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niem na konkretne rozwi¹zania. Pojawiaj¹ce siê pytania czy niedomówienia
w tekcie sk³aniaj¹ czytelnika do osobistej refleksji, co jest ju¿ samo w sobie
wartoci¹. Pod wzglêdem formalnym ksi¹¿ka napisana jest jêzykiem komunikatywnym, niekiedy z pewn¹ doz¹ humoru i odniesieniami do dowiadczeñ
codziennoci.
ks. Karol Jasiñski
Olsztyn
Hesi Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht
(1864/65) und das römische Recht im Baltikum, Seria: Dissertiationes Iuridicae Universitatis Tartunensis 33, Tartu 2011, ss. 174

W ramach serii wydawniczej Dysertacje Prawnicze Uniwersytetu w Tartu ukaza³a siê niemieckojêzyczna monografia autorstwa Hesi Siimets-Gross
pt. Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht (1864/65) und das römische Recht
im Baltikum1. Publikacja jest czêci¹ rozprawy doktorskiej Siimets-Gross, która zosta³a obroniona na Uniwersytecie w Tartu 29 czerwca 2011 r.
Autorka prowadzi zajêcia z historii prawa i instytucji prawa prywatnego
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tartu. Jej zainteresowania badawcze s¹
bardzo szerokie, obejmuj¹ bowiem obok prawa rzymskiego prywatnego (prawo klasyczne) i historii i recepcji prawa rzymskiego (g³ównie w prowincjach
ba³tyckich cesarstwa rosyjskiego w XIX w.)2, równie¿ historiê nauki prawa,
rozwój praw cz³owieka w Republice Estonii w latach 19181940, etnologiê
prawa, jak te¿ wyk³adniê i argumentacjê prawnicz¹. Poniewa¿ prezentowana
publikacja odnosi siê zasadniczo do badañ nad histori¹ i recepcj¹ prawa rzymskiego, s¹dzê, ¿e mo¿e ona spotkaæ siê z du¿ym zainteresowaniem romanistów,
szczególnie skupionych nad tym nurtem badawczym.
1 W publikacji znalaz³y siê równie¿ publikowane wczeniej i ³¹cz¹ce siê tematycznie z rozpraw¹
artyku³y H. Siimets-Gross, które nie bêd¹ przedmiotem niniejszej recenzji.
2 Warto podkreliæ, ¿e H. Siimets-Gross opublikowa³a ju¿ kilka publikacji dotycz¹cej tej problematyki: Rooma õigus subsidiaarõigueset Balti provintsiaalõiguesek, Acta Historica Tallinensia 7 (2003),
s. 4150; Scientific Tradition of Roman Law in Dorpat: usus modernus or Historical School of Law?,
Juridica International 11 (2006), s. 76-84; Roman Law in the Baltic Private Law Act  the Triumph of
Roman Law in the Baltic Sea Provinces?, Juridica International 12 (2007), s. 180189; Specificatio in
Baltic Private Law and Production (Verarbeitung) in the Baltic Private Law Act-Continuity or Change?,
Juridica International, 15 (2008), s. 163174; Roman Law Origin of the Private Law Act of the German
Baltik Provinces of the Russian Empire: Fact or Fiction?, L. Beck Valera, P. Gutiérez Vega, A. Spinosa
(red.), Crossing Legal Cultures = Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte, München 2009, s. 313330.
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W prezentowanej monografii poruszony zosta³ problem recepcji prawa
rzymskiego w prowincjach ba³tyckich, które a¿ do wydania Liv-, Est- und
Curlaendische Privatrecht (LECP) by³o traktowane jako subsydiarny obowi¹zuj¹cy system prawa. Kolejn¹ kwesti¹ jest wp³yw, jaki wywar³a ta pierwsza na tym
obszarze kodyfikacja prawa prywatnego na obowi¹zuj¹ce tam prawo rzymskie3.
Zakres terytorialny pracy obejmuje trzy prowincje ba³tyckie (Baltikum), tj. nale¿¹ce do Cesarstwa Rosyjskiego od 1710 r.4 Estoniê i Inflanty oraz od 1795 r.5
Kurlandiê6. Granice czasowe wyznaczaj¹ lata 1845719408, choæ tê ostatni¹ datê
nale¿y ju¿ potraktowaæ jako narracjê historyczn¹, odnosz¹c¹ siê do dalszych
losów kodyfikacji, bowiem ze wzglêdów merytorycznych g³ówny punkt ciê¿koci zosta³ po³o¿ony na sam¹ treæ LECP i jej stosunek do prawa rzymskiego.
Prezentowana publikacja sk³ada siê z Wprowadzenia (Einleitung, s. 810),
czterech rozdzia³ów problemowych i Podsumowania (Fazit und Ausblick,
s. 118121). Dodatkowo praca zaopatrzona jest w wykazy literatury i skrótów,
streszczenie w jêzyku estoñskim oraz tabelaryczne cztery aneksy: ród³a
i odes³ania ród³owe w zakresie rodzajów rzeczy w LECP (s. 151152), ród³a
i odes³ania ród³owe w zakresie s³u¿ebnoci w LECP (s. 153165), ród³a
odes³ania ród³owe w zakresie kontraktu kupna-sprzeda¿y w LECP (s. 166173)
oraz Wykaz skrótów i znaków zastosowanych w Aneksach.
We Wprowadzeniu autorka omówi³a zagadnienia metodologiczne, dokona³a wyjanienia wa¿niejszych pojêæ oraz przedstawi³a ogólny rys historyczny
omawianej kodyfikacji (LECP).
Rozdzia³ pierwszy, Die Gesetzideologie des Liv-, Est- und Curlaendische Privatrechts von 1864 (s. 1136), powiêcony zosta³ nawietleniu politycznego, spo³ecznego i gospodarczego t³a kodyfikacji prawa prywatnego
w Baltikum. Siimets-Gross ukazuje kodyfikacjê prawa w Baltikum jako czêæ
szeroko zakrojonych planów kodyfikacyjnych Cara Miko³aja I zmierzaj¹cych
do zebrania i usystematyzowania obowi¹zuj¹cego prawa, nie za stworzenie
nowych, lub odnowionych, spójnych i kompletnych regulacji9. Okolicznoæ ta
3 H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht (1864/65) und das römische
Recht im Baltikum, Seria: Dissertiationes Iuridicae Universitatis Tartunensis 33, Tartu 2011, s. 9.
4 Kapitulacja Inflant i Estonii na rzecz Rosji, potwierdzona koñcz¹cym wojnê pó³nocn¹ traktatem w Nystad w 1721 r.  por. G. Hamza, Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die roemischrechtliche Tradition, Budapest 2009, s. 569.
5 Trzeci rozbiór Polski.
6 H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 8 i 11.
7 Pierwsze próby kodyfikacji prawa w Prowincjach Ba³tyckich  ibidem, s. 12.
8 Do tego roku LECP obowi¹zywa³ w Estonii  ibidem, s. 119.
9 Ibidem, s. 1215. W swoim ukazie, wprowadzaj¹cym oba te kodeksy, Miko³aj I wskaza³ m.in.,
¿e zasadniczym celem zarówno carskiej, jak i prowincjonalnej kodyfikacji prawa mia³o byæ zebranie
w okrelonym porz¹dku wszystkich obowi¹zuj¹cych do tej pory przepisów, aby nadaæ im znamiona
pewnoci i jasnoci  cyt. za: ibidem, s. 13.
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jest o tyle wa¿na, ¿e w dalszej czêci pracy autorka bêdzie stara³a siê poddaæ
krytyce tezê o zachowawczym charakterze LECP. Fakt, ¿e Inflanty, Estonia
i Kurlandia mog³y w ramach tych ogólnopañstwowych projektów pokusiæ siê
o w³asn¹, autonomiczn¹ kodyfikacjê wynika³ ze specjalnego statusu prawnego
tych prowincji10, w tym autonomii prawnej, oraz specyficznych uwarunkowañ
historycznych11. Prace kodyfikacyjne12, podjête przez inflanckiego prawnika
Johanna Ludwiga Samsona von Himmelstierna13, zaowocowa³y kodeksami
prawa stanowego oraz prawa ustrojowego. Na czele komisji kodyfikacyjnej
prawa prywatnego stan¹³ Friedrich Georg von Bunge, urzêdnik w kancelarii
cesarskiej, pandektysta i wyk³adowca prawa prowincjonalnego na Uniwersytecie w Dorpacie14. Trzeci tom kodyfikacji prawa prowincjonalnego Baltikum,
LECP, wszed³ w ¿ycie w 1864 r. za panowania cara Aleksandra II. Kodeks
sporz¹dzono w jêzyku niemieckim, obejmowa³ on prawo rodzinne, rzeczowe,
spadkowe i zobowi¹zaniowe ujête w 4636 artyku³ach, z których wiêkszoæ
zawiera³a odes³ania do róde³ prawa obowi¹zuj¹cego przed kodyfikacj¹, które
leg³y u podstaw brzmienia danego artyku³u15. Dodatkowo sam¹ treæ kodeksu
poprzedza³o 40 (oznaczonych rzymsk¹ numeracj¹) uwag wprowadzaj¹cych,
a wieñczy³  indeks róde³16.
W rozdziale pierwszym autorka podjê³a dyskusjê z rozpowszechnionym
pogl¹dem, uznaj¹cym LECP za zbiór prawa a nie kodeks we wspó³czesnym
rozumieniu tego terminu. Na przyk³adzie regulacji odnosz¹cych siê do instytucji przetworzenia (specificatio, niem. Verarbeitung) wskaza³a na ró¿nice miê10 Zagwarantowany kapitulacj¹ z roku 1710, potwierdzony w 1721 r.  J. Lewandowski, Historia
Estonii, Wroc³awWarszawaKraków 2002, s. 107; G. Hamza, op. cit., s. 569.
11 W prowincjach ba³tyckich przed LECP korzystano z ró¿nych systemów prawnych, m.in. ze
redniowiecznego miejskiego prawa niemieckiego (lubeckie i hamburskie), prawa polskiego, szwedzkiego, i tzw. ius commune  H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 11.
12 Ca³oæ kodyfikacji w tych prowincjach obejmowaæ mia³a 5 tomów, w których trzecim z kolei
mia³a byæ kodyfikacja prawa prywatnego  por. ibidem, s. 13.
13 Przewodnicz¹cy komisji kodyfikacyjnej.
14 Zarówno jego wykszta³cenie, jak i nastawienia do prawa rzymskiego wywar³y ogromny
wp³yw na ostateczny kszta³t LECP. Bunge uwa¿any jest za za³o¿yciela jurysprudencji w Baltikum.
Wywodzi³ siê z niemieckiej szko³y historycznej i jego metoda naukowa opiera³a siê na usus modernus
pandectarum. Jednak w ramach Historycznej Szko³y Prawa uwa¿a siê go raczej za zwolennika nurtu
germañskiego ni¿ romanistycznego  tak H. Siimets-Gross, Scientific Tradition, s. 7677.
15 By³o to cech¹ charakterystyczn¹ równie¿ dla Srod zakonom i wymogiem redakcyjnym dla
LECP, by pod ka¿dym artyku³em zamieciæ odes³ania lub komentarze umo¿liwiaj¹cego ustalenie ród³a
przepisu  G. Hamza, op. cit., s. 571; H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht,
s. 15.
16 Tego rodzaju wykaz nie wystêpowa³ ani w kodeksie prawa ustrojowego, ani prawa stanowego.
Autorka upatruje w nim dodatkowe potwierdzenie konserwatywnej ideologii le¿¹cej u podstaw LECP
(H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 16). Mo¿na by³oby jednak zadaæ
sobie pytanie, czy po prostu nie zastosowano tu bardziej nowoczesnej techniki redakcji tekstu aktu
prawnego.

Recenzje

419

Studia Warmińskie 48 (2011)

dzy norm¹ zawartej w LECP (art. 79417) a t¹, jaka obowi¹zywa³a przed wejciem w ¿ycie omawianego kodeksu, a wiêc koncepcj¹ rzymsk¹ w kszta³cie
nadanym jej przez ius commune. S¹ one istotne: sam sposób przetworzenia18,
odmiennie ni¿ w prawie rzymskim nie ma znaczenia odwracalnoæ procesu19.
Nowa regulacja umo¿liwi³a z jednej strony uznanie za przetworzenie przypadków, które w prawie rzymskim nie podlega³y pod specificatio (np. obrazy,
zdjêcia, dagerotypy); z drugiej, wykluczenie pewnych przypadków ujêtych
w prawie rzymskim. Na podstawie warunków gospodarczych, prawnych i spo³ecznych Siimets-Gross postawi³a tezê o inspiracji w tym przypadku pruskim
Allgemeines Landrecht (ALR)20.
Rozdzia³ drugi Die Rechtsquellenlage und das römische Recht (s. 3764)
powiêcony zosta³ skutkom, jakie wywar³a kodyfikacji prawa prywatnego na
stan obowi¹zuj¹cych do tej pory w prowincjach ba³tyckich róde³ prawa,
w tym prawa rzymskiego21. Punktem wyjcia sta³o siê twierdzenie, ¿e stan
róde³ prawa obowi¹zuj¹cego przed kodyfikacj¹ w Baltikum powodowa³ powa¿ne problemy w praktyce22. Pojawia³y siê zatem  na fali popularnego
w Europie zachodniej nurtu  g³osy lokalnych praktyków dostrzegaj¹cych zalety kodyfikacji. Wejcie w ¿ycie LECP jako jedynego obowi¹zuj¹cego ród³a
prawa mia³o zakoñczyæ ten stan ró¿norodnoci i niepewnoci w zakresie stosowania odmiennych róde³ prawa. Ju¿ na etapie kodyfikacyjnym dostrze¿ono
nieuchronny problem luk w prawie, które mia³y byæ, zgodnie z XXI uwag¹
wprowadzaj¹c¹ do LECP23 rozwi¹zywany na drodze analogii. W literaturze
przedmiotu dominuje pogl¹d, ¿e przepis ten przyczyni³ siê do dalszego znacz¹cego wp³ywu prawa rzymskiego na stosowanie przepisów z tego kodeksu.
17 Jeli w wyniku artystycznego lub rzemielniczego przetworzenie zostanie wytworzona
w dobrej wierze z cudzego materia³u nowa rzecz, w taki sposób, ¿e ten u¿yty do tego materia³ utraci³
swoj¹ dotychczasow¹ formê i przybra³ now¹ postaæ, to ta nowa rzecz, bez wzglêdu na to, czy ten czyj
materia³ mo¿e byæ z tego odzyskany czy te¿ nie, bêdzie w³asnoci¹ przetwórcy. Ten jednak musi
zap³aciæ odszkodowanie w³acicielowi materia³u zgodnie z art. 792. (t³um. z jêz. niemieckiego
A.R. Jurewicz).
18 Kunst-, Handwerksmäsigkeit zak³ada posiadanie szczególnej technicznej wiedzy i wyklucza
wszystkie produkty, przy których powstaniu znacz¹c¹ rolê odgrywa przypadek  H. Siimets-Gross, Das
Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 28.
19 Poza z³¹ wiar¹ przetwórcy. Wymóg dobrej wiary w prawie rzymskim jest sporny  por.
ibidem, s. 29.
20 Ibidem, s. 30.
21 Pod tym pojêciem w republikach ba³tyckich rozumiano system prawny z³o¿ony z mieszaniny
prawa rzymskiego, kanonicznego i niemieckiego  ibidem, s. 49. Jakkolwiek prawo rzymskie by³o
systemem subsydiarnym, w praktyce siêgano jednak do niego doæ czêsto.
22 Okrelony jest wrêcz jako Quellenchaos  por. ibidem, s. 3841.
23 Jeli w tym prawie prywatnym nie bêdzie dla jakiego problemu prawnego ¿adnego przepisu,
to ten problem nale¿y rozstrzygn¹æ wed³ug postanowieñ prawa prywatnego, z którymi ten problem
wydaje siê ³¹czyæ ze wzglêdu na jednakowe podstawy (t³um. z niem. A.R. Jurewicz).
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Autorka wykaza³a jednak, ¿e w rzeczywistoci po wejciu w ¿ycie kodyfikacji
obecnoæ prawa rzymskiego w praktyce sta³a siê marginalna24.
W trzecim rozdziale, Die Einbeziehung des römischen Rechts ins Liv-,
Est- und Curlaendische Privatrecht (s. 6582), poddano weryfikacji opiniê
o tzw. drugiej recepcji prawa rzymskiego na etapie prac kodyfikacyjnych. Potwierdzeniem mia³y byæ zarówno liczne odwo³ania do róde³ prawa rzymskiego obecne w LECP25, jak te¿ fakt, ¿e przewodnicz¹cy komisji kodyfikacyjnej
 Friedrich Georg von Bunge  mia³ czêsto wspomagaæ siê w swoich pracach
podrêcznikami do tego przedmiotu. Opieraj¹c siê na wczeniejszych badaniach
Marju Lutsa, Siimets-Gross wskaza³a jednak, ¿e w istocie zamiarem Bunge
by³o ograniczenie wp³ywu tego popularnego do tej pory systemu prawa26.
Autorka zwróci³a przy tym uwagê na pewn¹ ewolucjê pogl¹dów tego prawnika. Bunge we wczeniejszym etapie kariery  jako praktykuj¹cy prawnik  by³
zdecydowanym zwolennikiem ci¹g³ego stosowania prawa rzymskiego. Natomiast jako profesor prawa prowincjonalnego w Dorpacie traktowa³ ten system
z pewn¹ rezerw¹, jeli nawet nie niechêci¹. Nie da siê jednak zaprzeczyæ, ¿e na
etapie powstawania kodyfikacji Bunge dostrzega³ u¿ytecznoæ prawa rzymskiego jako systemu pomocniczego w wype³nieniu luk w prawie skodyfikowanym.
Tezê o tzw. drugiej recepcji prawa rzymskiego kontynuuje autorka
w rozdziale czwartym, Die Quellenverweise und Quellen des Liv-, Est- und
Curlaendischen Privatrechts (s. 83117). Tutaj przedmiotem badañ jest poprawnoæ i celowoæ odes³añ do róde³ prawa rzymskiego27. Ze wzglêdów na
szeroki zakres materia³u28, obszar badawczy zosta³ zawê¿ony do prawa rzeczowego i zobowi¹zaniowego, przy czym w samej publikacji bli¿ej przedstawiono jedynie wybrane wyniki z zakresu prawa rzeczowego29. Dodatkowo
autorka podjê³a starania nad ustaleniem pochodzenia brzmienia analizowanych
przepisów z LECP. Materia³ badawczy zosta³ poddany selekcji wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: 1) artyku³y, gdzie odes³ania do róde³ s¹ istotne;
24 Jako przedmiot uniwersytecki czy przedmiot badañ naukowych prawo rzymskie zdaje siê
prze¿ywaæ rozkwit. Por. H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 5458.
25 Dla rodzajów rzeczy, s³u¿ebnoci, kontraktu kupna-sprzeda¿y por. zestawienia w tabelach
 ibidem, s. 151173.
26 Usuniêcie prawa rzymskiego ze wzglêdu na jego cis³y zwi¹zek z prawem prowincjonalnym
by³oby niemo¿liwe, bior¹c pod uwagê mimo wszystko raczej zachowawcz¹ ideê kodyfikacji. Zreszt¹
sam Bunge stwierdza w swoich dzie³ach, ¿e recepcja prawa rzymskiego ju¿ siê dokona³a i jest faktem
niezaprzeczalnym.
27 H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 84.
28 LECP obejmuje bez ma³a 4600 artyku³ów, z czego 57,2% zawiera odes³ania do CIC.
29 Z prawa rzeczowego przeanalizowano 120 art., 82 zawiera³y odes³ania do prawa rzymskiego.
Wybrano trzy rozdzia³y: Rodzaje rzeczy (art. 529538), Ogólne zasady dotycz¹ce s³u¿ebnoci
(art. 10891102), S³u¿ebnoci gruntowe (art. 11031198)  H. Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 8586.
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2) artyku³y, gdzie odes³anie do róde³ jest istotne bezporednio lub porednio;
3) artyku³y, w których odes³anie do tekstów ród³owych natrafia na podobne
pojêcia lub wyra¿enia, ale w innym kontekcie; 4) artyku³y z nieistotnymi, nie
wnosz¹cymi nic odes³aniami. Z 82 artyku³ów zawieraj¹cych odes³ania do prawa rzymskiego, 65 stanowi³o kategoriê 1 (31), 2 i 3; w 10 artyku³ach odes³ano
wprawdzie do tego samego pojêcia lub wyra¿enia, ale tekst artyku³u nie wywodzi siê z prawa rzymskiego30. Stosunkowo spory odsetek niepoprawnych
odes³añ sk³oni³ Siimets-Gross do wniosku, ¿e rzeczywistym pierwowzorem
analizowanych artyku³ów nie by³o prawo rzymskie31. Dalsze badania32 wskaza³y natomiast na wyrane paralele z projektem kodyfikacji prawa prywatnego
von Himmelstierna (1839) i ALR33, jak te¿ inspiracje podrêcznikami do prawa
rzymskiego34.
W Podsumowaniu autorka wskaza³a na trudnoci badawcze (charakter
kodyfikacji prawa prywatnego w Baltikum i z³o¿on¹ kwestiê recepcji prawa
rzymskiego), uniemo¿liwiaj¹ce wyci¹gniêcie wi¹¿¹cych ogólnych wniosków.
Jedynym dopuszczalnym wnioskiem tej natury jest ten, ¿e obecnoæ odes³añ do
róde³ prawa rzymskiego nie wiadczy o zakresie recepcji.
Temat prezentowanej rozprawy zosta³ nakrelony bardzo szeroko i ju¿
pobie¿ny przegl¹d poruszonych zagadnieñ wskazuje, ¿e z pewnoci¹ nie zosta³
on wyczerpany. Mo¿na te¿ odczuwaæ pewien niedosyt w zakresie analizy dogmatycznej poszczególnych odes³añ na rzecz niezwykle rozbudowanej czêci
historycznej. Ju¿ sama autorka niejednokrotnie wskazywa³a na koniecznoæ
dokonania selekcji przebadanego materia³u, zbyt obszernego dla jednej publikacji. Wydaje siê, ¿e Hesi Siimets-Gross przemylnie zdecydowa³a siê na monografiê powiêcon¹ problemom natury historyczno-wprowadzaj¹cej do zagadnienia obecnoci prawa rzymskiego w Baltikum. Bior¹c pod uwagê ogóln¹
wiedzê na temat tego obszaru i fakt, ¿e jêzyk estoñski stwarza dodatkow¹
barierê dla badaczy, którzy chcieliby wyjæ poza tradycyjny zakres recepcji
prawa rzymskiego, jest to zabieg trafny35. Co wa¿ne, publikacjê nie nale¿y
30 Zazwyczaj mamy w tym przypadku kilka odes³añ do prawa rzymskiego pod jednym artyku³em. Tabelaryczne zestawienie wyników wraz z omówieniem mo¿na znaleæ na s. 88 i w aneksach.
31 Autorka znajduje tu potwierdzenie swojej wczeniejszej tezy, ¿e te odes³ania zmierza³y do
ograniczenia stosowania prawa rzymskiego i ¿e taki by³ cel komisji kodyfikacyjnej.
32 Ze wzglêdu na odmienn¹ technikê regulacji lub strukturê odrzucono Kodeks Prawa Prywatnego dla Zurychu, saksoñski BGB.
33 Wydaje siê, ¿e sam Himmelstiern równie¿ siêga³ do ALR  por. H. Siimets-Gross, Das Liv-,
Est- und Curlaendische Privatrecht, s. 99102.
34 Ch. von Muehlenbrucha, Lehrbuch des Pandektenrechts nach Doctrina Pandectarum deutsch
bearbeitet, wyd. IV, Halle 1844; Ch.F. Glucka, Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld.
Ein Kommentar für meine Zuhörer, t. 137, Erlangen: Palm 17901833.
35 Jak te¿ decyzja o publikacji monografii w jêzyku niemieckim.
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zaliczaæ do prac odtwórczych. Autorka krytycznie weryfikuje utarte i rozpowszechnione w literaturze przedmiotu pogl¹dy, choæ nie ustrzeg³a siê kilku
niejasnoci lub niedopowiedzeñ36.
Prezentowan¹ monografiê nale¿y uznaæ w ca³oci za pracê wartociow¹
i ciekaw¹. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e dalszy materia³ zostanie wydany
w formie kolejnej monografii lub artyku³ów jako ju¿ bardziej dogmatyczna
kontynuacja tematu.
Aldona Rita Jurewicz
Olsztyn
Ks. Ryszard Hajduk CSsR, Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy
teologii pastoralnej fundamentalnej, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 209

Ksi¹¿ka ks. Ryszarda Hajduka CSsR, Czyniæ prawdê (Ef 4,15). Elementy
teologii pastoralnej fundamentalnej ukazuje podstawy teologii pastoralnej jako
nauki s³u¿¹cej Kocio³owi, który za ka¿dym razem w nowej sytuacji spo³ecznej i kulturowej ma obowi¹zek g³osiæ zbawcz¹ prawdê Chrystusa. Wynika to
z faktu, ¿e rodowisko i wiat, w którym cz³owiek ¿yje i rozwija siê, ci¹gle siê
zmienia. Teologia pastoralna fundamentalna podaje instrumenty s³u¿¹ce rozeznaniu najg³êbszych ludzkich potrzeb oraz sformu³owaniu postulatów pastoralnych, które stanowi¹ odpowied na aktualne znaki czasu.
Autor stawia sobie za cel zapoznanie czytelników ze specyficznym charakterem teologii pastoralnej jako nauki, która jest pe³noprawn¹ dyscyplin¹
teologiczn¹, czerpi¹c¹ z wiary zasady i kryteria dzia³alnoci duszpasterskiej
Kocio³a w historii (por. Pastores dabo vobis nr 57). Po ukazaniu natury
teologii pastoralnej oraz jej metody jako naukowej refleksji nad kocieln¹ praxis
autor przedstawia podstawowe uwarunkowania jej uprawiania, czyli kryteria
biblijno-eklezjologiczne, wspó³czesny kontekst spo³eczno-duchowy oraz jej
wymiar praktyczny w postaci wskazañ s³u¿¹cych dzia³alnoci duszpasterskiej
Kocio³a. Zawarte w ksi¹¿ce treci maj¹ przyczyniæ siê do prowadzenia syste36 Np. skoro recepcja prawa rzymskiego do prawa prywatnego w Baltikum w du¿ej mierze
dokona³a siê ju¿ przed LECP (s. 73), a¿ prosi³oby siê o rozszerzenie analizy róde³ prawa prowincjonalnego w celu ukazania zakresu i znaczenia tej recepcji. To tych róde³ mo¿na by³oby powróciæ przy
ustalaniu rzeczywistego pierwowzoru danej regulacji, potwierdzaj¹c nierzadko myl¹ce odes³anie do
CIC. Byæ mo¿e analiza odes³añ do róde³ prawa prowincjonalnego pozwoli³aby pe³niej ukazaæ obecnoæ
prawa rzymskiego w LECP.

