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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·


