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O „Poezji Religijnej i Sakralnej” (14) 
 

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 przypomnieć Państwu radosną i bardzo pozytywną wiadomość. 

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

„B” czasopism naukowych (krajowych) polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w grudniu 2015 r. (pozycja 1498 – przyznano nam wysoką ocenę 

siedmiu punktów w skali piętnastopunktowej). Autor za każdy tekst artykułu nau-

kowego (recenzowanego), otrzymuje w „RASP” aż 7 punktów, co liczy się nau-

kowcom do punktacji niezbędnej do dalszej kariery naukowej. 

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

wane od początku w kilku naukowych międzynarodowych bazach danych 

(CEJSH, CEEOL i BazHum, a za rok 2015 – także Index Copernicus). W przy-

szłości zamierzamy być obecnymi także w innych, zagranicznych bazach danych. 

Myślimy o takich systemach bazodanowych, jak: Art and Humanities (Thomson 

Reuters), Scopus (Elsevier), Humanities Source – Humanities Research Database 

(EBSCO). Prowadzimy rozmowy bezpośrednie i korespondencję z dysponentami 

tych baz. Podstawowym jednak warunkiem dołączenia do niektorych z tych baz 



danych jest punktualność w ukazywaniu się czasopisma, a z tym, jak wiadomo, 

bywa różnie. Nasze czasopismo ukazuje się programowo z dużym opóźnieniem, 

mamy takie strukturalne spóźnienie od samego początku istnienia naszegoi perio-

dyku, lecz — mimo trudności — jakimś cudem kwartalnik ten wciąż ukazuje się. 

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

znajdzie kilka oryginalnych tekstów. Tom niniejszy rozpoczynają artykuły poświę-

cone dawnej literaturze. 

Amerykański uczony polskiego pochodzenia Charles Stephen Kraszewski 

z Uniwersytetu Chrystusa Króla w Pensylwanii (King’s College w Wilkes-Barre, 

USA) zaanalizował problematykę biblijną w łacińskiej poezji polskiego poety, 

papieskiego laureata, na przykładzie wpływów jednej z ksiąg Starego Testamentu 

(Pieśni nad pieśniami) na tę twórczość siedemnastowiecznego autora. Tekst pt. 

The Song of Songs (Canticle of Canticles) in the Poetry of Maciej Kazimierz Sar-

biewski (Sarbievius) [Pieśń nad pieśniami (Kantyk nad kantykami) w poezji Macie-

ja Kazimierza Sarbiewskiego (Sarbieviusa)] napisany został po angielsku. Tytuł 

księgi biblijnej celowo został użyty w dwóch różnych formach nazw angielskich, 

bo tak (podwójnie) funkcjonuje on w obszarze anglosaskim, choć oczywiście może 

to być uznane za hiperpoprawność. Podwójny tytuł pochodzi od Redakcji. 

 Z kolei polska badaczka – Dagmara Poskart z Uniwersytetu Jagiellońskie-

go w Krakowie skupia się na problematyce biblijnej Księgi Rodzaju odzwiercie-

dlonej w znanym dziele Johna Miltona pt. Raj utracony. W swoim tekście pisanym 

po angielsku pt. Milton’s Adam and Eve as fruit bearing plants [Adam i Ewa Mil-

tona jako rośliny przynoszące owoce] ukazuje źródłowo to zagadnienie literaturo-

znawcze. 

Rownież polska autorka – Małgorzata Marcinowska-Malara z Uniwersyte-

tu Śląskiego w Katowicach w swoim tekście pt. Duchowe i moralne aspekty pare-

nezy w modlitewnikach dla dzieci z początku XIX wieku proponuje pewne uporzą-

dowanie tej stosunkowo rzadko poruszanej problematyki, z elementami analizy 

i syntezy. Można napisać, że autorka koncentruje się na dwóch modlitewnikach – 

Izabeli Czartoryskiej i Klementyny Hoffmanowej, które zostały opublikowane 

w pierwszej połowie XX wieku. Te publikacje noszą charakter parenetyczny. Na-

mysł badawczy badaczki kieruje się na parenezę – ku jej duchowym i moralnym 

aspektom. W tekście ukazano zabiegi stylistyczno-językowe i retoryczne (głównie 

perswazyjne), służące w XIX w. zachęceniu i pouczeniu dziecięcego odbiorcy 

w obszarze religii, wiary i wychowania. 

Piotr Józef Baron z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, dy-

rygent i muzyk-wykonawca, a zarazem znany badacz dziejów kultury muzycznej 

na Śląsku (historii muzyki regionalnej), w swoim artykule pt. Józef Elsner – twórca 

religijny ukazuje nietypową dla naszego czasopisma problematykę twórczości 

chrześcijańskiej w zakresie muzyki kościelnej, tak istotnej nie tylko w Kościele 

Katolickim czy Protestanckim (ściślej – Ewangelicko-Augsburskim), ale także 



w Prawosławiu. Józef Elsner (1769-1854), znany nie tylko jako nauczyciel Fryde-

ryka Chopina, ale jako samodzielny kompozytor, pisał swoje utwory muzyczne 

niejako „ekumenicznie”, tj. dla katolików, protestantów i prawosławnych. Zagad-

nienie kompozycji muzycznych jednak łączy się z literaturą, poonieważ teksty 

do utworów wokalnych (chóralnych) i wokalno-instrumentalnych to przecież także 

literatura, a więc kultura literacka, a nie tylko kultura muzyczna. 

Switłana Iwaniwna Krawczenko (Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko / Svetlana 

Ivanovna Kravčenko) z Narodowego Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego 

imienia Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie w swoim tekście po rosyjsku pt. Ду-

ховные ориентиры жизненного пути Зигмунта Щенсного Фелинского 

(на основе мемуаров “Pamiętniki” и “Paulina, córka Ewy Felińskiej”), tzn. Idea-

ły duchowe drogi życiowej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (na podstawie 

wspomnień “Pamiętniki” i “Paulina córka Ewy Felińskiej”) przedstawia proble-

matykę z pogranicza duchowości, moralności i biografistyki oraz literatury pamięt-

nikarskiej. Tekst oparty o źródła dotyczy oczywiście życia tego znanego polskiego 

świętego, biskupa i patrioty, który został wygnany ze swojej diecezji przez zabor-

cze rosyjskie wladze carskie w XIX wieku.  

Libor Martinek z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie w Czechach przed-

stawia nietypową dla naszego czasopisma analizę pt. K tvorbě pro děti lyrického 

harmonizátora Henryka Jasiczka [O twórczości dla dzieci lirycznego harmonizato-

ra Henryka Jasiczka]. Tenże poeta mieszkający w XX wieku na Zaolziu, czyli 

w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, pisał także wiersze dla dzieci i tym aspek-

tom jego twórczości poświęcony został ów tekst. 

Lilia Bogdaniwna Ławrynowycz (Lìlìâ Bogdanìvna Lavrinovič / Liliâ Bogdanovna 

Lavrinovič) z Narodowego Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego imienia Łesi 

Ukrainki w Łucku na Ukrainie analizuje problematykę filozoficzną we współcze-

snej literaturze ukraińskiej w swoim tekście po rosyjsku pt. О времени, языке 

и Боге: мотивы и поэтика сборника избранного М. Кияновской „373” 

[O czasie, języku i Bogu: motywy i poetyka zbioru wybranej poezji М. Ki-

janowskiej „373”]. Ta swoista poezjozofia, czyli poezja filozoficzna została skon-

frontowana z poglądami ważnych filozofów XX wieku. 

W części drugiej (Recenzje książek) publikujemy recenzję (omówienie) 

jednej książki. Marek Mariusz Tytko z Krakowa skupia się na tomiku poezji autor-

stwa Andrzeja Kanclerza z Tarnowskich Gór na Górnym Śląsku pt. Mapa czasu, 

pisząc na temat czasowości, wieczności i miłości w tych wierszach.  

W części trzeciej, poświęconej sprawozdaniom (Sprawozdania), publiku-

jemy (po polsku) Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Fundacji Naukowej 

Katolików „Eschaton”w Krakowie oraz Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji 

Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie 31.03.2016 r. dotyczący działalno-

ści tej fundacji w roku 2015. Ta fundacja jest wydawcą naszego czasopisma nau-



kowego „Religious and Sacred Poetry”, stąd obecność owych oficjalnych doku-

mentów dotyczących tej organizacji, w naszym periodyku. 

W części czwartej pt. Sourced-based edition (Edycja źródłowa) publiku-

jemy zestaw kilku tekstów Marka Mariusza Tytko z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z Krakowa, dotyczących życia i twórczości ks. prof. Janusza Artura Ihnatowicza 

z Houston w Teksasie (USA), nestora polskich poetów emigracyjnych (urodzone-

go w 1929 r.), a są to następujące teksty: 1) Ks. Janusz Artur Ihnatowicz — poeta 

metafizyczny, 2) Kalendarium biograficzne ks. prof. dra Janusza Artura Ihnatowi-

cza, 3) Wykaz wybranych publikacji ks. Janusza Artura Ihnatowicza 1958-2012, 

4) Ks. Janusz Artur Ihnatowicz. Antologia. Nota edytorska. 

W części piątej, poświęconej chrześcijańskiemu obrazowi sakralnemu 

(A Sacred Picture / Obraz sakralny), tym razem publikujemy tekst Marka Mariu-

sza Tytko na temat Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, zamieszczonego w repro-

dukcji na okładce obecnego numeru naszego czasopisma. 

 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 artykułów dotąd niepublikowanych i niezłożonych do druku (listy na adres e-

mailowy: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa w naszym perio-

dyku 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 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 angiel-

ski), Muirowi Evendenowi (język angielski), Markowi Bonnettowi (język angiel-

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

Krawczenko (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 

pracowicie 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. 

Recenzentom dziękuję za wnikliwe uwagi. Czytającym – za lekturę. 
 

Marek Mariusz Tytko 

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

 

 

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

 

Tekst o „Religious and Sacred Poetry” dotyczy głównie chrześcijańskiego 

profilu czasopisma, jego struktury i zawartości. Redaktor naczelny (Marek Mariusz 

Tytko) opisuje cele kwartalnika, jego program i plany redakcyjne. Chrześcijańska 

kultura, religijna kultura literacka, chrześcijańska poezja religijna i poezja sakralna 

są głównym polem badawczym autorów tego kwartalnika. To jest społeczny 

i humanistyczny projekt międzynarodowy naukowców z Europy i Ameryki. 

W szczególności, niektórzy uczeni byli zaangażowani w przekłady tekstów, 

w pracę redakcyjną – Eugeniusz i Olga Pańkowowie z Grodna na Białorusi, Nadija 

Georgijivna Koloszuk z Łucka na Ukrainie, Ivica Hajdučeková z Koszyc na Sło-

wacji, Libor Martinek z Opawy w Republice Czeskiej, Teresa Bela z Krakowa, 

Thomas Koziara, Muir Alan Evenden (obydwaj z USA) i Mark Bonnett z Wielkiej 

Brytanii.  

 

Słowa klucze po polsku / Key words in Polish:  

 
poezja religijna, poezja sakralna, literatura, kultura, wychowanie, czasopismo naukowe, religijna kultu- 

ra literacka, filologia słowiańska, kultura chrześcijańska,  

 

The Ttitle in English: 

 

On “Religious and Sacred Poetry” (14) 



 

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku  

 

The text on “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly 

of Religion, Culture and Education” is concerned mainly with the Christian profile 

of the journal, its structure and content. The editor-in-chief (Marek Mariusz Tytko) 

describes the aims of the quarterly, its program and editorial plans. Christian culture, 

religious literary culture, Christian religious poetry and sacred poetry are the main 

research areas for the authors of the journal. It is a social and humanistic interna-

tional project of some scholars from Europe and America. The author mentions 

the names of the academics who have dealt with translation in editorial work, 

e.g. Eugeniusz i Olga Pańkow from Grodno in Belarus, Nadija Georgijivna Ko-

loshuk from Luck (Lutsk) in Ukraine, Ivica Hajdučekova from Košice in Slovakia, 

Libor Martinek from Opava in Czech Republic, Teresa Bela from Cracow, Thom-

as Koziara and Muir Alan Evenden (both of them from the USA) and Mark Simon 

Bonnett from the United Kingdom.  

 

Key words in English:  

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

culture, Slavic philology, Christian culture,  
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