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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (12) 
 

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 nowy numer naszego 

czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Kwartalnik naukowy, który stara się 

wypełnić lukę tematyczną wśród międzynarodowych periodyków akademickich, 

tworzony jest przez zespół uczonych z dwunastu krajów świata. Jesteśmy czasopi-

smem spełniającym warunki naukowości, nie jesteśmy natomiast pismem konfe-

syjnym. Gromadzimy badaczy wielu państw wokół problematyki religijnej kultury 

literackiej, w tym szczególnie wokół zagadnień poezji religijnej i sakralnej. Przed-

stawiamy wyniki badań nad kulturą chrześcijańską, stąd w poszczególnych tomach 

można znaleźć opracowania naukowe dotyczące twórców zarówno prawosław-

nych, katolickich, jak i protestanckich. Więcej informacji o nas znajduje się na na-

szej czynnej stronie internetowej (umieszczonej pod adresem sieciowym: 

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

Pragnę podzielić się z Państwem radosną i bardzo pozytywną wiadomo-

ścią. Nasze czasopismo „Religious and Sacred Poetry” (RASP) zostało wpisane na 

listę „B” czasopism naukowych (krajowych) polskiego Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. (pozycja 1498 – przyznano nam wyso-

ką ocenę siedmiu punktów w skali piętnastopunktowej). Autor za każdy tekst 

artykułu naukowego (recenzowanego), otrzymuje w „RASP” 7 punktów, 

co liczy się naukowcom (w Polsce) do punktacji niezbędnej do dalszej kariery 

naukowej. 

Jak by tego było mało, pojawiła się w ostatnim czasie jeszcze druga bardzo 

dobra, pozytywna, niezwykle radosna wiadomość odnośnie do naszego czasopi-

sma. Mianowicie, zostaliśmy włączeni do Europejskiego Indeksu Referencyjnego 

dla Nauk Humanistycznych (European Reference Index for the Humanities 

(E.R.I.H. Plus), który funkcjonuje w Bergen (Norwegia). Nasze czasopismo zostało 

zaaprobowane dnia 23.07.2015 r. do włączenia do naukowej bazy E.R.I.H. Plus, 

po spełnieniu wymagających kryteriów tejże bazy, założonej uprzednio i funkcjo-

nującą pod nazwą ERIH przez Europejską Fundację Naukową (European Science 

Foundation - ESF) z Holandii, a prowadzoną od 2014 r. przez Norweskie Centrum 
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dla Danych Badawczych (Norwegian Centre for Research Data - NSD) pod nazwą 

ERIH Plus w norweskim Bergen. 

Istotne wydaje się także to, że „Religious and Sacred Poetry” jest indekso-

wane od początku (od 2013 r.) w kilku naukowych międzynarodowych bazach 

danych: 1) CEJSH, 2) CEEOL i 3) BazHum, a w roku 2015 – jednorazowo także 

w 4) ICI Journals Master List Index Copernicus (Warszawa). To indeksowanie 

w kilku międzynarodowych bazach danych jest istotne nie tylko dla naukowców 

w Polsce, ale także dla uczonych z innych krajów. W wielu krajach jednym z wa-

runków awansu jest bowiem posiadanie publikacji w czasopismach naukowych, 

które są obecne w kilku międzynarodowych bazach danych. 

W przyszłości zamierzamy być obecnymi także w innych, zagranicznych, 

międzynarodowych, naukowych bazach danych. Myślimy tu o takich systemach 

bazodanowych, jak: Art and Humanities (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier), 

Humanities Source – Humanities Research Database (EBSCO) itp. Prowadzimy 

wstępne rozmowy bezpośrednie i korespondencję z dysponentami tych baz. Jed-

nak, aby zostać włączonym do tych baz danych, trzeba spełnić restrykcyjne kryte-

ria, m.in. kryterium punktualności (braku opóźnień wydawniczych), co bywa trud-

ne do spełnienia w naszych prawdziwych realiach (działamy w pełni jako naukow-

cy-wolontariusze, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego czy logistycznego 

z zewnątrz przez jakąkolwiek organizację czy instytucję).  

Z drugiej jednak strony, taka sytuacja pozwala nam na pewną niezależność 

od kogokolwiek z zewnątrz i pozytywnie wpływa wolność badań naukowych. 

Przyjmujemy teksty od wielu różnych autorów, jeśli są dobrze przygotowane mery-

torycznie, udokumentowane źródłowo, logicznie skonstruowane, prawidłowo 

i rzetelne napisane – także pod względem językowym. Z nadsyłanych tekstów 

budujemy kolejne numery „Religious and Sacred Poetry”. Gdyby nie Autorzy, 

którzy nadsyłają do nas swoje teksty, nie zważając na pewne opóźnienia wydawni-

cze, cóż drukowalibyśmy? Staramy się owe teksty segregować i w jakimś logicz-

nym porządku rzeczowo-chronologicznym – oczywiście po przejściu pomyślnym 

etapu recenzji zewnętrznej – publikować. Autorzy nasi pracują w różnych krajach, 

w różnych środowiskach, zajmują się wieloma tematami, a dzięki tej kulturowej 

różnorodności uzyskujemy dość bogaty obraz rzeczywistości badanej, pewien 

przekrój kwestii literaturoznawczych, czasem filozoficznych czy teologicznych 

lub edukacyjnych czy kulturoznawczych. 

Z okazji minionych siedemdziesiątych piątych urodzin em. prof. UJ dr. 

hab. Bogusława Żurakowskiego, przewodniczącego Międzynarodowej Rady Nau-

kowej naszego czasopisma – zamieszczono tuż za wstępem do tego oto numeru 

świadectwo osobiste o tym uczonym pt. Świadectwo o Bogusławie Żurakowskim. 

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

znajdzie kilka oryginalnych tekstów. Tom niniejszy rozpoczynają dwa artykuły 

autorów z paru uniwersytetów na Ukrainie. 



 25 

Borys Iwanowycz Bunczuk oraz Mykoła Wasylowycz Guculiak z Uni-

wersytetu w Czerniowcach na Ukrainie poruszają rzadko poruszane kwestie daw-

nej literatury Rzeczypospolitej Obojga Narodów – poezji staroruskiej okresu baro-

ku w artykule pt. Украинская анонимная религиозно-философская лирика 

середины XVII в. в стиховедческом аспекте [Ukraińska, anonimowa liryka 

religijneo-filozoficzna połowy XVII wieku w kontekście wersyfikacji (tekst napi-

sany został po rosyjsku). 

Switłana Wołodymyrywna Suchariewa z Uniwersytetu w Łucku analizuje 

problematykę wpływu jezuickiego w rusińskich traktatach grekokatolickich z za-

kresu teologii w XVII wieku w swoim artykule pt. Поэитческое измерение бого-

словских польскоязычных трактатов XVII в. [Poetycki wymiar teologicznych 

traktatów polskojęzycznych XVII wieku (tekst oryginalny po rosyjsku). 

Z kolei Irena Kosiorowska-Majka z polskiego Uniwersytetu w Opolu 

przedstawia rzadko poruszaną problematykę dawnej, śląskiej tradycji nauczania 

języka łacińskiego w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.), a czyni to w studium 

pt. Some remarks about the old schools of Latin in Silesia [Kilka uwag o dawnych 

szkołach łaciny na Śląsku (tekst napisany po angielsku)]. 

Hana Bednařiková z Ołomuńca w Czechach skupia się na korespondencji 

sztuk (plastyki/rzeźby i literatury), analizując problematykę zawartą w twórczości 

artystycznej / literackiej lub listach trzech czeskich autorów z pzrełomu XIX i XX 

wieku w tekscie pt. Bílek, Zeyer, Březina: dialog mezi tvary a slovy [Bílek, Zeyer, 

Březina: dialog między kształtami a słowem]. 

Magdalena Piwnikiewicz z Uniwersytetu (UKSW) w Warszawie przed-

stawia analizę kwestii odczytywania kolejnych warstw Biblii w dziełach Romana 

Brandstaettera, a czyni to w artykule napisanym po polsku pt. W ogrodzie PaRDeS 

— hermeneutyka biblijna Romana Brandstaettera. 

W części drugiej pt. Eseje polski autor ks. Stefan Radziszewski z uczelni 

w Radomiu koncentruje się na problematyce zdrady w literaturze pięknej na przy-

kładzie jednego dzieła, a czyni to, ukazując także konteksty chrześcijańskie, w eseju 

dość nietypowym dla naszego czasopisma pt. Supper in Milan (colours of betrayal 

in the view of Leo Perutz), tzn. Kolacja w Mediolanie (kolory zdrady w ujęciu Leo 

Perutza). Przedatwiamy obydwie wersje językowe tego eseju (angielską i polską). 

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

kujemy recenzje (omówienia) dwóch książek w języku polskim. 

Marek Mariusz Tytko z Krakowa skupia się na omówieniu monografii au-

torstwa Urszuli Żydek-Bednarczuk pt. Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja 

międzykulturowa w glottodydaktyce, szczególnie zracając uwagę na sprawy stereo-

typów narodowych itp. 

Z kolei Karol Alichnowicz z Wąbrzeźna recenzuje książkę Wojciecha Ku-

dyby pt. Generacja źle obecna, dotyczącą współczesnej literatury polskiej. 
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W części czwartej, poświęconej sprawozdaniom (Sprawozdania), publiku-

jemy (po polsku) raport autorstwa .Anety Drabek z Katowic i Ewy Rozkosz 

z Wrocławia na temat pewnych aspektów dorobku polskiego czasopiśmiennictwa 

naukowego w kontekście m.in. tzw. „punktozy”. Tekst ten przedrukowujemy 

za zgodą obydwu autorek, według źródłowej wersji z portalu prowadzonego przez 

prof. Emanuela Kulczyckiego, poświęconego nauce polskiej. 

W tej części publikujemy szereg tekstów „technicznych”, „źródłowych”, 

ministerialnych (dokumentów oficjalnych), dotyczących współczesnej punktacji 

czasopism naukowych w Polsce oraz odredakcyjną glossę do tego gorącego tema-

tu, tj. tekst Marka Mariusza Tytki pt. Uwagi historyczne (glossa) o zasadach ewa-

luacyjnych dla czasopism naukowych w Polsce. Jako ilustrację dla ukazania miej-

sca „Religious and Sacred Poetry” (z oceną: 7 punktów) wśród innych czasopism 

punktowanych w tekście pt. Naukowe czasopisma humanistyczne i społeczne 

w Polsce (2015) w redakcyjnym wyborze, gdzie dano wybór odredaktorski z mini-

sterialnej listy „B” (z 2015 r.) dla orientacji czytelników. 

Przy końcu części czwartej - sprawozdawczej Marek Mariusz Tytko za-

mieścił także obszerniejszy tekst pt. Wychowawcze cele i zadania szkoły katolickiej 

(wybrane zagadnienia), cytujący dokumenty Kościoła oraz teksty ks. Jana Zimne-

go z KUL w Lublinie, znanego polskiego pedagoga katolickiego, oraz dodatek 

pt. Instrukcja o tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji nauczania i wychowania 

katolickiego w Diecezji Legnickiej.  

M. M. Tytko dalej opublikował trzy drobne glossy dotyczące kilku bardzo 

różnych kwestii (edukacyjnej i kulturowej zarazem, filozoficznej oraz literackiej). 

Tekstami tymi są: Audiodeskrypcja (glossa), O wolności artysty, Nowa metafizycz-

ność. Tekst ostatni o nowej metafizyczności stanowi archiwalny przedruk z kra-

kowskiej „Sfery” (1996), której onegdaj patronował wspomniany już wyżej dr hab. 

prof. UJ Bogusław Żurakowski, będąc wtedy faktycznie jej redaktorem naczelnym, 

choć tego nie wykazano w jakimkolwiek kolofonie, bo pismo ukazywało się 

(1996-1997) celowo bez stopki redakcyjnej w Kole Młodych przy Stowarzyszeniu 

Pisarzy Polskich w Krakowie. Pozostałymi redaktorami byli: 1) w numerze pierw-

szym – Wojciech Szumowski (uwaga: krakowski plastyk, a nie filmowiec, nie 

należy mylić ze sobą tych dwóch osób z Krakowa o tym samym imieniu i nazwi-

sku, nota bene spokrewnionych ze sobą), 2) w numerze drugim oraz podwójnym 

numerze trzecim / czwartym – Marek Mariusz Tytko, historyk sztuki (piszący 

te słowa) i 3) Marek Oktawian Bulanowski, polonista. To była cała redakcja. 

W części piątej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

(Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst komentarza Marka Mariusza Tyt-

ko na temat znanego rzymskiego obrazu pt. Ikona Matki Bożej Śnieżnej (Salus 

Populi Romani), zamieszczonego na okładce obecnego numeru naszego czasopi-

sma. 
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 W części szóstej, przeznaczonej dla autorów (Informacje dla autorów) 

zamieszczono wzór formularza recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim 

i polskim. W części tej dodano alfabetyczne wykazy autorów tekstów zamieszczo-

nych w obecnym numerze. Ponadto na koniec załączono krótkie informacje 

o przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred 

Poetry” (Bogusławie Żurakowskim) i redaktorze naczelnym naszego czasopisma. 

 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 (listy na adres: ma-

rek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa stosujemy zapis [at] zamiast @ 

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

wej (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 gorąco - redaktorom języ-

kowym: prof. Teresie Beli (język angielski), prof. Nadyji Koloszuk (język rosyjski 

i ukraiński), doc. Oldze i Eugeniuszowi Pańkowom (język białoruski), prof. Libo-

rowi Martinkowi (język czeski), dr Ivicy Hajdučekowej (język słowacki) za nie-

strudzone, wieloletnie, bezinteresowne prace nad przekładem biogramów autor-

skich oraz za językowe poprawianie nadesłanych przez autorów tekstów artykułów. 

Za pomoc przy tworzeniu w przeszłości przekładów tekstów na naszej stronie 

internetowej dziękuję siostrze prof. Adelajdzie Sielepin CHR (język angielski), 

Muirowi Evendenowi (język angielski), Markowi Bonnettowi (język angielski), 

doc. Oldze i Eugeniuszowi Pańkowom (język białoruski), prof. Switłanie Kraw-

czenko (język ukraiński i język rosyjski), prof. Liborowi Martinkowi (język czeski), 

dr Ivicy Hajdučekowej (język słowacki). Ponadto dziękuję prof. Mar’janie 

i Zor’janie Łanowykównom z Tarnopola za wszelką pomoc i sugestie. Nadto dzię-

kuję mgr. inż. Krzysztofowi Kubickiemu – za okładkę i serwis internetowy naszego 

kwartalnika.  

Szczególne podziękowania należą się inż. Beacie Annie Tytko, która pra-

cowicie wpisała latem 2015 r. do baz danych CEJSH i CEEOL oraz Polindex 

wszystkie teksty z „Religious and Sacred Poetry” z lat 2013-2014, dzięki czemu 

mogą one tam być obecne i dostępne na całym świecie (metadane wraz z pdf-ami 

poszczególnych artykułów). Ta mrówcza indeksacja przyczyniła się (jako jeden 

z warunków sine qua non) do wpisania nas na listę „B” czasopism naukowych 

(krajowych) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. (po-

zycja 1498 – przyznano nam ocenę 7 punktów w skali 15-punktowej). Mgrowi 

Andrzejowi Szełędze dziękuję za fotografie (reprodukcje) obrazów sakralnych 

na liczne okładki naszego czasopisma. 
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Recenzentom dziękuję za wnikliwe uwagi, które staramy się wprowadzać 

w teksty artykułów recenzowanych celem ich ulepszenia. Czytającym natomiast 

dziękuję – za lekturę. 
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