
Czym jest Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (ET)? 

Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (ET) jest towarzystwem naukowym 

katolickich teologów z całej Europy. Istnieje, aby promowad w kontekście europejskim teologię 

akademicką, a czyni to zarówno w wymiarze ekumenicznym (Graz Process) jak i we współpracy ze 

stowarzyszeniami teologicznymi z innych kontynentów (INSeCT). Stowarzyszenie jest jedyną na 

forum europejskim organizacją teologiczną, która - poprzez swoich członków - obejmuje całe 

spektrum dyscyplin i zagadnieo teologicznych, podkreślając przy tym jednośd teologii jako nauki 

pośród różnorodności jej dyscyplin. Teologia jako dyscyplina akademicka jest w rozumieniu ET służbą 

Kościołowi. Stowarzyszenie rozwija także profetyczną i krytyczną funkcję wobec społeczeostwa. 

ET umacnia i promuje wśród swoich członków wymianę myśli i akademickich doświadczeo. 

Czyni to zwłaszcza poprzez realizację projektów badawczych i dzielenie się ich wynikami, które mogą 

byd publikowane na łamach ET Studies, które są wielojęzycznym periodykiem naukowym o wysokim 

standardzie. Drugim ważnym zadaniem ET jest coraz mocniejsze zakotwiczenie teologii na 

Uniwersytetach poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu nauczania i badao oraz poprzez 

wymianę myśli z innymi (nieteologicznymi) dyscyplinami naukowymi. Stowarzyszenie prowadzi 

regularne rozmowy z reprezentantami watykaoskich kongregacji dotyczące zadao fakultetów 

teologicznych oraz nowych i twórczych sposobów służby teologii Kościołowi i społeczeostwu. 

Dla członków Stowarzyszenia istotna jest wspólna praca ponad granicami (czy to 

narodowymi, czy to językowymi. Dla realizacji tego celu organizowane są regularne spotkania 

przedstawicieli narodowych sekcji, na które zostają zapraszani obserwatorzy z krajów, w których 

takowa dotychczas nie istnieje. Członkowie i inne zainteresowane osoby czy grupy (których jest 

ponad 2000) są informowani kilka razy w roku (e-mail newsletters) o zakooczonych wydarzeniach i 

nowych zamierzeniach podejmowanych przez ET. Można tą drogą anonsowad także swoje własne 

publikacje czy organizowane konferencje. W regularnych – półrocznych - odstępach czasu, 

członkowie otrzymują czasopismo Stowarzyszenia – ET Studies. Co dwa lata ET organizuje otwarty 

kongres. W różnych miejscach Europy w łączności z tzw. Curatorium - w skład którego wchodzą 

przedstawiciele sekcji krajowych - są organizowane także konferencje regionalne. ET w szczególny 

sposób wspiera teologów, którzy są u początków swojej kariery naukowej (wyraża się to przy 

organizacji kongresów ET a także wielu narodowych konferencji). 

 

Zarys historii Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej 

Europejskie Stowarzyszenie ma swoje korzenie w świadomości, że teologia jako dyscyplina 

akademicka, cechująca się zdolnością zdrowego krytycyzmu, jest zdolna do wniesienia znaczącego 

wkładu do rozwoju zarówno społeczeostwa, jak i Kościoła w Europie. Stowarzyszenie zostało 

założone przez zarówno sygnatariuszy, jak i krytyków Deklaracji Kolooskiej z 1989 roku. Deklaracja ta 

nosi podtytuł: „Przeciw Ubezwłasnowolnieniu – ku otwartemu katolicyzmowi” i opowiada się za tym, 

aby „w pozytywny sposób zaangażowad Kościoły lokalne w wyznaczanie biskupów i zachowad zasadę 

pomocniczości w procesie wyznaczania profesorów teologii” (Dietmar Mieth, Herder 

Correspondence, February 2009, pp. 65-70). Dyskusja, która połączyła wówczas zarówno zachodnio- 

jak i wschodnioeuropejskich teologów, doprowadziła do wydania 1 maja tegoż samego roku 

Deklaracji Fundacyjnej. „Dla tego teologicznego Stowarzyszenia wolny dialog, akademickie standardy 



i służba całemu Kościołowi są brane za pewnik. Rozumie ono, że pozycja teologów w Kościele jest 

niezależną służbą wobec całego ludu Bożego. Poświęca się ono - zgodnej z duchem Ewangelii - 

otwartości Kościoła, ekumenizmowi oraz międzynarodowej solidarności i sprawiedliwości... To 

teologiczne Stowarzyszenie zaprasza, aby skierowad się razem - mimo teologicznej różnorodności – 

ku centralnym pytaniom dotyczącym «Kościoła we współczesnym świecie». Stowarzyszenie popiera 

tę różnorodnośd i będzie sprzeciwiało się wszelkim zabiegom dążącym do ograniczenia wolności 

teologicznej debaty”. 

Oficjalne zawiązanie Stowarzyszenia nastąpiło 1 grudnia 1989 roku w Erbacher Hof w 

Moguncji. Prezydentem-fundatorem został Prof. Dr Peter Hünermann, który następnie uczył w 

Monastyrze i Tybindze. Od tego czasu kolejni prezydenci pochodzili z: Holandii (Van der Ven), Austrii 

(Gerhard Larcher), Szwajcarii (Leo Karrer), Belgii (Lieven Boeve) i Irlandii (Eamonn Conway). 

Stowarzyszenie liczy obecnie około 800 członków, mężczyzn i kobiet, profesorów i doktorów oraz 

doktorantów teologii z 20 krajów europejskich. 

Nasze główne zadania koncentrują się wokół kwestii teologii na uniwersytecie i jej 

społecznym kontekście. Reflektując z akademicką dokładnością nad Bożym objawieniem członkowie 

Stowarzyszenia prowadzą nie tylko analizy krytyczne, ale także wypracowują konstruktywny wkład do 

wiedzy akademickiej, dla społeczeostwa, Kościoła oraz polityki edukacyjnej. Teologia kieruje się tam, 

gdzie płaszczyzny te wzajemnie się przenikają. Europejskie Stowarzyszenie Teologia Katolickiej 

próbuje zmierzyd się z tym wyzwaniem reprezentując szeroką gamę specjalistów teologicznej 

tradycji. 

Plany na przyszłość 

W następnych latach Europejskie Stowarzyszenie będzie w szczególny sposób zaangażowane 

w wymianę specjalistów pomiędzy językowymi regionami Południowej, Centralnej i Wschodniej 

Europy. Przyznana po raz pierwszy w 2011 roku nagroda dla najlepszej książki teologicznej przyniesie 

większą jeszcze możliwośd promocji szczególnie wartościowych prac z zakresu teologii. Jako kolejny 

krok w rozwoju Stowarzyszenia planowane jest ich tłumaczenie na inne języki. Co więcej, drugi już 

austriacki prezydent Prof. dr Sigrid Müller, chciałaby rozszerzyd zadania Stowarzyszenia na potrzeby 

młodych teologów. Działając w strukturach Graz Process, Stowarzyszenie przekracza konfesyjne 

interesy i wzmacnia reprezentację teologii jak dyscypliny naukowej w europejskim systemie 

szkolnictwa wyższego. Co więcej, ustępujący prezydent (Eamonn Conway) - jako nowy prezydent 

INSeCT - z pewnością umocni pozycję Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej na forum 

międzynarodowych towarzystw teologicznych. 
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