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-wielkiej m iary au tor, polegał n a  tym , że cytował on z indeksu rze
czowego, a nie w  oparciu o bezpośrednie teksty. Indeksy zaś były przy
gotow ane przy okazji w ydania przez inne osoby, a nie przez samych 
autoTÓw.

Problem  poruszony przez V. Piergiovanniego nie jest łatw y ani p ro
sty . Chociaż słusznie mówi on na str. 194, w konkluzjach, że zarówno 
kanoniści jak  i cywiliści p rzy jm ują z góry niedopuszczalność karan ia 
niew innych , to jednak  powyższa reguła przyjm uje w yjątk i. W tym  
w ypadku nie można identyfikow ać — podobnie jak  to było powie
dziane w odniesieniu do pierwszego tom u — term inów  z pojęciami. W y
ją tk i  bowiem od te j zasady często są ujm ow ane rozmaicie pod wzglę
dem pojęciowym. Na przykład niejednakow o u jm ują autorzy tego okre
su  zależność indyw idualną dzieci od rodziców, inaczej podwładnych 
w  stosunku do .przełożonego, odm iennie też trak tu ją  członków zbioro
wości, czy wspólnoty działającej kolegialnie. Pojęcia te stopniowo co
raz bardziej są w ykształcane i w ypracow yw ane, szczególnie w  odnie
sien iu  do zbiorowości i osób kolegialnych. W późniejszej kanonistyce 
zostaje to stosunkowo jasno zdeterm inow ane pod w pływem  B artolusa 
■de Sassoferrato, na którego w ielu późniejszych kanonistów  się powołuje.

N iew ątpliw ie cenną tę publikację należy przyjąć z zadowoleniem. 
Jednakże osiągnięcie byłoby większe i nie budziłoby pewnego niedo
sytu, gdyby pod względem pojęciowym i doktrynalnym  było lepiej 
doprecyzow ane i pogłębione na podstaw ie pracowicie zebranego m ate
ria łu  oraz innych już istniejących publikacji dotyczących tego zagad
nienia.

Marian Ż urow ski

Bizienario degli ist'tuti di pcrfezione diretto da Guerrino Pelliccia 
<1962—1968) e da Giancarlo Rocca (1969—), vol. I Roma 1974 Edizioni 

Paoline 29X21 cm, s. XXXIV, 2 nlb., kol. ,1728

W ydanie tom u I słownika instytutów  doskonałości jest w ydarzeniem  
naukow ym , bowiem tego rodzaju dzieła nie ukazują się zbyt często. 
P ierw sza m yśl opracowania takiego słownika pow stała w  Rzymie 
w  1950 roku z okazji światowego kongresu stanów  doskonałości chrze
śc ijańskiej. Poparł ją  o. A rkadiusz Ł arraona OMF, wówczas sekretarz 
K ongregacji Zakonów, później kardynał, in ic ja tor wielu projektów  łączą
cych się z odnową życia zakonnego. Zrealizow ania p ro jek tu  w  gronie 
sw ego insty tu tu  podjął się ks. Jakub  A lberione (t 1971) założyciel Sto
w arzyszenia św. Paw ła.

W łaściwe prace rozpoczęły się w  1956 r. w A lbano Laziale koło 
Rzymu, w domu pisarzy Stow. św. Paw ła. Później kom itet redakcyjny 
przeniósł się do Rzymu. P lan  słownika został dokładnie przedyskuto
w any  w  licznym gronie współpracowników  i w m iarę postępu prac
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organizacyjnych został poszerzony, pod wpływem  zdobywanego doświad
czenia i dokonującej się odnowy życia stanów doskonałości zw iązanej 
z Soborem W atykańskim  II. Ostatecznie kom itet redakcyjny postanowił 
opracować dzieło encyklopedyczne, zaw ierające nie tylko podstawowe 
dane historyczne o zakonach, stowarzyszeniach życia wspólnego i insty
tu tach  świeckich istniejących od początku Kościoła (ok. 4000 instytucji), 
a także o ich założycielach, ale również dać wizję życia zakonnego 
z punktu  w idzenia teologii, psychologii i socjologii, przedstaw ić zagad
n ienia ascetyczne, praw ne, ku ltu ra lne  itd., a nadto sięgnąć do zjaw iska 
życia doskonalszego w innych religiach, np. w buddyzm ie. Taki zakres 
tem atyki słownika w ym agał licznego grona współpracowników i znacz
nego czasu. Dzięki jednak  w arunkom , jakie stworzyło redakcji Stow. 
św. P aw ła oraz możliwości kontaktów  m iędzynarodowych jakie umożli
wia Rzym, udało się prace przyspieszyć i na ty le ukończyć, że w  1974 r. 
ukazał się tom  I z planowanych sześciu tomów. Zaw iera on artykuły  
Obejmujące litery  Aa — Camaldoli.

W tom ie I słownika są zwłaszcza godne uwagi artykuły  związane 
z im ieniem  trzech w ielkich zakonodawców: św. Augustyn, św. Bazyli, 
św. Benedykt. K anonista znajdzie wiele cennych opracowań z p raw a za
konnego, jak  abbas, abito religioso  (ubiór zakonny), aggregazione, am - 
m issione in  religione (przyjęcie do zak.), apostolato, approvazione delle 
religioni (zatw ierdzenie zak.), beni religiosi (m ajątek zak.). Inne a r ty 
kuły ośw ietlają zagadnienia przydatne kanoniście, zw iązane z h istorią 
i działalnością insty tu tów  doskonałości, jak  ascesi, asceta, agricoltura, 
architettura monastica, A thos, buddhism o  itp. Oczywiście najw ięcej m a
te ria łu  znajdzie dla swych prac historyk Kościoła i kultury . Dla teolo
gów jest wiele artykułów  dotyczących życia wewnętrznego, P ism a św. 
itp.

W tomie I słow nika są oczywiście uwzględnione także spraw y Zwią
zane z Polską. I  tak  jest mowa o daw nej kongregacji benedyktynek 
(kol. 1249—50), o bazylianach św. Jozafata (kol. 1082—88), o benedyk
tynkach  obrz. orm. (kol. 1258—59), o augustiankach (kol. 198—9). Nadto 
znajdu ją się artykuły  (w liczbie 18), poświęcone 18 zgromadzeniom 
żeńskim pow stałym  w  X IX  i XX wieku. Z polskich założycieli zako
nów uw zględnia tom I pięć postaci: o. Anzelm Gądek, założyciel zgrom, 
ss. K arm elitanek  D zieciątka Jezus (kol. 681—2), m. K olum ba Róża Bia
łecka, załóż, zgrom. ss. Dom inikanek III  zak. (kol. 1443), Edm und Boja- 
nowski, załóż. ss. Służebniczek (kol. 1498—99), br. Czesław A ntoni Bonła- 
kowski, załóż, zgrom, b raci Opieki • św. Józefa (kol. 1518), m. Jadw iga 
Borzęcka, współzałoż. zgrom. ss. Z m artw ychw stanek (kol. 1532).

Mówiąc o spraw ach polskich w  tom ie I słownika należy podkreślić, 
że znalazł się a rty k u ł (kol. 634—5) poświęcony mało znanem u w  naszej 
litera tu rze  zakonnej zgrom adzeniu sióstr od Aniołów, założonemu 
w  W ilnie w  1889 r. przez ks. W incentego Kluczyńskiego, późniejszego 
arcybiskupa mohylewskiego. W artykułach  odnoszących się do Polski
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w idzim y dokładność opracowań, mimo drobnych usterek , np. augu- 
stiank i (kol. 198) są na praw ie papieskim  a  n ie  diecezjalnym , Siostry 
S ługi Jezusa (kol. 564) nie m iały grupy używ ającej ubioru zakonnego.

S zata zew nętrzna dzieła jest wzorowa, doskonały d ru k  i papier, sta
rann ie  w ykonane fotografie, opraw a tom u trw a ła  i artystycznie wyko
nana. Należy ty lko życzyć R edakcji, aby szybko mogły się ukazać n a 
stępne tomy.

Joachim  Rom an Bar OFMConv.

Oskar S a i e r, C om m unio  in der Lehre des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, München (M. Hueber) 1973, ss. XXII, 302 (Münchener Theolo

gische Studien. Kanonistische Abteilung 32)

Je s t to rozpraw a doktorska przedłożona Insty tu tow i K anonistycznem u 
U niw ersytetu  M onachijskiego. W yrosła z insp iracji K. M örsdorfa. I tu  
od razu jest okazja do poczynienia uwagi ogólnej, dotyczącej organi
zacji p racy  naukow ej. Zestaw ienie prac pow stałych w  tym  instytucie 
dowodzi nie tylko podejm ow ania tem atów  ak tualnych i ważnych, ale 
jest przykładem  wszechstronnego opracow yw ania zagadnień, podcho
dzenia do problem ów  z różnych stron  i aspektów. Gdy Saier zajm ow ał 
się pojęciem  communio, Aym ans w  tym  sam ym  instytucie pracow ał nad 
pojęciem  Collegium i synodalną s tru k tu rą  Kościoła, Corecco nad syno
dalnym i stru k tu ram i Kościoła lokalnego — aby tylko wym ienić auto
rów, których prace z okresu ich m onachijskiej in icjacji kanonistycznej 
są  bardziej znane. P rzy  tak ie j zespołowej koncentracji wokół żywych 
problem ów  łatw o o pow stanie szkoły naukow ej.

P raca  Saiera podzielona jest na dwie części. P ierw szą zatytułow ał po 
prostu  Commumo. Om awia najp ierw  com m unio  w  term inologii Soboru 
W atykańskiego II — jako w spólnotę między Bogiem i ludźm i w  rama'ch 
ludu  Bożego i jako w spólnotę ludzi między sobą. N astępnie zajm uje 
się teologicznym m iejscem  com m unio, k tó re  w yśw ietla przez wydo
bycie treści tego pojęcia, jego charak terystykę m ateria lną i form alną 
jak o  owoc zbaw ienia i środek  zbawienia. Isto tną  kategorią jest tu  idea 
sakram entalności Kościoła. Kolejny rozdział poświęcony jest podstawom  
i realizacji wspólnoty, a więc mowa tu o słowie i sakram encie jako 
czynnikach ją konstytuujących, o w yznaw aniu w iary, uczestniczeniu 
w  życiu sakram entalnym  i łączności z pasterzam i jako o elem entach 
życia we wspólnocie, o wspólnocie pełnej i niepełnej zarówno w porząd
ku  konstytucyjnym  jak  i — autor posługuje się tu  daw ną term inologią 
M örsdorfa —  czynnym, wreszcie o stosunku nieochrzczonych do wspól
noty Kościoła. CzwaTty rozdział m a jako przedm iot s tru k tu rę  Kościoła


