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NOWY PERIODYK KANONISTYCZNY
Rynek periodyków kanonistycznych powiększył się o kolejną pozycję. Jest nią
Anuario Argentine de Derecho Canonico, rocznik wydawany od r. 1994 przez W ydział
Praw a Kanonicznego „Santo Toribo de M ogrovejo” 1, Papieskiego Uniwersytetu
Katolickiego Argentyny. A nuario jest zamierzone jak o organ naukowy i informacyjny
- jak o miejsce publikowania studiów naukowych oraz źródło informacji.
Idea utworzenia w Argentynie wydziału praw a kanonicznego zrodziła się w r. 1989.
Patronow ała jej Konferencja Biskupów Argentyny, która za najlepsze rozwiązanie
uznała utworzenie go w ram ach uniwersytetu papieskiego. „Santa M aria de los Buenos
Aires” . Uniwersytet przyklasnął temu zamysłowi i pow ołano komisję promocyjną.
Jednym z pierwszych kroków było utworzenie 19.6.1990 argentyńskiego stowarzysze
nia praw a kościelnego (SADEC) z 28 członkami. Stowarzyszenie to zasiągnąwszy
opinii wszystkich biskupów Argentyny przygotowało statuty, plan studiów i prelimi
narz budżetowy. D ekret erekcyjny drugiego wydziału praw a kanonicznego w Ameryce
Południowej a dwudziestego szóstego w świecie2 nosi datę 13.11.1991. Wydział ma
kształcić duchownych i świeckich służących Kościołowi w poczuciu odpowiedzialności
za budowanie sprawiedliwego porządku społecznego i mających na oku ostateczny cel
Kościoła, jakim jest zbawienie dusz. Bezpośredni cel to przygotowanie wykładowców
seminariów i wydziałów, pracowników administracji i sądownictwa, wreszcie przy
czynienie się do rozwoju wiedzy kanonistycznej. Plan studiów został zatwierdzony
przez Kongregację W ychowania Chrześcijańskiego oraz przez M inisterstwo K ultury
i Wychowania. Zespół profesorski to siedmiu profesorów zwyczajnych oraz trzech
nadzwyczajnych, ponadto korzysta się z pomocy profesorów zagranicznych prow a
dzących kursy specjalne. K ontakty zagraniczne są bardzo żywe (w kongresie lubelskim

1 Św. Turybiusz z M ogrovejo (1131-1606), w r. 1575 został prezydentem trybunału
inkwizycyjnego w Grenadzie. W r. 1579 Filip II wysunął go na arcybiskupstwo Limy,
dokąd przybył 1581. Podjął się dzieła reformy Kościoła w Peru, przeprowadził 14
synodów, założył kilka seminariów i szpitale, zwłaszcza dla najbiedniejszych czczony
jako patron Limy i całego Peru - H. Fros, F. S o w a , Twoje imię. Przewodnik
onomastyczno-hagiograficzny, K raków 1975, 438.
2 W edług Annuario Pontificio istnieją wydziały praw a kanonicznego na uniwer
sytetach papieskich w Rzymie (G regoriana - wydział praw a kanonicznego oraz
wydział praw a kanonicznego wschodniego, Lateranum , U rbaniana, A ntonianum , św.
Tomasza, salezjański) oraz Leuven, Louvain-la-Neuve, Lublin, Lyon, M adryt,
M anila, M aynooth, O ttaw a, Pam plona, Paryż, Salamanca, Toulouse, W arszawa, oraz
instytuty z uprawnieniami promocyjnymi w Meksyku, M onachium i Strasburgu.
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w r. 1993 uczestniczyli A.D. Busso i - zmarły tymczasem - R. de Lafuente). W r. 1994
było na Wydziale 38 studentów i sześciu doktorantów 3.
Tom drugi, o którego omówienie mnie proszono, obejmuje 350 stron druku,
a materiał zgrupowano w sześciu działach: artykuły, orzecznictwo, aktualia, doku
menty, ustawodawstwo partykularne argentyńskie, recenzje.
Artykułów zamieszczono w tym tomie pięć, w porządku alfabetycznym autorów.
Dwa spośród nich ograniczają się do prezentacji norm kodeksowych (J.B.Alcon
0 stowarzyszeniach życia apostolskiego oraz A .D .Busso o wzajemnych relacjach
między biskupem a członkami instytutów życia konsekrowanego). N ader pożyteczna
jest praca A.W. Bunge o naturze i celowości konferencji biskupich na podstawie
nauczania Jana Pawła II. Ten obszerny przypadek (s. 33-98) jest pomyślany jako punkt
wyjściowy do dalszych studiów, au to r naszkicował zarys problematyki i zebrał chyba
wszystkie wchodzące w rachubę teksty z magisterium Jana Pawła II. N.C. Delaferrera
szeroko relacjonuje proces wytoczony w 1844 studentowi uniwersytetu w Cordobie,
oskarżonemu o herezję z pow odu wypowiedzi zaprzeczających nieśmiertelności duszy
ludzkiej. C.J. E r r a z u r i z (z Ateneo S. Croce) snuje rozważania o obecności
Kościoła i wiernych w sferze wychowania, zajmując się szczególnie podm iotam i prawa
1 obowiązku wychowania chrześcijańskiego.
Duży walor praktyczny mają publikowane wyroki czy to Roty Rzymskiej czy to
kościelnego trybunału krajowego w Buenos Aires stanowiącego drugą instancję dla
sądów kościelnych w Argentynie. W yroki te są zaopatrzone w komentarz.
W dziale dokumenty zamieszczono statuty argentyńskiego stowarzyszenia praw a
kościelnego, zaś w dziale „ustawodawstwo partykularne argentyńskie” znajdujemy
dyrektorium dotyczące duszpasterstwa sakramentalnego, statuty rady ekonomicznej,
rady kapłańskiej i rady duszpasterskiej archidiecezji Cordoby.
M łodemu wydziałowi praw a kanonicznego z Buenos Aires należy pogratulować
organu, dzięki którem u m a szansę zaznaczyć swoją obecność w nauce kanonistycznej.
W idać wyraźnie, że Wydział stara się o przygotowanie solidnej bazy, dysponuje
pomieszczeniami i biblioteką, wydaje się mocno osadzony w życiu Kościoła, przede
wszystkim zaś troszczy się o utrzymywanie żywych kontaktów z ośrodkami i z uczony
mi zagranicznymi, szczególnie hiszpańskimi. W prezentowanym numerze A nuario nie
rysuje się jeszcze jakaś specyficzna cecha kanonistyki uprawianej w Argentynie, ale
przecież wolno mieć nadzieję, że po okrzepnięciu Wydziału nie tylko wzbogaci on
ilościowo kanonlstykę światową, ale wniesie w nią nowe impulsy biorąc na warsztat
naukowy praktykę praw ną Kościoła w Ameryce Południowej.

3 E. G a r c i a Q u i r o g a , Cronica de la Facultad de Derecho Canonico
(1992-1995), Anuariuo..., 247-258.

