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Введення в журнал „Релігійна і Сакральна Поезія “ (2)

С л а в а  І с у с у  Х р и с т у !  Х а й  б л а г о с л о в и т ь  в а с  Б о г !

L a u d e t u r  J e s u s  C h r i s t u s !  B e n e f a c i a t  v o b i s  D e u s !

Ε υ λ ο γ ή μ ε ν ο ς  ó  Ί η σ ο υ ς  Χ ρ ί σ τ ο ς !  Ό  Θ ε ό ς  υ μ ά ς  α υ τ ο ύ ς  ε υ λ ο γ ε ί !

Сердечно вітаємо на Інтернет сторінці міжнародного наукового журналу 
„Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and 
Education” („Релігійна і Сакральна Поезія : Міжнародний Щоквартальник Релігії, 
Культури і Виховання5 ". Це наукове періодичне видання міждисциплінарного 
профілю, сконцентроване довкола християнської проблематики релігійної і 
сакральної поезії в різноманітних аспектах: теологічному, філософському, 
літературознавчому, мовознавчому, культурологічному, педагогічному,
психологічному та історіографічному. Мультидисциплінарний культурно-освітній 
характер видання дає можливість представити на його сторінках наукову теорію та 
рефлексію біблійної поезії, сакральної (літургічної) поезії, релігійної поезії, яка існує 
в християнській традиції багатьох народів із давнини крізь середньовіччя і новий час 
аж до сучасності (зокрема і християнські інтенції в поезії). Традиції, взяті разом: 
католицька (римо-католицька, греко-католицька та ін.), православна і 
протестантська в релігійній поезії формують комплементарну спадщину 
християнської поезії Європи різних народів, надбанням котрих прагнемо 
взаємозбагатитися. Християнська поетична культура, досліджена науковцями різних 
країн у різноманітних аспектах для пошуку правди в класичному розумінні (як 
гармонії пізнання і дійсності). Правда, Добро, Краса, Святість в релігійній поезії є 
об’єктами наших досліджень.

Тематика текстів, котрі ми друкуємо, охоплює всі науки про людину 
(особистість творця і особистість читача релігійної поезії) та її творчості у формі 
релігійної поетичної творчості. Надаємо можливість представити результати 
наукових досліджень над феноменом релігійної і сакральної поезії представникам 
багатьох дисциплін. Особливо нас цікавлять питання, які стосуються релігійної і 
сакральної поезії в аспекті :
1) теології, особливо біблійної теології (медієвістики, в стосунку до Псалмів, гімнів, 
Плачів, поетичних аспектів Біблії) i літургіки (теології літургії, теології культу);
2) філософії, головно філософії прекрасного в релігійній поезії, естетики літератури, 
аксіології літератури, філософії поезії, ширше: філософії культури, філософії 
виховання, теорії комунікації;



3) літературознавства, в особливості історії і теорії літератури та порівняльного 
літературознавства всіх європейських літератур (релігійна і сакральна поезія в 
Європі, особливо Центральній);
4) мовознавства, зокрема слов’янських народів (мова релігійної і сакральної поезії);
5) славістика, зокрема в царині християнської поезії слов’янських народів, а саме:
6) полоністика (польська релігійна і сакральна поезія, також і в говірках),
7) богемістика (чеська і моравська релігійна і сакральна поезія),
8) словацистика (словацька релігійна і сакральна поезія),
9) україністика (руська, русинська та українська релігійна і сакральна поезія ),
10) білорусистика (білоруська релігійна і сакральна поезія),
11) інша слов’янська філологія (релігійна і сакральна поезія інших слов’янських 
народів),
12) культурологія (релігійна літературна і мистецька культура),
13) педагогіка, зокрема педагогіка культури, а саме -  педагогіка мистецтва і 
літератури, педагогіка мистецької культури, релігійної культури, навчання в сфері 
релігійної поезії, виховання християнською поезією, художня література в 
релігійному навчанні, дидактика поезії,
14) психологія, а саме -  психологія творчості, психологія релігії, психологія 
художньої і літературної релігійної творчості,
15) історіографія культури, зокрема історіографія релігійної літератури (історія 
християнської поезії, історія літературної культури, пов’язаної з релігійною поезією, 
історії окремих християнських релігійних поетів).

Зосереджуємо нашу увагу як на об’єкті (творах релігійної поезії), так і на 
суб’єкті (релігійному поеті, релігійному митці, який пише релігійні твори), 
розглядаємо процес і результат, а також особистість релігійного поета як широку 
дослідницьку проблему, придатну для опису, аналізу, пояснення та усвідомлення в 
різних апектах. Також наукову проблему вбачаємо в дослідженні читача релігійних 
творів, читача Біблії (напр. Псалмів, гімнів, Плачів, поетичних фрагментів Святого 
Письма), котрий виступає адресатом послання, наявного в релігійній поезії (згідно 
засад теорії комунікації). Звертаємо увагу на процес виховання за допомогою 
релігійної поезії, на процес навчання за допомогою християнської художньої 
літератури, на біблійне виховання.

Про високий інтелектуальний рівень часопису свідчить склад міжнародної 
наукової ради, куди входять видатні фахівці-науковці з кількох десятків 
університетських центрів країн Європи і Америки. Маємо наміри досягнути високих 
стандартів індексу цитування опублікованих наукових статей в межах держави і на 
міжнародному рівні.

Надаємо для науковців різних гуманітарних дисциплін, вчених із різних 
країн шпальти нашого академічного наукового журналу (рецензованого науково). 
Запрошуємо Авторів публікувати свої оригінальні тексти, в яких представлені 
результати власних наукових досліджень. Запрошуємо також Авторів публікувати 
рецензії прочитаних наукових видань, присвячених християнській проблематиці 
релігійної поезії, християнській літературній культурі, вихованню поезією та іншим 
релігійно-культурно-освітнім питанням. Журнал відкритий до співтворчості з
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ученими (академічні / університетські викладачі) і вчителями-практиками, 
духовними і світськими людьми, які знають християнську культуру, мають глибше 
концептуальне зацікавлення і оригінальне наукове мислення.

Мовою більшості наукових статей, яку преферує редакція „Religious and Sa
cred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” стосовно 
авторських текстів, є англійська як міжнародна мова (конференційна), усім 
зрозуміла, натомість по можливості друкуємо також деякі тексти такими 
слов’янськими мовами: польською, російською, чеською і словацькою. Хотілося б 
поєднати Схід і Захід, дійти із результатами досліджень до міжнародних читачів. 
Запрошуємо публікуватися в черговому номері нашого журналу, чекаємо на 
авторські тексти на адресу редакції. Тексти приймаємо постійно. Запрошуємо 
познайомитися Авторів і Читачів з окремими підсторінками (закладками) нашого 
інтернет-сайту.
http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Шановні Панове, Шановні Читачі, запрошуємо познайомитися з повним 
вмістом найновішого макету поточного випуску нашого журналу. Кожен номер 
„Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Educa
tion” складається із двох найважливіших частин: 1) Розвідки-Статті-Повідомлення- 
Звіти про дослідження -  становлять основу нашого видання, 2) Рецензії- 
Матеріали, які містять рецензії-оцінки книг та інші матеріали (напр. джерельні, 
бібліографічні огляди).

„Religious and Sacred Poetry” -  це часопис із вільним (безплатним) доступом 
до його змісту, що випливає із засади Open Access (немає обмежень доступу до 
повних версій уміщених матеріалів). Це надає можливість Авторам познайомити зі 
своїм науковим доробком наукове середовище всього світу. Наші Автори знають цей 
принцип нашої діяльності і тому охоче у нас друкуються. Запрошуємо до співпраці. 
Матеріали, які загалом відповідають науковим критеріям, але були отримані нами від 
Авторів після укомплектування найновішого чергового випуску, передаються у 
наступний випуск (черговий). Автори-науковці з різних країн можуть постійно 
надсилати свої статті до чергових номерів. Прислані до редакції тексти передаються 
для наукового рецензування, а вміщені на шпальтах часопису праці (тексти) 
охороняються авторським правом.

Часопис „„Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, 
Culture and Education” („„Релігійна і Сакральна Поезія : Міжнародний Щоквартальник 
Релігії, Культури і Виховання”) -  це нове періодичне видання, засноване в 2012 р., але 
глибоко вкорінене в традиції латинської, грецької і християнської цивілізацій своїм 
тематичним спрямуванням і складом співробітників, свідомих християнського 
коріння національних європейських літератур. Метою видання є оприлюднення, 
популяризація і розкриття результатів наукових досліджень релігійної християнської 
поезії в релігійному (теологічному), культурному (культурологічному), виховному 
(педагогічному), літературно-мистецькому (літературознавчому), мовному
(мовознавчому), психологічному і філософському (антропологічному, етичному, 
естетичному) контекстах, які проводяться університетськими осередками, головно 
європейськими,.
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Про міжнародний характер часопису „Religious and Sacred Poetry: An Interna
tional Quarterly of Religion, Culture and Education” свідчить не тільки 
багатонаціональний склад міжнародної наукової ради, але також Автори 
(представники багатьох народів), які надають свої цінні, оригінальні, нові тексти, 
важливі з пізнавальної точки зору дослідницькі надбання. Наш науковий журнал 
розвивається у співпраці з багатьма університетськими центрами. Дбаємо про 
високий інтелектуальний і видавничий рівень, звертаємо увагу на ретельність 
дослідницьких процесів, піклуємося про інтердисциплінарне розмаїття підходів, 
багатство наповненості видання попри вузьку тематичну спеціалізацію. Керуємося 
міжнародною відкритістю зі збереженням принципу поваги ідеї Європи суверенних 
Вітчизн, Європи взаємно комплементарних, неповторних національних культур, 
Європи грецької і латинської цивілізації. Європи з християнським корінням, з якого 
як культурні національні спільноти виростаємо завдяки переказаній через два 
тисячоліття Євангелії, Традиції і багатющій спадщині Церкви-Костьола, що 
вдихаємо двома легенями: східним і західним.

Видання у своїй сутності є перманентним, міжнародним, 
міждисциплінарним колективним, громадським, європейським, незалежним 
дослідницьким проектом, який присвячений релігійній і сакральній поезії. Цінності, 
які презентує „Релігійна і Сакральна Поезія” -  це втілення місії, котру надаємо 
Творцям (Авторам) і Редакторам. Місія нашого спільного міжнародного задуму, 
створеного спільно багатьма науковими центрами -  надавати читачам періодичне 
видання, котре вводить у науковий європейський і світовий обіг відкриття 
дослідників, пов’язані із християнською релігійною і сакральною поезією. Дотепер 
не існувало наукового часопису такого тематичного профілю (немає зафіксованого в 
переліку міжнародних видань, зокрема -  європейських). Редакція разом із авторами 
намагається заповнити цю лакуну, наукову нішу, своєрідну „білу пляму” в 
гуманітарних науках.

Часопис виходить головно у первинній електронній формі, доступній в 
Інтернеті (вільний доступ), а також крім цього у вторинній друкованій (паперовій) 
формі. Маємо намір досягнути високого статусу часопису не тільки в межах 
польської держави -  параметричної оцінки Міністерства Науки і Вищої школи, але 
також зайняти чільне місце у списку European Reference Index for Humanities (ERIH).

Концепція заснування наукового журналу у сфері літературознавства, 
культурології, теології і педагогіки, а також суміжних гуманістичних сфер з’явилася у 
2010 р. у засновника видання д-ра Марека Маріуша Титка, педагога, історика 
мистецтва Ягеллонського університету в Кракові. Цю ідею підтримав професор (на 
пенсії) ЯУ д-р габ. Богуслав Жураковський, літературознавець, педагог і культуролог, 
котрий очолив міжнародну наукову раду. Журнал „Religious and Sacred Poetry: An 
International Quarterly of Religion, Culture and Education” був заснований 3 травня 2012 
р. у Кракові. До складу першого редакційного колективу, крім вище названих 
науковців, входять зараз такі вчені із Польщі: проф. УКСВ д-р габ. Войцех Фелікс 
Кудиба (літературознавець), проф. УЯ д-р габ. Мацей Ян Урбановський 
(літературознавець), проф. КУТ ЯІ 111 д-р габ. Пьотр Юліуш Ярошинський (філософ 
культури, представник так званої Люблінської філософської школи), проф. УМКС д-
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р габ. Анна Марта Жуковська (педагог, історик мистецького виховання), проф. УС д-р 
габ. Уршула Иоланта Шусцік (психолог творчості), проф. УПЯП11 д-р габ. Аделаїда 
Сєлепін (теолог, літургік), ксьондз д-р габ. Роман Богач (теолог, біблієзнавець), проф. 
АГМ д-р габ. Адам Міхал Нодзєнський (статистик), д-р Барбара Кристина Нємєц 
(мовознавець, педагог); із Чеської республіки: доц. д-р габ. Лібор Мартінек 
(перекладач, літературознавець); зі Словаччини: доц. д-р габ. Маріян Андрійчик 
(перекладач, літературознавець), д-р Івіца Гайдучекова (літературознавець); з 
України: проф. д-р габ. Світлана Кравченко (літературознавець, соціальні 
комунікації); з Республіки Білорусь: доц. д-р Євгеній Аркадієвич Паньков 
(літературознавець) і доц. д-р Ольга Євгенівна Панькова (літературознавець). Ми 
відкриті до наукової співпраці в редакції, а склад редакції буде збільшуватися в силу 
потреб у майбутньому за рахунок інших спеціалістів (список редакторів не 
остаточний).

Заснування часопису стало відповіддю міжнародного наукового кола на 
сучасну кризу гуманістичного письменства. Акт заснування часопису стверджує, що 
журнал заснований як міжнародний науковий щоквартальник, що за змістом не 
суперечить вченню Римо-католицької церкви. Від початку заснування часопису його 
профіль визначений як виразно інтердициплінарний зі збереженням певної рівноваги 
між філологічними науками, педагогікою, психологією, культурологією, теологією і 
філософією. Функції головного редактора виконує від травня 2012 р. д-р Марєк 
Маріуш Титко.

Часопис, хоч і заснований у науковому університетському середовищі 
Кракова, не пов'язаний винятково з одним університетом, а від початків поєднує вузи 
багатьох країн Європи, і в цьому сенсі є міжнародною спільною справою багатьох 
учених, представляє результати досліджень переважно центральноєвропейських 
академічних осередків (Центральна Європа), охоплюючи кілька гуманітарних 
наукових сфер. Тематичний обсяг висвітлений у назві і визначає межі спрямування 
часопису.

Водночас від початку заснування надаємо можливість користуватися 
професійним інтернет-обслуговуванням у кількох мовах: польською, англійською, 
російською, білоруською, чеською, словацькою та українською (інші мови в 
інтернет-обслуговування не включені, ми відкриті до співпраці у майбутньому). 
Професійна електронна версія часопису редагується у такий спосіб, що окремі 
національні сторінки (мовні) інтернет-обслуговування відносяться до тих самих 
сторінок змісту видання, вміщеного у файлі формату pdf (PDF), придатного для 
пошуку і копіювання з будь-якого місця у світі через Інтернет: http://www.religious- 
and-sacred-poetry.info

Марек Маріуш Титко 

Редактор головний

[Translation into Ukrainian lnguage: Svitlana Kravčenko]
(Переклад: Світлана Кравченко)
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