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Robert Taft SJ bez wątpienia może być uznany za najwybitniejszego żyjącego
znawcę liturgii chrześcijańskiego Orientu i wielkiego propagatora systematycznej
refleksji nad nią. Jako wieloletni profesor i wykładowca w Papieskim Instytucie
Orientalnym w Rzymie angażował się nie tylko w dydaktykę, ale także w odkrywa-
nie ogromnego dziedzictwa Wschodu, co doceniane było nie tylko przez naukow-
ców, ale także przez głowy różnych Kościołów na czele z papieżami. Niniejsza książ-
ka stanowi głęboko ugruntowaną refleksję nad liturgicznym dziedzictwem Wschodu
i Zachodu widzianym z perspektywy historii, teologii i praktyki duszpasterskiej.
Choć zawarte w niej teksty stanowią pewien zbiór bazujący na wcześniejszych opra-
cowaniach autora, on sam zauważa, że nie jest to zwyczajna antologia, gdyż każdy
rozdział został przez niego przejrzany i przepracowany na nowo. Na wyjątkowy
charakter publikacji składa się nie tylko bogactwo tematyki, ale także jej ujęcie
porównawcze. Sam autor zaznacza, że nie można uprawiać liturgiki opierając się
jedynie na jednej tradycji, i ta publikacja czyni zadość temu twierdzeniu. Porusza-
ne przez autora problemy odnoszą się do wielu płaszczyzn świętej liturgii. Wśród
prezentowanych kwestii znalazły się zarówno tematy ogólne, jak i szczegółowe.
W piętnastu rozdziałach czytelnik znajdzie analizę takich rzeczywistości liturgicz-
nych, jak: świętowanie, niedziela, Wielki Post, Eucharystia, koncelebra, przyjmo-
wanie Komunii św., szeroko pojęty kult, nieszpory, ewolucja liturgii, teologia liturgii
czy anamneza. Całość dopełnia indeks nazwisk oraz indeks rzeczowy, co sprawia
że książka o. Tafta staje się prawdziwym przewodnikiem systematycznym dla wszy-
stkich, pragnących zgłębiać zawiłe meandry liturgii różnych tradycji.

PIOTR WULGARIS, Reforma i odnowa „Brewiarza rzymskiego” w wieku XX, Pelplin:
„Bernardinum” 2015, ss. 175, ISBN 978-83-7823-530-9.

Liturgia godzin bez wątpienia należy do najważniejszego dziedzictwa Kościo-
ła. Obok liturgii eucharystycznej to właśnie ta forma modlitwy jest bezpośrednią
odpowiedzią wiernych na zawarte u św. Pawła wezwanie: „nieustannie się módl-
cie” (1 Tes 5,17). Dlatego też jak świat długi i szeroki wierni, zwłaszcza osoby du-
chowne i konsekrowane, zwracają się do Boga o określonych godzinach dnia, by
uświęcić dany im i całemu Kościołowi czas. W niniejszej książce autor podjął się
zadania historycznego usystematyzowania reform Brewiarza rzymskiego. Rozdział
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pierwszy dotyczy długiego okresu — od początków Kościoła do XX w. W drugim
rozdziale uwaga autora skupiła się na zmianach, jakich liturgia godzin doświad-
czyła w okresie od papieża Piusa X do reformy Soboru Watykańskiego II. Z kolei
na rozdział trzeci składa się analiza konkretnych zmian strukturalnych w brewiarzu,
które nastąpiły w ubiegłym stuleciu (chodzi o takie części, jak: psałterz, kantyki,
czytania, hymny i prośby). Chociaż z oczywistych względów praca ks. Piotra Wul-
garisa nie wyczerpuje podjętej tematyki będąc raczej jej zarysem, stanowi niewąt-
pliwie cenną pozycję liturgiczną na gruncie polskim.

Ks. Mateusz Potoczny

MUZYKA

STANISŁAW GARNCZARSKI, Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX
wieku, cz. I: Opracowanie zebranych źródeł; cz. II: Przekazy źródłowe badanych
pieśni, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2014, ss. 735+339,
ISBN 978-83-7793-248-3.

W dziejach religijnej kultury muzycznej istotne znaczenie posiada rozwój pieś-
ni religijnej w językach narodowych, które powstały i rozwijały się przede wszyst-
kim na gruncie liturgii, stanowiącej jeden z podstawowych elementów życia Koś-
cioła, spełniającej zarazem znaczącą rolę kulturotwórczą. To właśnie pieśń kościelna
w języku polskim stała się głównym przedmiotem naukowych zainteresowań ks.
Stanisława Garnczarskiego, który skupił się przede wszystkim na repertuarze roz-
poczynającego rok liturgiczny okresu Adwentu. Naukowe badania nad bogatą i róż-
norodną tradycją pieśniowego nurtu twórczości liturgiczno-muzycznej w Polsce
mają swoje właściwe początki w działalności muzykologicznego ośrodka na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, w czym największe zasługi posiada niewątpliwie
ks. prof. Hieronim Feicht oraz jego wychowankowie: ks. prof. Karol Mrowiec, ks.
prof. Bolesław Bartkowski oraz ks. prof. Ireneusz Pawlak. Ks. Garnczarski, wycho-
wanek ostatniego z wymienionych profesorów, poprzez prezentowaną publikację
znakomicie wpisuje się w grono kontynuatorów badań hymnologicznych wywo-
dzących się z lubelskiego środowiska (aktualnie pracownika naukowego UPJPII
w Krakowie, Filii w Tarnowie). Jego obszerna monografia, zatytułowana: Polska
pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, cz. I: Opracowanie zebranych
źródeł; cz. II: Przekazy źródłowe badanych pieśni, stanowi wartościowe podsumo-
wanie dotychczasowego okresu działalności naukowej, uzupełniając zarazem brak
kompleksowego opracowania rozwoju polskich pieśni adwentowych. Jest to bo-
wiem rozprawa w pełni interdyscyplinarna, imponująca nie tylko rozmiarami, ale
przede wszystkim bogactwem treści, niezwykle rzetelna, świadcząca o wszech-
stronności i erudycji autora, o jego szerokim, a zarazem fachowym i dojrzałym
warsztacie naukowym. Trzeba tu zauważyć, iż tego rodzaju badania naukowe wy-
magają rozwiniętego warsztatu nie tylko muzykologicznego (analiza muzyczna),


