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OD REDAKCJI

Większość prąc zamieszczonych w bieżącym zeszycie „Stu
dia Theologica Varsaviensia”, zarówno w dziale artykułów, 
jak i materiałów,, zostało przygotowanych — podobnie jak 
artykuły opublikowane w zeszycie poprzednim — na sympo
zjum historyczne zorganizowane przez Wydział Teologiczny 
ATK w maju 1987 roku z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin 
ks. prof. E. H. Wyczawskiego. Z racji ograniczonej objętości 
naszego pisma nie mo-żna było całej dokumentacji sympozjum  
zamieścić w jednym zeszycie.

Poza pracami historycznymi znajdzie Czytelnik trzy arty
kuły z innych dziedzin. Zeszyt otwiera wykład ks. prof. 
Eduarda Christena z Wydziału Teologicznego w Lucernie 
(Szwajcaria), wygłoszony na Wydziale Teologicznym ATK 
jeszcze , w  październiku 1986 r. na teologicznie ważny i aktu
alny temat: człowiek jako dbraz Boży. Jest to zagadnienie 
samych podstaw teologicznej antropologii. Następnie ks. doc. 
Roman Bartnicki przedstawia różne rozwiązania problemu sy
noptycznego, poczynając od osiemnastowiecznych hipotez a 
kończąc na najnowszych, współczesnych teoriach, dołączając 
także koncepcję własną. W trzecim artykule ks. mgr Kazi
mierz Manieeki omawia chrystologiczny aspekt teologii ikony 
według L. Uspienskiego.

Wśród materiałów znajduje się obszerna relacja z między
uczelnianego seminarium teologicznego zorganizowanego w na
szym Wydziale na temat związków teologii z filozofią. Re-
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lacja — przygotowana przez p. mgra Marka Połomskiego —  
zawiera autoryzowane teksty wypowiedzi pracowników nauko
wych kilku ośrodków teologicznych w  Polsce, przede wszyst
kim KUL i ATK.

Zwracamy też uwagę Czytelników, że Kronika Wydziału 
przyjmuje od tego zeszytu tytuł Kroniki Wydziałów. Od ro
ku akademickiego 1987/88 dotychczasowy Wydział Teologicz
ny uległ bowiem podziałowi na dwa Wydziały. Obok Wydzia
łu Teologicznego powstał Wydział Kościelnych Nauk Histo
rycznych i Społecznych. „Studia Theologica Varsaviensia” speł
niać będą rolę pigma naukowego obu Wydziałów, a zatem  
służyć przedstawianiu problematyki wszystkich dyscyplin nau
kowych reprezentowanych dzisiaj w  dwóch, a do niedawna 
w  jednym Wydziale.


