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do próby odpowiedzi na pytanie dotyczące konieczności zredagowania Mszału.
W dalszej części Zachara analizuje poszczególne wydania i mutacje mszału — od
XIII do XXI w. Ostatni rozdział książki poświęcony został kwestii używania Msza-
łu Piusa V w dobie po odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Publikacja
zawiera także wybór literatury poświęconej omawianemu zagadnieniu.

ANDRZEJ ŻĄDŁO (red.), Liturgia i psychologia (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 12),
Katowice: Księg. św. Jacka 2014, 171 s., ISBN 978-83-7030-944-2.

Treść: ANDRZEJ ŻĄDŁO, Wstęp, s. 5–7; MANILO SODI, Psychologia i kult, s. 9–
19; ROMUALD JAWORSKI, Obrzędy w świetle psychologii religii, s. 20–30; SEBAS-
TIAN KRECZMAŃSKI, Osoba i wspólnota w celebracji liturgicznej, s. 31–39; CORRA-
DO CALVANO , Uczucia i emocje u podstaw przeżyć wewnętrznych oraz zewnętrznych,
s. 40–65; MATIAS AUGÉ, Czas i obrzęd: składowe autentycznych przeżyć, s. 66–77;
ANDRZEJ ŻĄDŁO, Elementy materialno-przestrzenne w liturgii, s. 78–91; EUGENIO

SAPORI, Terapeutyczny wymiar obrzędu liturgicznego: rzeczywistość możliwa?,
s. 92–115; DARIUSZ KROK, Trema w mówieniu i działaniu o charakterze publicz-
nym. Perspektywa psychologiczna, s. 116–134; PAWEŁ SOBIERAJSKI, Kontakt z mu-
zyką podczas liturgii. Od neurofizjologii do duchowości, s. 135–145; HELMUT JAN

SOBECZKO, Celebracja liturgiczna a pobożność ludowa, s. 146–163; Wykaz skrótów,
s. 164–165; Noty biograficzne o autorach, s. 166–167; Spis treści, s. 169–171.
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MUZYKA KOŚCIELNA

BEATA BODZIOCH, Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, ss. 444, ISBN 978-83-7847-201-8.

Badania naukowe w obszarze muzyki kościelnej, w Polsce legitymizujące się
już pewną tradycją, w ostatnim czasie zostały zintensyfikowane i pogłębione dzię-
ki prowadzeniu studiów porównawczych. Odkrywają one nie tylko bogactwo liturgii,
jej przemiany, wspaniałość kultury muzycznej Kościoła we wszystkich epokach,
ale pozwalają także skutecznie wyekstrahować z niej dorobek rodzimy. Dotyczy
to szczególnie muzyki dawnej, niemniej eksploracja pola nowożytnej muzyki koś-
cielnej również przynosi bardzo dobre efekty, poszerza bowiem — niekiedy w stop-
niu istotnym — aktualny stan wiedzy, stając się z jednej strony powodem satysfakcji
dla badaczy, z drugiej zaś inspiracją do ich podejmowania przez kolejne generacje
naukowców.

Beata Bodzioch podjęła niszową w polskim piśmiennictwie muzykologicznym
problematykę nowożytnego kancjonału jako typu źródła muzyki liturgicznej. Jest
to pierwsze obszerne studium muzyczno-liturgiczne ksiąg muzycznych nie tak daw-
no jeszcze będących w użyciu. Polskojęzyczna literatura dotycząca kancjonałów
XIX i XX w. w zasadzie nie istnieje; Cantionale Ecclesiasticum ze swoim ende-


