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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom „Studiów Ełckich”, który jest 
w pewnym stopniu kontynuacją „Lux Veritatis” i „Ełckich Studiów Teologicz
nych”, dwóch periodyków naukowych, ukazujących się w naszej diecezji ko
lejno od 1999 r. Pomostem jest środowisko, które nową publikację tworzy, 
tematyka, miejsce wydania, a także adresat czasopisma. Ten związek uwypu
klamy jeszcze bardziej poprzez numerację czasopisma. „Studia Ełckie” są 
wszakże dziełem nowym, różniącym się zasadniczo od dwóch poprzednich, 
i to nie tylko zmianą tytułu, szaty graficznej, zamysłem redakcyjnym. Różnice 
sięgają głębiej: dotyczą układu wewnętrznego pisma, zasad metodologicznych, 
a także samego wydawnictwa. Planujemy w przyszłości podnieść rangę pisma 
poprzez opatrzenie każdego artykułu odrębną recenzją. Na razie jednak 
z powodu niedostatecznej bazy naukowej sprawę tę musimy odłożyć.

Pierwszy tom „Studiów Ełckich” będzie zawierał 18 artykułów pogrupo
wanych w kilku działach, jak: „Filologia”, „Filozofia”, „Historia”, „Teologia”, 
„Varia”, „Recenzje i omówienia”. Podział ten uwarunkowany został tematyką 
i liczbą artykułów. Przyjęto bowiem zasadę, iż dział tworzyć będą przynajmniej 
dwa artykuły z jednej dyscypliny naukowej. W części pt. „Filologia” zamiesz
czono artykuły o języku jako podstawowym elemencie kultury narodowej 
(prof. J. F. Nosowicza) oraz o „poetyce fragmentu” w polskiej poezji współcze
snej (dra J. Sikory). W dziale pt. „Filozofia” zaprezentujemy cztery prace: 
ks. dra T. Dumy (o teorii aktu i możności w interpretacji G. Mansera), 
ks. dra T. Orłowskiego (o współczesnych kontrowersjach na temat śmierci mó
zgowej), ks. dra A. Skowrońskiego (o „wartościach chrześcijańskich” w etyce 
środowiskowej) i ks. dra P. Tarasiewicza (o realistycznej krytyce esencjali- 
zmu). W „Historii” odnajdziemy zarówno artykuły odnoszące się do przeszło
ści ziem diecezji ełckiej (ks. dr W. Guzewicz omówi Stowarzyszenie Robotni
ków Chrześcijańskich na terenach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, zaś 
ks. prof. W. Jemielity da panoramę parafii polsko-litewskich na Suwalszczyź- 
nie w okresie dwudziestolecia międzywojennego), jak i opracowania podejmu
jące problematykę ogólnohistoryczną (ks. dr J. Fidura przedstawi dzieje maria- 
wityzmu, a dr D. Kuźmin omówi książkę religijną w czasach reformacji i kontr
reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej). Najliczniejszą grupę artykułów sta
nowią prace zamieszczone w „Teologii” (5). Reprezentowane tu są takie dzie
dziny, jak: biblistyka (ks. dr A. Jaśko), patrologia (ks. dr S. Strękowski), teolo
gia moralna (ks. dr S. Biały) oraz liturgika (ks. dr M. Janowski). „Varia” 
to osobny dział, w którym znajdą swoje miejsce artykuły z dziedzin niezwiąza- 
nych bezpośrednio ani z filozofią, ani z teologią, ani też z historią czy filologią. 
Tutaj zaprezentujemy pracę na temat twórczości muzycznej bpa A. Baranow-



skiego (prof. D. Ksanienè), szkic z dziejów kapituły ełckiej (ks. mgra lic. 
M. Salamona) oraz artykuł dotyczący wydziałów teologicznych na Litwie 
w czasach okupacji sowieckiej (ks. dra Kestutisa Zemaitisa i Algimantasa Kati- 
liusa). Część ostatnia „Studiów Ełckich” poświęcona została omówieniom 
i recenzjom książek.

„Studia Ełckie” nie powstałyby bez wydatnej pomocy wielu osób. Dlatego 
też pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Księżom Biskupom: Jerze
mu Mazurowi oraz Romualdowi Kamińskiemu, a także wszystkim księżom 
z naszej diecezji. Nauka zawsze była deficytowa i potrzebowała mecenasa. 
W przeszłości mecenat naukowy sprawowali królowie, magnaci, biskupi, prze
łożeni zakonni i inni zamożni obywatele. „Studia Ełckie” nie posiadają dotacji 
państwowych. Zdane są całkowicie na fundusz diecezjalny. Tym większa 
wdzięczność należy się kapłanom, którzy w tym względzie okazują zrozumie
nie i wsparcie. Chodzi bowiem o sprawę naprawdę ważną. Podnoszenie pozio
mu naukowego duchowieństwa wpływa korzystnie na całe środowisko, jego 
kulturę i jego społeczno-religijną działalność. Bez tej pomocy wydawanie 
„Studiów Ełckich” byłoby znacznie utrudnione.

Osobne podziękowania kierujemy do księży profesorów, prof. zw. dra 
hab. Józefa Marcelego Dołęgi oraz prof. dra hab. Jana Walkusza, za to, iż pod
jęli się trudu recenzowania niniejszego tomu.
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