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RECENZJE

Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II, oprać. ks. Tomasz Bielski,.
Poznań—Warszawa 1970 Pallottinum 8° s. 1810.

Zgłębianie treści uchw ał Soboru W atykańskiego II przynosi wszech
stronną korzyść teologom i kanonistom . Dlatego z radością należy 
zasygnalizować ukazanie się zestaw ienia tekstów  soborowych w  formie· 
słownika, nazwanego z greckiego „Synopsą”.

W prawdzie indeksy (skorowidze rzeczowe) zamieszczone w  w yda
niach dokum entów  soborowych, jak  np. w  w ydaniu  W atykańskim  z 1966 
r., czy w ydaniu poznańskim  P allo ttinum  z 1968 r., u ła tw iają  znalezie
nie poszukiwanego tekstu , ale „Synopsa" podając odpowiednie w yjątk i 
tekstów  pozwala szybciej dotrzeć do treści dokum entów  soborowych* 
porów nać teksty  i je zrozumieć.

„Synopsa obejm uje haseł 794 i ponad 4 tysiące podhaseł, a w su
mie ponad 8800 tekstów . Można słusznie przyjąć, że dzieło dość szcze
gółowo przedstaw iło treść dokum entów  soborowych i razem  powiązało· 
zagadnienia pokrewne. Teksty są przytaczane według tłum aczenia 
ogłuszonego przez Wyd. Pallo tinum  w  1968 r. (Sobór W atykański II,. 
K onstytucje, D ekrety, Deklaracje). Trzeba jednak  z uznaniem  podnieść,, 
że A utor Synopsy dokładnie porów nał tekst polski z oryginałem  ła 
cińskim  i w  niektórych m iejscach dał nowe tłum aczenie, lepiej oddają
ce tekst łaciński (zob. np. s. 188, 189, 411). W artość dzieła podnosi 
piękna szata graficzna, sta ranna  korekta, dobry papier.

„Synopsa” może być bardzo użyteczna dla prow adzenia ćwiczeń ze- 
studentam i. U łatw i także przygotow anie kazań i katechez.

O. Joachim  Rom an B a r

Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebrał i przetłumaczył ks. dr. 
Edward Sztafrowski, (T. 1) zesz. 1—3, T. 2 zesz. 1—4, Warszawa 1968— 
1970 Akademia Teologii Katolickiej 8° s. 237; 249; 263; 369; 410; 414? 
152.

W okresie soborowym  i posoborowym ożywiła się działalność u s ta 
wodawcza Stolicy Apost., zaczęły się ukazywać w  szybkim stosunkowo 
tem pie nowe dokum enty p raw ne i praw no-liturgiczne, k tóre poważnie·
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zm ieniły obowiązujące dotychczas praw o kanoniczne.W prawdzie peł
na odnowa praw a kanonicznego m a się dokonać przez ogłoszenie no
wego Kodeksu praw a kanon., ale już przed ogłoszeniem nowej kodyfi
kacji nastąpiły  liczne zm iany w  dyscyplinie kościelnej, o czym m u
szą wiedzieć zwłaszcza studiujący praw o kanoniczne. S tąd  w ynikła 
po trzeba jakiegoć zbioru, k tóry  podałby w  sposób pełny i przejrzysty  
najnowsze dokum enty p raw ne Stolicy św.
Spraw a przygotow ania takiego zbiaru stała się przedm iotem  dys

kusji na posiedzeniu naukow ym  W ydziału P raw a Kanonicznego ATK 
odbytym  w  dniu 12 kw ietn ia 1967 r. Ustalono w tedy ogólne w ytycz
ne dla przyszłego zbioru, a cały ciężar pracy wziął na siebie ks. dr 
E dw ard  Sztafrow ski. Tak pow stało „Posoborowe praw odaw stw o koś
c ie lne”, w ydane w  trzech zeszytach w  1968 r., nazw ane potem  to
mem I i przedrukow ane w  1969 r. W 1970 r. ukazały się dalsze cztery 
zeszyty, oznaczone jako tom  II.

Zesz, 1—3 tom u I-go zaw iera dokum enty praw ne i p raw no-litu rg icz- 
n e  Stolicy Apost. w ydane od stycznia 1963 r. do czerwca 1967 r. 
z pom inięciem  dokum entów  w ydanych przez Sobór W atykański II. 
W  sumie znalazło się w  biorze 57 dokum entów, które zajęły 749 stron 
■druku, ułożonych w  porządku rzeczowym, w edług system atyki K odeksu 
p raw a  kanon. D okum enty są przytoczone w  języku łacińskim  i w  tłu 
m aczeniu polskim. Na m arginesie dokum entów  um ieścił Tłum acz nu 
m ery m arginesowe, od 1 do 1454, aby można było łatw iej posługiwać 
.się indeksem  rzeczowym. T aki indeks, ułożony w  porządku alfabe
tycznym , sporządził Tłum acz w  trzecim  zeszycie. Jest on obszerny 
(obejm uje 44 stron druku) i szczegółowy, co pozwala na szybkie ko
rzystan ie  ze zbioru. Szkoda tylko, że indeks nie zachowuje porządku 
alfabetycznego także przy w yliczaniu treści pod szczegółowymi hasłam i 
(zob. np. „K onferencje B iskupie”, gdzie przytoczono 28 podhaseł, bez 
zachow ania porządku alfabetycznego, — albo „Msza św.”, gdzie jest 
podobnie ułożonych 32 podhaseł).

Cztery zeszyty tom u Ii-g o  w ydane w  1970 r. trzeba treściowo podzie
lić na dwie części: zesz. 1—3 i zesz. 4.

Zesz. 1—3 zaw iera razem  57 dokum entów  (na 1193 stronach druku), 
oznaczonych num erem  bieżącym od 58 do 114, z num eram i m argine
sowym i od 1455 do 4515, czyli Tłum acz trak tu je  te  zeszyty jako  dal
szy ciąg tom u I-go. Indeks rzeczowy (obejm ujący 99 stron) podaje treść 
tom u I i zesz. 1—3 tom u Ii-go. U kład m ateria łu  jest podobny do układu 
przyjętego w  tomie I. Dokum enty zesz. 1—3 tom u Ii-go  zostały w ydane 
w  okresie od lipca 1967 r. do końca sierpnia 1969 r., czyli w  przecią
gu 26 miesięcy.

Zesz. 4 tom u Ii-go  stanow i odrębną całość. Jest to Enchiridion indu l
gen tia rum  czyli „W ykaz odpustów ” ogłoszony dekretem  Penitencjarii 
Apost. z dnia 29. VI. 1968 r. Zaw iera tekst łaciński i tłum aczenie polskie 
oraz indeks rzeczowy w  języku polskim.
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Słusznie ten  „W ykaz” został ogłoszony w  oddzielnym  zeszycie, u ła t
w i to; korzystanie z niego i prędzej dotrze do rąk  naw et niekanonistów , 
posiada bowiem szerokie zastosowanie praktyczne.

„Posoborowe praw odaw stw o kościelne” nie jest dziełem zam kniętym , 
ale m ają się ukazyw ać tom y następne, w  m iarę ogłaszania przez S to
licę Apost. now ych dokum entów  praw nych. Biorąc pod uw agę obfi
tość dokum entów  wydaw anych w  dalszym ciągu przez Stolicę Apost. 
w  związku z przeprow adzaną posoborową odnową insty tucji kościel
nych, należy się spodziewać, że co roku będzie m ateria ł na jeden tom, 
może naw et podzielony na zeszyty. Pożądaną byłoby rzeczą, aby od 
tąd  podaw ać na karcie tytułow ej „Posoborowego praw odaw stw a kość.”, 
po zaznaczeniu tom u (i zeszytu), rów nież czas, z którego pochodzą 
ogłaszane dokum enty. N ajlepiej byłoby trzym ać się stałego okresu, od 
w rześnia jednego roku do sierpnia następnego. Również num erację do
kum entów  lepiej byłoby zaznaczyć dla każdego tom u od jeden. Podob
nie też num er m arginesowy. Indeks rzeczowy pow inien obejmować 
treść danego tom u, bez naw racania do poprzednich tomów'.

O ceniając ogólnie siedem  dotychczas w ydanych zeszytów „Posoboro
wego praw odaw stw a kościelnego” trzeba podnieść użyteczność rozpo
czętego dzieła, w kład pracy Tłumacza, troskę o dobre tłum aczenie 
dokum entów , s ta ran n ą  szatę graficzną. W prawdzie tra f ia ją  się czasem 
drobne nieścisłości w  tłum aczeniu dokum entów, ale w  tego rodzaju 
pracy  trudno  ich uniknąć. P rzed niebezpieczeństw em  w prow adzenia do 
nauki i p rak tyk i błędów rzeczowych broni nas tekst łaciński, który 
przecież m usi być sta le b rany  pod uw agę dla kontroli.

Należy tylko w yrazić życzenie, aby następne tom y były coraz dosko
nalsze i ukazyw ały się term inow o, a w  ten  sposób aby się dalej przy- 
przyczyniały do rozw oju nauki polskiej.

O. Joachim  Rom an Bar

W arszawa, 3. I. 1971.

Nowy obrząd konsekracji dziewic

D ekretem  K ongregacji dla K ulu tu  Bożego z dnia 31. V. 1970 r. zo
sta ł zatw ierdzony i ogłoszony nowy obrzęd konsekracji dziewic (Ordo 
consecrationis .virginum), który wszedł w  życie dnia 6 . I. 1971 r. 
P ierw sze w ydanie tego obrzędu nosi ty tu ł: Pontificale R om anum  ex  
decreto Sacrosancti O ecumenici Concilii Vaticani 11 instauratum , aucto
rita te  Pauli PP. V I prom ulgatum , Ordo consecrationis virginum , editio 
typica, Typis Polyglottis V aticanis 1970 4° ss. 64, nlb. 1.

D ruk ten zaw iera w spom niany dekret K ongregacji (s. 5—6 ), p rae-


