
Drodzy Czytelnicy

Otwierając 145. tom „Nurtu SVD”, zapraszam do odkrywania 
muzycznych klimatów „Nowego Świata”. Tym fascynującym tematem 
zajmuje się pracujący od ponad trzydziestu lat w Paragwaju i Boliwii 
Piotr Nawrot SVD – misjonarz, muzykolog, odkrywca baroku misyjnego, 
wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM. Ojciec Nawrot prowadzi 
studia nad dokumentacją latynoamerykańskiej muzyki renesansu i baro-
ku oraz klasycyzmu. Wyrażenie „manuskrypt Chiquitos” wprawia go 
w zachwyt, jaki ogarnąć może tylko misjonarza-muzykologa, badacza 
muzyki dawnej. O swoich odkryciach opowiada podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego „Misiones 
de Chiquitos” w Santa Cruz. W artykule Źle zagrana muzyka obraża bogów 
wykazuje, że tylko „dzięki wielkiej prekolumbij-skiej kulturze muzycznej 
Ameryki, muzyka przywieziona przez misjonarzy i Hiszpanów zdołała 
rozpowszechnić się z zaskakującą łatwością” (s. 8).

Niezbadany wpływ ewangelizacji na kulturę wybrzmiewa 
również w artykule Władysława Madziara SVD Evangelizing in the Key of 
Encounter. Misjologiczną osnowę jego refleksji stanowi pierwiastek „auten-
tycznego spotkania” w procesie ewangelizacji. Analizując międzyludzkie 
relacje w społeczeństwie ponowoczesnym, autor dochodzi do wniosku, że 
odpowiedzią na samotność człowieka wywołaną przez środki masowej 
komunikacji jest ponowne nawiązanie trwałych więzi międzyludzkich. 
Prawdziwie ludzkie spotkanie prowadzi do dzielenia się wiarą, ta zaś 
nadaje spotkaniu ostateczny i niezapomniany wymiar. Nawet prozaiczne 
formy duszpasterstwa – kiedy są szczere i autentyczne – potrafią umocnić 
wspólnotę wierzących ponadczasowym duchem Ewangelii.

W odkrywcze dążenia misjologów wpisuje się również arty-
kuł ekumenisty Leonarda Górki SVD. Autor przeprowadza odważną 
reinterpretację działań praskiego prekursora odnowy życia kościelnego 
w Czechach – katolickiego teologa Jana Husa (1371-1415). Ten kon-tynu-
ator nauczycieli Słowian – świętych Cyryla i Metodego – zajmuje istotne 
miejsce pomiędzy średniowiecznymi reformatorami Kościoła w Czechach 
(jak Tomasz ze Štitny i Jan Milič z Kromierzyża) a Reformacją zapoczątko-
waną przez Marcina Lutra. Próba zrozumienia istotnych wątków działal-
ności kościelnej i myśli dogmatycznej Jana Husa zawartych w jego dziele 
De Ecclesia prowadzi autora do pytania: „Czy w ocenie myśli i działań 
mistrza Jana Husa chodzi o obronę jego przynależności konfesyjnej, czy 
też o poszukiwanie prawdy?” (s. 204).

Zapraszam do lektury!
Adam Michałek SVD


