzul zabraniaj¹cych zawierania kolejnych ma³¿eñstw.
W rozdziale czwartym zatytu³owanym Per la migliore prevenzione delle
nullità e dei fallimenti matrimoniali (Ku lepszemu zapobieganiu niewa¿noci
i rozpadowi ma³¿eñstw) czytelnik znajdzie autorskie propozycje i rozwi¹zania
praktyczne, które maj¹ ograniczyæ zawieranie ma³¿eñstw niewa¿nych. Autor,
uwzglêdniaj¹c przemiany spo³eczno-kulturowe, które przyczyniaj¹ siê do rozpadu
ma³¿eñstw, a tak¿e bior¹c pod uwagê dowiadczenia trybuna³ów kocielnych
w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstw, proponuje modyfikacjê programów i treci
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przeznaczonych do formowania narzeczonych oraz zmianê metod ich przekazywania. Zauwa¿a bowiem rozdwiêk pomiêdzy teoretycznymi za³o¿eniami przygotowania przedma³¿eñskiego a faktycznymi wyzwaniami, z którymi musz¹ zmierzyæ siê narzeczeni pozostaj¹cy pod wp³ywem wspó³czesnej kultury obcej
chrzecijañskiej antropologii i wizji ¿ycia ma³¿eñskiego. Poddaje te¿ krytycznej
ocenie sposób badania przedma³¿eñskiego.
W zakoñczeniu ks. T. Poca³ujko zebra³ wnioski i g³ówne tezy przeprowadzonych badañ. Wykaz skrótów sporz¹dzony zosta³ poprawnie, a ustalone przez
autora skróty znalaz³y zastosowanie w tekcie rozprawy. W bibliografii zosta³y
wydzielone dwie czêci: ród³a oraz publikacje zwarte i artyku³y. W ród³ach
dodatkowo wyszczególniono dokumenty soborowe (w porz¹dku chronologicznym), dokumenty papieskie (w porz¹dku alfabetycznym) w tym przemówienia
papie¿y do audytorów Roty Rzymskiej, dokumenty Kurii Rzymskiej, dokumenty
konferencji episkopatów, ród³a prawa oraz inne ród³a i zbiory prawa. Ca³oæ
pracy zamyka indeks autorów oraz spis treci.
Recenzowan¹ monografiê ks. Tomasza Poca³ujko nale¿y oceniæ bardzo wysoko, zarówno pod wzglêdem formy, jak i treci. Jej struktura jest przemylana
i uzasadniona, warsztat jêzykowy staranny, prowadzony wywód logiczny i konsekwentnie zmierzaj¹cy do osi¹gniêcia wyznaczonych we Wprowadzeniu celów
badawczych. Na szczególne uznanie zas³uguje trafnoæ i aktualnoæ wyboru tematu, który doskonale wpisuje siê w przes³anie papie¿a Benedykta XVI wyg³oszone 11 stycznia 2011 r. do audytorów Roty Rzymskiej w sprawie przygotowania
i dopuszczania do ma³¿eñstwa. Autor dobrze zrealizowa³ swoje zamierzenia badawcze, ukazuj¹c zwi¹zek miêdzy przyczynami niewa¿noci ma³¿eñstwa a prób¹
zapobie¿enia im na wczesnym etapie przed jego zawarciem. Ponadto wykaza³ siê
umiejêtnoci¹ pos³ugiwania siê metod¹ naukow¹ we wnikliwym analizowaniu
zagadnieñ prawnych, jak te¿ umiejêtn¹ systematyzacj¹ poszczególnych w¹tków
problemowych i wysuwaniem w³asnych propozycji. Reasumuj¹c stwierdzam, ¿e
recenzowana monografia jest dzie³em dojrza³ym i oryginalnym, stanowi wa¿ny
i twórczy przyczynek do badañ w obszarze prawa ma³¿eñskiego obejmuj¹cego
przygotowanie nupturientów do ma³¿eñstwa i dopuszczenie do niego, i mo¿e byæ
cenn¹ pomoc¹ duszpastersk¹ w skuteczniejszym sposobie zapobiegania zawieraniu ma³¿eñstw niewa¿nych.
ks. Lucjan wito
Olsztyn

