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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (11) 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże! 

Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus! 

Ἐυλογήμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς! Ὁ Θεός ὑμᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ! 
 

Z wielką satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego 

czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Jak wiadomo, nasz kwartalnik nauko-

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

ków akademickich, tworzony jest przez zespół uczonych z dwunastu krajów 

świata. Jesteśmy czasopismem spełniającym warunki naukowości, nie jesteśmy 

natomiast pismem konfesyjnym. Gromadzimy badaczy wielu państw wokół 

problematyki religijnej kultury literackiej, w tym szczególnie wokół zagadnień 

poezji religijnej i sakralnej. Prezentujemy wyniki badań nad kulturą chrześcijańską, 

stąd w poszczególnych tomach można znaleźć opracowania naukowe dotyczące 

twórców zarówno prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. Więcej infor-

macji o nas znajduje się na naszej stronie internetowej (pod następującym adresem 

w sieci: www.religious-and-sacred-poetry.info). Strona redagowana jest w kilku 

językach słowiańskich i po angielsku. 

Kwestie wschodnie. W związku z poruszonymi w niniejszym numerze 

(oraz w wielu innych numerach) dawnymi tematami ‘wschodnimi’, wyjaśniam tu 

na zasadzie obszernej dygresji, że dotyczy to kultury na pogranicznych ziemiach 

wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów łac. Res Publica Utriusque 

Nationis (termin używany oficjalnie w okresie staropolskim w dokumentach 

państwowych). De facto mowa była o Rzeczypospolitej Wielu Narodów, jak 

należy rozumieć sens, a nie literę przymiotnika Utriusque / Obojga. Rzeczpospolita 

ta, powołana w wyniku Unii Lubelskiej (1569), istniejąca de facto w latach 1569-

1795 (wliczając w to krótki okres obowiązywania Konstytucji Trzeciego Maja 

1791-1792), jak wiadomo, jednoczyła w tamtych czasach wiele różnych narodo-

wości i grup etnicznych lub etniczno-religijnych, a nie tylko Polaków, Litwinów i 

Rusinów. Obok tych trzech nacji mieszkały na terenie Królestwa Korony Polskiej 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli po łacinie: Regnum Poloniae Magnusque 

Ducatus Lithuaniae (wraz z zimiami lennymi) liczne mniejszości narodowe (mniej-

szości językowe lub nawet językowo-religijne czy etniczno-religijne). 
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Wliczając w to ziemie lenne – takie jak: Prusy Książęce, Kurlandia, Liw-

landia, można doliczyć się rzeczywiście bardzo wielu nacji w Rzeczypospolitej, 

która liczyła w 1618 r. szacunkowo około 11 milionów ludzi, a pod koniec XVIII 

wieku szaunkowo około 12-14 milionów mieszkańców. Tymi mieszkańcami 

Rzeczypospolitej byli wtedy Polacy (ok. 4,5 miliona w 1618 r.), Rusini (ok. 5 

milionów w 1618 r.), Litwini (ok. 0,75 miliona w 1618 r.), a także w dużo mniej-

szej liczbie: Żydzi (piszący i mówiący w jidysz lub po herbrajsku), Karaimi, Tata-

rzy (dawni Mongołowie), Ormianie, Łotysze (ci ostatni np. w Łotgalii), Estończycy 

(Estowie, Liwowie – w Liwlandii), Niemcy, Słowacy, Cyganie, Wołochowie (dziś 

powiedzielibyśmy: Rumuni), Rosjanie itd. W XVI-XVII wieku w tolerancyjnej i 

wolnej Polsce, korzystając z polskiego azylu politycznego ze względu na prześla-

dowania religijne w ich państwach macierzystych, mieszkali tu także: Szkoci i 

Anglicy (około 20 tysięcy rodzin). Holendrzy i Szwajcarzy (kilka tysięcy mennoni-

tów), Czesi (2 tysiące braci czeskich), ponadto Szwedzi (około tysiąca zwolenni-

ków Zygmunta III Wazy) itd. Z niezwykle opresyjnego Carstwa Rosyjskiego 

zbiegali na teren wolnej Rzeczypospolitej liczni chłopi rosyjscy, którzy co prawda 

nie mieli tu w naszym państwie wolności równej szlachcie, podobnie jak inni 

chłopi polscy, ruscy czy litewscy, ale znajdywali znośniejsze warunki do egzysten-

cji, niż w Rosji. 

W Rzeczypospolitej integracja warstw wyższych (szlachty) następowała 

na gruncie kultury polskiej jako jednoczącej, stojącej wyżej cywilizacyjnie, stąd 

wziął się samorzutny, dobrowolny proces polonizacji szlachty litewskiej i ruskiej. 

Nie było jakiegokolwiek przymusu polonizacji, co trzeba podkreślić. Szlachta 

litewska i ruska dobrowolnie korzystała z nadanych jej przywilejów i to stało się 

m.in. magnesem wspomagającym jej dobrowolną polonizację w Rzeczypospolitej. 

Od XVII wieku używano nazwy: Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska 

(łac. Serenissima Res Publica Poloniae), a jej kultura była bardzo bogata i różno-

rodna, dzięki wielu narodom i wielu religiom w niej obecnym. Multikulturalizm 

miał jednak swoją kulturę dominującą, czyli polską. Kultura ruska była równo-

prawna i podobnie ważna, zwłaszcza na Wschodzie tej Republiki Szlacheckiej, 

o czym świadczy m.in. wolność wydawania ksiąg w języku ruskim, wolność 

wyznania (prawosławie i grekokatolicyzm po Unii Brzeskiej), wolność nauczania 

po rusku, oraz liczne zabytki piśmiennicze w języku ruskim (także dzieła literac-

kie). Chrześcijaństwo (wschodnie i zachodnie) na terenie Rzeczypospolitej miało 

warunki do rozwoju, choć oczywiście oficjalną religią panującą był rzymski katoli-

cyzm. Polska jednak słynęła z niezwykłej w Europie tolerancji religijnej, u nas 

nigdy w zasadzie nie prowadzono wewnątrzpaństwowych wojen na tle religijnym 

(pomijam tu takie wydarzenia, jak incydentalne wypędzenie arian, czyli antyrynita-

rzy w XVII wieku). 

Dlatego też sprawom kultury wschodniochrześcijańskiej na obecnej Ukra-

inie staramy się poświęcać tak wiele miejsca, głęboko świadomi wspólnych, chrze-
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ścijańskich korzeni kulturowych w okresie I Rzeczypospolitej (1569-1795). Nigdyś 

tworzyliśmy wspólne państwo, a dopóki byliśmy razem, mogliśmy wspólnie 

stawiać czoła zagrożeniom zewnętrznym, np. islamowi (Imperium Turcji Osmań-

skiej, Tatarom z Chanatu Krymskiego). 

Nasze czasopismo „Religious and Sacred Poetry : An International Quar-

terly of Religion, Culture and Education” stara się obejmować swoim zasięgiem 

obszar kulturowy dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ów swoisty ‘limes’ 

polski, tolerancyjny pokój polski (‘Pax Polonica’), w obrębie którego szanowano 

różnorodność kulturową, etniczną czy religijną wielu odrębnych grup, wspólnot, 

narodów.  

Ów dawny ‘limes polonus’ (‘granica polska’), czyli najdalsza granica kul-

turowa (a nie – polityczna i administracyjna) Pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej 

obejmowała tereny obecnych państw, takich jak: Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, 

Łotwa, część Estonii, Rumunii (część Bukowiny), Mołdawii (Naddniestrze), Rosji 

(dawne Prusy Książęce i część Kresów Wschodnich), pogranicza Słowacji (Spisz, 

Orawa) i Czech (Polacy na Śląsku Cieszyńskim – wówczas w Królestwie Cze-

skim, następnie w Cesarstwie Austriackim). Dlatego m.in. staramy się jednoczyć 

głównie Słowian i Bałtów na płaszczyźnie kulturowej w zakresie badań nauko-

wych nad wycinkiem kultury chrześcijańskiej, jaka jest nam wspólna w tej części 

Europy. Dlatego w skład naszej redakcji wchodzą uczeni z kilku narodowości 

z kilku krajów słowiańskich: Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji. Oczywi-

ście, dziś każde z tych państw i narodów w nich mieszkających ma własny język 

i odrębną kulturę, ale w przeszłości nasze słowiańskie kultury się krzyżowały, 

przenikały, dopełniały, oddziaływały na siebie nawzajem, podobnie jak dziś. 

Jeśli rzecz dotyczy dawnej kultury ruskiej (wywodzącej się z Rusi [Kijow-

skiej] z IX-XIII w., grec. Ῥωσία [Rhossía] i łac. Russia, od XII w. także łac. Ruthe-

nia), to obecnie, w XX-XXI w. powiedzielibyśmy zamiast „ruskiej” także: ukraiń-

skiej (np. w Kijowie) i białoruskiej (np. w Mińsku), ale nawet dla epoki XVII-

XVIII wieku byłoby to anachronizmem, ponieważ zarówno język ukraiński, jak 

i język białoruski zostały spisane dopiero w XIX wieku i wtedy zaczęła powstawać 

literatura (oraz literatura piękna, w tym – chrześcijańska) w tych językach narodo-

wych, czyli kultura ukraińska i kultura białoruska na gruncie dawnej kultury ruskiej 

/ rusińskiej (nie mylić z kulturą rosyjską, która także wywidzi się z dawnej kultury 

staroruskiej). Rusini, rozumiani tu jako uogólniona nazwa wschodnich plemion 

słowiańskich, to w pewnym sensie przodkowie / poprzednicy zarówno Białorusi-

nów (na Rusi Białej, łac. Ruthenia Alba, Russia Alba oraz na Rusi Czarnej, łac. 

Ruthenia Nigra, Russia Nigra), jak i Ukraińców (np. na Rusi Czerwonej, łac. 

Ruthenia Rubra, Russia Rubra).  

Wiele uwagi poświęcamy w naszym czasopiśmie kulturze chrześcijańskiej 

Słowian wschodnich, głównie jednak, jak dotąd – tylko Ukraińców. Chcielibyśmy, 

aby na naszych łamach większą uwagę poświęcić także kulturze Białorusi i jej 
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dawnym zabytkom literackim na styku kultury polskiej i ruskiej w dawnym Wiel-

kim Księstwie Litewskim. Jednak, jak dotąd, nikt z uczonych białoruskich lub 

badaczy polskich na Białorusi takowego tekstu nie nadesłał, mimo ponawianych 

wielokrotnie zaproszeń. Podobnie jak dotąd, nie otrzymaliśmy, mimo wstępnych 

zapowiedzi, jakichkolwiek tekstów od uczonych, na temat chrześcijańskiej kultury 

rosyjskiej, np. literatury pięknej z terenu Rosji. Tyle, gwoli wyjaśnienia wątków 

„wschodnich”.  

Kwestie południowe. Również jesteśmy otwarci na kulturę chrześcijańską 

Słowian południowych, tj. „Bośniaków”, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, 

Macedończyków, Serbów i Słoweńców. Jednak, jak dotąd, mimo zaproszeń 

kierowanych do różnych uczonych tamtych kregów kulturowych, zarówno w 

Bułgarii, jak i w byłej Jugosławii, otrzymaliśmy stamtąd tylko dwa teksty w 2013 r. 

(ze Słowenii), które wydrukowaliśmy. Choć mamy nadzieję otrzymać jeszcze 

jeden, zapowiedziany tekst z Serbii, ale to i tak zbyt mało. Chcielibyśmy rozszerzyć 

naszą współpracę także ze Słowianami południowymi. Tyle, gwoli wyjaśnienia 

wątków „południowych”. 

Kwestia Międzymorza. Jako chrześcijanie jesteśmy otwarci na siebie kul-

turowo, choć każdy z narodów tzw. Międzymorza ma swoje osobne tradycje. 

Międzymorze to obszar kulturowy pomiędzy Morzem Adriatyckim, Morzem 

Bałtyckim i Morzem Czarnym. Szerzej można mówić zatem głównie o kilkunastu 

narodach słowiańskich zamieszkujących kraje pomiędzy trzema morzami: Adria-

tykiem, Bałtykiem i Czarnym (ABC). Zamieszkują tam wszak głównie Słowia-

nie, tj.: 1) Słowianie zachodni (Polacy, Czesi, Słowacy i Serbołużyczanie – ci 

ostatni w Niemczech przy granicy z Polską i Czechami), 2) Słowianie wschodni 

(Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie), 3) Słowianie południowi (Bośniacy, Bułgarzy, 

Chorwaci, Czarnogórcy, Macedończycy, Serbowie, Słoweńcy). Oczywiście, w 

tym obszarze Międzymorza (ABC) istnieją i rozwijają się dziś także inne narody 

niesłowiańskie (np. Węgrzy i Rumuni, Austriacy i Albańczycy) w swoich pań-

stwach narodowych. W obrębie państw Międzymorza (ABC) mieszkają także inne 

narodowości i grupy etniczne niemające własnego państwa (np. Cyganie). 

Na kultury chrześcijańskiego Międzymorza jesteśmy także otwarci jako 

czasopismo naukowe. Szereg państw Międzymorza (ABC) to (alfabetycznie 

biorąc): 1) Albania, 2) Austria, 3) Białoruś, 4) Bośnia i Hercegowina, 5) Bułgaria, 

6) Chorwacja, 7) Czarnogóra, 8) Czechy, 9) Estonia, 10) Litwa, 11) Łotwa, 

12) Macedonia, 13) Mołdawia, 14) Polska, 15) Rosja (z racji istnienia Okręgu 

Kaliningradzkiego nad Bałtykiem), 16) Rumunia, 17) Serbia, 18) Słowacja, 19) 

Słowenia, 20) Ukraina, 21) Węgry. Siedem z tych państw nie należy obecnie do 

Unii Europejskiej, czyli UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, 

Macedonia, Rosja, Ukraina), a czternaście – należy. Jednak polityczna przynależ-

ność lub nieprzynależność do tej tymczasowej organizacji międzypaństwowej 

(UE) w sensie kulturowym nie ma jakiegokolwiek znaczenia w wielowiekowej 
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perspektywie, ponieważ gruntem wspólnym dla trwałych kultur Międzymorza 

pozostaje tylko i wyłącznie chrześcijaństwo (może z wyjątkiem zmuzułmanizowa-

nej w większości, ale nie całkowicie – Albanii i częściowo tylko muzułmańskiej 

Bośni i Hercegowiny, gdzie Serbowie i Chorwaci są wszak w zasadzie chrześcija-

nami). 

‘Międzymorze’ kulturowe może być zatem traktowane dość szeroko i sta-

nowi odrębne, szersze pojęcie, niż ‘Europa Środkowa’ (niem. Mitteleuropa, termin 

stworzony w XIX w. przez austriackiego księcia Felixa zu Schwarzenberg [1800-

1852]). Czym innym są zatem kultury środkowoeuropejskie, a czymś innym 

kultury Międzymorza. To dwa różne pojęcia. W obecnej sytuacji masowej, wielo-

milionowej inwazji islamskiej na Europę (na nierozważne zaproszenie polityków 

z Niemiec), chrześcijańskie Międzymorze może stać się silną kulturową ostoją dla 

chrześcijan, bez ulegania islamizacji i bez przyjmowania islamskich imigrantów, 

którzy wszak na ogół wcale nie są rzeczywistymi uchodźcami, bo pochodzą 

w większości z państw, gdzie aktualnie nie toczy się jakakolwiek wojna. 

Nie po to Jan III Sobieski, król Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stojący 

na czele wojsk polskich, wraz z wojskami sprzymierzonych, zwyciężył muzułmań-

skie wojska idące m.in. na Rzym i na europejski Zachód, pod Wiedniem w 1683 r. 

i uchronił Europę od dalszej ekspansji wojowniczego islamu i jego dominacji, 

abyśmy teraz mieli dobrowolnie wpuszczać ponownie niezwykle ekspansywną 

i wojowniczą cywilizację islamu do chrześcijańskich krajów Międzymorza, które 

jako całość mogą się stać przedmurzem chrześcijaństwa dziś. 

Nasze chrześcijańskie kultury międzymorskie, wymienione wyżej, należą 

do cywilizacji chrześcijańskiej, czyli dawnej cywilizacji łacińskiej bądź greckiej 

(bizantyńskiej) i to kulturę chrześcijańską mamy pielęgnować, podtrzymywać, 

rozwijać oraz badać, czemu poświęcone jest m.in. nasze wyspecjalizowane czaso-

pismo naukowe. Przechodzę w tym miejscu jednak, po tej obszernej dygresji 

ogólniejszej nieco, do szczegółowego omówienia porządku niniejszego numeru 

naszego czasopisma. 

Zawartość numeru. W obecnym tomie w części pierwszej pt. Rozprawy 

i artykuły czytelnik znajdzie wiele oryginalnych tekstów. Tom niniejszy rozpoczy-

nają artykuły autorek z uniwersytetów na współczesnej Ukrainie. Także w dalszej 

części inne dwie uczone literaturoznawczynie z Ukrainy silnie zaznaczyły swoją 

obecność. 

Na początku – Oksana Mikołajiwna Slipuszko z Kijowa na Ukrainie 

przedstawia tekst po rosyjsku pt. Obraz kijowsko-ruskiej księżnej Olgi w średnio-

wiecznych księgach: święta i propaństwowa [w oryginale: Образ Киеворуськой 

княгини Ольги в средневековой книжности: святая и государственница]. 

Postać staroruskiej księżnej została ukazana w wybranych aspektach na podstawie 

źródłowej. 
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Ol'ga Ciganok z Kijowa wprowadza, jak zwykle, w zagadnienia literaturo-

znawcze z okresu przełomu późnego baroku i oświecenia na styku kultury ruskiej 

z kulturą łacińską i polską. Olga Ciganok tym razem przedstawia szczegółowy 

motyw przykładowy z ówczesnej kultury ruskiej: Wiersze religijne w poetyce 

kijowskiej «Compendiosa praecepta...» (1767/68). Tekst został napisany w języku 

rosyjskim (w oryginale pt. Религиозные стихи в киевской поэтике 1767/68 

учебного года). Olga Ciganok należy do wytrawnych badaczek tamtego okresu 

i tamtego obszaru, ukazując źródłowo i z wielką erudycją teksty (nowo)łacińskie, 

(staro)polskie lub (staro)ruskie, pokazując przykłady poetyk lub wierszy ówczesnej 

epoki. Dzięki temu wydatnie wzbogaca się nasz zasób wiedzy na podstawie nie-

znanych np. w Polsce źródeł, które zachowały się w Kijowie. To bardzo cenne 

dla uczonych z innych krajów, także z Polski. 

 Z kolei Dagmara Poskart z Krakowa (Polska) analizuje zachodniochrześci-

jańską literaturę nowożytną na przykładzie tematu Miltonowskiego w artykule pt. 

„Owoc obietnicy” jako nieskażony owoc Raju utraconego Johna Miltona, studium 

to napisano w oryginale po angielsku pt. “The fruit of the promise” as the incor-

ruptible fruit of John Milton’s Paradise Lost. John Milton (1608-1674) jako angiel-

ski pisarz chrześcijański należy do klasyki literatury nowożytnej, bogato czerpiąc 

z Biblii. 

 Nieco dalej Libor Martinek z Opawy w Czechach przedstawia tekst pt. 

O problematyce twórczości kancjonałowej w Cieszyńskim. Tenże artykuł literaturo-

znawczy, dotyczący dawnych kancjonałów, czyli pieśni religijnych, tu: w regionie 

Śląska Cieszyńskiego z okresu XVIII-XX w., został napisany w oryginale po 

czesku pt. K problematice kancionálové tvorby na Těšínsku. Libor Martinek specja-

lizuje się jako badacz w tematyce literatury pięknej pogranicza polsko-

cieszyńskiego i odsłania różnorodne aspekty tej przygranicznej lub pogranicznej 

twórczości regionalnej, zarówno dawnej, jak i nowej, współczesnej. 

 Następnie Przemysław Michalski z Krakowa (Polska) ukazuje Kierkega-

ardowski podział egzystencji na trzy stadia w "Pieśni miłosnej J. Alfreda Prufroc-

ka" T. S. Eliota. Tekst został napisany w oryginale po angielsku pt. On Kierke-

gaard’s Tripartite Division of Existence in T. S. Eliot’s “The Love Song of J. Alfred 

Prufrock”. Zarówno Duńczyk Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), jak i Ame-

rykanin, tworzący także w Wielkiej Brytanii – Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

należeli do twórców chrześcijańskich, stąd ich obecność jest w naszym periodyku 

jak najbardziej uzasadniona. Pewnego rodzaju studium porównawcze tych dwóch 

myślicieli z pewnością wprowadza czytelnika w ciekawy temat kulturowy. 

 W dalszej części Lujiza Kostjantiniwna Oljander z Łucka na Ukrainie 

zanalizowała tematykę dotyczącą dwóch polskich poetów – papieża Jana Pawła II / 

Karola Wojtyły (1920-2005) i ks. Jana Twardowskiego (1915-2006) w swoim 

artykule pt. Jan Paweł ІІ i Jan Twardowski: dialog w poezji, w oryginale tekst 

napisany po rosyjsku nosi tytuł: Иоанн Павел ІІ и Ян Твардовский: диалог 
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в поэзии. To interesujące studium porównawcze wybranej literatury polskiej 

(poezji religijnej), widzianej oczyma uczonej spoza Polski, oparte zostało, co 

prawda, głównie na tłumaczeniach, ale wnosi nieco świeżego spojrzenia na kwestie 

poetyckie (jak tę rzecz widzą inni, czyli tu: nie-Polacy). 

 Z kolei Nadija Georgijiwna Koloszuk, także z Łucka na Ukrainie, porusza 

temat poezji jednego z duchownych ukraińskich pt. Wiara i wątpliwości w liryce 

M. Sarmy-Sokołowskiego a tekst w oryginale rosyjskim nosi tytuł: Вера и сомне-

ния в лирике о. М. Сармы-Соколовского. Nadija Georgijiwna Koloszuk przybliża 

czytelnikowi tę zupełnie nieznaną (poza Ukrainą) twórczość ukraińskiego pisarza 

XX wieku, ojca duchownego, ciężko doświadczonego w okresie komunizmu. 

 Nieco dalej w tej części niniejszego numeru umieszczono teksty dwóch 

polskich autorek (studia w języku polskim).  

Agnieszka Luiza Kubicka, polonistka z Krakowa (Polska) poświęciła swo-

je studium językoznawcze kwestiom mowy gestu i mowy ciała w polszczyźnie, 

nawiązując przy tym do wzorów kulturowych i religijnych (także biblijnych). 

Studium pt. Kategoryzacja wybranych frazeologizmów opisujących komunikacyjne 

zachowania niewerbalne człowieka w kontekście kulturowym i religijnym porząd-

kuje naszą wiedzę z tego zakresu (tekst napisano po polsku). 

Na zakończenie pierwszej części, złożonej z artykułów naukowych inna 

językoznawczyni, Izabela Anna Rutkowska z Głogowa (Polska) porusza temat 

pt. Językowy obraz miłosierdzia jako tożsamości Boga w Dzienniczku św. Faustyny 

Kowalskiej. Tekst napisano po polsku, zanalizowano w nim wybrane aspekty 

słynnego dzieła polskiej świętej zakonnicy – siostry Faustyny Kowalskiej (1905-

1938). Studium to zostało dość gruntownie osadzone w materiale źródłowym i 

stanowi cenny przyczynek do badań nie tylko teologicznych, ale i literaturoznaw-

czych i językoznawczych  

Natomiast w części drugiej naszego czasopisma pt. Book Reviews (Recen-

zje książek) publikujemy zwykle krótkie omówienia jakiejś/jakichś monografii. 

W części tej tym razem umieszczono trzy recenzje z wybranych publikacji. 

Małgorzata Kowalik z Lublina (Polska) przedstawia recenzję książki 

ks. Mariusza Sztaby pt. Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia 

społecznego (tekst napisany po polsku). Ta monografia profilowana poświęcona 

etyce papieskiej w aspekcie społecznym (i socjologicznym) warta jest uwagi 

czytelnika. 

Ta sama Małgorzata Kowalik w swojej drugiej recenzji z książki tym ra-

zem analizuje monografię zbiorową pt. Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, pod redakcją Anny Różyło 

i ks. Mariusza Sztaby. Tekst został napisany po polsku i dotyczy antropologicznej 

i pedagogicznej tematyki u ks. Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Głównym pytaniem 

staje się tu kwestia: kim jest człowiek? 
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Z kolei Edita Príhodová z Ružomberka na Słowacji ukazuje w swojej re-

cenzji książkę ks. Radovana Šoltésa pt. Podstawowe ujęcia duchowości w odnie-

sieniu do „Ćwiczeń duchownych“ Ignacego Loyoli i „Nocy Ciemnej“ św. Jana 

od Krzyża. Tekst napisano w oryginale po słowacku a brzmi on tak: Kn. Radovan 

Šoltés, Základné pojmy spirituality v súvislostiach Duchovných cvičení Ignáca 

z Loyoly a temnej noci Jána z Kríža. To „komparatystyczne“ omówienie monogra-

fii porównawczej autorstwa słowackiego duchownego dotyczy dwóch zachodnio-

europejskich, klasycznych już dzieł hiszpańskiej mistyki nowożytnej Ojców 

Kościoła: założyciela jezuitów – św. Ignacego Loyoli, właśc. Iñigo López de Oñaz 

y Loyola (1491-1556) i św Jana od Krzyża, właśc. San Juan de la Cruz, właśc. Juan 

de Yepes y Alvarez (1542-1591). 

W części trzeciej pt. Reports (Sprawozdania) zamieszczono tekst sprawoz-

dawczy, którego autorami są Marek Mariusz Tytko i Bogdan Marian Jankowicz – 

obydwaj z Krakowa (Polska). Tekst jest dokumentem oficjalnym pt. Sprawozdanie 

z działalności Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton”. Sprawozdanie Fundacji 

za 2014 rok. Sprawozdanie takowe drukujemy z tej racji, że Fundacja Naukowa 

Katolików „Eschaton” jest wyłącznym, oficjalnym wydawcą naszego czasopisma 

naukowego pt. „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Reli-

gion, Culture and Education”. Tego rodzaju oficjalny dokument sprawozdawczy 

mamy w zwyczaju publikować dla ukazania transparentności i jawności działalno-

ści tej fundacji, choć nie ma jakiegokolwiek formalnego wymogu w tym zakresie 

w obowiązującym prawie. 

W części czwartej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

pt. A Sacred Picture (Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst Anny Marty 

Żukowskiej z Lublina na temat obrazu Matka Boska Armenii (Ormiańska). Ko-

mentarz napisano po polsku, a dotyczy on reprodukcji obrazu zamieszczonego 

na okładce obecnego numeru naszego czasopisma. 

W części piątej, przeznaczonej dla autorów pt. Information for Authors (In-

formacje dla autorów) zamieszczono wzór formularza recenzyjnego, jaki obowią-

zuje w naszym czasopiśmie, a uczyniono to kolejno w językach: angielskim, 

rosyjskim, polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim i białoruskim. Ponadto doda-

no tam tekst pt. Terminy i procedura postępowania wydawniczego (Procedures and 

timeline of the editorial process) w kolejnych językach: angielskim, rosyjskim, 

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

alfabetyczne wykazy autorów tekstów zamieszczonych w obecnym numerze. 

Ponadto zamieszczono tam tylko po polsku dodatkowy tekst pt. Główne 

zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie 

„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and 

Education” (zgodne z instrukcjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rzeczypospolitej Polskiej). Ma on na celu doprecyzować zasady zewnętrznego 

recenzowania artykułów naukowych w naszym czasopiśmie. 
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W części szóstej w niniejszym numerze naszego czasopisma zamieszczo-

no informacje o przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej (em. prof. 

UJ dr. hab. Bogusławie Żurakowskim) oraz o niżej podpisanym redaktorze naczel-

nym naszego czasopisma – obydwie te informacje opublikowano w siedmiu 

językach: angielskim, rosyjskim, polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim i 

białoruskim. 

 Czytelników, jak zawsze, zapraszamy do lektury. Autorów zachęcamy 

do współpracy. Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych tek-

stów dotąd niepublikowanych i niezłożonych do druku u innych wydawców (listy 

na adres: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa w publikacjach 

stosujemy zapis [at] zamiast @ w adresach e-mail, aby chronić je przed robotami 

(automatami) sieciowymi. Jesteśmy czasopismem naukowym, tworzonym całko-

wicie przez wolontariuszy, stąd mamy zwykle strukturalne opóźnienie w wydawa-

niu periodyku. U nas czeka się dość długo na publikację, ale w końcu autorzy 

na ogół publikują swoje teksty. Autorom dziękujemy z tej racji za anielską cierpli-

wość. Periodyk nasz podlega procesowi zewnętrznego, anonimowego, podwójnie 

ślepego recenzowania. Z dotychczasowych kilkuletnich doświadczeń wynika, 

że ok. 90% tekstów artykułów naukowych uzyskuje pozytywne recenzje (z reguły 

z drobnym wskazaniem recenzenckim, co trzeba poprawić), a ok. 10% - oceny 

negatywne (teksty odrzucone jako nie spełniające kryteriów naukowości artykułu). 

Redakcja poprawia te teksty według wskazówek, o ile to możliwe. Istnieje, zatem, 

dość duża szansa, że tekst autorski, który zostanie nadesłany do naszej redakcji, 

ukaże się drukiem. Proces redakcyjno-recenzencko-wydawniczy trwa około roku 

lub nawet dłużej, ale tym nie należy się zniechęcać. 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, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psycho-

logii, pedagogiki itd.), z różnych krajów, zwłaszcza – słowiańskich. 

 Dziękuję zespołowi redakcyjnemu, szczególnie redaktorom językowym: 

prof. Teresie Beli, prof. Nadyji Koloszuk, doc. Oldze i Eugeniuszowi Pańkowom, 

prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajdučekowej, za ich ofiarną pracę tłumacze-

niową i redaktorską w poszczególnych językach (zwłaszcza chodzi tu o biogramy 

autorskie, które mamy w zwyczaju publikować w siedmiu językach: angielskim, 

rosyjskim, polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim i białoruskim). 

Dziękuję ponadto s. prof. Adelajdzie Sielepin CHR, prof. Switłanie Kraw-

czenko, prof. Mar’janie i Zor’janie Łanowykównom, doc. Muirowi Evendenowi, 

Markowi Bonnettowi, Thomasowi Koziarze za wszystko, co uczynili dla naszego 

pisma. Nadto mgr. inż. Krzysztofowi Kubickiemu – za okładkę tego numeru 

i bogaty serwis internetowy naszego kwartalnika w kolejnych językach. Recenzen-

tom dziękuję za recenzje i wnikliwe uwagi. Czytającym – za lekturę. 
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