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30 lat polskiej teologii w „Collectanea Theologica”.
Podziękowanie dla ks. prof. dr. hab.
Waldemara Chrostowskiego

Z

dniem 1 lipca 2020 r., czyli od bieżącego, trzeciego numeru „Collectanea Theologica”, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski,
wybitny biblista i teolog, pracownik naszego Uniwersytetu, zakończył pełnienie funkcji redaktora naczelnego. Kierował on kwartalnikiem teologów polskich przez 30 lat – od 1990 roku. Jest to okazja do
szczególnego podziękowania za trud wieloletniej pracy w szerzeniu
nauk teologicznych i merytoryczną opiekę nad najstarszym naukowym czasopismem teologicznym Polsce.
„Collectanea Theologica”, kwartalnik, którego wydawanie pod
nazwą „Przegląd Teologiczny” zostało zapoczątkowane w 1920 r.
we Lwowie, miał dotąd pięciu redaktorów naczelnych, wybitnych
polskich teologów: Teofil Długosz (1920–1924), Aleksy Klawek
(1924–1939), Wincenty Kwiatkowski (1949–1964), Henryk Bogacki
(1966–1990), oraz Waldemar Chrostowski (1990–2020), który pełnił
swoją funkcję najdłużej w historii.
30 lat pracy ks. prof. Chrostowskiego to niezwykle ważny czas rozwoju polskiej teologii, która stawała wobec przemian, dokonujących
się w Polsce i na świecie. Przemiany społeczno-polityczne w naszym
kraju, skutkujące powstawaniem licznych nowych wydziałów teologicznych, owocowały coraz obficiej w publikacje z zakresu wszystkich specjalności teologicznych. Zaś prawdziwa rewolucja techniczna
i technologiczna na przełomie XX i XXI wieku – najpierw pojawienie się komputerów (w początkach lat dziewięćdziesiątych artykuły
przysyłano wciąż w formie maszynopisów!), a potem Internetu –
zrewolucjonizowały sposób redagowania czasopism. Intensywność
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i rozmiary zmian spowodowanych zastosowaniem nowych technik
informatycznych można porównać jedynie do tych, jakie pół tysiąca
lat wcześniej towarzyszyły wynalezieniu i upowszechnieniu druku.
W tej rewolucji ks. prof. Waldemar Chrostowski sterował czasopismem, które pozostawało i pozostaje jednym z najważniejszych
czasopism teologicznych w Polsce. Przez ostatnie 30 lat kwartalnik
„Collectanea Theologica” niezmiennie wymieniany był w czołówce
najważniejszych naukowych periodyków w naszym kraju – przez
wiele lat jako jedyny z dziedziny nauk teologicznych znajdował się
na tzw. Liście Filadelfijskiej, wyszczególniającej periodyki naukowe
o międzynarodowej renomie. Dzisiaj obecny jest także w innych
bazach czasopism naukowych, zajmując najwyższe pozycje i punktację. Swoją wartość czasopismo zawdzięczało długiej tradycji oraz
wysiłkom jej redaktora, który podejmował ważne, choć czasem
niepopularne, decyzje i dbał tym samym o jakość publikowanych
materiałów, a kontynuując pracę swoich poprzedników, nie szczędził
zabiegów, by czasopismo się rozwijało, i to w czasach, gdy nauka
ulegała bardzo szybkim przemianom. Dbał zwłaszcza o to, by czasopismo udostępniało swe łamy teologom polskim, reprezentującym
wszystkie specjalności, a publikowali w nim także autorzy zagraniczni. Wydane egzemplarze docierały do najlepszych bibliotek teologicznych i innych bibliotek w kraju oraz kilkudziesięciu bibliotek
zagranicznych. Ks. prof. Waldemar Chrostowski nadał kwartalnikowi
teologów polskich ważny rys, który sprawił, że zwiększyła się siła
jego oddziaływania i znaczenie.
Sto lat temu twórcy czasopisma postawili przed jego redaktorami
wysokie wymagania: „brać czynny udział w rozwijaniu i tłumaczeniu myśli Bożej podanej w objawieniu, a strzeżonej przez nieomylny
Kościół katolicki”, by „polską naukę teologiczną […] bogacić trwałemi pracami”. Po ostatnich 30 latach pracy ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego „Collectanea Theologica” ma profil ogólnopolski,
publikuje artykuły o najwyższym poziomie merytorycznym, co przesądza o jego randze i prestiżu. Poziom zamieszczanych publikacji
odzwierciedla aktualny stan i możliwości teologii polskiej.

30 lat polskiej teologii w „Collectanea Theologica”

Chlubimy się faktem, że w latach piastowania stanowiska redaktora naczelnego „Collectanea Theologica” ks. prof. Waldemar
Chrostowski został laureatem Nagrody Ratzingera, nagrody w dziedzinie teologii przyznawanej przez Watykańską Fundację Józefa
Ratzingera – Benedykta XVI, czasem zwanej potocznie „Noblem
z teologii”. Dotychczas pozostaje on jedynym Polakiem uhonorowanym tą nagrodą wyróżniającą osoby zaangażowane w pogłębianie
wiedzy teologicznej. W ocenie czasopism teologów polskich nie może
to umknąć uwadze, tym bardziej, że Ksiądz Profesor zawsze dbał
o to, by czasopismo zajmowało ważną pozycję pośród periodyków
teologicznych.
Gdy ks. prof. Waldemar Chrostowski kończy dziś 30 lat pracy nad
redagowaniem kwartalnika „Collectanea Theologica”, pozostaje nam
wyrazić ogromną wdzięczność za cierpliwą i kompetentną, merytoryczną opiekę nad najlepszym naszym czasopismem, które wzbogacił
swoją wiedzą i umiejętnościami. Następcy zaś, nowemu redaktorowi
naczelnemu, ks. dr. hab. Bartoszowi Adamczewskiemu, prof. UKSW,
który przejął tę funkcję od bieżącego numeru, pozostaje życzyć
powodzenia oraz równego poświęcenia i zapału w sprawowaniu tej
zaszczytnej funkcji.
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski,
Rektor UKSW
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