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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (9) 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże! 

Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus! 

Ἐυλογήμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς! Ὁ Θεός ὑμᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ! 
 

 

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, dziewiąty 

numer naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Ten kwartalnik nauko-

wy, który stara się wypełnić lukę tematyczną wśród międzynarodowych periody-

ków akademickich, tworzymy jako zespół uczonych z dwunastu krajów świata 

(Austrii, Białorusi, Czech, Kanady, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, 

Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy).  

Jesteśmy czasopismem spełniającym warunki naukowości (obecni w nau-

kowych, europejskich bazach danych ERIH Plus, CEEOL, CEJSH i w polskiej 

bazie BazHum), indeksowani przez Google Scholar. Nie jesteśmy natomiast pi-

smem konfesyjnym, chociaż chrześcijaństwo, kultura chrześcijańska, literatura 

chrześcijańska jest celem naszego badania, przedmiotem opisu, analizy, wyjaśnie-

nia ze zrozumieniem. 

Przypomnieć należy, że gromadzimy badaczy wielu państw wokół pro-

blematyki religijnej kultury literackiej, w tym szczególnie wokół zagadnień poezji 

religijnej i sakralnej (nie stronimy także od prozy i dramatu z motywami chrześci-

jańskimi). Prezentujemy wyniki badań nad kulturą chrześcijańską, stąd w poszcze-

gólnych tomach można znaleźć opracowania naukowe dotyczące twórców zarów-

no prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. Uważamy, że nasz niszowy 

periodyk jest potrzebny nie tylko redaktorom oraz autorom tekstów. Nie ma dru-

giego takiego podobnego czasopisma naukowego o takim profilu tematycznym na 

całym świecie, według posiadanych przez nas informacji. Głosy czytelników 

upewniają nas w słuszności powołania tego dzieła do życia. Liczymy także, że 

będziemy obecni poprzez cytaty naszych tartykułów naukowych w tekstach innych 

badaczy, którzy zechcą powoływać się na nasze publikacje, a przez to wzrośnie 

cytowalność oraz ranga naszego kwartalnika w rankingu czasopism polskich i 

europejskich, choć przecież wiadomo, że cytowalność nie jest miarą prawdy. 

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych propozycji i autorskie wsparcie w 

tym zakresie (cytowanie naszych artykułów naukowych w przypisach i bibliogra-

fiach cudzych tekstów). Obecnie, w świecie nauki wszystko jest mierzalne, punk-
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towalne, porównywalne, ma swoje współczynniki wpływu (Impact Factors). 

Myślimy jednak, że tzw. ‘współczynnik humanistyczny’ (termin Floriana Znaniec-

kiego) stanie się de facto tak samo ważny, a ludzkie oblicze literatury w aspekcie 

religijnym, czyli duchowość w literaturze będzie stanowić o jakości naszego 

wspólnego dzieła. 

Każdy naród ma swoją literaturę, a każda literatura ma swoje sacrum. 

Każde sacrum można badać w literaturze jako przejaw duchowości ludzkiej. 

Staramy się to czynić pod rozmaitym kątem, dopuszczając do głosu różnorodne 

nurty badawcze i rozmaite stanowiska naukowe. Chrześcijaństwo nie jest wszak 

monolitem, ma swoje poszczególne odcienie, barwy, smaki, zapachy, blaski, 

dźwięki, tony, które można zauważyć w sztuce literackiej.  

Więcej informacji o nas znajduje się na naszej stronie internetowej 

(umieszczonej pod adresem: www.religious-and-sacred-poetry.info). 

W obecnym tomie w części pierwszej pt. Rozprawy i artykuły Czytelnik 

znajdzie trzy oryginalne teksty. Tom niniejszy rozpoczynają artykuły dwóch ame-

rykańskich autorów. 

Charles Stephen Kraszewski z Pensylwanii w USA wprowadza w zagad-

nienie literaturoznawcze z okresu średniowiecza, pisząc na temat Romanosa Melo-

dosa, bizantyńskiego pisarza, tworzącego w języku greckim. Artykuł napisany jest 

w języku angielskim pt. Dynamic Trinitarianism and the Christology of the Konta-

kia of St. Romanos ho Melodos (Dynamiczny trynitarianizm i chrystologia w 

kontakiach św. Romanosa Melodosa). 

Z kolei Gracjan Kraszewski, syn Charlesa Stephena, także ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej (Starkville w Stanie Mississippi), przedstawia 

problematykę wątków tradycji franciszkańskiej (chrześcijańska radość, dziecięc-

two) w odniesieniu do twórczości amerykańskiego pisarza katolickiego – Chester-

tona. Autor zajmuje się wskazaną tematyką w tekście pt. Gilbert Keith Chesterton’s 

Saint Francis: The Incarnation, Christian mirth, and childlike dependence in 

Chesterton’s writings (Święty Franciszek Gilberta Keitha Chestertona: Wcielenie, 

radość chrześcijańska i wpływy dziecięce w pisarstwie Chestertona). 

Ks. Stefan Radziszewski z Kielc skoncentrował się na problematyce ka-

płańskiej postawy moralnej w eseju recenzyjnym, trochę nietypowym dla naszego 

czasopisma, ponieważ dotyczącym psychologicznej prozy chrześcijańskiej, 

a uczynił to w tekście pt. Portret psychologiczny „księdza w kryzysie” w powieści 

pt. Zero Jarosława Naliwajki SJ.  

Natomiast w części drugiej naszego czasopisma (Recenzje książek) publi-

kujemy w bloku rzadkie dla naszego periodyku recenzje (omówienia) osiemdzie-

sięciu siedmiu druków zwartych (broszur i książek) w nietypowym dla nas, mono-

graficznym przeglądzie wydawniczego dorobku autorów, współpracowników 

związanych z jedną organizacją – Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Nie-

podległościowego w Krakowie (FCDCN) w piętnastolecie jej istnienia. Pozwala to 
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po raz pierwszy w historii, uchwycić całościowo ów bogaty dorobek Fundacji 

CDCN. Wśród omawianych książek, broszur, nadbitek – znajdują się publikacje 

literackie, historyczne, dokumentalne dotyczące polskiej drogi do niepodległości i 

suwerenności, a to w dwieście dwudziestą rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 

(1794/5-2014/15), sto osiemdziesięciopięciolecie Powstania Listopadowego (1830-

2015), sto pięćdziesięciolecie Powstania Styczniowego (1863/64-2013/2014), 

stulecie powstania Legionów Polskich, dziewięćdziesięciopięciolecie „Cudu nad 

Wisłą” (1920-2015), czyli zwycięstwa Polski nad bolszewicką armią Związku 

Sowieckiego (Sowieckiej Rosji), nadto w siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II 

wojny światowej (1945-2015) i trzydziestopięciolecie Powstania Solidarności 

(1980-2015), która była unikatowym w świecie ruchem społecznym na kształt 

konfederacji obywatelskiej, stojącym u podstaw demontażu komunizmu. Wszyst-

kie te wydarzenia miały swoje odzwierciedlenie w bogatej literaturze, należy dodać 

– aspekty religijne (chrześcijańskie) oraz patriotyczne także znalazły w owej litera-

turze swoje miejsce. 

W części trzeciej, poświęconej sprawozdaniom, publikujemy poglądowy 

szkic sprawozdający, przypominający o postaci Teutonów w polskiej literaturze 

dziewiętnastowiecznej pt. Niemiec w literaturze polskiej XIX wieku (przypomnienie 

wybranych motywów. 

W części czwartej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

(Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst na temat obrazu Świętej Rodziny, 

ikony zamieszczonej na okładce obecnego numeru naszego czasopisma. 

 W części piątej, przeznaczonej dla autorów (Informacje dla autorów) 

zamieszczono wzór formularza recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim, 

polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim i białoruskim. W części tej dodano 

alfabetyczne wykazy autorów tekstów zamieszczonych w obecnym numerze. 

 Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów zachęcamy do współpracy. 

Czekamy na Państwa artykuły naukowe oraz recenzje z książek. Jak zawsze pro-

simy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych tekstów dotąd niepubli-

kowanych i niezłożonych do druku u innych wydawców (listy na adres poczty 

elektronicznej: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl).  

Dla bezpieczeństwa stosujemy w naszych publikacjach zapis [at] zamiast 

znaku @ w adresach e-mail. Informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronie 

internetowej (www.religious-and-sacred-poetry.info). 

 Liczymy na ciekawą współpracę naukową z uczonymi różnych dyscyplin 

(teologii, filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, pedagogiki 

itd.) i różnych krajów, zwłaszcza – słowiańskich. 

 Dziękuję zespołowi redakcyjnemu, szczególnie redaktorom językowym: 

prof. Teresie Beli, prof. Nadiji Koloszuk, prof. Switłanie Krawczenko, doc. Oldze i 

Eugeniuszowi Pańkowom, prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajdučekowej, 

Muirowi Evendenowi, Markowi Bonnettowi i Thomasowu Koziarze za wszelką 
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pomoc. Nadto mgr. inż. Krzysztofowi Kubickiemu – za stworzenie okładki i 

serwisu internetowego naszego kwartalnika. Recenzentom dziękuję za wnikliwe 

uwagi. Czytającym – za lekturę. 
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