
Studia Hildegardiana Sariensia – nowy rocznik poświęcony muzyce kościelnej 
 

Pierwszy zeszyt „Studiów Hildegardiana Sariensia”, który oddajemy do rąk Szanownych 
Czytelników jest wynikiem rozwoju festiwalowej oferty, a także propozycją skierowaną do 
szerokiego grona osób zainteresowanych pograniczem sztuki i teologii” tymi słowami inauguruje  
nową publikację jej redaktor naczelny, ks. Wiesław Hudek. Doktor teologii, muzykolog, poeta, 
wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, duszpasterz organistów, rzecznik prasowy 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Obok wielu funkcji jest także pomysłodawcą 
Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore, który od 2007 roku skupia w Żorach środowisko 
śląskich melomanów. Idea tych szczególnych spotkań łączy z sobą różne dziedziny sztuki –  w 
bieżącym roku w różnobarwną mozaikę muzycznych, plastycznych i filmowych zdarzeń wpleciona 
została także unikalna sesja naukowa i tytułowe wydawnictwo. 
W wydawnictwie tym zamieszczono krótkie recenzje tegorocznych nowości płytowych (autorzy: 
Anna Kowalska-Stępień, ks. W. Hudek) oraz pełny tekst moralitetu Hildegardy z Bingen – „Ordo 
Virtutum”, przetłumaczony na potrzeby festiwalowe przez Katarzynę Wiwer. Całość estetycznie 
wydanej publikacji zwieńczona została krótkim fotoreportażem „Ordo Virtutum – w muzycznym 
świecie Hildegardy z Bingen”, będącym fotograficzną dokumentacją koncertu finałowego 
Festiwalu, jaki miał miejsce w dniu 27 września 2014 w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w 
Żorach.  
Wróćmy do stricte naukowej, pierwszej części Studiów, w której znajdujemy teksty omawiające 
zagadnienia literackiej i muzycznej twórczości Reńskiej Sybilli – tej tematyce poświęcona została 
tegoroczna festiwalowa sesja naukowa. I tak w pierwszym artykule „Święta Hildegarda nową 
patronką muzyki kościelnej?” autor, Wiesław Hudek prezentuje pokrótce postać tej wybitnej 
średniowiecznej kompozytorki i jej zapatrywania na miejsce muzyki w stwórczym zamyśle Boga, 
poglądy na znaczenie sztuki w Bożym dziele zbawczym. Rekapitulując niejako muzyczny i 
teologiczny dorobek niemieckiej wizjonerki (zdaniem autora wciąż nie dość wykorzystywany) 
przypomniana zostaje tytułowa teza, za którą argumentuje w oparciu o istniejący kult świętej, o 
wielość przytaczanych różnego typu inicjatyw – dni skupienia, rekolekcji, koncertów, 
pojedynczych wydawnictw, czy wreszcie powoływanych stowarzyszeń mających promować dzieło 
tej niecodziennej kobiety. Ostatecznie autor uznaje słuszność trwałego kojarzenia postaci św. 
Hildegardy z dziedziną muzyki kościelnej i namawia do korzystania z jej szczególnego w tym 
względzie wstawiennictwa. 
 Drugim artykułem jest „Treść i forma Pieśni Hildegardy z Bingen” pióra dr hab. Małgorzaty 
Kowalewskiej (UMCS, Lublin). Autorka systematyzuje ten gatunek pod względem tematycznym, 
omawia ich zawartość treściową, walory stylu, rodzaj zastosowanych środków fonicznych, 
rytmizacji i rymów. Przybliża czytelnikowi poetycki język wizjonerki, język niezwykły, pełen 
metafor i porównań, bogaty w poetyckie obrazy. Całość rozważań wieńczą autorskie tłumaczenia 
wybranych utworów. 
 W trzecim tekście s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB eksponuje postać świętej na tle epoki. 
Uwydatnienie dramatycznych uwarunkowań życia Hildegardy z Bingen, jej życiowej postawy 
pełnej siły i odwagi, których źródła autorka doszukuje się w wielkiej pokorze wobec Stwórcy, 
wreszcie podkreślenie faktu uznania jej Doktorem Kościoła – pozwala ukierunkować rozważania 
ku szansie, jaką ta święta może stanowić dla współczesnego człowieka. Przesłanie Hildegardy staje 
się według autorki remedium na dzisiejsze zagrożenie ludzkiej godności, może stanowić szkołę 
cnót, pedagogię szacunku dla piękna człowieka i wielkości Boga, wreszcie zachętę – w myśl 
przytoczonej katechezy papieża Benedykta – by w twórczości i myśli św. Hildegardy rozpoznawać 
znaki czasu. 
 Pierwszy tom Studiów Hildegardiana Sariensia jest publikacją merytorycznie wartościową, 
przyjazną i estetyczną pod względem edytorskim. Życząc Redakcji wytrwałości i satysfakcji z 
nowego wydawniczego dzieła, pragnę polecić je wszystkim poszukującym zarówno rzetelnej 
wiedzy, jak i poetyckiego wyciszenia. 
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