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SAECULUM CHRISTIANUM

Tytuł Saeculum Christianum, nowego pisma naukowego, nie jest 
wyrazem współczesnej mody posługiwania się obcojęzycznymi ter
minami, lecz nazwaniem różnego rodzaju aspektów rzeczywistości, 
która stanowi przedmiot studium Wydziału Kościelnych Nauk 
Historycznych i Społecznych ATK. Tertulian, „ojciec łacińskiej 
literatury kościelnej” w odezwie Do męczenników w jednym zdaniu: 
„Nihil interest, ubi sitis in saeculo, qui extra saeculum estis” , posłużył 
się tym terminem w dwóch znaczeniach: dosłownym i przenośnym: 
świata i sposobu życia.

Nie można znaleźć dla Saeculum jednoznacznego odpowiednika 
polskiego. Pomijając etymologiczne znaczenie wyrazu saeculum, 
w którym dostrzegamy brzmienie: „senex” i „seąuor” , z kontekstów 
zdań łacińskiej literatury zarówno klasycznej jak  chrześcijańskiej 
przekonujemy się, że termin ten występuje w następujących znacze
niach; po pierwsze rodu, pokolenia; po drugie czasu jednego 
pokolenia ludzi, a także ich obyczajów; po trzecie wieku, to jest 
okresu stu lat życia oraz zwyczajów panujących w tym Czasie; po 
czwarte nieokreślonego czasu równoznacznego z wiecznością; po 
piąte i najczęściej świata rozumianego zarówno jako miejsce jak  też 
sposobu życia w tym świecie. Saeculum zatem określa rzeczywistość 
o trzech wymiarach: czasową i przestrzenną oraz tych form życia, 
które objęte są zarówno czasem jak przestrzenią.

Saeculum z bliższym określeniem Christianum wskazuje, że nowe 
nasze pismo zamierza ukazywać fragmenty tej wielkiej rzeczywistości 
chrześcijańskiej, która stanowi przedmiot zainteresowań i studiów 
Wydziału Kościelnych N auk Historycznych i Społecznych ATK.

Chrześcijańska rzeczywistość czasowo-przestrzenna określona ja 
ko Saeculum Christianum jest przedmiotem studiów dwóch kieruków 
Wydziału: historycznego oraz politologii i nauk społecznych. W spól
nym elementem obydwóch kierunków studiów stanowi Tradycja 
Kościoła, która przekazywana i przechowywana zgodnie z jej 
podstawowym kryterium: powszechności, starożytności i jednomyśl
ności, uprawiana jest na Wydziale przez pracowników: archeologii 
chrześcijańskiej, historii literatury i teologii patrystycznej, historii
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Kościoła, historii sztuki sakralnej, muzykologii kościelnej, katolic
kiej nauki społecznej, socjologii religii.

Nowe pismo Saeculum Christianum, jako pólrocznik historycz
no-społeczny, zamierza systematycznie publikować wyniki badań 
i studiów różnorodnych wprawdzie dyscyplin kościelnych, pojęcie 
jednak Tradycji Kościoła rozumianej jako proces aktywności, zjawi
sko, obejmujące cale wieki łącznie z czasami współczesnymi będzie 
scalać tę różnorodność w jedną organiczną całość. Innymi słowy, jeśli 
przyjmiemy bardziej zrozumiałe określenie Tradycji jako życie, 
wówczas powiemy, że nasze pismo będzie mówić o życiu, o życiu 
Kościoła ujmowanego zarówno w kategoriach czasu dwudziestu 
wieków oraz przestrzeni całego świata, w szczególności Europy, 
a jeszcze bardziej ziemi polskiej. Ktokolwiek zatem interesuje się 
życiem, a zwłaszcza życiem w Kościele, ten może być i jest adresatem 
naszego nowego pisma Saeculum Christianum.
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