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Od Redaktora

Nawiązując do wyzwań, jakie przynosi Konstytucja dla Nauki, w ostatnim 
numerze „Studiów Redemptorystowskich” wyraziliśmy przekonanie, że pismo 
naukowe nie może wpaść w pułapkę pracy jedynie „dla punktów” i dla potrzeb 
systemu ewaluacyjnego. Prawdziwym jego zadaniem winno być nieustanne 
poszukiwanie prawdy o człowieku i świecie oraz pragnienie i radość dzielenia 
się tym, co piękne, prawdziwe i dobre. Obserwacja rzeczywistości skłania do 
konstatacji, że sam rozum w takiej postaci, jaka przejawia się w nauce, nie daje 
pełnych odpowiedzi i nie potrafi ująć tego wszystkiego, co człowiek może, chce 
i musi wyrażać. Wybranie właściwego, dobrego słowa do opisu rzeczywistości 
musi wyrastać ze szczególnie rzetelnej pracy, popartej również pewnego ro-
dzaju intuicją, która pozwala przekraczać wiele ograniczeń.

Obok podejmowanych na łamach „Studiów Redemptorystowskich” tema-
tów filozoficznych, teologicznych, historycznych i prawnych chcemy znaleźć 
również miejsce na refleksje dotyczące obecnego stanu świata, chrześcijaństwa, 
humanizmu i szeroko pojętej kultury. Nurtują nas pytania o kondycję kultu-
ry europejskiej zarówno w perspektywie rozwoju pojedynczego człowieka, jak 
i odpowiedzialności za życie narodów i chrześcijański charakter Europy. Jeste-
śmy przekonani, że o przyszłym kształcie naszej kultury nie może decydować 
jedynie historia. Żadne prawo a priori i doświadczenie a posteriori nie zastąpią 
wolnej decyzji człowieka w kształtowaniu życia historycznego narodu i  jed-
nostki. Najwyższe wartości mogą być jedynie dziełem ludzkim, dlatego pojęcie 
i uwarunkowania kultury są nierozerwalnie związane ze zrozumieniem, kim 
jest człowiek. Jego osobowość, poziom życia duchowego i wyjątkowy charak-
ter twórczości współgrają niejako – w sposób trudny do określenia – z losem 
kultury, przekraczają historię i  nadając ostateczny sens temu, co nazywamy 
przeszłością, warunkują spojrzenie w przyszłość. 

Fakt umieszczenia naszego rocznika na ministerialnej liście czasopism 
punktowanych daje nam nie tylko poczucie satysfakcji z dotychczasowej pra-
cy, ale też rodzi nadzieję na dalszy rozwój i nowe wyzwania, które będą umac-
niać pasję pisania i wiarę w twórczą, przemieniającą moc słowa. Zdajemy sobie 
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sprawę, że musimy podjąć działania doskonalące: przemyśleć stronę meryto-
ryczną i strukturę czasopisma, podjąć próbę umieszczenia go na platformach 
międzynarodowych (takich jak np. Scopus czy Web of Science), opracować 
nowy profil strony internetowej. Mamy nadzieję, że w tym wszystkim pozosta-
ną z nami nasi Autorzy i Czytelnicy.

Marek Urban CSsR


