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Niniejszy zeszyt „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” gromadzi artykuły zogniskowane przede wszystkim wokół dwóch chrześcijańskich myślicieli:
Anzelma z Canterbury i Johna Henry’ego Newmana. Takie zestawienie może wydać się nietypowe dla naszego śląskiego periodyku, nawet jeśli pojedyncze prace związane z tymi osobami były tu już nieraz publikowane. Naszym zdaniem
wrażenie to nie powinno sugerować odejścia od lokalnego charakteru naszego
pisma. Raczej warto je wykorzystać do przemyślenia bliskich relacji między tym,
co lokalne, a tym, co powszechne. Rozważania obydwu prezentowanych autorów,
żyjących przecież w określonych warunkach swego czasu i miejsca, dają znakomity przykład uniwersalnego zasięgu problemów podstawowych, podejmowanych
przez filozofię i teologię. Rzetelna w poszukiwaniu prawdy refleksja – choć zawsze prowadzona w określonym hic et nunc i nosząca znamiona tak wyznaczonej
lokalności – odsłania swoje roszczenia do uniwersalności. Dlatego zaprasza do
rozmowy, która wąskie ramy czasu i miejsca przekracza.
Pewien specyficzny, lokalny motyw publikowania właśnie w naszym periodyku kilku prac o Anzelmie, wielkim Europejczyku XI i XII wieku (Aosta, Le Bec,
Canterbury), stanowi fragment historii życia o. Franciszka Salezego Schmitta, zasłużonego edytora i badacza tekstów Anzelma. Ten benedyktyn związany był od
zakończenia I wojny światowej z klasztorem w Krzeszowie, choć liczne podróże
naukowe a w końcu wysiedlenie zakonnej wspólnoty po II wojnie kazało mu zmieniać miejsca pobytu. Jego studia we Wrocławiu dostarczyły mu istotnego impulsu
do intensywnego zajęcia się myślą Anzelma. Ten „śląski ślad” pozwolił na spotkanie specjalistów i miłośników myśli Anzelma na konferencji „Cur Anselmus?”
we Wrocławiu latem 2012 roku, w 90 rocznicę święceń kapłańskich o. Franciszka
Salezego i 40 rocznicę jego śmierci. Owoce tamtych debat znalazły swoje miejsce
w artykułach prezentowanych w niniejszym wydaniu.
Z kolei próba podjęcia naukowej refleksji nad myślą Johna Henry’ego Newmana stanowiła jeden z postulatów spotkania, które odbyło się początkiem jesieni
2012 roku na Świętej Górze pod Gostyniem koło Poznania. Księża filipini, a zatem
zakonni współbracia kardynała z Birmingham, podjęli próbę scalenia naukowego środowiska newmanowskiego w Polsce. Pojawia się nadzieja na powołanie –
w dalszej perspektywie – stowarzyszenia czy nawet instytutu newmanowskiego.



Słowo redakcji

Tymczasem udostępniamy w niniejszym numerze artykuły, które są efektem wykładów i dyskusji wówczas prowadzonych.
Zapraszamy zatem do zapoznania się z próbą ukazania teologicznej myśli
przedstawicieli teologii z Wysp.
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