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Złoty Jubileusz Studia Theologica Varsaviensia skłania do refleksji 
nad rolą tego pisma dla Wydziału Teologicznego, ale również, poprzez 
zamieszczane w nim publikacje, dla rozwoju teologii w Polsce. Czym 
w istocie jest ten półrocznik i jaką ma genezę? W artykule ukazującym 
historię myśli teologicznej w ATK/UKSW, ks. prof. R. Bartnicki przy-
pomniał genezę powstania aktualnych struktur naszej Uczelni, a w niej 
Wydziału Teologicznego. W roku 1954 powstała Akademia Teologii 
Katolickiej z połączenia Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jest to o tyle ważne, że każdy z tych wydziałów miał swoje 
czasopisma naukowe. Pierwszy posiadał dwie serie wydawnicze: War-
szawskie Studia Teologiczne oraz Studia Historico-Ecclesiastica. Drugi 
zaś dwa czasopisma: Polonia Sacra oraz Ruch Biblijny i Liturgiczny. 
Przy połączeniu Wydziałów, z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszło 
do Warszawy tylko czasopismo Polonia Sacra, które przejął Wydział 
Prawa Kanonicznego ATK i w roku 1958 przemianował na Prawo Ka-
noniczne. W takiej sytuacji nowo powstały Wydział Teologiczny ATK 
począł czynić starania, aby dotychczasową serię wydawniczą Studia Hi-
storico-Ecclesiastica uczynić wydawnictwem periodycznym. W 1963 
roku uzyskano pozwolenie na powstanie półrocznika Studia Theologica 
Varsaviensia, z którego pierwotnie korzystał również Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej (do roku 1965, kiedy utworzył własne pismo Studia 
Philosophiae Christianae).
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Czasopismo od samego początku stawiało sobie dwa cele. Pierwszy to 
naukowo-badawczy charakter publikowanych tekstów (wyjątek stano-
wiły sprawozdania z konferencji naukowych, które wpisują się w zakres 
nauki). Drugi cel to powiązanie półrocznika z Wydziałem Teologicznym, 
co znalazło również potwierdzenie w fakcie, iż każdego z członków Re-
dakcji zatwierdzała Rada Wydziału. Wyjątek stanowiły artykuły auto-
rów spoza Wydziału odznaczające się szczególnym walorem naukowym 
i badawczym. Kiedy patrzymy z perspektywy jubileuszu na pierwotne 
założenia, rodzi się silne pragnienie powrotu do źródeł. Nie chodzi o wy-
miar wyłącznie naukowy, wiele bowiem artykułów opublikowanych 
w tym czasie można zaliczyć, bez fałszywej pokory, do wybitnych. Cho-
dzi raczej o odkrycie na nowo szczególnej roli pisma wobec Wydzia-
łu Teologicznego. Pismo wydziałowe nie oznacza bowiem zaścianko-
wej twórczości. Przeciwnie, mobilizuje wszystkich Profesorów naszego 
Wydziału do pracy naukowej na takim poziomie, by odzwierciedlony 
w półroczniku Studia Theologica Varsaviensia, był powodem do chluby 
w konfrontacji z innymi ośrodkami myśli teologicznej w Polsce.

Rozrósł się Wydział, rozwinęła się instytucjonalnie teologia w Polsce. 
Zrodziło to potrzebę wsparcia nowych ośrodków naukowych poprzez 
otwarcie łamów naszego pisma dla autorów spoza Wydziału. A potem, 
przy powstawaniu kolejnych wydziałów teologicznych i nowych cza-
sopism naukowych, półrocznik musiał podjąć wezwanie, by sprostać 
nowym oczekiwaniom i nie oprzeć się coraz to silniejszej konkurencyj-
ności. Dzisiaj z perspektywy 50-lecia możemy stwierdzić, że dzięki wy-
tężonej pracy moich Poprzedników (wymienię chociażby ks. prof. Ma-
riana Michalskiego, pierwszego Redaktora Naczelnego STV, ks. prof. 
Andrzeja Zuberbiera oraz mojego Poprzednika, ks. prof. Stanisława 
Mędalę), czasopismo sprostało wyzwaniu i z dumą możemy stwierdzić, 
że nieprzerwanie od wielu lat utrzymuje się w dość wysokiej punktacji 
na liście ministerialnej.

Nie do Redakcji należy jednak ocena minionych lat pracy poszczegól-
nych Zespołów Redakcyjnych. To zrobią za nas Czytelnicy. Ze swojej 
strony pragnę powrócić do drugiego celu wytyczonego przez Poprzed-
ników, a mianowicie, jeszcze pełniejszego wpisania Studia Theologi-
ca Varsaviensia w misję Wydziału Teologicznego, jaką realizuje wobec 
teologii i Kościoła w Polsce.
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Takie właśnie usprawiedliwienie struktury niniejszego numeru przed-
kładam naszym Czytelnikom. Jubileusz czasopisma wydziałowego to 
ostatecznie święto Wydziału i ciesząc się tym związkiem, pragnę za-
chęcić do lektury, która ukazuje też rok wielkich przeobrażeń w struk-
turze samego Wydziału, któremu pismo służy. Będzie w tym numerze 
trochę historii, teraźniejszości i perspektyw. Każda z nich stawia wy-
zwania Kolegium Redakcyjnemu, każda z nich jest też powodem do 
pogłębionej refleksji nad istotą wydziałowego charakteru pisma. Stawia 
nowe pytania jak wsłuchiwać się w potrzeby teologii w Polsce, ale rów-
nież jak nie przestać słuchać bicia serca Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, którym jest i pozostanie Wydział Teologiczny.

Niech mi będzie wolno, patrząc w przyszłość, podziękować tym, któ-
rych nazwisk nie przywołałem. Wyrażam szczerą wdzięczność wszyst-
kim Redaktorom Naczelnym, Profesorom, którzy przez pięćdziesiąt lat 
tworzyli Kolegium Redakcyjne naszego czasopisma, Autorom, bez któ-
rych badań i rzetelności naukowej nie byłoby powodu do świętowania 
oraz wszystkim Sekretarzom, którzy poświęcili sporo własnego czasu, 
by każdy z numerów półrocznika utrzymać na odpowiednim poziomie 
edytorskim. 

Każdej z osób, dzięki którym powstało nasze czasopismo, dzięki któ-
rym mogło się rozwijać naukowo i dobrze funkcjonować w imieniu Ko-
legium Redakcyjnego wypowiadam z serca płynące podziękowania.
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