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Opublikowany niedawno przez krakowski WAM tom czwarty, najobszer-
niejszy z serii Dokumenty soborów powszechnych, godny jest tutaj odnotowania
z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, dokumenty soborowe są
szczególnego rodzaju tekstami źródłowymi, reprezentatywnymi nie tylko
dla ewolucji myśli teologicznej Kościoła, ale takŜe odzwierciedlającymi
róŜnorodne więzi łączące Kościół powszechny z poszczególnymi ośrod-
kami śródziemnomorskiego układu kultury. Źródła te są zatem istotne we
właściwy sobie sposób dla zrozumienia ciągłości europejskiej i uniwersalnej
tradycji kulturowej, zwłaszcza zaś, tradycji kultury łacińskiej. Uświadomić
to sobie moŜe kaŜdy, kto weźmie do ręki teksty łacińskie dokumentów
soborowych zestawione tu poŜytecznie z tłumaczeniami na współczesną
nam polszczyznę.

Po drugie, omawiany tutaj tom zawiera dokumenty dwóch soborów
szesnastowiecznych: laterańskiego V oraz trydenckiego. KaŜdy z nich miał
szczególne i zarazem inne znaczenie dla Kościoła, a takŜe i dla kultury europej-
skiej, zresztą nie tylko soborom tym współczesnej. Ten ostatni aspekt intere-
suje nas tutaj przede wszystkim, chociaŜ nikt, kto powaŜnie się dawną kulturą
zajmuje, nie moŜe oczywiście spraw tych traktować oddzielnie.
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Warto przypomnieć zawarte w tym tomie słowa bulli III Leona: 2.
super impressione librorum przyjętej przez sobór laterański (sacro approbante
concilio) 4 maja 1515 r. odnoszące się do wynalazku ksiąŜki drukowanej i do
problemów z kontrolowaniem druków: „Sane licet litterarum peritia per
librorum lectionem possit faciliter obtineri, ac ars imrpimendi libros tem-
poribus potissimum nostris divino favente numine, inventa seu aucta et
perpolita, maxima habeatur, quibus ingenia ad litterarum studia percom-
mode exerceriet viri eruditi In omni linguarum genere, praesertim autem
catholici, quibus sanctam Romanam ecclesiam abundare affectamus, facile eva-
dere possunt, qui etiam infideles sciant et valeant sacris institutis instruere,
fideliumque collegio per doctrinam christianae fidei salubriter aggregare”.

[Zaiste biegłość w literaturze łatwo moŜna osiągnąć przez czytanie ksiąŜek, a sztuka ich
drukowania zwłaszcza w naszych czasach, dzięki BoŜej pomocy wynaleziona, rozwi-
nięta i udoskonalona, przyniosła śmiertelnikom wiele korzyści. Za niewielkie pieniądze
moŜna mieć ogromną ilość ksiąŜek, dzięki którym bardzo dogodnie moŜna rozwijać
studia literatury, kształcić ludzi w kaŜdym rodzaju języków, zwłaszcza zaś katolików,
w których staramy się, by obfite owoce przynosił święty Kościół rzymski, którzy nawet
niewierzących umieliby i byliby w stanie kształcić w świętych instytucjach naukowych
i zbawiennie przyłączać do społeczności wierzących przez naukę wiary chrześcijańskiej.]

4. „Nos itaque, ne id, quo ad Dei gloriam et fidei augumentum, ac bona-
rum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium conver-
tatur ac Christi fidelium saluti detrimentum pariat super librorum im-
pressione curam nostram habendam fore duximus, ne de cetero cum bonis
seminibus spinae coalescent, vel medicines venena intermisceantur”.

[Przeto my, aby to, co wynaleziono na chwałę BoŜą i dla pomnoŜenia wiary oraz krze-
wienia zalet, nie obróciło się w swe przeciwieństwo i nie przyniosło zguby zbawieniu
wiernych, uznaliśmy, Ŝe musimy otoczyć druk ksiąŜek naszą troską, aby na przyszłość
z dobrymi ziarnami nie rosły ciernie, a z lekarstwami nie mieszano trucizn.]

Inny waŜny temat, z którym omawiana tu publikacja się wiąŜe, to
współczesna wiedza o humanizmie renesansowym w kontekście myśli
reformacyjnej: katolickiej i protestanckiej. Opublikowane tutaj dokumenty
soboru trydenckiego wymieniają kilkakrotnie, w kontekście zagroŜenia
przez herezje, postaci najznakomitszych humanistów: wielokrotnie Me-
lanchtona i trzykrotnie Erazma. W przypisach pojawia się teŜ wielokrotnie,
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w innym rzecz jasna kontekście, postać Stanisława Hozjusza1, którego
okrągła rocznica urodzin przypadła w ubiegłym roku.

Wszystko to są teksty dobrze specjalistom znane, wszelako ich
udostępnienie w nowym przekładzie i w starannej edycji stanowi znaczną
pomoc dla kaŜdego, kto chciałby swoją refleksję nad dziejami kultury po-
wszechnej i nad ich związkami z historią Kościoła oprzeć na źródłach.
W związku z tym pozytywnym niewątpliwie faktem, iŜ edycja ta moŜe trafić
do rąk takŜe i niespecjalisty oczekiwać by moŜna nieco bogatszego aparatu
komentującego i informacyjnego, objaśniającego dokładniej postaci w do-
kumentach owych występujące oraz pewne kluczowe dla tych tekstów
pojęcia czy idee. Udostępnione bowiem szerszym kręgom czytelników tej
edycji dokumenty jednego z najwaŜniejszych dla kultury nowoŜytnej i naj-
dłuŜej zarazem trwających soborów skłaniają do namysłu nad wieloma
aspektami współczesnego obrazu przemian zachodzących w mentalności
Zachodu, ułatwiają takŜe odchodzenie od zideologizowanych stereotypów opi-
sujących przenikanie się wzajemne kultury umysłowej i religijności w XVI w.

Jeszcze inne znaczenie dla refleksji nad kulturą powszechną moŜe
mieć wczytanie się w teksty pierwszego soboru watykańskiego (1869-1870),
który od poprzedniego soboru trydenckiego dzieliło trzysta lat i który –
„odroczony” z powodu wybuchu wojny francusko-niemieckiej – miał się
doczekać kontynuacji dopiero po upływie bez mała stulecia w soborze waty-
kańskim II.

Dokumenty soborów powszechnych opublikowane dotąd przez
Wydawnictwo WAM mają z pewnością istotne znaczenie dla kaŜdego, kto
pragnie zrozumieć ciągłość złoŜonej z nie dającej się ściśle ustalić liczby
składników tradycji, która od początku epoki nowoŜytnej współtworzy
w sposób szczególny kulturę powszechną. Z dokumentów tych, z pozoru
tylko suchych, odindywidualizowanych i bezbarwnych wyłania się spora
ilość szczegółów czytelnych i ciekawych nie tylko dla zawodowego history-
ka. Warto zatem zwrócić uwagę choćby na ich stylistykę łacińską, która
uzmysławia funkcjonalność tego języka, w tym przypadku wcale nie wy-
łącznie elitarnego, ograniczonego do uŜytku wąskiej grupy kościelnej hie-
rarchii czy obsługującej ją biurokracji. Łacina dokumentów soborowych tu
opublikowanych (podobnie jak i tekstów ogłoszonych w poprzednich
tomach WAM-owskiej serii) odzwierciedla dynamikę przemian świadomo-

                                                          
1/ Na s. 554-555 przy nim konsekwentnie niepoprawna pisownia „biskup Warmiński”.
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ści rozmaitych grup społecznych na przestrzeni kilkuset lat. Ilustruje zara-
zem funkcjonalność tego rzekomo martwego języka jako środka komuni-
kacji międzykulturowej w Kościele powszechnym. MoŜna teŜ oczywiście
i zapewne trzeba zamyślić się bodaj przez chwilę nad innym aspektem
„łacińskości” dawnej kultury rzymsko-katolickiej, czyli nad jej oddziaływa-
niem unifikującym, niwelującym (przynajmniej pozornie) zasadnicze róŜni-
ce mentalnościowe pomiędzy rozmaitymi kulturami tworzącymi uniwer-
sum Sanctae Romanae Ecclesiae, a takŜe i tymi kulturami, które poza owym
uniwersum wieków się znalazły. Będzie to więc namysł nad kwestią, czy
łacina tych dokumentów była językiem dialogu czy teŜ językiem monologu
kulturowego i w jakim stopniu to medium komunikacyjne, niewątpliwie
funkcjonalne, rozwijało, a w jakim hamowało dynamikę ewolucji dyskursu
międzywyznaniowego, a zatem  równieŜ i międzykulturowego. Właśnie na
ten wzgląd omawianej tu publikacji chciałbym połoŜyć nacisk szczególny,
podnosząc z uznaniem zasługę Wydawnictwa WAM i osobiście redakto-
rów tej serii w osobach ks. dra Arkadiusza Barona SJ i ks. prof. Henryka
Pietrasa SJ i Ŝycząc szczęśliwego doprowadzenia publikacji do nieodległego
juŜ końca.


