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Wstêp

O bchodzimy w roku bie¿¹cym trzechsetletni¹ pa-
mi¹tkê zamkniêcia œwiêtego soboru trydenckiego, a jak
donosz¹ dzienniki, liczny zastêp biskupów wybiera siê
do Trydentu, aby wspomnienie to uczciæ i Bogu chwa³ê
oddaæ. Koœció³ albowiem wdziêcznie i z chlub¹ na ostatni
swój sobór ekumeniczny spogl¹da, bo z jego ustaw, de-
kretów i kanonów nowe wzi¹³ ¿ycie i œwie¿e a jêdrne si³y.
I Polska w swych dziejach koœcielnych rozpoczyna od
przyjêcia trydenckich dekretów okres odrodzenia swe-
go. Doœæ wspomnieæ w tym wzglêdzie imiê arcybiskupa
Stanis³awa Karnkowskiego, który tym by³ dla Polski, czym
œwiêty Karol Boromeusz dla W³och, a przeprowadzeniem
ustaw niektórych soboru trydenckiego podniós³ naukê
i ducha koœcielnego w duchowieñstwie. Wszelk¹ te¿ dzia-
³alnoœæ gorliw¹ wielkiego biskupa naszego Stanis³awa
Hozjusza zawdziêczamy wp³ywom b³ogos³awionym so-
boru. Episkopat polski, id¹c za przyk³adem tych dwóch
przodowników swoich, przez ca³y wiek XVI i XVII zgro-
madza siê pilnie z duchowieñstwem na koncylia partyku-
larne, by uchwa³ami wydanymi na nich naprawiæ, co by³o
z³ego, krzepiæ, co by³o s³abe, a wszêdzie po¿ytków przy-
mna¿aæ Koœcio³owi. Tak wiêc po wszystkich diecezjach
Polski szczerze krz¹tano siê oko³o reformy, a zabiegi po-
bo¿ne nie by³y bez owoców.
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Tote¿ w miarê jak wiara katolicka i ¿ycie koœcielne
poczê³o siê w Polsce po soborze trydenckim podnosiæ,
dysydentyzm omdlewa³ coraz wiêcej, a niezgod¹ w ³onie
w³asnym szarpany, œmiertelne zadawa³ sobie ciosy. Nie
przeœladowanie wiêc religijne, którego Polska wcale nie
zna³a, ani zagorza³oœæ Zygmunta III, ani fanatyzm jezu-
itów, jak prawi¹ b³êdnie, wygubi³ dysydentów polskich,
ale potêga raczej o¿ywionej wiary w duchowieñstwie,
naprawa obyczajów i nauka, zdobi¹ca ówczesny stan du-
chowny u nas, wypar³a z granic Polski obc¹ wiarê krajo-
wi. Zwyciêstwo to Koœcio³a, by³o koron¹ ustaw i dekre-
tów reformacyjnych, które Polska wziê³a z Trydentu.

¯e wiêc b³ogos³awionej reformie na soborze trydenc-
kim og³oszonej i my Polacy swe odrodzenie zawdziêcza-
my i zachowanie wiary œwiêtej, dlatego godzi siê nam
uczciæ wspomnieniem trzechsetletni¹ rocznicê jego za-
mkniêcia. W chêci przeto wywi¹zania siê z obowi¹zku,
który wdziêcznoœæ nak³ada, postanowiliœmy w krótkim
zarysie podaæ tu dzieje soboru, aby przypomnieæ i opo-
wiedzieæ, co œwiêta matka nasza – Koœció³ Bo¿y – uczyni-
³a na swoim zebraniu w Trydencie, by od niewiary, która
na najœwiêtsze jego tajemnice targnê³a siê, obroniæ nas
i po¿¹dany daæ ratunek ku zbawieniu.

Wiadomoœci czerpaliœmy do tej pracy z Ÿróde³ naj-
pewniejszych, wiêc mo¿e siê przyczyniæ do oœwiecenia
i ustalenia s¹du, który tak ró¿ny jest i pomiêdzy polskim
i uczonymi o soborze. Dziœ ³atwiej, ni¿ przed kilkudzie-
siêciu laty przekonaæ siê o prawdzie, bo pomiêdzy histo-
rykami nawet protestanckimi coraz mniej uprzedzeñ do
dziejów soboru. Do podañ zaœ Sarpiego, ze z³ej wiary wziê-
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tych, nikt pewnie wobec rezultatów krytyki historycznej
nie bêdzie siê ju¿ œmia³ odwo³ywaæ.

By³ jednak czas, w którym Sarpiego Historia soboru
trydenckiego1, za jedyne i nieomylne Ÿród³o powszechnie
by³a uwa¿ana, tote¿ z niego brano wszystkie oszczerstwa
przeciw ojcom zebranym w Trydencie, aby zhañbiæ i po-
ni¿yæ przez to Koœció³. I dla tej powagi, której imiê Sarpie-
go u¿ywa³o niezas³u¿enie w œwiecie uczonym, wypada
na wstêpie do dziejów soboru, podaæ choæ w krótkim ry-
sie obraz tego cz³owieka2.

Urodzi³ siê Piotr Sarpi w Wenecji w 1552 roku. Od
najwczeœniejszych lat melancholiczne usposobienie od-
wodzi³o go od zabaw i uciech, i dla tego ca³¹ m³odoœæ sw¹
poœwiêca³ naukom, w których te¿ nadzwyczajne czyni³
postêpy. W 1565 roku wst¹pi³ do zakonu Serwitów (by³
to zakon za³o¿ony w pierwszej po³owie XIII w. we Flo-
rencji, ku rozbudzaniu i o¿ywianiu czci Najœw. M. P.), przy-
bra³ imiê Paw³a i od tego czasu nazywano go Fra Paolo,
czyli Bratem Paw³em. Wysoka nauka wynios³a go w roku
26-tym ¿ycia na prowincja³a zakonu. Rych³o ju¿, zdaje
siê, stan¹³ on w opozycji naprzeciw Stolicy Apostolskiej,
tego przynajmniej dowodzi jedno jego wyra¿enie siê
w poufnym liœcie, i¿ na dworze papieskim intrygi tylko
prowadz¹ do wysokich urzêdów. Wiadomoœæ o tym liœcie
jako i podejrzenie, które Sarpi na siebie œci¹gn¹³ poufa³ym
obcowaniem z ̄ ydami i heretykami weneckimi spowo-
dowa³y, ¿e Stolica Apostolska odmówi³a mu potwierdze-
nia na biskupstwo, na które go Rzeczpospolita Wenecka
przedstawi³a. Od tego czasu datuje siê jego nienawiœæ ku
papie¿owi, a któr¹ niektórzy przypisuj¹ obra¿onej z tego
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powodu dumie. Nawet protestant Ranke przyznaje to,
mówi¹c: „trudno zaprzeczyæ, ¿e doznane upoœledzenie,
które wrodzonej ambicji tamuje drogê, i na mêski umys³
nie bywa bez wp³ywu”3.

Spory Rzeczypospolitej Weneckiej, która wolnoœæ
Koœcio³a w swym pañstwie chcia³a przyt³umiæ i znieœæ
ca³kiem wp³yw papie¿a, ze Stolic¹ Apostolsk¹, poda³y
Sarpiemu sposobnoœæ do wyst¹pienia jawnego w swej
opozycji. Bowiem papie¿ Pawe³, wst¹piwszy na tron
w 1605 roku, z ca³¹ energi¹ opar³ siê tym zamachom, naj-
przód w osobnym brewe, a potem w monitorium, w któ-
rym pogrozi³ Wenecji ekskomunik¹, jeœliby w przeci¹gu
24 dni nie odst¹pi³a od swych postanowieñ. Wykonaniu
ekskomuniki opar³a siê Wenecja; jezuitów którzy j¹ za-
czêli og³aszaæ wypêdzi³a, a papie¿, obawiaj¹c siê wiêk-
szych nadto nieszczêœæ, zw³aszcza ¿e Henryk IV król fran-
cuski by³ w przymierzu z Wenecj¹, a protestanci mogli jej
przyjœæ w pomoc, zniós³ ekskomunikê traktatem, za po-
œrednictwem tego¿ Henryka zawartym. W czasie tych
zajœæ Sarpi przeszed³ do obozu zbuntowanej Rzeczypo-
spolitej i do takiego przyszed³ znaczenia, ¿e go siê radzo-
no w rzeczach, nawet polityki siê dotycz¹cych. Z jego
zasad politycznych, których siê trzyma³ wówczas, przy-
tacza niektóre pisarz Daru w historii Wenecji (ks. 29),
a które s¹ nacechowane najniegodziwszym machiaweli-
zmem. Przytaczamy niektóre z nich: w sporach zacho-
dz¹cych miêdzy mo¿nymi karaæ nale¿y mniej mo¿nych;
w sporach miêdzy szlachcicem a jego poddanym, s³usz-
noœæ zawsze szlachcicowi trzeba przyznaæ; naczelników
przeciwnego stronnictwa, pod jakimkolwiek pozorem
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trzeba wygubiæ, omijaj¹c przecie¿ przy tym zwyczajne
s¹dy. Trucizna niech ci zast¹pi kata, bo sposób ten mniej
jest znienawidzony, a pewniej prowadzi do celu. Sarpi te¿
w czasie onych zajœæ z papie¿em, s³owem i osobnymi pi-
smami podawa³ sposoby, którymi by wp³yw i znaczenie
ekskomuniki os³abiæ i znieœæ mo¿na.

Ta to opozycja po³¹czy³a go œciœle z wyznawcami gal-
likañskich zasad, a mianowicie z os³awionym autorem
historii koncyliów ekumenicznych, Edmundem Richer.
Z nienawiœci jednak ku papie¿owi dalej on poszed³ od
gallikanów, bo mamy dowody na to, ¿e Surpi nie tylko
z gallikanami odrzuca³ prymat papieski i inne koœcielne
instytucje, ale ¿e nadto zasadami i przekonaniem swoim
ca³kiem przeszed³ do obozu protestantów. Dowody te
trzeba tu przytoczyæ, aby nimi zbiæ zdanie niektórych pro-
testanckich historyków, jakoby Sarpi bêd¹c katolikiem
mia³ dla tego na wiarê u nas zas³ugiwaæ. Znajdujemy je
w jego listach, którym kalwiñscy pisarze odmawiaj¹ au-
tentycznoœci, których jednak wiarogodnoœæ Daru, odkry-
ciami swymi w tajnym archiwum weneckim, udowodni³
w najnowszych czasach. Tak np. w liœcie swym z dnia
6 grudnia 1611 pisze: „Cieszy³bym siê niezmiernie, gdyby
sprawa reformacji powiod³a siê, bo wielki z niej dla œwia-
ta uroœnie po¿ytek”. Podobnie w wielu innych listach wy-
ra¿a radoœæ sw¹ z tego, ¿e reformacja we Francji postêpu-
je. Wa¿ne w tym wzglêdzie dokumenty przytacza nie-
mieckie pismo periodyczne „Histor. polit. Blätter” 1843,
Heft w rozprawie Blicke in die Zustände Venedigs zu An-
fang des 17. Jahrh., która siê opiera g³ównie na piœmie
Memoires et Correspondances de Duplessis-Morney, Pa-
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ris 1826. Miêdzy innymi opowiada niejaki Diotati, kazno-
dzieja genewski, który zna³ osobiœcie Sarpiego: „Pozna-
³em”– mówi on – „prawdziwy fundament jego przeko-
nañ: w³aœciwie nie wierzy on, a¿eby osobne wyznanie
wiary by³o cz³owiekowi potrzebne. Bóg patrzy na serce
i na wolê; czasowi, jest jego zdanie, wszystko nale¿y po-
ruczyæ, wyswobodzenie z niewoli niezawodnie nast¹pi”.
Te i tym podobne wyra¿enia i s¹dy Sarpiego wprowadzaj¹
nas w g³¹b jego zasad religijnych i ods³aniaj¹ w³aœciwe
Ÿród³o jego nienawiœci ku papie¿owi. By³ on bowiem
w duszy nieprzyjacielem Koœcio³a, ale wyznaniem swoim
nie by³ ani luteraninem, ani kalwinist¹ w znaczeniu, które
w onym czasie do tych wyrazów przywi¹zywano, by³ ra-
czej protestantem w duchu racjonalistów dzisiejszych. Tak
protestancki pisarz Lebrun opowiada nam, ¿e w 1609 roku
niejaki Lenk, tajny agent elektora Palatynatu w Wenecji,
z kilku rozmów mianych z Sarpim przekona³ siê, i¿ on
z drugim innym Fra Fulgentio sta³ na czele licznego bar-
dzo zwi¹zku, który zamierza³ protestantyzm ustaliæ
w Wenecji. Podobnie Henryk IV przej¹³ list predykanta
genewskiego, pisany do pewnego kalwina w Pary¿u z t¹
wiadomoœci¹, „i¿ wnet prace Sarpiego i Fulgencjusza oko-
³o zaprowadzenia reformy w Wenecji, zaczn¹ wydawaæ
owoce, bo do¿a i znaczna czêœæ senatorów ju¿ swe oczy
otworzy³a prawdzie”. Henryk przez pos³a swego w We-
necji kaza³ ten list wrêczyæ Senatowi, wskutek czego Ful-
gentio wypêdzony, a Sarpiemu nakazano, aby w przysz³o-
œci mia³ siê na bacznoœci4.

Bossuet, którego nikt nie pos¹dzi o zbytek ultramon-
tanizmu, zbijaj¹c zdanie historyka protestanckiego Bur-
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net, który w historii swej reformacji nazywa Sarpiego
katolikiem, przypomina mu inne jego zdanie w piœmie dru-
gim (Vie de Guillaume Bedell, éveque de Kilmore en Irlande,
p. 9, 19-20, który bawi³ w Wenecji i któremu Sarpi otwo-
rzy³ swoje serce), w którym tak Burnet charakteryzuje
Sarpiego: „By³ to protestant skryty, który liturgiê angli-
kañsk¹ za wzór najdoskonalszy uwa¿a³; w czasie sporów
Paw³a V z Wenecj¹ pracowa³ nad zupe³nym zerwaniem
nie tylko z dworem, ale nawet i Koœcio³em rzymskim; mia³
siê za cz³onka koœcio³a ska¿onego i spo³eczeñstwa ba³-
wochwalczego; s³ucha³ spowiedzi, odprawia³ Mszê œw.,
a wyrzuty sumienia swego uspokaja³ opuszczaniem
znacznej czêœci kanonów”. Bossuet sam po przytoczeniu
tego ustêpu z pisma Burneta, tak skreœla wewnêtrzne uspo-
sobienie Sarpiego: „By³ to protestant w habicie mnicha,
który odprawia³ ofiarê Mszy œwiêtej bez wiary, i cz³on-
kiem pozosta³ Koœcio³a, którego obrz¹dki zewnêtrzne
uwa¿a³ za ba³wochwalstwo”5.

Umar³ Sarpi w 71 roku ¿ycia swego, a fa³szem jest, co
pisz¹, ¿e mia³ byæ zamordowanym, jak równie i to, ¿e
stronnicy w³aœni mieli go zg³adziæ, sprzykrzywszy sobie
jego panowanie.

Os¹dŸ sam, ³askawy czytelniku, po przeczytaniu
uwag powy¿szych, czy pisarzowi tak luŸnych zdañ
i pojêæ religijnych, a tak niegodziwych zasad w polityce,
skrywaj¹cemu nienawiœæ przeciw Koœcio³owi, a zaciê-
temu wyraŸnie przeciwnikowi papiestwa, mo¿na daæ
wiarê w opowiadaniu historii soboru, którego g³ównym
zadaniem by³o dogmat koœcielny przed napaœci¹ here-
tyck¹ obroniæ i zniewa¿ony majestat w³adzy papieskiej
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najwy¿sz¹ czci¹ otoczyæ? Sarpi w dziejach soboru try-
denckiego nic innego nie widzi, jedno nieprzerwany
w¹tek intryg i matactw dworu papieskiego, a opisuj¹c
je, chcia³ do reszty zohydziæ przed œwiatem godnoœæ
nastêpcy Piotrowego. Przyjêli te¿ nieprzyjaciele Koœcio-
³a pracê jego g³oœnymi oklaskami, a pociski brane z niej
tym siê sta³y niebezpieczniejsze, ¿e je zas³ania³a powa-
ga wiary katolickiej, której autor mieni³ siê byæ wy-
znawc¹.

Koœcio³owi i wszystkim duszom szczerze do niego
przywi¹zanym, dzie³o Sarpiego niema³o boleœci i smutku
przyczyni³o. Wziêli siê te¿ niektórzy uczeni katolicy do
pióra, aby haniebne odeprzeæ zarzuty. Odznaczy³ siê miê-
dzy nimi Scipio Henrici, ale praca jego nie wyrównywaj¹-
ca talentom i zdolnoœciom Sarpiego, wp³ywom zgubnym
zapobiec nie mog³a. Wda³a siê w tê sprawê sama nawet
Stolica Apostolska, i za jej usi³owaniem kilku cz³onków
Towarzystwa Jezusowego podjê³o siê nowego opracowa-
nia historii soboru. Dozwolony im by³ wstêp do wszyst-
kich archiwów i bibliotek rzymskich, wydano im nawet
niedrukowane korespondencje. Pracy jednak poruczonej
nie dokonali, a nie wiadomo, jakie tego by³y powody.

Przys³a³ wreszcie Pan Bóg Koœcio³owi swemu dziel-
nego obroñcê, który i geniuszem i zacnoœci¹ charakteru
o wiele przewy¿sza³ Sarpiego. By³ to Sforza Pallavicino
(1607-1667), urodzony w Rzymie. Zacny rodem, ale za-
cniejszy cnotami. Jest wiele rysów w jego ¿yciu, œwiad-
cz¹cych o rzadkiej szlachetnoœci duszy, i o zami³owaniu
prawdy, w której obronie nie waha³ siê utraciæ ³askê Urba-
na VIII i Aleksandra VII, papie¿y. W roku 1623 opuszcza
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œwiat, który mu najœwietniejsz¹ obiecywa³ przysz³oœæ
i wstêpuje do zakonu jezuitów. Ofiarowany sobie po dwa-
kroæ kapelusz kardynalski odrzuca, a wezwany po raz trze-
ci, na rozkaz genera³a przyjmuje go w 1659 roku.

Pallavicino dwadzieœcia lat pracowa³ nad histori¹ so-
boru i wyda³ j¹ po w³osku w Rzymie miêdzy rokiem 1656
a 16576. Praca ta najwy¿szych pochwa³ godna we wzglê-
dzie stylu i jêzyka, nale¿y do najznakomitszych pomni-
ków literatury w³oskiej, we wzglêdzie historycznym wiel-
kie odda³a us³ugi Koœcio³owi.

Œlepota jednak i z³a wola d³ugo opiera³y siê przyzna-
niu lauru zwyciêstwa Pallaviciniemu i wy¿szoœci nad Sar-
pim, przeciw któremu g³ównie jego dzie³o by³o wymie-
rzone. Naszym dopiero czasom nale¿y siê zas³uga pozna-
nia siê na wartoœci Pallaviciniego pracy7.

Oto co pisze o niej Stamberg, protestant: „Historia so-
boru trydenckiego jest dzie³em godnym podziwu, niepo-
równanym nauk¹ i bystroœci¹ s¹du. Zamierzy³ on sobie
zbiæ b³êdy Paw³a Sarpiego i udowodni³ mu nie mniej, jak
366 jawnych, z³oœliwych fa³szów i b³êdów. Czas, który
ka¿de nierozumne zdanie os¹dza, przywiód³ i przeciwni-
ków Pallaviciniego do milczenia, a jak kolej czasu da³a
nam w piœmie Sarpiego poznaæ natchnienia namiêtnoœci,
nienawiœci i poœpiechu, tak i sprowadzi³a uznanie wier-
noœci i pilnoœci, której kardyna³ u¿y³ do swego dzie³a. Czci-
my w nim nie tylko gruntownego, roztropnego i bystrego
dziejopisarza, ale i naukê teoretyczn¹ bez porównania,
gdy Sarpiemu na nauce teoretycznej ca³kiem zbywa; po-
dziwiaj¹ w nim jêzyk, który na równi go stawia z najwiêk-
szymi mistrzami W³och”.


