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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (10) 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże! 

Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus! 

Ἐυλογήμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς! Ὁ Θεός ὑμᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ! 
 

 

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny (już dziesiąty) 

numer naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Nasz kwartalnik nau-

kowy wypełnia lukę tematyczną pośród międzynarodowych czasopism akademic-

kich. Periodyk stworzony został przez wspólnotę naukowców z dwunastu krajów 

świata. Jesteśmy czasopismem spełniającym warunki naukowości, nie jesteśmy 

natomiast pismem konfesyjnym. Skupiamy badaczy wielu państw wokół zagad-

nień religijnej kultury literackiej, w tym szczególnie wokół problemów poezji reli-

gijnej i sakralnej (ale także chrześcijańskiej prozy i dramatu chrześcijanskiego). 

Prezentujemy wyniki badań nad kulturą chrześcijańską, stąd w poszczególnych 

woluminach można znaleźć opracowania naukowe dotyczące twórców zarówno 

prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. Więcej informacji o naszym 

czasopiśmie naukowym znajduje się na naszej stronie internetowej (pod adresem: 

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

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

znajdzie kilka oryginalnych tekstów. Oksana Mikolaïvna Slìpuško z Kijowa (Ukra-

ina) ukazała zagadnienie Religijnej interpretacji obrazu Świętego Włodzimierza 

Wielkiego w rękopisach z Rusi Kijowskiej, tekst w języku angielskim pt. Religious 

Interpretation of Saint Volodymyr the Great’s Image in Kyiv-Rus’ Manuscripts 

oraz w języku rosyjskim inna wersja pt. Религиозная интерпретация образа 

святого князя Киевской Руси – Владимира Великого в киеворуських памят-

никах. 

 Ol'ga Ciganok także z Kijowa zanalizowała zagadnienie pt. Poezja religij-

na w poetyce jezuickiego Kolegium Krzemienieckiego Apollo Sarmaticus (1712), 

tekst po rosyjsku pt. Религиозная поэзия в поэтике Кременецкого иезуитского 

коллегиума Apollo Sarmaticus (1712). Temat oryginalny, szerzej dotąd nieznany. 

Następnie Nadìâ Georgiìïvna Kološuk z Łucka na Ukrainie poświęciła 

swoje studium naq temat poezji religijnej jednego z ukraińskich duchownych pt. 

„Nie święty, a z kobzą Kozak Mamaiu”. Późna liryka M. Sarmy-Sokołowskiego 
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(tekst po rosyjsku pt. „Не святой, а с кобзою казак Мамай”: поздняя лирика 

М. Сармы-Соколовского). 

 Charles Stephen Kraszewski z (z Uniwersytetu Chrustusa Króla w Wilkes-

Barre, Pennsylvania, USA), katolicki uczony amerykański o polskich i słowackich 

korzeniach, skupił się w swoim eseju na nietypowym dla naszego periodyku tema-

cie pt. Śmierć na ulicy Augusta. Nowy humanizm Tedi López Mills (tekst po angiel-

sku pt. Death on Rúa Augusta. The New Humanism of Tedi López Mills). Esej tej 

poświęcony został wybitnej pisarce meksykańskiej, rzadko obecnej w środkowoeu-

ropejskim literaturoznawstwie. 

 Z kolei Dorota Heck z polskiego Wrocławia ukazuje studium na temat 

poezji Wojciecha Kudyby, wspolczesnego poety katolickiego, pt. „Efekt poruszonej 

formy” – między ironią a mistyką w poezji Wojciecha Kudyby (tekst w dwóch 

wersjach – po angielsku (pt. „The Effect of a Moved Form” – Between Irony and 

Mysticism in Wojciech Kudyba’s poetry) oraz po polsku. 

Następnie Agnieszka Luiza Kubicka z Krakowa analizuje kwestię pt. Pieśń 

III z Fragmentów Jana Kochanowskiego („...Oko śmiertelne Boga nie widziało”). 

Tekst po polsku sięga do rzadko opracowywanego tematu jednej z pieśni w poezji 

religijnej Jana z Czarnolasu, zawsze wartego podjęcia na nowo. 

 Na zakończenie tej części artykułów naukowych ks. Stefan Radziszewski z 

Kielc, wykładający od niedawna na uczelni w Radomiu, zajął się tematem pt. Infu-

łat od świętej Tereski (Notatnik liryczny ks. Jerzego Banaśkiewicza). Tekst napisany 

po polsku został poświęcony współczesnemu, polskiemu księdzu-poecie, rzadko 

obecnemu w opracowaniach. 

Natomiast w części drugiej naszego czasopisma (Recenzje książek / Book 

Reviews) publikujemy recenzję autorstwa Janiny Kwiek-Osiowskiej (z Krakowa), 

która dotyczy książki o. Eligiusza Dymowskiego OFM pt. Dotyk pamięci. Wiersze 

wybrane (tekst po polsku). Kolejne recenzje tej autorki będzoiemy publikować 

sukcesywnie w następnych numerach. 

W części trzeciej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

(Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst Anny Marty Żukowskiej z Lublina 

na temat obrazu Matka Boska Kapłańska, zamieszczonego na okładce obecnego 

numeru naszego czasopisma. Autorką tego obrazu jest taże sama artystka lubelska 

(A. M. Żukowska), zatem to rodzaj autokomentarza do swojego obrazu. 

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

zamieszczono przedruk tekstu autorstwa polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego pt. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 

czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, nadto 

wzór formularza recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim i polskim dla na-

szego czasopisma. W części tej dodano alfabetyczne wykazy autorów tekstów 

zamieszczonych w obecnym numerze. 
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 Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów zachęcamy do współpracy. 

Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych tekstów dotąd niepu-

blikowanych i niezłożonych do druku u innych wydawców (listy kierować na 

adres: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa stosujemy zapis [at] 

zamiast @ 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 całemu zespołowi redakcyjnemu, szczególnie zaś redaktorom 

językowym: prof. Teresie Beli, prof. Nadyji Koloszuk, prof. Switłanie Krawczen-

ko, prof. Mar’janie i Zor’janie Łanowykównom, doc. Oldze i Eugeniuszowi Pań-

kowom, prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajdučekowej, Muirowi Evendeno-

wi, Markowi Bonnettowi, Thomasowi Koziarze za wszystko. Nadto mgr. inż. 

Krzysztofowi Kubickiemu – za okładkę i serwis internetowy naszego kwartalnika. 

Recenzentom dziękuję za wnikliwe uwagi. Czytającym – za lekturę. 

Podejmujemy na naszych lamach problematykę religijną w poszczegól-

nych literaturach narodowych (jakkolwiek „naród” można rozumieć jako ethnos 

albo jako zasadę kulturową, swoiste „principium”)1. 

 

Marek Mariusz Tytko 

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief “Religious and Sacred Poetry” 
(e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl) 

 

 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish 

 

Tekst jest wprowadzeniem do numeru 10-ego czasopisma pt. „Religious 

and Sacred Poetry”. Autor głównie omawia cele periodyku i zawartość numeru. 

 

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish: 

 

poezja religijna, poezja sakralna, literatura, kultura, wychowanie, czasopismo nau-

kowe, religijna kultura literacka, filologia słowiańska, kultura chrześcijańska, 

 

Ttitle in English / Tytuł po angielsku: 

 

On “Religious and Sacred Poetry”, No. 10 

                                                 
1 Maciejewski Janusz, Rasa czy „principium”. O dziejach przemian formuły polskości w XIX i XX 

wieku, [in:] „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, r. 2010, nr 4, s. 241-256. 
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Abstrakt (Streszczenie) po angielsku / Abstract (Summary) in English 

 

The text is an intruduction to the issue No. 10 of the journal entitled „Reli-

gious and Sacred Poetry”. The author discuss mainly the goals of the periodical and 

content of the issue. 

 

Key words in English / Słowa-klucze po angielsku: 

 

religious poetry, sacred poetry, literature, culture, education, scholarly periodical, 

religious literary culture, Slavic philology, Christian culture, 
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