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H-J. S c h o e p s postarał się o powtórne wydanie dzieła H i r s c h a 
w wydawnictwie C. Bertelsmanna w r. 1962, następnie w 1966.

O. J. W. Roslon OFMConv., Warszawa

Jacob SOETENDORP, Symbolik der jüdischen Religicnu Sitte und Brauchtum 
im jüdischen Leben, Gütersloh 1963, Gerd Mohn, s. 208.

Oryginał holenderski nosi tytuł Symboliek der Joodse Religie. Beschrijving 
en Verklaring der Gebruiken in het Joodse Leven (wyd. W. de Haan N. V., 
Zeist). Przełożył na niemiecki Dr. Wolfgang B u n t e .  W przeciwieństwie do 
poprzednio omawianej, ta praca ma charakter naukowy. Tytuł holenderski 
dokładniej wyraża niż niemiecki, że chodzi o opis i objaśnienie żydowskich 
zwyczajów. Autor podaje poza dokładnym opisem obyczaju czy obrzędu w róż
nych ugrupowaniach żydowskich tradycyjnych i postępowych, jego genezę 
i krótki szkic rozwoju historycznego, podając teksty biblijne, przepisy Talmu
du czy późniejszych praw żydowskich. Wyrażenia hebrajskie podawane są 
w piśmie kwadratowym z wokalizacją tyberiadzką oraz dodatkowo w trans
krypcji. W przypisach są objaśnienia zwrotów, odsyłacze do źródeł i do lite
ratury. Na końcu książki załączono spis nazwisk, wykaz cytowanych miejsc 
biblijnych i miejsc z literatury rabinistycznej, oraz literatury przedmiotu (ok. 
42 pozycje do r. 1960).

W siedmiu rozdziałach omówiono obrzędy, zwyczaje i ryty religijne odno
szące się do urodzenia dziecka, wprowadzenia go w życie publiczne, małżeń
stwa jako ludzkiego odbicia przymierza narodu z Bogiem, środków uświę
cania życia (przepisy głównie o czystości pokarmów), końca życia (choroba, 
śmierć, pogrzeb, nauka o nieśmiertelności duszy w dzisiejszym żydostwie 
w porównaniu do nauki biblijnej), służby Bożej (służba Boża w synagodze, 
modlitwy, obrzędy liturgiczne), oraz symboliki kalendarza i świąt roku ży
dowskiego. Tu podane są też teksty modlitw w przekładzie niemieckim.

Autor dzieła jest rabinem liberalnej gminy żydowskiej w Amsterdamie 
i w Hadzje. Z przedmowy wynika, że pomocne mu były szczególnie prace 
Chajjima S c h a u s s a  (The Jewish Festivals i Lifetime of a Jew) i S. Ph.  
de  V г i e  s a (Joodsche Riten en Symbolen).

W pracy autor nawiązuje do analogicznych zjawisk religijnych w chrześ
cijaństwie, do wypowiedzi i cytatów Nowego Testamentu, traktując je z sza
cunkiem i przy użyciu właściwej chrześcijańskiej terminologii. Cytuje 21 
miejsc z Nowego Testamentu (M, Mr, Łk, Dz, Rz, 1 Kor, Gal). Książka sta
nowi dużą pomoc dla poznania i lepszego zrozumienia religii żydowskiej oce
nianej oczyma jej reprezentanta.

O. J. W. Roslon OFMConv., Warszawa

Raymond E. BROWN SS, Joseph A. FITZMYER SJ, Roland A. MURPHY 
OCarm. (wyd.), The Jerome Biblical Commentary, London-Dublin-Melbourne 
1968, t. I: The Old Testament, s. 637 +  mapa Palestyny; t. II: The New 
Testament and Topical Articles, s. 889, Geoffrey Chapman.

Jest to gruntownie opracowany przez licznych biblistów amerykańskich (50 
współpracowników, m.i. Roderick A. F. M a c K e n z i e  SJ, Robert N o r t h  
SJ, Frederick L. M o r i a r t y  SJ) komentarz do całej Biblii w oparciu 
o teksty oryginalne, który ma odpowiadać postulatom II Soboru Waty
kańskiego. Przedstawia najbardziej reprezentatywne osiągnięcia egzegezy bi
blijnej aż do roku wydania, podaje bogatą bibliografię do każdej księgi, 
a prócz tego najnowszą literaturę specjalistyczną do poszczególnych zagad-
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iiień zachodzących przy egzegezie poszczególnych miejsc. W jednym grubym 
tomie mieści się wstęp ogólny do Pisma św., wstępy do poszczególnych ksiąg, 
oraz pomocnicze dyscypliny biblijne nieodzowne dla nowoczesnej krytyki lite
rackiej i historycznej. Pożyteczne i bardzo użyteczne są artykuły tematyczne 
w II tomie, zwłaszcza syntezy myśli i tematów starotestamentowych i nowo- 
testamentowych, gdzie w sposób jasny, wyczerpujący i odpowiadający potrze
bom posoborowym przedstawiono najważniejsze tematy dziejów zbawczych 
(tzw. wielkie tematy zbawcze). Osobne artykuły poświęcono teologii Pawio
wej i Janowej. Przez oba tomy idzie kolejna numeracja komentarzy do po
szczególnych ksiąg i artykułów tematycznych. W każdym z tych wielkich nu
merów są numerowane odcinki. Pozwala to autorom bardzo łatwo odwoływać 
się do dowolnej partii komentarza czy artykułu, cytując wskazywane miejsce 
analogicznie do cytowania miejsc biblijnych, np. 78 :93—107 — to temat 
o Królestwie Bożym, 79:22—97 — soteriologia Pawła, itd. W indeksie wytłusz
czonymi cyframi wskazane są podstawowe omówienia tematu, cyfry jasne od
noszą czytelnika do wszystkich innych miejsc, gdzie temat wspomniano. Za
chwalać nie trzeba.
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