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Ad rei futuram memoriam w sprawach kanonizacyjnych 

Prawo kanonizacyjne skodyfikowane przez Jana Pawła II 
(konstytucja apostolska Divinus prefectionis Magister z 25 stycznia 
1983 r.1, Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych2) i objaśnione 
w instrukcji Sanctorum Mater z 17 maja 2007 r.3, przejawia dużą 
troskę o zabezpieczenie nie tylko dowodów z dokumentów, ale 
także zeznań świadków z powodu upływu stosunkowo długiego 
czasu od śmierci kandydata na ołtarze, cieszącego się opinią świę-
tości lub męczeństwa. Świadkowie mogą nie zdążyć ze złożeniem 
zeznań wskutek podeszłego wieku, choroby, dużej migracji lud-
ności (wyjazd na stałe do obcego kraju). 

Tej trosce Kongregacja dała wyraz, umieszczając w części  
V instrukcji („Zebranie dowodów ze świadków”) tytuł II: „Aby 
nie utracić dowodów” (ne pereant probationes). W tytule tym jed-

                                                

1 Zob. AAS 75(1983) 349-355 (tł. pol. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. 

Instytucje prawa materialnego. Zarys historii. Procedura, Lublin 2003², s. 506-515). 
2 Zob. AAS 75(1983) 396-403 (tł. pol. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne,  

s. 541-553). 
3 Tekst został zamieszczony: AAS 99(2007) 465-517; „Communicatio-

nes” 39(2007), nr 2, s. 221-268 (tł. pol. H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub 

eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008).  
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nak instrukcja traktuje o dwóch różnych sposobach zabezpiecze-
nia świadectw przed ich utratą. Pierwszy z nich to instytucja pra-
wna ne pereant probationes (art. 82)4, a drugi to ad rei perpetuam me-
moriam lub według poprawionej wersji ad futuram rei memoriam 
(art. 83-84)5. W tekście opublikowanym w AAS i „Communicatio-
nes” użyto terminu ad perpetuam rei memoriam, ale po wielu dysku-
sjach na zebraniu postulatorów w Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych 10 kwietnia 2008 r. przyjęto termin ad futuram rei memo-
riam6. W praktyce obu terminów można używać zamiennie, gdyż 
oznaczają to samo.  

O ile pierwszy ne pereant probationes stanowi procesową for-
mę zabezpieczenia dowodów, to drugi – na wieczną (przyszłą) 
rzeczy pamiątkę (ad rei perpetuam (futuram) memoriam) dotyczy po-
zaprocesowego zebrania i zachowania przez biskupa różnego ro-

                                                

4 Art. 82 § 1: „Biskup lub jego delegat może zastosować zasadę ne pereant 

probationes w przypadku ryzyka utraty niektórych dowodów ze świadków, 

które mają odpowiednie znaczenie (na przykład konieczność przesłuchania 

niektórych świadków w podeszłym wieku lub chorych). § 2. Na bazie wspo-

mnianej zasady, świadkowie ci mogą zostać przesłuchani także przed ukończe-

niem zbierania dowodów dokumentalnych. § 3. W celu przesłuchania takich 

świadków biskup jest zobowiązany postępować według treści art. 47-61 i art. 

86-115 tejże Instrukcji”.  
5 Art. 83 § 1: „W przypadku, gdy jakaś osoba chciałaby zostawić świade-

ctwo na temat życia lub śmierci kogoś, którego sprawa nie jest jeszcze rozpo-

częta, może przekazać biskupowi na piśmie oświadczenie ad rei perpetuam me-

moriam. § 2. Takie oświadczenie winno być podpisane przez piszącego i po-

twierdzone przez notariusza kościelnego lub cywilnego, aby mogło być przy-

jęte jako dowód w ewentualnej sprawie. § 3. Biskup zachowuje to oświadczenie 

w bezpiecznym miejscu w kurii diecezjalnej lub eparchialnej. Art. 84. Autor 

oświadczenia ad rei (futuram) perpetuam memoriam powinien być wezwany do 

złożenia zeznań w ewentualnym dochodzeniu diecezjalnym lub eparchial-

nym”.  
6 Zob. wyd. Nova Res, 2008. Tamże, art. 83-84. Podobnie na stronie inter-

netowej Kongregacji użyto wyrażenia ad futuram rei memoriam. Zob. 

/www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/index_it.htm (22 III 2010). 
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dzaju przekazów w postaci oświadczeń składanych przez osoby 
dobrze znające zmarłego w opinii świętości, męczeństwa i zna-
ków. Nasuwa się pytanie, dlaczego instrukcja niejako wyakcento-
wała ten pierwszy sposób, nadając tytuł obu sposobom: Aby nie 
utracić dowodów (ne pereant probationes)? Odpowiadając na pytanie, 
stwierdzić należy, że przecież obie formy służą temu samemu ce-
lowi, choć różnią się co do sposobu zabezpieczenia dowodów  
i wartością dowodową zebranych środków dowodowych, a także 
momentem przeprowadzenia jednego i drugiego sposobu zabez-
pieczenia dowodów przed utratą. W KPK z 1917 r. znana była 
formuła procesowego zbierania dowodów ne pereant probationes  
i wyraźnie określona w kan. 2087 § 37. W obowiązującym prawie 
biskup – według art. 82 § 3 instrukcji – winien postępować zgo-
dnie z zasadami zapisanymi w art. 47-61 i art. 86-115 tejże instru-
kcji, czyli także z zachowaniem przepisów sądowego dochodze-
nia diecezjalnego. W pierwszym komentarzu do instrukcji po-
święcono tym instytucjom zaledwie kilka stron8. Jednak o ile spo-
sób sądowy gromadzenia świadectw ne pereant probationes docze-
kał się już szerszego komentarza9, to pozaprocesowe zebranie  
i zabezpieczenie dowodów ad rei perpetuam memoriam w odniesie-
niu do osoby zmarłej w opinii świętości, męczeństwa i znaków 
wymaga w dalszym ciągu pogłębionej refleksji naukowej10. In-

                                                

7 Can. 2087. § 3: „Signata commissione et nondum edito decreto de non 

cultu, si periculum sit ne quidam oculati testes interim deficiant, concedantur 

statim litterae remissoriales ad instruendum processum apostolicum super vir-

tutibus et miraculis in specie vel super martyrio eiusdemque causa, ne pereant 

probationes”. 
8 H. Misztal, Sanctorum Mater. Komentarz, s. 96-99.  
9 H. Misztal, Ne pereant probationes, „Studia Prawnicze KUL” 2009,  

nr 1(37), s. 83-98; tenże, Stosowanie procedury „ne pereant probationes” w sprawach 

kanonizacyjnych, w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, 

red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, s. 131-154. 
10 Zob. praktyczne zobrazowanie przepisów art. 83 i 84 instrukcji: G. Bar-

toszewski, Gromadzenie i zabezpieczenie dowodów osób zmarłych w opinii świętości  

w aspekcie rozpoczęcia ich procesu beatyfikacyjnego, w: tamże, s. 23-29. 



KS. HENRYK MISZTAL  

 

36 

 

strukcja w przepisach dotyczących ad perpetuam rei memoriam nie 
powołuje się na konkretny precedens z dawnego prawa, gdyż 
KPK z 1917 r. nie przypisywał zdobytym w tego rodzaju postępo-
waniu dokumentom wartości dowodowej. Znał tę instytucję jed-
nak już Benedykt XIV, a jurysprudencja Kongregacji po reformie 
spraw dawnych przez Piusa XI w 1930 r., który szerzej interpreto-
wał przepisy KPK z 1917 r. w stosunku do dokumentów w spra-
wach dawnych, dopuściła do zbierania i wykorzystywania w tzw. 
historycznych sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych także 
pozasądowe dokumenty11. Artykuły 83-84 instrukcji opierają się  
z pewnością na ustawodawstwie Piusa XI i uwzględniają jurys-
prudencję Kongregacji z lat 1930-2007. 

1. ETYMOLOGIA POJĘCIA 

Stara formuła rzymska „na wieczną rzeczy pamiątkę” (ad per-
petuam rei memoriam) w potocznym rozumieniu ma wiele znaczeń, 
kojarzonych z zabezpieczaniem dowodów pamięci, ale nie zawsze 
chodziło o pojęcie prawne. Z pewnością już w starszych od rzym-
skiej cywilizacjach zachowaniu pamięci służyły jaskinie z rysun-
kami czy malowidłami sprzed tysięcy lat, grobowce i piramidy 
(faraonów), świątynie (egipskie, greckie i rzymskie), kurhany  
(u ludów Europy, Azji, Ameryki, w kulturach rzymskiej i grec-
kiej), pisma hieroglificzne rejestrujące historię zwycięstw czy ży-
cia władców (napisy na ścianach świątyń czy papirusy).  

Na łacińskie wyrażenie ad perpetuam rei memoriam składa się 
kilka ważnych pojęć. Pierwsze z nich pochodzi od przymiotnika 
perpetuus – nieprzerwany, ciągły, stały, trwały wieczysty. Zwła-
szcza słowo perpetuum w rozumieniu wieczystości odnoszono za-
równo do historii (perpetua historia), jak i prawa (lex perpetua et 
aeterna), czy do czasu (in perpetuum). Najogólniej przez wieczyste 
(perpetuum) rozumiano to wszystko, co zasługiwało na uwiecznie-

                                                

11 Zob. szersze studium: H. Misztal, „Causae historicae” w postępowaniu bea-

tyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981. 
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nie i nie miało końca (quia perpetuum est, quo finem non habet)12. 
Innym istotnym słowem w tejże formule jest rzeczownik memoria 
– pamięć, wspomnienie, pamiątka. Etymologicznie w średniowie-
czu rozumiano go bardzo szeroko, jako monumentum, sepulrum 
(pomnik, grób) memoriae (przemówienia, wspomnienia), ecclesia 
(kościół), sacellum (kaplica), altare (ołtarz), anniversarii sanctorum 
(rocznice świętych), diploma (dokument), charta, notia (karta, wia-
domość)13. Jednak ściśle wyraz memoria rozumiano jako zdolność 
umysłu do poznania rzeczy i jej upamiętnienia. Innymi słowy, cho-
dzi o rzecz przez nas poznaną i upamiętnioną jako już przeszłą, 
ale teraz na nowo przywołaną do naszej pamięci14. W Piśmie 
Świętym Starego Testamentu spotykamy się ze zjawiskiem korzy-
stania z różnego rodzaju źródeł, zapisanych na wieczną rzeczy 
pamiątkę, z których natchniony autor korzystał przy spisywaniu 
danej księgi15. W Nowym Testamencie spotykamy się ze zjawi-
skiem spisywania ustnych przekazów Ewangelii o Chrystusie16. 
Formuła ad perpetuam rei memoriam znalazła w historii wiele 
znaczeń, odbiegających od prawnego jej znaczenia. Nie będą one 
jednak przedmiotem tejże refleksji17. 

                                                

12 Lexicon totius latinitatis ab Egiodio Forcellini […] emandatius et auctius me-

lioremque in formam redactum, vol. 3 curante Francisco Corradini, Pataviii 1930,  

s. 216; Thesaurus linguae latinae editus auctoritate et cosilio Academiarum Quinque 

Germanicarum Berolinensis Gottigensis Lipsiensis Monacensis Vindoboniensis, vol. VIII, 

fasc. I, Lipsiae in Aedbus B.G. Teubneri MDCCCCXXVI, s. 666-668. 
13 Du Cange, Glosarium mediae et infime latinitatis, IV Band, Akademische 

Druck-U. Verlagsanstalt, Graz-Austria 1954, s. 335-337. 
14 Lexicon totius latinitatis ab Egiodio Forcellini, s. 215-216. 
15 Nie sposób przeprowadzać tu szerszego wywodu, ale dla przykładu 

wystarczy spojrzeć na wstęp do Pierwszej Księgi Królewskiej czy Pierwszej  
i Drugiej Księgi Kronik. Zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najno-
wszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opr. Zespół Biblistów 
Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła 2005, s. 619-620; 727-728. 

16 Tamże, wstępy zamieszczone na s. 2125-2127. 
17 Tą formułą rozpoczynano bulle papieskie. Zob. praktyczne zastosowa-

nie współcześnie w wszelkiego rodzaju próbach uwiecznienia jakichś zdarzeń, 
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Gdy chodzi o pojawienie się w prawie formuły ad perpetuam 
rei memoriam to jest pewne, iż została ona zapisana w Kodeksie Ju-
styniańskim (528–534), w tytule: De veteri iure enucleando et auctori-
tate iuris prudentium qui in digestis referuntur18 wchodzącym w skład 
Corpus iuris civilis. Cesarz Justynian Wielki, pisząc do urzędnika, 
któremu zlecił opracowanie kompilacji (zbioru praw), wyraża 
przekonanie, że zebrane w Digestach dawne prawa będą służyć 
studiującym i jednocześnie stanowić dowody genezy władzy 
cesarskiej. Innymi słowy, chodziło mu o to, aby Digesta zebrane  
w 50 rozdziałach przetrwały dla pokoleń19. W średniowieczu 
przez słowo memoria rozumiano także schemat prowadzenia spra-
wy sądowej (litis iudicandae instructio)20 lub pisma pomocnicze, 
sporządzone na sposób oświadczeń (wspomnień), które dołącza 
się do akt sprawy głównej21. Natomiast przez słowo memorialia ro-
zumiano pisma, które służą prowadzeniu procesu, lub w kontra-
ktach i testamentach jako akta publiczne, czyli dokumenty sporzą-
dzane przez notariuszy22.  

                                                                                                     

jak medale Ad perpetuam rei memoriam (Wojewoda Poznański przyznaje osobom 
przyczyniającym się do rozwoju regionu, prezentującym szczególne przywią-
zanie do etosu pracy, propagującym postawy obywatelskie, sumienność, zaan-
gażowanie w działalność społeczną, wychowawczą, a także edukacyjną), dedy-
kuje się księgi pamiątkowe profesorom Ad perpetuam rei memoriam (z okazji 
urodzin i in.), prowadzi się różnego rodzaju kroniki, kolekcje fotograficzne, fil-
mowe, krajoznawcze uwiecznione w różnych formach zapisu, które są nazy-
wane tą formułą. 

18 CJ.1.17.0. 
19 CJ.1.17.1.14: „Imperator Justinianus: Haec omnia igitur deo placido fa-

cere tua prudentia una cum aliis facundissimis viris studeat et tam subtili quam 
celerrimo fini tradere, ut codex consummatus et in quinquaginta libros dige-
stus nobis offeratur in maximam et aeternam rei memoriam deique omnipoten-
tis providentiae argumentum nostrique imperii vestrique ministerii gloriam”. 

20 Du Cange, Glosarium mediae et infime latinitatis, s. 336.  
21 Tamże, s. 336: „Quod dictae Memoriae seu scripturae per modum Me-

moriarum processui principali iungerentur’’. 
22 Tamże, s. 337. 
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Prawo kanoniczne w dużej mierze przejmowało instytucje 
prawa rzymskiego. Zasady prawa rzymskiego nie były jednak au-
tomatycznie inserowane na teren prawa kanonicznego, spotykały 
się nawet z okresami jawnego sprzeciwu, to jednak wywarły prze-
możny wpływ na jego kodyfikacje23. W tym miejscu nie zajmuje-
my się zagadnieniem pojawienia się tej formuły w prawie kanoni-
cznym w ogóle, ale ograniczamy się do prawa kanonizacyjnego, 
które znało od wieków instytucję dokumentów sporządzonych ad 
perpetuam memoriam24. 

2. ROZWÓJ INSTYTUCJI AD PERPETUAM REI MEMORIAM  

W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH 

W czasie pierwotnych form kanonizacji zazwyczaj nie zacho-
dziła potrzeba zabezpieczania dowodów ich świętości, gdyż lud 
spontanicznie i bezpośrednio po śmierci świętych męczenników 
czy wyznawców oddawał im kult przy czynnej asystencji i apro-
bacie biskupa. Nie prowadzono też specjalnych dochodzeń przed 
kanonizacją z wyjątkiem spraw dawnych, gdy po upływie pewne-
go czasu rodziły się wątpliwości w odniesieniu do miejsca grobu 
świętego lub autentyczności jego relikwii25. Powstające wtedy akta 
męczenników (acta martyrum), zbiory cudów (raccoltae miraculo-
rum), żywoty (vita), biografie (biograhiae), historie (historiae) należy 
traktować jako rodzaje literatury hagiograficznej i je oceniać w świe-
tle krytyki historycznej. Stanowiły one jakieś zabezpieczenie pamięci 
o świętych męczennikach i wyznawcach, ale nie były postrzegane 
jako akta służące procesom kanonizacyjnym, choćby z uwagi na 

                                                

23 Zob. A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 20072, zwł. Obszary 
wzajemnego przenikania, s. 17-63.  

24 Benedictus XIV [P. Lamberini], De Servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione, 7 voll., Prati 1839-1842, vol. III cap. 10, n. 12 [dalej: Benedictus 
XIV, III, 10, 12]. 

25 H. Misztal, „Causae historicae”, s. 18-19. 
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fakt, iż takich procesów jeszcze nie prowadzono26. W okresie ka-
nonizacji dokonywanych przez przeniesienie (translatio) i wynie-
sienie ciała kandydata na ołtarze (elevatio) spotykamy się już z fak-
tycznym gromadzeniem dowodów dotyczących cnót, męczeń-
stwa czy kultu, ale nie mamy żadnych poszlak, że używano for-
muły ad perpetuam rei memoriam.  

Już w okresie średniowiecza można mówić o wkradaniu się 
pewnych nadużyć w spontaniczny kult zmarłych w opinii świę-
tości. Dlatego papieże Klemens VIII (1592-1605) i Paweł V (1605-
1621), a wreszcie Urban VIII (1623-1644) postanowili im zapo-
biegać. Najskuteczniej uczynił to Urban VIII w przeprowadzonej 
reformie i kodyfikacji prawa kanonizacyjnego w latach 1625-1634. 
W kodyfikacji Urbana VIII zarówno dekret Kongregacji Inkwizycji 
z 13 marca 1625 r., jak i konstytucja Caelestis Hierusalem cives z 5 lipca 
1634 r. zakazały gromadzenia różnego rodzaju oznak kultu przed 
decyzją Stolicy Apostolskiej o beatyfikacji czy kanonizacji. Użyto 
tam słów: „Postanawiamy i zarządzamy, aby obrazy jakichkol-
wiek osób zmarłych w opinii świętości czy męczeństwa, aby inne 
oznaki kultu tych osób, nie były umieszczane w kościołach i kapli-
cach, oratoriach zakonów i instytutów, zanim Stolica Apostolska 
nie dokona aktu kanonizacji lub beatyfikacji, a jeżeli takie oznaki 
kultu gdzieś istnieją, powinny być usunięte [...] ponadto zabra-
niamy rozpowszechniania książek i druków opisujących czyny, 
cuda, objawienia i inne łaski wyżej wymienionych osób bez cen-
zury uprzedniej ordynariusza [...] zabraniamy [...] umieszczania 
przy grobach wymienionych osób tablic dziękczynnych za łaski 
otrzymane za ich pośrednictwem”27. Owszem w tejże konstytucji 
papież dodał, iż usunięte z kościołów i kaplic przedmioty kultu 
powinny być zbierane za aprobatą ordynariusza i umieszczane  
w miejscu zabezpieczonym, oddzielonym od kościoła, na wypa-

                                                

26 Tak wynika z badań A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi nell' 
antichità cristiana, „Antonianum” 52(1977), s. 38-80. 

27 Tekst znajduje się w Codex pro postulatoribus, Ed. Lauri–Fornari–Santa-
relli, Roma 19294, s. 283-286. 
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dek ewentualnej kanonizacji28 i zrobił wyjątek od zasady usuwa-
nia objawów kultu publicznego w odniesieniu do spraw dawnych 
prowadzonych drogą kultu (casus exceptus)29.  

Papież Innocenty XI dekretem De processibus aliisque z 15 paź-
dziernika 1678 r. zaaprobował 14 reguł procesowych przygotowa-
nych przez Kongregację Obrzędów30. W porównaniu z encykliką 
z 1631 r. Innocenty XI zaostrzył przepisy dotyczące gromadzenia 
dowodów ad perpetuam rei memoriam i zabronił włączania do akt 
procesowych jakichkolwiek pozasądowych zeznań świadków. 
Przez to pozbawił zeznania pozasądowe wartości dowodowej  
w sprawach kanonizacyjnych (reguła IX). W ten sposób obniżył 
rangę gromadzonych świadectw, które dzisiaj nazywamy ad per-
petuam rei memoriam. Dlatego już w tamtym czasie zrodziły się 
uprzedzenia do dokumentu jako środka dowodowego w spra-
wach kanonizacyjnych. 

Problem utraty wartości dowodowej różnego rodzaju doku-
mentacji w odniesieniu do spraw dawnych zauważył Benedykt 
XIV (1740-1758) i próbował go złagodzić. Wprowadził w spra-
wach dawnych tzw. dowodzenie pomocnicze (probatio subsidiaria). 
Dowodzenie pomocnicze miało być zastosowane w odniesieniu 
do dowodzenia cnót heroicznych, męczeństwa i cudów. O ile  
w sprawach zwyczajnych (non cultu) cnoty należało udowadniać 
na podstawie zeznań świadków naocznych, a zeznania świadków 
ze słyszenia mogły w tym przedmiocie stanowić tylko wsparcie 
dowodowe (adminiculum probationis), to w sprawach dawnych 
(prowadzonych zazwyczaj via cultus) dopuszczał wprost, aby do-
wodzenie cnót mogło się opierać na zeznaniach świadków także 

                                                

28 „[...] in secreto aliquo seorsim ab ecclesia loco custodire, ibidemque iam 
amota collocare et asservare. Ut, in quando Dominum talium virirum merita 
beatificationis seu canonizationis honore in terris decorare voluisset, extarent 
huiusmodi Sanctitatis qualescumque probatione Apostolacie Sedisiudicio tunc 
examinandae” (tamże, s. 289). 

29 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 161-164. 
30 Codex pro postulatoribus, s. 295-300.  
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ze słyszenia31. Dekretem zaś z 1741 r. wprowadził możliwość 
posługiwania się w tych sprawach dowodzeniem pomocniczym 
zarówno w sprawach kultu starożytnego (via cultus), jak i prowa-
dzonych drogą zwyczajną (non cultu)32. Dopuścił on możliwość 
połączenia zeznań świadków ze słyszenia z różnego rodzaju przy-
czynkami dowodowymi (przez nie rozumiał źródła pisane). Takie 
zestawienie środków dowodowych według dekretu powinno do-
starczyć „roztropnemu sędziemu” odpowiedniej pewności wyma-
ganej w tych sprawach, a więc na tyle, aby można było przejść do 
dalszych stadiów procesu, tj. do dowodzenia cudów. Używano 
wtedy formuły: „cnoty zostały na tyle udowodnione, że można 
przejść do aprobaty cudów”33. W odniesieniu jednak do doku-
mentów sporządzonych ad perpetuam rei memoriam nadal wyraźnie 
odmawiał im wartości dowodowej, powołując się na dotychczaso-
wą doktrynę kard. De Laurea34. Pełna moc dowodowa dokume-
ntu uzależniona była od jego pozyskania na drodze sądowej i po 
złożonej przysiędze w trakcie procesu35. 

Taka praktyka Kongregacji trwała przez wieki - nie przywią-
zywano większej wagi do dokumentacji zebranej w związku  
z prowadzoną sprawą beatyfikacyjną czy kanonizacyjną. Dopiero 
papież Pius X (1903-1914) 26 sierpnia 1913 r. wydał dekret De Ser-
vis Dei, dotyczący dokumentu jako środka dowodowego w tych 

                                                

31 Benedictus XIV, III, 1. 
32 J.L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di 

Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), w: „Ius Ecclesiae”, Rivista In-
ternazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè 
Editore, Vol. X , nr 5 (1993), s. 545-594. 

33 „[...] haec ferme formula respondeant: Virtutes in gradu heroico, aut 
martyrium ita probari, ut tutto procedi possit ad ulteriora: nimirum ad discu-
sionem miraculorum, in casu et ad effectum de quo agitur” (Codex pro postulato-
ribus, s. 302). 

34 Benedictus XIV, III, 10, 12. 
35 I. Noval, Commentarium Codicis Iuris Canonici, Liber IV, pars II, De causis 

beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum, Augustae–Taurinorum–
Romae 1932, s. 128-130. 
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sprawach. Polecił, aby już w procesie informacyjnym gromadzić 
wszystkie dokumenty odnoszące się zarówno do spraw dawnych, 
jak i nowych i upominać przechowujących tego rodzaju doku-
menty, aby je przekazywali do trybunału prowadzącego postępo-
wanie. Ponadto ordynariusze mogli też przesłuchać archiwariu-
szy i bibliotekarzy dla celów procesowych, aby kwerenda była za-
kończona przed wprowadzeniem sprawy (ante introductionem cau-
sae). Zatem z tych przepisów wynika jasno, iż chodziło o urzędo-
we zebranie całej dokumentacji znajdującej się u prywatnych wła-
ścicieli, czy też w archiwach i dołączenie do akt procesowych 
przesyłanych do Kongregacji przed wprowadzeniem sprawy (ante 
introductionem causam). Dokumentacja wraz z zeznaniami świad-
ków stanowiła materiał do opracowania streszczenia (summarium) 
przygotowanego na kolejne zebrania kongregacji (antepraeparato-
ria, praeparatoria, generalis)36.  

W KPK z 1917 r. pominięto dwa podstawowe dla dowodze-
nia postanowienia tego prawa, a mianowicie, że nie tylko w spra-
wach dawnych, ale także w nowych należy gromadzić i posługi-
wać się jako środkami dowodowymi „wszystkimi dokumentami 
wydanymi drukiem, a także rękopisami” (nr 2 dekretu De Serwis 
Dei z 26 sierpnia 1913 r.) i że we wszystkich sprawach będących 
w toku postępowania należy zbadać całą dokumentację pisaną (nr 
7 tegoż dekretu)37. KPK z 1917 r., niestety, też nie zniósł w pełni 
zastrzeżeń starej doktryny do dokumentu jako środka dowodo-
wego w sprawach kanonizacyjnych. Powołując się na ustawoda-
wstwo Urbana VIII z 12 marca 1631 i Innocentego XI z 15 paź-
dziernika 1678 r. § 2 nr 9°, KPK z 1917 r. wprost odmówił wartości 
dowodowej niektórym dokumentom38. Oto w kan. 2033 § 1 odmó-

                                                

36 AAS 5(1913) 436-438. Dzisiaj czynności zebrania dokumentacji należą 
do miejscowego biskupa. Zob. H. Misztal, Introductio causae, w: Encyklopedia ka-
tolicka, Lublin 1997, t. 7, kol. 359-360. 

37 F. Veraja, Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione  
e guida pratica, Libreria Editrice Vaticana 1992, s. 12-13. 

38 Zob. KPK z 1917 r., przypis do kan. 2033 § 1. 
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wił wartości dowodowej w sprawie cnót lub męczeństwa wszy-
stkim pozasądowym pismom podpisanym przez ich autorów, czy 
także wniesionych przez tych przesłuchanych w procesie na 
wniosek postulatora, czy tych, których postulator przedstawił do 
przesłuchania39. To samo dotyczyło mów pogrzebowych, nekrolo-
gów sporządzonych manualnie lub wydrukowanych po śmierci 
kandydata na ołtarze, a jeszcze bardziej, jeśli jakieś oświadczenia 
wniesione na piśmie pochodzące nawet od osób godnych wiary, 
jeśli nie byłyby przedłożone z własnej woli, ale za namową przy-
jaciół osoby jeszcze żyjącej40. Jak widać, tego rodzaju stanowisko 
KPK z 1917 r. wynikało z dekretu Innocentego XI z 15 listopada 
1678 r., w którym powołując się na prawo Urbana VIII z 12 marca 
1631 r. zabronił on włączania do akt procesowych jakichkolwiek 
pozasądowych zeznań świadków41. Także Benedykt XIV takim 
pismom oraz ustnym oświadczeniom pozasądowym odmawiał 
mocy dowodowej w sprawach cnót czy męczeństwa42. Ponadto 
KPK z 1917 r. w kan. 2035 postanawiał, iż inne dokumenty 
(historiae) tylko wtedy mogły być uważane za dokumenty, jeśli 
zostały pozyskane metodą procesową (innymi słowy, jeśli się 
znajdują w aktach procesu, które mają wartość dokumentu publi-
cznego), a posługiwanie się nimi przez osoby posiadające duży 
autorytet w społeczeństwie mogły jedynie świadczyć o autenty-

                                                

39 Kan. 2033 § 1: „Testimonia extraiudicialia scripto consignata sive ab iis 
quos postulator in processu interrogari curaverit circa virtutes et martyrium 
Servi Dei, sive ab aliis quos postulator interrogandos proposuerit, etsi in proce-
ssibus afferantur, recenseri tamen nequeunt inter documenta quae in iudicio de 
Servi Dei sanctitate vel martyrio vim probativam habent”. 

40 Kan. 2033 § 2: „Nec elogia funebria et necrologia illico post mortem Ser-
vi Dei exarata vel typis edita legitimam probationem constituunt. § 3. Multo-
que minus testimonia virorum quamvis illustrium circa virtutes et opera Servi 
Dei non sponte, sed amicorum precibus, eo adhuc vivente, scripto tradita”. 

41 I. Noval, Commentarium, s. 131. 
42 Benedictus XIV, III, 10, 18. 



AD REI FUTURAM MEMORIAM 45 

czności i powadze tych dokumentów43. Dokumenty publiczne sta-
nowiły pełny dowód tylko w odniesieniu do tych faktów, które 
wprost i bezpośrednio poświadczały44. Dlatego wspomniane  
w kan. 2033 i 2035 dokumenty pozasądowe, jako niepubliczne, nie 
mogły stanowić dowodu w sprawach cnót czy męczeństwa45. Po 
wejściu w życie ustawodawstwa Piusa XI w odniesieniu do spraw 
dawnych (1930)46 w praktyce sędzia dopuszczał w sprawach 
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych pozasądowe zeznania jako 
wsparcie dowodowe dla wyjaśnienia różnych kwestii wątpli-
wych47. W sprawach dawnych, zwanych wtedy historycznymi 
(causae historicae), zbierano oświadczenia pozasądowe, zaprzysię-
żone i sporządzone przez notariusza kurii, proboszcza lub innego 
kapłana według przygotowanych kwestionariuszy. Niektórzy  
z autorów przyznawali tego rodzaju oświadczeniom pełną war-
tość dowodową48 i rzeczywiście positiones wielu spraw history-
cznych znajdujących się w Archiwum Kongregacji w Rzymie 
wskazują na praktykę zbierania wszystkich dokumentów, także 
pozasądowych, niezaprzysiężonych, skierowanych do osób trze-
cich, oświadczeń osób znających kandydata na ołtarze, a sporzą-
dzone już po jego śmierci. Relatorzy spraw na zarzuty wynikające 
z dawnego KPK (kan. 2033 i 2035), że nie powinno się tych pism 
brać pod uwagę, argumentowali, iż trudno na pogrzebie publi-

                                                

43 Can. 2035 § 1: „Historiae non habent vim documentorum, nisi docu-
mentis innixae in processu exhibitis. § 2. Si qui magnae auctoritatis viri his do-
cumentis usi sint eaque probaverint, eorum testimonium afferri debet tantum 
ad confirmandam documentorum authenticitatem et auctoritatem”. 

44 Can. 1816: „Documenta publica fidem faciunt de iis quae directe et 
principaliter in eisdem affirmantur”. 

45 I. Noval, Commentarium, s. 133. 
46 Pii Papae XI, Motu prioprio «Già da qualche tempo», 6 febr. 1930, AAS 

22(1930) 87-88. 
47 S. Indelicato, Le basi giuridiche del processo di beatificazione, Roma 1944,  

s. 109. 
48 M. Machejek, Metodologia Urzędu Historyczno-Hagiograficznego, „Biuletyn 

Informacyjny Postulatorskiego Ośrodka Studiów” 10(1976), s. 31-35. 
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cznie mówić nieprawdę, uwidaczniając cnoty czy męczeństwo, 
skoro słowa mów pogrzebowych są wygłaszane publicznie przez 
ludzi wiarygodnych i świeżo po śmierci, a więc w chwili, gdy słu-
chacze wiele wiedzą o zmarłym w opinii świętości i nie można 
wprost podawać faktów nieprawdziwych. Podawano też argu-
ment, iż wartość dowodowa tego rodzaju świadectw wzrasta, jeśli 
są niezależne od siebie i zgadzają się co do merytorycznej treści, 
jeśli biografie są oparte na zeznaniach świadków naocznych. Pra-
ce Sekcji Historycznej przy Kongregacji Obrzędów powołanej 
przez Piusa XI wspomnianym motu proprio z 1930 r. zmieniły na 
bardziej ufne spojrzenie na dokument jako środek dowodowy  
w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, rozszerzyły po-
jęcie dokumentu jako środka dowodowego z dokumentów jedy-
nie publicznych na dokumenty prywatne, których wiarygodność  
i autentyczność da się udowodnić. Prace Sekcji ukazały, iż rozwój 
nauki pozwala na lepsze zastosowanie krytyki historycznej doku-
mentów gromadzonych w tychże sprawach49. 

3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

KPK z 1983 r. dopuszcza dowód z dokumentu w każdego ro-
dzaju procesie, bez względu na to, czy chodzi o dokument publi-
czny, czy prywatny50. Nie ma więc wątpliwości, iż w procesie bea-
tyfikacyjnym dowód z dokumentów posiada określone znaczenie 
dowodowe.  

3.1. WARTOŚĆ DOWODOWA DOKUMENTU W SPRAWACH 
KANONIZACYJNYCH 

W nowym KPK z 1983 r. dowód z dokumentów (kan. 1539) 
został umieszczony na pierwszym miejscu, przed zeznaniami 
świadków. Po tylu wiekach braku zaufania, została mu przyznana 
wreszcie wartość dowodowa. Kodeks wyróżnia dokumenty publi-

                                                

49 H. Misztal, „Causae historicae”, s. 126-130. 
50 Kan. 1539; podobnie w KKKW o dokumencie, zob. kan. 1220-1227. 
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czne i prywatne, kościelne i świeckie. Przez publiczne dokumenty 
kościelne prawo rozumie te, „które sporządziła osoba publiczna 
wykonując w Kościele swoje zadania, z zachowaniem formalności 
przepisanych prawem” (kan. 1540 § 1). Przez publiczne doku-
menty świeckie rozumie się te, „które według ustaw każdego z 
osobna miejsca, jako takie są uznawane przez prawo” (kan. 1540 § 
2). „Pozostałe dokumenty są prywatne” (kan. 1540 § 4). Kodeks 
rozróżnia dokumenty oryginalne i autentykowane kopie (kan. 
1544), prawdziwe i sfałszowane, nienaruszalnej wartości i znie-
kształcone, dotknięte wadą (wytarte, poprawione, zawierające 
dopiski – kan. 1543). Wartość dowodowa dokumentów zależy od 
ich rodzaju i cech określonych w prawie. Dokumenty publiczne 
cieszą się presumpcją wiarygodności i mają moc dowodową we 
wszystkim, co się w nich stwierdza wprost i zasadniczo, do-
kumenty prywatne zaś mają taką moc dowodową przeciwko au-
torowi lub temu, kto go podpisał, i posiadającym od nich sprawę, 
jak przyznanie pozasądowe; a przeciwko obcym mają taką moc, 
jak oświadczenia stron (kan. 1542). Dokumenty przedstawione  
w sądzie, aby miały moc dowodową, powinny być przedstawione 
w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie i złożone w kancelarii 
trybunału (kan. 1544). Nikt nie ma obowiązku przedkładać doku-
mentów, które nie mogą być ujawnione bez niebezpieczeństwa 
szkody albo bez niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy, jaką na-
leży zachować przepis kan. 1546 § 1. W procesie kanonizacyjnym 
często chodzi o dokumenty wystawiane przez lekarzy czy adwo-
katów, którzy są związani tajemnicą zawodową. W literaturze 
podnosi się ten fakt i podsuwa się możliwość zwolnienia z taje-
mnicy zawodowej przez osoby, których ona dotyczy51. Ustawo-
dawstwo Jana Pawła II w sprawach kanonizacyjnych powróciło 
do wprowadzonej już przez Piusa X normy, iż należy zebrać  
i włączyć do akt sprawy także nowej wszystkie dokumenty odno-

                                                

51 R. Rodrigo (Manuale per istruire i processi di canonizzazione, Roma 19912,s. 

311) twierdzi, że w procesie kanonizacyjnym osoba zainteresowana może 

zwolnić lekarza lub innego biegłego z tajemnicy zawodowej. 
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szące się w jakikolwiek sposób do sprawy52. Dokument w spra-
wach kanonizacyjnych jest rozumiany bardzo szeroko, tj. obejmu-
je wszystkie pisemne środki dowodowe (dyplomy, pisma własne 
kandydata na ołtarze, pisma narracyjne jego dotyczące, korespon-
dencję, zapiski czy notatki prasowe, historie, życiorysy, biografie, 
kroniki, wiadomości gazetowe itp.)53. Zbiera się wszelkiego ro-
dzaju mapy, plany, fotografie, obrazy i rzeźby, a także taśmy ma-
gnetofonowe czy płyty gramofonowe. Wartość dowodowa doku-
mentacji jest oceniana na szczeblu diecezjalnym przez biegłych 
historyków, a w Kongregacji przez konsultorów historyków, któ-
rym m.in. stawia się pytania odnośnie do autentyczności, wartości 
historycznej i wystarczalności zgromadzonej dokumentacji54. 
Kwerenda prowadzona w celu zebrania i zabezpieczenia dowo-
dów w sprawach kanonizacyjnych obejmuje dosłownie wszystko, 
co może mieć związek ze sprawą. Instrukcja z 2007 r. w art. 83 i 84 
przypomniała o możliwości zbierania oświadczeń świadków, 
które traktuje się następnie w procesie jako dokumenty. Przepisy 
te wymagają szczegółowej analizy. 

3.2. PYTANIE O NATURĘ OŚWIADCZEŃ  
AD FUTURAM REI MEMORIAM 

Instrukcja przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywa-
nia świadectw na temat życia i śmierci osób zmarłych w opinii 
świętości zamieściła w tytule II „Aby nie utracić dowodów” części 
V „Zbieranie dowodów ze świadków” (art. 83 i 84). Powstaje py-

                                                

52 DpM, 2, 3. 
53 H. Misztal, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura. Congregazione 

delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, Libreria 

Editrice Vaticana 2005, s. 254-256. 
54 Zob. H. Misztal, De revisione scriptorum, quae servi Dei publice ediderunt, 

in nova procedura canonizationis, „Monitor Ecclesiasticus” 1987, I-II, s. 239-252; 

tenże, Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych, 

„Częstochowskie Studia Teologiczne” 5(1977), s. 213-237; tenże, Wartość dowo-

dowa dokumentów według jurysprudencji rotalnej, „Roczniki Telogiczno-Kanoni-

czne” 24(1982), z. 5, s. 115-123. 
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tanie, czy te oświadczenia należy uznać za zeznania świadków, 
czy przyjąć jako dokumenty? Nie ulega wątpliwości, że świade-
ctwa, o których jest tu mowa, należy zaliczyć do dokumentów. 
Nie są one bowiem zebrane podczas procesu, ale są złożone przez 
świadków naocznych życia i śmierci, podpisane przez nich i za-
wierają poświadczenie autentyczności podpisu. Jeżeli dokumenty 
są zgromadzone w procesie, mają rangę dokumentów publicznych, 
gdyż zgodnie z kan. 1540 § 1 sporządza je osoba publiczna, 
wykonując w Kościele swoje zadania, z zachowaniem formalności 
przepisanych prawem. W literaturze komentującej przepisy kan. 
2033 i 2035 KPK z 1917 r. zaliczano je do dokumentów zebranych 
pozasądowo (ad perpetuam rei memoriam)55. Nie ulega także wątpli-
wości, że oświadczenia, o których mowa w art. 83 instrukcji nale-
ży uznać za pozasądowe, czyli prywatne. Jednak aby mogły być 
przyjęte jako dowód w ewentualnej sprawie, winny być podpi-
sane przez piszącego i potwierdzone przez notariusza kościelnego 
lub cywilnego (art. 83 § 2). Podpis oświadczającego potwierdzony 
przez notariusza nie czyni tegoż oświadczenia dokumentem pu-
blicznym. Jest to dokument prywatny, ale posiadający potwier-
dzenie autentyczności podpisu. Zatem zgodnie z kan. 1542 ma 
moc dowodową przeciwko autorowi lub temu, kto go podpisał,  
i posiadającym od nich sprawę taką, jak przyznanie pozasądowe. 
Przeciwko zaś obcym ma taką moc, jak oświadczenia stron nie-
będące przyznaniem się (kan. 1536 § 2). Oznacza to, iż w spra-
wach dotyczących dobra publicznego moc dowodowa podlega 
ocenie sędziego, który uwzględnia pozostałe okoliczności sprawy. 
Nie może on im jednak przyznać mocy pełnego dowodu, chyba że 
dochodzą inne elementy, które je wzmacniają. Nie ulega wątpli-
wości, iż sprawy kanonizacyjne należą do spraw publicznych, 
dlatego należy zbierać wspomniane oświadczenia, które z kolei są 
oceniane w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przez konsulty 
historyków czy medyków i teologów. 

                                                

55 I. Noval, Commentarium, s. 131-133. 
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Jeżeli autorzy tych oświadczeń zostaną później przesłuchani 
w czasie dochodzenia diecezjalnego zgodnie z art. 84 instrukcji, to 
ich zeznania mają także charakter wyjaśnień do złożonych 
oświadczeń. Poza tym można je poszerzyć o odpowiedzi na inne 
pytania wysunięte przez promotora a zadane przez delegata bis-
kupiego. Taka sytuacja możliwości przesłuchania w charakterze 
świadka osoby składającej uprzednio oświadczenie w sprawie 
życia i śmierci kandydata na ołtarze ma duże znaczenie w spra-
wach kanonizacyjnych. Wypływa to z faktu, iż otrzymujemy  
w tym przypadku niejako podwójny dowód. Oświadczenie jest 
traktowane jako dokument prywatny, natomiast przesłuchanie 
autora tegoż oświadczenia przed trybunałem, według pytań uło-
żonych przez promotora sprawiedliwości, może znacznie przy-
czynić się do wydobycia ze świadka szerszych i bardziej szcze-
gółowych zeznań. Stanowią one dowód z zeznań świadków na-
ocznych, który posiada większą moc dowodową aniżeli oświad-
czenie traktowane jako dokument prywatny. W połączeniu oba 
środki dowodowe przyczyniają się znacznie do wyjaśnienia przed-
miotu dowodzenia. 

Formułę ad futuram rei memoriam można stosować nie tylko  
w dochodzeniu diecezjalnym w odniesieniu do beatyfikacji, ale 
także i do kanonizacji, jeśli w diecezji prowadzi się dla przykładu 
proces w sprawie domniemanego cudu zdziałanego po beatyfi-
kacji. 

3.3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE FORMUŁY  
AD FUTURAM REI MEMORIAM 

Prawo pozwala gromadzić i zabezpieczać dowody w formie 
przepisanej przez instrukcję czy to w art. 82 ne pereant probationes 
(procesowo), czy w art. 83-84 ad perpetuam (futuram) rei memoriam 
(pozasądowo). Jeśli chodzi o formułę ad perpetuam (futuram) rei me-
moriam, to już wstępnie należy zwrócić uwagę, iż pozostaje ona  
w pewnej relacji do art. 8 § 1 instrukcji, w którym czytamy, że do 
postulatora „należy zebranie dokumentacji na temat opinii świę-
tości lub męczeństwa i na temat opinii znaków oraz należy do ni-
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ego zaprezentowanie tej dokumentacji w imieniu powoda właści-
wemu biskupowi”. Artykuł ten dotyczy sytuacji, kiedy jest już po-
wołany postulator, który do prośby o wszczęcie postępowania 
(supplex libellus) dołącza dowody na temat opinii świętości lub 
męczeństwa i na temat opinii znaków. Powstaje pytanie: czy mo-
żna stosować formułę ad perpetuam (futuram) rei memoriam przed 
powołaniem postulatora? Zdecydowanie należy odpowiedzieć 
pozytywnie, gdyż kompetentnym do przyjmowanie oświadczeń 
jest biskup właściwy do prowadzenia ewentualnej sprawy.  

Godne uwagi jest także to, że instytucja ad futuram rei memo-
riam nie dotyczy działań Komisji Historycznej, która według art. 
68 § 2 ma za zadanie „poszukiwanie i zbieranie wszystkich 
dotychczas nieopublikowanych pism sługi Bożego, jak również 
wszystkich dokumentów historycznych, czy to manuskryptów, 
czy drukowanych, które w jakikolwiek sposób dotyczą sprawy”. 
Natomiast art. 83 § 1 instrukcji bierze pod uwagę jedynie fakt, 
„gdy jakaś osoba chciałaby zostawić świadectwo na temat życia 
lub śmierci kogoś, którego sprawa nie jest jeszcze rozpoczęta, mo-
że przekazać biskupowi na piśmie oświadczenie ad futuram rei me-
moriam”. Natomiast w § 2 tegoż artykułu znajdujemy wyjaśnienie 
formy, którą się poleca zachować w tego rodzaju oświadczeniach. 
Winno ono „być podpisane przez piszącego i potwierdzone przez 
notariusza kościelnego lub cywilnego, aby mogło być przyjęte ja-
ko dowód w ewentualnej sprawie”. Następnie w § 3 jest mowa  
o miejscu przechowywania tego rodzaju oświadczeń. Jest to bez-
pieczne miejsce „w kurii diecezjalnej lub eparchialnej”. Przy tym 
instrukcja biskupa czyni osobą zbierającą tego rodzaju oświadcze-
nia: „biskup zachowuje to oświadczenie”. 

Powstaje dość zasadnicze pytanie, w jaki sposób owo oświad-
czenie ma się znaleźć u biskupa lub eparchy. W praktyce trudno 
sobie wyobrazić, choć nie jest to wykluczone, aby osoba, która 
„chciałaby zostawić świadectwo na temat życia lub śmierci kogoś, 
którego sprawa nie jest jeszcze rozpoczęta” (art. 83 § 1), przyniosła 
biskupowi oświadczenie podpisane przez siebie i z potwierdze-
niem autentyczności podpisu przez notariusza. Przecież może je 
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złożyć także innym osobom zainteresowanym w przyszłości roz-
poczęciem sprawy beatyfikacyjnej, jak przełożonym instytutu ży-
cia konsekrowanego, gdy osoba zmarła w opinii świętości należa-
ła do niego, czy w siedzibie stowarzyszenia życia apostolskiego 
(konkretnie do kurii prowincjalnej, domu zakonnego), a także do 
przełożonych instytutów świeckich. Gdyby chodziło o zmarłych 
w opinii świętości kapłanów diecezjalnych czy osoby świeckie, to 
należy mieć nadzieję, iż znajdzie się jakaś grupa osób lub jedna 
osoba, która w przyszłości będzie powodem sprawy beatyfika-
cyjnej56. Wszyscy, którzy przyjmują i zabezpieczają tego rodzaju 
oświadczenia, jeśli chcieliby rozpocząć sprawę beatyfikacyjną,  
z konieczności zwrócą się do biskupa diecezjalnego lub eparchy  
i sami czy przez powołanego postulatora przekażą je biskupowi, 
gdyż tylko biskupi i eparchowie są właściwi do prowadzenia do-
chodzeń diecezjalnych.  

Formuła ad futuram rei memoriam w pewien sposób ogranicza 
dowody na temat życia i śmierci osoby zmarłej w opinii świętości 
tylko do oświadczeń świadków. Natomiast zebranie na drodze 
pozasądowej dowodów opinii świętości życia, męczeństwa i zna-
ków należy już do postulatora (art. 8). Podobnie, postulator gro-
madzi dowody odnośnie do waloru eklezjalnego (art. 17) oraz 
wszystkie pisma wydane drukiem w autentykowanej kopii57.  
W sprawie dowodzenia domniemanego cudu postulator zbiera 
też „wszystkie dokumenty odnoszące się do tego przypadku” 
(art. 38 § 1). Ponadto innemu gremium, a mianowicie Komisji Hi-
storycznej, jest powierzone „poszukiwanie i zbieranie wszystkich 
dotychczas nieopublikowanych pism sługi Bożego, jak również 
wszystkich dokumentów historycznych, czy to manuskryptów, 
czy drukowanych, które w jakikolwiek sposób dotyczą sprawy58. 
Chodzi tu więc o postępowanie sądowe, czyli formalne (§ 3). 

                                                

56 Por. H. Misztal, Sanctorum Mater. Komentarz, s. 99.  
57 Zob. art. 37, w którym wyliczono załączniki do prośby w sprawie 

wszczęcia postępowania na temat cnót lub męczeństwa: Normy, nr 10, 20. 
58 Zob. art. 68 § 2 instrukcji; Normy, nr 14 a. 
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Ponadto w art. 43 § 4 instrukcji czytamy, że w edykcie ogłasza-
jącym zamiar rozpoczęcia sprawy biskup zaprasza „wszystkich 
wiernych do przedkładania informacji odnoszących się do spra-
wy”, takich jak: posiadane dokumenty, zdjęcia, pamiątki, kores-
pondencję z osobami prywatnymi, a także wiadomości o ewentu-
alnych przeszkodach w sprawie.  

Powstaje pytanie: czy poza tymi dwoma sposobami groma-
dzenia dokumentacji przewidzianymi wprost przez prawo moż-
na, bez naruszenia prawa, zbierać i zabezpieczać po osobie zmar-
łej w opinii świętości dowody na użytek przyszłego procesu?  

4. INNE FORMY ZGODNEGO Z PRAWEM  
ZABEZPIECZENIA DOWODÓW 

4.1. SPONTANICZNE ZABEZPIECZANIE SPUŚCIZNY 

Od wieków, poza przewidzianymi w prawie dwoma sposo-
bami gromadzenia i zabezpieczania dowodów, osoby zaintereso-
wane ewentualnym procesem zbierały wszystko, co dotyczyło 
zmarłego oraz ewentualnej sprawy59. Prywatnie czynią to zakony 
męskie i żeńskie po śmierci swego członka zmarłego w opinii 
świętości, członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego, członko-
wie instytutów świeckich. Czynią to spontanicznie, bez proszenia 
o jakiekolwiek pozwolenie. Znane są zgromadzenia, które po 
swym założycielu lub założycielce skrupulatnie zbierały wszy-
stko, począwszy od pism, świadectw, poprzez przedmioty, które 
zmarły w opinii świętości używał, zabezpieczały pokój, w którym 
pracował (np. św. Sebastian Józef Pelczar). Ponadto zabezpieczają 
miejsca pochówku (np. św. Zygmunt Gorazdowski – cmentarz we 
Lwowie), a nawet bieliznę osobistą (tu bardziej skrupulatne są 

                                                

59 G. Bartoszewski podał praktyczne uwagi na ten temat oraz wzbogacił je 
wybranymi przykładami z przeprowadzonych już spraw: Karoliny Kózki, 
Wincentego Frelichowskiego, Honorata Koźmińskiego. Zob. Gromadzenie i za-
bezpieczenie dowodów osób zmarłych w opinii świętości, w: Przygotowanie sprawy 

beatyfikacyjnej, s. 26-29. 
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zgromadzenia żeńskie). Dzieje się to bezpośrednio po śmierci, gdy 
nie ma jeszcze postulatora sprawy i gdy wymagany przez prawo 
pięcioletni okres oczekiwania na rozpoczęcie procesu (Normy, nr 9 a) 
może wpłynąć na rozproszenie lub utratę niektórych dowodów. 
Ten spontaniczny sposób gromadzenia dokumentacji jest nie 
tylko dozwolony, zgodny z prawem kanonizacyjnym, ale i bardzo 
pożyteczny. 

4.2. ZABEZPIECZANIE SPUŚCIZNY ZA ZGODĄ WŁAŚCIWEGO BISKUPA 

Skoro spontaniczne zabezpieczanie spuścizny wydaje tak po-
zytywne skutki, to można doradzić jeszcze inne postępowanie, 
które jest bezpieczne pod względem zgodności z prawem i skute-
czne w praktyce. Oto osoby zainteresowane ewentualnym prowa-
dzeniem w przyszłości sprawy beatyfikacyjnej zaraz po śmierci 
zmarłego w opinii świętości zwrócą się do biskupa diecezjalnego 
lub eparchy, aby dał odpowiednio przygotowanej osobie formal-
ne upoważnienie na gromadzenie spuścizny, która może mieć 
związek z przyszłą sprawą, a której autentyczność w przypadku 
oświadczeń winna być poświadczona przez notariusza publiczne-
go. Można wyłonić także grupę osób (z diecezji, instytutu zakon-
nego, stowarzyszenia), która może stanowić nieformalną lub 
przygotowawczą Komisję.  

Typowym przykładem takiego zabezpieczania dowodów i ca-
łego dziedzictwa jest sprawa ks. Jerzego Popiełuszki († 1984).  
Z lektury Posito super matryrio dowiadujemy się, że z inicjatywy 
ks. T. Kaczmarka w kilka lat po śmierci ks. Jerzego, a przed for-
malnym wszczęciem postępowania, w 1993 r., ks. J. Sochoń i T. 
Fredro-Boniecki przeprowadzili wywiady z bezpośrednimi zabój-
cami. Otrzymane oświadczenia zostały podpisane przez spraw-
ców, z zastrzeżeniem, że mają charakter poufny, i co bardzo wa-
żne zostały autentykowane przez ks. bpa Władysława Miziołka 
(1997). Dokumentacja zgromadzona w ten sposób została później 
włączona do akt procesu. Zebrania tych oświadczeń dokonano 8 lu-
tego 1997 r., na cztery lata przed formalnym rozpoczęciem proce-
su beatyfikacyjnego, czyli jeszcze przed powołaniem trybunału. 
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Relator w Prezentacji pozycji uznaje te oświadczenia jako inte-
resujące i wartościowe (interesante e preziosa)60. Można powiedzieć 
z całą odpowiedzialnością, że zabezpieczanie dowodów, nawet 
pozasądowe, jest ze wszech miar polecane i dobrze rokuje sprawie 
beatyfikacyjnej, co widać na przykładzie już wspomnianej sprawy 
beatyfikacyjnej ks. Jerzego61. Zebrane przed procesem dowody  
w Positio są poprzedzone wstępem, z którego dowiadujemy się, iż 
były gromadzone w ramach prac Komisji przygotowującej pro-
ces62. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, uznając ważność do-
chodzenia diecezjalnego w tejże sprawie, wypowiedziała się apro-
bująco z klauzulą „sanatis de iure sanandis”. Sanacje zdarzają się 
niemal we wszystkich sprawach63. Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż Kongregacja uznała dowody zebrane przedprocesowo za apro-
batą biskupa. Zrozumiałe, że ocena tych dowodów i poprawność 
w ich gromadzeniu jest przedmiotem badań materiałów dowodo-
wych najpierw przed stwierdzeniem ważności procesu diecezjal-
nego, a następnie w poszczególnych konsultach Kongregacji. 

Wreszcie warto przypomnieć, iż dla dobra sprawy najlepiej, 
jeśli gromadzeniem i zabezpieczeniem dokumentacji zajmują się 
osoby odpowiednio przygotowane, wskazane przez biskupa lub 
przez niego zaaprobowane. W Polsce już istnieje dość dobra lite-
ratura służąca osobom zainteresowanym prowadzeniem w przy-
szłości sprawy beatyfikacyjnej. Pamiętać należy o łacińskiej ma-
ksymie, że ignorantia non est argumentum. Wszelkie tu zaniedbania, 
brak wiedzy, czy nieudolność powodują, że wiele spraw nie może 
być rozpoczętych albo po rozpoczęciu niedoprowadzonych do 
pomyślnego rezultatu także z przyczyn utraty dowodów. 

                                                

60 Congregatio de Causis Sanctorum, Varsavien. Beatificationis seu declarationis 

martyrii Servi dei Georgii Popiełuszko, sacerdotis diocesani in odium fidei, uti fertur, 

interfecti (†1984). Positio super matyrio, Roma Tipografia Nova Res, r. l. s., 2008, 
Presentazione del Relatore della causa, s. III. 

61 Tamże, Summarium ex Processu Archidioecesano Varsaviensis, s. 603-661. 
62 Tamże, s. 601. 
63 Tamże, Decretum super validitate Inquisitionis Dioecesanae, s. 439. 
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IL CONCETTO AD REI FUTURAM MEMORIAM NELLE CAUSE  
DI CANONIZZAZIONE 

R i a s s u n t o  

La Legislazione per le cause dei Santi, pubblicata da Giovanni 
Paolo II nella Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister nel 
25 gennaio 1983 e le Normae della Congregazione delle Cause dei 
Santi, chiarite dall’Istruzione Sanctorum Mater del 17 maggio 2007, 
stabiliscono la conservazione delle prove, dei documenti e delle testi-
monianze in modo che il passare del tempo non possa successiva-
mente rendere molto difficoltosa o impossibile la raccolta delle prove 
necessarie per la causa di un candidato agli onori dell’altare che gode 
di fama di santità e di martirio. 

La Congregazione l’ha collocata nella parte V dell’Istruzione del 
titolo II: “Perché non si perdano le prove” (Ne pereant probationes), 

dove vengono prescritti due modi di conservazione delle testimonia-
nze: 1) Giudiziario - la procedura ne pereant probationes e 2) Extragiu-
diziale mediante una dichiarazione scritta ad rei perpetuam memoriam 
ovvero ad futuram rei memoriam.  

L’Autore nella presente pubblicazione descrive la genesi dell’isti-
tuzione ad futuram rei memoriam nelle leggi di canonizzazione e la 
prassi per la conservazione delle prove testimoniali e per la raccolta 
delle testimonianze in appositi fascicoli.  

 
 


