
PRZEGLĄD CZASOPISM

Liturgia Sacra 21 (2015), nr 2, s. 511–519

EPHEMERIDES LITURGICAE 128 (2014), NR 1–2

„Ephemerides Liturgicae” to międzynarodowy kwartalnik poświęcony studiom
i badaniom liturgicznym, który od 1883 r. prowadzą włoscy księża misjonarze (CM).
Wydawany jest w Rzymie przez Centro Liturgico Vincenziano. 2014 był 128 rokiem
ukazywania się tego naukowego periodyku.

Numer 1 (styczeń – marzec 2014 r.) zawiera cztery artykuły. Juan Manuel Sierra
Lopez w artykule pt. A los 50 anos de la «Sacrosnactum Concilium» : dimension
pastoral de la liturgia renovada („50 lat od Sacrosanctum Concilium: wymiar pas-
toralny odnowionej liturgii”, s. 3–17) próbuje dokonać bilansu odnowy liturgii roz-
poczętej 50 lat temu przez Konstytucję o liturgii z duszpasterskiego punktu widzenia.
Duszpasterska troska Sacrosanctum Concilium wyraziła się w zwróceniu szczegól-
nej uwagi na doprowadzeniu wiernych do ich odpowiedniego udziału w liturgii,
aby mogli świadomie przeżywać ją jako uwielbienie Boga i własne uświęcenie. Za-
kładało to podanie szeregu wymagań dotyczących sposobu wykonania akcji litur-
gicznej, które Konstytucja poleciła zastosować do poszczególnych sakramentów,
roku liturgicznego i muzyki sakralnej. Omawiając te dane Konstytucji, autor doko-
nuje następnie oceny ich realizacji w praktyce, wyliczając pozytywne i negatywne
skutki reformy liturgicznej w duszpasterstwie. Stwierdza, że po 50 latach wiele
spośród wskazań i postulatów KL nadal okazuje się aktualnymi i potrzebnymi, po-
winny być treścią formacji duszpasterzy i wiernych oraz przedmiotem stale odna-
wianego wysiłku duszpasterskiego.

Następny artykuł, autorstwa Philippe Beitia, to obszerne badanie źródeł liturgii
obrządku hiszpańsko-mozarabskiego pt. Les «inlationes» Liber missarum de Tolède
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pour le temps de Pâques, les «missae quotidianae» et les formuleres «in dominico
de quotidiano» : textes et théologie („Prefacje — inlationes — Mszału z Toledo
z okresu wielkanocnego, «msze codzienne» i formularze niedziel zwykłych”, s. 18–
47). Autor studiuje różne prefacje (inlationes) okresu wielkanocnego i zwykłego
zawarte w Liber missarum starożytnej liturgii obrządku mozarabskiego z Toledo,
analizując ich treść pod względem teologicznym. Tematyka prefacji wielkanoc-
nych koncentruje się na dziele odkupienia dokonanym przez Chrystusa, które obej-
muje zwycięską walkę ze śmiercią i szatanem na krzyżu, zstąpienie do otchłani,
zmartwychwstanie i popaschalne spotkania z uczniami. Inlationes okresu zwykłego
podejmują temat stworzenia i jego odnowienia (restauracji) przez dzieło zbawcze
Chrystusa.

Giordano Monzio Compagnoni konfrontuje problem tłumaczeń wyrażenia pro
vobis et pro multis w artykule La formula „pro vobis et pro multis”: note sull’ori-
gine e considerazioni sulla traduzione („Formuła pro vobis et pro multis: uwagi
o pochodzeniu i spostrzeżenia o tłumaczeniu”, s. 48–103). W artykule znajdziemy
przegląd zasad tłumaczeń tekstów liturgicznych wskazanych przez Benedykta XVI
i zawartych w posoborowych dokumentach normujących tego rodzaju tłumaczenia.
Przypomniany zostaje także proces powstawania nowych modlitw eucharystycz-
nych. W tym świetle autor bada rozwiązania przyjęte przez Coetus X w redakcji
formuły nad chlebem i winem, proponując na koniec nową jej redakcję, zgodną ze
świadectwami biblijnymi i liturgicznymi: „wylana za was i za wielu (innych)”: ver-
sato per voi e per molti (altri) – for many (others) – pour beaucoup (d’autres) –
für viele (andere).

Ostatni artykuł to prezentacja dziewięciu najnowszych publikacji książkowych
prestiżowej serii, prowadzonej od 1890 r. przez The Henry Bradshaw Society
(for the Editing of Rare Liturgical Texts), której dokonał Anthony Ward SM (The
Publications of the Henry Bradshaw Society: The volumes 111–120 [1996–2008],
s. 104–127).

Na drugi numer „Ephemerides Liturgicae” z 2014 r. składają się cztery artykuły,
nota biograficzna i recenzje dwóch pozycji książkowych. W pierwszym artykule
Maurizio Barba przedstawia nowe wydanie (editio typica altera) „Martyrologium
rzymskiego” z 2004 r., które uzupełniło wydanie tejże księgi z 2001 r. (L’eucologia
dell’editio typica altera del „Martyrologium Romanum” , s. 129–152). Autor doko-
nuje treściowej analizy 36 oracji z nowego martyrologium. Wypływają z niej inte-
resujące refleksje o charakterze teologiczno-liturgicznym na temat świętości, kultu
świętych i pewne wnioski pastoralne. Euchologie potwierdzają przywrócenie chrys-
tologicznego kierunku kultu świętych, wyznaczonego przez Sobór Watykański II.
Zachowana zostaje równocześnie funkcja pośrednictwa świętych, która pozwala
uwypuklić związek świętego ze zgromadzeniem celebrującym jego wspomnienie.
Pośrednictwo z kolei powiązane jest ściśle z ukazywaniem świętych jako przykła-
du życia chrześcijańskiego. Autor udowadnia, że powrót do starożytnych źródeł
euchologii daje współczesnym chrześcijanom możliwość modlitwy tekstami dos-
konale wyrażającymi sensus fidei Kościoła.
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Philippe Bettia oferuje obszerne studium historyczno-liturgiczne święta Matki
Bożej z Karmelu (16 lipca), obejmujące okres od Soboru Trydenckiego aż do czasów
dzisiejszych (L’Evolution de la fête de Notre Dame du Mont-Carmel de la réforme
liturgique du Concile de Trente à celle de Vatican II: historie et teologie, s. 153–
217). Święto Matki Bożej z Góry Karmel celebrowane z zapałem przez zakon kar-
melitański stało się bardzo popularne w wielu krajach. Teksty liturgiczne święta
prezentują wielką różnorodność, przywołując zarówno obietnice Matki Bożej zwią-
zane z Jej objawieniem, jak i bogactwo maryjnej duchowości rozwijanej przez
obydwie gałęzie karmelitańskie.

Następny artykuł, autorstwa Giuseppe Midili pt. „La pastorale è giustificazio-
ne ultima della liturgia”. Il contributo di Salvatore Marsili („Duszpasterstwo jest
ostatecznym usprawiedliwieniem liturgi. Wkład Salvatore Marsili”, s. 218–237),
omawia wkład wybitnego liturgisty włoskiego Salvatore Marsiliego w rozwój po-
soborowej, duszpasterskiej koncepcji teologii liturgii. Marsili, słusznie uważany
za teologa liturgii, dokonuje w swojej refleksji doskonałej syntezy jej wymiaru
teologicznego i pastoralnego. Podkreśla mocno pastoralne motywacje soborowej
reformy liturgii. Sama liturgia jest duszpasterska już ze swej natury, dlatego sku-
teczne duszpasterstwo wiernych powinno być liturgiczne. Liturgia ma zbliżyć wier-
nych do źródeł misteriów Chrystusa i Kościoła. W tym celu niezbędna jest litur-
giczna formacja wiernych: powinni być stopniowo prowadzeni do coraz głębszego
przeżywania i doświadczania misteriów Kościoła. S. Marsili uważa, że sama liturgia
ma się stać teologiczno-eklezjalnym wykładem, który włączy nasze życie w miste-
rium Chrystusa. To, według benedyktyńskiego teologa, jedno z najważniejszych
założeń reformy liturgii. Nie tylko duszpasterstwa, ale chrześcijaństwa nie można
zrozumieć bez liturgii, która realizuje w czasie nasz kontakt z wiecznym kapłań-
stwem Chrystusa. Marsili podkreśla, że tylko pogłębione studium teologiczne litur-
gii może stworzyć solidną bazę dla duszpasterstwa liturgicznego.

K. Simič w swoim artykule pt. „Senseless and old”. A note on the „nacheleben”
of Kassia’s poety („Bezsensowne i stare…. Uwagi o poezji liturgicznej Kasji” s. 238–
248) rzuca nowe światło na tetraodion (składający się z czterech pieśni hymn na
Wielką Sobotę) bizantyjskiej poetki Kasji z początku IX w. Według uznawanej
dotychczas opinii ten hymn autorstwa Kasji — jedynej kobiety, której twórczość
znalazła miejsce w tekstach liturgii bizantyjskiej — został usunięty już za czasów
imperatora Leona VI (886–912). Tymczasem Simič wykazuje, że pierwsza oda
(pieśń) hymnu była w użyciu aż do pierwszej połowy XIV w. w obrządku bizantyj-
sko-słowiańskim. Obecność tej pieśni hymnu Kasji w tradycji liturgicznej Słowian
potwierdzają następujące źródła: Tropologion palestyński z IX w., Typikon Alekse-
go Studyty z XI w. (zachowany tylko w przekładach słowiańskich pochodzących
z Rusi Kijowskiej) oraz manuskrypt pochodzenia macedońskiego z biblioteki Chor-
wackiej Akademii Nauk z 1328 r.

Anthony Ward jest autorem noty biograficznej poświęconej znanemu history-
kowi, jakim był Leonard Eugene Boyle OP (1923–1999), pochodzący z Irlandii.
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Wykładowca rzymskich uniwersytetów Angelicum i Lateranum, w 1984 r. został
prefektem Biblioteki Watykańskiej. Wśród jego zainteresowań naukowych ważne
miejsce zajmowała liturgia, zwłaszcza kult świętych (irlandzkich) i wczesna histo-
ria liturgii dominikańskiej. Wymiernym owocem poszukiwań w tym zakresie było
m.in. opracowanie około 180 haseł encyklopedii Bibliotheca Sanctorum.

Drugi numer „Ephemerides Liturgicae” z tego roku zamykają recenzje dwóch
książek. Pierwsza książka, recenzowana przez F. Manziego, to rodzaj teologiczno-
historycznego wstępu do listów św. Pawła, którego autorem jest Antonio Pita
(A. Pita, L’evangelo di Paolo. Introduzione Alle lettere autoriali , Leumann, Torino
2013, ss. 365). Drugą książką, którą prezentuje M. Barba, jest, zrealizowane przez
liturgiczne wydawnictwo włoskich księży misjonarzy (CM) nowe wydanie znako-
mitej syntezy Vincenzo Raffa (1919–2003), poświęconej celebracji eucharystycz-
nej z punktu widzenia historycznego, teologicznego, duszpasterskiego (V. Raffa,
Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pa-
storale prawica. Nova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l’editip
typica tertio del Missale Romano, Roma 2003, Biblioteca EL, Subsidia 100, ss. 1308).

Ks. Przemysław Nowakowski CM

STUDIA HILDEGARDIANA SARIENSIA 2 (2015)

Postać Hildegardy z Bingen — wielkiej mistyczki, doktora Kościoła, pierwszej
znanej z imienia kobiety–kompozytorki, promotorki zdrowego trybu życia i jej wie-
lopłaszczyznowa działalność — budzi coraz większe zainteresowanie w Polsce.
Przejawem jej wzrastającej popularności są sesje i kongresy jej poświęcone, obec-
ność Polskiego Towarzystwa Przyjaciół św. Hildegardy, wydającego pismo „Filary
zdrowia”, propagujące dziedzictwo św. Hildegardy, koncerty, na których promo-
wana jest muzyka jej autorstwa, a ostatnio (2014) powołane do życia „Studia Hil-
degardiana Sariensia” jako jeden z nurtów żorskiego Festiwalu Twórczości Reli-
gijnej Fide et Amore.

Periodyk ten, którego pojawienie się w rodzimej przestrzeni naukowej należy
powitać z radością, jest — jak zaznaczono na s. 4 — rocznikiem naukowym tegoż
festiwalu. Zawarte w nim teksty rozdzielone zostały między typowe działy: (1) arty-
kuły i rozprawy (a w jego ramach: pięć tekstów o zdrowiu według św. Hildegardy, 
cztery o dziedzictwie św. Hildegardy oraz trzy teksty o chorale gregoriańskim);
(2) omówienia, recenzje, varia; (3) dodatek nutowy zawierający nagrodzone kom-
pozycje w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim pod tym samym tytu-
łem co festiwal. Ten ostatni element wskazuje, że organizatorzy w szerokim spek-
trum zagadnień dotyczących postaci świętej wizjonerki jej twórczość muzyczną
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postrzegają jako pierwszoplanową, co absolutnie nie jest zarzutem. Do tego wątku
wrócę w końcowej partii mojej recenzji.

Tak więc wydarzenie kulturalne pod nazwą Festiwal Twórczości Religijnej
w ciągu dziewięciu edycji znacznie poszerzyło swój pierwotnie zakreślony obszar,
dając szansę wypowiedzi zarówno artystycznej, jak i naukowej. Należą się z tego
względu słowa uznania organizatorom, a osobliwie ks. dr. Wiesławowi Hudkowi —
spiritus movens tego przedsięwzięcia. Pozwolę sobie pokrótce omówić drugi numer
rocznika, pozostałe komponenty festiwalu pozostawiając do ewentualnej oceny przez
recenzenta — świadka ubiegłorocznych wydarzeń.

Zasadniczą część zeszytu otwiera refleksja Małgorzaty Kowalewskiej Filozo-
ficzne podstawy medycyny Hildegardy z Bingen (s. 15–23). Autorka stara się wska-
zać na te filozoficzne poglądy Hildegardy, które legły u podstaw medycyny. Tak
naprawdę, to owe poglądy zostały sformułowane w szkole pitagorejskiej i wraz
z dziedzictwem świata antycznego weszły do kanonu nauki akademickiej w śred-
niowieczu. Stąd w piśmiennictwie samej Hildegardy nie odbiegają w istotnym stop-
niu od tego, co przekazała europejskiej nauce filozofia grecka. Hildegardiańskim
rozszerzeniem tamtej koncepcji jest oczywiście powiązanie jej z filozofią chrześci-
jańską. O ile zdrowie człowieka (somatyczne i psychiczne) wiązane było już w an-
tyku z moralnością, to w pismach Hildegardy jest wyraźnie owa moralność dook-
reślona: o zdrowie człowieka należy dbać, będąc w zgodzie z Dekalogiem.

Drugim tekstem jest artykuł Philippe’a Lorona La medicine de Sainte Hilde-
garde au quotidien (s. 25–29; tłumaczenie całego tekstu — Medycyna św. Hilde-
gardy współcześnie, s. 29–33). Autor zastanawia się nad tym, na ile współcześni
lekarze mogą czerpać z myśli św. Hildegardy. Główny akcent w swoim wywodzie
kładzie na naturalność pożywienia, które jest i powinno być jednocześnie lekar-
stwem, i odwrotnie: lekarstwo może być także pożywieniem. Autor zwraca też uwa-
gę, że zalecenia (nie tylko Hildegardy) odnośnie do zdrowego trybu życia, tak po-
pularne we współczesnych społeczeństwach rozwiniętych, nie zawsze są łatwe do
realizacji, biorąc pod uwagę płynące zewsząd nawoływania do zwiększonej kon-
sumpcji. Propozycja świętej jest całościowa: należy żyć nie tylko zdrowo, lecz tak-
że świątobliwie, praktykując post, umiarkowanie i w ogóle cnoty chrześcijańskie.

Jolanta Zajdel przedstawiła komunikat Filary zdrowia w medycynie św. Hilde-
gardy. Moda czy ponadczasowy drogowskaz do pełni życia? (s. 35–36), będący w is-
tocie powieleniem niektórych tez poprzedniego autora, przy czym warto odnoto-
wać, że J. Zajdel mocniej akcentuje kwestię postu, postrzegając go nie tylko jako
odmawianie sobie części pożywienia, ale także zmniejszonego korzystania z me-
diów i rozrywki.

Pogłębił ten wątek ks. Jacek Wróbel w tekście Piękno i post. Hildegardy z Bin-
gen rozumienie praktyki postu (s. 39–42). Rozdarcie między duszą i ciałem jest czyn-
nikiem sprowadzającym na człowieka zło, w tym choroby. Żadne zatem sposoby
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leczenia nie przyniosą skutku, jeśli uprzednio nie przywróci się w człowieku rów-
nowagi i harmonii. Dieta i post są częścią drogi, jaką powinien podejmować czło-
wiek, by powrócić do Stwórcy. Jak się okazuje, Hildegarda surowo karci praktykę
przesadnego, wyniszczającego postu, który uważa za równie grzeszny jak obżar-
stwo. Człowiek tłusty niejako bluźni Bogu swoim wyglądem; nadmiernym postem
zaś wyniszczony ledwie żyje, „bo w jego brzuchu zbierają się wiatry i śluzy, które
następnie się wydostają”. 

Jeden z kilku tekstów dotyczących muzyki przedstawił ks. Wiesław Hudek.
Muzykoterapia a twórczość św. Hildegardy jako droga do zdrowia (s. 43–51) jest
dopełnieniem rozważań medyków o zdrowiu człowieka. Wpływ muzyki na duszę
zauważono już w starożytnej Grecji i ujęto w teorię psychagogii. Pitagoras podob-
no miał uleczyć młodzieńca z miłości stosując śpiew w określonej tonacji. Autor
w swoim wystąpieniu kreśli najpierw rozumienie pojęcia „muzykoterapia”, a nas-
tępnie stawia pytanie, czy św. Hildegardę można nazwać prekursorką muzykotera-
pii. Przezornie nie udziela twierdzącej odpowiedzi (de facto w ogóle nie udziela),
bo wydaje się, że na ten tytuł bardziej (a już na pewno biorąc pod uwagę chronolo-
gię) zasługiwałby starotestamentalny Dawid, który grą na kinnor ujarzmiał popęd-
liwy charakter króla Saula.

Cztery następujące dalej artykuły składają się na część zatytułowaną O dziedzic-
twie św. Hildegardy, z których aż trzy są ponownie autorstwa Małgorzaty Kowa-
lewskiej. Pierwszy, Ku symfonii chwały. Rola muzyki w myśli Hildegardy z Bingen
(s. 55–63), jest analizą tej części myśli świętej, która dotyczy muzyki rozumianej
jako harmonia niebieska. Autorka na początku przywołuje znaną koncepcję harmonii
sfer, skrótowo ukazując czytelnikowi jej rozwój w dziejach filozofii starożytnej,
następnie okresu patrystycznego, wczesnego średniowiecza, by wreszcie dojść do
postaci Hildegardy. Celem nie tylko człowieka, ale całego stworzenia jest propa-
gacja chwały Bożej. Najwyższą formą uwielbienia Boga jest pieśń pochwalna, co
dobitnie wskaże wiele, wiele lat później Benedykt XVI. Wizjonerka z Bingen opi-
suje zastępy aniołów, które nieustannie tworzą piękną muzykę jako wyraz uwiel-
bienia Stwórcy. Doskonałym stanem zaś byłby ten, w którym obie „symfonie”:
niebiańska i ziemska, materialna, współbrzmiałyby całkowitą zgodnością.

W drugim tekście, Hildegardy z Bingen „Wyjaśnienia trzydziestu ośmiu kwes-
tii” — wybrane przykłady (s. 65–71), M. Kowalewska przybliża czytelnikowi his-
torię powstania pomniejszego dzieła Hildegardy w jej literackiej spuściźnie. Jest
to pisemna odpowiedź na zadane jej przez brabanckich cystersów pytania z zakresu
teologii i filozofii. Samo skierowanie pytań do Hildegardy unaocznia nam, jakim
poważaniem cieszyła się wówczas — w końcu kobieta z klasztoru w Bingen. Autor-
ka artykułu omawia odpowiedzi Hildegardy na siedem pytań. Należy odnieść się
z uznaniem do pracy M. Kowalewskiej, która cytuje odpowiedzi w oryginale łaciń-
skim, tłumaczy je na język ojczysty i opatruje autorskim komentarzem, a w jednym
przypadku nawet dodaje (obok hildegardiańskich) własne objaśnienia.
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Ostatni tekst tej autorki, The Linguistic Artistry of Hildegard of Bingen as Exem-
plified in Her Letters (s. 73–86; tłumaczenie abstraktu — Artyzm językowy Hildegar-
dy z Bingen na przykładzie jej listów, s. 86), jest w pewnym stopniu przedłużeniem
nurtu epistolograficznego Hildegardy, ujętego w poprzedzającym artykule. Teraz
autorka podjęła się analizy listów świętej z punktu widzenia właściwości języka.
Bogata metaforyka, porównania, figury stylistyczne itp. sprawiają, że listy Hilde-
gardy mają wyszukaną formę artystyczną: proza, którą zostały napisane, w wielu
miejscach mocno zbliża się do poetyki.

Zamykający tę część zeszytu artykuł Marty Kierskiej-Witczak Recepcja twór-
czości Hildegardy z Bingen przez współczesnych (s. 87–89) jest bardzo syntetycz-
nym ujęciem problemu. Lakoniczny tekst jest jednak o tyle wartościowy, że stanowi
collectarium piśmiennictwa, kompozycji i dyskografii świętej, wydanego w cza-
sach nowożytnych (dominuje XX w.).

Trzeci segment zeszytu (O chorale gregoriańskim), najmniej związany z postacią
Hildegardy, stanowią trzy — różne tematyką, wspólne ideowym fundamentem —
przedłożenia. Jako pierwsze redaktorzy umieścili Słowo – znak – gest – dźwięk. Se-
miologia śpiewu gregoriańskiego i interpretacja Michała Sławeckiego (s. 93–96).
Autor zawarł w nim omówienie podstawowych kategorii semiologicznych. Wycho-
dząc od cytatu Alberto Turco, znakomitego semiologa, snuje rozważania na temat
istoty śpiewu gregoriańskiego, następnie przechodzi do przypomnienia jego his-
torii, której punktem przełomowym była wymuszona wizyta papieża Stefana II (lub
III, bo w tej materii panuje zamieszanie) na dworze Pepina Małego (Krótkiego)
w 754 r. Po tym skrótowym opisie powstania chorału gregoriańskiego M. Sławecki
powraca na grunt semiologii, rozpatrując kierunek i wzajemne relacje trzech ges-
tów: gestu wokalnego (dźwięk) — gestu manualnego (grafia) — gestu dyrygenc-
kiego (interpretacja grafii). 

Susi Ferfoglia jest autorką następnego, modelowo od strony metodologicznej
skonstruowanego artykułu Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania
nóg Mandatum z Graduału ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie na podstawie wybra-
nych antyfon (s. 97–107). Autorka na wstępie opisuje źródło historyczne, w którym
ów obrzęd został zanotowany. Kodeks 205 jest dobrze znany choralistom, główne
ze względu na obecność w nim krótkiego traktatu chorałowego Ista rubrica, nie
mającego odpowiednika w przekazach zachodnich. Głównym założeniem autorki
jest analiza antyfon wykonywanych w trakcie obrzędu Mandatum; analiza popro-
wadzona z punktu widzenia etosu poszczególnych tonów kościelnych. Sądzę, że
niepotrzebnie przy tym asekuruje się zaznaczając, że tekst nie pretenduje do miana
muzykologicznego (s. 99). To jest tekst muzykologiczny, a pewna nieśmiałość po-
dyktowana jest zapewne z jednej strony pokorą badacza, z drugiej, jak sądzę, skró-
towym — ale przecież z konieczności — potraktowaniem zagadnienia. Autorka
(nie-Polka) wykorzystała polskojęzyczną literaturę naukową raczej starszą, stąd
mogę jedynie uprzejmie podpowiedzieć, że na temat obrzędu Mandatum pojawiła
się praca ks. Piotra Wiśniewskiego Śpiewy mandatum w polskich drukach muzycz-
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no-liturgicznych XVII wieku (Warszawa 2008). Co prawda, dotyczy ona śpiewów
zarejestrowanych po Tridentinum, jednak warto byłoby ją uwzględnić w tak intere-
sującym tekście. Podobnie w kwestii symboliki muzycznej  słynnych kapiteli z opac-
twa w Cluny i generalnie o etosie modi mamy do dyspozycji rodzime opracowanie
tego zagadnienia (ks. Robert Bernagiewicz, Etos melodii gregoriańskich według ano-
nimowego traktatu „De modorum formulis et tonarius”, „Liturgia Sacra” [2004],
nr 2).

Zamykającym tę część artykułem jest rys historyczny żorskiego festiwalu autor-
stwa Piotra Leskiego Chorał gregoriański podczas Festiwalu Twórczości Religij-
nej „Fide et Amore” (s. 109–115). Autor kronikarsko zebrał twórczość muzyczną
obecną podczas ośmiu edycji (2007–2014); zrazu ogólnie, właściwie tworząc wykaz
prezentowanych utworów i wykonawców, następnie w tym samym, chronologicz-
nym porządku zestawił dzieła chorałowe i ich wykonawców w trakcie owych ośmiu
edycji. Tekst jest, co prawda, suchym zapisem, jednakże należy docenić jego war-
tość dokumentacyjną.  

Widać dokładnie, że w takim samym stopniu, w jakim organizatorzy festiwalu
poszerzyli jego formułę o konkurs kompozytorski oraz działania naukowe, w takim
też pragną dotrzeć do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych tą szeroką
problematyką. Dodatkowo, widoczna jest w tych działaniach ambicja organizato-
rów, by nadać im (tj. działaniom) możliwie najwyższy poziom. Do umiędzynarodo-
wienia festiwalu i konkursu dochodzi także umiędzynarodowienie rocznika. W ta-
kim kontekście należy postrzegać dość obszerne streszczenia rozpraw naukowych,
tłumaczonych (niekiedy w całości) na trzy języki zachodnie, co jest rzadko obserwo-
waną właściwością pism naukowych, poprzestających na ogół na krótkim stresz-
czeniu w jednym języku. 

Jest także zrozumiałe i godne uznania powołanie rady naukowej, w skład której
wchodzą osobistości świata nauki także spoza Polski. Zespół recenzencki, wymienio-
ny na s. 4, to także wysokiej klasy specjaliści z zakresu sztuki muzycznej i muzy-
kologii. Można jedynie w tym miejscu podpowiedzieć życzliwie, aby do zespołu
recenzentów powoływać także specjalistów z innych dyscyplin, szczególnie zaś me-
dycyny. Interdyscyplinarny charakter rocznika wręcz domaga się takiego składu.
Z pewnością podniesie to prestiż pisma, zwłaszcza kiedy redakcja wystąpi (a po-
winna) o urzędową ocenę i przydzielenie punktów naukowych, do czego gorąco
zachęcam i czego serdecznie życzę.

Tom drugi rocznika zawiera sporo materiału ilustracyjnego, co podkreśla i wzmac-
nia aspekt dokumentacyjny zeszytu. Okładka, choć skromna, zaprojektowana jest
estetycznie. Całość prezentuje się dobrze, choć na kilka kwestii trzeba uczciwie
zwrócić uwagę.

Najważniejszym chyba wydaje się — to taki postulat — że redaktorzy tech-
niczni pisma powinni stanowczo zwiększyć rozmiar czcionki, którą przedstawiane
są teksty, a już absolutnie wymagane będzie zwiększenie jej w przypisach. Jeśli
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mamy — za radą św. Hildegardy — dbać o zdrowie, to niechże redakcja da w tym
względzie dobry przykład. Przyznam, że „Studia Hildegardiana” przeczytałem w oku-
larach (każdy wiek ma swoje prawa), a mimo tego lektura przypisów sprawiała
solidny kłopot.

Podobna uwaga techniczna nasuwa się przy lekturze dodatku nutowego. O ile
utwory instrumentalne są przedstawione czytelnie, o tyle wokalne już nie zyskały
takiej dbałości o tekst literacki. Uprzejmie w tym miejscu przypomnę, że w wiz-
jach św. Hildegardy muzyka niebiańska to muzyka wokalna! Przecież Pieśń ku czci
św. Hildegardy (s. 168) przy tej wielkości czcionki zajmuje połowę strony. Co stało
na przeszkodzie powiększenie jej do wielkości całej strony — w trosce o wzrok czy-
telnika? Podobnie Hymn na Rok Miłosierdzia 2016 — zredagowany w ten sposób,
że melodia każdego z czterech głosów chóru znajduje się na osobnym systemie,
powoduje, że tekst literacki jest odczytywalny z trudnością. Jako muzyk–praktyk
sądzę, że przy tak nieskomplikowanej fakturze chóralnej można było głosy wokal-
ne zredukować do typowego układu dwusystemowego, a uzyskany w ten sposób
obszar druku tak zagospodarować, by możliwe było użycie większej czcionki. Na-
turalnie, wymienione wyżej uwagi są natury technicznej i na poziom merytoryczny
nie wpływają; ale też recenzent jest od tego, by, po pierwsze, pochwalić to, co dob-
re, po drugie — wskazać na słabsze strony recenzowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę wiek niemowlęcy rocznika, bilans jawi się jednak jako więcej
niż pozytywny. Omnia principia parva sunt — wierzę, że wraz z upływem czasu
„Studia Hildegardiana” będą coraz lepiej redagowane od strony technicznej (w re-
cenzowanym numerze widać jeszcze niedokładnie przeprowadzoną korektę: lite-
rówki — np. s. 15, 17, dwukrotnie wpisany tekst przypisu — s. 97), ale i meryto-
rycznej (np. przez zamawianie tekstów oryginalnych zamiast przepracowanych czy
wręcz przedruków).

Uważam, że należy szeroko propagować ideę festiwalu, zachęcam do włącze-
nia się w przyszłości w szeroki nurt przybliżania idei św. Hildegardy, a tymczasem
do zapoznania się z treścią najnowszego numeru Studiów zwłaszcza tych, którzy
interesują się i zajmują, nawet nieprofesjonalnie, medycyną sytuującą się poza nur-
tem akademickim, bardzo modnym od dłuższego czasu zdrowym stylem życia, a tak-
że kulturą muzyczną Kościoła. 

Gratulując zespołowi redakcyjnemu „Studiów” i zespołowi organizacyjnemu
festiwalu na czele z niezmordowanym ks. Wiesławem Hudkiem sukcesu artystycz-
nego i naukowego, jakim jest przeprowadzenie dziewiątego Festiwalu Fide et Amore
oraz wydanie drugiego zeszytu naukowego, życzę, by inicjatywy, które podejmują,
obejmowały jak najszerszy krąg zainteresowanych, rozbudzały pragnienie obcowa-
nia z dobrą muzyką, a samo miasto Żory stało się wiodącym ośrodkiem propago-
wania idei zdrowego człowieka według zasad św. Hildegardy. Ufam że tak się sta-
nie, a doskonałą okazją do tego będzie już najbliższy — jubileuszowy — festiwal.

Czesław Grajewski




