
Diecézní zákonodárství ve středověkém Polsku 59

Diecézní zákonodárství ve středověkém Polsku

Pavel Krafl

I. Úvod
Církevní legislativu platnou v Polsku období středověku 
představují vedle celocírkevního zákonodárství statuta 
papežských legátů, provinciální statuta hnězdenských 
arci biskupů a diecézní statuta biskupů z jednotlivých 
zemí, které byly stále nebo dočasně součástí Polska 
a posléze Polsko‑litevské unie.1 Předmětem tohoto člán‑
ku jsou diecézní statuta vyhlášená polskými diecézními 
biskupy do počátku 16. století. Diecézní statuta mají 
podobu subjektivně formulované listiny, výjimečně 
se setkáme s objektivně formulovanými synodálními 

protokoly. Ordinářem byla promulgována v průběhu zasedání diecézní synody, 
výjimečně přímo, bez využití institutu diecézní synody. Biskup vydával statuta 
na základě své výlučné jurisdikční pravomoci, synoda ani katedrální kapitula 
neměla kompetence ohledně tvorby a schvalování diecézních statut.2

1 K legátským a provinciálním statutům viz KRAFL, Pavel, Polské provinciální synody 13.–15. sto-
letí, Praha, 2016. Přehledy výzkumů polského synodálního zákonodárství viz SAWICKI,  Jakub, 
Programme et état actuel des travaux préparatoires relatifs à la publication du „Corpus concilio-
rum Poloniae“, in: Czasopismo Prawno‑Historyczne roč. 2/1949, Poznań, s. 209–226; SAWICKI, 
Jakub, Geschichte und heutiger Stand der Vorarbeiten zur Gesamtausgabe der polnischen Syno-
dalstatuten, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 
roč. 46/1960, Vídeň, s. 395–429; KRAFL, Pavel, Synody a synodální zákonodárství ve středový-
chodní Evropě, Přehled bádání za posledních patnáct let, in: Český časopis historický roč. 111/2013, 
Praha, s. 117–143; ZYGNER, Leszek, „Concilia Poloniae“ – niedokonczona seria wydawnicza, 
in: KOPIŃSKI, Krzysztof, MROZOWICZ, Wojciech, TANDECKI, Janusz (eds.), Editiones sine 
fine, Toruń, 2017, s. 189–201.

2 K normativnímu zakotvení synody v Uhrách a v Polsku viz KRAFL, Pavel, Institut synody podle 
budínských legátských statut z roku 1279, in: Revue církevního práva č. 76–3/2019, Praha, s. 73–78. 
K podobě synody viz též KRAFL, Pavel, Synoda, in: SCHELLE Karel, TAUCHEN, Jaromír 
(eds.), Encyklopedie českých právních dějin, sv. XVII., Plzeň–Ostrava, 2019, s. 539–543. K pojmu 
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Polská hnězdenská církevní provincie ve středověku sestávala z hnězdenské 
arcidiecéze, poznaňské diecéze, krakovské diecéze, vratislavské diecéze, vloc‑
lavecké diecéze a plocké diecéze. Původně byla součástí hnězdenské církevní 
provincie kamieńská diecéze ležící na území Pomořského knížectví osídleného 
slovanským národem Luticů a Kašubů; byla však eximována. Pro území národa 
Luticů přiléhající k Velkopolsku byla jako součást hnězdenské církevní provincie 
zřízena lubušská diecéze, která byla počátkem 15. století přeřazena do magde‑
burské církevní provincie.3 Vratislavská diecéze setrvává v hnězdenské církevní 
provincii i v období od 14. století, kdy se území Slezska stává stabilně součástí 
České koruny. Pro území Rusi byla zřízena metropole se sídlem v městě Haliči, 
která byla roku 1412 přenesena do Lvova. Její součástí se staly krom jiných die‑
céze v Přemyšli, v Chelmu a v Lucku. Součástí hnězdenské církevní provincie se 
staly vilenská a žmuďská diecéze, které byly založeny na území Litvy po vzniku 
Polsko‑litevské unie.4

II.
Legislativní aktivity se nejdříve rozbíhaly ve vratislavské diecézi. Ve vratislav‑
ské diecézi bylo v období středověku publikováno celkem sedmnáct synodálních 
statut.5 Nejstarší dochovaná vratislavská diecézní statuta pochází od biskupa To‑
máše I. (1232–1268). Vydána byla kolem roku 1256, z původního textu statut se 
do dnešních dnů dochoval pouze nedatovaný zlomek. První datovaná vratislavská 
diecézní statuta vydal roku 1279 biskup Tomáš II. (1270–1292). Společné rysy mají 
diecézní statuta Václava, vratislavského biskupa a lehnického knížete (1382–1417), 
z roku 1406 a diecézní statuta Konráda, vratislavského biskupa a olešnického kní‑
žete (1417–1447), z roku 1446. Obsahují znění základních modliteb Otčenáš, Zdrá‑
vas Maria a k tomu Vyznání víry v němčině a v polštině. Naznačuje to, že znalost 
těchto modliteb a Kréda nebyla samozřejmostí; současně je zakotveno jejich znění 

diecézní statuta viz KRAFL, Pavel, Diecézní statuta, in: PÁNEK, Jaroslav (ed.), Akademická 
encyklopedie českých dějin, sv. IV., Praha, 2015, s. 164–165.

3 ABRAHAM, Władysław, Organizacya kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Drugie uzupełnione 
i zwiększone wydanie, Lwów, 1893, s. 30–41, 55–66 a 87–108.

4 ABRAHAM, Władysław, Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi, Lwów, 1904, 
s. 238–315.

5 Vydána byla v letech 1256, 1279, 1290, 1294, 1305, 1406, 1410, 1446, 1448, 1452, 1473, 1475, 
1496, 1497, 1509, 1517, 1523.
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v národních jazycích. K oběma statutům je připojena pomůcka pro zpovědníky, 
mimo jiné s výčty případů vyhrazených k absoluci biskupovi a papeži. Podobný 
výčet předtím zahrnul do statut z roku 1290 biskup Tomáš II.6 Nadstandardní 
je rukopisné dochování vratislavských diecézních statut knížete Konráda z roku 
1446: k dispozici je jedenáct rukopisů z 15. století. Statuta byla roku 1475 tištěna.7

Dochovaná akta vratislavské diecézní synody z 25. května – 1. července 1446 
nás zpravují o vyhlášení statut během zasedání synody. Diecézní (synodální) statuta 
byla před synodou připravena v biskupské kanceláři a přečtena na jejím prvním 
zasedání 27. května. Na druhém zasedání 28. května účastníci synody vyjádřili 
jednohlasně svůj souhlas (placet). Na čtvrtém zasedání 27. června byl text statut 
znovu přečten a 1. července získal potvrzení předsedajícího poté, co jej prošla 
komise katedrální kapituly. Účastníci byli povinni do měsíce od ukončení synody 
od notářů synody převzít text synodálních statut, a to pod sankcí exkomunikace 
a pokuty třiceti uherských florénů ve prospěch biskupské komory.8 Byť synoda 
neměla žádnou pravomoc při tvorbě legislativy a jejím schvalování, vyjádřila sou‑
hlas se zněním statut (ovšem jednalo se o pouhou formalitu). Aktivita katedrální 
kapituly naznačuje její vliv v biskupství. Projednání textu statut na synodě bylo 
možné též díky delšímu časovému rozpětí, po kterém se konala.

Akta synody vratislavského biskupa Rudolfa z Rüdesheimu z roku 1473 stručně 
dokládají postup při vytváření synodální legislativy. Prvního dne jednání (18. října) 
biskup otevřel jednání ohledně přestupků a nedostatků kleriků i laiků. Přítomní po‑
dávali ústně nebo písemně návrhy, následně proběhla diskuse nad shromážděným 
materiálem. Nakonec biskup převzal shromážděné materiály, aby sestavil nové 
synodální konstituce, případně obnovil starší statuta. Třetího dne konání synody 
(20. října) byla nově vyhotovená synodální ustanovení přečtena. Nedostatek času 

6 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. X., Synody diecezji wrocław‑
skiej i ich statuty, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1963, s. 39–323, edice na s. 327–559. K vrati‑
slavským diecézním synodám viz též KRAFL, Pavel, Středověké diecézní synody v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, in: Časopis Národního muzea, řada historická, roč. 169, č. 1–2/2000, 
Praha, s. 1–20. K statutům z roku 1406 a 1410 viz ZYGNER, Leszek, Vision der Kirchenreform 
im Spiegel der polnischen Synodalstatuten, in: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej č. 11/2016, 
Toruń, s. 228–229.

7 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. X., s. 136–138.
8 SEPPELT, Franz Xaver, Die Breslauer Diözesansynode vom Jahre 1446, Breslau, 1912, s. 11, 19, 

33, 51, 52; SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. X., s. 134 a 136, edice viz s. 413, 417, 427, 
442–443. Srov. KRAFL, Pavel, Středověké diecézní synody, s. 7–8.
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může být příčinou toho, že biskupova ustanovení nemají podobu synodálních statut, 
ale podobu subjektivně formulovaného synodálního protokolu.9

První kodifikace v Polsku vznikla v Krakově, roku 1320 ji promulgoval tamní 
biskup Nanker (1320–1326). Jedná se současně o nejstarší krakovská diecézní 
statuta. Skládají se z padesáti článků. Prvních sedm článků je věnováno svátostem 
obecně. Následují články věnované záležitostem kostela, bohoslužbám, udělování 
svátostí, slavení svátků, zádušním bohoslužbám. Jak je naznačeno, farář má farníky 
seznamovat se základními modlitbami. Následují články o mši a kanonických ho‑
dinkách. Nechybí ustanovení o životě a kléru, prebendách, rezidenci, o kněžském 
úřadě, konkubinátu, arcijáhenské vizitaci, desátcích, svatokupectví, lichvě, cizích 
farnících. Záležitosti soudní povahy mají venkovští děkani předat k vyřízení svým 
nadřízeným. Předmětem zájmu zákonodárce jsou obecně laici a jmenovitě patroni, 
kteří se dopouštějí neoprávněného jednání vůči farářům (násilné vniknutí do pří‑
bytku faráře, odnímání práv, zabavování desátků, přivlastnění si majetku faráře po 
jeho smrti). Dále jsou ve statutech ustanovení o zpovědnících, o zvonění zvonů, 
o záležitostech rezervovaných k rozhřešení biskupovi, o exkomunikaci a o vlast‑
nictví statut. Z porovnání s jinými statuty vyplývá, že byly vyhotoveny výlučně 
pro potřebu farního kléru. Do určité míry plní i roli pastorační příručky. Statuta se 
dochovala jako opis v osmi rukopisech, konkrétně v Sankt Petěrburgu (4), Krakově 
(2), Kórniku (1) a ve Lvově (1).10 Následně byla v krakovské diecézi promulgována 
diecézní statuta v letech 1331, 1373, 1394, 1396, 1408, 1420, 1436, 1446, 1459 
a 1509.11 Svým právnickým vzděláním vynikal krakovský biskup,  doktor obojího 

9 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. X., s. 170–171, edice na s. 499, 501 a 502–504. Srov. 
KRAFL, Pavel, Středověké diecézní synody, s. 8.

10 FIJAŁEK, Jan, Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 
1320 r., Studya i materyały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce, č. 3, Kraków, 
1915, s. XXV–XLIII, edice na s. 1–64.

11 Edice: HELCEL, Antoni Zygmunt (ed.), Starodawne prawa polskiego pomniki, sv. IV., Kraków, 
1875, s. 33–114 (statuta z let 1331, 1373, 1396, 1423, 1436, 1459); ULANOWSKI, Bolesław, 
O pracach przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polsce, Kraków, 1887, s. 31–41 
(statuta z roku 1394); ULANOWSKI, Bolesław, Kilka uwag o statutach synodów dyjecezalnych 
krakowskich z XIV–XV stulecia, Archiwum Komisyi Historycznej, tom 5, Kraków, 1889, s. 21–28 
(statuta z roku 1408); ZACHOROWSKI, Stanisław, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleś-
nickiego (1436, 1446), Kraków, 1915, s. 43–54; SAWICKI, Jakub, Statuty synodalne krakowskie 
biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku, Kraków, 1945, s. 44–49; SAWICKI, Jakub, Concilia 
Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. I. Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego 
z 1509 r., Lublin, 1961, s. 47–52. Ke krakovským diecézním synodám druhé poloviny 14. století 
a první poloviny 15. století viz ZYGNER, Leszek, Synody diecezjalne metropolii gnieźnieńskiej 
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práva Petr Wysz z Radolina (1392–1412), který promulgoval diecézní statuta 
v letech 1394 a 1396.12 Statuta krakovského biskupa Vojtěcha Jastrzębce z roku 
1420 se skládají z pětadvaceti článků.13

Do tvorby legislativy v plocké diecézi výrazně zasáhl biskup Jakub z Kurd‑
wanówa (1396–1425). Diecézní statuta na synodách vydali již jeho předchůdci, 
biskup Jakub z Kurdwanówa tato starší statuta na své synodě z 8. září 1398 obnovil 
a potvrdil. Na této synodě rovněž vydal nová diecézní statuta, která se jako celek 
nedochovala. Biskup Jakub z Kurdwanówa následně směřoval ke kodifikaci. Kodifi‑
kací jsou jeho diecézní statuta z 26. ledna 1423, složená z 43 článků. Většina článků 
má poměrně rozsáhlé znění. Kodifikace nebyla promulgována na synodě, větší část 
článků nemá synodální původ. Nicméně řada článků statut byla původně vydána na 
synodě, převzata byla zejména ustanovení ze synody z roku 1398. Roli katedrální 
kapituly při vzniku některých z ustanovení statut naznačuje souhlas kapituly, na nějž 
se biskup odvolává. Několik článků je ovlivněno legátskými statuty a provinciální‑
mi statuty, včetně provinciálních statut hnězdenského arcibiskupa Mikuláše Trąby 
z roku 1420. Identifikován byl i vliv provinciálních statut pražského arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic z roku 1349. Kodifikace se dodnes dochovala ve třech rukopi‑
sech z 15. století uložených dnes v Krakově (2) a ve Vloclavku (1). V kodifikaci 
dominují ustanovení týkající se života kléru, správy kostela, jeho majetků, bohoslu‑
žeb a jiné pastorační činnosti. Objevují se nařízení týkající se katedrální kapituly.14 
Další diecézní statuta byla v plocké diecézi publikována v letech 1501 a 1506.15

na przełomie XIV i XV wieku, in: BARCIAK, Antoni (ed.), Kultura prawna w Europie Środkowej, 
Katowice, 2006, s. 177–192. 

12 ZYGNER, Leszek, Synody diecezjalne, s. 179–186.
13 ZYGNER, Leszek, Działalność synodalna arcibiskupa Wojciecha Jastrzębca (próba retrospekcji 

i reinterpretacji), in: Studia Mazowieckie roč. 10/24, č. 3/2015, Pułtusk, s. 59–82.
14 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. VI. Synody diecezji płockiej 

i ich statuty, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa, 1952, s. 10–52, edice kodifikace na 
s. 181–265; ZACHOROWSKI, Stanisław, Jakób biskup płocki i jego działalność ustawodawcza 
i organizacyjna 1396–1425, Kraków, 1915, s. 2–72; ZYGNER, Leszek, Biskup Jakub z Kurd-
wanowa herbu Syrokomla (ok. 1350–1425), Toruń, 2020, s. 71–109; ZYGNER, Leszek, Synody 
diecezjalne metropolii gnieźnieńskiej, s. 200–204; ZYGNER, Leszek, Wkład kościoła płockiego 
i wrocławskiego w życie synodalne metropoli gnieźnieńskiej końca XIV i pierwszej połowy XV 
wieku, in: Studia Mazowieckie roč. 10/24, č. 3/2015, Pułtusk, s. 91–96; ZYGNER, Leszek, Vision 
der Kirchenreform, s. 220–225.

15 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. VI., s. 72–74 a 77–81. Srov. ZYGNER, Leszek, Działal-
ność synodalna biskupów płockich w XIV–XV wieku, in: Studia Płockie, roč. 40/2012, Płock, s. 287.
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Vloclavecký biskup Mikuláš Kurowski (1399–1402) vydal roku 1402 diecéz‑
ní statuta, která jsou nejstarší dochovaná diecézní statuta vloclavecké diecéze.16 
Mikuláš Kurowski se posléze stal hnězdenským arcibiskupem a svá vloclavecká 
statuta s drobnými úpravami promulgoval někdy v letech 1407–1411 v hnězdenské 
arcidiecézi. Hnězdenská redakce obsahuje dvaasedmdesát článků, čtyři články 
z vloclaveckých statut byly vypuštěny, řada dalších prošla stylistickými úpravami. 
Statuta z let 1407–1411 jsou nejstaršími hnězdenskými arcidiecézními statuty.17 
Další arcidiecézní statuta vydali hnězdenští arcibiskupové v letech 1414, 1456 
a 1512. Statuta z roku 1512 vychází z arcidiecézních statut z let 1407–1411. Byla 
dvakrát tištěna, v roce 1512 a 1513.18

Jediná dochovaná poznaňská diecézní statuta z období středověku vydal roku 
1420 biskup Ondřej Łaskarzewicz z Gosławic (1414–1426). Jeho předchůdci sta‑
tuta vydávali, nicméně se nedochovala a víme o nich díky tomu, že se na ně biskup 
Ondřej Łaskarzewicz odkazuje. Poznaňská statuta z roku 1420 se skládají z třia‑
šedesáti článků. Jednotlivé články jsou textově ovlivněny zejména hnězdenskými 
arcidiecézními statuty z let 1408–1411.19 Nejstarší diecézní statuta ve vilenské 
diecézi pochází z roku 1528.20 Nejstarší dochovaná diecézní statuta v kamieńské 
diecézi byla promulgována biskupem Janem I. roku 1352. I zde biskup odkazuje 
na synodální statuta vydaná jeho předchůdcem na biskupském stolci. Po statutech 

16 BARCIAK, Zeno (ed.), Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Varsaviae, 
1890, s. 1–9; ZYGNER, Leszek, Synody diecezjalne, s. 216–219; ZYGNER, Leszek, Vision der 
Kirchenreform, s. 216, 218–219 a 226–228.

17 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. V., Synody archidiecezji 
gnieźnieńskiej i ich statuty, Warszawa, 1950, s. 3–43, edice na s. 257–268; ZYGNER, Leszek, 
Synody diecezjalne, s. 169–173.

18 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. V., s. 44–46, 57–63 a 97–129. K diecézním statutům 
z roku 1414 viz ZYGNER, Leszek, Synody diecezjalne, s. 174–175. Edice statut z roku 1456 viz 
ULANOWSKI, Bolesław (ed.), Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, 
sv. I., Cracoviae, 1894, s. 419–423, č. 1860.

19 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. VII., Synody diecezji poznań‑
skiej i ich statuty, Poznań, 1952, s. 7–38, edice na s. 143–161. Srov. ZYGNER, Leszek, Synody 
diecezjalne, s. 206–212.

20 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. II., Synody diecezji wileńskiej 
i ich statuty, Warszawa, 1948, s. 5–20, edice na s. 115–132; ZYGNER, Leszek, Reforma prawa 
partykularnego metropoli gnieźnieńskiej w XV i na początku XVI wieku oraz jej wpływ na ustawo-
dawstwo diecezji wileńskiej i żmudzkiej, in: ŠČAVINSKAS, Marius (ed.), Kultūra – ekonomika – 
visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje 
pakrantėje, Klaipėda, 2015, s. 125–130.



Diecézní zákonodárství ve středověkém Polsku 65

Jana I. následovala diecézní statuta vydaná někdy kolem 1440, roku 1454, 1492 
a 1500.21 Pouze útržkovité zmínky máme o diecézní legislativě lubušských biskupů, 
jejíž počátky lze doložit k počátku 14. století.22

Nejstarší přemyšlská diecézní statuta pocházejí z roku 1415, skládají se z třiceti 
článků. Statuta se charakterizují jako přepracování diecézních statut krakovského 
biskupa Nankera z roku 1320. Tvorba legislativy se v přemyšlské diecézi znovu 
oživuje až na počátku 16. století. Statuta té doby jsou začleněna do synodálních 
akt, statuta z roku 1519 jsou objektivně formulována.23 V chelmské diecézi byl 
v legislativě aktivní již první biskup Jan Biskupec (1417–1452). V letech 1445 
a 1449 promulgoval diecézní statuta. Za jeho episkopátu vznikly dvě rozsáhlé 
pastorální příručky.24 V lucké diecézi byla první diecézní statuta promulgována 
roku 1519. Jedná se o soubor celkem sedmdesáti stručných článků. Textově jsou 
ovlivněna hnězdenskými diecézními statuty z roku 1512. Lucká statuta z roku 
1519 se dochovala ve starém tisku z téhož roku, jehož jediný exemplář uchovává 
knihovna Teologického semináře v Sando měři.25

Důležité bylo, aby se statuta rozšířila a jejich ustanovení vstoupila do povědomí 
kléru. Diecézní statuta leckdy obsahují samostatný článek s nařízením o vlastnictví 
statut. Za příklad mohou posloužit statuta vratislavského biskupa Jana V. Thurzo 
(1503–1520) z roku 1509, která požadují, aby každý kněz měl text  provinciálních 

21 WIEGAND, Peter, Diözesansynoden und bischöfliche Statutengesetzgebung im Bistum Kammin, 
Köln–Weimar–Wien, 1998, s. 151–220, edice na s. 245–320; WIEGAND, Peter, Die synodale 
Statutengesetzgebung im spätmittelalterlichen Bistum Kammin und ihre älteste Überlieferung, 
in: THUMSER, Matthias (ed.), Schriftkultur und Landesgeschichte, Studien zum südlichen Ost‑
seeraum vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien, 1997, s. 128–154.

22 ZYGNER, Leszek, Kilka uwag w sprawie synodów diecezji lubuskiej w średniowieczu, in: 
RUTKOWSKA, Grażyna, GĄSIOROWSKI, Antoni (eds.), Memoria viva, Studia historyczne 
poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, Warszawa–Poznań, 2015, s. 415–423.

23 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. VIII., Synody diecezji prze‑
myskiej i ich statuty, Wrocław, 1955, s. 3–20 a 28–32, edice statut z roku 1415 na s. 125–142, 
edice akt z roku 1519 na s. 148–151.

24 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. IV., Najdawniejsze statu‑
ty synodalne diecezji chełmskiej z XV wieku, Lublin, 1948, s. 59–124, edice statut z let 1445 
a 1449 na s. 207–216, edice pastorálních příruček na s. 129–206. Následně byla diecézní statuta 
v chelmské diecézi vydána až roku 1604; SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia 
krytyczne, sv. IX., Synody diecezji chełmskiej obrządku lacińskiego z XVI–XVIII wieku i ich 
statuty, Wrocław, 1957, s. 9–20, 83–130.

25 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, Źródła i studia krytyczne, sv. III., Synody diecezji łuckiej 
i ich statuty, Warszawa, 1949, s. 54–84, edice na s. 85–99. 
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a diecézních statut a pečlivě je přečetl. Statuta měla být předčítána farářům na ar‑
cikněžských konvokacích, které budou svolávány každoročně na suché dny. Zmiňuje 
statuta svých předchůdců, jmenovitě biskupů Konráda (1417–1446), Petra Nowaka 
(1447–1456), Rudolfa z Rüdesheimu (1468–1482) a Jana IV. Rotha (1482–1506).26 
Znamená to, že zohledněna měla být diecézní statuta vydaná za posledních sto let. 
Starší diecézní statuta opomíjí, byť stále zůstávala v platnosti. Hnězdenský arcibis‑
kup Jan Sprowski (1453–1464) roku 1456 na arcidiecézní synodě nařídil arcijáhnům 
a venkovským děkanům, aby po synodě neopouštěli Hnězdno tak dlouho, dokud si 
nepořídí kopii arcidiecézních statut. Následně ji měli poskytnout farářům, aby si tito 
pořídili svou kopii statut, a ohledně toho svolat konvokaci. Výslovně je zmíněno, 
že při vizitaci měli zkontrolovat, zda faráři vlastní opis statut. Faráři měli kopii mít 
do měsíce od synody a měli ji uchovávat v kostele vedle misálů a jiných knih.27

V poznaňských statutech z let kolem 1420 je nařízeno, aby v katedrálním kos‑
tele, kolegiátních kostelích a ve všech farních kostelích byl veřejně přístupný opis 
statut na pergamenu umístěný v chóru presbytáře kostela. Opis měl být zajištěn 
do tří měsíců od synody, pod pokutou jednoho verduňku ve prospěch arcijáhna.28 
Nanker ve svých krakovských diecézních statutech vydaných kolem roku 1320 roz‑
hodl, že děkan katedrální kapituly, probošti kolegiátních kapitul, arcijáhni a všichni 
venkovští děkani do dvou měsíců od publikace statut převezmou korigovaný opis 
od notářů biskupské kurie. Faráři následně od děkana obdrží opis během dalších 
tří měsíců. Porušitelé nařízení jsou sankcionováni pokutou dvou hřiven stříbra ve 
prospěch biskupské komory. Vikáři katedrálního a kolegiátních kostelů měli statuta 
o kanonických hodinkách nebo zpívaných bohoslužbách opisovat do jiné knihy.29 
Plocký biskup Jakub z Korzwi Syrokomli ve své kodifikaci z let 1398–1423 nařídil, 
aby si na diecézní synodu a na arcijáhenskou konvokaci účastníci přinesli text jeho 
kodifikace. Arcijáhni měli na arcijáhenské konvokaci zkontrolovat, zda všichni 
mají text těchto statut. Kontrolu měli provádět pochopitelně i při vizitacích. Pokud 
někdo statuta neměl, byl pokutován šesti pražskými groši.30

26 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. X., s. 557–558.
27 ULANOWSKI, Bolesław (ed.), Acta capitulorum, sv. I., s. 423, č. 1860.
28 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. VII., s. 160–161. 
29 FIJAŁEK, Jan, Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., 

Studya i materyały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce, č. 3, Kraków, 1915, s. 63–64, 
č. 50.

30 SAWICKI, Jakub, Concilia Poloniae, sv. VI., s. 182–183.
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Velkopolská kronika přináší k roku 1257 doklad o tom, že uložení statut v kate‑
drálních kostelech bylo samozřejmostí.31 Při katedrálním kostele byla vedena úřední 
kniha s opisy platných statut.32 Doklad o existenci této úřední knihy v hnězdenském 
katedrálním kostele k roku 1381 nalezneme ve dvou notářských instrumentech 
z 15. ledna a 4. května 1381, do nichž byl transsumován jeden z nedatovaných 
provinciálních statutů.33 Další doklad o úřední knize hnězdenského kostela pochází 
z roku 1415, kdy notář a současně písař akt hnězdenské kapituly připravil notář‑
ský instrument, který transsumoval provinciální statut arcibiskupa Jakuba Świnky 
(1283–1314).34 Z plocké diecéze poskytuje doklad o úřední knize formulářová 
sbírka plockého biskupa Jakuba z Korzwi Syrokomli. Obsahuje opis notářského 
instrumentu, do kterého jsou transsumována ustanovení synodálních statut v řešené 
kauze konkubinátu faráře v Pałuce v Mazovsku.35 O úřední knize vratislavského 
biskupství je řeč v aktech diecézní synody vratislavského biskupa Rudolfa z Rüdes‑
heimu z roku 1473. Na synodě se z ní vybrané texty předčítaly.36

III. Závěr
Synodální legislativa ve středověkém Polsku je reprezentována bohatým soubo‑
rem ustanovení aktuálně reagujících na potřeby partikulární církve a současně 
systematických zpracování materie partikulárního práva církevního. Větší rozsah 
a širší tematický záběr mají vloclavecká diecézní statuta z roku 1402, hnězdenská 
arcidiecézní statuta někdy z let 1407–1411, krakovská diecézní statuta z roku 
1420, poznaňská diecézní statuta z roku 1420, lucká diecézní statuta z roku 1519 
a přemyšlská diecézní statuta z roku 1415. Krakovská diecézní statuta z roku 

31 BIELOWSKI, August (ed.), Monumenta Poloniae historica, Pomniki dziejowe Polski, sv. II., 
Lwów, 1872, s. 581–582; KÜRBIS, Brygita (ed.), Pomniki dziejowe Polski, series nova, sv. VIII., 
Warszawa, 1970, s. 109–110.

32 V pramenech se označuje jako Liber statutorum.
33 Jedná se o statut De hiis autem. KRAFL, Pavel, Statut “De hiis autem” w rękopisie Archiwum 

Ziemi Morawskiej w Brnie, in: Studia teologiczno‑historyczne Śląska Opolskiego roč. 23/2003, 
Opole, s. 279, 280.

34 Jedná se o statut De anno gracie. ULANOWSKI, Bolesław (ed.), Acta capitulorum, sv. I., s. 324, 
č. 1529.

35 ULANOWSKI, Bolesław, Liber formularum ad ius canonicum spectancium ex actis Jacobi de 
Kurdwanow episcopi Plocensis maxima parte depromptarum, Cracoviae, 1892, s. 28, č. 21.

36 Označuje se zde jako Liber statutorum provincialium et synodalium. SAWICKI, Jakub, Concilia 
Poloniae, sv. X., s. 170 a 499.
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1320 a plocká diecézní statuta z let 1398–1423 představují systematické zpra‑
cování partikulárního práva církevního, svým rozsahem výrazně ční nad jiná 
statuta a mají charakter kodifikací. Žádná z diecézních statut nebyla výlučná. 
Typické je pro polské diecézní zákonodárství přebírání celých statut, které mají 
systematickou povahu, či jejich větších částí z jiných diecézí církevní provincie. 
Prokázán je vliv kodifikace pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 
1349 na plockou kodifikaci z let 1398–1423. Ve Slezsku byla známa synodální 
statuta francouzské diecéze v Nîmes z roku 1252; ve Vratislavi se nacházejí tři 
rukopisy z 15. století s opisy těchto synodálních statut.37 Jako zákonodárci se 
výrazně projevili krakovský biskup Nanker, plocký biskup Jakub z Kurdwa‑
nówa a poznaňský biskup Ondřej Łaskarzewicz z Gosławic. Biskup Nanker 
jako krakovský biskup i jako vratislavský biskup promulgoval diecézní statuta 
bez využití institutu diecézní synody, podobně bez diecézní synody promulgoval 
svou kodifikaci i biskup Jakub z Kurdwanówa. V některých diecézních statutech 
jsou výrazně zastoupeny normy pro pastorační či penitenciální praxi farářů. Ve 
statutech jsou přítomna ustanovení obvyklá pro synodální legislativu, zejména 
z oblasti vztahu světské moci a církve, majetků a správy církve, života kléru, 
udělování svátostí, manželského práva.38

Resumé
Synodální legislativa ve středověkém Polsku a Polsko‑litevské unii představuje bohatý 
soubor ustanovení aktuálně reagujících na potřeby partikulárních církví. V článku jsou 

37 Tamtéž, s. 188–202, edice na s. 504–541.
38 Z tematických studií věnovaných ustanovením legátského, provinciálního a diecézního zákono‑

dárství lze uvést následující práce: FIJAŁEK, Jan, Średniowieczne ustawodawstwo synodalne 
biskupów polskich, I. Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa 
synodalnego, Kraków, 1893; BAR, Joachim Romanus, Relationes inter religiosos et episcopum 
iuxta constitutiones Polonarum synodorum usque ad 1420 annum, Cracoviae, 1940; SKIERSKA, 
Izabela, Święta „kobiece“ w polskim średniowiecznym ustawodawstwie synodalnym, in: GĄSIO‑
ROWSKI, Antoni (ed.), Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, Prace ofiarowane prof. Alicji 
Karłowskiej‑Kamzowej, Poznań, 1995, s. 79–88; BYLINA, Stanisław, Statuty synodalne jako 
instrument chrystianizacji wsi w poźnym średniowieczu, in: KRAFL, Pavel (ed.), Sacri cano-
nes servandi sunt, Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, Praha, 2008, s. 271–284; 
ZYGNER, Leszek, Die Kinder in den mittelalterichen Synodalstatuten Polens, in: Documenta 
Pragensia roč. 31/2012, Praha, s. 103–118; WOJCIECHOWSKA, Beata, Małżeństwo w ustawo-
dawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu, in: Czasopismo prawno‑histo‑
ryczne roč. 67–1/2015, Poznań, s. 21–29.
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stručně představena statuta diecézí se sídly v Hnězdně, Poznani, Krakově, Vratislavi, Plocku, 
Vloclavku, Lvově, Přemyšli, Lucku, Chelmu, Vilniusu a Kamieni Pomorském. Krakovská 
diecézní statuta z roku 1320 a plocká diecézní statuta z let 1398–1423 představují systema‑
tické zpracování partikulárního práva církevního, svým rozsahem výrazně ční nad jiná sta‑
tuta a mají charakter kodifikací. V některých diecézních statutech jsou výrazně zastoupeny 
normy pro pastorační či penitenciální praxi farářů. Ve statutech jsou přítomna ustanovení 
obvyklá pro synodální legislativu, zejména z oblasti vztahu světské moci a církve, majetků 
a správy církve, života kléru, udělování svátostí, manželského práva.

Summary
Diocesan Legislation in Medieval Poland
Synodal legislation in medieval Poland and the Polish‑Lithuanian Union represents a rich set 
of provisions relevantly responding to the needs of the particular Church. The article briefly 
introduces the statutes of dioceses based in Gniezno, Poznań, Cracow, Wrocław, Płock, 
Włocławek, Lviv, Przemyśl, Lutsk, Chełm, Vilnius and Kamień Pomorski. The Kraków 
Diocesan Statute of 1320 and the Płock Diocesan Statute of 1398–1423 represent systematic 
elaboration of particular church law, significantly outnumber other statutes and have the 
character of codifications. In some diocesan statutes, the pastoral or penitentiary practice 
of parish priests is regulated in detail. The statutes contain provisions common for synodal 
legislation, especially in the area of the relationship between secular power and the Church, 
property and administration of the Church, the life of the clergy, the administration of the 
sacraments, and marital law.
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