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SPRAWOZDANIA I RECENZJE

W pierwszym autor prezentuje sylwetki osób oraz instytucje odpowiedzialne za
wprowadzanie w życie soborowej odnowy w Kościele katowickim. Ukazuje dzieło
dwóch biskupów diecezjalnych: Herberta Bednorza i Damiana Zimonia, a także
wkład, jaki w recepcję soborowych ustaleń wniosła Kuria Diecezjalna, Wyższe
Śląskie Seminarium Duchowne oraz I Synod Diecezji Katowickiej. W rozdziale
drugim zaprezentowany został szereg inicjatyw duszpasterskich, jakie podjęto
w omawianej wspólnocie diecezjalnej w celu zaszczepienia postulowanej przez
Ojców soborowych reformy. Z kolei trzeci rozdział książki stanowi refleksję nad
istotą i zakresem soborowej odnowy liturgicznej, która to refleksja ogniskuje się
wokół sakramentów, sakramentaliów, liturgii godzin, roku liturgicznego, muzyki
sakralnej, sztuki oraz pobożności ludowej. Całość zamyka bogaty zbiór literatury
przedmiotu, który w dużej mierze składa się z lokalnych materiałów źródłowych, co
jeszcze bardziej osadza książkę w środowisku, któremu została ona dedykowana.
Ks. Mateusz Potoczny
MUZYKA
IRENEUSZ PAWLAK, Laudes et Vesperae Dominicales. Chwalby Poranne (Jutrznia)
i Nieszpory na niedziele okresu zwykłego z towarzyszeniem organowym, red. S. Garnczarski, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015, 124 s., ISBN 978-83-7793-355-8.
Opracowanie składa się z dwóch części: Chwalby poranne na Niedziele I–IV
Tygodnia (cz. I); Nieszpory I i II na Niedziele I–IV Tygodnia (cz. II). Zbiór jest
propozycją melodii do tekstów Laudesów tłumaczonych terminem Jutrznie oraz
Nieszporów na niedziele okresu zwykłego. Ułożone melodie powstały wprawdzie
w oparciu o chorał gregoriański, ale tylko nieliczne z nich odwzorowują autentyczne schematy gregoriańskie. Jako zasadę autor przyjął zastosowanie psalmowych
struktur inicjalnych wyłącznie w Kantyku Zachariasza i Kantyku Najświętszej Maryi
Panny. Psalmy i kantyki Starego Testamentu rozpoczynają się od recytatywu. Zaproponowany został także w wersach parzystych Kantyku Zachariasza układ wielogłosowy na trzy głosy równe i układ czterogłosowy na głosy mieszane w II Nieszporach każdego tygodnia. Zbiór przeznaczony jest do śpiewu wspólnego przez całe
zgromadzenie liturgiczne. Jest to próba upowszechnienia śpiewanej modlitwy porannej i wieczornej, służąca pogłębieniu wiary uczestników tych godzin kanonicznych.
WIESŁAW HUDEK, PIOTR WIŚNIEWSKI, Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, Lublin:
Wydawnictwo „Polihymnia” 2015, 615 s., ISBN 978-83-7847-253-7.
Publikacja zawiera w pięciu rozdziałach artykuły naukowe 42 autorów, poświęcone różnym aspektom muzyki sakralnej: rozdz. I: Ksiądz Profesor Ireneusz Pawlak.
Życie i dzieło (D. SOBCZAK, Bibliografia prac Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka;
Ksiądz Profesor Ireneusz Pawlak — życie w służbie liturgii i muzyki; Organizatorzy
życia muzycznego w katedrze gnieźnieńskiej od XV do XXI wieku; B. BODZIOCH,

