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Z nadzieją patrzymy w przyszłość
Oddajemy do rąk czytelników i koneserów muzyki kościelnej osiemnasty już
numer naszego czasopisma „Pro Musica Sacra”. Wychodzi ono przez tyle lat, przedstawiając różne ważne tematy i zagadnienia, nowości i aktualności, które dokonują
się na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, ale także otwiera się na sprzymierzeńców dzieła w Polsce i na świecie. Dziękuję wszystkim, którzy od samego początku
i na różnych etapach pisma byli i są nadal za nie odpowiedzialni, dziękuję tym,
którzy nam zaufali i przesłali do publikacji swoje naukowe dociekania i dziękuję
naszym wspaniałym czytelnikom.
Tegoroczne czasopismo zawiera naukowe artykuły: Wolność, nieskończoność,
wzniosłość: przestrzeń duchowa w doświadczaniu muzyki religijnej w perspektywie
fenomenologicznej; Przestrzeń ducha w muzyce: koncepcja podmiotu Eero Tarastiego
jako narzędzie interpretacji zjawiska; Inspiracje w kompozycji sakralnego dzieła muzycznego; Muzyka wyrazem duchowości – kilka refleksji na temat korelacji słowa i muzyki w Bachowskim chorale bożonarodzeniowym „Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich”
BWV 732; Uniwersalno-teologalny wymiar muzyki i śpiewu w ujęciu Benedykta XVI;
Liturgiczna poetyka Triduum Paschalnego; „Oto są baranki młode” – an extraordinary paschal journey; Graduał „Priusquam te formarem” z Graduału Jana Olbrachta
w świetle „authenticum fontium gregorianorum”. Wszystkie te przedstawienia są niezwykle ważne i ukazują szeroką perspektywę nauki, jaką podejmuje „Pro Musica
Sacra”. Dziękuję ich autorom z zewnątrz, jak i z naszego Uniwersytetu za ich trud
i za ciekawe przedstawienie wszystkich problemów naukowych. Jestem przekonany, że nasi czytelnicy przyjmą je z życzliwością i wdzięcznością.
Rok 2020 to wspomnienie 100-lecia urodzin patrona naszego Uniwersytetu,
a więc Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II). To on w swojej encyklice Fides
et ratio zwracał wyraźnie uwagę na przenikanie się wiary i rozumu. Mówił: „obok
poznania właściwego ludzkiemu rozumowi, który ze swej natury zdolny jest dotrzeć nawet do samego Stwórcy, istnieje poznanie właściwe wierze. Jest to poznanie
prawdy opartej na rzeczywistości samego Boga, który się objawia, a więc prawdy
niezawodnej, ponieważ Bóg się nie myli ani nie zamierza zwieść człowieka” (nr 8).
Jakże więc ważne jest z jednej strony pogłębienie wiary, ale z drugiej poszukiwanie
mądrości. Temu stara się właśnie służyć nasze czasopismo.
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W tym szczególnym jubileuszowym roku Jana Pawła II nasze czasopismo jest
jemu właśnie dedykowane, bo on nie tylko uczył cały świat o Bogu, a więc dbał
o rozwój wiary, lecz także opierał wszystko na rozumie, poszukując prawdy.
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