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Słowo wstępne

Wdzięczni Opatrzności Bożej z radością przekazujemy Czytelnikom jubile-
uszowy, pięćdziesiąty tom „Analecta Cracoviensia”. W roku 2018 przypada 
bowiem rocznica powołania tego czasopisma do istnienia decyzją Rady Wy-
działu Teologicznego w Krakowie (dziś Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) z 10 czerwca 1968 roku. Pierwszy tom 

„Analecta” („zbiorów”) ukazał się w 1969 roku pod redakcją profesorów wspo-
mnianego wydziału: ks. Eugeniusza Florkowskiego (zm. 1989), ks. Kazimierza 
Kłósaka (zm. 1982) i ks. Władysława Smereki (zm. 1983).

W Słowie wstępnym do  tego numeru ówczesny metropolita krakowski 
i wielki kanclerz Wydziału Teologicznego ks. kard. Karol Wojtyła (potem 
papież Jan Paweł II), nawiązując do słów papieża Pawła VI o zadaniach teo-
logii posoborowej, napisał, że każde środowisko teologiczne „winno na swój 
sposób, na miarę potrzeb i doświadczeń Kościoła «kierować wiarą oświecony 
umysł […] ku coraz wnikliwszemu badaniu i poznawaniu prawd objawionych». 
Każde też winno «przynosić owoc swojej pracy i oddawać go społeczności 
Kościoła». Środowisko teologiczne krakowskie ów owoc swojej pracy oddaje 
społeczności Kościoła w niniejszym tomie «Analecta Cracoviensia» 1969”. 
Dlatego też na zakończenie swego Słowa Metropolita krakowski życzył tej 
publikacji, aby „stała się światłem dla całego ludu” („ut cuncto populo lumen 
fiant”), mając na myśli „zarówno polskiego, jak i zagranicznego Czytelnika”1.

To piękne życzenie sprzed pół wieku spełnia się na naszych oczach, ponieważ 
„Analecta Cracoviensia” jako czasopismo naukowe służy nie tylko polskim, 
ale i zagranicznym czytelnikom, publikuje bowiem studia także w językach 

1 „Analecta Cracoviensia” 1 (1969), s. 6.
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obcych i jest wysyłane do 161 zagranicznych bibliotek i ośrodków naukowych 
(dane z roku 2017). W ciągu całego tego okresu „Analecta” są świadkiem nie 
tylko rozwoju naszego środowiska naukowego, ale także głębokich przemian, 
które się w nim dokonały i nadal dokonują, czego wyrazem jest dział zatytuło-
wany Chronica, obecnie publikowany w języku angielskim. Przede wszystkim 
z uznaniem i wdzięcznością należy wspomnieć tych, którzy okresie ateistycz-
nych rządów totalitarnych (do 1989) wiele trudów włożyli w to, aby to czaso-
pismo mogło się ukazywać: od zmagań z cenzurą państwową do zdobywania 
środków finansowych (zagranicznych) na zakup papieru [!] – rzecz dla wielu 
dziś zupełnie nie do pojęcia. Do grona tych osób należy przede wszystkim 
ks. prof. dr hab. dr h.c. Adam Kubiś. Oczywiście bez osobistego zaangażowania 
ówczesnego metropolity ks. kard. Karola Wojtyły funkcjonowanie czasopisma 
nie byłoby możliwe.

Od tych trudnych początków wiele się zmieniło: „Analecta Cracoviensia” nie 
są już jedynym czasopismem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie. Wraz z powstaniem nowych wydziałów i nowych obszarów 
badawczych utworzone zostały nowe czasopisma, tak że obecnie każdy wydział 
wydaje przynajmniej jeden własny periodyk. Dlatego też systematycznie posze-
rzał się zakres tematyczny studiów publikowanych w „Analecta”, co znajdowało 
odzwierciedlenie w zmieniającym się podtytule naszego periodyku. Osta-
tecznie jednak zrezygnowano z podtytułu, zachowując wewnętrzny podział 
na grupy zagadnień: filozoficzne, teologiczne, historyczne, kanonicznoprawne 
i społeczne, przy czym oczywiście wiodącymi są zagadnienia teologiczne.

Do ważnych zmian należy także digitalizacja i związana z nią nowa forma 
publikacji w wersji elektronicznej na platformie cyfrowej naszej uczelni. Za-
chowana równocześnie została wersja drukowana. Z tym faktem związana jest 
jednak decyzja o uznaniu wersji cyfrowej za wersję referencyjną. Systematyczny 
rozwój czasopisma zaowocował uznaniem w środowisku naukowym. Obecnie 
cieszy się ono bowiem bardzo wysokimi ocenami parametrycznymi, wysta-
wionymi m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoje zaangażowanie w prace re-
dakcyjne jako członkowie poprzednich zespołów redakcyjnych dbali o odpo-
wiedni poziom czasopisma. Dziękujemy także autorom, którzy powierzyli nam 
do publikacji wyniki swoich prac badawczych o wysokim poziomie naukowym, 
co potwierdzają ich recenzje.

Ufamy, że przekazane nam dziedzictwo będzie się dalej rozwijać i służyć 
nie tylko Kościołowi krakowskiemu, lecz także powszechnemu. Mamy na-
dzieję, że przy Bożej pomocy „Analecta” będą mogły dalej służyć „badaniu 
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i poznawaniu prawd objawionych”, czyli realizować tę „posługę myślenia”, 
do której wzywał nas św. Jan Paweł II podczas pamiętnego spotkania ze świa-
tem nauki i kultury w kolegiacie św. Anny w Krakowie 8 czerwca 1997 roku 
z okazji 600-lecia erygowania Wydziału Teologicznego w Krakowie2.

Kraków, 10 czerwca 2018 roku

ks. Jan D. Szczurek 
redaktor naczelny

2 Zob. Pielgrzymka apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 31.05.–10.06.1997. 
Przemówienia. Dokumentacja, red. M. Dąbrowska, A. Fabiś, M. Nowaczyńska, Poznań 1997, s. 146 
[n. 5].


