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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


