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PRZEDMOWA

Dzięki życzliwości Władz Uniwersytetu w Białymstoku, w dniu 5 
m arca 1999 roku, w uroczystej atmosferze, w auli Wydziału 
Ekonomicznego, zapoczątkowała swoją działalność Katedra Teologii 
Prawosławnej w Uniwersytecie w Białymstoku. Jest to wynik starań 
Kierownictwa Kościoła o rozszerzenie możliwOŚci poznawania teologii, 
historii i duchowości Prawosławia przez nasze społeczeństwo.

Pownlana do życia w 1957 roku Sekcja Teologii Prawosławnej 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna stała się kontynuatorką Studium 
Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Teologii 
Prawosławnej w Uniwersytecie w Białymstoku jest przedłużeniem i 
rozszerzeniem procesu edukacyjnego Uniwersytetu W arszawskiego w 
zakresie teologicznym. Uniwersytet w Białymstoku był bowiem przez 
czterdzieści lat Filią Uniwersytetu Warszawskiego. „Nikt jak  Bóg”. On, 
Najw yższa Mądrość, w swojej Opatrzności prowadzi Kościół swój i 
wierzący lud. Pojawienie się jeszcze jednej jednostki edukacyjnej w 
naszym Kościele przyjmujemy jako wolę Bożą i za to składamy 
Najwyższemu nasze dzięki.

Studium Teologii Prawosławnej wydawało czasopismo teologiczne 
„Elpis” („Nadzieja”). Prezentowało ono prace naukowe profesorów i 
pracowników Studium. W  druku ukazało się trzynaście zeszytów.

W  okresie powojennym nie podjęto kontynuacji wydawania 
„Elipsu” . Stąd też pracownicy Katedry Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Białymstoku, zebrani na swoim pierwszym roboczym 
spotkaniu, podjęli decyzję o wznowieniu wydawania czasopisma 
teologicznego „Elpis” przez Katedrę Teologii Prawosławnej w nadziei, 
że będzie to kontynuowanie działalności wydawniczej Studium.
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Ś. p. metropolita Dionizy pisał w 1931 roku w przedmowie do 
kolejnego numeru „Elpisu”: „Tytuł ten (to jest: „Elpis”) miai 
symboliczne znaczenie pod kilkoma względami, lecz przede wszystkim 
uwypukla on nasze głębokie przeświadczenie, że prawosławna nauka 
teologiczna wr naszych warunkach, w łonie i pod opieką Uniwersytetu 
Stołecznego, będzie się pomyślnie rozwijała i z czasem wejdzie w  okres 
prawdziwego rozkwitu, dzięki usilnej pracy Studium Teologii 
Prawosławnej ”.

W znawiając wydawanie „Elpisu” przez Katedrę Teologii
Prawosławnej naszym pragnieniem jest, aby słowa ś. p. metropolity 
Dionizego stały się wyrazem naszego przeświadczenia i naszej nadziei.

Dążyć będziemy do tego, by obecny rocznik teologiczny „Elpis” (w 
przyszłości pólrocznik lub kwartalnik) był godnym następcą swego 
poprzednika. W roczniku zachowujemy podwójną numerację - nową 
poczynając od „1” i numerację „Elpisu” Studium jako „14” - co będzie 
świadczyło o jego kontynuacji.

Ponadto, jako wyraz kontynuacji oraz w celu przybliżenia 
współczesnemu czytelnikowi treści przedwojennego organu
wydawniczego Studium, w numerze pierwszym zamieszczamy 
bibliografię wszystkich prac pracowników Studium, opublikowanych w 
przedwOjennych numerach „Elpisu” .

W  czerwcu 1999 roku Katedra Teologii Prawosławnej wraz z 
Bractwem Sw. Cyryla i Metodego zorganizowała w Białymstoku i 
Supraślu konferencję naukową na temat „Prawosławie w 
Rzeczypospolitej Polskiej” . Referaty z tej konferencji zostają
zamieszczone w niniejszym numerze. W następnych numerach 
zamieszczać będziemy prace naukowe naszych pracowników' oraz prace 
znanych teologów prawosławnych, by w ten sposób przybliżyć 
Prawosławie tym wszystkim, którzy nim się interesują.

Bóg Wszechmogący niech błogosławi trud związany z wydawaniem 
„Elpisu” w nadziei, że przyniesie on korzyść dla wielu i zostanie 
przyjęty z życzliwością.

W  tym miejscu pragnę wyrazić głęboką, serdeczną wdzięczność 
Jego Magnificencji, Panu Rektorowi prof. zw. Adamowi Jamrózowi i 
Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu w Białymstoku, za życzliwość i



pomoc w organizowaniu Katedry Teologii Prawosławnej i przyzwolenie 
na wydawanie samodzielnego czasopisma.
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