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Watykan. Watykańskie tajemnice, muzea, finanse, lochy, dymy z 

watykańskiego komina. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na 

świecie - kto wie, może najbardziej fascynujące. Nie chodzi o to, że 

tajemnice, które skrywa, są podwójnie strzeżone, nie stanowią też one 

jakiegoś szczególnego zagrożenia dla naszej planety. Stolica Kościoła 

katolickiego to jednak wyjątkowy przypadek w skali świata: nigdy nie 

przystała na reguły panujące w świecie rządzonym przez media. Badań 

na temat Watykanu nie da się prowadzić tak, jak to się robi w 

odniesieniu do Białego Domu czy nawet do Kremla. Z mieszkającymi 

tam osobami nie umawia się telefonicznie. A chociaż doskonale 

funkcjonujące biuro prasowe przekazuje dziennikarzom informacje na 

temat działalności Ojca Świętego, reorganizacji Kurii i ważnych decyzji 

podejmowanych przez poszczególne dykasterie, Państwo Watykańskie 

nigdy nie ogłosiło u siebie glasnosti: jawność nie jest tam zasadą i być 

może nigdy nią nie będzie. 

W miejscu, na którym dziś wznosi się bazylika poświęcona 

pierwszemu papieżowi, dzieje dwustu sześćdziesięciu pięciu pon-

tyfikatów wytyczała ogromna liczba ważnych wydarzeń, począwszy od 

dnia męczeńskiej śmierci świętego Piotra. Były to wielkie chwile, 

kolejne konklawe, koronacje, święta, kanonizacje, ale także dramaty, 

zbrodnie, intrygi, podłości. Oraz tajemnice, sekrety. Które z królewskich 

pałaców, zamków czy posiadłości w świecie mogą podobnie jak 

Watykan pochwalić się, że przetrwały dwa tysiące lat? 

Niniejsza książka ogranicza się do czasów obecnych. Z tej dwu-

tysiącletniej historii, której omówienie wymagałoby dzieła wielo-

tomowego, trzeba było wybrać jakiś wycinek. Ponadto autor tych 
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słów nie jest z wykształcenia historykiem, a nie da się badać odległej 

przeszłości Watykanu, nie dysponując solidnymi narzędziami 

metodologicznymi. Z tych dwóch powodów książka przedstawia 

najważniejsze tajemnice dziejów Watykanu z minionych stu lat, od 

chwili pojawienia się wielkiego rywala chrześcijaństwa, komunizmu, aż 

do wyboru obecnego papieża. 

Dlaczego to Mussolini utworzył Państwo Watykańskie? Na czym 

naprawdę polegało milczenie Piusa XII w obliczu nazizmu? Dlaczego 

Kościół sam przekreślił doświadczenie księży robotników? Pod jakim 

względem II Sobór Watykański był bliski katastrofy? Czy sprawa 

Lefebvre'a była prawdziwą schizmą? Jaka była dokładna przyczyna 

śmierci Jana Pawła I? Kto chciał zabić Jana Pawła II? Co zawierała 

trzecia tajemnica fatimska? Wiele już napisano na te i parę innych 

poruszanych tu tematów. Jednak każdy z nich skrywa się nadal w 

pewnym mroku, każdy wciąż otaczają pytania, każdy jest jeszcze jakimś 

tabu - i dlatego zasługują na kolejne zbadanie... 
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Papież przeciwko Sowietom 

Jak Pius XI chciał okpić rosyjskich bolszewików 



Po raz pierwszy w dziejach papież współpracuje z jezuitami! 

Jeden z kardynałów, Rzym, 1926 

Wiara rzymskokatolicka to wielka nadzieja całego świata. 

Świetlana Allilujewa, córka Stalina 

Piotrogród, 18 marca 1917 roku. Cesarstwo rosyjskie właśnie się 

zachwiało i zmierza w nieznanym kierunku. 15 dnia tego miesiąca ab-

dykował Jego Wysokość car Mikołaj II. Zastąpił go Rząd Tymczasowy. 

Wśród potoku reakcji, który nastąpił po tym historycznym wydarzeniu, 

niewielki, szesnastostronicowy miesięcznik „Słowo Istiny" (Słowo 

prawdy) nie skrywa radości: „Chwała wielkiej, wolnej Rosji! Chwała jej 

wyzwolicielom! Ofiarom Rewolucji wieczna pamięć!". Czyżby to było 

jakieś pisemko socjaldemokratyczne? A może periodyk anarchistyczny? 

Organ walczącego bolszewizmu? Bynajmniej: założone w roku 1913 

„Słowo Istiny" to pismo związku rosyjskich katolików. 

Nieco dalej w tym samym numerze informacja „z ostatniej chwili" 

głosi, że nowy rosyjski minister spraw zagranicznych Pawieł Milukow 

otrzymał telegram zawiadamiający go, że kardynał Gasparri, sekretarz 

stanu Stolicy Apostolskiej, wyraża „podziw i radość" biskupa Rzymu 

wobec tej rewolucji, „która kosztowała tak niewiele ofiar". Benedykt 

XV polecił nawet uściślić, „że w przyszłości stosunki między Stolicą 

Apostolską i Rosją mogą jedynie się umacniać i polepszać, opierając się 

na programie nowego Rządu Tymczasowego". 

W tym samym dniu, w którym ukazuje się owo zdumiewające 

wyznanie wiary, na Dworcu Mikołaja w Piotrogrodzie z pociągu 
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wysiada pewien ważny dostojnik kościelny, którego wita nie-

wielka grupa wiernych. Arcybiskup Andrzej Szeptycki, grecko-

katolicki metropolita lwowski, otrzymał niedawno od papieża 

Piusa X jurysdykcję nad rosyjskimi katolikami obrządku wschod-

niego. Aresztowany 15 sierpnia 1914 roku przez carskie wojska, 

był przenoszony z jednego więzienia do drugiego mimo wielu in-

terwencji Stolicy Apostolskiej. Sprawcą jego niedawnego uwol-

nienia był człowiek czynu nowego reżimu - Kierenski, minister 

sprawiedliwości w Rządzie Tymczasowym. W chwili przybycia 

do Piotrogrodu metropolita mówi dziennikarzowi gazety „Nowoje 

Wriemia" (Nowy czas), że zalicza rosyjską rewolucję „do najpięk-

niejszych dni swego życia". 

18 czerwca 1917 roku ojciec Eugene (Pius) Neveu, asump-

cjonista, na parafii w Makiejewce w Zagłębiu Donieckim, pisze 

do swojej wspólnoty w Paryżu: „Co myślicie o naszej rewolucji? 

Patrzcie, jak szybko się dokonała! Tego wieczoru, kiedy zadzwo-

niono do mnie z wieścią o abdykacji Mikołaja II, nie potrafiłem 

usnąć nawet na chwilę: tyle marzeń, nowe horyzonty, nadzieje i 

zmagania!". Ojciec Neveu nie skrywa własnych odczuć: jego zda-

niem rosyjska rewolucja to najlepszy sposób, by „z Bożą pomocą" 

katolicy posunęli się wreszcie naprzód w dziele zbawiania zbłą-

kanych rosyjskich dusz... 

„Kiedy burza wisi w powietrzu..." 

W ten sposób rosyjska rewolucja - przynajmniej ta z lutego 

1917 roku - została przyjęta przez katolików jak błogosławień-

stwo. Dodać trzeba, że sytuacja wyznaniowa w epoce caratu nie 

wyglądała różowo - z wyjątkiem sytuacji religii oficjalnej, prawo-

sławia, całkowicie dominującego i nacjonalistycznego, podporząd- 
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kowanego zupełnie woli cara za pośrednictwem oberprokuratora 

Świętego Synodu. Sytuacja religii katolickiej była wręcz 

tragiczna: „Aż do abdykacji Mikołaja II wrota Rosji były 

zamknięte na cztery spusty przed katolickim apostolatem" - pisał 

jeden ze świadków epoki. Tymczasem w wyniku kolejnych 

rozbiorów Polski Rosja wchłonęła prawie sześć milionów 

katolików polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich i 

innych: jedną trzecią stanowili łacin-nicy, nad którymi 

zwierzchność sprawował z Mohylewa arcybiskup, a dwie trzecie 

- unici w obrządku bizantyjskim, nad którymi zwierzchność 

sprawował ze Lwowa metropolita. 

Wszyscy ci wierni, a jeszcze bardziej ich duszpasterze, do-

świadczali upokarzających szykan i śmiertelnych prześladowań. 

Katolicyzm ł a c i ń s k i  w znacznej większości praktykowali 

Polacy, wskutek czego przez Rosjan był utożsamiany z ich od-

wiecznym wrogiem; biskup wileński von der Ropp, Niemiec pol-

skiego pochodzenia, miał ogromne trudności ze sprawowaniem 

zwierzchnictwa nad podległymi mu dwoma milionami katolików 

polskich, niemieckich, litewskich i białoruskich, których 

wzajemne relacje podminowane były zaciekłą animozją. Jeśli 

chodzi o katolicyzm o b r z ą d k u  w s c h o d n i e g o  -od 

prawosławia nie odróżniało go nic prócz tego, że odłączył się od 

niego, by zjednoczyć się z Rzymem (od łacińskiego czasownika 

„unire", „jednoczyć", pochodzi nazwa „unita") - rosyjskie władze 

uważały go za obcą religię: jego centrum znajdowało się na 

Ukrainie, pod kontrolą au-stro-węgierską. Natomiast rosyjski 

patriarchat uważał katolicyzm obrządku wschodniego za konia 

trojańskiego rzymskiego papieża na prawosławnej ziemi. 

Ta narodowa, językowa i kulturowa rywalizacja skazywała na 

porażkę wszelkie próby rozwinięcia miejscowych wspólnot kato-

lickich i nadania im spójnej struktury: za każdym razem, gdy ja-

kiś obcy kapłan - francuscy asumpcjoniści dostarczyli na to wielu 

przykładów - próbował zorganizować rosyjskich katolików, 

ściągał na siebie gromy ze wszystkich stron: ze strony Polaków, 

przekonanych, że ponowne pozyskanie Rosji dla wiary 

katolickiej jest ich 
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domeną; ze strony rosyjskich prawosławnych, zazdrośnie strzegą-

cych swojego carskiego monopolu; i ze strony carskich władz, 

wrogich idei, że rosyjscy obywatele mogliby podlegać jakiemuś 

metropolicie z zagranicy! 

7 listopada 1917 roku rosyjska rewolucja powraca: bolszewicy, 

dotychczas znajdujący się w mniejszości, przejmują władzę - albo 

to, co z niej zostało - w Piotrogrodzie. W krajach zachodnich, 

także katolickich, wydarzenie to postrzega się jedynie w aspekcie 

jego wpływu na przebieg wojny: jeśli Rosja wycofa się z walki, 

losy konfliktu mogą zmienić się całkowicie. Znacząca jest 

pierwsza reakcja paryskiego „La Croix" z 9 listopada: „To koniec 

blokady Niemiec!". Zdaniem tego katolickiego dziennika 

„Niemcy natychmiast dostrzegły, jaką mogą odnieść korzyść" z 

pogorszenia się rosyjskiej sytuacji: „Sprzyjały przenikaniu na ich 

terytorium wygnańców spragnionych odegrania własnej roli w 

Rosji i wysyłały swoich tajnych emisariuszy, zawsze wedle tego 

samego schematu: w ten sposób Zederblum pod nazwiskiem 

Lenin mógł przejechać przez Niemcy z wszelkimi możliwymi 

udogodnieniami i bez wątpienia z »zachętą« w kieszeni". Skąd 

pochodzi nazwisko Zederblum? To zagadka. Jednak równie 

podejrzany osobnik może być tylko Żydem. Opinie z gazet przy-

taczane w przeglądzie prasy zagranicznej w „La Croix" są zgodne: 

„Od dawna istnieją dowody na to, że Lenin i Trocki otrzymują 

bezpośrednie wsparcie z Niemiec" - wyjaśnia „Daily Chronicie". 

„Lenin, niemiecki agent, zapisał jakby pierwszy artykuł bliskiego 

paktu pokojowego" - wtóruje jej „The Morning Post". „Piotrogród 

to nie Rosja, to kwatera główna niemieckiego zaborcy w Rosji" -

uzupełniają „Daily News". 

11 listopada „L'Osservatore Romano" z najwyższą przezorno-

ścią podkreśla spokojnie, że sytuacja w Rosji jest przewidywalna. 

„Kiedy burza wisi w powietrzu, musi uderzyć piorun [...]. 

Historia, podobnie jak prawda, nie może zadowolić wszystkich" - 

sentencjonalnie komentuje watykański dziennik. W kolejnych 

tygodniach z Rosji dochodzą tak wyrywkowe i sprzeczne 

informacje, że nie wzbudzają wielu komentarzy. Kiedy prawie 

miesiąc po zajęciu 
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Pałacu Zimowego dociera wiadomość, że bolszewicy odmawiają 

dalszego udziału w wojnie, w prasie europejskiej rozlega się jedno-

głośny okrzyk oburzenia, prorokujący „maksymalistom" w ogólno-

ści, a „Bronsteinowi-Trockiemu" w szczególności, że ich odmowa 

stawienia czoła Niemcom jest samobójstwem. 

Anarchia, rewolucja, zdrada, wstyd, rozpacz - europejskie 

dzienniki surowo obchodzą się z Sowietami. Jedynie „L'Osservatore 

Romano" wyjaśnia, że „Rosja nie zniknęła" i że „rewolucje są ni-

czym wahadła: oscylują między dwiema skrajnościami, aż wyczer-

pie się ich początkowy rozpęd i wtedy zatrzymują się dokładnie 

pośrodku". Wierny swojej polityce neutralności, która kosztowała 

go wiele obelg ze strony katolików francuskich i niemieckich, pa-

pież Benedykt XV nie potępia „dającego się przewidzieć wycofa-

nia się z konfliktu" przez Rosję, „która mimo wszystko nie znikła 

ze sceny światowej polityki". 

Dwaj przyszli papieże w pierwszym szeregu 

Biskup Rzymu jest systematycznie informowany o sytuacji w 

Rosji przez swoich dwóch przedstawicieli: w Polsce i w Niemczech. Ci 

dwaj dostojnicy kościelni to osoby najwyższego kalibru: pierwszy, 

monsinior Achille Ratti, ma niedługo zostać nuncjuszem w Polsce, a 

w przyszłości Piusem XI; drugi, monsinior Eugenio Pacelli, w 

przyszłości zostanie Piusem XII. To za pośrednictwem nuncjusza 

Pacellego, który utrzymywał kontakty z hrabią von Mirbachem, 

pruskim ambasadorem w Piotrogrodzie, papież proponuje, że w wy-

padku zagrożenia życia rodziny carskiej może ją przyjąć do Watykanu. 

Odpowiedź na tę propozycję miała nigdy nie nadejść: papież - tak jak 

wszyscy - dowie się, że 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu bolsze-

wicy zgładzili cara wraz z całą jego rodziną. 
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Poza tą bardzo precyzyjnie ukierunkowaną propozycją 

humanitarną Watykan nie wypowiada ani słowa. Nawet wydany 

przez bolszewików 23 stycznia 1918 roku dekret, który brutalnie 

ogranicza wolność wyznania, nie wywołuje żadnej reakcji ze 

strony Rzymu. Jedynie arcybiskup mohylewski von der Ropp 

protestuje oficjalnie przeciwko tym rozporządzeniom, które w 

liście do papieża nazywa przerażającymi. Pod koniec maja 1918 

roku papież odpisuje mu, że sprawy w końcu się ułożą i że Bóg 

sprawi, że w Rosji wzejdzie „jutrzenka wolnego i 

niepohamowanego rozwoju". Pisząc ze swojego donieckiego 

miasteczka, ojciec Neveu nie ma większych złudzeń, ale w 

swoich listach podkreśla korzyści, jakie mogą płynąć dla ka-

tolików z oddzielenia Kościoła od państwa. Nie wie jeszcze, że 

cała jego korespondencja trafi w końcu na biurko papieża. 

Chaos, który zapanował w Rosji, dla Benedykta XV jest 

przede wszystkim nieoczekiwaną okazją do wielkiego powrotu 

papiestwa na scenę międzynarodową. W maju 1915 roku Włochy 

zgodziły się przystąpić do wojny po stronie ententy, stawiając 

potajemnie warunek wyłączenia Stolicy Apostolskiej z 

przyszłych rokowań pokojowych. Pod koniec listopada 1917 roku 

Sowieci znaleźli złośliwą przyjemność w ujawnieniu ukrywanego 

artykułu 15 układu londyńskiego - podpisanego przez Rosjan, ale 

również przez Anglików i Francuzów - który wykluczał papieża z 

wielkiej gry dyplomatycznej. Tymczasem od teraz w owej grze 

papież dysponuje właśnie najmocniejszą kartą: uznaniem nowego 

państwa rosyjskiego. Biorąc pod uwagę skutki uboczne takiej 

deklaracji (poczynając od dającej się przewidzieć wściekłości 

polskich katolików), ten nieoczekiwany atut nadal należy trzymać 

w zanadrzu, by móc go wyciągnąć w odpowiedniej chwili. 

Taka jest przyczyna powściągliwości Watykanu. Jedyny 

rzymski dostojnik, który mówi trochę po rosyjsku, monsinior 

Ratti, został niedawno mianowany wizytatorem apostolskim w 

Polsce i na Litwie, ale Benedykt XV rozciąga podległe mu 

terytorium na Estonię, Łotwę i Rosję. Już we wrześniu 1918 roku 

Ratti kontaktuje się z Sowietami i prosi ich o tradycyjne 

gwarancje, by móc 
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udać się z wizytacją do katolików w Rosji, oczywiście w celu 

„czysto religijnym": chodzi o możliwość swobodnego poruszania 

się, nietykalność korespondencji itd. Odpowiedź brzmi: „Niet". 

Podróż przyszłego papieża do kraju Sowietów się nie odbędzie. 

Matactwa, męczarnie, masakry 

Niemal dokładnie w tym samym czasie dwie kolejne 

interwencje Stolicy Apostolskiej wywołują niezbyt przyjemne 

reakcje ze strony nowych władców Kremla. Najpierw, 3 lutego 

1919 roku, kardynał Gasparri, sekretarz stanu, wysyła telegram, 

w którym protestuje przeciwko nieuzasadnionemu aresztowaniu 

arcybiskupa mohylewskiego von der Roppa: sarkastyczna 

odpowiedź zawiera wyjaśnienie, że nie aresztowano samego 

dostojnika, lecz jego krewnego, i to z powodu „przemytu walut"! 

12 marca kolejny telegram adresowany do Lenina wyraża 

ubolewanie z powodu zamordowania metropolity kijowskiego 

Włodzimierza, około dwudziestu biskupów i kilkuset kapłanów 

prawosławnych: odpowiedź cynicznie zaprzecza, jakoby w ogóle 

tego rodzaju bezprawie miało miejsce, oraz - wbrew wszelkim 

dowodom - oskarża prawosławnych informatorów papieża, że 

wprowadzają go w błąd. Obydwie odpowiedzi zostaną następnie 

opublikowane w „L'Osservatore Romano", by dać czytelnikom 

przykład postępowania sowieckich władz. 

Dwa lata po przejęciu władzy przez bolszewików Rosja 

pogrąża się w straszliwej nędzy: śmierć głodowa zbiera obfite 

żniwo - mniej więcej dwa miliony ofiar. 5 sierpnia 1921 roku 

papież Benedykt XV kieruje apel do całej ludzkości w sprawie 

Rosji i proponuje udzielenie pomocy, mającej na celu 

bezpośrednie wsparcie głodujących. Propozycja zostaje przyjęta: 

Lenin wysyła do papieża swojego wieloletniego przyjaciela 

Wacława Worowskiego, szefa sowieckiego 
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przedstawicielstwa handlowego w Rzymie, by udzielił pełnomoc-

nictw misji apostolskiej, która ma udać się do samej Rosji. 

Katoliccy zwierzchnicy będą zatem mogli nawiązać bezpośrednie 

kontakty z rosyjską ludnością! Jeszcze 22 stycznia 1922 roku, na 

łożu śmierci, sędziwy papież dopytuje otaczające go osoby: 

- Czy dotarły sowieckie wizy? 

Dopiero jego następca, były nuncjusz Achille Ratti, który 6 

lutego został Piusem XI, udziela monsiniorowi Giuseppemu 

Pizzardowi, podsekretarzowi spraw zagranicznych Kościoła, peł-

nomocnictw do podpisania z przedstawicielem Lenina 

pierwszego i jedynego porozumienia, jakie kiedykolwiek zostało 

zawarte między Watykanem i państwem sowieckim. 

Byłaby to pora na odprężenie, gdyby nie to, że 23 lutego 1922 

roku ten sam Lenin podpisał dekret, nakazujący najzwyczajniej w 

świecie, „z najwyższą energią i bez litości", przejąć wszelkie 

cenne dobra należące do rosyjskich kościołów i klasztorów. W 

tajnym liście wysłanym 15 marca do „towarzysza Mołotowa" 

Lenin ujawnia podwójny cel tego posunięcia: szybko napełnić 

państwową kasę w przededniu negocjacji gospodarczych w Genui 

oraz wykorzystać tę okazję do „rozstrzelania jak największej 

liczby przedstawicieli burżuazji i kleru", by wykorzenić „wszelką 

ideę sprzeciwu na wiele dziesiątek lat"! 

Kiedy 10 kwietnia 1922 roku rozpoczyna się konferencja w 

Genui, Lenin jest już chory i sowieckiej delegacji przewodniczy 

Gieorgij Cziczerin, ludowy komisarz spraw zagranicznych. 

Cziczerin to człowiek inteligentny i wykształcony, poliglota i 

meloman: nie jest typowym bolszewikiem. Konferencja, która 

odbywa się w Palazzo San Giorgio, gromadzi dwadzieścia 

dziewięć krajów, zwycięzców i zwyciężonych z lat 1914-1918, 

tych, które skorzystały, i tych, które straciły na traktacie 

wersalskim, a jej celem jest odbudowanie na zdrowych 

podstawach powojennej gospodarki europejskiej. 

Stolica Apostolska nie znajduje się oczywiście wśród tych 

krajów, ale papież Pius XI prowadzi zręczną politykę, by mimo 

wszystko odegrać jedną z pierwszoplanowych ról w tym 

brzemiennym w skutki 
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wydarzeniu dyplomatycznym, podczas którego ważą się losy 

Europy. Arcybiskup Genui monsinior Signori, który najpierw 

ostentacyjnie zachęcał wiernych do modlitwy w intencji 

powodzenia konferencji, a potem przekazał serdeczne przesłanie 

pokoju od Piusa XI, zostaje zaproszony na ceremonię 

rozpoczęcia, a następnie na bankiet wydany przez włoskiego 

króla na pokładzie pancernika Dante Alighieri. Zaproszeni zostali 

usadzeni w porządku alfabetycznym, w związku z czym Signori 

znajduje się naprzeciwko Cziczerina: 

- Przeciwieństwa się spotykają! - komentuje humorystycznie 

Wiktor Emanuel III, zachęcając ich do wspólnego toastu. 

Zdjęcie uwieczniające tę chwilę obiega świat. 5 maja, wy-

korzystując ów medialny przyczółek, Pius XI posyła do Genui 

jednego ze swoich najlepszych dyplomatów, młodego i błysko-

tliwego Giuseppego Pizzarda, by doręczył memorandum prze-

znaczone dla szefów delegacji. Papież otwarcie wyraża w nim 

pragnienie „ponownego przyjęcia Rosji do harmonii krajów cy-

wilizowanych", oczywiście w zamian za przywrócenie w tym 

kraju wolności wyznania. Wysłannik papieża zostaje przyjęty 

przez Cziczerina w jego apartamencie w pałacu królewskim, a 

ich rozmowa trwa ponad dwie godziny. Podczas zorganizowanej 

trzy dni później konferencji prasowej reprezentant Sowietów ku 

ogólnemu zdumieniu chwali „wysoki autorytet moralny papieża". 

Oko Watykanu 

Czy tym razem lody między Watykanem i Kremlem zostały 

przełamane - mimo zasmucających wieści, które właśnie dotarły 

do Genui, o aresztowaniu patriarchy Tichona, najważniejszego 

rosyjskiego przywódcy religijnego? W latach 1922-1923 
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upragniona przez poprzedniego papieża Benedykta XV apostolska 

misja pomocy dla rosyjskiej wsi, kierowana przez jezuitę 

Edmunda Walsha i dwunastu innych księży w cywilu, znacznie 

przyczyni się do ocalenia setek tysięcy ludzi, pozwoli także 

Watykanowi zebrać cenne informacje na temat toczącej się w 

Rosji permanentnej wojny domowej, nie będzie miała jednak 

żadnego wpływu na kontekst polityczny. A kontekst ten tworzą 

arbitralne aresztowania, fingowane procesy oraz wyroki śmierci: 

aresztowani, skazywani, wydalani z kraju lub wręcz zabijani są 

nawet przedstawiciele katolickiego episkopatu, na przykład bi-

skup Konstanty Budkiewicz, którego rozstrzelano w lochach 

Łubianki w Moskwie. 

Ze strony Watykanu nie może być mowy o pośpiechu w uzna-

niu tak nieludzkiego reżimu. Nie może jednak również być mowy 

o tym, by zrywać z nim kontakty: mimo systematycznego likwi-

dowania wszystkich kanałów informacyjnych papież Pius XI wie 

teraz dokładniej niż kiedykolwiek o wszystkim, co wiąże się z 

rozwojem sytuacji na Wschodzie: o zakończeniu wojny domowej, 

o terrorze policyjnym, o Nowej Ekonomicznej Polityce, o 

początku przymusowej kolektywizacji, o głodzie... 

Od roku 1918 najważniejszym informatorem Watykanu na 

temat sowieckiej rzeczywistości jest ojciec Neveu. Ten asump-

cjonista przyjechał do Rosji w roku 1906, mając dwadzieścia 

dziewięć lat, by zostać kapelanem w szkole żeńskiej w Sankt 

Petersburgu. Od tego czasu jest w Rosji nieprzerwanie. Wysłany 

do Makiejewki, trzydziestotysięcznego ośrodka przemysłowego 

w Zagłębiu Bonieckim, mitycznej kolebce Kozaków dońskich, by 

utworzyć tam francuską parafię, jest jedynym kapłanem spoza 

Rosji, który cudem uniknął wydalenia lub uwięzienia. 

Pewnego wiosennego dnia 1919 roku w wojskowym porcie 

Taganrog nad Morzem Azowskim ojciec Neveu spotyka 

kapelana brytyjskiej marynarki wojennej, benedyktyna i szpiega 

w jednej osobie, który przekazuje mu życzenie delegata 

apostolskiego ze Stambułu: 
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- Niech ojciec pilnie śledzi to, co się dzieje w Rosji w zakre-

sie religijnym, to ważne dla przyszłości. Oczy Rzymu są zwró-

cone na ten kraj! 

Neveu doskonale mówi po rosyjsku i ma trzynastoletnie do-

świadczenie pracy w Rosji. Poznał ten kraj za caratu, przeżył 

wojnę, rewolucję, zaznał bolszewizmu. Obdarzony prawdziwym 

talentem do obserwacji, dobrym wyczuciem politycznym oraz 

żywym i precyzyjnym piórem, w latach 1922-1925 pisze setki 

przejmujących listów na temat życia w Związku Radzieckim, a 

wszystkie one trafią do rąk papieża. W maju 1922 roku panujący 

w kraju głód sprawia, że głos ojca Neveu brzmi mocniej: „Panie, 

czyż nikt się nie znajdzie, by przyjść z pomocą temu biednemu 

ludowi? Przecież w Europie wszyscy dobrze wiedzą, jak bardzo 

cierpi Rosja!" 

Ojciec Neveu i papież Pius XI, każdy na swoim miejscu, dzielili 

jedną troskę, jedno zmartwienie: jak zapewnić ciągłość duszpaster-

ską na tym olbrzymim terytorium, gdzie miliony wiernych są po-

zbawione kapłanów i sakramentów i gdzie nie ma już ani jednego 

sprawującego swoje funkcje biskupa katolickiego - ani obrządku 

łacińskiego, ani wschodniego? Ze swojej parafii w Makiejewce 

Neveu kieruje do Ojca Świętego poruszające i pełne trwogi woła-

nie: „Gdyby Wasza Świątobliwość widział tę odrażającą amoral-

ność, tę piekielną propagandę bezbożności, zdumiony byłby Wasza 

Świątobliwość, że można znaleźć jeszcze tyle dusz wiernych Bogu 

swoich ojców!". 

Ojciec Neveu wielokrotnie śle do Piusa XI pełne szacunku 

prośby, by papież zrobił wszystko dla uznania państwa sowiec-

kiego, choćby jedyną korzyścią z tego miało być przywrócenie po-

zwolenia na druk książek religijnych. Z tego powodu oszczędzają 

go agenci GPU - jak należy się domyślać, również oni słuchają 

tych jego rad, czytając każdy jego list. 
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Rokowania? Po co? 

Wiosną 1924 roku Sowieci podejmują decyzje o wyciągnięciu 

biskupa Jana Cieplaka z więzienia, w którym gnił od ponad roku, i 

o wydaleniu go manu militari na Łotwę. Biskup pomocniczy 

Mohylewa, który ledwie uniknął zbiorowej egzekucji, był ostatnim 

żyjącym jeszcze na sowieckim terytorium biskupem katolickim. 

Pius XI widzi zatem, że całkowicie znika możliwość oficjalnych 

kontaktów z przywódcami Związku Radzieckiego. 

Papież postanawia wówczas przystąpić do tajnych, bezpośred-

nich rozmów z sowieckimi władzami. Na marginesie konferencji 

w Genui Związek Radziecki podpisał z Niemcami traktat, nuncjusz 

apostolski w Niemczech monsinior Pacelli wydaje się najodpowied-

niejszym pośrednikiem do przeprowadzenia tej sprawy. Ów ko-

ścielny dyplomata, który właśnie spędził siedem lat w Monachium, 

w sierpniu 1924 roku obejmuje placówkę w Berlinie. 

Zgodnie z przewidywaniami 2 lutego 1925 roku sowiecki 

ambasador Nikołaj Krestinski powiadamia Pacellego, że zgadza 

się omówić kwestię obecności biskupów katolickich w Związku 

Radzieckim, rząd zobowiązał go do uzyskania uznania dyploma-

tycznego jego kraju przez Stolicę Apostolską. Rozmowy Pacelli -

Krestinski rozpoczynają się, z końcem lutego następuje przerwa, 

a potem zostają wznowione jesienią. 6 października w drodze do 

Baden-Baden, dokąd udaje się na leczenie, minister Cziczerin po-

tajemnie spotyka się z nuncjuszem. Zostają potwierdzone warunki 

rokowań: wolna ręka dla papieża w zakresie mianowania katolic-

kich biskupów - z zastrzeżeniem wymogu oświadczenia o lojal-

ności wobec reżimu - w zamian za oficjalne uznanie Związku 

Radzieckiego. Jean Herbette, ambasador Francji, który właśnie 

rozpoczął pracę w Moskwie, dowiaduje się od Cziczerina przy de-

serze, że Watykan jest nieco zbyt „wymagający" - ale w tej roz-

mowie, przeprowadzonej celowo, by została przekazana dalej, nie 

ma podstępu. 
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A potem... już nic. Cisza. Śmierć Lenina wywołuje straszliwe 

walki o władzę, które najwyraźniej absorbują całą energię rządzą-

cych w Związku Radzieckim. W szczególności Krestinski jest podej-

rzewany o trockizm przez Stalina, sekretarza generalnego partii, któ-

rego władza wraz z upływem czasu się umacnia. W lutym 1926 roku, 

podczas pewnego bankietu w Berlinie, Cziczerin powiadamia swo-

jego ambasadora, że sprawa jest w toku, że różnice zdań nie wydają 

się nieprzezwyciężalne, że przygotowywany jest okólnik... 

Dla monsiniora Pacellego jest to potwierdzenie, że nie można 

ufać komunistom. Nuncjusz przekazuje sprawozdanie Piusowi XI, 

który się niecierpliwi. 4 marca papież w wielkiej tajemnicy wzywa 

ojca Gervais'go Quenarda, przełożonego generalnego asumpcjoni-

stów. Quenard dobrze zna Rosję, ponieważ przed rewolucją pełnił 

tam posługę kapłańską, i regularnie koresponduje z ojcem Neveu. 

Pytanie papieża brzmi, czy proboszcz z Makiejewki nie byłby uży-

teczniejszy w Moskwie? I czy nie byłby dobrym biskupem? 

Odpowiedź jest pozytywna. Teraz trzeba jeszcze konsekrować 

przyszłego biskupa! Ojciec Neveu napisał właśnie w styczniu do 

swojego przełożonego długi list: jeśli nadal katolikom będzie bra-

kowało pasterzy, katechizmów, seminariów, „będzie to oznaczać 

powolną, lecz pewną śmierć katolicyzmu łacińskiego". Ton listu 

jest rozpaczliwy: „Mimo wszystko mam nadzieję, że w Rzymie 

nikt nie chce takiego nieszczęścia!". 

Biskup u Sowietów 

Papież podejmuje wówczas historyczną decyzję, o której niewiele 

było wiadomo, dopóki w ostatnim czasie tej niewiarygodnej 

sprawy nie zbadał ojciec Antoine Wenger, były redaktor naczelny 

„La Croix" i wielki znawca Rosji. Pius XI postanowił: skoro nie da 
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się nakłonić sowieckiego rządu, by spojrzał przychylnym okiem 

na przywrócenie hierarchii katolickiej na swoim terytorium, to 

przywróćmy ją potajemnie! 

W ten sposób papież rzuca skrycie ogromne wyzwanie 

Kremlowi. Dość szalone to przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, 

że GPU jest w Związku Radzieckim wszechobecne, że jego 

agenci śledzą każdego wiejskiego popa i że jego 

„zdemaskowane" ofiary dostają za swoją odwagę lub naiwność 

kulę w łeb. Papież Ratti wie, że podejmuje olbrzymie ryzyko. Ale 

zna ten kraj. A stawka jest tak wielka, że naprawdę nie ma 

wyboru. 

Kardynał Gasparri, którego papież wtajemniczył w swój za-

miar, zaczyna od puszczenia w obieg plotki: w razie gdyby rząd 

radziecki udzielił zezwolenia na konsekrację nowego biskupa, 

papież mógłby zlecić to zadanie byłemu ordynariuszowi 

Tyraspolu, sie-demdziesięciosiedmioletniemu biskupowi 

Antonowi Johannesowi Zerrowi, który mieszka jako emeryt na 

Krymie, niedaleko Odessy. Wiadomość ta za pośrednictwem 

ambasady francuskiej w Moskwie dociera do uszu ojca Neveu, 

który podrwiwa. 

- To nie młodzieniaszek! 

Jednakże wiek czcigodnego biskupa Zerra nie ma znaczenia: 

pogłoska jest fałszywa. Prawdziwy człowiek papieża, w którym 

Pius XI pokłada wszystkie swoje tajemne nadzieje, nazywa się 

Michel dHerbigny, ma czterdzieści sześć lat i nie jest jeszcze na-

wet biskupem. 

Urodzony w Lille, jest wyróżniającym się jezuitą, wykładowcą 

filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

Podczas jednej z audiencji Benedykt XV zasugerował mu, by 

„pracował dla Rosji". D'Herbigny poszedł w tym kierunku, stał 

się dobrym znawcą tematu - do tego stopnia, że w październiku 

1922 roku Towarzystwo Jezusowe powierzyło mu pieczę nad 

Papieskim Instytutem Wschodnim. Z tego powodu odbył wiele 

misji po Europie - wśród nich na szczególną uwagę zasługuje 

podróż do Berlina (gdzie żyje wówczas na emigracji około 

dwustu tysięcy Rosjan), która umożliwiła mu poznanie nuncju- 
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sza Pacellego. We wrześniu 1925 roku wykorzystuje nadarzającą 

się okazję - oficjalne zaproszenie patriarchatu - by uczestniczyć 

w Moskwie w drugim synodzie oficjalnego Kościoła prawosław-

nego. Szczęśliwie uzyskana wiza „wypoczynkowa i naukowa" 

pozwala mu normalnie poruszać się po Związku Radzieckim od 4 

do 20 października. To niczym rekonesans spadochroniarza 

przygotowującego się do nocnego skoku... 

Sam Neveu niczego się nie domyśla. Gorzej: jesienią 1925 

roku po otrzymaniu krótkiej broszury opracowanej po podróży 

przez ojca dHerbignyego, pisze do jednego z adresatów swoich 

listów, że „pięknych rzeczy się z niej dowiedział: ojciec 

dHerbigny przyjechał do Związku Radzieckiego na wycieczkę. 

Tymczasem jezuici nie mają tu nawet domu!". Następnie 

proboszcz z Makiejewki kpi sobie z „tych informatorów, którzy 

przyjeżdżają do kraju na cztery dni, a potem wygłaszają na jego 

temat długie tyrady...". 

We wtorek 9 lutego 1926 roku ojciec dHerbigny otrzymuje od 

papieża ustne polecenie, któremu nie może się sprzeciwić. Jego 

misja jest absolutnie tajna. Motuproprio z 10 marca udzieli mu 

koniecznych pełnomocnictw. Jest to misja „w celach nam 

znanych" -wyjaśnia jedynie papież, który sporządził dwie wersje 

tekstu: nazywając „papieskiego delegata na teren Rosji", jedna z 

nich mówi o „ojcu" dHerbignym, druga o „monsiniorze" 

dHerbignym. Tego samego dnia Sekretariat Stanu, nadal w 

tajemnicy, publikuje plan całkowitej reorganizacji hierarchii 

katolickiej w Związku Radzieckim i powierza Michelowi 

dHerbignyemu zadanie przeprowadzenia wszystkich 

przewidzianych w nim konsekracji biskupich. 

Niewiele brakowało, a tajny delegat Piusa XI w ogóle by w 

swoją misję nie wyruszył. Konsulat sowiecki w Paryżu odmawia 

wydania wizy człowiekowi Kościoła posługującemu się pasz-

portem dyplomatycznym - nie dlatego, że dziwne wydaje się, iż 

ma zostać wysłany do Związku Radzieckiego na „inspekcję fran-

cuskich dóbr religijnych znacjonalizowanych przez Sowietów 
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w 1918 roku" (sic!), lecz dlatego, że konsulat nie chce 

dokonywać żadnego oficjalnego aktu dotyczącego kapłana: 

rozdział Kościoła i państwa zobowiązuje! Radzieckie 

przedstawicielstwo żąda, by ojciec dHerbigny posługiwał się 

zwykłym paszportem. 

Pod nosem GPU 

W poniedziałek 19 kwietnia, w pierwszy dzień Wielkiego 

Tygodnia, Michel dHerbigny zatrzymuje się w Berlinie, gdzie 

Pacelli wszystko zorganizował: na zakończenie mszy odprawio-

nej w kaplicy nuncjatury przy zamkniętych drzwiach i w obec-

ności sekretarza jako jedynego świadka przyszły papież przystę-

puje do konsekracji biskupiej swojego gościa, który jeszcze tego 

samego wieczora wsiądzie do pociągu do Moskwy przez Rygę. W 

sowieckiej stolicy, gdzie zatrzymuje się w hotelu Moskwa, na-

tychmiast wtajemnicza w całą sprawę francuskiego ambasadora 

Jeana Herbettea. Dyplomata od razu pojmuje, że hierarchia kato-

licka w Związku Radzieckim nie zostanie, jak mu wcześniej mó-

wiono, odtworzona przez miłego staruszka, który pędzi spokojne 

dni na Krymie. 

Herbette wezwał ojca Neveu do Moskwy, ale nie podał mu 

celu tej wyprawy. DHerbigny z kolei powołał dwie osoby na 

świadków konsekracji biskupiej: Alice Ott, administratorkę ko-

ścioła Świętego Ludwika (Saint-Louis-des-Francais), oraz po-

rucznika Bergerę, attache wojskowego ambasady Włoch, którego 

polecił mu osobiście Pius XI: porucznik był jednym z najlep-

szych przyjaciół papieża w czasach, kiedy nuncjusz Ratti prze-

bywał na placówce w Warszawie. Drzwi kościoła są starannie 

zamknięte. Kościół Świętego Ludwika znajduje się przy ulicy 

Łubianka, dokładnie na wprost budynku GPU: jeśli jest jakieś 
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miejsce, w którym nie należy spiskować przeciwko reżimowi, to 

jest nim właśnie ten kościół! 

Wszystko gotowe do ceremonii. Jednak ojca Neveu wciąż nie 

ma: kolejne telefony ambasadora zwróciły uwagę GPU, które 

wzywa proboszcza Makiejewki na rutynowe przesłuchania, co 

znacznie opóźnia jego przyjazd. Zaniepokojony dHerbigny 

zastanawia się, czy nie został już zdemaskowany przez policję 

polityczną. W końcu ojciec Neveu dociera do Moskwy w środę 

21 kwietnia rano ubrany w skórzaną marynarkę i spodnie: zostaje 

wyświęcony na biskupa, zanim udaje mu się zrozumieć do końca, 

co się dzieje! „Przez osiem godzin nie mogłem zmrużyć oka" - 

będzie pisał, jeszcze wzruszony, do przełożonego 

asumpcjonistów i doda do swojego podpisu maleńki biskupi 

krzyżyk, prosząc zwierzchnika, by nie rozgłosił wieści o jego 

konsekracji jakimś nierozważnym artykułem na łamach „La 

Croix"! 

Następnego dnia specjalny wysłannik Ojca Świętego wyrusza 

do Charkowa na Ukrainie, gdzie mianuje sędziwego księdza 

Ugina administratorem apostolskim, następnie do Odessy, wciąż 

pod pretekstem przeprowadzania inspekcji francuskich 

kościołów. Odwiedza Kijów, Mohylew, Witebsk, Leningrad, 

gdzie trochę czasu zajmuje mu przekonanie młodego księdza 

Bolesława Sloskansa, wikariusza polskiej parafii: on i Aleksander 

Frison, proboszcz z Symferopolu na Krymie, zostaną w końcu 

konsekrowani 10 maja, podczas drugiej ceremonii w kościele 

Świętego Ludwika w Moskwie, z zachowaniem absolutnej 

dyskrecji. Wróciwszy przez Berlin i Zurych, biskup dHerbigny 

zostaje 25 maja przyjęty przez Piusa XI, który chce się 

dowiedzieć wszystkiego o jego długiej podróży... 

Obaj są zgodni: tajny wysłannik papieża powinien jak 

najszybciej wrócić do Związku Radzieckiego, by dopełnić dzieła, 

zanim będzie za późno. W lipcu Michel dHerbigny otrzymuje 

wizę do Moskwy, skąd wypuszcza się do Leningradu, by 

konsekrować tam księdza Antoniego Małeckiego, dawniej 

wikariusza generalnego Mohylewa, wykorzystując jako pretekst 

wizytę na targach w Niżnim Nowogrodzie. Czy policja polityczna 

dała się zwieść? Być może. 
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Ale nie na długo. Tyle że strategia przyjęta przez Piusa XI nie po-

lega na tym, by bawić się w szpiegów ad vitam aeternam. 15 

sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

Michel d'Her-bigny odprawia w moskiewskim kościele Świętego 

Ludwika sumę: ubrany w purpurową sutannę, z mitrą na głowie i 

krzyżem pasterskim w dłoni. Wywołuje sensację, zwłaszcza gdy 

zapowiada rychłe wprowadzenie na urząd administratora 

apostolskiego w Moskwie. 

GPU zostaje oczywiście natychmiast powiadomione, że u mo-

skiewskich katolików dzieją się dziwne rzeczy. Czy to zbieg oko-

liczności? 31 sierpnia ojcu dHerbignyemu odmawia się zgody na 

wyjazd do Odessy (zamierzał założyć tam seminarium) i przeka-

zuje się nakaz opuszczenia terytorium Związku Radzieckiego z 

powodu wygaśnięcia wizy. Jakiś urzędnik niższego szczebla 

przedłuża mu wizę do 6 września, co pozwala mu zaledwie na 

wprowadzenie na urząd biskupa Neveu, który z chwilą dotarcia 

do stolicy również zostaje wezwany przez policję. W działaniach 

służb odpowiedzialnych za pilnowanie tych dwóch ludzi daje się 

zauważyć pewną nerwowość, ale nie ma żadnej poważnej reakcji. 

W końcu dHerbigny opuszcza Związek Radziecki 8 września 

1926 roku. Już nigdy nie postawi nogi w tym kraju. 

Trzy dni później w Berlinie monsinior Pacelli otrzymuje 

wreszcie od swojego sowieckiego kolegi projekt okólnika, 

mającego określać sytuację Kościoła katolickiego w Związku 

Radzieckim. Rezultat długich miesięcy milczących rokowań jest 

przygnębiający: Kościół katolicki nie będzie miał ani osobowości 

prawnej, ani prawa posiadania nieruchomości, ani zezwolenia na 

nauczanie. Tak zadekretował sowiecki rząd, stanowczo wrogi 

wobec wszelkiej religijnej i obcej działalności na swoim 

terytorium. 

Ambasador Herbette przekona się, jak trudno wyjść z tego 

impasu, kiedy 22 stycznia 1927 roku spotka się z Aleksiejem 

Rykowem, przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych. 

- Papież - napomina Ryków - sprzymierza się z prawosław-

nymi na wygnaniu i działa na rzecz przywrócenia monarchii w 

Związku Radzieckim! 
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- Papież - ripostuje ambasador - chce przede wszystkim poło-

żyć kres sytuacji, w której wierni w Związku Radzieckim są rzą-

dzeni w dziedzinie religijnej z zagranicy! 

Daremny trud. Chociaż w Berlinie dialog między Pacellim i 

Krestinskim nadal trwa, jest to dialog głuchych. Już sam fakt tak 

miernych wyników rozmów dyplomatycznych usprawiedliwia zde-

cydowane i zuchwałe posunięcie papieża z minionego lata. podob-

nie jak za dawnych dobrych czasów caratu, ale z innych tym razem 

powodów, Kościół katolicki nie ma już w Związku Radzieckim żad-

nych praw - i będzie tak przez długi czas. Przynajmniej zatem ma 

tam teraz biskupów, którzy mogą przygotować wiernych na nadcho-

dzące czasy. 

A będą to czasy tragiczne - wszyscy ci podzienini i odważni pa-

sterze po kolei znikną: ksiądz Ilgin zostanie w grudniu 1926 roku 

aresztowany, po czym wywieziony do gułagu; biskup Sloskans 

zostanie aresztowany w sierpniu 1927 roku i również zesłany na 

Syberię; biskup Frison, któremu ograniczono swobodę poruszania 

się, zostanie rozstrzelany w czerwcu 1937 roku; ojciec Małecki zo-

stanie aresztowany w maju 1927 roku, po czym zesłany do gułagu; 

Leonid Fiodorów, egzarcha greckokatolicki, który trzy lata spędzi 

w więzieniu, zostanie w końcu skazany w czerwcu 1926 roku na 

gułag i umrze z wyczerpania w roku 1935. Nawet niesamowity 

biskup Neveu, który w cudowny sposób zostanie oszczędzony 

przez sowieckie władze, wielokrotnie będzie doświadczał szykan 

z powodu piastowanego urzędu, a kiedy w sierpniu 1936 wybierze 

się w podróż do Paryża i Rzymu, nie uzyska już wizy powrotnej i 

nigdy więcej nie ujrzy Związku Radzieckiego. 

Tej dramatycznej przyszłości nie można było oczywiście prze-

widzieć. 3 lutego 1937 roku w Rzymie Pius XI, blady i osłabiony 

przez chorobę, bardzo wzruszony przyjmuje biskupa Neveu na 

prywatnej audiencji w wielkim salonie Pałacu Apostolskiego. Ich 

spotkanie trwa ponad godzinę. Kiedy Neveu żegna się na klęcz-

kach, tonie we łzach. Sam papież, który przecież potrafi panować 

nad emocjami, nie może powstrzymać się od płaczu. 
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„Niech żyje papież! Niech żyje duce!" 

Dlaczego Państwo Watykańskie 

zostało utworzone przez Mussoliniego 



Kościół Piotrowy powinien przyjąć własną przeszłość - 

albo wykopie sobie grób. 

Kardynał Eugenio Pacelli, 1936 

Rzym, 11 lutego 1929 roku. Jak co dzień, w południe rozlega 

się wielki dzwon Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Jednak w 

ten deszczowy poniedziałek dźwięk dzwonu wywołuje dreszcz u 

setek gorączkowo oczekujących przed Pałacem Apostolskim 

osób, otoczonych kordonem carabinieri. Jest tam kilku 

kościelnych dostojników, księży, wielu kleryków i rzymskich 

gapiów, a wszyscy z wielkim przejęciem myślą tym, co dzieje się 

wewnątrz budynku. 

O godzinie 10.45 do pałacu wszedł kardynał Piętro Gasparri, 

sekretarz stanu papieża Piusa XI, a towarzyszył mu jego 

współpracownik, monsinior Borgognini-Duca. W ślad za nimi 

weszło tam kilka innych wybitnych osobistości, jedni w 

kardynalskich nakryciach głowy zwanych galero, inni w 

okolicznościowych wysokich cylindrach. O 11.35 przed pałacem 

zatrzymała się wielka limuzyna, z której wysiadł sam premier 

Benito Mussolini, po czym i on wszedł do budynku w 

towarzystwie trzech członków swojego rządu - był wśród nich 

minister sprawiedliwości Alfredo Rocco. Po przejściu sali 

muzeum misyjnego weszli do sali soborowej i zajęli miejsca za 

długim prostokątnym stołem, przy którym mieli odczytać, 

podpisać i wymienić szereg dokumentów. Przed dwoma 

sygnatariuszami płonie smukła świeca. Po prawej premier w 

krawacie, w koszuli z łamanym kołnierzykiem; po lewej sekretarz 

stanu w czerwonej pelerynce i kardynalskim birecie. Mussolini i 

Gasparri - „U Duce e U Cardinale\ jak napiszą włoskie dzienniki - 

reprezentują odpowiednio króla Wiktora Emanuela III 
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i papieża Piusa XI. Operator kamery i kilku fotografów 

uwieczniają ten moment, który dziennik „Corriere dltalia" nazwie 

„uroczystą chwilą". 

Na zakończenie wymiany dokumentów kardynał Gasparri 

dyskretnie roni łzę - sędziwy dostojnik jest uczuciowy i łatwo 

płacze - po czym uroczyście ofiarowuje Mussoliniemu złote 

pióro, które posłużyło do złożenia historycznego podpisu. 

Ceremonia trwała dwadzieścia minut. Na zewnątrz jakiś 

dziennikarz wyjaśnia gapiom, że jest to konkordat. Czy to ten 

słynny konkordat, na który oczekiwano z nadzieją od tak dawna i 

który w końcu ureguluje stosunki między Włochami a Stolicą 

Apostolską? Czy miałoby to oznaczać, że papież nie jest już 

„więźniem" w Watykanie? Tuż przy balustradzie jakiś kleryk 

zaczyna odczytywać komunikat, który właśnie mu przekazano. 

Tłum się porusza, potem wybucha radością. Księża ze łzami w 

oczach padają na bruku na kolana w akcie dziękczynienia. 

Wkrótce zgromadzeni intonują Te Darni. Radość jest nie do 

opisania: 

- Viva U papa! Viva Savoia! Viva Mussolini! 

Wśród takiego właśnie szalonego aplauzu o 12.40 Gasparri i 

Mussolini wsiadają do samochodów. Kardynał jest napuszony. 

Premier - rozpromieniony. Mają prawo tak się zachowywać. Trzy 

podpisane tego dnia na Lateranie dokumenty kładą kres „kwestii 

rzymskiej", która od sześćdziesięciu lat marginalizowała 

publiczną działalność Stolicy Apostolskiej i zatruwała włoskie 

życie polityczne. Od tej chwili papież rzeczywiście dysponuje 

władzą doczesną, symbolizowaną przez pewną nowość: Citta del 

Yaticano, Państwo Watykańskie. 

Cień Konstantyna 

Władza doczesna papieża sięga IV wieku. Dokładnie, datuje 

się od wyjazdu Konstantyna Wielkiego do Bizancjum, nowej 

stolicy cesarstwa rzymskiego. Papież, pozostawiony w Rzymie, 

z dala od dających ochronę wojsk cesarskich, musiał sam stawiać 

czoła najazdom barbarzyńców, od Alaryka do Attyli, do czasu aż 



wezwał na pomoc swoich potężnych frankońskich sąsiadów, by 

bronili jego terytorium przed ostrogockimi czy lom-bardzkimi 

najeźdźcami. W roku 800 Karol Wielki, obrońca papieża, uzyskał 

dzięki temu cesarską koronę, a w zamian uznał państwo Stolicy 

Świętej, odrębne od „Świętego" Cesarstwa Rzymskiego Narodu 

Niemieckiego i wkrótce mające stać się jego rywalem. 

Kiedy istnieją dwie władze najwyższe, zawsze jest o jedną za 

dużo. Będzie nią albo duchowieństwo, albo cesarstwo. 

Śmiertelna walka, która z powodu braku żołnierzy nie wywiązała 

się między papieżem a Konstantynem, teraz zostaje wydana 

nowym kandydatom do panowania nad światem - Ottonowi 

Wielkiemu, Fryderykowi Barbarossie - aż do chwili gdy papież 

Grzegorz VII, obrońca Wiecznego Miasta, strażnik grobów 

apostołów, zmusi ich cesarskiego następcę Henryka IV, by 

przybył do Kanossy, poddał się mu i błagał na klęczkach o jego 

apostolskie przebaczenie. 

Słynny epizod z Kanossy (1077) stał się dla kolejnych 

papieży lekcją-, jedyną gwarancją ich suwerenności, wyłącznym 

uzasadnieniem ich politycznego bytu jest to terytorium, którym 

dysponują, a którego powierzchnia w gruncie rzeczy ma 

niewielkie znaczenie - liczne donacje, których beneficjentem 

będzie w ciągu tysiąca lat papiestwo, nie zapobiegną jego 

unicestwieniu w roku 1870 w wyniku jednej tylko kampanii... 

W połowie XIX wieku w całej Europie rośnie poczucie tożsa-

mości narodowej. Na Półwyspie Apenińskim kolejne sukcesy 

święci organizacja Młode Włochy, którą kieruje Giuseppe 

Mazzini, a zjednoczenie Włoch wydaje się nieuniknione. Zresztą 

wybrany w roku 1846 nowy papież-król, który przyjął imię Pius 

IX, jawi się liberalnym patriotą: w podległym sobie Państwie 

Kościelnym mnoży reformy, idąc z duchem czasu i w kierunku 

wyznaczanym przez risorgimento: szeroko zakrojona amnestia, 

zgoda na działalność kół 
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politycznych, wolność prasy, zgromadzenie doradcze. Korzystają 

z tego jednak jego przeciwnicy, zwłaszcza tajne stowarzyszenia, 

karbonariusze, wolnomularze, którzy w Państwie Kościelnym 

upatrują główną przeszkodę dla włoskiego zjednoczenia i dla 

których papież jest zaprzysięgłym wrogiem, kimś, kogo należy 

pokonać. 

Kiedy rozruchy dwukrotnie docierają do Rzymu, Pius IX za-

wdzięcza swoje ocalenie jedynie wojskom cesarstwa austriac-

kiego (w roku 1831, kiedy nie był jeszcze papieżem), a następnie 

armii księcia Napoleona (w roku 1849): Francuzi nie są przeciwni 

liberalizmowi głoszonemu przez włoskich patriotów, bynajmniej, 

nie chcą jednak pozwolić cesarzowi Franciszkowi Józefowi za-

garnąć tego, co pozostało z Państwa Kościelnego! W trakcie tej 

toczonej na arenie międzynarodowej rywalizacji wielkich mo-

carstw z biegiem lat umacnia się pozycja Królestwa Piemontu - z 

jego monarchą Wiktorem Emanuelem i jego ministrem 

Cavourem. 

Kiedy zatem we wrześniu 1870 roku, w pełni obrad I Soboru 

Watykańskiego, francuskie wojska cesarskie w wielkim pośpie-

chu opuszczają Rzym po klęsce Francuzów pod Sedanem, król 

Piemontu, który w roku 1861 został królem Włoch, ogłasza - nie-

mal wbrew sobie - że od tej chwili on jeden odpowiada za porzą-

dek na całym włoskim terytorium oraz - przy okazji - za „obronę 

Stolicy Apostolskiej". 

Czytając królewski list potwierdzający dobre zamiary 

nowego władcy, papież reaguje słowami: 

- Belłe parole ma brutifatti! 

„Okrutne czyny". Ma rację. 20 września 1870 roku prawie sie-

demdziesiąt tysięcy piemonckich kanonierów i piechurów pod 

dowództwem generała Cadorny wkracza do miasta przez wyłom 

obok Porta Pia. Papież Pius IX nie stawia oporu, jego oddziały - 

dziesięć tysięcy ludzi pod dowództwem generała Kanzlera - 

wywieszają białą flagę, podczas gdy sam papież zamyka się w 

Watykanie i dobrowolnie ogłasza się więźniem. 
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- Panowie, jesteście świadkami, że ustępuję wobec 

przemocy. Począwszy od tej chwili, papież jest więźniem 

Wiktora Emanuela! 

Jeszcze tego samego wieczoru papież kreśli pospiesznie kilka 

słów do swojego bratanka Luigiego: „Drogi bratanku, wszystko 

skończone! Nie mając wolności, nie można rządzić Kościołem. 

Módlcie się wszyscy za mnie!". 

„Ustawa gwarancyjna" 

„Wyzwolenie" Rzymu to ostatni akt włoskiego zjednoczenia: 

2 października w wyniku plebiscytu Rzym zostanie uznany za 

stolicę Królestwa Włoch. Jednak przed władcami zjednoczonych 

Włoch staje pilne pytanie: co zrobić z papieżem? Nie można wy-

gnać głowy Kościoła katolickiego, nie można jej zamknąć ani 

sprawić, by zniknęła, tym bardziej że papież jest biskupem 

Rzymu! Poza tym nawet najbardziej antypapieski republikanin na 

półwyspie nie może zanegować, że Rzym wiele zawdzięcza 

papiestwu w zakresie kultury, prestiżu i bogactwa. 

Zmarły w roku 1861 Cavour zalecał jeszcze niedawno 

„wolny Kościół w wolnym państwie". Kierowany przez 

Giovanniego Lanzę rząd bardzo szybko opracowuje tekst 

inspirowany tymi zasadami, wyważony i pełen szacunku, który 

wkrótce zostaje wcielony w życie dzięki „ustawie gwarancyjnej", 

opublikowanej w „Gazzetta Ufficiale" z 13 maja 1871 roku. 

Ustawa ta zapewnia papieżowi, osobie świętej i nietykalnej, 

niezależność; Stolicy Apostolskiej gwarantuje eksteryto-rialność; 

dyplomatom przy Stolicy Apostolskiej przyznaje immunitet 

dyplomatyczny; kontakty papieża z katolickim światem będą się 

dokonywały bez najmniejszej ingerencji włoskiego rządu; papież 

nadal korzysta z watykańskich pałaców, w tym 
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także ze swojej letniej rezydencji Castel Gandolfo, a wszystkie 

one znajdują się pod ochroną włoskiej policji, wojska i sądów; na 

potrzeby Ojca Świętego zostaje przyznana znaczna coroczna renta 

(3,2 miliona lirów). Oburzona Stolica Apostolska może sobie brać 

na świadka resztę świata i ubolewać z powodu tej „gorszącej 

uzurpacji", tego „potwornego rabunku" - w dziejach znane były 

już boleśniejsze i szybciej przeprowadzane tego typu działania! 

Dlaczego zatem Pius IX przyjmuje tak negatywną postawę, 

ekskomunikując przy okazji króla Wiktora Emanuela II, jego rząd 

i parlament? Ponieważ mimo pozorów korzyści, jakie daje 

„ustawa gwarancyjna", ma ona jedną głęboko ukrytą wadę: 

zawarte w niej przywileje zostały nadane jednostronnie przez 

władzę cywilną, która może w każdej chwili zmienić swoje 

warunki. Ustawa ta skazuje następcę Piotra na łaskę zmieniającej 

się większości parlamentarnej albo uzależnia go od odrażających 

targów między stronnictwami. Jest zatem nie do przyjęcia, co 

Pius IX ogłasza uroczyście już 15 maja, dwa dni po 

opublikowaniu ustawy, w encyklice zatytułowanej Ubi nos. 

Dla papieża jest to sprawa zasad i godności. Nie ma mowy, by 

postawił stopę na ziemi, do której prawo własności zostało mu 

zabrane siłą! Pozostanie zatem zamknięty w swoich 

apartamentach przy Bazylice Świętego Piotra. Na zaofiarowaną 

mu teoretyczną wolność papież odpowiada pozornym 

uwięzieniem się. Jednak te gesty są mocniejsze i mają większą 

siłę nacisku niż całe plutony żołnierzy: przez kolejne pół wieku 

rząd włoski będzie jednostronnie stosował swoją ustawę, a 

papieże nie przestaną jej uporczywie ignorować. 

Pius IX zakazuje włoskim wiernym wszelkiego uczestnictwa 

w życiu politycznym tego bezbożnego i uzurpatorskiego 

państwa: katolicy nie będą „neeletti, neelettoń'. Nie będą 

wybierani, nie będą też wybierali - nie będą uzyskiwali ani 

mandatów wyborczych, ani zatrudnienia w urzędach 

publicznych. Paradoks wynikający z tej reguły, nazwanej non 

expedit, polega na tym, że pozostawia 
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ona włoską politykę wyłącznie w rękach przeciwników Kościoła, 

a dzieje się to w epoce, kiedy w całej Europie aż huczy od 

rewolucji. Jednak Pius IX nie ma wyboru. 

Jego następca Leon XIII na nowo zdecydowanie formułuje 

owo potępienie w encyklice Inscrutabili z 21 kwietnia 1878 roku, 

kilka tygodni po swoim wyborze. W najmniejszym stopniu nie 

przeszkadza to temu bardzo zaangażowanemu politycznie 

papieżowi tak kierować Kościołem, by odgrywał on w skali 

światowej nadzwyczajną rolę dyplomatyczną i ekumeniczną - 

wystarczy wspomnieć przyłączenie się francuskich katolików do 

Republiki albo ogłoszenie nauki społecznej Kościoła - jakby 

chcąc podkreślić, że duchowe znaczenie Stolicy Apostolskiej nie 

zależy od jej formalnego uznania przez tę czy inną ziemską 

władzę. Dzięki swej zręczności Leon XIII dokonuje cudów od 

Londynu do Sankt Petersburga. Nawet we Francji stwierdzenia, 

że Stolica Apostolska już nie istnieje, wygłaszają jedynie 

najbardziej antyklerykalni radykalni deputowani, jak Francois 

Raspail, albo... dzieci markizy de Plessis-Belliere, która zmarła w 

roku 1890, zapisując swoją fortunę najwyższemu pasterzowi, ku 

wielkiemu żalowi własnych spadkobierców. 

W Rzymie w wysokich sferach utrzymuje się podział na dwie 

części: z jednej strony „biali" (sprzyjający królowi), z drugiej 

„czarni" (sprzyjający papieżowi). W stosunkach między 

Kwirynałem a Watykanem po okresach wrogości następują 

okresy zbliżenia, po gestach dobrej woli - napady antykleryka-

lizmu. Rząd włoski usuwa krzyż górujący nad Kapitolem, roz-

wiązuje ponad sto wspólnot zakonnych, zamyka dwieście ko-

ściołów, hałaśliwie odsłania pomnik zbuntowanego mnicha 

Giordana Bruna, mnoży obraźliwe gesty. 13 lipca 1881 roku 

zachęca ludność Rzymu do tego, by wrzucić szczątki Piusa IX do 

Tybru - tylko o włos udaje im się uniknąć tego losu. Jakiż jednak 

głęboki szacunek żywi w sobie ten sam młody rzymski lud, kiedy 

kilka lat później, zgromadzony na brzegu Tybru i wzdłuż Borgo, 

patrzy na Jego Wysokość cesarza Wilhelma II, 
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który z wielką pompą i pod eskortą wojska składa wizytę naj-

wyższemu pasterzowi! 

Papieże Pius X (1903-1914) i Benedykt XV (1914-1922) będą 

się trzymać tej samej rewindykacyjnej i nieprzejednanej linii bez 

względu na wszystko i wbrew wszystkiemu, za każdym razem 

podkreślając, że ich postawa jest „wolna od wszelkiego ducha am-

bicji, od wszelkiego ducha dominacji". Mimo wszystkich polemik 

każdy zrozumiał to już dawno: wszelką conciliazione blokuje nie 

obawa przed powrotem do średniowiecza, lecz upór jednej strony 

i bezkompromisowość drugiej. 

Wojna — punkt zwrotny 

Wojna 1914-1918 jest dla Włoch dramatem. Kraj nie potrafi 

utrzymać neutralności dłużej niż przez rok. W maju 1915 roku, 

sprzymierzone z ententą, Włochy wypowiadają wojnę Austrii. 

Walki te kosztują włoskie społeczeństwo sześćset tysięcy poległych 

i osiemset tysięcy „poranionych"* - rannych lub kalek. Konflikt 

ten stanowi jednak również psychologiczny i polityczny punkt 

zwrotny, ponieważ w całym jego przebiegu katolicy z półwyspu 

okazują się patriotami najwyższej próby. 

Jednakże sama Stolica Apostolska - mimo najrozmaitszych na-

cisków - pozostaje neutralna. Benedykt XV, Włoch z pochodzenia 

i pacyfista z przekonania, wzywa do zaprzestania działań wojen-

nych wbrew wszystkim możnym ówczesnego świata: Clemenceau 

* Gueules cassees - słownikowo „ranni w twarz". Określenie to w języku 

francuskim ma jednak specyficzny, a jednocześnie szerszy niż jego polski odpo-

wiednik, zakres: dotyczy osób, które podczas pierwszej wojny światowej odniosły 

poważne obrażenia fizyczne lub psychiczne (przyp. tłum.). 
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uważa go za „szwabskiego papieża", Ludendorff za „papieża 

francuskiego"! Jednak n e u t r a l n o ś ć  Stolicy Apostolskiej 

nigdy nie łączy się z d e f e t y z m e m, również w odniesieniu 

do dawnego austriackiego sojusznika, nie oznacza też ona - to 

subtelne rozróżnienie - neutralności Kościoła włoskiego. Poza 

tym to właśnie z błogosławieństwem papieża oraz w 

porozumieniu z przywódcami politycznymi we Włoszech zostaje 

mianowany biskup polowy. 

Nadszedł czas na porozumienie, a nie na prawnicze subtelno-

ści. Niemniej jednak papież przypomina, że jego własna sytuacja 

- której niepewność w czasie wojny ukazuje się jeszcze wyraźniej 

-nadal jest nie do przyjęcia. A rząd włoski wciąż zdecydowanie 

sprzeciwia się zaproszeniu Stolicy Apostolskiej do jakichkolwiek 

rokowań międzynarodowych, zwłaszcza na kongres pokoju, 

który pewnego dnia zakończy działania wojenne... 

Jednak światowy konflikt rozdał karty na nowo. W encyklice 

Pacem Dei munus papież ogłasza, że znosi wprowadzone przez 

Piusa IX weto wobec wszelkich oficjalnych wizyt władców kato-

lickich w Rzymie. Albert I, król Belgów, oraz Alfons XIII, król 

Hiszpanii, niezwłocznie korzystają z tego otwarcia. Papież ogła-

sza jednak przede wszystkim zniesienie zasady non expedit i 

popiera w roku 1919 utworzenie przez sycylijskiego księdza don 

Luigiego Sturza Włoskiej Partii Ludowej, prekursorki 

Chrześcijańskiej Demokracji. Tysiące katolików, których wojna 

pojednała z ojczyzną, angażują się w politykę. Niewielu z nich 

było na świecie w roku 1870. Cały zatarg między Kościołem 

katolickim a państwem włoskim zaczyna zalatywać stęchlizną: 

kto pamięta, dlaczego właściwie papież nie utrzymuje żadnych 

kontaktów z Włochami? 

W maju 1921 roku, po całych latach dyplomatycznego 

wakansu, rząd francuski deleguje katolickiego senatora Jonnarta, 

byłego ministra, a w przyszłości członka Akademii Francuskiej, 

by reprezentował Republikę przy Stolicy Apostolskiej. Włoski 

dziennik „II Messaggero", skądinąd bardzo antyklerykalny, 

rozpoczyna debatę: dlaczego również Włochy nie mają mieć 

ambasadora przy Stolicy Apostolskiej? Czyż państwo, które 

znajduje się wśród zwycięzców 
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wielkiej wojny, nie jest jeszcze wystarczająco dojrzałe, by prze-

stać wreszcie uważać papieża za zagrożenie dla swojej jedności? 

Odpowiedź liberalnego dziennika „II Tempo" brzmi: oczywiście, 

lecz by rozwiązać „tę przestarzałą i kłopotliwą kwestię rzymską", 

potrzebna jest przestrzeń, konieczna dla utwierdzenia doczesnej 

władzy papieża, „choćby to miał być centymetr kwadratowy". „II 

Messaggero" przyznaje, że wbrew dawnym nadziejom 

Mazziniego i Garibaldiego „papiestwo nie tylko nie upadło, lecz 

w znaczący sposób wzmocniło swój prestiż moralny i swoją 

władzę duchową", a „żaden demokratyczny obrońca świeckości 

państwa nie powinien się niepokoić", że znów podnosi się temat 

niezależności papieża. „LOsservatore Romano" zauważa 

ostrożnie: „Przyjmujemy do wiadomości". 

Kilka miesięcy później, 6 lutego 1922 roku, arcybiskup 

Mediolanu kardynał Ratti zostaje wybrany na papieża i przyjmuje 

imię Pius XI. W odróżnieniu od swoich czterech poprzedników 

nowa głowa Kościoła błogosławi ludowi, urbi et orbi, z balkonu 

Bazyliki Świętego Piotra - nie zapominając podkreślić „wszelkich 

koniecznych zastrzeżeń w zakresie nienaruszalnych praw 

Kościoła i Stolicy Apostolskiej". W swojej pierwszej encyklice, 

Ubi arcano Dei, pisząc o Włoszech, Pius XI używa określenia 

„Ojczyzna nasza najdroższa". Opinia publiczna już dojrzała, 

nadchodzi czas pojednania. Należałoby jeszcze tylko zasiąść do 

stołu i przeprowadzić poważne rokowania. 

W cieniu tych wydarzeń kardynał Gasparri - który zawsze 

skrycie marzył o dojściu do porozumienia z państwem włoskim -

nieoficjalnie sonduje jednego czy drugiego republikańskiego mi-

nistra, którzy są na ogół niechętni jakimkolwiek rokowaniom. 

Pewnego dnia przeprowadza on jednak również rozmowę z szere-

gowym deputowanym o nazwisku Benito Mussolini. Spotkanie 

odbywa się u katolickiego senatora hrabiego Santucciego, w 

pobliżu Piazza del Gesu. Faszystowski poseł opowiada się za 

doczesną niezależnością papieża na wyznaczonym terytorium 

Rzymu, na co kardynał z rozżaleniem mówi: 

- Ale, panie pośle, nie będziecie w stanie doprowadzić do 

uchwalenia tego przez izbę! 
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- No to - odpowiada Mussolini - zmieni się izbę! 

- Ale jeśli rozwiążecie izbę bez zmieniania prawa 

wyborczego, wyborcy przywrócą wara tę samą izbę! 

- No to zmieni się prawo wyborcze! 

Mussolini, „Boski ulubieniec" 

Ten dialog był ostrzeżeniem. W październiku 1922 roku 

Mussolini prowadzi marsz na Rzym, co wstrząsa włoską sceną 

polityczną, lecz nie zmienia niczego w jego postawie wobec 

Kościoła: dwie władze patrzą na siebie przychylnym, a nawet 

życzliwym okiem. Faszyści wieszają na nowo krzyże w szkołach 

i.sądach, przywracają nauczanie religii w szkole, umacniają 

instytucję małżeństwa, przychylnie patrzą na obchody Roku 

Świętego 1923. W zamian za to Pius XI i jego otoczenie ufają 

pociągającym deklaracjom nowych władz. Nie protestują zbyt 

mocno, kiedy niedługo potem Mussolini zakazuje działalności 

Włoskiej Partii Ludowej don Sturza, a jego samego zmusza do 

opuszczenia kraju. I nie rezygnują z przypominania o swoich 

zasadniczych roszczeniach, na przykład w artykule 

opublikowanym w „L'Osservatore Romano" podczas wizyty króla 

Alfonsa XIII w Rzymie: „Rany zadanej 20 września 1870 roku 

nie uleczy się kataplazmami. Pozostaje ona i pozostanie nadal 

otwarta tak długo, jak długo nie zostanie zaopatrzona [...] Kwestia 

rzymska nadal pozostaje nie rozwiązana". 

Zachęty, pojednawcze słowa, niewiarygodna ekwilibrystyka. 

4 października 1926 roku w Asyżu, podczas uroczystości ku czci 

świętego Franciszka, podejmowany tam z najwyższymi honorami 

kardynał Merry del Val, legat Piusa XI, bez wahania serdecznie 

dziękuje „temu, który trzyma w ręku ster rządu" i który, będąc „w 

widoczny sposób Boskim ulubieńcem", „mądrze zmienił losy 

kraju". 
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Niewątpliwie Mussolini nie domagał się aż takich pochwał. Tego 

samego dnia duce rozpoczyna proces rokowań dotyczących kwe-

stii rzymskiej, wysyłając list do profesora Domenica Baronego, 

radcy stanu, który był jednym z twórców faszystowskiej 

konstytucji. 

W rzeczywistości już 6 sierpnia radca Barone zaprosił do 

siebie starszego brata nuncjusza apostolskiego w Berlinie, 

adwokata konsystorskiego, markiza Francesca Pacellego, by 

wybadać teren. Ci dwaj prawnicy, szybko doszedłszy do 

przekonania, że porozumienie jest możliwe, odbędą z 

zachowaniem największej dyskrecji cały szereg spotkań. W tym 

samym czasie, gdy do Baronego docierał właśnie list od 

Mussoliniego, Pacelli otrzymywał podobny od kardynała 

Gasparriego, sekretarza stanu, zawierający upoważnienie do 

prowadzenia rokowań z zachowaniem jak największej tajemnicy. 

Miesiąc później wstępny projekt traktatu jest już opracowany. 

Z pomocą sekretarza Świętej Kongregacji Nadzwyczajnych 

Spraw Kościoła monsiniora Borgogniniego-Duki w kwietniu 

1927 roku zostaje opracowana pierwsza wersja przyszłego 

konkordatu. Jest jednak jedno kłopotliwe zagadnienie: reżim 

faszystowski domaga się zachowania monopolu w zakresie 

kontroli nad organizacjami młodzieżowymi, które w oczach 

Kościoła stanowią jeden z filarów Akcji Katolickiej. 

Dziesiątki rozmów, kilka dłuższych przerw, niespodziewana 

śmierć Baronego: trzeba będzie jeszcze półtora roku, by 

począwszy od 8 stycznia 1929 roku, wyznaczony oficjalnie przez 

kardynała Gasparriego adwokat Pacelli rozpoczął ostatnie 

rozmowy z samym Mussolinim w pałacu Chigi, gdzie mieszkał 

duce. Codziennie rano Francesco Pacelli osobiście zdawał relację 

Ojcu Świętemu z rozmów odbytych poprzedniego dnia. 

3 lutego wszystko jest już ustalone. Siódmego Gasparri 

grzecznościowo i nieoficjalnie przekazuje informację na ten 

temat misjom dyplomatycznym przy Stolicy Apostolskiej. 

Ambasador Francji Joseph de Fontenay pierwszy przekazuje 

papieżowi gratulacje od swojego rządu. A 11 lutego zostają 

wymienione podpisy w Pałacu Apostolskim na Lateranie - tam 

gdzie szesnaście wie- 
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ków wcześniej cesarz Konstantyn ofiarował ówczesnemu papie-

żowi Milcjadesowi pałac cesarzowej Fausty jako rezydencję, 

która stała się pierwszym skrawkiem kościelnego terytorium... 

Traktaty laterańskie 

Tak zwane traktaty laterańskie składają się z trzech części, z 

których pierwszą jest t r a k t a t  p o l i t y c z n y  zapewniający 

Stolicy Apostolskiej pełną suwerenność i niepodległość Państwa 

Watykańskiego w stosunku do państwa włoskiego. Na Państwo 

Watykańskie składa się ufortyfikowana całość starożytnego 

miasta Watykan, pałac w Castel Gandolfo, trzy bazyliki 

patriarchalne: Świętego Jana na Lateranie, Matki Boskiej 

Większej i Świętego Pawła za Murami, oraz kilka innych 

przyległych budynków. W zamian Stolica Apostolska uznaje 

królestwo Włoch i definitywnie zrzeka się wszelkich roszczeń 

dotyczących dawnego Państwa Kościelnego. 

Traktaty zawierają również ugodę f i n a n s o w ą  przyznającą 

Stolicy Apostolskiej odszkodowania (siedemset pięćdziesiąt 

milionów lirów rocznie) za stratę terytoriów i przychodów od 

czasu powstania państwa włoskiego. 

Wreszcie konkordat ustanawia katolicyzm religią państwową 

we Włoszech. Władzę mianowania biskupów przyznaje wyłącz-

nie najwyższemu pasterzowi, przy czym nowo wyświęcani 

biskupi mają składać przysięgę wierności królowi. Podjęte zostają 

także inne decyzje, bardzo korzystne dla Kościoła: w szkołach 

podstawowych i średnich nauka religii ma być obowiązkowa; 

rozwody są zabronione; zgromadzeniom zakonnym przyznaje się 

osobowość prawną, co pozwala im nabywać dobra, itd. 

Najbardziej spektakularną nowością jest oczywiście to 

miniaturowe terytorium czterdziestu czterech hektarów, które 

czyni z Watykanu 
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najmniejsze państwo na świecie: podczas gdy w roku 1859 ziemie 

należące do papieża zajmowały powierzchnię osiemnastu tysięcy 

hektarów, teraz Państwo Watykańskie jest wielkości jednej 

trzeciej Księstwa Monako! Skądinąd Mussolini proponował, by 

dołączyć do Watykanu kilka innych posiadłości od strony 

Janikulum, w tym kilka zamieszkanych dzielnic, ale kardynał 

Gasparri odrzucił tę ofertę: 

- Nie chcemy być zmuszeni zajmować się strajkami 

tramwajarzy! 

Nazajutrz po podpisaniu traktatów Pius XI napisze w liście do 

rzymskich proboszczów i kaznodziejów: „Chcemy, aby 

posiadłość ziemska była zredukowana do tak małych rozmiarów, 

by można i trzeba było uznać ją samą za uduchowioną przez 

ogromną, delikatną i naprawdę Boską moc duchową, którą ona 

sama ma podtrzymywać i której ma służyć". 

Mussolini doda ze swej strony taki oto krótki komentarz: 

- Państwo Watykańskie jest wielkie przez to, co reprezentuje, 

a nie z powodu jednego więcej lub mniej kilometra 

kwadratowego! 

To Mussolini wymyślił nazwę Państwo Watykańskie, podczas 

gdy wielu dostojników kościelnych proponowało Roma vaticana, 

Rzym watykański. Dla jednych i drugich to odzyskane terytorium 

jest czymś więcej niż symbolem: naturalnie, jest to przecież 

Stolica Apostolska, zachowująca osobowość prawną w świetle 

prawa międzynarodowego i odzyskująca w ten sposób 

prawowitość polityczną w oczach reszty świata. 

Bardzo krótkie porozumienie 

Owego 11 lutego 1929 roku, po uroczystości złożenia 

podpisów na Lateranie, inny tłum zbiera się przed Kwirynałem, 

rezydencją króla, by tam również manifestować nieokiełznany 

entuzjazm. Wśród podekscytowanych rzymian nie brakowało 

księży w sutannach: 
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-Vrval'Italia!VivailRe! 

Mimo ulewnego deszczu jeszcze większy tłum gromadzi się 

wkrótce na placu Świętego Piotra. Papież ukazuje się na 

balkonie bazyliki, błogosławi lud, wojsko, Włochy, następnie 

wesoło macha nakryciem głowy, a rozradowany tłum krzyczy: 

- Viva U Papa! Viva U Re! Viva Mussolini! 

Dla papieża to historyczny sukces. Pius XI może teraz pla-

nować na 25 lipca swoje pierwsze wyjście z Watykanu - procesję 

z Najświętszym Sakramentem wzdłuż kolumnady Berniniego - a 

potem wizytę w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, gdzie 20 

grudnia odprawi mszę z okazji rocznicy swoich święceń kapłań-

skich. Ubrany w szkarłatny płaszcz papież, jadący powoli ulicami 

Wiecznego Miasta - któż by w to uwierzył? Papież nie jest już 

wygnańcem we własnym państwie. Na nowo nawiązuje kontakt z 

historią. 

Dla ducego jest to znaczący sukces polityczny. Jednogłośnie 

przyznaje to znaczna większość chrześcijan i antyklerykałów we 

Włoszech. Za granicą demokraci i republikanie wynoszą „wiel-

kiego Mussoliniego" pod niebiosa, a dziennik „La Croix" posuwa 

się do porównania go z cesarzem Konstantynem. By dostrzec nie-

zwykły wpływ traktatów laterańskich, wystarczy spojrzeć na 

fresk, którym malarz Nincheri przyozdobił sufit kościoła Notre-

Dame--de-la-Defense w Montrealu: przedstawia on ducego na 

koniu. 

Ta jednomyślność w ocenach nie będzie jednak trwać zbyt 

długo, a winny temu będzie sam dyktator. Wprawdzie w expose 

wyjaśniającym motywy towarzyszące projektowi ustawy, którą 

parlament miał zatwierdzić 14 maja 1929 roku, Mussolini chowa 

pazury: „Żadnej wrogości, żadnej nieufności wobec Kościoła i 

wobec religii [...] Skoro niemal całe włoskie społeczeństwo to 

katolicy, a katolicyzm od dawien dawna jest włoską chlubą i 

tradycją, państwo, które jest instytucją prawną włoskiego narodu, 

reprezentantem jego ducha i jego tradycji, nie jest i nie może być 

inne niż katolickie!" - jednakże już 13 maja, w przeddzień 

głosowania, ten sam Mussolini, sprowokowany głosami 

antyklerykalnego skrzydła 
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parlamentu, wygłasza przemówienie pełne niespodziewanej agre-

sji wobec Kościoła, czołobitne wobec Garibaldiego i Cavoura i 

drwiące z papiestwa: 

- Jakiż jednak barbarzyńca negowałby święty charakter 

Rzymu? [...] Panowie, my nie wskrzesiliśmy władzy doczesnej 

papieży, my ją pogrzebaliśmy! Zostawiliśmy jej tyle tylko ziemi, 

ile trzeba będzie do tego, by ją raz na zawsze pochować! [...] 

Państwo faszystowskie jest katolickie, ale jest faszystowskie! 

Więcej, jest wyłącznie, jest w samej swej istocie faszystowskie! 

Ataki te powtórzy 25 maja przed senatem. To powrót woju-

jącego Mussoliniego, który jeszcze niedawno namawiał papieża, i 

to dość stanowczo, by „wyprowadził się z Rzymu i udał się do 

Awinionu"! 

5 czerwca „Gazzetta Ufficiale" obwieszcza, że traktaty la-

terańskie zostały w końcu promulgowane. Tego samego dnia 

„L'Osservatore Romano" publikuje list papieża, będący odpowie-

dzią na kolejne ataki i zniewagi Mussoliniego i kwestionujący - to 

zasadnicza kość niezgody między nimi - monopol państwa w za-

kresie wychowania młodzieży. Pięć miesięcy później papież bę-

dzie protestował, kiedy dowie się, że jednym pociągnięciem pióra 

reżim zakazuje działalności ponad pięciu tysiącom grup 

młodzieży katolickiej... 

Porozumienie między ducem i papieżem zostało już zerwane. 

Doprowadziło jedynie do uregulowania „kwestii rzymskiej", w 

której rozwiązaniu obaj przywódcy mieli swój interes jako 

dyplomaci, a nie jako przedstawiciele wyznawanych przez siebie 

ideologii. Później, po upadku faszystowskiego reżimu, traktaty 

laterańskie zostaną w nie zmienionej postaci włączone do 

włoskiej Konstytucji z roku 1947. Tyle że nikt w Watykanie nie 

będzie już miał zamiaru porównywać Mussoliniego do nowego 

Konstantyna. 
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Przerwana encyklika 

Jak papież nie potępił rasizmu i antysemityzmu 



Kto ponad skalę [wynosi] [...] rasę albo naród, albo państwo [...] i 

oddaje się im bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy 

stworzony i ustanowiony przez Boga. Pius XI, 

encyklika Mit brennender Sorge, 1937 

Castel Gandolfo, 22 czerwca 1938 roku. Rankiem owego dnia 

pewien zwykły ksiądz w sutannie wchodzi szybkim krokiem i ze 

ściśniętym sercem do przedpokoju letniej rezydencji, do której 

udał się Pius XI, by uciec przed panującym w Rzymie dokuczli-

wym upałem. Gość papieża nazywa się John LaFarge. Ma trzy-

dzieści osiem lat. Jest jezuitą. Nie zna jeszcze powodu 

zaproszenia go przez Ojca Świętego, które otrzymał kilka dni 

wcześniej, kiedy przygotowywał się już do wyjazdu do Stanów 

Zjednoczonych. Nawet mu się nie śni, że zostanie włączony do 

jednego z najważniejszych projektów w dziejach współczesnego 

papiestwa. 

John LaFarge jest Amerykaninem. Jego bretoński dziadek, 

zanim przeniósł się na drugą stronę Atlantyku, służył w armii 

napoleońskiej. Matka pochodzi bezpośrednio od Benjamina 

Franklina. Po studiach na Harvardzie, dysponując wyjątkowym 

talentem do nauki języków obcych, ten naprawdę nieprzeciętny 

student wyjeżdża do Innsbrucku w Austrii, by wstąpić tam do 

wyższego seminarium, w którym zostaje następnie wyświęcony 

na kapłana w roku 1905, po czym wstępuje do Towarzystwa 

Jezusowego. Piętnaście lat pracy apostolskiej w różnych 

parafiach na południu Marylandu oraz dziesięć lat współpracy z 

jezuickim tygodnikiem „America" czyni go specjalistą w 

sprawach dotyczących amerykańskich Murzynów, w czasach 

kiedy w Stanach Zjednoczonych szaleje segregacja rasowa. 
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W roku 1934 zakłada New York Catholic Interracial Council, 

stowarzyszenie mające na celu walkę z dyskryminacją rasową, a 

w roku 1937 zbiera swoje doświadczenia i refleksje w książce 

zatytułowanej Interracial Justice, którą publikuje wydawnictwo 

America Press w Nowym Jorku. Nie przypuszcza wtedy, że 

pewnego dnia jego dzieło przeczyta sam papież - Pius XI, dawny 

prefekt biblioteki, pozostał nie nasyconym czytelnikiem - i że 

odnajdzie w nim wiele własnych intuicji. A szczególnie jedną 

myśl: że rasa nie ma żadnego fundamentu naukowego, żadnej 

podstawy biologicznej oraz że w zakresie swoich rasistowskich 

sformułowań nazizm przeczy temu, co jest jednym z 

fundamentów chrześcijaństwa: jedności rodzaju ludzkiego. 

2 maja 1938 roku John LaFarge wysiada ze statku w Anglii, z 

ośmiuset dolarami w kieszeni i zamiarem spędzenia trzech mie-

sięcy na Starym Kontynencie. Towarzystwo Jezusowe zawsze 

dbało o kształcenie swoich członków: redaktor naczelny 

„America" ojciec Talbot nie tylko zleca LaFargeowi napisanie 

reportażu z kongresu eucharystycznego w Budapeszcie, lecz 

także poleca mu objechanie Europy - uda się do Koblencji, Pragi, 

Budapesztu, Zagrzebia i innych miast - oraz zacieśnienie więzi z 

innymi czasopismami wydawanymi przez jezuitów, takimi jak 

„The Month" (w Anglii), „Etudes" (we Francji) czy „La Civilta 

Cattolica" (we Włoszech). Zadaniu temu LaFarge oddaje się z 

zapałem. 

Będąc 5 czerwca przejazdem w Rzymie, spotyka ówczesnego 

generała jezuitów ojca Włodzimierza Ledóchowskiego i uczestni-

czy w audiencji generalnej papieża Piusa XI w sali szwajcarskiej 

pałacu w Castel Gandolfo, wśród tłumu pielgrzymów, w 

towarzystwie zaprzyjaźnionego rektora kierowanego przez 

jezuitów Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, słynnego 

Gregorianum. 

Kilka dni później, kiedy zamyka walizkę, wybierając się do 

Paryża, otrzymuje zdobione papieskim herbem zaproszenie na 

mającą się odbyć 22 czerwca audiencję - bez żadnego 

dodatkowego wyjaśnienia. W pisanym przez siebie dzienniku 

wyzna, że go to równie tajemnicze, jak nieoczekiwane wezwanie 

„wprawiło w osłupienie" i że „na głowę spadła" mu tego dnia 

„skała świętego Piotra"! 

O wyznaczonej porze młody jezuita zjawia się na dziedzińcu 

pałacu papieskiego. Monsinior Mella di SantElia, przełożony 



domu Jego Świątobliwości, prowadzi go do gabinetu sędziwego 

i osłabionego z powodu cukrzycy i choroby serca papieża, który 

spogląda na niego życzliwie zza swoich złotych binokli: 

- Witaj! 

LaFarge opisuje to spotkanie w swoich wspomnieniach 

opublikowanych w roku 1954. „Ojciec Święty przyjął mnie 

bardzo miło" - opowiada, przemilcza jednak to, co najważniejsze, 

to znaczy niezwykłą prośbę, z jaką zwrócił się do niego Pius XI. 

Przemilcza słusznie, ponieważ papież kazał mu obiecać, że 

zachowa to w całkowitej tajemnicy! 

- Powiadają, że tajemnica papieża to tajemnica poliszynela - 

być może, ale w tym wypadku nie powinno tak być: to, co ojcu 

mówimy, mówimy naprawdę w tajemnicy! 

Trzeba zatem przeszukać osobisty notes, który LaFarge 

poufnie przekazał ojcu Josephowi Murphyemu, asystentowi 

swojego nowojorskiego prowincjała, by z niego dowiedzieć się, 

że w owym dniu dostojny gospodarz ojca LaFargea zlecił mu ni 

mniej, ni więcej, tylko napisanie projektu encykliki na temat, 

„który w tym momencie uważa za najbardziej palący": na temat 

rasizmu i antysemityzmu. „Powiedział mi, że Bóg mnie do niego 

przysłał" - opowiada LaFarge, któremu papież dał tylko jedną 

wskazówkę na temat tego, co ma pisać: 

- Niech ojciec pisze całkiem tak, jakby ojciec pisał, gdyby 

sam był ojciec papieżem! 

Wybuchowe encykliki 

Ta metoda nie jest zaskakująca. Rzadko się zdarza, by to sam 

papież pisał encyklikę. Może powierzyć jej przygotowanie 

zwierzchnikowi jakiejś dykasterii albo jednemu ze swoich 

doradców, 
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a nawet jakiejś osobie spoza ścisłego grona najbliższych współ-

pracowników. Jeśli nie zdarzy się, że nieoczekiwanie ktoś nie 

dochowa tajemnicy, to brudnopisy tych tekstów, ich autorzy, tak 

samo jak użyta metodologia, zostają ukryte. Niektóre encykliki 

wymagały całych lat dyskusji i krążyły tam i z powrotem między 

zaangażowanymi w ich powstawanie urzędami i autorami, nie 

licząc czasu na ich ostateczne spisanie i przetłumaczenie na różne 

języki. 

Nie po raz pierwszy zresztą Pius XI, od czasu swojego 

wyboru 6 lutego 1922 roku, zamierza wydać tekst o wydźwięku 

politycznym. W ciągu siedemnastu lat pontyfikatu opublikuje 

więcej tekstów związanych z wydarzeniami na scenie 

międzynarodowej niż którykolwiek z jego poprzedników. 

Już w roku 1926 papież potępił Action Francaise i jej „pogań-

ską koncepcję państwa", co było dramatem dla znacznej części 

francuskich katolików. 29 czerwca 1931 roku Pius XI ogłosił ko-

lejny tekst w tej walce, tym razem w uroczystej formie encykliki 

Non abbiamo bisogno, napisanej po włosku i wymierzonej „prze-

ciwko totalitarnej koncepcji prawa i roli państwa propagowanej 

przez faszyzm". Ponieważ sytuacja wymagała już zmylenia czuj-

ności policji Mussoliniego, papież powierzył pierwsze egzempla-

rze tekstu kilku wysłannikom, odpowiedzialnym za ich opubli-

kowanie za granicą. Na przykład monsinior Gaston Vanneufville, 

watykański korespondent dziennika „La Croix", został pewnego 

ranka poproszony o udanie się pierwszym pociągiem do Paryża z 

cennym tekstem w torbie, podczas gdy jego młodszy amerykański 

kolega Francis Spellmann, przyszły arcybiskup Nowego Jorku, 

poleciał do Stanów Zjednoczonych z innym egzemplarzem skry-

tym w walizce... 

19 marca 1937 roku (w dzień świętego Józefa, patrona robot-

ników) ukazuje się encyklika Dirini Redemptoris, potępiająca 

„bolszewicki i bezbożny" komunizm, o którym jej dostojny autor 

pisze, że jest „zły w samej swej istocie". To bardzo mocny tekst, 

nie zdumiewa on jednak wielu obserwatorów, ponieważ w owym 

cza- 
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sie Kościół uważał komunizm za największe zagrożenie dla 

świata w ogólności, a dla chrześcijaństwa w szczególności. Raz 

coś ta kiego mogło się zdarzyć: na rozkaz Fiihrera niemiecka 

prasa jednogłośnie wynosi papieża pod niebiosa! 

Tymczasem dwa dni później ku powszechnemu zaskoczę niu 

papież publikuje datowaną na niedzielę 14 marca (niedzielę Męki 

Pańskiej) kolejną encyklikę, Mit brennender Sorge, napisaną w 

języku niemieckim i ogłaszającą potępienie nazizmu. Dwa 

miesiące wcześniej, 16 stycznia, pięciu niemieckich 

arcybiskupów - byli wśród nich kardynałowie Faulhaber, Bertram 

i Schulte - przybyło do Rzymu z wizytą ad limina i poprosiło 

papieża o wydanie dokumentu potępiającego doktrynę Hitlera. 

Najwyższy pasterz, bardzo chory, przyjął ich w sypialni. 

Niemieccy arcybiskupi raczej nie liczyli na to, że Pius XI posunie 

się aż do wydania encykliki. Tymczasem papież przygotował ją 

przy współudziale jednego z nich, kardynała Michaela von 

Faulhabera, arcybiskupa Monachium, który opracował szkic, 

pisząc go samemu (odręcznie), by nie musieć przekazywać tekstu 

do przepisania na maszynie. Na koniec siedmiotygodnio-wej 

pracy tekst przeczytał kardynał Eugenio Pacelli, sekretarz stanu, i 

wyostrzył w nim jeszcze niektóre fragmenty, w wyniku czego 

powstało najbardziej bezpośrednie potępienie systemu 

politycznego, jakie kiedykolwiek w swojej historii wydała Stolica 

Apostolska. 

Również i tym razem bardzo dbano o zachowanie tajemnicy. 

Encyklikę przeczytało bezpośrednie otoczenie papieża, po czym 

w tym samym gronie wydrukowano kilka jej egzemplarzy i wy-

prawiono - pocztą dyplomatyczną - do nuncjatury w Berlinie, by 

tamtejszy arcybiskup, stosując niejednokrotnie ryzykowne for-

tele, mógł ją rozesłać do wszystkich niemieckich biskupów, któ-

rzy mieli wydrukować dziesiątki tysięcy egzemplarzy encykliki w 

dwunastu pracowniach drukarskich, pod nosem Gestapo. 

21 marca dokument został odczytany z ambon we wszystkich 

kościołach i rozdany wiernym w całych Niemczech, podczas 
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gdy w Rzymie „L'Osservatore Romano" upubliczniło to potępie-

nie nazizmu i jego systemu, który ubóstwia państwo, sprowadza 

osobę ludzką do roli elementu mechanizmu, indoktrynuje 

młodzież itd. Napiętnowano również rasizm jako „doktrynę krwi 

i ziemi", nie wspominając jednak o antysemityzmie. Na razie. 

Strach przed wojną 

Pius XI nie był rewolucjonistą ani nawet wojującym papie-

żem, jego bystry wzrok sięgał jednak daleko. Niewielu przedsta-

wicieli Kościoła przewidziało wybuch wojny światowej z taką 

przenikliwością jak on: 

- Miałem nadzieję, że przed śmiercią nie będę znowu oglądał 

wojny - powiedział w roku 1938 - ale teraz już na to nie liczę! 

W czasie poprzedniej wojny został wysłany w latach 1917-

1918 jako wizytator apostolski na front polski i rosyjski. W roku 

1919, mianowany nuncjuszem w Warszawie, mimo 

niebezpieczeństwa pozostał w nuncjaturze, kiedy trwał konflikt 

rosyjsko-polski. Liczne jego przemówienia i homilie - lecz także 

mnóstwo krótkich wypowiedzi wygłaszanych bez przygotowania 

na zakończenie tej czy innej osobistej audiencji - świadczą o tym, 

że z przerażeniem obserwował rosnące napięcie. I nie tylko do 

obserwacji się ograniczał: niejednokrotnie z mocą potępiał 

ideologie i reżimy prące do konfrontacji. 

Tak dzieje się na przykład po ogłoszeniu Anschlussu, kiedy 

14 marca 1938 roku kanclerz Adolf Hitler przybywa osobiście do 

Wiednia, by obwieścić przyłączenie Austrii do Rzeszy. Po zło-

żeniu wizyty Hitlerowi wiedeński arcybiskup kardynał Theodor 

Innitzer daje wyraz wiernopoddaństwa wobec Fiihrera i zachęca 
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austriackich katolików - a w szczególny sposób przywódców or-

ganizacji młodzieżowych - by stanęli „bez zastrzeżeń po stronie 

wielkiego państwa niemieckiego i jego Fuhrera". Po czym 

omamiony kardynał poprzedza swój podpis odręcznym dopis-

kiem: „Und heil Hitler!". W Watykanie - osłupienie! 1 kwietnia 

„L'Osservatore Romano" potępia oświadczenie Innitzera, który w 

trybie pilnym zostaje wezwany do Rzymu, gdzie dostaje burę od 

kardynała Pacellego, a następnie od samego papieża: nie bacząc 

na jego godność kardynalską, kieruje się do niego prośbę o 

odwołanie wcześniejszych stwierdzeń w oficjalnym oświadcze-

niu, które obiega cały świat! 

7 kwietnia papież przyjmuje Bonifacia Pignattiego, ambasa-

dora faszystowskiego reżimu przy Stolicy Apostolskiej, i wyraża 

głośne ubolewanie z powodu „apoteozy p. Hitlera , która szykuje 

się podczas jego planowanej podróży do Rzymu: 3 maja 

niemiecki kanclerz ma w spektakularny sposób przywitać się z 

Mussolinim, a towarzyszyć mu ma nowy minister spraw zagra-

nicznych Joachim von Ribbentrop. Ostrzeżony przez Pignattiego, 

jak usposobiony wobec niego jest Pius XI, Hitler rezygnuje z 

prośby o audiencję u Ojca Świętego. Kilka dni przed jego wizytą 

papież, powołując się na traktaty laterańskie, wydaje zakaz 

wywieszania flag ze swastyką na wszelkich rzymskich budyn-

kach należących do Kościoła, a następnie postanawia ostentacyj-

nie opuścić Watykan i udać się do Castel Gandolfo. Każe nawet 

ogłosić ten fakt w „L'Osservatore Romano", by wszyscy wie-

dzieli, że atmosfera w Rzymie stała się nagle „zbyt niezdrowa" 

dla głowy Kościoła katolickiego. 

Zdaniem Piusa XI (a zdanie to wygłosił już następnego dnia 

w obecności przedstawicieli Akademii Archeologii Świętej) swa-

styka jest „krzyżem wrogim krzyżowi Chrystusa". Jego zdaniem 

sprawa jest jasna: Hitler to antychryst. 

59 



A rasizm? 

Tym jednak, co coraz bardziej zajmuje starzejącego się 

papieża, jest rasizm i antysemityzm, tematy stosunkowo 

„podrzędne" w całym polityczno-wojskowym harmidrze tych lat 

ołowiu. W czasie gdy cała Europa niepokoi się z powodu 

ekspansjonistycznych zakusów Hitlera, morderczych zapędów 

nazistowskiej dyktatury, zbliżenia Włoch Mussoliniego do 

Rzeszy, ryzyka rozszerzenia się rosyjskiej rewolucji, 

dyktatorskich metod towarzysza Stalina, niebezpieczeństwa 

rozpętania światowej pożogi - niewielu komentatorów uważa za 

rzeczy istotne segregację rasową i działania wymierzone przeciw 

Żydom. 

Działania te są oczywiście godne potępienia, wydają się jed-

nak drugorzędne. Poglądy wygłaszane przez najbystrzejszych 

ówczesnych obserwatorów, między innymi przez dziennikarza 

Alberta Londresa i dyplomatę Leona Noela, ambasadora Francji 

w Warszawie, pokazują, że nikt w owym czasie nie podejrzewa, 

że kwestia żydowska skończy się czymś takim jak Szoah. Jak 

podsumowuje historyk Emile Poulat, w przeddzień wybuchu 

światowego konfliktu „Żydzi nie stanowili rzeczywistego 

problemu". A Murzyni jeszcze mniej. Dla nikogo - z wyjątkiem 

kilku umysłów obdarzonych zdolnością profetyzmu, takich jak 

Edyta Stein, filo-zofka, nawrócona Żydówka, która podzieliła się 

swoim niepokojem z papieżem Piusem XI w prywatnym liście 

napisanym w przeddzień swojego wstąpienia do Karmelu w 

kwietniu 1933 roku. „Zbyt wcześnie" - trzeźwo komentuje 

profesor Poulat. 

Sami katolicy mają wprawdzie na ogół przekonanie o 

„jedności rodzaju ludzkiego", której pierwszym egzegetą był 

święty Paweł, jednak wciąż idzie wraz z nimi „antyżydowska" 

tradycja, równie stara jak chrześcijaństwo. Już samo pojawienie 

się chrześcijaństwa, zorganizowanego odłamu judaizmu, który 

nie rozpoznał Mesjasza, zawiera w sobie ziarno wzajemnej 

wrogości, która wkrótce wybuchnie, przyjmując postać pogardy, 

a nawet nienawiści, i która 
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w dużej mierze będzie tłumaczyć brak zainteresowania antyży-

dowską polityką Hitlera wśród europejskich chrześcijan. 

Jednakże ten antyjudaizm teologiczny, socjologiczny i kultu-

rowy, którego katolicy z takim trudem będą się pozbywać, nie jest 

rasizmem w ideologicznym i biologicznym znaczeniu tego słowa. 

Nie zakłada on żadnej wyłączności rasowej - w przeciwieństwie 

do antysemityzmu, który jest od niego późniejszy i którego funda-

menty mają charakter ontologiczny, wręcz genetyczny. 

Wprawdzie pożywką dla nazizmu może być gleba tradycyjnego 

antyjudaizmu, jednak nazizm będzie się odcinał od postawy wielu 

niemieckich chrześcijan w owej epoce, głosząc antysemityzm o 

podłożu rasowym, znajdujący się na antypodach ewangelicznego 

orędzia. 

3 maja 1938 roku „L'Osservatore Romano" publikuje na 

pierwszej stronie tekst listu papieża do rektorów wszystkich 

katolickich uniwersytetów na całym świecie - w szczególny 

sposób do francuskiego kardynała Baudrillarta, rektora 

paryskiego „Catho". Pismo to zawiera zdecydowane potępienie 

wszelkich teorii nazistowskich dotyczących nierówności ras, 

czystości ras, wyższości rasy nad religią, instynktu rasowego itd. 

Odwołując się do słynnego Syllabusa Piusa IX wymierzonego 

przeciwko modernizmowi, francuska prasa katolicka pisze o 

„syllabusie przeciwko rasizmowi". 

Reakcja Hitlera jest gwałtowna. Mnożą się ataki na 

niemieckich katolików. Tego samego dnia, kiedy John LaFarge 

zostaje przyjęty przez papieża w Castel Gandolfo, na łamach 

dziennika „La Croix" ukazują się doniesienia o nieustannych 

atakach przypuszczanych przez prasę nazistowską na papieża, 

którego nazywa się „odwiecznym wrogiem", zmierzającym do 

tego, by „przeszkodzić dwudziestu milionom niemieckich 

katolików żyjących poza granicami Rzeszy w uznaniu ich 

wspólnoty rasowej ze wszystkimi pozostałymi Niemcami". Papież 

ma być główną przeszkodą w zjednoczeniu niemieckiej rasy! 

Jednakże do rozognienia rasizmu dochodzi we Włoszech - jest 

to zjawisko niesłychane w tym kraju, a wywołuje je wizyta 

Hitlera w Rzymie w maju 1938 roku. „Doradcy" Fiihrera 

zamieszkują w Mediolanie i pomagają partii faszystowskiej 

spreparować ustawy 

rasowe, które ogłaszają w trakcie bezprecedensowej kampanii 

propagandowej. 14 lipca grupa wykładowców włoskich 



uniwersytetów publikuje Dichiarazione delia Razza (Deklarację 

rasy), na którą składa się dziesięć punktów przedstawiających 

faszystowską koncepcję rasizmu. Deklaracja wyjaśnia, że odtąd 

istnieje czysta „rasa włoska" „pochodzenia aryjskiego", której nie 

ma można „zmieniać" przez mieszane małżeństwa, zwłaszcza z 

Żydami! 

„Jesteśmy Semitami!" 

Wstrząśnięty Pius XI odpowiada na to trzykrotnie. 15 lipca, 

kilka godzin po opublikowaniu manifestu przedstawicieli świata 

uniwersyteckiego, przy okazji audiencji udzielonej kapitule 

generalnej sióstr Notre-Dame-du-Cenacle protestuje przeciwko tej 

formie aposta-zji niezgodnej z wiarą chrześcijańską. 21 lipca, 

zwracając się do stu pięćdziesięciu duszpasterzy włoskiej 

młodzieży należącej do Akcji Katolickiej, potępia rasizm i 

przeciwstawia mu „powszechność" rasy ludzkiej zgodnie z tym, 

jak ją rozumie chrześcijaństwo. Wreszcie w czwartek 28 lipca, w 

przeddzień urodzin Mussoliniego, w obecności goszczących w 

Castel Gandolfo członków Propaganda Fide Pius XI wygłasza 

długie przemówienie, które hrabia Ciano, minister spraw 

zagranicznych i zięć ducego, nazwie „stanowczo 

antyrasistowskim"; 

- Katolicki znaczy powszechny, nierasistowski i nienacjona-

listyczny! [...] Rodzaj ludzki, cały rodzaj ludzki jest jedną wielką 

powszechną ludzką rasą! Pytamy, dlaczego przez nieszczęsne na-

śladownictwo Włochy musiały wziąć przykład z Niemiec! [...] 

Rzeczywistość ludzka i godność ludzka wymagają jednej wielkiej 

rodziny, rodzaju ludzkiego, rasy ludzkiej! 

Nazajutrz w Niemczech - bardziej jeszcze niż zazwyczaj - 

cała prasa używa sobie na papieżu. Nie może mu wybaczyć 

zwłaszcza 
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tego, że w swojej krytyce łączy nazizrn z bolszewizmem. W so-

botę 30 lipca odpowiada papieżowi sarn Mussolini, przebywający 

z wizytą w obozie młodzieży faszystowskiej w Forli. Szczególnie 

uraziło ducego to, że Pius XI oskarżył go o małpowanie Hitlera. 

Toteż włoski dyktator zapewnia, że słowa papieża nie poruszają go 

w najmniejszym stopniu. Posuwa się do krzyku. W kwestii rasiz-

mu, podobnie jak w innych sprawach, „noi tireremo dirito!" („pój-

dziemy naprzód!"). 

4 sierpnia włoskie dzienniki ogłaszają, że żydowskie dzieci i 

młodzież po powrocie z wakacji nie będą już przyjmowane do 

szkół. 1 września Rada Ministrów ogłasza wydalenie „nie-Aryj-

czyków" z terytorium Włoch. Następnego dnia postanawia wykre-

ślić z list wszystkich nauczycieli „rasy niearyjskiej". Sytuacja wło-

skich Żydów staje się nie do zniesienia. 

6 września, w tym samym dniu, kiedy w Niemczech rozpo-

czyna się nazistowski kongres w Norymberdze, Pius XI przyj-

muje w Rzymie uczestników pielgrzymki organizowanej przez 

belgijskie radio katolickie, którzy ofiarowują mu starodawny mszał. 

Kartkując dzieło, papież zatrzymuje się przy fragmencie dotyczą-

cym ofiary Abrahama, który odczytuje powoli, donośnie, po czym 

z uczuciem komentuje ten „wzniosły tekst": 

- Przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy duchowym potom-

stwem Abrahama. Nie, chrześcijanie nie mogą uczestniczyć w an-

tysemityzmie [...] który jest niedopuszczalny! Duchowo jesteśmy 

Semitami! 

Wygłaszając te ostre słowa, papież nie mógł się powstrzymać 

od płaczu. Włoskie dzienniki nie powtórzą tych nieprzygotowa-

nych wcześniej kilku zdań. Jednak papież zachęcił jednego z piel-

grzymów, monsiniora Louisa Picarda, by przedrukował je półofi-

cjalnie, co ten uczynił 14 września na łamach „La Librę Belgiąue". 

Pius XI chce, by jego potępienie wywarło skutek! 
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Pracowite lato 

Zaraz po opuszczeniu Castel Gandolfo 22 czerwca 1938 roku 

John LaFarge wraca do Rzymu i wkrótce zasięga rady generała 

swojego zgromadzenia, ojca Włodzimierza Ledócłiowskiego, 

który jest całkowicie zaskoczony. Urażony brakiem 

wcześniejszego powiadomienia wielebny ojciec pojedzie nawet w 

następną niedzielę do Castel Gandolfo, by uzyskać potwierdzenie 

tego zadania. 

W poniedziałek 27 czerwca LaFarge spędza część popołudnia 

w gabinecie swojego przełożonego generalnego. Prosi go w 

szczególności o zgodę na udanie się na czas pracy do Paryża, by 

zapewnić pełną dyskrecję, oraz o danie mu do pomocy jednego 

lub dwóch współpracowników - natychmiast zostają mu przydzie-

leni dwaj jezuici: Francuz Gustave Desbuąuois, mający wówczas 

sześćdziesiąt osiem lat, i Niemiec Gustav Gundlach, mający lat 

czterdzieści pięć. 

Pierwszy z nich jest osobą blisko związaną z Tygodniami 

Społecznymi Josepha Follieta oraz doradcą JOC (Jeunesse 

Ouvriere Chretienne, Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej). 

Drugi, który brał udział w działalności klubów inteligencji 

katolickiej Republiki Weimarskiej, był osobistym znajomym 

nuncjusza w Berlinie, mon-siniora Eugenia Pacellego. 

Zaangażowani w katolicyzm społeczny, który zalecał Leon XIII 

w Rerum novarum, obaj jezuici brali już wcześniej udział w 

tworzeniu projektów encyklik - pracowali razem przy 

Quadragesimo anno (1931), a rady ojca Desbuąuois zasięgano 

przy Divini Redemptoris (1937). 

W pierwszych dniach lipca 1938 roku trzej jezuici spotykają 

się w Paryżu w siedzibie pisma „Etudes", a następnie w Vanves 

przy rue Raymond-Marcheron, w budynku, w którym od roku 

1922 mieszczą się biura Action Populaire. Ojcowie mają do 

dyspozycji trzy pokoje i dość dobrze zaopatrzoną bibliotekę. W 

sierpniu dołączy do nich czwarty jezuita, ojciec Heinrich Bacht, 

którego zadaniem będzie przełożenie zaproponowanego tekstu na 

kościelną łacinę. 
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By zmylić Gestapo, którego agenci śledzą ojca Gundlacha od 

czasu, gdy w kwietniu wystąpił ze zdecydowanym protestem 

przeciwko Anschlussowi na falach Radia Watykańskiego, 

wymagane jest zachowanie jeszcze większej tajemnicy i 

dyskrecji niż kiedykolwiek. Ojciec Ledóchowski pisze nawet do 

LaFargea 17 lipca, by mu o tym przypomnieć. Uprzedza go 

również, że będzie musiał zostać w Paryżu aż do zakończenia 

pracy. LaFarge, odbierając tę nudną i duszną podmiejską okolicę 

jako miejsce przymusowego odosobnienia, tęskni do Stanów 

Zjednoczonych i rozpacza, że od końca lipca nie może „opuścić 

swego więzienia". 

Na statek powrotny wsiądzie dopiero 1 października w 

Boulogne. Dziesięć dni wcześniej wraca do Rzymu, by osobiście 

wręczyć ojcu Ledóchowskiemu brudnopis encykliki. W 

Towarzystwie Jezusowym przy Borgo Santo Spirito wzrasta 

powszechny niepokój z powodu ekspansjonistycznych zakusów 

Hitlera wobec Czechosłowacji. Zdaniem wielu osób mimo 

układu monachijskiego wojna jest nieuchronna. Najbardziej 

przenikliwe umysły epoki nie wierzą w ten fałszywy pokój. 

Poczynając od Piusa XI. 

„Czarny papież" przeszkadza 

Czy to z powodu tej napiętej atmosfery ojciec Ledóchowski 

opóźnia przekazanie dokumentu papieżowi, o którym mówi się, 

że jest poważnie chory? Czy generał jezuitów umyślnie odsuwa 

chwilę, w której Pius XI mógłby tekst zatwierdzić i opublikować? 

8 października Ledóchowski przekazuje skróconą wersję 

encykliki w języku francuskim ojcu Enricowi Rosie z „La Civilta 

Cattolica", najważniejszego pisma włoskich jezuitów. „Do 

ekspertyzy" - twierdzi. 

Osiemdziesięciodwuletni Włodzimierz Ledóchowski, generał 

jezuitów od roku 1915, to wyjątkowa osoba. Jednak temu 
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papieżowi", jak go nazywają, wyraźnie bardziej leży na sercu 

sprawa przyszłości Rosji i niebezpieczeństwa bolszewizmu (jego 

rodzony brat Ignacy był generałem dywizji w wojsku polskim w 

czasie wojny z Rosją Radziecką), jak również groźby światowego 

konfliktu niż sytuacja Żydów i dyskryminacja rasowa - te zagad-

nienia są jego zdaniem dużo mniej naglące. Podziela nadzieje rzą-

dzących w Warszawie pułkowników co do kruchego przymierza 

między Niemcami a Polską, mającego żywotne znaczenie dla jego 

kraju: nie należy narażać go na szwank jakąś zbyt wrogą wobec 

nazistów deklaracją... 

Dopiero na usilną prośbę samego papieża - do którego ojciec 

LaFarge napisał w tajemnicy ze Stanów Zjednoczonych -21 

stycznia 1939 roku ojciec Ledóchowski przekazuje w końcu 

dokumenty do Watykanu. Pius XI, o którym mówi się, że umiera, 

czuje się lepiej i przygotowuje ważne przemówienie skierowane 

do wszystkich włoskich biskupów, których wezwał na niedzielę 

11 lutego. 

Tego dnia obchodzona będzie dziesiąta rocznica traktatów la-

terańskich. To dobra okazja, by w obecności Mussoliniego 

napiętnować to wszystko, co w praktycznej działalności 

faszystowskiego reżimu jest pogwałceniem ducha tych 

porozumień. Poczynając od nowych ustaw rasowych, które są 

sprzeczne z prawem kanonicznym, stanowią poważne 

wypaczenie konkordatu ustanowionego w roku 1929 i 

sprzeciwiają się przyszłej jedności „wszystkich ludów, 

wszystkich narodów, wszystkich ras, wszystkich zjednoczonych i 

spokrewnionych we wspólnej więzi wielkiej rodziny ludzkiej..." 

Pod koniec pisanego ręką papieża brudnopisu linijki stają się 

trudne do odczytania, niezrozumiałe i chwiejne. 

Pius XI strawił resztki sił na przygotowywaniu tego przemó-

wienia. Umarł nagle o 5.30 w nocy z 9 na 10 lutego 1939 roku. 

Jego stan pogarszał się od trzech dni. We wtorek 7 lutego 

osobisty lekarz papieża, zaniepokojony jego skrajnym 

osłabieniem, polecił mu odwołać wszystkie audiencje, co 

wywołało kolejną falę plotek. W środę kardynał Pacelli 

zaproponował gorączkującemu sędzi- 
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wemu papieżowi przełożenie rocznicowych obchodów z 11 lutego, 

lecz spotkał się ze zdecydowaną odmową. Jednak śmierć miała wy-

drzeć Piusowi XI to spotkanie z historią. 

W tajnych archiwach 

Według osób z jego otoczenia papież, już bardzo osłabiony, prze-

ziębił się i nie dbał o siebie. Według innych umarł w wyniku zwy-

kłego ataku serca, co nie jest niczym zaskakującym u osiemdziesię-

ciojednoletniego mężczyzny od dawna chorego na serce. Kardynał 

Tisserant z kolei, który był młodym współpracownikiem papieża, 

u schyłku własnego życia w lutym 1972 roku był przekonany, że 

Pius XI został zamordowany na rozkaz Mussoliniego przez doktora 

Francesca Petacciego, oficjalnego lekarza watykańskiego i ojca ko-

chanki dyktatora. Petacci miał dać papieżowi śmiertelny zastrzyk! 

Tak czy owak, poza szkicem przemówienia zmarły zostawił w 

swoim gabinecie brudnopis encykliki Humani generis unitas, który 

czekał na niego od dwudziestu dni. Według wszelkiego 

prawdopodobieństwa nie zdążył go przestudiować przed śmiercią. 

Kamerlingiem, który zarządza uporządkowanie różnych dokumen-

tów pozostawionych na biurku papieża po stwierdzeniu jego śmierci, 

jest kardynał Pacelli. Czy to możliwe, by papież nie powiedział mu 

o swoim projekcie encykliki? Pytany o to przez włoskiego amba-

sadora Maria Pignattiego-Morana, który dowiedział się o tekście 

z plotki pochodzącej zza Atlantyku, Pacelli miał odpowiedzieć: 

- Pozostanie on martwą literą, umieścimy go w tajnych ar-

chiwach. 

To tradycja: tekst, który nie nosi formalnego podpisu papieża, 

uznawany jest za niebyły, a ma to na celu uniknięcie wszelkich ma-

nipulacji dokonywanych w ostatniej chwili. Czy Pacelli przeczytał 
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ten dokument? Nie wiadomo. Na pewno czas po śmierci papieża nie 

jest najlepszy na to, by roztrząsać nie dokończone sprawy: kamer-

ling musi osobiście towarzyszyć w Kaplicy Sykstyńskiej osobisto-

ściom najwyższej rangi, przybyłym pokłonić się zwłokom Piusa XI, 

a przede wszystkim musi jak najszybciej przygotować konklawe -

konklawe, którego zresztą on sam jest głównym faworytem! 

2 marca, podczas trzeciej tury głosowania, to właśnie Eugenio 

Pacelli zostaje wybrany na papieża i przyjmuje imię Pius XII. 

Pytany dwa dni po wyborze przez jedną z bliskich osób o projekt 

encykliki, nowy papież stwierdza, że nie wie, jak wygląda ta 

sprawa, ale będzie o to pytał ojca Ledóchowskiego. Według 

wszelkiego prawdopodobieństwa Ledóchowski wśród wielu spraw 

wspomina o tym Piusowi XII, ale ten ma wówczas na głowie dużo 

innych zmartwień, i wydaje się logiczne, że przekazuje projekt en-

cykliki do tajnych archiwów. Zgodnie z jedną z hipotez - nikt nie 

może jej wykluczyć - wedle której nowy papież wiedział o istnie-

niu tego dokumentu, wiele wskazuje na to, że nie mógł postąpić 

inaczej: będąc osobą tak mocno angażującą się w politykę, zacie-

kle atakowaną za sprzeciwianie się przyłączeniu się Mussoliniego 

do Hitlera w wojowniczym szaleństwie, nie zaryzykowałby spro-

wokowania otwartego ataku ducego na Kościół. 

W poniedziałek wielkanocny ojciec Mahler, amerykański za-

stępca Ledóchowskiego, informuje Johna LaFargea, że zwróci mu 

francuską i angielską wersję projektu i że będzie on mógł je w ra-

zie potrzeby wykorzystać do jakiejś publikacji dotyczącej tego za-

gadnienia, pod w a r u n k i e m  że nie wspomni o zamiarach 

P i u s a  XI. 10 maja ojciec Gustav Gundlach otrzymuje od własnej 

hierarchii niemiecką wersję maszynopisu wraz z tym samym 

zezwoleniem na wykorzystanie go bez ujawniania pochodzenia. 

Ci dwaj mężczyźni wiedzą wówczas, że „sprawa została po-

grzebana", jak pisze Gundlach do LaFargea. I że encyklika nigdy 

nie ujrzy światła dziennego. 
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Milczenie Piusa XII 

Co naprawdę można zarzucić papieżowi 

z czasu wojny 



Quid est quod ultra debuimus facere, et non fecimus? 

(Co jeszcze mieliśmy uczynić, a nie uczyniliśmy?) 

Pius XII, 1952 

Rzym, sobota 16 października 1943 roku. Na Wieczne 

Miasto, od pięciu tygodni okupowane przez wojska niemieckie, 

pada deszcz. Dzień jeszcze nie wstał. Ulice są opustoszałe, z 

wyjątkiem Lungotevere, nad Tybrem, gdzie słychać warkot 

silników kolumny okrytych plandekami pojazdów SS i Waffen-

SS. Te tajemnicze przygotowania trwają pod dowództwem 

Hauptsturmfuhrera Theodora Danneckera, byłego szefa 

nazistowskiego kontrwywiadu w Paryżu, on sam zaś działa na 

rozkaz Adolfa Eichmanna, szefa wydziału IV B odpowiedzial-

nego w Gestapo za sprawy żydowskie, a w szczególności, od 

stycznia 1942 roku, za wywożenie Żydów do obozów zagłady. 

Cel operacji: fizyczna likwidacja dwunastu tysięcy rzymskich 

Żydów. 

O godzinie 5.30 pierwsze ciężarówki ruszają w kierunku daw-

nego miejskiego getta, do Teatru Marcellusa naprzeciwko Wyspy 

Tybrowej. Inne wyjeżdżają w stronę dzielnic Trastevere i 

Testaccio. Dysponując listami sporządzonymi osiem dni 

wcześniej, około trzystu żołnierzy zaraz zacznie otwierać albo 

wyważać drzwi setek mieszkań zajmowanych przez rodziny 

żydowskie, wyciągać z łóżek osłupiałych mężczyzn, kobiety i 

dzieci. O tak wczesnej godzinie w dzień szabatu niewielu Żydów 

unika łapanki. Nieliczni mają czas, by uciec do sąsiadów albo do 

któregoś kościoła w swojej dzielnicy, na przykład do San 

Bartolomeo na Wyspie Tybrowej. 

Stłoczeni w ciężarówkach nieszczęśnicy - w sumie tysiąc 

dwieście pięćdziesiąt dziewięć osób: trzystu sześćdziesięciu 

trzech 
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mężczyzn, sześćset osiemdziesiąt dziewięć kobiet, dwieście sied-

mioro dzieci - szybko zostają umieszczeni w jednym skrzydle 

Collegio Militare przy Via delia Lungara, u stóp Janikulum. Całą 

niedzielę spędzą w tym posępnym budynku, który sąsiaduje ze 

słynnym więzieniem Regina Coeli, kilka przecznic od Watykanu. 

Po sprawdzeniu tożsamości dwustu trzydziestu siedmiu zatrzy-

manych zostanie zwolnionych. Nocą z niedzieli na poniedziałek 

te same ciężarówki odwiozą tysiąc dwudziestu pozostałych na 

dworzec Roma Tiburtina w północno-wschodniej części miasta, 

gdzie zostaną załadowani w grupach po pięćdziesiąt lub 

sześćdziesiąt osób do dwudziestu wagonów towarowych i 

zamknięci od zewnątrz. O godzinie 14.05 konwój wyruszy w 

kierunku Auschwitz. Młoda arystokratka mająca znajomości w 

Watykanie, księżna Enza Pignatelli Aragona, otrzymuje 

telefoniczną wiadomość od przyjaciółki, która widziała 

ciężarówki nadjeżdżające na nabrzeże Tybru. Księżna 

natychmiast, jeszcze tej samej soboty, udaje się do Pałacu 

Apostolskiego, by powiadomić o tym papieża. Papieski 

szambelan prowadzi ją na trzecie piętro budynku, gdzie Pius XII 

modli się w prywatnej kaplicy. Księżna mu o wszystkim 

opowiada, papież jest „osłupiały, skonsternowany i oburzony". 

Mówi: 

- Ale Niemcy obiecali, że nie tkną rzymskich Żydów! 

I Pius XII natychmiast dzwoni do swojego sekretarza stanu 

kardynała Maglionego, by pilnie wezwał ambasadora niemiec-

kiego Ernsta von Weizsackera i zażądał od niego wstrzymania 

tych aresztowań. Ku zaskoczeniu Maglionego sam Weizsacker 

sugeruje - w całkowitej tajemnicy - że papież powinien 

zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje: wielu Niemców 

pracujących w Rzymie, choć nie może tego powiedzieć, jest 

przeciwnych radykalizacji wojny, która stała się okrutna, a 

zwłaszcza deportacji Żydów... 

- Zrobię, co w mojej mocy - mówi papież, po czym dziękuje 

księżnej i zamyka się w gabinecie. 

Po przemyśleniu sprawy Pius XII postanawia nie protestować 

osobiście, lecz zrobić to za pośrednictwem biskupa Aloisa 

Hudala, rektora kościoła Santa Maria deli Anima, niemieckiej pa- 
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rafii w Rzymie, z którym skontaktował się przez swojego 

bratanka Carla Pacellego. Hudal, utrzymujący bliskie kontakty z 

nazistami, natychmiast pisze do generała Rainera Stahela, 

dowódcy garnizonu rzymskiego, by „wydał rozkaz 

natychmiastowego wstrzymania tych aresztowań". Stahel 

przekazuje żądanie Himmlerowi, najwyższemu zwierzchnikowi 

SS, który... natychmiast odwołuje generała z powodu 

przejawianej słabości i wysyła go na front wschodni! Weizsacker 

z kolei śle do swojego ministerstwa w Berlinie telegram, w 

którym podkreśla, że stanowisko zajęte przez Hudala wyraża 

„reakcję Watykanu na deportację rzymskich Żydów" i że 

następnym razem to sam papież podejmie interwencję - zapewnił 

go o tym Maglione - i okryje Trzecią Rzeszę hańbą w oczach 

całego świata... 

Czcza groźba. Nigdy nie dojdzie do tej energicznej 

interwencji Piusa XII, którą groził niemiecki dyplomata. Papież 

jest oczywiście poruszony tym, co się dzieje, jednak postanowił 

nie angażować papiestwa w tę walkę. Czy spektakularny protest, 

gdyby został ogłoszony w owym dniu, ocaliłby życie 

przygotowanych do wywózki nieszczęśników? Czy Pius XII 

zmusiłby Hitlera do porzucenia szalonego przedsięwzięcia 

likwidacji europejskich Żydów? Dzisiejsi krytycy papieża 

twierdzą, że tak. Jego obrońcy utrzymują, że nie. Czy papież, jak 

to ujął pewien brytyjski dyplomata, „nie docenił własnego 

autorytetu moralnego"? Albo też - co gorsza - czy skrycie 

sprzyjał nazistom? 

Bóg i prawo 

Przez całe życie Eugenio Pacelli miał dwa punkty 

odniesienia: Boga i prawo. Urodzony 2 marca 1876 roku 

nieopodal placu Świętego Piotra, dokładnie po drugiej stronie 

Tybru, przyszły Pius XII 
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dorastał w rodzinie, w której służono papiestwu od trzech 

pokoleń: czyż jego dziadek nie był założycielem „L'Osservatore 

Romano"? Kiedy w wieku osiemnastu lat postanawia wstąpić do 

seminarium, nikogo to nie dziwi. Jego siostra Elisabetta powie o 

nim: „Urodził się księdzem". Gdyby się odważyła, mogłaby 

dodać: „Urodził się papieżem". Powołaniem tego nadzwyczajnie 

zdolnego mężczyzny -obdarzonego przenikliwym umysłem, 

wyjątkową pamięcią i zdolnością do ciężkiej pracy - była z 

pewnością służba Kościołowi na najwyższym szczeblu. 

Jednak Eugenio Pacelli był również przez całe życie prawni-

kiem. Podobnie jak jego dziadek Marcantonio, który był adwo-

katem w Sacra Rota za czasów Piusa IX; podobnie jak jego ojciec 

Filippo, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, który był 

dziekanem adwokatów Stolicy Apostolskiej; podobnie jak jego 

brat Francesco, główny świecki negocjator traktatów laterańskich 

(zobacz rozdział 2). W roku 1901 Piętro Gasparri, przyszły 

kardynał, podówczas sekretarz stanu w Świętej Kongregacji 

Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, specjalista w zakresie prawa 

kanonicznego i dawny wykładowca prawa międzynarodowego w 

paryskim Instytucie Katolickim, zatrudnia tego dwudziestopięcio-

latka, widząc w nim przede wszystkim młodego i błyskotliwego 

prawnika. 

Swojemu zdolnemu nowemu pracownikowi Gasparri powie-

rza śledzenie sprawy francuskiego rozdzielenia Kościoła i pań-

stwa w roku 1905, następnie przygotowanie nowego kodeksu 

prawa kanonicznego, nad którym prace zostają rozpoczęte w ta-

jemnicy w roku 1904, a który w życie wejdzie w roku 1917. Jego 

celem jest uzgodnienie wielu wersji prawa miejscowego, zapro-

wadzenie porządku w nie zharmonizowanym prawie konkordato-

wym, wzmocnienie znajdujących się w trudnej sytuacji 

Kościołów mniejszościowych i przywrócenie papieżowi, od roku 

1870 pozbawionemu wszelkiego oparcia terytorialnego, 

niekwestionowanej władzy nad całym Kościołem. Ta myśl, że 

papiestwo, nękane przez cały XIX wiek, powinno rządzić 

Kościołem, nigdy nie opu- 
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ści Pacellego, który zawsze uważał, że papież jest namiestnikiem 

Chrystusa na ziemi. 

Gasparri powierza mu doprowadzenie do końca konkordatu z 

Serbią (1914), jednego z czterdziestu konkordatów zawartych 

przez Stolicę Apostolską w pierwszych trzydziestu paru latach 

XX wieku. Zostawszy nuncjuszem w Monachium, a następnie w 

Berlinie, Pacelli wynegocjuje trzy kolejne konkordaty: z Bawarią 

(1924), Prusami (1929) i Badenią (1932). W tym samym roku, za-

chęcony podpisaniem traktatów laterańskich z Włochami, wysu 

nie projekt konkordatu z Rzeszą, który zawrze jako sekretarz stanu 

20 lipca 1933 roku z mianowanym 30 stycznia nowym niemieckim 

kanclerzem Adolfem Hitlerem. 

Pakt z diabłem 

Nowy pan Rzeszy nie jest jeszcze diabłem. Eugenio Pacelli spę-

dził w Niemczech dwanaście lat, mówi po niemiecku, jest wrażliwy 

na kulturę tego kraju, zna tamtejszych ludzi. Jego zdaniem Hitler 

jest osobą mało pociągającą, mniej jednak wrogo usposobioną do 

Kościoła katolickiego niż Bismarck za czasów kulturkampfu pół 

wieku wcześniej. Pacelli jest zresztą przekonany, że nowy przywódca 

Rzeszy ma interes w tym, by się dogadać z Kościołem katolickim 

i jego dwudziestoma trzema milionami wiernych: trzeba to wyko-

rzystać, by uzyskać jak największe profity zarówno dla chrześcijan 

niemieckich, jak i dla Stolicy Apostolskiej. Nawet gdyby trzeba było 

nie sprzeciwić się wyeliminowaniu chrześcijańsko-demokratycznej 

partii Zentrum, jedynej rzeczywistej przeszkodzie politycznej dla 

wyborczego sukcesu nazistów. Czyż to nie dzięki opuszczeniu przez 

Watykan jej włoskiego odpowiednika, Włoskiej Partii Ludowej don 

Sturza, możliwe stało się podpisanie traktatów laterańskich? 
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Za pośrednictwem swojego negocjatora von Papena Hitler zga-

dza się na wszystkie żądania Watykanu. Dla kanclerza, który nie 

ma najmniejszego zamiaru wprowadzać w życie tych porozumień, 

podpis Pacellego oznacza uznanie jego reżimu - i to jest najważ-

niejsze. Zanim na podpisanych dokumentach zdążył zaschnąć 

atrament, Hitler cynicznie gratuluje sobie tego osiągnięcia przed 

Radą Ministrów: konkordat, jak powiada, tworzy sferę zaufania, 

„która będzie szczególnie znacząca w nie cierpiącej zwłoki walce 

przeciwko międzynarodowemu żydostwu"! 22 lipca w liście do 

partii nazistowskiej wyjaśnia, co oznacza konkordat: „Kościół ka-

tolicki uznaje państwo narodowosocjalistyczne". 

Natomiast kardynał Pacelli podszedł do zawarcia tego zasad-

niczego porozumienia jak drobiazgowy prawnik. Sekretarz stanu 

nie żywił wielkich złudzeń co do respektowania układu przez na-

zistów, często jednak wyjaśniał, że właśnie tego rodzaju 

konkordat „stanowi podstawę uzasadniającą nasze protesty". W 

„L'Osservatore Romano" z 26 i 27 lipca odpowiada na 

fanfaronadę Fiihrera, zapewniając, że na mocy jego podpisu to 

państwo niemieckie „uznaje i przyjmuje bez zastrzeżeń kościelne 

prawo". Czy wierzy w to, co mówi? Wobec ambasadora 

brytyjskiego Ivone'a Kirkpatricka, którego przyjmuje w sierpniu, 

nie skrywa swojej odrazy do Hitlera, głośno ubolewa z powodu 

prześladowań Żydów i przyznaje, że podpisał konkordat, nie 

mając pola manewru, z „pistoletem przystawionym do skroni". 

To jasne: przyszły papież uważa, że należy za wszelką cenę 

szukać porozumienia z nowymi niemieckimi władzami. Nie 

odstąpi od tego przez sześć lat - pełnych napięć, aktów przemocy 

i podłości, które doprowadzą do wojny. W ciągu owych sześciu 

lat, jak to opisuje w swoich wspomnieniach francuski ambasador 

Francois Charles-Roux, papież Pius XI i jego sekretarz stanu 

nieustannie będą polemizować z przywódcami Rzeszy, 

pozwalając sobie niejednokrotnie na mocne gesty, takie jak 

umieszczenie w lutym 1934 roku na indeksie książki Alfreda 

Rosenberga zawierającej doktrynę reżimu czy też opublikowanie 

w marcu 1937 roku potępiającej na- 
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zizm encykliki Mit brennender Sorge. Katolicy francuscy słuchają 

w Lourdes, jak w roku 1935 kardynał Pacelli rozprawia się z ideo-

logiami „opętanymi bałwochwalstwem rasy i krwi". W roku 1937 

w paryskiej katedrze Notre-Dame mówi o „tym wielkim i szlachet-

nym narodzie, który źli przewodnicy sprowadzają na manowce 

ideologii rasy". Zdaniem Pacellego linia postępowania jest jasna: 

chodzi o to, by stanowczo mówić, co ma się do powiedzenia, nie 

prowokować jednak zerwania kontaktów z Rzeszą. 

Zapobiec wojnie 

1 marca 1939 roku, kiedy nadchodzi pora, by wskazać na-

stępcę zmarłego papieża Piusa XI, większość dyplomatów fran-

cuskich i brytyjskich nie kryje sympatii dla kandydatury kar-

dynała Pacellego, który w rzeczy samej zostaje wybrany bardzo 

szybko, mając sześćdziesiąt trzy lata. „Wybór kardynała Pacellego 

jest doskonały" - telegrafuje Francois Charles-Roux do swojego 

ministra Georgesa Bonneta. W Niemczech natomiast nie tylko 

„Berliner Morgenpost" woła: „Wyboru Pacellego nie przyjęto w 

Niemczech życzliwie, ponieważ zawsze był on wrogiem 

narodowego socjalizmu". Na wspaniałą ceremonię koronacji 

Piusa XII w Rzymie Niemcy jako jedyne państwo nie przysłały 

swojego przedstawiciela. 

Od chwili wyboru Pacelli owładnięty jest jedną myślą: zrobić 

wszystko, by zapobiec wojnie. Jeszcze przed koronacją nowy 

papież wezwał czterech najważniejszych niemieckojęzycznych 

dostojników kościelnych (kardynałów: Faulhabera, Innitzera, 

Bertrama i Schultego), by dać im znać, że zamierza osobiście zająć 

się stosunkami z Rzeszą. Wraz z nimi odsyła starannie sformuło-

wany telegram, w którym ponownie składa na ręce Hitlera wyrazy 
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„głębokiej i pełnej życzliwości przyjaźni wobec narodu niemiec-

kiego". Taktyka jest przejrzysta: Hitlera można przywołać do ro-

zumu w inny sposób, niż go prowokując. 

Jeszcze w maju 1939 roku Pius XII wierzy, że będzie potrafił 

zapobiec wojnie przy użyciu środków dyplomatycznych. 

Ambasador Charles-Roux opisuje w swoich wspomnieniach, że 

tej sprawie papież poświęca najwięcej czasu: nawiązuje kontakty 

ze wszystkimi stronami, mobilizuje nuncjuszów, proponuje 

konferencję z udziałem rządów pięciu zainteresowanych państw - 

Włoch, Niemiec, Polski, Francji i Wielkiej Brytanii - która 

mogłaby odbyć się nawet w Watykanie, gdyby tylko życzyli sobie 

tego jej uczestnicy. Z rozmaitych powodów wszystkie pięć 

odpowiedzi miało okazać się równie kurtuazyjnych, jak 

odmownych. W szczególności odpowiedź kanclerza Hitlera 

stanowi pełne potwierdzenie niemieckich celów: Niemcy, co 

Fuhrer osobiście wyjaśnia nuncjuszowi Cesaremu Orsenigowi, nie 

mają najmniejszego zamiaru doprowadzić do wybuchu wojny... 

„Arcydzieło hipokryzji" - komentuje Charles-Roux. Papież nie 

jest naiwny. Zbyt dobrze zna Niemców, by dać się zwieść. Skoro 

Rzesza nie planuje wojny, to po co 22 maja zawiera traktat 

sojuszniczy z Włochami, który spektakularnie nazywa paktem 

stalowym? Papież jest przekonany, że Włosi nie chcą wojny, 

poważnie jednak ryzykują, że zostaną w nią wciągnięci wbrew 

sobie. W orędziu radiowym z 24 sierpnia 1939 roku, 

wygłoszonym z Castel Gandolfo, Pius XII wzywa jeszcze pięć 

rządów - przede wszystkim chce przekonać Włochy, że wojna nie 

jest nieuchronna - by rozwiązywały konflikty na drodze 

uczciwych pertraktacji: 

- Na krew Chrystusa, jeszcze nie jest za późno! Póki trwa po-

kój, nic się nie traci. Wraz z wojną można stracić wszystko! 

Papież wierzy, że jeśli ma jeszcze niewielkie szanse na ocale-

nie pokoju, to pod warunkiem, że pozostanie na innej płaszczyź-

nie niż strony sporu. Doskonale pamięta, że w latach 1914-1918 

jego poprzednik Benedykt XV również oparł swoją postawę na 

pozycji neutralności, zachowując w ten sposób swobodę działania 

- 
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za cenę potężnej krytyki i mnóstwa zniewag ze strony wszystkich 

uczestników konfliktu. Także na Piusa XII wywierane są naciski, 

także on spotyka się z zarzutami, jednak nie ustępuje. 

Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku papież dąży do 

osiągnięcia dwóch celów. Z jednej strony angażuje Kościół w sze-

roko zakrojony program pomocy cywilnym ofiarom konfliktu: 

uchodźcom, wysiedlonym, aresztowanym itd. Podczas poprzed-

niej wojny znajdował się w tym względzie na pierwszej linii. Wie 

także, że neutralność Stolicy Apostolskiej ułatwia mu to zadanie. 

Pius XII zachowuje zresztą stanowisko zbliżone do tego, które za-

jął międzynarodowy Czerwony Krzyż; również ta organizacja bę-

dzie zachowywać neutralność dłużej, niż wydawałoby się to roz-

sądne: kiedy jesienią 1942 roku kierownictwo Międzynarodowego 

Komitetu Czerwonego Krzyża zostanie dokładnie powiadomione 

o nazistowskich okrucieństwach i deportacjach Żydów, podejmie 

decyzję o zachowaniu neutralności za wszelką cenę i nie wyda żad-

nego publicznego oświadczenia z obawy przed narażeniem na nie-

bezpieczeństwo swojej akcji pomocy humanitarnej. 

Z drugiej strony na płaszczyźnie dyplomatycznej Pius XII robi 

wszystko, co w jego mocy, by odwieść Mussoliniego od przy-

stąpienia do wojny u boku Rzeszy: pisze pełne patosu listy, nad-

miernie wychwalające nieskończoną mądrość ducego! I tym razem 

jego trud jest daremny. Pius XII, jak powie brytyjski dyplomata 

Andrew Noble, próbował „egzorcyzmować diabła łagodnymi proś-

bami". Jego wyważone protesty, stłumione potępienia, niepewne 

oskarżenia na nic się nie zdadzą - podobnie jak „bolesna skarga" 

zanoszona z powodu „Polski, narodu tak [...] drogiego", wtrącona 

w encyklice Summi pontificatus z października 1939 roku. Na nic też 

nie zda się spektakularna i uroczysta wizyta u króla Włoch, zło-

żona 28 grudnia na Kwirynale, po której papież życzy Włochom, 

by mogły przyczynić się do zaprowadzenia pokoju w Europie... 
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Spisek przeciwko Hitlerowi 

Czy Piusowi XII zabrakło przenikliwości? Może. Odwagi? Na 

pewno nie. Zdarzało mu się nawet podejmować ogromne ryzyko. 

Na przykład w pierwszych dniach listopada 1939 roku papież 

dowiaduje się od swojego sekretarza, jezuity Roberta Leibera, że 

grupa oficerów i żołnierzy Abwehry zjednoczona wokół generała 

Ludwiga Becka, byłego szefa sztabu generalnego armii 

niemieckiej, ma zamiar obalić Hitlera. Spiskowcy chcą usunąć 

dyktatora, zakończyć wojnę i stopniowo przywrócić funkcjono-

wanie państwa prawa. Potrzebują jeszcze zapewnienia, że alianci 

nie wykorzystają tego do zniszczenia Rzeszy pozbawionej w ten 

sposób przywódcy i że nie będą kwestionować, przynajmniej w 

najbliższej przyszłości, ani przyłączenia Austrii, ani układu 

monachijskiego. Wśród spiskowców znajduje się tajny agent 

Hans Oster, który poznał Pacellego, kiedy ten był nuncjuszem w 

Monachium. To on wystąpił z propozycją potajemnego wyko-

rzystania papieża jako mediatora za pośrednictwem bawarskiego 

adwokata Josepha Mullera, katolika, który nawiąże kontakt z jed-

nym z nielicznych zaufanych ludzi papieża, byłym politykiem 

Ludwigiem Kaasem, niemieckim duchownym i bliskim 

znajomym ojca Leibera. 

Powiadomiony 5 listopada o sprawie przez Leibera i Kaasa 

papież nie informuje o tym nikogo, nawet swojego sekretarza 

stanu Luigiego Maglionego, i już następnego dnia przekazuje 

Mullerowi wiadomość, że gotów jest zrobić wszystko, co w jego 

mocy. Kaas sonduje ambasadora brytyjskiego przy Stolicy 

Apostolskiej Francisa DArcy'ego Osbornea po raz pierwszy 1 

grudnia, a potem ponownie 8 stycznia 1940 roku. Zwierzchnik 

Osbornea Edward Halifax, powiadomiony o sprawie 17 stycznia, 

prosi o więcej szczegółów. 6 lutego z zachowaniem największej 

tajemnicy Osborne zostaje przyjęty osobiście przez Piusa XII, 

który potwierdza informacje na temat spisku, daje jednak również 

do zrozumienia, że 
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byłoby rzeczą nierozsądną - dla niego samego i dla Kościoła - 

posuwać się dalej i że jego rola kończy się w tym miejscu. 17 

lutego w liście do Osbornea Halifax gra na zwłokę i ponownie 

domaga się od papieża dokładniejszych informacji... 

Wahania sceptycznych Brytyjczyków i ich chęć włączenia 

Francuzów do rozważań na temat gwarancji, które miałyby zo-

stać udzielone tajemniczym spiskowcom, sprawią, że cała 

sprawa utknie gdzieś między Londynem i Berlinem. Ku wielkiej 

uldze sekretarza papieża, ojca Roberta Leibera, uważającego - 

całkiem słusznie - że ryzyko, które podejmuje Ojciec Święty, jest 

o wiele za duże: jak zareagowałby Hitler, gdyby dowiedział się, 

że Pius XII osobiście maczał palce w spisku przeciwko niemu? 

Znany jest też inny epizod podczas wojny, który pokazuje 

niezaprzeczalną odwagę osobistą Piusa XII. 19 lipca 1943 roku 

przywódcy alianccy wydają rozkaz przeprowadzenia ryzykownej 

operacji militarnej, której papież obawiał się od miesięcy: bom-

bardowania Rzymu. Przed południem, poczynając od godziny 11, 

około pięciuset amerykańskich bombowców spuszcza ładunki na 

włoską stolicę - na dworce kolejowe, składy towarowe, lecz także 

na budynki cywilne, kościoły, ulice - powodując setki ofiar 

wśród ludności cywilnej. 

O godzinie 16.30 Pius XII udaje się samochodem do dziel-

nicy, w której znajduje się na poły zniszczona starożytna bazylika 

Świętego Wawrzyńca (niemiecki sztab generalny wybrał sobie na 

kwaterę główną budynek położony kilkaset metrów od tego 

kościoła) i w towarzystwie ubranego w czarną sutannę monsi-

niora Montiniego wchodzi między osłupiałych mieszkańców. 

Max Bergerre, korespondent agencji Havas - która nie nazywa się 

jeszcze AFP - przy Stolicy Apostolskiej, opisuje: „W chwili gdy 

w pobliżu dworca centralnego widzę pierwszych ocalonych z 

dzielnicy Świętego Wawrzyńca, których twarze są jeszcze 

usmolone od dymu, ciągnących wózki załadowane materacami i 

innymi marnymi przedmiotami, dowiaduję się, że papież 

wyjechał w towarzystwie monsiniora Montiniego, by przejść się 

po dymiących 
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ruinach i pobłogosławić zmarłych i umierających [...]. Jak 

wiadomo, wrócił stamtąd w szatach poplamionych krwią". Tego 

samego dnia płaczące kobiety wołają do papieża: 

- Padre Santo, dateci la pace! La Pace! Non ne possiamo piu! 

(Ojcze Święty, obdarz nas pokojem! Pokoju! Już nie możemy!) 

Ten obraz pozostanie w pamięci, podobnie jak podejmowane 

przez papieża w maju i czerwcu 1944 roku wysiłki, aby rząd wło-

ski proklamował Rzym miastem otwartym, rezygnując z obrony, 

oszczędzając jednak miastu niezliczonych zniszczeń podczas zdo-

bywania go przez aliantów. 5 czerwca, kiedy armia dowodzona 

przez generała Juina wkracza do Rzymu, setki tysięcy rzymian 

schodzą się na placu Świętego Piotra, by uczcić Piusa XII, 

nowego defensor cwitatis, obrońcę Wiecznego Miasta. 

„Usunąć papieża!" 

Wyjaśnieniem milczenia Piusa XII nie jest zatem strach. 

Ostrożność papieża, która ściągnie na niego później tak potężną 

krytykę, wynika z pierwszej najważniejszej przesłanki: obawy 

przed represjami. Nie wobec niego samego, to zrozumiałe. 

Chociaż tej ponurej jesieni 1943 roku hipoteza zajęcia Watykanu 

przez żołnierzy SS nie była fikcją. 

Trzy miesiące wcześniej, 25 lipca, nazajutrz po odsunięciu 

Mussoliniego od władzy przez Wielką Radę Faszystowską, bar-

dzo poirytowany Adolf Hitler zebrał swoją radę wojskową, by 

oznajmić jej członkom, że właśnie postanowił zająć Rzym, uwol-

nić Mussoliniego i... usunąć papieża Piusa XII. Jego zdaniem bru-

talne odsunięcie Mussoliniego od władzy jest wynikiem spisku 

Watykanu, który miał wsparcie rodziny królewskiej. Papież stał 

się wrogiem, należy zatem się go pozbyć: 
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- Wydaje się wam, że przejmuję się Watykanem? [...] 

Przegnamy tę bandę wieprzów! [...] A potem się z tego 

wytłumaczymy, gwiżdżę na to! 

Hitler obawiał się przede wszystkim tego, by w wypadku od-

bicia miasta przez aliantów jego wrogowie nie wykorzystali pa-

pieża do własnych celów. Dwa pierwsze punkty planu zostały 

zrealizowane 10 września: Rzym został zajęty, a Mussolini 

uwolniony. Trzy dni później czterdziestotrzyletni generał Karl 

Friedrich Otto Wolff, głównodowodzący SS i policji niemieckiej 

we Włoszech, zostaje wezwany do kwatery głównej Hitlera w 

Prusach Wschodnich. Temat rozmowy: „Okupacja Watykanu i 

wywiezienie papieża Piusa XII, a także Kurii, do Liechtensteinu". 

Ma to być ściśle tajny plan, o którym Wolffowi nie wolno 

wspominać nikomu poza Himmlerem. 

Generał SS wyjaśnia wówczas swojemu Fiihrerowi, że jego 

podwładni w Rzymie mają dużo pracy i że tego rodzaju operację 

może przeprowadzić dopiero „za cztery do sześciu tygodni". Po 

powrocie Wolff zabiera się do pracy i wymyśla plan nocnego 

zajęcia Państwa Watykańskiego przez esesmanów przebranych 

za włoskich żołnierzy, którzy w razie czego ponieśliby 

odpowiedzialność za śmierć papieża. 

Na początku grudnia 1943 roku Hitler przypomina Wolffowi o 

rozkazie: na jakim etapie znajduje się plan usunięcia papieża? Ten 

wyjaśnia, że wszystko jest gotowe, zgłasza jednak pewne za-

strzeżenia: Kościół katolicki jest „jedynym nie kwestionowanym i 

nie atakowanym autorytetem we Włoszech"; usunięcie papieża 

„wywołałoby skrajnie negatywne reakcje", co ograniczyłoby nazi-

stowską zdolność bojową z powodu wrogiego nastawienia 

ludności do wojska, itd. Niezdecydowany Hitler w końcu porzuca 

ten plan - ku wielkiej uldze oficera SS. 

Papież o wszystkim wie. Zaniepokojony przerażającymi kon-

sekwencjami tego rodzaju operacji Wolff postanowił potajemnie 

przestrzec swoją ofiarę za pośrednictwem rektora niemieckiego 

kolegium, jezuity ojca Iva Zeigera. Przy zachowaniu jak 

największej 
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dyskrecji Pius XII zwołuje kilku kardynałów, by ostrzec ich przed 

niebezpieczeństwem. Niektórzy z wtajemniczonych przyjaciół 

papieża zastanawiają się nad potajemnym wywiezieniem go do 

Hiszpanii. Ktoś z jego otoczenia zajmuje się wykonaniem mikro-

filmów z najpilniejszych dokumentów i wysłaniem ich do nuncju-

sza w Waszyngtonie, monsiniora Amleta Cicognaniego. Przede 

wszystkim jednak zostaje ustalona jedna zasada: w razie porwania 

papież ma zostać automatycznie pozbawiony urzędu i wrócić do 

godności kardynalskiej, aby ci, którzy go pojmają, nie mogli 

wykorzystać jego władzy jako papieża wbrew jego woli. 

Obawa przed represjami 

Represje zatem, które spędzają papieżowi sen z powiek, są in-

nego rodzaju i innej wagi. Przede wszystkim najżywsze 

wspomnienie wiążące się z tymi obawami sięga lipca 1934 roku. 

W czasie gdy Hitler próbuje przyłączyć Austrię do Rzeszy, Pacelli 

podejmuje w imieniu Piusa XI aktywne zabiegi dyplomatyczne, 

by „Austria pozostała Austrią". Jest w tym całkiem osamotniony: 

Francuzi i Anglicy wstydliwie odwracają się od tego, co 

zapowiada się na prawdziwy międzynarodowy napad, a austriaccy 

socjaldemokraci sprzyjają Anschlussowi. Jedynie miejscowi 

katolicy nie ulegają syreniemu śpiewowi Rzeszy i dzięki 

działalności bliskiego Watykanowi kanclerza Dollfussa udaje im 

się uzyskać tyle, że sprawa ta ma zostać poddana pod referendum. 

Hitler odpowiada serią spektakularnych morderczych zamachów, 

przeciwko którym protestuje Watykan: „LOsservatore Romano" 

ujawnia czyny „terroryzmu spod znaku nazistów", których uważa 

za „obłudników patriotyzmu, piratów, bandytów, żałośników, 

wyjętych spod prawa" i „łajdaków, którzy z wściekłością chcą 

przemocą narzu- 
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cić własną doktrynę polityczną". 25 lipca kolejny tekst od 

redakcji w „LOsservatore Romano" potępia „barbarzyństwo, 

które pojawiło się w praktyce polityki międzynarodowej". Trzy 

dni później naziści każą swoim zwolennikom wyjść na ulice 

Wiednia i mordują kanclerza Dollfussa. W Watykanie osłupienie: 

Pacelli „z najgłębszą goryczą i najżywszym bólem" publicznie 

piętnuje to „okropne morderstwo". Wydarzenie to odciśnie 

trwałe piętno na przyszłym papieżu. 

Drugie wspomnienie pochodzi z lipca 1942 roku. Kiedy z po-

czątkiem lata zaczynają napływać kolejne zgodne informacje na 

temat ostatecznego rozwiązania, po raz kolejny pojawia się 

pytanie o potrzebę uroczystego protestu ze strony papieża. Kilku 

kościelnych dostojników zaczyna wywierać naciski na Stolicę 

Apostolską. Do tego samego dążą rezydujący w Watykanie 

przedstawiciele aliantów, Brytyjczyk Francis DArcy Osborne 

oraz Amerykanin Harold Tittmann, którzy potwierdzają 

jednocześnie pierwsze doniesienia na temat masowych deportacji 

europejskich Żydów do obozów zagłady. Sekretarz stanu 

Maglione odpowiada im: 

- To by tylko pogorszyło sprawę. 

W Holandii nie przyjęto tego do wiadomości. W niedzielę 26 

lipca 1942 roku Johannes de Jong, arcybiskup Utrechtu i prymas 

holenderskiego Kościoła, nakazuje odczytanie we wszystkich 

kościołach na podległym mu terenie listu pasterskiego, 

zawierającego stanowczy protest przeciwko pierwszym 

deportacjom Żydów w Holandii. List ten wywołuje natychmiast 

falę surowych represji: 2 sierpnia naziści aresztują i wywożą 

wszystkich holenderskich katolików „nie-Aryjczyków", to znaczy 

pochodzenia żydowskiego - jest wśród nich niejaka Edith Stein, 

filozofka, karmelitanka i przyszła święta, która ginie wraz ze 

swoją siostrą Różą zaraz po przybyciu do Auschwitz 9 sierpnia 

1944 roku. 

Według dbającej o dom papieski siostry Pasąualiny papież był 

już gotów przekazać redakcji „L'Osservatore Romano" dwukart-

kowy dokument potępiający działanie Hitlera, kiedy dotarła do 

niego wiadomość o dokonanej w Holandii brutalnej deportacji 
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czterdziestu tysięcy osób (liczba ta była zdecydowanie zawyżona) 

w wyniku interwencji arcybiskupa Utrechtu. Blady jak trup 

papież zrezygnował z uroczystych protestów i polecił swojemu 

współpracownikowi Giovanniemu Battiście Montiniemu 

zniszczyć brud-nopis tekstu, na wypadek gdyby pewnego dnia 

faszyści mieli zająć Pałac Apostolski. 

Bożonarodzeniowe orędzie radiowe z roku 1942 

Począwszy od lata 1942 roku, państwa europejskie są w posia-

daniu coraz precyzyjniejszych informacji na temat obozów 

zagłady. W lipcu nuncjusz w Vichy powiadamia Stolicę 

Apostolską, że na terytorium Francji łapanki objęły czterdzieści 

dwa tysiące Żydów. W październiku za pośrednictwem generała 

Sikorskiego, działającego na emigracji w Londynie, polski kurier 

Jan Karski przekazuje rządom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii bogato udokumentowany raport na temat eksterminacji 

Żydów w Polsce. 

Jednakże zarówno w Waszyngtonie, jak i w Londynie nikt nie 

reaguje. Gorzej: potwierdzające się informacje o dramacie eu-

ropejskich Żydów niepokoją alianckich przywódców i strategów, 

którzy obawiają się, że może to zakłócić ich wysiłki wojenne. 

Ani Rooseveltowi, ani Churchillowi - ani też generałowi de 

Gaullebwi - nigdy nie przyszło do głowy, by sprawa Żydów, choć 

jest to sprawa straszna, mogła ich odwrócić od wytyczonego celu: 

najpierw i przede wszystkim pokonać Niemcy! W umysłach 

wszystkich zachodnich przywódców dramat przeżywany przez 

europejskich Żydów wpisuje się w tę absolutnie prostą logikę: 

- Jeśli wygramy wojnę, kwestia żydowska sama się rozwiąże! 

Ale w opinii Roosevelta i Churchilla wypowiedzenie się pa-

pieża przeciwko okrucieństwom Hitlera mogłoby przyczynić się 
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do osłabienia pozycji kanclerza. Mogłyby temu służyć napływa-

jące nieustannie informacje na temat dramatu Żydów. 19 

września 1942 roku papież przyjmuje specjalnego wysłannika 

amerykańskiego prezydenta, przemysłowca Myrona Taylora. 

Taylor stawia sprawę jasno: nie pora już na kompromisy, nie 

można dalej pobłażać nazistom, wszystko trzeba teraz 

podporządkować jednemu wspólnemu celowi - wygraniu wojny! 

Czy papież nie mógłby w tymże duchu zdecydowanie potępić 

bestialstw popełnianych przez nazistów? Monsinior Tardini, 

sekretarz Świętej Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, 

który uczestniczy w tej rozmowie, wznosi oczy ku niebu: 

- Ojciec Święty ma potępić nazizm? Nie może się w kółko 

powtarzać! 

Z kolei 18 grudnia ambasador brytyjski Osborne przekazuje 

monsiniorowi Tardiniemu pełną dokumentację dotyczącą obo-

zów, sugerując, by papież skorzystał z niej podczas pisania trady-

cyjnego orędzia bożonarodzeniowego, które jest nadawane przez 

radio na cały świat. Przez kolejne dni Pius XII pisze kilka wersji 

swojego orędzia radiowego, które potem przeczyta przed mikro-

fonem 24 grudnia. Będzie to dwudziestosześciokartkowy tekst, u 

którego końca papież wspomni o „setkach tysięcy osób, które bez 

najmniejszej własnej winy, niejednokrotnie jedynie z powodu 

swojej narodowości lub rasy, skazywane są na śmierć lub 

stopniowe wyniszczenie"... 

Zdaniem papieża i jego otoczenia najważniejsze zostało 

powiedziane: „To było krótkie, ale dobrze zrozumiałe" - napisze 

później Pius XII do arcybiskupa von Preysinga, metropolity 

berlińskiego, który nalegał, by papież porzucił powściągliwość. 

Pójście dalej, uważa papież, wiązałoby się z opowiedzeniem się 

za którąś stroną. Oznaczałoby to zaangażowanie Kościoła po 

stronie jednych przeciwko drugim. I tu jest zasadniczy problem: o 

ile papież może jeszcze uniknąć wyraźnego opowiedzenia się po 

stronie aliantów przeciwko Niemcom, to czy może nadal nie 

zajmować stanowiska w sprawie Żydów i ich oprawców? Pius 

XII prawnik, Pius XII 
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dyplomata poprzestaje na ogólnych wypowiedziach i zachowuje 

neutralność na arenie międzynarodowej w przekonaniu, że przyda 

się ona wszystkim, kiedy konflikt się zakończy. Nie posunie się 

dalej, niż mu to nakazuje polityczny rozsądek. 

Tymczasem Amerykanie i Brytyjczycy umacniają go w przy-

jętej postawie ostrożności, kiedy 19 kwietnia 1943 roku spotykają 

się na Bermudach podczas międzynarodowej konferencji poświę-

conej „problemowi uchodźców" - to znaczy wysiedlanej lub ucie-

kającej przed prześladowaniami ludności żydowskiej. Tego bo-

wiem dnia przedstawiciele aliantów rozmyślnie postanawiają... 

nie udzielać pomocy Żydom: ani wsparcia finansowego, ani 

pomocy materialnej. Delegaci rozjeżdżają się cichaczem po 

przyjęciu rady Departamentu Stanu: nie podejmować żadnych 

konkretnych środków, nie opracowywać żadnych planów 

ratowania, nawet złagodzenia restrykcji dotyczących imigracji do 

Stanów Zjednoczonych czy Anglii. Przede wszystkim żadnych 

działań. 

Tego samego dnia, w którym rozpoczynała się konferencja na 

Bermudach, żydowski ruch oporu w warszawskim getcie 

wzniecił powstanie, składając w ofierze własną społeczność, 

stawiając wszystko na jedną kartę. Prawie wszyscy uczestnicy 

tego zrywu zginą na oczach obojętnego świata. Jeden z przywód-

ców żydowskich Szmul Zygielbojm, członek Rady Narodowej 

Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, specjalny wysłannik 

Bundu, popełnia 12 maja 1943 roku w Londynie samobójstwo, a 

jako powód swojego czynu podaje bierność aliantów w obliczu 

dramatu jego współwyznawców. 

W Rzymie papież jest o wszystkim informowany. I o drama-

cie warszawskiego getta, i o wynikach konferencji na 

Bermudach. Nowe wiadomości, które 5 maja napłynęły z Polski, 

przekonały go, że komory gazowe są ponurą rzeczywistością. 2 

czerwca 1943 roku, przemawiając do zebranych kardynałów, Pius 

XII po raz kolejny wyraża współczucie w stosunku do tych, 

wobec których „z powodu ich narodowości lub rasy stosuje się 

metody zagłady". Nie używa słowa „Żyd". 
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Kilka miesięcy później, 16 października 1943 roku, SS prze-

prowadza łapankę w Rzymie, niemal pod papieskimi oknami. 

Dla papieża jest to najwłaściwszy moment, by porzucić 

powściągliwość. 

Tysiące Żydów ukrywanych w Watykanie 

Tymczasem w wyniku wielkiej rzymskiej łapanki obawy pa-

pieża przed dramatycznymi represjami, które mógłby sprowoko-

wać bezpośrednim publicznym atakiem na Hitlera, właśnie się 

wzmagają. W chwili rozpoczęcia łapanki tysiące włoskich Żydów 

już ukrywa się w niezliczonych rzymskich instytucjach 

religijnych podległych Watykanowi, w nadziei że tak jak 

dotychczas Niemcy będą nadal respektować eksterytorialność 

Kościoła. Ich liczba wzrosła wyraźnie po ogłoszonej latem 1938 

roku Deklaracji rasy i jej następstwach legislacyjnych, które 

sprawiły, że setki rzymskich Żydów zostały pozbawione pracy: 

Pacelli, będący wówczas sekretarzem stanu, umożliwił wielu z 

nich znalezienie zajęcia przy podległych mu instytucjach, w 

Bibliotece Watykańskiej lub w Radiu Watykańskim. Takiego 

szczęścia doświadczył kartograf Roberto Almagia, prawnik 

Giorgio del Vecchio czy islamo-log Tullio Levi-Civita. Pacelli 

pomagał też innym, wyposażając ich w niezbędne zaświadczenia 

imigracyjne lub znajdując im posady w Ameryce - kolejne 

przykłady to lekarz Guido Mendes czy fizyk Vito Volterra. 

Inne czasy, inne obyczaje: tym razem szaleje wojna, wojska 

niemieckie okupują Włochy, a celem prześladowań jest cała spo-

łeczność żydowska. Istnieje wiele świadectw, potwierdzających, 

że Pius XII osobiście zachęcał klasztory, seminaria, kościoły, 
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zgromadzenia zakonne, biblioteki, szpitale, uniwersytety i domy 

pielgrzymów - w tym także niektóre klasztory klauzurowe - do 

otwarcia budynków. Instytucje prowadzone przez takie siostry jak 

asumpcjonistki czy siostry Notre-Dame-de-Sion (Matki Boskiej z 

Góry Syjon) przyjmowały dziesiątki żydowskich matek z có-

reczkami, a czasami, przy zachowaniu pełnej dyskrecji, z 

synkami. Naczelny rabin Rzymu Izrael Zoili, który często 

przestrzegał własną społeczność przed grożącym jej 

niebezpieczeństwem, znalazł schronienie w katolickim przytułku 

wraz z żoną i córką, a później został zakwaterowany w obrębie 

Watykanu. 

Według historyka Michaela Tagliacozza wewnątrz Watykanu 

schroniło się w sumie czterystu siedemdziesięciu siedmiu Żydów, 

a ponad cztery tysiące w instytucjach i budynkach należących do 

Kościoła. W obrębie Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieża, 

która góruje nad jeziorem Albano, blisko trzy tysiące Żydów zna-

lazło schronienie aż do zakończenia wojny. Około osiemdziesię-

ciu procent społeczności żydowskiej Rzymu uniknęło w ten spo-

sób najgorszego. 

Wielu kościelnych dostojników o nastawieniu podobnym do 

Piusa XII poszło za jego przykładem i wykazało duże 

zaangażowanie w ochronę żydowskich rodzin - na przykład 

arcybiskup Genui, biskup Asyżu czy nuncjusz w Stambule, 

niejaki Angelo Roncalli, którego nikt wówczas nie podejrzewał o 

to, że będzie następcą Piusa XII jako Jan XXIII. 

Pius XII obawiał się przede wszystkim, by jego ostentacyjna 

interwencja nie sprowokowała represji w postaci zajęcia przez SS 

wszystkich budynków tych uważnie obserwowanych przez 

Gestapo instytucji. Czyż dokonany 23 marca 1944 roku przez 

komunistów zamach przy Via Rasella, który kosztował życie 

trzydziestu trzech niemieckich żołnierzy, nie wywołał 

natychmiastowych egzekucji trzystu trzydziestu pięciu Włochów 

w Fosse Ardeatine? Papież wiedział, że zwykły gniew Adolfa 

Hitlera może sprowadzić katastrofę: cóż znaczy klasztorna 

klauzura czy bramy kościoła wobec oddziału uzbrojonych 

komandosów wspartych przez kilka czołgów? 

90 



Swoje zaniepokojenie Pius XII przekazał listownie kilku nun-

cjuszom, których sprawa ta bezpośrednio dotyczyła, nakazując 

im nie prowokować na próżno nazistów zbyt mocnymi 

oświadczeniami. Na Węgrzech, gdzie papież aż do końca 

delikatnie obchodził się z admirałem Horthym, ta strategia się 

opłaciła i pozwoliła nuncjuszowi w Budapeszcie, którym był 

monsinior Angelo Rotta, oszczędzić ponad trzem tysiącom 

tamtejszych Żydów deportacji bez możliwości powrotu. Jak 

jednak można podsumować całkowity bilans tej strategii, która 

nie wytrzymuje krytyki? 

W kwietniu 1943 roku w jednym z niezliczonych prywatnych 

listów do arcybiskupa berlińskiego von Preysinga Pius XII jed-

noznacznie wyjaśnił swój dylemat: „Rzadko kiedy Bóg nakładał 

równie ciężkie brzemię na barki papieża [...]. Dzień po dniu do-

wiadujemy się o nieludzkich czynach, które nie mają nic wspól-

nego z koniecznością czasu wojny. Wprawiają nas one w osłu-

pienie i napawają przerażeniem. [...] Jeśli chodzi o oświadczenia 

wydawane przez biskupów, pozostawiamy pasterzom na każdym 

miejscu zadanie oceny, czy i w jakim stopniu niebezpieczeństwo 

represji i ucisku [...] zaleca powściągliwość - nawet gdyby 

istniały racje uzasadniające interwencję - aby uniknąć większego 

zła. Jest to jeden z powodów, dla których my sami narzucamy 

sobie pewne ograniczenia w swoich oświadczeniach". 

Takie są fakty. Szkoda, że skłonne do przesady i często 

tchnące nienawiścią polemiki, które towarzyszą dziś każdej 

wzmiance o Piusie XII, prowadzone są na ogół w całkowitym 

oderwaniu od tych danych historycznych, zupełnie tak, jak to 

było w roku 1963 w wypadku sztuki Der Stelhertreter 

(Namiestnik) autorstwa młodego niemieckiego pisarza Rolfa 

Hochhutha, która na trwałe zmieniła wizerunek tego papieża. 

Pius XII nie był ani zwolennikiem nazizmu, ani antysemitą, 

jak to dają do zrozumienia jego krytycy. Świadczą o tym i jego 

deklaracje, i jego gesty. Jednak w wyjątkowo burzliwych 

czasach, kiedy każdy akt polityczny przekładał się na liczbę 

ludzkich istnień, ten 
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papież był bardziej dyplomatą niż prorokiem. Kwestię tę przedsta-

wił już w roku 1951 katolicki pisarz Francois Mauriac w przedmo-

wie do książki Le breyiaire de la haine (Brewiarz nienawiści) Leona 

Poliakova, używając jak najbardziej słusznych słów: „Nie ma wąt-

pliwości, że okupant dysponował przemożnymi środkami nacisku 

i że milczenie papieża oraz jego hierarchii było potwornym obo-

wiązkiem; chodziło o to, by uniknąć gorszych nieszczęść. Mimo to 

prawdą jest, że ta olbrzymia zbrodnia spada w niemałej części na 

wszystkich jej świadków, którzy przeciw niej nie wołali, i to bez 

względu na przyczyny ich milczenia". 



5
 

Sprawa braci Finalych 

Jak papież i Żydzi kłócą się o sieroty wojenne 



Wywoła Matka nową sprawę Dreyfusa! 

Kardynał Gerlier, wrzesień 1952 

Paryż, 20 lipca 1946 roku. Na pierwszym piętrze położonego 

na rogu avenue du President-Wilson okazałego budynku, który 

kiedyś był rezydencją księcia Monako, a ponad dwadzieścia lat 

temu stał się siedzibą ambasady Stolicy Apostolskiej, panuje 

niezwykłe poruszenie. Nuncjusz apostolski monsinior Angelo 

Roncalli właśnie dostał list pochodzący od Consistoire Central 

des Juifs de France (Centralnego Konsystorza Żydów 

Francuskich). Podpisał go przewodniczący Leon Meiss i naczelny 

rabin Francji Isaie Schwartz. Już sam fakt wystosowania tego 

listu jest ewenementem: w owym czasie oficjalne kontakty 

między Żydami i chrześcijanami prawie nie istnieją. 

List początkowo jest uprzejmy. Dwaj wspomniani 

zwierzchnicy społeczności żydowskiej przekazują 

przedstawicielowi papieża we Francji podziękowania naczelnego 

rabina Palestyny Izaaka Herzoga dla wszystkich księży i 

katolików w ogólności, którzy w czasie okupacji uratowali życie 

wielu Żydom. Potem ton listu się zmienia: jego autorzy wyrażają 

oburzenie, że dwa lata po wyzwoleniu Francji wciąż zdarzają się 

wypadki ukrywania żydowskich dzieci przez katolickie placówki 

zakonne, które odmawiają ich oddania organizacjom 

żydowskim... 

Nuncjusz zna tę sprawę dokładnie. Czas, który upłynął od za-

kończenia wojny - i to nie tylko we Francji - był okresem 

ujawniania się wielu skomplikowanych sytuacji, które stawiały 

naprzeciw siebie rodziny, rozdzierały sumienia i uruchamiały 

procesy sądowe. A wszystko to dotyczyło żydowskich dzieci 

ukrywanych przez katolików i pozbawianych wiedzy o swoich 

prawdziwych rodzicach, 
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którzy zginęli w nazistowskich obozach. Niektóre z tych 

osieroconych dzieci zostały adoptowane przez rodziny, które 

udzieliły im schronienia. Czasami zostawały one ochrzczone w 

bardzo wczesnym wieku. Czasami świadomie przyjmowały wiarę 

chrześcijańską. Niektóre z nich, pozbawione innych perspektyw, 

pozostały w konwentach czy klasztorach i obierały życie zakonne. 

Jeszcze inne stawały się przedmiotem gwałtownych targów 

między swoimi wybawcami a ocalałymi członkami swoich 

pierwotnych rodzin. 

Roncalli prosił o opinię Stolicę Apostolską. „Święta i 

najwyższa Kongregacja" Świętego Oficjum przesyła mu datowane 

na 23 października 1946 roku francuskie tłumaczenie poufnej 

noty, zredagowanej miesiąc wcześniej przez monsiniora 

Domenica Tardiniego, sekretarza Świętej Kongregacji 

Nadzwyczajnych Spraw Kościoła w Stolicy Apostolskiej. 

Dokument, który został „przedłożony do prześwietnego 

zatwierdzenia przez najwyższego pasterza", wzywa najpierw do 

„roztropności" w kontaktach z Żydami, wyraźnie jednak 

stwierdza, że „dzieci, które zostały ochrzczone, nie można 

powierzać instytucjom, które nie byłyby w stanie zapewnić im 

chrześcijańskiego wychowania", a następnie, że „jeśli dzieci tych 

domagają się ich rodzice, to, pod warunkiem że nie zostały one 

ochrzczone, można je będzie oddać". 

Chrzest jest bowiem sakramentem, który pociąga za sobą 

obow i ą z e k  chrześcijańskiego wychowania. Nauka Kościoła w 

tym względzie datuje się od synodu w Toledo z roku 633. Na 

podstawie noty monsiniora Tardiniego widać, że się nie zmieniła. 

Dwóch ochrzczonych z La Tronche 

Wśród przypadków wspomnianych w liście podpisanym przez 

dwóch czołowych przywódców żydowskich wymienieni są bra-

cia Finały. Robert (urodzony w roku 1941) i Gerald (urodzony 
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w roku 1942) są synami Fritza i Anni Finalych, małżeństwa 

austriackich Żydów, którzy zbiegli z Rzeszy po Anschlussie i 

zamieszkali tymczasowo w La Tronche, w pobliżu Grenoble. 

Rodzice, którzy obrzezali niemowlęta, nadając im wówczas 

imiona Ruben i Guedalia, ukryli je w żłobku w Merlan tuż przed 

swoim przymusowym wyjazdem do Drancy 14 lutego 1944 roku. 

Wkrótce potem zostali wsadzeni do pociągu do Auschwitz. 

Nigdy stamtąd nie wrócili. 

Znajoma Finalych przekazuje dwóch osieroconych chłopców 

zakonnicom Notre-Dame-de-Sion (Matki Boskiej z Góry Syjon) 

w Grenoble, są oni jednak zbyt mali, by mogli być wychowywani 

w klasztorze: siostry wysyłają ich do gminnego żłobka w tym 

mieście - znają dobrze jego dyrektorkę, pannę Antoinette Brun. 

Ta kobieta o mocnym charakterze, równie szlachetna, jak 

odważna, adoptowała już pięcioro dzieci przed wojną i - z 

narażeniem własnego życia - ukrywała dziewięcioro żydowskich 

dzieci na zamku w Vif, gdzie dwaj mali Finały mieli zostać aż do 

wyzwolenia. 

Natychmiast po zakończeniu wojny dwie siostry Fritza Finały 

ego - przebywająca w Nowej Zelandii Margarete Fischl i 

Hedwige Rosner, która mieszka w Izraelu - zwracają się do mera 

La Tronche z żądaniem odzyskania Roberta i Geralda za 

pośrednictwem Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), jednej z 

organizacji żydowskich wytrwale poszukujących ukrywanych lub 

zaginionych dzieci, których liczbę szacuje się na trzy tysiące. 

Niektóre z tych instytucji, na przykład Service d'Evacuation et de 

Regroupement des Enfants (SERE), nie kryją, że ich celem jest 

wywiezienie wszystkich tych dzieci do Palestyny, gdzie nowe 

państwo żydowskie potrzebuje rąk do pracy. Sprawa syjonizmu, 

tak wówczas kontrowersyjna, dzieli francuskich Żydów i 

wstrząsa światem katolickim. 

Dwie ciotki braci Finalych otrzymują wymijającą odpowiedź. 

Bratowa Fritza Finalyego Augusta, wracając do Austrii, zbacza z 

drogi i jedzie przez Grenoble, by w towarzystwie przedstawi-

cielki OSE odwiedzić dzieci. Panna Brun oświadcza jej, że za-

mierza je nadal wychowywać. W listopadzie 1946 roku uzyskuje 
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dla siebie tytuł tymczasowej opiekunki prawnej chłopców i od-

wleka sprawę, w nadziei że czas będzie grał na jej korzyść, że 

ciotki z krańca świata porzucą dalsze starania i że w końcu będzie 

mogła adoptować malców, których zapisała do szkoły pod nazwi-

skiem Brun. 

Dzielna panna Brun nie może się pogodzić z myślą, że ci dwaj 

mówiący do niej „mamo" chłopcy mieliby zostać wysłani z 

obcymi ludźmi do Izraela, małego, znajdującego się w stanie 

wojny kraju, w którym nikogo nie mają i którego języka nie 

znają. Podobnie reaguje jej otoczenie. W tamtym czasie ogromna 

większość Francuzów (nie tylko katolików) uważa, że tych 

wszystkich żydowskich dzieci, które beztrosko żyją w swoich 

zastępczych rodzinach w atmosferze bezpieczeństwa i miłości, nie 

powinno się skazywać z powrotem na nędzę, niepewność i 

nieszczęścia -a to wszystko było synonimem powrotu do często 

wyniszczonych i rozproszonych rodzin ocalałych z obozów. 

W marcu 1948 roku, powodowana chęcią zapewnienia 

zbawienia małym duszyczkom powierzonym jej opiece, mocno 

wierząca panna Brun podejmuje na własną rękę brzemienną w 

skutki decyzję. Bez powiadamiania znajdujących się daleko 

ciotek, które w tym czasie podejmują kolejne kroki 

administracyjne w celu odzyskania chłopców, ich tymczasowa 

opiekunka chrzci ich i włącza do Kościoła katolickiego. Wie 

jednak, że po narodzinach zostali obrzezani. Wybiera im na 

katolicką matkę chrzestną żonę żydowskiego kuśnierza, którego 

również ukrywała w czasie wojny: pani Eliascheff nie odmówi 

niczego osobie, która pozwoliła jej mężowi uniknąć łapanek i 

deportacji. Chłopcy zostają ochrzczeni w kościele w Vif 28 marca 

1948 roku. 

W samym fakcie ochrzczenia żydowskich dzieci nie ma nic 

rażącego. W owym czasie chrześcijanie - katolicy na równi z 

protestantami - są w większości przekonani, że zbawienie Żydów 

dokonuje się na drodze konwersji na chrześcijaństwo. 

Ochrzczenie żydowskiego dziecka i wychowanie go w religii 

chrześcijańskiej to zapewnienie zbawienia jego duszy. 

Podstawowym powołaniem zało- 
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żonego sto lat wcześniej zgromadzenia sióstr Notre-Dame-de-

Sion jest właśnie nawracanie wyznawców judaizmu. 

Paradoksalnie właśnie długotrwałe i bliskie kontakty z 

rozmaitymi społecznościami żydowskimi sprawią, że 

zgromadzenie to - w Lyonie i Grenoble, lecz także w Antwerpii, 

Rzymie, Budapeszcie i Bukareszcie - będzie ukrywać i ratować 

tysiące żydowskich dzieci w czasie wojny. Nikt nie stanowi 

lepszego przykładu, na czym polega różnica między 

antyjudaizmem a antysemityzmem, niż zakonnicy i zakonnice 

Notre-Dame-de-Sion. Wszyscy ci chrześcijanie potępiają antyse-

mityzm jako teorię biologiczną czy rasową. Trzeba będzie czekać 

do II Soboru Watykańskiego - zwołanego w roku 1962 przez 

dawnego nuncjusza Roncallego, który zostanie papieżem Janem 

XXIII - by porzucić również to dawne antyjudaistyczne 

przekonanie, że dobry Żyd to Żyd nawrócony. 

Dwie sieroty znikają 

W styczniu 1949 roku między panną Brun, coraz mniej 

skłonną oddać „swoje" dzieci, a mieszkającym w Grenoble 

przyjacielem rodziny Finalych Moisem Kellerem, który został 

pełnomocnikiem ciotek, zaczyna się ostry spór sądowy. W 

wyniku postanowień wydawanych przez sąd ustanawiani są 

kolejni „opiekunowie rodziny", a same te postanowienia - 

sprzeczne zresztą - są po kolei unieważniane, aż do 18 lipca 1952 

roku, kiedy to sąd apelacyjny w Grenoble nakazuje pannie Brun 

oddanie dzieci Moisemu Kellerowi i zarządza jej aresztowanie. 

Adwokat Antoinette Brun na próżno domaga się kasacji aresztu: 

wyrok ma być wykonany. Inżynier Keller udaje się więc do 

żłobka gminnego Świętego Brunona przy rue Henri--Le-Chatelier, 

by odnaleźć chłopców. Czeka go tam przykra niespodzianka: 

dzieci zniknęły. 
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Przełożona klasztoru Notre-Dame-de-Sion, matka Antonina, 

krewna panny Brun, prędko i dyskretnie wywiozła Roberta i 

Geralda na kolonie letnie do Tierbach w Alzacji. Matka Antonina 

ukryje ich następnie w swoim domu zakonnym w Paryżu prze rue 

Notre-Dame-des-Champs, po czym przewiezie ich do Marsylii, 

gdzie zapisze - pod fałszywym nazwiskiem Quadry, nadanym im 

w czasie okupacji - do szkoły Notre-Dame-de-la-Visite. Celem 

tego podstępu jest umieszczenie chłopców w bezpiecznym 

miejscu do czasu wydania wyroku przez sąd kasacyjny. 

Matka Antonina nie postępowała pod wpływem jakiegoś sza-

leństwa. Poradziła się kardynała Gerliera w Lyonie, który dał jej 

impuls do działania: 

- Te dzieci są ochrzczone, więc trzeba poruszyć niebo i 

ziemię, 

żeby wychować je w religii chrześcijańskiej! 

Matka Antonina udowodniła, że potrafi poruszyć niebo i zie-

mię, w czasie okupacji, kiedy będąc w Lyonie - gdzie kierowała 

placówką Notre-Dame-de-Sion aż do roku 1944 - zapewniła 

schronienie setkom rodzin żydowskich i utrzymywała łączność z 

osadzonymi w forcie Montluc, złowrogim więzieniu lyońskiego 

Gestapo. Kardynał może jej zaufać: zastosuje się do jego rady! 

Kardynał Gerlier, prymas Francji, jest osobą dwuznaczną, 

lecz szczerą. Patriota, kombatant, bardzo mile powitał Petaina w 

Lyonie w listopadzie 1940 roku: 

- Petain to Francja, a dziś Francja to Petain! 

Jednocześnie jako jeden z pierwszych już 21 stycznia 1942 

roku publicznie potępił „odrażające prześladowania" skierowane 

przeciwko Żydom i podjął wiele potajemnych działań w regionie 

lyońskim, zwłaszcza mających na celu zapewnienie bezpieczeń-

stwa setkom żydowskich dzieci. Miało go to kosztować nazwanie 

go przez kolaborującą z okupantem prasę „majaczącym tal-

mudystą". 

Sprawa dzieci, których zwrotu domaga się ich własna 

społeczność, jest więc mu znana. Powiadomiony już we wrześniu 

1946 roku, że podobnych sytuacji jest więcej, zwrócił się do 

nuncjatury 
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w Paryżu, która przysłała mu kopię słynnej noty Świętego 

Oficjum. Lyoński hierarcha, podobnie jak wielu ówczesnych 

biskupów, zastosował jedynie regułę wydaną przez władze 

zwierzchnie w Rzymie. Jego wahania są tym mniejsze, że i 

wśród samych Żydów widzi niejednolite opinie w tej sprawie: są 

tacy, którzy chcą po prostu odnaleźć dzieci - między innymi 

rabin Jacob Kapłan czy profesor Jules Isaac - i tacy, którzy chcą 

je wysyłać do pracy w kibucach nowo powstałego państwa 

izraelskiego. Jeśli ci dwaj chłopcy zostaną zabrani do Palestyny, 

to z całą pewnością można będzie zapomnieć o tym, że są 

ochrzczeni! Kardynał jest stanowczy: braci Finalych należy 

ukryć do czasu, aż wypowie się sąd. 

Opinia Świętego Oficjum 

Pozwana do sądu przez Hedwige Rosner i jej adwokata, pana 

Mauricea Garcona, z powodu „nieokazania dziecka" Antoinette 

Brun zostaje najpierw zwolniona (żadna instancja sądownicza nie 

powierzyła opieki nad dziećmi ich ciotce), jednakże prokuratura 

składa odwołanie: kolejny proces zostaje wyznaczony na 8 stycz-

nia 1953 roku. 

Zbieg okoliczności: tego samego dnia kardynał Gerlier prze-

bywa w Rzymie z wizytą ad limina, co pozwala mu przedstawić 

problem samemu papieżowi Piusowi XII. Jeśli sąd nie przyzna ra-

cji pannie Brun, to czy trzeba będzie się temu podporządkować, 

ryzykując pogwałcenie świętego charakteru chrztu, czy raczej na-

dal utrzymywać dzieci w ukryciu, ryzykując wywołanie 

bezprecedensowej kampanii prasowej przeciwko Kościołowi? 

Odpowiedź Piusa XII jest dwoista: po pierwsze, nie należało 

chrzcić tych dzieci; po drugie, nauka Kościoła nie zmienia się w 

zależności od kampanii prasowych, choćby były zjadliwe. Po 

czym papież prosi 
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o pełniejszą dokumentację, którą Gerlier dosyła mu 14 stycznia, 

stawiając jasne pytanie: „Czy bez względu na to, co się stanie, po-

winno się doradzać sprzeciw wobec oddawania dzieci, które przy-

należą do Kościoła na mocy chrztu i których wiara wedle wszel-

kiego prawdopodobieństwa nie potrafiłaby się oprzeć wpływowi 

środowiska żydowskiego, gdyby w nim zostały? Czy też - prze-

ciwnie - można z czystym sumieniem uznać, że ciężar zgorszenia 

wywołanego przez rozpoczynającą się i nabierającą 

międzynarodowego zasięgu kampanię prasową, opierającą się na 

względach ludzkich, bez wątpienia mogących poruszyć opinię 

publiczną, stanowi wystarczający powód, by tolerować oddanie 

dzieci ich naturalnej rodzinie - pod presją ostatecznej decyzji sądu 

i w celu uniknięcia większego zła?". Po czym kardynał dodaje: 

„Sprawa jest wyjątkowo nagląca!". 

Cztery dni później, kiedy czeka na odpowiedź Stolicy 

Apostolskiej, arcybiskup Lyonu otrzymuje ocenę, którą zlecił 

grupie profesorów seminarium z Grenoble jego dawny kolega z 

tego miasta, dziewięćdziesięcioczteroletni biskup Caillot. 

Zdaniem pytanych teologów panna Brun nie powinna była po-

woływać się na powierzoną jej tymczasowo opiekę nad dziećmi 

jako uzasadnienie ich ochrzczenia: chrzest małych Finalych, tak 

brzmi ocena, jest „sakramentalnie ważny i poważnie nie-

godziwy". Biskup Caillot i jego doradcy z Grenoble opowiadają 

się za oddzieleniem stanowiska Kościoła od stanowiska panny 

Brun i wypowiadają się na korzyść oddania dzieci. Kardynał, 

sceptyczny, zauważa, że sformułowanie: „ s a k r a m e n t a l n i e  

ważny i poważnie n i e g o d z i w y", jest dobrym podsumo-

waniem tej sprawy. 

23 stycznia 1953 roku - w wyjątkowo krótkim jak na obyczaje 

Kościoła czasie - Święte Oficjum pismem podpisanym przez kar-

dynała Giuseppego Pizzarda, swojego bardzo konserwatywnego 

sekretarza, odpowiada biskupowi Gerlierowi: 

- że chrzest dzieci, które osiągnęły wiek używania rozumu, 

jest ważny; 
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- że Kościół ma obowiązek bronić wolnego wyboru tych 

dzieci, które przez chrzest do niego przynależą; 

- że panna Brun powinna sprzeciwić się nakazowi wydania 

dzieci, jednak nie aż do tego stopnia, by „spowodowało to 

poważne szkody dla niej samej lub dla Kościoła". 

Święte Oficjum się wypowiedziało. Niech tak się stanie. 

Arcybiskup Lyonu nie jest zadowolony po lekturze tego pi-

sma. Trzeba powiedzieć, że sprawa przybiera inny obrót. Prasa 

zajęła się nią na całego. Pierwszy w listopadzie 1952 roku opisał 

ją dziennikarz Alexis Danan na łamach gazety „Franc-Tireur". 

Tematem zajął się potem redaktor Władimir Rabinovitch, zwany 

Rabi, w dzienniku syjonistycznym „La Terre Retrouvee". A 

potem następni, lepiej lub gorzej zorientowani, bardziej lub mniej 

wojowniczy, z większą lub mniejszą przesadą. 

Opinia publiczna wrze. Wolnomyśliciele, ateiści, wolnomula-

rze i agnostycy prześcigają się w oskarżeniach pod adresem „spi-

skowców w sutannach", „czarnej międzynarodówki", piszą o „po-

wrocie inkwizycji" i o „fanatyzmie nawracających", a „Le 

Canard" znajduje zgrabny tytuł: „LE NOEUD DE VICAIRES"
+
. 

Po drugiej stronie w polemikę włącza się wielu intelektualistów 

chrześcijańskich, między innymi ojcowie Michel Riquet, Yves 

Congar, Henri--Irenee Marrou czy Joseph Folliet. Francois 

Mauriac, który ośmiela się zasugerować w „Le Figaro", żeby 

pozwolić tym dwóm chłopcom samym zadecydować o własnym 

losie, ściąga na siebie gromy! W całej tej przerażającej wojnie na 

słowa on jeden interesuje się samymi dziećmi... 

Żydzi, wierzący i niewierzący, nie pozostają dłużni. Moise 

Keller zwraca się do Światowego Kongresu Żydów z prośbą o 

fundusze - które otrzymuje w pokaźnej wysokości - na 

przeprowadzenie prawdziwej kampanii medialnej: „Jeśli dzieci 

nie zostaną 

* Dosłownie: „kłębowisko wikarych". Gra słów z wyrażeniem Je noeud de 
ńperes" - „kłębowisko żmij"; w języku francuskim słowa „vipires" i „ńcaires" różnią 
się w wymowie tylko jedną głoską (przyp. tłum.). 
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oddane, zrobimy z tego kolejną sprawę, gorszą niż sprawa 

Dreyfusa!". Rozmaite komitety Finalych tworzone na przemian 

przez Fonds Social Juif Unifie, OSE, Konsystorz Centralny lub 

sam CRIF (Conseil Representatif des Institutions Juives de 

France) organizują spotkania i odczyty, biorą udział w setkach 

manifestacji przeciwko „Kościołowi, złodziejowi dzieci". Stanowi 

to codzienną pożywkę dla takich pism jak „Le Monde", „The 

Times" i wiele innych, publikujących na temat tej sprawy wciąż 

nowe informacje, komunikaty, sprawozdania, sprostowania, 

świadectwa, zdjęcia itd. 

W ciągu sześciu miesięcy „Le Monde" poświęci sprawie 

Finalych sześćdziesiąt dwa artykuły. Zwykła historia stała się 

sprawą narodową. Rabini Henri Schilli i Jacob Kapłan bardzo 

szybko zostają publicznie upomniani i oskarżeni, że działają na 

korzyść katolików. Kościół znajduje się pod ostrzałem: następuje 

niespotykana dotąd fala antyklerykalizmu. Polemika nabiera 

ostrości. Pannę Brun nazywa się „despotyczną starą panną, 

przesiąkniętą swoim katechizmem", a Moisego Kellera 

„sierżantem werbownikiem Państwa Izrael". Trwa wojna na 

argumenty. A także na nieprawdy i obelgi. 

Ktoś inny przypomina sprawę Mortary, która wywołała skan-

dal za czasów Piusa IX, całe stulecie wcześniej. Edgardo 

Mortara, mały żydowski chłopiec potajemnie ochrzczony przez 

służącą w czasie choroby, został zabrany żydowskiej rodzinie na 

podstawie ustanowionej w VII wieku racji teologicznej, która 

przez długi czas stanowiła wykładnię prawa: zezwolenie mu na 

powrót do religii rodziców oznaczałoby popchnięcie go ku 

apostazji, a zatem skazanie na piekło. Będąc wówczas poddanym 

Państwa Kościelnego, Edgardo został księdzem w Kościele 

katolickim. Podczas każdego spotkania dotyczącego sprawy braci 

Finalych podnosił się krzyk: 

- Nie chcemy nowej sprawy Mortary! 
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Ucieczka do Hiszpanii 

29 stycznia 1953 roku staje się to, czego obawiał się kardynał 

Gerlier: sąd apelacyjny w Grenoble nakazuje stawienie się panny 

Brun, winnej „porwania dzieci", przed sądem przysięgłych. 

Eksopiekunka dwojga dzieci zostaje wpisana na listę osadzonych 

w więzieniu w Grenoble. Zarówno kardynał, jak i matka 

Antonina postanawiają bez wahania: dzieci powinny pozostać w 

ukryciu. Jednakże prasa publikuje zdjęcie dwóch malców, 

wykradzione pannie Brun przez jakiegoś nieuczciwego 

dziennikarza. Matce Antoninie wracają odruchy z czasów ruchu 

oporu. Rusza do Marsylii, ukrywa na chwilę dwóch braci u 

księdza Mollarda, proboszcza parafii Świętego Michała, po czym 

zapisuje ich - pod nowym nazwiskiem i przy użyciu spo-

rządzonych na miejscu fałszywych dokumentów - do Szkoły 

Świętego Ludwika Gonzagi w Bajonnie, gdzie uczy ksiądz 

Barthelemy Setoain, brat jednej z jej znajomych z Grenoble, 

nauczycielki w Notre-Dame-de-Sion. Jednak dyrektor szkoły 

ksiądz Silhouette, który widział w gazecie zdjęcia chłopców i 

rozpoznał ich, powiadamia o tym wikariusza generalnego, 

księdza Narbaitza. Ten z kolei - w dobrej wierze - przekazuje tę 

informację bajońskiej prokuraturze, która zawiadamia Moisego 

Kellera w Grenoble. 

Tymczasem matka Antonina, szybsza niż Moise Keller, 2 lu-

tego przybywa do Biarritz. Spotyka się z miejscowym ordynariu-

szem, biskupem Terrierem, któremu przedstawia zatwierdzone 

przez Rzym wskazówki kardynała Gerliera - „ukryć dzieci" - po 

czym odnajduje księdza Setoaina, który zobowiązuje się zadbać o 

to, by chłopcy zniknęli. Powierza ich dwóm znanym i szanowa-

nym księżom z Bajonny, ojcom Laxague'owi i Pagoli. Nocą z 12 

na 13 lutego ksiądz Ibarbaru, proboszcz Biriatou, pomoże im 

przekroczyć granicę z Hiszpanią zaśnieżonym szlakiem w 

kierunku San Sebastian. Kiedy Keller przybywa do gmachu sądu 

w Bajonnie 
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w towarzystwie wikariusza generalnego tamtejszej diecezji, nie 

wierzy własnym oczom: dwaj chłopcy znowu zniknęli. 

Matka Antonina, która jeszcze tego samego dnia wróciła pary-

skim pociągiem, zostaje zatrzymana przez policję zaraz po 

powrocie do Grenoble 4 lutego i osadzona w więzieniu Świętego 

Józefa. Wraz z kilkoma wspólnikami zostaje oskarżona o 

„uwięzienie nieletnich" na podstawie artykułu 341 kodeksu 

karnego. Zdjęcie z aresztowania zakonnicy wywołuje skandal i 

rozbudza emocje: matka Antonina jest znana ze swojego udziału 

w lyońskim ruchu oporu, a wszystkie osadzone wraz z nią 

kobiety, zakonnice czy też osoby świeckie, brały w nim czynny 

udział: w czasie wojny ratowały Żydów, można o nich 

powiedzieć wszystko, tylko nie to, że są antysemitkami! 

Wie o tym wszystkim rabin Jacob Kapłan - i to nie tylko ze 

słyszenia: w czasie okupacji jego właśni synowie byli ukrywani, 

zaopatrywani w sfałszowane dokumenty i w końcu uratowani 

przez zakonnice z lyońskiego stowarzyszenia Amities 

Chretiennes, które kardynał chronił własnym autorytetem i które 

miało siedzibę przy rue Pierre-Robin, w budynku sióstr Notre-

Dame-de-Sion! Dlatego stara się na wszystkie sposoby uniknąć 

rysującej się wojny judeo--katolickiej - jest to epoka, w której 

Stolica Apostolska z całkiem innych przyczyn odmawia uznania 

Państwa Izrael - i negocjować z Kościołem. Ale co negocjować? 

5 lutego w Paryżu Jacob Kapłan udaje się z wizytą do ar-

cybiskupa Feltina, który natychmiast umawia go na spotkanie z 

matką Marią Feliksa, przełożoną generalną sióstr Notre-Dame-

de-Sion. W tym samym czasie na drugim brzegu Sekwany nun-

cjusz Roncalli otrzymuje prośbę francuskiego prezydenta 

Vincenta Auriola, by spotkał się z panem Garconem, adwokatem 

rodziny Finalych. Dopiero minister sprawiedliwości zaproponuje 

kompromis. Czy można oddać chłopców i powierzyć ich jakiejś 

neutralnej osobie? Zagwarantować im wolność wyznania przy 

jednoczesnym zwolnieniu z wychowania żydowskiego? Wycofać 

pozwy przeciwko pannie Brun w zamian za oddanie dzieci? 
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10 lutego biskup Caillot, sędziwy ordynariusz z Grenoble, 

wystosowuje za pośrednictwem AFP apel, by jak najszybciej 

odnaleźć dzieci. Impuls do działania dał mu kardynał Gerlier, 

chcąc okazać dobrą wolę Kościoła. Jednak francuski prymas nie 

przestaje o tym myśleć. W rzeczywistości wszystkich: 

Roncallego, Feltina, Gerliera, Caillota, jak również Kapłana i 

wielu francuskich Żydów, dręczy jedno pytanie: w jaki sposób - 

w wypadku, gdyby chłopcy zostali oddani - uniemożliwić ich 

natychmiastowe wywiezienie do Izraela, skąd już nie wrócą? 

Rodzina nie skrywa, że ma taki zamiar, i ona również proponuje 

kompromis: zapisać dwóch braci do szkoły francuskiej w 

Jerozolimie! 27 lutego sekretarz nuncjusza potwierdza 

kardynałowi Gerlierowi, że Rzym domaga się powrotu dzieci do 

Francji, chciałby jednak, „by podjęto środki ostrożności, aby nie 

popchnięto ich w kierunku judaizmu". 

Od Ottavianiego do Montiniego 

Na miejscu sytuacja się zmienia. 19 lutego lotna brygada z 

Bordeaux aresztowała księdza Ibarbaru i pomagającego w niele-

galnym przekraczaniu granicy Josepha Susperreguy, którzy przy-

znają się do przeprowadzenia chłopców do Hiszpanii i bez oporu 

wskazują swojego cichego wspólnika, księdza Laxague'a, wykła-

dowcę wyższego seminarium w Bajonnie. Aresztowanie 

obejmuje zatem i jego, jak również trzech innych baskijskich 

księży oraz jedną osobę świecką, podejrzanych o ukrywanie 

ucieczki dzieci. Kolejne oskarżenia zostają postawione księżom i 

zakonnicom z Marsylii i Grenoble. W sumie do więzienia trafia 

prawie piętnaście osób: wszyscy to żarliwi katolicy, którzy 

działali z pełną świadomością, wszyscy jednak (lub prawie 

wszyscy) to również znani działacze ruchu oporu! 
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6 marca 1953 roku w Lyonie dochodzi do zawarcia sze-

ściopunktowej ugody między przedstawicielem Kościoła (ojcem 

Chailletem) i rodziny (Hedwige Rosner). Ugoda stanowi w szcze-

gólności, że wszystkie wytoczone powództwa zostaną wycofane, 

że dzieci zostaną zwrócone swojej ciotce Rosner, ale bez względu 

na wszystko nie wyjadą do Izraela przed upływem czterech 

miesięcy. Skomplikowany kompromis zostaje zatwierdzony przez 

Gerliera i Kapłana. Kardynał nie jest z tego dumny: pisze wprost 

do podsekretarza Świętego Oficjum, swojego kolegi Alfreda 

Ottavianiego, chcąc mu wyjaśnić, że radykalnej linii Watykanu 

nie dało się utrzymać. 

W Rzymie zaczyna narastać niepokój. Ataki na Kościół draż-

nią niejednego kardynała w Kurii. Nieprzejednaną postawę 

Ottavianiego kwestionuje się na najwyższym szczeblu, to znaczy 

w Sekretariacie Stanu. I oto sprawa dostaje się w inne ręce. 23 

marca na pismo kardynała Gerliera proszącego o zgodę na 

rozpoczęcie poszukiwań braci odpowiada już nie dogmatyczny 

Ottaviani za pośrednictwem nuncjusza Roncallego, lecz 

monsinior Giovanni Battista Montini, substytut w Sekretariacie 

Stanu, w rzeczywistości numer dwa Watykanu. Montini - 

przyszły Paweł VI - nie jest głuchy na argumenty ambasadora 

Francji Władimira d'Ormessona: zgoda, Stolica Apostolska może 

nie życzyć sobie wikłać się w tę zagmatwaną sprawę chrztu, ale 

niech przynajmniej wpłynie na Kościół hiszpański, by ułatwić 

powrót dzieci... 

Monsinior Montini, który powiadomił o wszystkim Piusa XII, 

chce w tym pomóc. W głównych zarysach jego telegram 

sugeruje, by kardynał Gerlier wysłał swojego przedstawiciela do 

nuncjatury w Madrycie - Rzym pyszni się, że przekona 

Hiszpanów! Jeszcze tego samego wieczora arcybiskup Lyonu 

wysyła Germaine Ribiere do Madrytu. Ciesząca się 

bezdyskusyjnym szacunkiem bohaterka ruchu oporu bardziej niż 

ktokolwiek inny nawykła do poufnych misji. Nie spodziewa się, 

że to zadanie zajmie jej trzy miesiące. 

Ta pełna niedomówień i tajemnic rozgrywka jest bowiem da-

leka od zakończenia. Teraz trzeba się liczyć z rządem 

hiszpańskim 

108 



- całą sprawę śledzi osobiście Franco - który sprzeciwia się wszel-

kiej ekstradycji i ostentacyjnie broni wariantu polegającego na za-

trzymaniu chłopców: caudillo zleca nawet swojemu ministrowi 

spraw zagranicznych przedłożenie Quai dOrsay propozycji wy-

miany dwóch Finalych za republikańskich bojowników baskij-

skich znajdujących się na zesłaniu w Tarbes. Czy minister Georges 

Bidault domyśla się, że Franco blefuje? Na przekazanej mu notatce 

pisze na czerwono: „Nie". 

Jeśli chodzi o hiszpański Kościół, to według słów kardynała 

prymasa Pla y Deniela, arcybiskupa Toledo, w najmniejszym 

stopniu nie zamierza ułatwiać sprawy. Nuncjusz apostolski w 

Madrycie monsinior Cicognani, utrzymujący bliskie kontakty ze 

sprawującymi władzę frankistami, wykazuje się ostentacyjną bier-

nością. W Kraju Basków francuski konsul w San Sebastian przyj-

muje Germaine Ribiere, ale i on nie przejawia najmniejszej inicja-

tywy. Wielu obserwatorów uważa, że francuski Kościół jest bierny, 

i oskarża go o współdziałanie z Kościołem hiszpańskim, w oczy-

wisty sposób związanym z generałem Franco! 

Baskijskie mataczenie 

Rzeczywistość jest przykra: ani frankistowski rząd, ani 

prymas Kościoła hiszpańskiego - który 5 maja otrzymuje od 

Montiniego telegram z ostrzeżeniem - nie wiedzą naprawdę, 

gdzie są poszukiwane dzieci! Germaine Ribiere dowiaduje się od 

jakichś księży z Bajonny, że chłopcy nie zostali wywiezieni do 

Madrytu, jak to było ustalone, lecz do klasztoru benedyk-

tyńskiego w Lazcano w prowincji Guipiizcoa, po czym zostali 

rozdzieleni i powierzeni osobom prywatnym. Robert będzie 

później opowiadał, że przebywał incognito u jakiegoś inżyniera 
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w Guetarii, nosząc nazwisko Jean Etcheverry, i że szczególnie 

dotkliwe było dla niego oddzielenie go od brata. 

Okazuje się jednak, że Baskowie są jeszcze mniej skłonni do 

ustępstw niż Hiszpanie! Kiedy Germaine Ribiere udaje się do 

Lazcano, miejscowy opat dom Maur Elizondo, na którym to nad-

zwyczajne dyplomatyczno-kościelne poruszenie nie robi 

najmniejszego wrażenia, uprzejmie jej odmawia. Tamtejszym 

Baskom - nacjonalistom, antyfrankistom - nikt nie będzie 

rozkazywał... 

Jak wytłumaczyć przedstawicielom Kurii, francuskim Żydom, 

komitetom Finalych i antyklerykalnej prasie, że to milczenie jest 

dla baskijskich nacjonalistów sposobem okazania lekceważenia 

rządowi Franco? 5 czerwca Kapłan, popierany przez rozmaite 

żydowskie instytucje, które chce połączyć wokół Konsystorza 

Centralnego, ujawnia prasie porozumienie z 6 marca i oskarża 

Kościół o prowadzenie podwójnej gry. Wszystkie dzienniki wra-

cają nagle do sprawy, mnożą fałszywe sensacyjne doniesienia, 

zniekształcone informacje i pełne oburzenia komentarze, nie wie-

dząc nic o tym, co się szykuje ze strony San Sebastian... 

11 czerwca kardynał Gerlier uderza pięścią w stół. Wzywa do 

Lyonu Germaine Ribiere, matkę Antoninę, baskijskich księży 

Aritzię i Laxaguea, młodego sekretarza bajońskiego biskupa - 

którym jest nie kto inny niż przyszły kardynał Etchegaray - oraz 

kilku innych protagonistów, by określić ostateczny i jedyny cel: 

zmusić nieugiętych baskijskich księży, by ustąpili i zwrócili braci 

Finalych. Dwaj baskijscy księża i sekretarz biskupa Terriera 

opuszczają spotkanie zakłopotani, ale przekonani. Mając ich 

poparcie, Germaine Ribiere wraca do swojej misji: od pośrednika 

do pośrednika... 

Jednak baskijscy zakonnicy są uparci, zwłaszcza opat 

Lazcano. Poproszono go, by ochronił dwoje ochrzczonych dzieci, 

to święta sprawa, będzie jej bronił aż do końca! Potrzebny będzie 

wyraźny nakaz monsiniora Montiniego, wydany 15 czerwca w 

Rzymie, i list szefa baskijskiego rządu na wychodźstwie, 

niezwykle szanowanego Josego Antonia Aguirrea, uchodźcy 

przebywającego od 
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roku 1946 we Francji, aby Germaine Ribiere została w końcu po-

kierowana do ojca opata z benedyktyńskiego klasztoru w Belloc 

na terytorium francuskim. Opactwo to jest związane z opactwem 

w Lazcano. Ojciec przełożony, dawny zesłaniec, kuzyn księdza 

Laxague'a, obiecuje jej dotrzeć do chłopców tam, gdzie są, i prze-

kazać ich jej 25 czerwca o godzinie 11 w konsulacie francuskim 

w San Sebastian. Ojciec Inda dotrzymuje słowa. Germaine Ribiere 

spotyka się z chłopcami, po czym odstawia ich do granicy, gdzie 

czeka na nich samochód francuskiego ministra spraw wewnętrz-

nych. Nareszcie! 

23 czerwca sąd kasacyjny odrzuca skargę panny Brun i po-

twierdza przyznanie Hedwige Rosner opieki nad dziećmi. Ciotka 

chłopców poczeka jeszcze, aż 18 lipca prefekt policji osobiście 

wręczy jej ich paszporty, i dopiero wtedy wycofa wszystkie swoje 

pozwy przeciwko pannie Brun i uwięzionym zakonnikom. Nie 

ma już mowy o wychowaniu dzieci w wierze katolickiej, o daniu 

im czasu na zastanowienie się czy spędzeniu kilku miesięcy we 

Francji. 

25 lipca Robert i Gerald Finały w towarzystwie państwa 

Rosnerów wyjeżdżają do Izraela. Na zawsze. 
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Dramat księży robotników 

Dlaczego Pius XII spalił mosty 

łączące Kościół ze światem proletariatu 



Kościół oddziela od mas pracujących mur. Ten mur trzeba zburzyć! 

Kardynał Suhard, 5 grudnia 1948 

Paryż, środa 23 września 1953 roku. O godzinie 15 ozdobiony 

herbem Watykanu samochód nuncjusza apostolskiego powoli 

wjeżdża w rue Barbet-de-Jouy i zatrzymuje się przed pałacem 

Rambuteau, pod numerem 32, gdzie znajduje się siedziba 

arcybiskupa Paryża. Dostojnego gościa w przyciemnionych oku-

larach witają kardynałowie Achille Lienart, przewodniczący fran-

cuskiego Zgromadzenia Kardynałów i Arcybiskupów (Assemblee 

des Cardinaux et Archeveques, ACA), biskup Lille, oraz Maurice 

Feltin, arcybiskup Paryża, których otacza około dwudziestu bi-

skupów i wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych. Z wy-

jątkiem sekretarza ACA, młodego Jeana Villota, wszystkich tych 

duchownych, zarówno księży diecezjalnych, jak i zakonników, łą-

czy jedno: wśród swoich podwładnych mają księży robotników. 

Od fabryk w Lille do doków Marsylii, od portu Havre do zapór w 

Alpach około setki księży i zakonników angażuje się w owym 

czasie całkowicie w życie proletariatu, by dawać w tym środowis-

ku świadectwo Ewangelii. Podejmując ryzyko, że w tym świecie 

przepadną. 

Właśnie o tym chce rozmawiać podczas tego niezwyczajnego 

spotkania dostojny przedstawiciel papieża. Nuncjusz Paolo 

Marella jest bliskim krewnym kardynała Ottavianiego, podsekre-

tarza Kongregacji Świętego Oficjum. Dawny delegat apostolski w 

Japonii, a potem w Australii, zastąpił w czerwcu Angela Giu-

seppego Roncallego w rezydencji przy avenue du President-

Wilson, 
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która od roku 1923 jest siedzibą nuncjatury apostolskiej. Jego 

głosem przemawia sam papież: 

- Księża robotnicy są zgorszeniem dla chrześcijan i narażają 

Kościół na poważne niebezpieczeństwo! 

Nuncjusz w ostrym tonie podkreśla „liczne i wiarygodne in-

formacje, zarówno ustne, jak i pisemne, które napływają do 

Stolicy Apostolskiej". Kapłan jest kapłanem, a robotnik 

robotnikiem, nie ma co do tego wracać! Dostojnik nie wspomina 

nawet o samej misji ani o stosunku Kościoła do świata pracy. Nie 

przybył tu dyskutować, lecz przekazać rozkaz. Doświadczenie jest 

negatywne, należy więc położyć mu kres. I kropka. 

W ciągu minionych czterdziestu lat w pomieszczeniach pałacu 

Rambuteau nigdy nie panowało równie ciężkie milczenie. To 

jedna z najtrudniejszych kart w dziejach Kościoła, która teraz, w 

sposób autorytarny i okrutny, się zamyka. Trzydzieści lat 

eksperymentów, wysiłków, inicjatyw i przygód, w których 

szlachetne zamiary mieszały się z naiwnością, szaleństwo z 

ofiarnością, wielkość ze złudzeniami - wszystko to właśnie 

zostało brutalnie przekreślone. 

„Świat, gdzie nie znają Chrystusa" 

Założona w roku 1925 w Belgii przez księdza Josepha 

Cardijna organizacja Jeunesse Ouvriere Chretienne (JOC, 

Chrześcijańska Młodzież Robotnicza) powstała w sferze 

oddziaływania Akcji Katolickiej, wielkiego dzieła Piusa XI. Do 

Francji przeszczepił ją w roku 1927 ksiądz Georges Guerin z 

Clichy-sous-Bois. Miała zaradzić panującemu od połowy XIX 

wieku brakowi zainteresowania Kościoła światem pracy - który 

przecież w owym czasie stanowił ubogich par excellence. Sam 

Pius XI nazwał to zaniedbanie „największym zgorszeniem XIX 

wieku". 
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Wkrótce kilku duszpasterzy JOC (Albert Bouche, Bernard 

Rouzet) schodzi do kopalni, zaczyna pracę w Halach, odbywa 

praktyki w zakładach Renault: ludzie nazywają ich apostołami 

robotnikami albo misjonarzami pracy. Wpływ JOC rozciąga się 

na katolicką młodzież, jednak te eksperymenty pozostają nadal 

bardzo marginalne. 

Druga wojna światowa zmienia sytuację. Począwszy od 

majowej klęski 1940 roku, wielu ludzi Kościoła - podobnie jak 

całe francuskie społeczeństwo - zostaje włączonych w 

zawieruchę. Odkrywają istnienie środowisk społecznych, których 

nie znali. Setki, a potem tysiące księży zostają wkrótce jeńcami 

wojennymi w Niemczech, gdzie stykają się z dziesiątkami 

tysięcy w przeważającej mierze zdechrystianizowanych 

robotników. Różne warstwy społeczne zostają dodatkowo 

wymieszanie, najpierw w wyniku funkcjonowania Service du 

Travail Obligatoire (STO, Obowiązkowej Służby Pracy), a potem 

w partyzantce. 

W roku 1941 monsinior Rodhain, krajowy duszpasterz jeńców 

wojennych, potajemnie wysyła dwudziestu pięciu kapłanów, a 

następnie kolejnych dwustu, by przeniknęli do rzeszy ośmiuset 

tysięcy robotników STO. Wielu z nich złoży świadectwo na 

temat tego niezwykłego doświadczenia. Niektórzy stamtąd nie 

wrócą. Jeden z tych potajemnych bohaterów, ojciec Victor 

Dillard, jezuita, który zginie w Dachau, tak pisze w którymś ze 

swoich listów: „Odnosiłem wrażenie, że jestem dla nich kimś 

obcym, że należę do innej kultury. Moja łacina, liturgia, teologia, 

msza, moje modlitwy, kapłańskie szaty - wszystko to sprawiało, 

że byłem kimś innym od nich, jakimś ciekawym zjawiskiem, 

kimś w rodzaju popa albo japońskiego bonzy..." 

W tym samym roku 1941 swe pionierskie dzieło rozpoczyna 

pewien człowiek: sześćdziesięciosiedmioletni kardynał 

Emmanuel Suhard, nowy arcybiskup Paryża. Już dwanaście lat 

wcześniej jako młody biskup Bayeux i Lisieux był pod dużym 

wrażeniem wszystkich tych fabryk, „gdzie nie znają Chrystusa" i 

gdzie już wtedy chciał posłać misjonarzy, tak jak Kościół posyła 

ich w sam środek 
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afrykańskiej sawanny czy na wyspy Pacyfiku. Ponieważ jeszcze 

niedawno w Rzymie studiował razem z Eugeniem Pacellim (który 

został papieżem Piusem XII) i Luigim Maglionem (który został 

sekretarzem stanu), cieszył się pewnym zaufaniem. Przekonał 

francuskie Zgromadzenie Kardynałów i Arcybiskupów do zor-

ganizowania specjalnego szkolenia dla księży przeznaczonych do 

pracy w najbardziej zdechrystianizowanych warstwach francu-

skiego społeczeństwa. 5 października 1942 roku w Lisieux 

otwiera seminarium Mission de France, mające kształcić 

przyszłych księży, chcących ewangelizować świat pracy. 

Prowadzenie seminarium powierza kanonikowi Louisowi 

Augrosowi, sulpicjaninowi, dawnemu przełożonemu seminarium 

w Autun. 

To tam, w domu Świętego Jana z Lisieux, zamieszkuje ksiądz 

Henri Godin, krajowy duszpasterz JOC, którego książki rozchwy-

tywane wówczas przez młodych działaczy chrześcijańskich sta-

nowią oskarżenie pod adresem religii katolickiej, stworzonej „dla 

bogatych". Wraz z księdzem Yvanem Danielem, również dusz-

pasterzem JOC, Godin pisze pięćdziesięcioośmiokartkowe, odbi-

jane na powielaczu dziełko zatytułowane Memoire sur la 

conąuete chretienne dans les miliewc proletaires (Wspomnienia z 

chrześcijańskiego podboju środowisk proletariackich), które 

zawiera propozycję rozpoczęcia misji „do naszych proletariuszy 

bez religii". 

Francja, kraj misyjny 

26 kwietnia 1943 roku, w Poniedziałek Wielkanocny, w pary-

skim pałacu arcybiskupim kardynał Suhard je spokojnie posiłek 

ze swoim sekretarzem, księdzem Le Sourdem, który poleca jego 

uwadze broszurkę Godina i Daniela. Poruszony tą lekturą 

arcybiskup wzywa natychmiast do siebie jej autorów i postanawia 

wydruko- 

118 



wać ów dokument w osiemdziesięciu egzemplarzach, aby rozpro-

wadzić go z rozwagą i w zamkniętym kręgu odbiorców. Dziełko 

to rzeczywiście krąży, przekazywane gorączkowo z rąk do rąk, 

po parafiach, seminariach i klasztorach. „We francuskim 

Kościele zaraz wybuchnie bomba" - zauważa jeden z teoretyków 

Akcji Katolickiej, kanonik Pierre Tiberghien, na którym 

broszurka ta również wywiera ogromne wrażenie. 

Po uzyskaniu 23 maja nihil obstat od cenzora kościelnego do-

kument trafia wreszcie do księgarń 12 września 1943 roku, roz-

winięty i uzupełniony licznymi nowymi przykładami. Publikuje 

go wydawnictwo Abeille w Lyonie - filia wydawnictwa Cerf, 

którą dominikanie wykorzystują w strefie nieokupowanej do dal-

szego prowadzenia działalności - pod prowokacyjnym tytułem: 

La France, pays de mission? (Francja, kraj misyjny?). Żeby 

Francję, najstarszą córkę Kościoła, kraj świętych, katedr i 

teologów, traktować jak kraj wymagający ewangelizacji tak samo 

jak Górna Wolta czy Papua-Nowa Gwinea, to prawdziwa 

prowokacja. 

Książka okazuje się znaczącym sukcesem: w ciągu kilku lat 

jej nakład przekroczy sto tysięcy egzemplarzy. Już w niej posta-

wione zostają dwa problemy, które będą odzywać się nieprzyjem-

nym zgrzytem w doświadczeniu księży robotników, a później 

spowodują jego katastrofę: 

- Jak ma się misja wśród proletariatu do lokalnej parafii? Czy 

autonomia tej specyficznej misji nie sprawia, że staje się ona 

nową parafią, pozbawioną wszelkich związków hierarchicznych 

czy strukturalnych z parafią tradycyjną? Czy ryzyko 

podejmowane przez tych nowych misjonarzy nie polega przede 

wszystkim na odizolowaniu od Kościoła instytucjonalnego i 

zerwaniu z nim? 

- Czy chrześcijaństwo może się przyjąć w świecie pracy? 

„Czy tego chcemy, czy nie - napisze ktoś inny - nasze 

chrześcijaństwo jest związane z pewną kulturą". Tymczasem jeśli 

chodzi o kulturę robotniczą, to cechuje ją szczególna i 

niezaprzeczalna spójność. Czy skoro chce się być „zbratanym z 

ludem", to czy nie trzeba będzie stworzyć tam „tubylczej" 

kultury, tak jak to muszą robić 
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misjonarze w Afryce, kultury nowej i konkurencyjnej w stosunku 

do tej, która podtrzymuje chrześcijaństwo? 

Autorzy nie ukrywają, że każdy z księży robotników 

podejmuje pewne ryzyko. Z tego powodu, piszą dalej, 

„zdobywanie proletariatu jest pracą surową, która długo może 

pozostać bezowocna, toteż wymaga ona od wszystkich, którzy ją 

podejmują, całkowitego oddania [...] Dlatego misjonarze ci 

powinni się przygotować na to, że nawet w oczach własnych 

współbraci będą narażeni na k o m-p r o m i t a c j e". Powinni 

porzucić „nadzieję, że kiedykolwiek odnajdą się na nowo". Te 

ostrzegawcze uwagi miały się potwierdzić w dramatyczny sposób 

dziesięć lat później. 

Kilka tygodni po spotkaniu z Godinem i Danielem, 1 lipca 

1943 roku, kardynał Suhard tworzy Mission de Paris. Proponuje 

kierowanie tym projektem proboszczowi kościoła Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Petit-Colombes księdzu Georgesowi 

Michonneau, który zasłynął wówczas z powodu innowacji litur-

gicznych wprowadzanych z myślą o prostych ludziach, nie ma-

jących żadnego wykształcenia religijnego. Ksiądz Michonneau 

odrzuca jednak tę ofertę. Kardynał zwraca się zatem do ojca 

Hollandea, proboszcza z Polangis, robotniczej dzielnicy mia-

steczka Joinville-le-Pont. Ten się zgadza. 

W dniu inauguracji, 14 stycznia 1944 roku, kardynał Suhard 

nie owija w bawełnę: 

- Pierwszym celem Misji jest nawracanie pogan. Jej celem do 

datkowym jest pokazanie chrześcijanom, że trzeba przyjąć nową 

postawę, że trzeba wywołać wstrząs! 

Nowa postawa, wywołanie wstrząsu. W tym wszystko się za-

wiera. Po przemówieniu kardynała pierwsi księża ochotnicy, 

wśród których są Godin i Daniel, składają przysięgę: 

- Zobowiązuję się poświęcić całe życie chrystianizacji pary 

skiej klasy robotniczej... 

To zobowiązanie jest czymś niepospolitym. Łączy dar z 

siebie z romantyzmem, przełamuje bariery. Dowodem tego jest 

sukces powieści Gilberta Cesbrona Les saints vont en enfer 

(Święci idą do 
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piekła) z roku 1952, która sprzedaje się w ośmiuset tysiącach eg-

zemplarzy. Osobowość anonimowego kapłana, który pogrąża się 

w prawdziwym społeczeństwie, odpowiada potrzebie chwili. 

Zagrożenie dla kapłaństwa 

Francuscy biskupi z uwagą i w przeważającej mierze z 

życzliwością obserwują mnożące się inicjatywy tego rodzaju. 

Prężnie działa Akcja Katolicka. W grudniu 1941 roku w Marsylii 

dominikanin Jacąues Loew, były adwokat, nawrócony w wieku 

dwudziestu pięciu lat, za zgodą arcybiskupa de Provencheresa z 

Aix-en-Provence postanawia zostać dokerem i pracować z 

dokerami. W tym samym czasie w Lyonie Louis-Joseph Lebret, 

dawny oficer marynarki, który wstąpił do dominikanów, zakłada 

grupę Economie et Humanisme (Ekonomia i Humanizm), która 

popularyzuje ideę pomocy krajom Trzeciego Świata. W roku 

1943 w La Houssaye-en-Brie ojciec Epagneul zakłada 

zgromadzenie braci misjonarzy wiejskich. W roku 1947 w Aix 

en-Provence ojciec Voillaume u początków małych braci Jezusa 

zakłada pierwszą robotniczą fraternię, inspirowaną ideą ojca 

Charlesa de Foucaulda... 

Wojna i okupacja pobudziły duszpasterską wyobraźnię, ujaw-

niły kapłańskie osobowości, z całą ostrością ukazały rozbieżności 

między dotychczasowymi wyobrażeniami a rzeczywistością. 

Wyzwolenie zwielokrotnia to wrzenie: po wojnie, która wywołała 

największe okrucieństwa w dziejach, chrześcijanie stają w pierw-

szych szeregach tych, którzy uważają, że świat należy zbudować 

na nowo. 

Wszelkie innowacje są ciekawe. Sprawiają, że Francja staje 

się owym laboratorium Kościoła, które Rzym wciąż obserwuje z 

obawą, ale świat chrześcijański patrzy na nie z zazdrością. 
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Dowodem jest wizyta młodego polskiego księdza w Marsylii 8 

lipca 1947 roku: w parafii Świętego Trofima w dzielnicy La Ca-

bucelle dowiaduje się on o eksperymencie prowadzonym przez 

ojca Loewa. Ów młody człowiek, który z zapartym tchem 

przeczytał książkę Godina i Daniela, nazywa się Karol Wojtyła. 

To, co odkrywa, tak go zafascynuje, że po powrocie do Polski 

napisze na ten temat artykuł, który stanie się przełomowy - i który 

gazety będą odgrzebywać z szuflad trzydzieści lat później, kiedy 

zostanie wybrany na papieża i przyjmie imię Jan Paweł II. 

Od roku 1944 do 1947 całe grupy księży robotników powstają 

w Lille, Rouen, Marsylii, Limoges, Saint-Etienne, Bordeaux i 

Lyonie - gdzie kardynał Gerlier, prymas Francji, powierza 

Mission de France prowadzenie parafii robotniczej w Givors. W 

samej stolicy podlegająca bezpośrednio arcybiskupowi Mission 

de Paris zwiększa liczbę członków z siedmiu do dwudziestu 

pięciu. Początkowo wszyscy ci misjonarze tworzą małe grupy 

kapłańskie o specyficznym profilu, autonomiczne, ale powiązane 

z parafiami i działające pod opieką lokalnych biskupów. 

Tymczasem od lata 1945 roku w kuluarach Watykanu daje się 

zauważyć pewne zaniepokojenie, słychać komentarze przeciwne 

temu, co dzieje się we Francji. Kardynał Suhard, który nie jest 

naiwny, chce uprzedzić ewentualną krytykę i nalega na ojca 

Hollandea, przełożonego Mission de Paris, i ojca Augrosa, 

przełożonego Mission de France, by pojechali bronić swoich racji 

na samym szczycie kościelnej władzy, w Rzymie. 27 listopada 

1946 roku ci dwaj księża zostają przyjęci przez Piusa XII. 

Audiencja trwa siedem minut, ani minuty dłużej. Louis Augros 

od razu przechodzi do sedna sprawy, wyjaśnia, jaki jest cel misji 

w środowisku „pogańskim", i prosi o wyraźne poparcie papieża 

dla tego eksperymentu, który będzie bardzo trudny i który 

wymaga autonomii zaangażowanych w niego kapłanów. 

Odpowiedź papieża brzmi: 

- Bądźcie roztropni, tu w grę wchodzi powołanie. 

Ojciec Hollande przytakuje. I prosi, by ci zupełnie szczególni 

księża mogli wyjątkowo odprawiać mszę wieczorem. 
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- Zobaczymy, zastanowimy się... 

Pius XII udziela swoim gościom błogosławieństwa, po czym 

żegna się z nimi, pozostawiając w ich dłoniach różańce, a w ser-

cach poczucie, że ten niezwykły papież ich zrozumiał. Jednak na-

stępnego dnia w siedzibie Kongregacji Świętego Oficjum monsi-

nior Alfredo Ottaviani, asesor tej cieszącej się złą sławą 

dykasterii - czyż Święte Oficjum nie jest bezpośrednim następcą 

Świętej Inkwizycji? - przyjmuje dwóch mężczyzn, którzy zdają 

sobie w tym momencie sprawę, że tej partii nie wygrali. Kiedy 

proszą o zezwolenie księżom robotnikom na odprawianie mszy w 

godzinach wieczornych i złagodzenie zasad dotyczących postu 

eucharystycznego, spotykają się z wymownym grymasem. 

Najwyraźniej Ottaviani nie jest po ich stronie. 

Kardynał Suhard przekonuje się o tym osobiście, kiedy 15 lu-

tego 1947 roku Święte Oficjum prosi go o odpowiedź na listę 

niezbyt uprzejmych dziewięciu pytań: „Czy księża robotnicy 

przestrzegają obowiązków stanu kapłańskiego? Czy wieczorna 

msza jest naprawdę konieczna? Czy ten eksperyment nie 

zaszkodzi tradycyjnej posłudze kapłańskiej? Czy nie ma innych 

sposobów dotarcia do mas?". I tak dalej... Ich ton wskazuje na 

nieufność. Nuncjusz w Paryżu, monsi-nior Roncalli, nie ukrywa, 

że podziela te zastrzeżenia... 

Natomiast w Rzymie substytut Montini, jedna z dwóch 

najbardziej zaufanych osób Ojca Świętego, jest zwolennikiem 

tego, by „podejmować pewne ryzyko, żeby nie musieć sobie 

wyrzucać, że nie zrobiło się wszystkiego dla zbawienia świata". 

Monsinior Montini, przyszły Paweł VI, zatwierdza w tymże roku 

tłumaczenie na język włoski książeczki ojca Loewa En mission 

proletarienne (Na proletariackiej misji), które przekazała mu 

francuska ambasada. W roku 1951 podczas audiencji w Rzymie 

Montini mówi Loewowi: 

- Potrzeba nowych metod, żeby ryby wróciły do sieci Pio- 

trowej... 
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Kościół w Kościele? 

Nowe metody? Proszę bardzo. Chcąc kontynuować swoją mi-

sję, niektórzy z tych kapłanów proszą o zgodę na zatrudnienie się 

w charakterze robotników. Taka prośba jest logiczna. Tak samo 

jak święty Paweł prosił, by „stać się Żydem dla Żydów, pogani-

nem dla pogan", ksiądz robotnik powinien stać się „robotnikiem 

dla robotników", w czym nie mogą przeszkadzać mu żadne obo-

wiązki liturgiczne czy parafialne. Ani konieczność noszenia 

szczególnego stroju. 

I właśnie ten aspekt budzi oficjalne zastrzeżenia hierarchii: 

nienoszenie sutanny. Czy można wymagać od tokarza, żeby 

przestrzegał wszystkich przepisów liturgicznych wynikających z 

jego posługi kapłańskiej? Odprawianie mszy przed pójściem do 

pracy czy odmawianie brewiarza wieczorem przed spoczynkiem - 

to jeszcze jest do pomyślenia. Ale przenoszenie worków z 

cementem w sutannie jest pomysłem równie niedorzecznym, jak 

instalowanie konfesjonału w zajezdni miejskich autobusów. 

Tymczasem wkrótce postawione zostaje całościowe pytanie o 

kapłaństwo. Czy kapłan może być kimś innym niż kapłanem? 

Niektórzy teologowie, między innymi ojciec Chenu, domini-

kanin, śmiało rozpoczynają debatę na ten temat. Zanegowanie 

prymatu parafii, podstawowej komórki Kościoła powszechnego, 

odejście od zasad wynikających z prawa kanonicznego, zakwe-

stionowanie władzy biskupa - wszystko to wzbudza liczne dys-

kusje, które szybko zaczynają niepokoić niektórych kardynałów 

Kurii: czy to nie prowadzi do stworzenia jakiegoś nowego 

Kościoła w Kościele? 

Pierwszy grom z jasnego nieba spada z inicjatywy samego pa-

pieża na kapłańską misję wśród robotników. 23 września 1950 

roku Pius XII publikuje adhortację apostolską o kapłaństwie, 

Menti nostrae, która ustawia rozregulowany mechanizm. Kapłan, 

zdecydowanie przypomina papież, jest „drugim Chrystusem", 

różni się od 
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pozostałych ochrzczonych: jest oddany posłudze kapłańskiej i z 

konieczności oddany wspólnocie. Powinien wystrzegać się 

dwóch niebezpieczeństw: „herezji czynu" i „żądzy nowości". Nie 

ma mowy, by kapłani „rzucali się w wir zewnętrznej 

działalności", nie ma mowy, by rezygnowali z rygoru 

doktrynalnego na rzecz gustów, metod czy mody danej epoki. 

Dla większości księży robotników tekst ten nie jest niczym 

więcej niż pozbawionym konsekwencji przypomnieniem teorii. 

Jednak 10 lutego 1951 roku, podczas ich krajowego zjazdu, sam 

kardynał Feltin przekazuje im podpisany przez monsiniora 

Ottavianiego list Świętego Oficjum, który sugeruje, by biskupi 

mający w swoich diecezjach księży robotników stworzyli 

dyrektorium w celu przeanalizowania ich sytuacji i „uniknięcia 

pewnych wypaczeń". Dyrektorium? Czemu nie? Nie wszyscy 

rozumieli jesz cze, że uruchomiono właśnie mającą ich 

zmiażdżyć machinę. I że nic już jej nie powstrzyma. 

Widmo komunizmu 

W rzeczywistości wszelkie inne względy przyćmić miała cał-

kiem inna troska, dużo bardziej niepokojąca: paniczny strach 

Kościoła katolickiego w ogólności, a papieża w szczególności, w 

obliczu niepowstrzymanego rozprzestrzeniania się bezbożnego 

komunizmu w Europie i na całym świecie. Trzeba przyznać, że w 

owym czasie Pius XII i jego kardynałowie mieli pełne prawo, by 

się tego bać. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej pod bat Kremla 

wpada cała Europa Środkowa i Wschodnia, wszystkie kraje o 

starej kulturze chrześcijańskiej. Od roku 1948 przychodzi kolej 

na zarażenie Azji: 1 października 1949 roku Mao Zedong ogłasza 

triumf 
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rewolucji w Chinach; w czerwcu roku 1950 wojna w Korei 

doprowadzi do powstania jednego z najtrwalszych reżimów 

marksistowskich w dziejach. Komunistyczny walec drogowy jest 

najwyraźniej niezniszczalny. 

Kościół uważa tę hałaśliwą ekspansję polityczną za tym 

bardziej diabelską, że pociąga ona za sobą rewolucje ideologiczne 

i prześladowania wymierzone przeciwko religii. Ich początkiem 

jest brutalne zgładzenie ukraińskich katolików przez Stalina w 

roku 1946. W tym samym roku arcybiskup Stepinac, prymas 

Chorwacji, zostaje wtrącony do więzienia przez nową władzę 

komunistyczną, którą ucieleśnia marszałek Tito. W roku 1949 z 

kolei po sfingowanych procesach politycznych uwięzieni zostają 

arcybiskup praski Beran i kardynał Mindszenty, prymas Węgier. 

Z kolei 25 września 1953 roku, niemal w tym samym czasie, gdy 

w pałacu arcybiskupim w Paryżu odbywa się słynne spotkanie z 

nuncjuszem, polski Urząd Bezpieczeństwa aresztuje kardynała 

Wyszyńskiego, prymasa Polski, i umieszcza go w więzieniu, 

wprawiając w osłupienie wszystkie europejskie gazety. Cztery 

miesiące później „La Croix" przedstawia pierwszy bilans tych 

niespokojnych czasów: ofiarą triumfującego komunizmu padło 

już czterech kardynałów, trzydziestu dwóch arcybiskupów, stu 

siedemnastu biskupów... 

Dla papieża, przez którego pałac przewijają się dziesiątki 

wstrząśniętych, osłupiałych, niejednokrotnie pozbawionych 

wszystkiego kościelnych dostojników na wygnaniu, zwłoka jest 

niebezpieczna. Nowy francuski ambasador przy Stolicy 

Apostolskiej Władimir dOrmesson, który zastępuje filozofa 

Maritaina w październiku 1948 roku i często spotyka się z 

Piusem XII, odnotowuje rosnące zaniepokojenie Watykanu w 

obliczu tego nagromadzenia niebezpieczeństw i przyznaje rację 

głowie Kościoła. Komunizm bowiem rozwija się również w 

Europie Zachodniej: w dwóch krajach położonych najbliżej 

Watykanu, Francji i Włoszech, gdzie komuniści otrzymują ponad 

trzydzieści procent głosów, naprawdę niewiele brakuje, by doszli 

do władzy. Doszliby nawet do niej w roku 1947 (we Francji) i w 

roku 1948 (we Włoszech), gdyby 
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Stalin się temu nie sprzeciwił, ze względu na własną taktykę 

międzynarodową! 

Głosem Świętego Oficjum Stolica Apostolska przypomina w 

lipcu 1949 roku zasadę, w myśl której komuniści podlegają eks-

komunice: wynika to ze słynnej encykliki z roku 1937, w której 

Pius XI pisze o komunizmie, że jest „zły w samej swej istocie". 

W kuluarach Watykanu tak zwani katoliccy progresiści, którzy 

skłaniają się ku komunizmowi, nie mogą już liczyć na poparcie -

podobnie jak księża, którzy uczestniczyli w wielkich strajkach ro-

botniczych z roku 1947 i 1950, albo też jak teologowie 

progresiści, którzy jak ojciec Chenu w marcu 1950 roku podpisali 

zainicjowany przez Moskwę apel sztokholmski, mający na celu 

zakazanie amerykańskich bomb atomowych. 

Tymczasem dryfowanie księży robotników w kierunku komu-

nizmu jest nieuniknione. Niektórzy z nich pochodzą ze środowi-

ska proletariackiego i znają już „zbratanie warsztatu", tęsknotę za 

rokiem 1936 i słowa Międzynarodówki. Inni odkrywają świat 

robotników, cierpią, przekonując się o własnej fizyczne) słabości, 

zastanawiają się nad swoim inteligenckim statusem, z zapałem 

angażują się w walkę związkową lub polityczną. W większości 

wypadków są lepiej niż ich towarzysze wykształceni, 

przyzwyczajeni do publicznych wystąpień, a ich celibat sprawia, 

że wieczorami i w weekendy mają więcej czasu: są 

błyskawicznie wybierani na przedstawicieli związków 

zawodowych lub na delegatów załóg do CE (Comites 

dEntreprise, Rad Zakładowych) w fabrykach, powierza im się pi-

sanie listów i ulotek, reprezentowanie kolegów w sporach z 

pracodawcami. 

Czyż nie jest rzeczą naturalną, że zachęca się ich również 

usilnie do wstępowania do CGT (Confederation Generale du 

Travail, Powszechnej Konfederacji Pracy) oraz do PCF (Parti 

Communiste Francais, Francuskiej Partii Komunistycznej) i do 

podejmowania tam konkretnych obowiązków? Na przykład 

ojciec Barreau z Mission de Paris jest pierwszym księdzem 

wybranym do sekretariatu Union des Travailleurs de la 

Metallurgie de la Seine 
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(Sekwańskiego Związku Zawodowego Pracowników Metalurgii). 

Wszechobecni w fabrykach działacze komunistyczni nie obnoszą 

się ani z wąsami Stalina, ani z binoklami Berii. W codziennej 

rzeczywistości w ostrych walkach społecznych nikną kontrower-

sje dotyczące ideologii marksistowsko-leninowskiej. W nędznym 

warsztacie, cuchnącym olejem silnikowym, i wśród 

proletariackiej braci, na nabrzeżu pełnym składów towarowych, 

na budowie alpejskiej tamy nie odczuwa się żadnej bliskości 

syberyjskich gułagów ani wschodnioniemieckiej Volkspolizei! 

Na celowniku Świętego Oficjum 

Do Rzymu napływają setki listów dotyczących tego arcydraż-

liwego tematu: wyrażają szczere zaniepokojenie, zawierają 

ostrzeżenia, podstępne skargi, oburzenie, donosy na konkretne 

osoby. Przekazują je biskupi, docierają za pośrednictwem 

nuncjusza, pochodzą bezpośrednio z Kurii. Kiedy w listopadzie 

1953 roku kardynał Feltin będzie chciał przekazać kardynałowi 

Ottavianiemu trzysta listów zawierających świadectwa na temat 

rzeczywistości pracy duszpasterskiej księży robotników, spotka 

się z uprzejmą odmową: 

- To zbyteczne, tę sprawę mamy obficie udokumentowaną... 

Atmosfera jest niedobra. Pius XII, od połowy stycznia ciężko 

chory, leży przykuty do łóżka w Castel Gandolfo. Ponieważ po 

śmierci kardynała Maglionego w roku 1944 nie chciał mianować 

nowego sekretarza stanu, władza jest podzielona między monsi-

niora Tardiniego i monsiniora Montiniego, podsekretarzy stanu, 

którzy nie są nawet kardynałami, oraz Święte Oficjum, które na 

tym korzysta: kardynałowie Ottaviani (asesor) i Pizzardo (sekre-

tarz) mnożą inicjatywy i upomnienia, narzucając Kościołowi nie-

mal policyjną kontrolę, jakże daleką od troski ewangelicznej. 
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Lektura ówczesnych kronik czy dzienników prowadzonych 

przez różnych związanych z tą sprawą francuskich teologów uka-

zuje, jak silna jest tłumiona złość, a nawet zapiekła wrogość, jaką 

wielu ludzi Kościoła zaprzysięga „nikczemnemu i nędznemu sys-

temowi, który panuje [...] w Rzymie" (Congar), „młodym gryzi-

piórkom ze Świętej Kongregacji" (Feret). Uważają ten system za 

„policyjny, autokratyczny, totalitarny, kretyński" (Congar), 

porównywalny z GPU czy Gestapo. Z pogardą odnoszą się do 

„pobożnych i posikujących tekstów kardynała Ottavianiego" 

(Congar). Kiedy się czyta tak gwałtowne opinie, zrozumiałe staje 

się, dlaczego kilka lat później, podczas II Soboru Watykańskiego, 

Święte Oficjum spotka się z tak bezwzględną kontestacją! 

Biskupi francuscy są coraz bardziej rozdarci. 7 kwietnia 1951 

roku ojciec Michel Favreau, ksiądz doker z portu w Bordeaux, gi-

nie w wypadku, zmiażdżony przez spadające z dźwigu drewniane 

bale. Jego ordynariusz, biskup Richaud, nie zgadza się pociągnąć 

do odpowiedzialności cywilnej dyrekcji portu, czego domaga się 

od niego CGT. Sprawy księży robotników nie poprawia to, że 28 

maja 1952 roku dwaj z nich zostają zatrzymani podczas ma-

nifestacji przeciwko wizycie amerykańskiego generała Ridgwaya 

w Paryżu oraz że kilku z nich bierze udział w zgromadzeniach 

pacyfistycznego Mouvement de la Paix. 

22 września 1951 roku monsinior Ancel, biskup pomocniczy 

Lyonu, pisze do księży robotników ze swojej diecezji: powtarza i 

rozwija wszystkie przyczyny zaniepokojenia wymienione przez 

papieża w jego adhortacji z września 1950 roku. Metoda 

stosowana przez księży robotników jest zbyt subiektywna, 

stanowi zagrożenie dla jedności Kościoła, deprecjonuje posługę 

parafialną, grozi tym, że grupy księży robotników odizolują się 

od instytucji kościelnej i zamkną się w postawie zadufania, 

nieufnego, a nawet wrogiego wobec struktur Kościoła. 

Mimochodem monsinior Ancel przestrzega również przed 

„marksistowską impregnacją" pracujących księży. 

List przynosi zaskakujący skutek. Pokazuje, że coś się zmie-

niło. Wywołuje szereg kontestujących go spotkań, wprowadza 
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podział wśród księży robotników - w Marsylii ojciec Loew 

wzywa, by nie odcinać się od Kościoła - a po nim następuje cała 

seria środków przymusu. 11 marca 1952 roku zostaje wydany 

zakaz przyjmowania nowych kandydatów na księży robotników. 

Kleryckie praktyki w fabrykach zostają zakazane. 12 kwietnia oj-

ciec Augros, przełożony Mission de France i rektor seminarium w 

Lisieux, zostaje pozbawiony tych funkcji przez komisję epi-

skopatu do spraw duchowieństwa. Wiosną 1953 roku kardynał 

Pizzardo - który jest nie tylko sekretarzem Świętego Oficjum, lecz 

także prefektem Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów - 

wysyła ojca Paula Philippea, dominikanina, w celu przeprowa-

dzenia wizytacji w seminarium, które przeniesiono do Limoges, a 

następnie 6 września 1953 roku zamknięto, pozostawiając na 

lodzie dziewiętnastu kleryków, nagle pozbawionych możliwości 

wyświęcenia. 

Tego decydującego dnia, 23 września 1953 roku, kiedy nun-

cjusz Marella doprowadza do słynnego zebrania w paryskim pa-

łacu arcybiskupim, ma zostać zadany ostateczny cios. 

Biskupi się odwracają 

Jednakże kardynałowie obecni na tym dramatycznym zebra-

niu nie zachowują się biernie. Byli przygotowani na upomnienie, 

ale nie na tak bezwzględny rozkaz, który im, biskupom, nie pozo-

stawia żadnego pola manewru. Ich odpowiedź jest dla nuncjusza 

niespodzianką: 

- To katastrofa! - mówi Lienart. - Katastrofa dla francuskiego 

Kościoła, a także dla świata robotników. Jeśli o mnie chodzi, to 

mogę jedynie być dumny ze swoich księży robotników. Dotyczące 

ich wypadki znacznie się wyolbrzymia- 
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- Rzym powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji swo 

jej decyzji - kontynuuje Feltin. - Kościół okaże się definitywnie 

związany ze światem kapitalistycznym! 

Ojciec Avril, prowincjał dominikanów, dorzuca dodatkowe 

ostrzeżenie: 

- We wszystkich chrześcijańskich środowiskach intelektual 

nych reperkusje będą poważne, ponieważ księża robotnicy stano 

wią najbardziej wymowne świadectwo żywotności Kościoła! 

Lienart i Feltin sugerują wówczas, że wraz z kardynałem 

Gerlierem z Lyonu powinni udać się do Rzymu, by spotkać się z 

papieżem i osobiście przedstawić mu własne argumenty. 

Nuncjusz oponuje, ale nie może sprzeciwić się podjęciu takich 

kroków. Wyjazd ma nastąpić po zebraniu ACA, które 

zaplanowano na połowę października. Zdaniem francuskich 

obserwatorów los księży robotników oraz wszystko, co pociąga 

za sobą podjęty przez nich eksperyment, zależy od tego wyjazdu 

trzech najważniejszych przywódców francuskiego Kościoła do 

Rzymu. 

5 listopada 1953 roku, punktualnie o godzinie 13.15, Pius XII 

przyjmuje trzech francuskich kardynałów w swojej rezydencji w 

Castel Gandolfo. Rozmowa trwa półtorej godziny. W obecności 

papieża głos zabiera Lienart, przewodniczący ACA. Swoją 

obronę doszlifował podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 

upamiętniającego kardynała Suharda, która odbyła się 10 

października w pobliżu Angers: 

- Ojcze Najświętszy, całkowite usunięcie księży robotników 

w jak najkrótszym czasie byłoby dla Kościoła i dla dusz źródłem 

bardzo poważnych trudności, a jego reperkusje miałyby trudny 

do 

oszacowania zasięg... 

A Lienart wypowiada się tak: po raz kolejny Kościół zostanie 

uznany za „sojusznika bogatych i możnych"; „setki tysięcy dusz" 

zostaną porzucone w świecie całkowicie obcym Kościołowi, „bar-

dziej niedostępnym dla Ewangelii niż ludy pogańskie na naszych 

misjach na krańcach świata"; już przez samo to Kościół sprawi 

„bezcenny prezent" komunizmowi, „który już się tym chlubi". 
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Wniosek, jaki wyciąga Lienart, jest wynikiem dogłębnej 

refleksji: należy oddzielić dobre ziarno od kąkolu, a obecnym 

odchyleniom przeciwdziałać przez głębokie reformy. 

Daremny trud. Odpowiedź Piusa XII jest nieubłaganym oskar-

żeniem: o narażanie na niebezpieczeństwo kapłaństwa i samej toż-

samości kapłana, o udział księży robotników w wielkich letnich 

strajkach, wszystko po kolei, chociaż papież wyjaśnia, że jego 

zdaniem jest to oczywiście kwestia sumienia. Trzej kardynałowie 

nalegają: nie można całkowicie wstrzymać tej misji! Papież 

przyznaje: można sobie wyobrazić, że „kapłani świata 

robotniczego" czy też „świata pracy" będą nieść do tego świata 

światło wiary, ale jako kapłani i w powiązaniu z działalnością 

parafii. 

Marna to pociecha. Kiedy wsiadają do samolotu, mającego 

ich odwieźć z powrotem do Paryża, trzej hierarchowie są 

załamani. Papież rozstrzygnął. Definitywnie. Tego samego 

przedpołudnia w kancelarii Świętego Oficjum kardynał Ottaviani 

udzielił im lekcji: 

- Skoro papież jasno się wypowiedział, jakiż byłby to 

przykład 

dla Kościoła, gdyby francuscy kardynałowie mieli zamiar 

skłaniać go do zmiany tak uzasadnionej decyzji! 

Czy kardynałowie mogliby nie posłuchać papieża? 28 grudnia 

w Lille w życzeniach kierowanych do duchowieństwa swojej die-

cezji kardynał Lienart wyjaśnia: 

- Być księdzem i być robotnikiem to dwie funkcje, dwa różne 

stany życia, których nie można mylić, jeśli nie chce się zmienić 

samego pojęcia kapłaństwa. Nikt nie ma prawa ingerować w 

kapłaństwo w tej jego postaci, którą ustanowił Chrystus. 

Racje te, kończy Lienart, „są tak oczywiste, że można się im 

tylko podporządkować". 

Kapitulacja jest całkowita. 19 stycznia 1954 roku francuscy 

biskupi publikują list do księży robotników, w którym 

powiadamiają ich, że mają zaprzestać działalności do dnia 1 

marca i że w poddaniu się temu powinna pomóc im wiara. 

Zakłopotanie osób, które zachęcały do podjęcia tego 

eksperymentu, broniły jego uczest- 
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ników i uznały jego przerwanie za katastrofalne, jest ewidentne. 

Jednakże Lienart, Feltin, Gerlier, podobnie jak niemal wszyscy 

francuscy biskupi, przez całe tygodnie będą powtarzać i uzasad-

niać powody swojego przyłączenia się do decyzji papieża - nie 

potrafiąc jednocześnie powstrzymać reakcji powszechnego 

osłupienia wobec tej mało chwalebnej zmiany zdania. 

Tragedia „nieposłusznych" 

List z 19 stycznia był niczym trzęsienie ziemi. Wśród uczest-

ników ruchu organizuje się kontratak. Kardynał Lienart otrzy-

muje raport przygotowany przez „księży z tam", tych budowlań-

ców przemierzających alpejskie doliny, idących za pracą od 

jednej do drugiej budowy; księża robotnicy z regionu paryskiego 

przygotowują „zielony dokument". Dla wielu z nich to osobista 

tragedia. Jak zerwać więzi, tak cierpliwie nawiązywane w nowym 

środowisku, jak porzucić w tak krótkim czasie działalność i 

obowiązki, jak zerwać z towarzyszami broni, których zostawia 

się w popłochu? Jak pogodzić się z lansowanym oficjalnie 

„posłuszeństwem, źródłem duchowości"? 

W środę 3 lutego spada kolejny grom z jasnego nieba. 

Najważniejsze francuskie dzienniki, w tym „LHumanite", publi-

kują komunikat, będący zarazem politycznym manifestem i przej-

mującą skargą, podpisany przez siedemdziesięciu trzech księży 

robotników, którzy odrzucają decyzje podjęte przez biskupów 19 

stycznia. Jeszcze tego samego ranka nuncjusz Marella przekazuje 

telefonicznie do Rzymu tekst tego komunikatu, jak również listę 

jego sygnatariuszy. 1 marca, w dniu wyznaczonym jako osta-

teczny termin w rozporządzeniu biskupów, zbuntowani księża 

zostają ukarani przez własną hierarchię, która suspenduje ich 
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a divinis — nie wolno im odtąd odprawiać mszy ani wykonywać 

żadnej posługi kapłańskiej. Niektórzy z nich powrócą na łono 

Kościoła, ale około pięćdziesięciu do końca pozostanie wiernych 

swojemu wyborowi. 

Zostaną nazwani nieposłusznymi. Ich nazwiska to: Jean-Marie 

Huret i Jean Cottin, pracownicy fizyczni z Havre; Bob Lathuraz i 

Pierrot Senegas, robotnicy z Montceau-les-Mines; Bernard 

Chauveau i Roger Deliat, robotnicy wykwalifikowani z fabryki 

Renault w Boulogne; Roger Breistroffer, metalowiec z Arcueil; 

Jean Breynaert, murarz z Grenoble; a także Aldo Bardini, Jean 

Olhagaray, Jo Lafontaine, Maurice Combę, Jean Gray i inni. 

Rozdarci między upomnieniami płynącymi z parafii, błaganiami 

własnych rodzin, niezrozumieniem ze strony towarzyszy pracy, 

nieufnością pracodawców, ci zagubieni żołnierze Ewangelii prze-

żyją prawdziwe piekło: wątpliwości w wierze, zachwianie funda-

mentów, zamęt w społeczeństwie i oczywiście pełne złości rozża-

lenie na Kościół. 

Czystka u dominikanów 

W Rzymie manifest siedemdziesięciu trzech osiąga taki sku-

tek, że dyskredytuje księży robotników i ich obrońców - o ile 

jeszcze trzeba było do tego dodatkowych powodów. Na pierwszy 

ogień idą dominikanie. Następnego dnia po ukazaniu się 

komunikatu boleśnie doświadcza tego ojciec Suarez, generał 

zakonu świętego Dominika. Tego właśnie dnia wzywa go 

kardynał Valerio Valeri, prefekt Kongregacji Zakonników, dawny 

nuncjusz przy rządzie Vichy. Ojciec Suarez zostaje szorstko 

poinformowany, że dominikanie we Francji zdecydowanie za 

mocno wplątali się w tę historię. Hiszpańskiemu dominikaninowi 

ziemia zapada się spod nogami, 
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kiedy słyszy z ust swojego gospodarza, że jest zbyt słaby wobec 

Francuzów, że należy złożyć z urzędu trzech uwikłanych w 

sprawę prowincjałów, że należy zamknąć instytucje, w których 

kształcą się przyszli dominikanie (stu siedemdziesięciu 

studentów), i że trzeba będzie zmienić sposób wybierania władz 

zakonu! 

Inicjatorem ataku jest Święte Oficjum. Już w październiku 

ubiegłego roku kardynał Pizzardo ubolewał z powodu „pożało-

wania godnego ducha niesubordynacji i niezdyscyplinowania", 

charakterystycznego dla dominikanów, a szczególnie ich teolo-

gów, specjalistów od „błyskotliwych fraz i nieostrych twierdzeń". 

Odprowadzając ojca Suareza, kardynał Valeri wręcza mu grubą 

kopertę, zawierającą plik listów, raportów i najrozmaitszych 

donosów wymierzonych przeciwko księżom robotnikom i 

teologom będącym członkami zakonu: 

- Powinien ojciec uspokoić Święte Oficjum... 

Trzeba się spieszyć. Już 6 lutego ojciec Suarez zatrzymuje się 

w paryskim konwencie przy rue du Faubourg-Saint-Honore, 

gdzie ma siedzibę ojciec Avril, prowincjał prowincji francuskiej. 

Dwa dni później w podwójnej celi na pierwszym piętrze, u stóp 

reprodukcji obrazu ze świętym Dominikiem pędzla Fra Angelica, 

Suarez gości po kolei ojca Chenu, ojca Fereta, ojca Boisselota 

(dyrektora wydawnictwa Cerf) i ojca Congara, by oznajmić im, 

że zostają złożeni w ofierze na ołtarzu zakonu. Słowa Suareza 

brzmią dramatycznie: 

- Błagam was, przyjmijcie te sankcje! Pomóżcie mi ratować 

zakon! 

To samo powtórzy o godzinie 15 w kapitularzu w obecności 

zwołanej specjalnie na tę okoliczność nadzwyczajnej rady pro-

wincji: 

- Jeśli wywołamy w Stolicy Apostolskiej wrażenie, że okazu 

jemy jej posłuszeństwo, wszystko zostanie szybko zapomniane. 

Jeśli 

nie, to istnieje ryzyko, że sankcje będą bardzo poważne... 

Stłumionym głosem, w niepewnej francuszczyźnie, Suarez 

wyjaśnia, że bardzo choremu Piusowi XII nie zostało już wiele 
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czasu i że trzeba wytrzymać do chwili wyboru nowego papieża. 

Od każdego z zakonników żąda przyjęcia w milczeniu niewia-

rygodnej czystki. Składają się na nią: usunięcie z Paryża ojców 

Chenu, Congara, Fereta i Boisselota; natychmiastowe zastąpienie 

trzech prowincjałów (Avrila w Paryżu, Belauda w Lyonie, 

Nicolasa w Marsylii); wydanie przełożonym domów misyjnych 

(Albertowi Boucheowi, Bernardowi Gareymu, Jacąuesowi 

Screpelowi i innym) nakazu ściągnięcia z powrotem do 

konwentów wszystkich księży robotników przed 1 marca; 

systematyczna cenzura wszystkich publikacji prowadzona przez 

kurię generalną. „To prawdziwy Trafalgar" - komentuje ojciec 

Boisselot. 

11 lutego Suarez składa wizytę nuncjuszowi Marelli: misja 

wypełniona. Wśród francuskich dominikanów panuje porządek. 

Tego ranka wszystkie dzienniki opisują i komentują to hi-

storyczne „zamiatanie". „Le Monde" pisze o „niebezpiecznym 

powrocie do najbardziej dyskusyjnych metod inkwizycji", „Franc-

-Tireur" oraz „L'Express" ogłaszają powrót integryzmu. Niektóre 

skrajnie prawicowe dzienniki, takie jak „Rivarol", wyrażają 

radość z powodu sprowadzenia księży robotników do szeregu, 

natomiast inne, bardziej lewicowe, na przykład „Le Populaire", 

oburzają się, że Watykan „traktuje Francję jak swój protektorat". 

W najtrudniejszej sytuacji jest dziennik „La Croix", który za-

dowala się opublikowaniem 12 lutego krótkiej, nijakiej wzmianki 

- nic nie jest proste, nie można wszystkiego mieszać itd. - której 

tekst został poddany przez nuncjusza Marellę bezpośrednio ojcu 

Gabelowi, redaktorowi naczelnemu gazety. Trzeba jednak przy-

znać, że 10 lutego Alfred Michelin, dyrektor Bonne Presse, wy-

dawcy „La Croix", napisał prywatnie do ojców Chenu i Congara, 

wyrażając smutek i współczucie wobec „tak rygorystycznych 

środków", które ich dotknęły... 

Tego samego dnia podczas odwiedzin w rzymskiej parafii 

Regina Pacis kardynał Ottaviani wygłasza bezlitosne oskarżenie 

pod adresem księży robotników, ich „skoków w ciemność", ich 

„bardziej spektakularnych niż skutecznych metod", ich błędów, 
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które prowadzą do „marnotrawienia łask nadprzyrodzonych", itd. 

Wszystko to niewątpliwie po to, by nie pozostawić wątpliwości, kto 

rządzi w Kościele powszechnym. 

Następuje mobilizacja działaczy chrześcijańskich, w prasie poja-

wiają się manifesty intelektualistów i żywe polemiki. Już 18 lutego 

ambasador Władimir d'Ormesson w obecności podsekretarza stanu 

monsiniora Montiniego komentuje w Rzymie „bolesne skutki" sank-

cji wymierzonych przeciwko księżom robotnikom i dominikanom, 

porównując je, mutatis mutandis, do wewnętrznej sprawy Dreyfusa 

we francuskim Kościele. W zaufaniu Montini przyznaje, że chwila 

wybrana na przeprowadzanie porządków u dominikanów jest wyjąt-

kowo nieodpowiednia i że odpowiedzialne za to jest Święte Oficjum. 

W Watykanie są najwyraźniej dwie linie polityczne... 

Wtedy nikt jeszcze nie podejrzewa, że w roku 1963 monsi-

nior Montini zostanie wybrany na papieża i że przyzna rację tym 

wszystkim, którzy będą jeszcze chcieli wierzyć w tę formę apo-

stolstwa: począwszy bowiem od roku 1965, Mission Ouvriere od-

żyje, przyjmując formy mniej nieokiełznane, z błogosławieństwem 

nowej głowy Kościoła. Tymczasem wszystkie pytania, które ten 

kryzys postawił: o status kapłanów, o rolę świeckich, o posłuszeń-

stwo Rzymowi, o wolność religijną, a przede wszystkim o stosu-

nek Kościoła do współczesnego świata - staną się nieoczekiwanie 

pożywką dla wydarzenia mającego stać się najniezwyklejszym 

rachunkiem sumienia Kościoła. Wydarzeniem tym dla popycha-

nego do przodu przez swoją epokę Kościoła miał być II Sobór 

Watykański. 
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Podporządkować sobór 

Jak II Sobór Watykański 

uniknął katastrofy w dniu inauguracji 



Kościół jest w drodze, a zadaniem tego, kto go prowadzi, 

nie jest pilnować go niczym muzeum. 

Jan XXIII 

Potrzeba będzie półwiecza, żeby naprawić szkody 

wyrządzone przez ten pontyfikat! 

Kardynał Siri, arcybiskup Genui, na wieść o śmierci Jana XXIII 

Rzym, czwartek 11 października 1962 roku. Tego ranka zo-

staje zainaugurowany II Sobór Watykański. Ceremonia otwarcia 

jest wspaniała. Przed świtem tłum biskupów rozlewa się po 

labiryntach watykańskich muzeów. W biskupich szatach, w bia-

łych mitrach na głowach zajmują miejsca w orszaku, który o go-

dzinie 8.30 zaczyna powoli wypływać z nie mającej na pozór 

końca Galerii Lapidaria: idą szóstkami, na czele kardynałowie. 

Ponad dwa tysiące przybyłych z czterech stron świata ojców so-

borowych przechodzi wzdłuż kolumnady Berniniego, przecina 

zatłoczony plac Świętego Piotra i uroczyście wchodzi do bazy-

liki, której nawę przekształcono w gigantyczną salę kongresową. 

Następnie wśród oklasków wiernych i przy dźwiękach hymnu 

Veni Creator Spiritus na scenie pojawia się Jan XXIII, niesiony 

w tradycyjnej lektyce - sedia gestatoria. 

Po sumie papież wygłasza przemówienie zawierające akcenty 

ewangeliczne i prorockie: 

- Gaudet Mater Ecclesia... 

Jan XXIII wyjaśnia, pod jakim względem II Sobór Watykań-

ski powinien pozwolić Kościołowi „poświęcać się ochoczą wolą 
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i odważnie tym zadaniom, których nasz wiek wymaga". Zdaniem 

papieża Kościół powinien „w ten sposób działać, by ludzie, rodziny, 

narody faktycznie zwracały się do rzeczy niebieskich". Jan XXIII 

z całą świadomością odwraca się od pesymizmu i melancholii wła-

ściwych ówczesnemu językowi i starannie dobiera słowa: 

- Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekar-

stwem miłosierdzia aniżeli surowością. 

Sędziwy papież o łagodnym obliczu piętnuje „proroków niedoli" 

i zaprzecza, by celem Kościoła było przywrócenie jakiegokolwiek 

złotego wieku. Kilkakrotnie rzuca ukradkowe spojrzenie w kierunku 

osoby siedzącej najbliżej po jego prawej stronie - kardynała Alfreda 

Ottavianiego, prefekta Kongregacji Świętego Oficjum. Ci dwaj męż-

czyźni znają się od dawna, ale w tym uroczystym dniu nie są jedno-

myślni. Ottaviani nie pochwala pomysłu otwarcia Kościoła na wiatr 

historii. Od początku ma nawet pomysł, by uniemożliwić to sza-

lone przedsięwzięcie, mogące narazić na ogromne ryzyko instytucję, 

którą w jej obecnym kształcie stworzyli ostatni papieże, od Piusa IX 

do Piusa XII. Niepokoi go to, co mówi „dobry papież Jan". Jednak 

stary kurialny wyga uważa również, że ta bitwa nie jest jeszcze 

przegrana: jedno przemówienie, choćby i papieskie, nie wystarczy, 

by zmienić bieg dwutysiącletniej historii. 

Wyzwalające oklaski 

Rzym, sobota 13 października 1962 roku. Kiedy rozpoczyna się 

pierwsze zgromadzenie ogólne, w czasie którego w bazylice zbiera 

się około trzech tysięcy uczestników II Soboru Watykańskiego, na 

plac Świętego Piotra spada nawałnica. Niebo im nie sprzyja. Czy 

to zły znak? Pod kolumnadą Berniniego, która daje przybywają-

cym schronienie przed podmuchami wiatru z deszczem, wyraź- 
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nie daje się odczuć wzrost napięcia. Oczywiście echo pełnego 

pasji przemówienia papieża Jana XXIII rozbrzmiewa jeszcze w 

sercach wszystkich, jednakże teraz ojcowie soborowi będą 

podejmować decyzje. Dwudziesty pierwszy sobór powszechny 

Kościoła katolickiego za kilka minut się rozpocznie, a nikt, 

absolutnie nikt, nie wie, jaki obrót przyjmie to niecodzienne 

wydarzenie. 

W chwili gdy cieszący się wielkim poważaniem kardynał 

Lienart, biskup Lille, wchodzi do Bazyliki Świętego Piotra, do-

strzega, że z jakimś dokumentem w ręku zbliża się do niego jego 

kolega z Bourges, kardynał Joseph Lefebvre - kuzyn przyszłego 

przywódcy integrystycznej schizmy, który także należy do grupy 

dwóch tysięcy trzystu biskupów obecnych na soborze. 

- Eminencjo, za chwilę zostaniemy poproszeni o głosowanie 

w sprawie składu dziesięciu komisji, na których opierać się bę-

dzie cały sobór, ale nie znamy się wystarczająco dobrze, by móc 

spośród siebie wybierać kandydatów. To poważna sprawa! Oto 

tekst prośby o przeniesienie głosowania: ponieważ Eminencja 

jest członkiem prezydium, być może mógłby Eminencja podjąć 

jakieś działania w tej sprawie. 

Wieczorem poprzedniego dnia, pod koniec przyjęcia 

wydanego przez ambasadora Francji przy Stolicy Apostolskiej, 

arcybiskup Bourges otrzymał od biskupa Garronea, koadiutora 

Tuluzy, dokument napisany po łacinie. Od chwili przyjazdu do 

Rzymu biskup Garrone z zaniepokojeniem obserwuje, że jego 

rozmówcy z Kurii, od najskromniejszego minutante po samego 

kardynała Tisseranta, dziekana Kolegium Kardynalskiego, są 

nastawieni do soboru mało entuzjastycznie, a nawet wrogo. 

Rozumie już, że procedurę wyboru komisji soborowych 

stworzono po to, by utrzymać zgromadzenie w ryzach. To on i 

kilku zaprzyjaźnionych członków francuskiej delegacji - 

monsinior Ancel, monsinior Larrain, kanonik Martimort - 

przygotowali ten tekst, nie mając pojęcia, że naprawdę zmieni on 

bieg wydarzeń. 

Kardynał Lienart bez słowa bierze dokument z rąk Lefebvre'a 

i zajmuje miejsce przy stole prezydialnym, w pobliżu schodów 
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prowadzących do grobu świętego Piotra, przed pustym tronem pa-

pieskim. Waha się, czy pójść za przedstawioną mu nieco 

zuchwałą sugestią. Nie ma wątpliwości, że kardynał Pericle 

Felici, sekretarz generalny soboru, udzieli jeszcze przed 

głosowaniem wyjaśnień i wskazówek. Mimo to nie sposób oprzeć 

się sile oczywistości: na polecenie Feliciego uczestnikom rozdano 

komplety dziesięciu kartek z zapisanymi na nich nazwami 

przyszłych komisji soborowych, a także z listą członków 

dawnych komisji - tych, które opracowały przygotowawcze 

schematy. Na każdej kartce uczestnicy mają wpisać szesnaście 

nazwisk. Czyli w sumie sto sześćdziesiąt. Natychmiast. 

Tymczasem żaden z nich nie zna jednej dziesiątej ani nawet 

jednej setnej obecnych na soborze biskupów! 

I właśnie na to liczą organizatorzy. Fortel jest prosty: nowe 

komisje grosso modo będą automatycznie stanowiły odtworzenie 

składu komisji przygotowawczych. To, że sztuczka jest mało 

demokratyczna, ma drugorzędne znaczenie - Kościół to nie 

parlament. Jest to jednak próba świadomego zamienienia soboru 

w olbrzymi teatr marionetek*, którego celem będzie 

zatwierdzanie tekstów przygotowanych w zaciszu gabinetów 

kurialnych biurokratów - ludzi godnych szacunku, z pewnością 

kompetentnych, obdarzonych jednak małą wyobraźnią i bardzo 

oddalonych od realiów świata. Czy Duch wieje w korytarzach 

rzymskich dykasterii? Czy można oczekiwać od tych, którzy sami 

teksty przygotowali, że oni właśnie będą je kwestionować? Co 

pozostanie z aggiornamento, do którego wzywał papież Jan 

XXIII jeszcze dwa dni temu w czasie swoich życzeń, jeśli całe 

zgromadzenie zostanie z góry ujęte w sztywne ramy, poddane 

selekcji, kontroli, wyjałowione? 

W chwili gdy kardynał Felici szykuje się, by poprosić ojców 

o przejście do głosowania, Lienart pochyla się do swojego 

sąsiada z prawej, kardynała Tisseranta, przewodniczącego 

posiedzenia: 

* Dosłownie: „studio nagraniowe". Francuskie określenie „chambre denre-

gistrement" nie ma w tym kontekście dobrego odpowiednika w języku polskim 

(przyp. tłum.). 
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- Eminencjo, nie zechce Eminencja zasugerować, by dano 

nam więcej czasu na zastanowienie się? 

- Tego zrobić nie mogę; program tego posiedzenia nie obej-

muje żadnej dyskusji. 

- W takim razie proszę udzielić głosu mnie! 

- Tego tym bardziej zrobić nie mogę; niczego takiego nie 

przewidziano. 

- W takim razie proszę mi wybaczyć, sam go sobie udzielę! 

Po czym, nie doczekawszy się odpowiedzi Tisseranta, kardy-

nał Lienart wstaje i opanowując emocje, spokojnie sugeruje przez 

mikrofon - po łacinie - by odroczyć głosowanie, żeby ojcowie so-

borowi trochę lepiej się poznali i żeby czterdzieści dwie 

konferencje episkopatów mogły podać wszystkim nazwiska 

swoich kolegów najlepiej predysponowanych do zasiadania w 

komisjach... 

Mógł to być tylko pozbawiony większego znaczenia wniosek 

formalny. Jednak nagle bazylikę wypełniają potężne brawa. 

Chwilę później wstaje z kolei kardynał Frings, arcybiskup 

Kolonii, również będący członkiem prezydium. Wyjaśnia, że 

mówi nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu swoich 

kolegów: Dópfnera z Monachium i Kóniga z Wiednia: 

- Popieramy propozycję kardynała Lienarta i prosimy, by wy 

bory członków komisji odłożyć do najbliższego wtorku! 

Kolejne brawa: gwałtowne, nie milknące, wyzwalające. Kar-

dynałowie, biskupi, eksperci doskonale wyczuwają, że organiza-

torzy soboru tego nie przewidzieli, że między tryby ustawionej 

przez Kurię Rzymską olbrzymiej machiny instytucjonalnej wła-

śnie wpadło ziarnko piasku i zaczyna ją hamować. I że ojcowie 

soborowi w imieniu ludu chrześcijańskiego właśnie przejęli 

władzę. 

Dochodzi 10.30. Pierwsze posiedzenie plenarne II Soboru 

Watykańskiego trwało niespełna pięćdziesiąt minut. Historia 

Kościoła katolickiego właśnie weszła w zakręt. 
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Papież „przejściowy" 

Wszystko zaczęło się w niedzielę 25 stycznia 1959 roku w 

Bazylice Świętego Pawła za Murami przy Via Ostiense. Tego 

dnia wybrany dziewięćdziesiąt dni wcześniej papież Jan XXIII 

zakończył tradycyjny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

Papież zaplanował, że po ceremonii, podczas konsystorza tajnego 

odbywającego się w benedyktyńskim kapitularzu na pierwszym 

piętrze klasztoru, przemówi do grupki niespełna dwudziestu nie 

podejrzewających niczego - a już na pewno nie tego, że za chwilę 

niebo zwali im się na głowy - kardynałów: 

- Czcigodni bracia i umiłowani synowie... 

Na razie nic nie wskazuje na to, że papieskie przemówienie 

przejdzie do historii. Jednakże osiemnastu członków Kolegium 

Kardynalskiego podnosi oczy i z uwagą wsłuchuje się w jego 

słowa, kiedy papież przechodzi do celu tego spotkania: 

- Z pewnym drżeniem... 

Dlaczego Ojciec Święty jest tak poruszony? Ponieważ ten 

wiekowy już papież, o którym mówiono, że jest „przejściowy", 

nagle ogłasza dwie ważne decyzje: „zwołanie synodu 

diecezjalnego miasta Rzymu i ekumenicznego soboru dla całego 

Kościoła". 

Synod, sobór - to wystarczy! A dodatkowo uaktualnienie ko-

deksu prawa kanonicznego! Trzy place budowy, trzy ważne 

propozycje, które przyszły do głowy papieżowi, wedle własnych 

jego słów, podczas „pierwszych miesięcy obecności i kontaktów 

ze środowiskiem kościelnym Rzymu". Ich celem - zarazem 

niezmiernie prostym i ambitnym - jest, by „w tych czasach 

odnowy [...] wyjaśnić zamysł, zacieśnić jedność religijną, 

podsycić chrześcijańską gorliwość". Jedno słowo to wszystko 

zawiera, słowo włoskie, które zrobi furorę: Kościół powinien 

dokonać swojego aggiorna-mento. „Uaktualnienia". 

Później papież zwierzy się swojemu sekretarzowi, don 

Lorisowi Capovilli, że osłupienie, które owładnęło kardynałami, 

zbiło go 
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z tropu. Spodziewał się, że podejdą do niego, będą mu gratulo-

wać, a może będą go krytykować. Tymczasem przemówienie 

przyjęto niezręcznym milczeniem. Żadnego słowa ani braw, ani 

nawet jakiegokolwiek widocznego poruszenia. Kardynałowie 

zastygli z otwartymi ustami. Szybko pojęli, że nie chodzi tu o 

pobożne życzenia, o uprzejmą zachętę do wspólnej refleksji, lecz 

o „decyzję" - jak wyraził się sam papież - „silną" i podjętą z 

„głęboką stanowczością". 

Jedynym, który nie jest zaskoczony, jest kardynał Domenico 

Tardini, którego Jan XXIII mianował sekretarzem stanu i którego 

pięć dni wcześniej poinformował o swoim planie. Według 

papieża Tardini zrobił „taaakie oczy", ale jego pozytywna 

reakcja sprawiła w pewnym sensie ulgę sędziwemu papieżowi, 

który z wyjątkiem kilku nielicznych i dochowujących tajemnicy 

osób z nikim się nie konsultował. Decyzja o zwołaniu soboru 

zapadła naprawdę z woli jednego człowieka. 

I to jakiego człowieka! Któż mógł się spodziewać, że właśnie 

ten człowiek, że właśnie ten papież podejmie tego rodzaju 

inicjatywę? Ten sam człowiek, o którym tenże monsinior Tardini 

- w czasach, kiedy pracował u Piusa XII - nie mówił inaczej, jak 

tylko ze wzruszeniem ramion! Trzy miesiące wcześniej, 28 

października 1958 roku, trzeba było aż jedenastu głosowań, by 

pięćdziesięciu jeden kardynałów uczestniczących w konklawe 

wskazało na kardynała Angela Giuseppego Roncallego, 

patriarchę Wenecji, jako na następcę Piusa XII, wybierając go 

spośród innych ówczesnych papabiłi, a byli to: Agagianian, 

Lercaro, Tisserant, Ruffini, Valery i inni. Nowy papież, mając 

siedemdziesiąt siedem lat, postanowił przyjąć imię Jan, a nie Pius, 

jakby chcąc dać do zrozumienia, żeby nie umieszczać go w jednej 

linii z jego znamienitymi poprzednikami. To fakt, że po 

chwalebnym panowaniu Piusa XII, majestatycznym i królewskim, 

żaden kardynał nie mógł rościć sobie prawa do takiej sukcesji. 

Dlatego Jana XXIII od początku uważano za papieża „przej-

ściowego": po Piusie XII zostałby tak nazwany niewątpliwie 

każdy inny papież. 
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Tym bardziej na miano to zasługiwał dobry, sympatyczny 

Roncalli! Wszystko w nim stanowiło zaprzeczenie jego wspa-

niałego poprzednika, którego sama sylwetka tchnęła dostojeń-

stwem, a oblicze surowością: Roncalli był raczej zaokrąglony, a z 

oczu wyzierała mu dobroduszność. Francuzi, których poznał 

dobrze, gdy był nuncjuszem apostolskim w Paryżu, zachowali 

wspomnienie Roncallego jako człowieka prostego, pozbawionego 

głębi, którego odpowiedzią na najpoważniejsze pytania są żarciki 

ijioretti. Tradycyjne wykształcenie, sylwetka wiejskiego probosz-

cza, mało olśniewająca kariera dyplomatyczna, duszpasterska sy-

nekura w Wenecji: żaden z tych elementów nie czynił go rewolu-

cjonistą! 

Już Pius Xl i Pius XII... 

Rewolucjonista? Prawdę mówiąc, sam pomysł zwołania so-

boru wcale taki rewolucyjny nie był. Za pontyfikatów Piusa XI i 

Piusa XII kilkakrotnie pojawiała się myśl, by dokonać formal-

nego zamknięcia poprzedniego soboru, zwanego watykańskim, 

który został brutalnie przerwany z powodu wojny w roku 1870, 

po tym jak zatwierdził prymat biskupa Rzymu i dogmat o nie-

omylności papieskiej. 

Papież Pius XI zaraz po swoim wyborze szeroko konsultował 

się w tej kwestii z biskupami i utworzył specjalną komisję teolo-

gów, ale nie nadał sprawie dalszego biegu: 23 maja 1923 roku 

kardynałowie zgromadzeni na konsystorzu tajnym okazali się 

niemal jednogłośnie nieprzychylni tej inicjatywie. 

Po drugiej wojnie światowej Pius XII wrócił do sprawy, po-

wierzając jej zbadanie wewnętrznej komisji, której 

przewodniczył monsinior Ottaviani, asesor Świętego Oficjum, a 

która składała 
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się z wybranych przez niego teologów. Kontekst zmienił się 

radykalnie. Przede wszystkim wiele spraw zawieszonych w roku 

1870 znalazło rozwiązanie w nowym kodeksie prawa 

kanonicznego (1917) oraz w traktatach laterańskich (1929). Poza 

tym problem modernizmu, który pod koniec XIX wieku był 

zagadnieniem centralnym, ustąpił miejsca innym wielkim 

kwestiom, zwłaszcza zagadnieniu „bezbożnego komunizmu". 

Odpowiedź udzielona przez komisję nie była niespodzianką: 

- Przede wszystkim, skoro Sobór Watykański 

przypieczętował ostatecznie prymat i nieomylność papieża, po co 

kwestionować te zasady, w chwili kiedy w obliczu wrogiego 

świata Kościół powinien unikać rozpraszania sił? 

- Poza tym czyż ustalony podczas I Soboru Watykańskiego 

dogmat o nieomylności papieskiej nie sprawił, że sam pomysł so-

boru stracił wszelkie znaczenie? Po co zwoływać formalnie 

biskupów, skoro uznano, że papież na pewno ma rację w 

zasadniczych kwestiach doktrynalnych? 

- Wreszcie, jak niebezpieczne byłoby zwołanie takiego 

soboru na początku lat pięćdziesiątych, kiedy wiele dziesiątków 

biskupów gniło w komunistycznych więzieniach? Nigdy 

dotychczas papież nie miał tak ograniczonych możliwości 

zgromadzenia na soborze wszystkich biskupów z całego świata. 

Mimo że zagrożenie ze strony komunizmu nie znajdowało od-

bicia w oficjalnych tekstach, wszyscy o nim wiedzieli. I wszyscy 

też potępiali komunizm: czy zatem faktyczne (jeśli nie formalne) 

ustawienie się Watykanu w jednym szeregu z zachodnimi krajami 

demokratycznymi nie udaremniłoby wszelkiej refleksji na temat 

jedności chrześcijan i wolności religijnej? Główną przeszkodą dla 

soboru była zimna wojna. 

Podczas konklawe z października 1958 roku Ottaviani dys-

kretnie wspomniał o sprawie soboru w rozmowie z kilkoma kar-

dynałami. Byli wśród nich Roncalli, przyszły papież, i Frings, ar-

cybiskup Kolonii. Nie mówiono o niczym konkretnym. W tych 

luźnych kuluarowych rozmowach chodziło zresztą o krótki, 

wręcz 
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szybki sobór, który zająłby biskupom kilka miesięcy i miałby od-

być się w roku 1959. 

Pięć dni po swoim wyborze 28 października 1958 roku Jan 

XXIII wybadał kilku hierarchów - jest ślad po tych spotkaniach 

na jednej z pierwszych kart dziennika audiencji nowego 

pontyfikatu - między innymi bardzo konserwatywnego kardynała 

Ruffiniego, arcybiskupa Palermo (który był jednym z zaufanych 

ludzi Piusa XII), a oprócz niego monsiniora Urbaniego (Wenecja), 

monsiniora Bortignona (Padwa) i innych. Powszechny wśród nich 

był pogląd, że kontekst międzynarodowy - zimna wojna, de-

kolonizacja - nie jest odpowiedni do zwoływania takiego zgro-

madzenia. Zdaniem większości kardynałów nic nie można zrobić. 

Najbardziej przywiązani do zachowawczości nie musieli zresztą 

się bać: już sam zaawansowany wiek nowego papieża stanowił za-

bezpieczenie przed wplątaniem się przez Kościół w jakąś wielką 

przygodę... 

Oznaczało to nieliczenie się z Duchem Świętym. W Dzienniku 

duszy Jan XXIII opisuje „wielką łaskę", którą Bóg mu okazał, kiedy 

podpowiedział mu ten „bardzo prosty" pomysł. Papież dodaje: „Ja 

sam byłem zaskoczony tymi propozycjami, których nikt mi nigdy 

nie podsuwał". 9 stycznia 1959 roku Jan XXIII zwierza się 

jednemu ze swoich bliskich współpracowników, monsiniorowi 

Giovanniemu Rossiemu: 

- Wiesz, don Giovanni, to nie Duch Święty asystuje papie 

żowi, tylko odwrotnie! To On wszystkiego dokonuje. Sobór jest 

Jego tylko pomysłem! 

Kilka dni później podaje to samo wyjaśnienie nowo mianowa-

nemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Tardiniemu: 

- Nagle ukazała nam się wielka myśl i oświeciła naszą duszę. 

Z naszych ust wyszło słowo, uroczyste, władcze. Nasz głos po raz 

pierwszy powiedział: „sobór"!  

Być może to z powodu tego odwołania do Ducha Świętego 

Jan XXIII ściągnie na siebie trochę niezbyt miłych reakcji, także 

w kuluarach Pałacu Apostolskiego: czy papież jest w pełni władz 
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umysłowych? „Jak on może?" - pyta jeden z kardynałów. „Ma 

napad szaleństwa" - szepce inny. „To wynik jego braku kultury 

umysłowej i doświadczenia" - dodaje cicho trzeci. „To będzie 

klęska" -ocenia jeszcze inny... 

„Spokojna odwaga" Jana XXIII 

Wiadomość o zwołaniu soboru w ciągu kilku godzin obiega 

cały świat. Wzbudza mnóstwo reakcji, niekiedy bardzo pozytyw-

nych, zwłaszcza w Europie Północnej, w Niemczech, w 

Kanadzie, we Francji. W Paryżu dziennik „La Croix" podaje ją 

nazajutrz pod tytułem: „Gest spokojnej odwagi". Co ciekawe, im 

niżej w hierarchii Kościoła, tym większe żywi się nadzieje. W 

części zgromadzeń zakonnych, tam gdzie zaangażowani są 

świeccy, wśród inteligencji, w ruchach Akcji Katolickiej tak 

bardzo by się chciało, żeby Kościół wreszcie się zmienił! 

Natomiast w Rzymie dominuje zakłopotanie. Na próżno by 

szukać tego dnia reakcji „L'Osservatore Romano": dziennik 

Stolicy Apostolskiej nie opublikował papieskiej wypowiedzi z 

Bazyliki Świętego Pawła za Murami, zadowalając się 

napuszonym i lakonicznym dwudziestotrzylinijkowym 

komunikatem Sekretariatu Stanu. Ani następnego dnia, ani w 

dniach kolejnych watykański dziennik nie wspomina o przyszłym 

soborze. Podobna powściągliwość cechuje wydawane przez 

Towarzystwo Jezusowe bardzo ważne pismo „La Civilta 

Cattolica": pomija ono tekst papieża, a przez cały rok 1959 

tematowi soboru poświęci zwykły przegląd prasy w numerze 

kwietniowym. Jeśli chodzi o tych, którzy grają pierwsze skrzypce 

we włoskim Kościele, to zachowują milczenie: październikowy 

komunikat głównych władz episkopatu nawet nie wspomina o tej 

sprawie! 
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Kuria reaguje alergicznie nawet na ekumeniczną część pro-

jektu Jana XXIII, która później będzie wydawała się tak oczywista 

i która natychmiast wzbudza ogromne zainteresowanie wśród 

wielu protestantów i prawosławnych. Papież wyraźnie skierował 

„uprzejme zaproszenie" do wiernych z „Kościołów odłączonych", 

by „wzięli udział" w przyszłym soborze, gdy tymczasem oficjalny 

tekst jego wypowiedzi zostaje najzwyczajniej w świecie 

ocenzurowany przez odpowiedni urząd: słowo „Kościoły" 

zostanie zastąpione słowem „wspólnoty" (jedynie Kościół 

katolicki zasługuje na miano Kościoła), a zamiast zwrotu „wziąć 

udział" pojawi się czasownik „towarzyszyć"! W kolejnych 

miesiącach wiele deklaracji papieża zostanie w ten sposób 

„poprawionych" - zawsze na gorsze - przez jego własnych 

urzędników. Bystry obserwator teolog Yves Congar zanotuje w 

swoim dzienniku soborowym (opublikowanym później pod 

tytułem Mon journal du Concile): „Miało się wrażenie, że w 

Rzymie działa cała grupa osób mających na celu sabotowanie 

papieskiego projektu; mówiono nawet, że papież jest tego 

całkowicie świadomy". Sam Congar, który sparzył się na sprawie 

księży robotników, natychmiast dostrzegł, w jaki sposób intuicja 

Jana XXIII mogłaby zostać podjęta przez lud chrześcijański, 

któremu obce są wewnętrzne intrygi Watykanu: „Presja chrześci-

jańskiej opinii publicznej powinna sprawić, by sobór zaistniał na-

prawdę i coś zrobił!". 

Jednakże na mocy wyraźnej woli kardynałów opinia pu-

bliczna zostaje dokładnie odizolowana od przygotowań do so-

boru. Kardynałowie wiedzą bowiem, że tego rodzaju inicjatywa 

może wiązać się z ryzykiem wywołania szkodliwych sporów, nie-

potrzebnych polemik i niebezpiecznych odchyleń. Wszystkim 

osobom uczestniczącym w pracach komisji przygotowawczych 

wydane zostaje zatem polecenie, by nie przekazywały żadnych 

informacji na zewnątrz: dwa lata przygotowań do soboru spowite 

będą najściślejszą tajemnicą. Wyjaśnia to, dlaczego zainteresowa-

nie okazywane przez media i kręgi dyplomatyczne - można je za-

uważyć, czytając telegramy ambasadora francuskiego Rolanda de 
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Margeriego - opada na wiosnę z powodu braku materiału, ustę-

pując takim tematom, jak stosunki sowiecko-chińskie i rozruchy 

w Kongo Belgijskim. 

Dwa lata podchodów 

Sam papież wraca regularnie do tematu soboru, nie narzuca 

jednak ani metody, ani tematyki. Chce zachować wolność soboru, 

jego spontaniczność - przy całym ryzyku, które się z tym wiąże, 

poczynając od możliwości ugrzęźnięcia w biurokratycznej 

machinie już w początkowej fazie przedsięwzięcia. Komu 

powierzyć jego prowadzenie? Soboru nie organizuje się tak samo 

jak konferencji naukowej czy koncertu charytatywnego. Kiedy 

pytanie to stawiał sobie w roku 1948 Pius XII, zwrócił się do 

Świętego Oficjum. Jana XXIII zapytał o to kardynał Nicola 

Canali, dziekan kardynałów diakonów - przedstawiciel starej 

gwardii: 

- Czy przygotowanie soboru zostanie znowu powierzone 

Świętemu Oficjum? 

Jan XXIII odpowiedział: 

- Soborowi przewodzi papież. 

Święte Oficjum - odsunięte! Już 6 lutego 1959 roku sekretarz 

stanu Tardini proponuje zwołanie specjalnej, wąskiej komisji, 

złożonej z grupki kardynałów, której sekretariat stanowiliby 

eksperci, a jej zadaniem byłoby wystosowanie kwestionariusza 

do biskupów z całego świata. Utworzenie tej komisji 

przedprzygotowawczej zostanie powierzone Kongregacji 

Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, której przewodniczy właśnie 

kardynał sekretarz stanu. Zatrudni ona sekretarzy wszystkich 

kongregacji Kurii Rzymskiej - a jeden z najskromniejszych, 

Pericle Felici, audytor Roty Rzymskiej, zadba o utworzenie 

sekretariatu. 

153 



Papież uniknął Świętego Oficjum, ale nie mógł pominąć 

Kurii. 17 maja 1959 roku, w dniu Pięćdziesiątnicy, zostaje 

ustanowiona komisja przedprzygotowawcza. Już podczas 

pierwszego zebrania, 26 maja, staje przed nią pytanie o 

symbolicznej doniosłości: w jakim języku będzie się mówiło na 

soborze? Zdaniem kurialnych urzędników odpowiedź graniczy z 

pewnością: oczywiście po łacinie. Ktoś proponuje, by biskupi 

mogli przynajmniej odpowiadać po angielsku i francusku, i 

wywołuje to oburzenie. Na nic się zdadzą urażone reakcje unitów 

z obrządku bizantyjskiego (według których łacina jest zbyt 

„rzymska") czy biskupów z odległych stron świata, takich jak don 

Helder Camara. Dopiero sam papież 20 czerwca 1961 roku 

postanowi złagodzić tę zasadę i zezwolić na niektóre wypowiedzi 

„w żywym języku". 

Podczas tego pierwszego posiedzenia komisji Tardini wyciąga 

z torby projekt kwestionariusza dla biskupów, raczej dość 

zawężający, i przedkłada go przedstawicielom dykasterii. Kiedy 

dowiaduje się o tym papież, zaburza wdrożoną już procedurę i 

postanawia wysłać do wszystkich zwierzchników Kościoła - do 

rzymskich kongregacji, nuncjuszów apostolskich, biskupów tytu-

larnych, biskupów rezydentów i biskupów pomocniczych, prze-

łożonych zgromadzeń zakonnych, przełożonych misjonarzy, rek-

torów uniwersyteckich wydziałów katolickich - ogólny, bardzo 

otwarty list, zawierający propozycję, by przesłali do Rzymu „cał-

kowicie swobodnie i szczerze" swoje concilia (rady) i vota 

(życzenia) na temat tego, czym chcieliby, żeby zajmował się 

sobór. 

Z dwóch tysięcy ośmiuset dwunastu adresatów papieskiego 

apelu odpowiada na niego dwa tysiące stu pięćdziesięciu (w tym 

stu sześciu Francuzów). Ich odpowiedzi są systematycznie 

porządkowane przez współpracowników monsiniora Feliciego. Z 

Krakowa młody biskup Karol Wojtyła przysyła 

siedmiostronicowe pismo datowane 30 grudnia 1959 roku. Co 

ciekawe, jednym z ostatnich, którzy przysłali odpowiedź (6 maja 

1960 roku), jest kardynał Montini, arcybiskup Mediolanu. 

Biskupi niemieccy jako jedyni wysłali wspólną odpowiedź. 

Ogólnie biorąc, napływające doku- 
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menty oscylują od zwykłych potwierdzeń otrzymania 

papieskiego listu do długich raportów pełnych drobiazgowych 

analiz i niezwykle szczegółowo opracowanych sugestii. 

Poruszane są najrozmaitsze zagadnienia. Najodważniejsze 

spośród dziewięciu tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu spisanych 

propozycji pochodzą na ogół z Europy Północno-Zachodniej: z 

Holandii, Niemiec, Skandynawii (gdzie katolików wciąż popycha 

do zmian wspomnienie reformacji), oraz od chrześcijan ze 

Wschodu (z innych specyficznych względów). Trzy najczęściej 

poruszane zagadnienia to: rola biskupów, reforma liturgiczna oraz 

powołania kapłańskie. Często wspomina się o dogmacie ma-

ryjnym i o roli świeckich w Kościele. Czasem jakiś hierarcha - 

jak na przykład biskup Puech z Carcassonne - posuwa się do 

żądania radykalnej reformy Kurii. 

Należy jednak zdać sobie sprawę z rzeczy oczywistej: w 

większości odpowiedzi te są wymijające, konformistyczne, pełne 

uszanowania - a nawet służalczości - w stosunku do władzy 

rzymskiej i bardzo niezgodne z zamysłem papieża. Wielu 

ankietowanych szczerze się stara nadrobić opóźnienie Kościoła w 

stosunku do współczesnego świata, jednakże wysuwane przez 

nich propozycje formalne są dość dalekie od profetycznej intuicji 

Jana XXIII. Ówcześni komentatorzy wskazują dość proste 

wytłumaczenie: wszyscy ci biskupi są od dawien dawna 

przyzwyczajeni do tego, że odpowiadają na rozmaite 

rozporządzenia pochodzące ze Stolicy Apostolskiej, i uznają list 

Tardiniego za kolejny kwestionariusz. Kto z nich mógł 

przypuszczać, że zbliżający się sobór przybierze tak radykalny 

obrót? 

Wszystkich historyków, którzy zagłębili się w ten stos analiz, 

uderzało ubóstwo charakterystyczne dla odpowiedzi pocho-

dzących z... Kurii Rzymskiej. Odpowiedzi te, w najlepszym razie 

grzeczne i konwencjonalne, a najczęściej powściągliwe i kunkta-

torskie, stanowią świadectwo powszechnej nieufności wobec ini-

cjatyw Jana XXIII, a przede wszystkim, w kategoriach bardziej 

całościowych - by użyć wyrażenia Etiennea Fouilloux - 

świadectwo 
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„zakorzenionego konserwatyzmu". Kongregacja Soboru skupia 

swoje propozycje na walce z komunizmem. Kongregacja 

Seminariów i Uniwersytetów sugeruje obowiązkowy i wyłączny 

powrót do nauki świętego Tomasza z Akwinu. Kongregacja 

Obrzędów sprzeciwia się wszelkim globalnym reformom litur-

gicznym i poszerzaniu zakresu używania w liturgii głównych ję-

zyków romańskich. Jeśli chodzi o Święte Oficjum, to sporządza 

ono długą listę błędów, które należy potępić, i podkreśla niebez-

pieczeństwo ekumenizmu... 

7 kwietnia 1960 roku, w przeddzień ostatniego zebrania komi-

sji Tardiniego, Jan XXIII ogłasza swoją Sintesi finale: 

osiemnasto-stronicowy maszynopis inspirowany najwyraźniej 

analizą uwag wnoszonych przez episkopat włoski, którego 

poglądy są na ogół zdecydowanie konserwatywne. Raport 

zawiera oczywiście pewne propozycje reform, zwłaszcza w 

odniesieniu do władzy biskupów, są one jednak ograniczone i 

wyrażone w sposób zapewniający pełną zgodność z zasadą 

prymatu Rzymu! Papieska synteza kładzie nacisk przede 

wszystkim na konieczność władzy w Kościele, na zagrażające jej 

„niebezpieczne teorie współczesności". Jeśli na tej podstawie 

miałoby się oceniać aggiornamento, to wygląda na to, że będzie 

ono bardzo odległe od nadziei, które sam Jan XXIII wzbudził... 

Święte Oficjum odzyskuje kontrolę 

5 czerwca 1960 roku następuje przejście do tak zwanej fazy 

przygotowawczej. Motu proprio Jana XXIII zatytułowane 

Superno Dei określa jej organizację, która opiera się na dziesięciu 

komisjach. Jedna komisja centralna zostaje natychmiast 

pozbawiona władzy na rzecz komisji poświęconych 

wyznaczonym sektorom, które są 
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kopią modelu istniejących dykasterii: każda ma 

przewodniczącego jej kardynała, sekretarza itd. Wbrew 

wyraźnemu życzeniu papieża, by zdecydowanie oddzielić sobór 

od Kurii, przewodniczącymi tych komisji są... prefekci 

odpowiadających im kongregacji: Ottaviani, Mimmi, 

Pizzardo;Valeri, Masella itd. 

System jest doskonale hermetyczny. Watykaniści nazywają 

tych kardynałów „Pentagonem". W żadnej komisji nie ma ani 

jednego świeckiego, nawet w komisji do spraw apostolstwa 

świeckich i to mimo energicznego protestu niemieckich 

kardynałów Fringsa i Dópfnera. Nie ma ani jednej kobiety - w 

owym czasie byłaby to rewolucja. Z racji rzekomo praktycznych 

- i mimo ostrzeżeń kierowanych przez papieża w stronę 

sekretarza, monsiniora Felickiego, w skład dziesięciu komisji 

wchodzi większość „rzymian", rozrywanych wewnętrznymi 

combinazioni... 

Tym, co uderza obserwatorów, jest wyjątkowa rola, którą 

przypisała sobie komisja teologiczna sterowana przez Święte 

Oficjum (jest w tym pewna logika). Ta rozstrzygająca instancja 

jest całkowicie niezależna mimo podejmowanych przez kilku jej 

członków prób zmiany tego stanu rzeczy. Od początku zajmuje 

miejsce nadrzędne wobec innych komisji i dyktuje warunki: 

uważa, że ma monopol w zakresie zagadnień dotyczących 

doktryny, to, co dotyczy duszpasterstwa, pozostawia innym, a 

żeby wykluczyć wszystko, co mogłoby jej nie odpowiadać, 

odrzuca możliwość jakichkolwiek komisji mieszanych. Jej 

przewodniczący, kardynał Ottaviani, nigdy nie skrywał swojego 

celu: 

- Manebimus domini in domo nostral (U siebie pozostaniemy 

panami!) 

Ottaviani uzyskuje nawet zgodę papieża na to, by komisja 

teologiczna kontrolowała treść doktrynalną tekstów 

przygotowywanych przez inne komisje! Święta Kongregacja, 

krótko trzymana przez swojego przewodniczącego, wszystko 

zaryglowała. I kiedy sekretarz komisji teologicznej, ojciec jezuita 

Sebastian Tromp, zabiera się do zwołania obrad jednej z 

podkomisji na Uniwersytecie Gregoriańskim, Ottaviani każe 

dzwonić ze swojego biura przy 



Piazza del SantUffizio, żeby wszyscy wrócili natychmiast do 

owczarni! 

Jeśli chodzi o teologów reformistów (takich jak Janssen, 

Delhaye, de Lubac, Haring czy Congar) zaproszonych do tej 

komisji - mimo publicznych protestów hierarchy z Dakaru, 

niejakiego arcybiskupa Lefebvre'a - to traktują oni ten zaszczyt 

jako przede wszystkim sposób na zmuszenie ich do zachowania 

tajemnicy, do czego zobowiązują się uroczyście wszyscy 

konsultorzy we wszystkich komisjach! Congar kilkakrotnie 

będzie się złościł w swoim dzienniku soborowym, że nikt nie 

słucha jego argumentów. 

Zamknięta w budynku Świętego Oficjum komisja teologiczna 

pracuje wyłącznie wedle własnego widzimisię i własnych 

kryteriów. Na przykład 10 marca 1960 roku przedkłada projekt 

nowego tekstu wyznania wiary. Jego zmiana nijak się ma do tego, 

co zawierają vota biskupów (Ottaviani wyjaśni, że taka potrzeba 

narzucała się jeszcze przed ogłoszeniem soboru). Nowy tekst ma 

zastąpić tradycyjne Credo, zwane nicejsko-

konstantynopolitańskim, niezmienne od roku 381. Kiedy 22 

stycznia 1962 roku komisja centralna otrzymuje ostateczną 

wersję, Ottaviani doprecyzowuje, że tekst ten będzie 

zatwierdzony przez papieża przed soborem, a zatem zostanie on 

narzucony ojcom soborowym! Fortel grubymi nićmi szyty: w ta-

kiej sytuacji wszelkie odstępstwa doktrynalne, wszelkie soborowe 

nowości zasługiwałyby na potępienie w świetle tego całkiem no-

wego tekstu! Ten manewr się nie udaje. 

Z drugiej strony utworzenie komisji „wschodniej" niemal 

unieważnia istnienie Sekretariatu do spraw Popierania Jedności 

Chrześcijan, którym kieruje kardynał Augustin Bea - papieskiego 

pomysłu całkowicie zignorowanego przez Święte Oficjum, które 

nie oddelegowało do niego żadnego ze swoich ekspertów. Jakby 

po to, by wyrazić dezaprobatę dla tej dziwnej idei, że ekumenizm 

może polegać na czymkolwiek innym poza zaproszeniem „braci 

odłączonych" do powrotu na łono Kościoła - po wyznaniu win! 

Kardynał Bea napotka jeszcze niejedną przeszkodę: kiedy kiero-

wany przez niego sekretariat ośmiela się przedstawić projekt 

stwo- 
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rżenia Decretum de Judaeis, wzywającego katolików do uznania ży-

dowskich korzeni chrześcijaństwa, do zobaczenia w pojednaniu 

między Żydami i chrześcijanami konieczności eschatologicznej 

oraz do potępienia antysemityzmu, Sekretariat Stanu szybko wy-

cofuje ten niebezpieczny temat z przyszłej dyskusji soborowej! 

W lipcu 1961 roku umiera kardynał Tardini, sekretarz stanu. Daje 

to jeszcze większe pole manewru Świętemu Oficjum: następca 

Tardiniego, sędziwy, siedemdziesiecioośmioletni i podupadły na 

zdrowiu kardynał Cicognani, nie podejmuje ryzyka przeciwdziała-

nia fortelom Ottavianiego i jego komisji teologicznej... 

Superdługą lista kontrolna 

Myliłby się ktoś, kto by uważał, że tak zorganizowane przy-

gotowania były jałowe. Te komisje, dziesiątki podkomisji i roz-

maitych grup roboczych, które w nich wyrosły, poruszały setki 

zagadnień ze wszystkich dziedzin i robiły to uczciwie, szczegó-

łowo, komptetentnie, a czasami nawet do pewnego stopnia odważ-

nie. Owe miesiące intensywnej pracy pozwoliły ustalić wyczerpu-

jący przegląd szczegółowych zagadnień, superdługą listę kontrolną 

wszelkiego typu kwestii o zasięgu globalnym lub marginalnym, 

stających przed Kościołem połowy XX wieku. 

Tym jednak, co sprawia, że wyniki prac komisji nie sięgają 

poziomu wyznaczonego przez papieski zamysł, jest ogólny duch i 

sposób przedstawienia wniosków. Wedle słów francuskiego kar-

dynała Jeana Villota, przyszłego sekretarza stanu, większość ko-

misji „pracowała w większym stopniu pro reformando codice (to zna-

czy na rzecz zrewidowania kodeksu prawa kanonicznego) niż na 

rzecz wzbogacenia soboru". Teolog Yves Congar zauważa w swoim 

dzienniku soborowym, że schematy, które były wynikiem tego 
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niewiarygodnego przedsięwzięcia, „wyglądają, jakby zostały 

napisane dla świata epoki I Soboru Watykańskiego". 

Dziesięć, a następnie trzynaście komisji przygotowawczych 

sporządziło siedemdziesiąt syntetycznych dokumentów, 

nazwanych schematami, które miały zostać przedyskutowane 

przez ponad dwa tysiące biskupów. Racje praktyczne sprawiły, że 

zmniejszono ich liczbę do szesnastu. Jednak mimo wszystko było 

to w sumie dwa tysiące stron druku - czyli ponaddwukrotnie 

więcej niż całość postanowień wszystkich wcześniejszych 

soborów. U końca tej drogi teksty owe mieli otrzymać przyszli 

ojcowie soborowi, by jeszcze przed rozpoczęciem obrad móc je 

uważnie przestudiować. 

Ogólnie rzecz biorąc, w przededniu soboru w Rzymie prze-

waża opinia, że najważniejsza część pracy już została wykonana. 

Biskupi przyjmą schematy bez sprzeciwu, z zastrzeżeniem moż-

liwych poprawek. U szczytu hierarchii, w tym także w otoczeniu 

sekretarza stanu, słychać pytania o stosowność fizycznego gro-

madzenia biskupów, czy nie można zasięgnąć ich opinii listownie 

i sporządzić wersje ostateczne dokumentów, uwzględniając ich 

spotrzeżenia? W opinii ojca Sebastiana Trompa, sekretarza 

komisji teologicznej, prace są tak zaawansowane, że sobór 

mógłby zatwierdzić dokumenty w ciągu dwóch tygodni! 

Tymczasem w ostatnich miesiącach poprzedzających zaplano-

waną na październik 1962 roku ceremonię otwarcia coraz 

większa liczba kardynałów i biskupów wyraża zaniepokojenie 

wobec tej masy tekstów dogmatycznych, niewiarygodnie 

podejrzliwych wobec historii, szalenie defensywnych, sztywnych 

w swojej schola-styczności i konserwatywnych w zakresie 

doktryny. To oczywiste, że w tej postaci mogą one stłumić 

wszelką wolną dyskusję. Poza tym wielu kościelnych 

dostojników dziwi fakt, że tak dużo opracowań poświęcono 

Kościołowi ad intra, to znaczy rozpatrywanemu w swoim 

aspekcie wewnętrznym, instytucjonalnym, dotyczącym 

dyscypliny, a tak mało tekstów poruszało kwestie związane z 

tym, czym będzie jutro Kościół ad extra, to znaczy w zakresie 

swojego stosunku do współczesnego świata. 
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Wśród zaniepokojonych są kardynałowie: Dópfner 

(Monachium), Suenens (Mechelen), Alfrink (Utrecht), Kónig 

(Wiedeń), Lienart (Lille), Marty (Reims), Hurley (Durban), Leger 

(Montreal), Gerlier (Lyon), a nawet Montini (Mediolan), jak 

również wielu biskupów. Pod koniec września dziesiątka tych 

kardynałów i biskupów, w większości francuskich i niemieckich, 

wspierana przez kilku teologów (takich jak Chenu, Congar, 

Kling, Schillebeeckx), tworzy projekt deklaracji wstępnej, która 

nigdy nie zostanie odczytana. Jeśli chodzi o innych kardynałów, 

to aprobują oni kierunek nadany soborowi przez schematy 

przygotowawcze: Ruffini (Palermo), Siri (Genua), Cerejeira 

(Lizbona), Barros Camara (Rio de Janeiro), Maclntyre (Los 

Angeles), Caggiano (Buenos Aires), de Proenca Sigaud 

(Diamantina), Urbani (Wenecja), niemal wszyscy Hiszpanie... 

Ojcowie soborowi, podobnie jak ich najznamienitsi przedsta-

wiciele, będą doświadczać rozdarcia między dwiema fundamen-

talnymi opcjami, od których będzie zależało ukierunkowanie so-

boru, a w jego następstwie ukierunkowanie całego Kościoła. Te 

dwie opcje to koncepcja biblijno-duszpasterska, która daje pierw-

szeństwo powrotowi do źródeł oraz głoszeniu Ewangelii, oraz 

koncepcja dogmatyczno-jurydyczna, której filarami są tradycja, 

formalizm i dyscyplina. Ta ostatnia tendencja jest 

mniejszościowa w skali globalnej, w dużej mierze dominuje ona 

jednak we władzach zwierzchnich Kościoła. Zwolennicy 

dogmatu i prawa, którym przewodzi Ottaviani, trzymają ręce na 

sterach. 

Słowo papieża 

Co może zrobić papież, co zrobi papież? Jan XXIII pilnie 

śledzi wszystkie przygotowania do soboru. Nie jest ślepy. 

Natychmiast zauważa, kiedy „za jego plecami dokonują się jakieś 

nędzne knowania", 
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jak mówi kardynał Kónig, jednak jego oczy utkwione są w celu 

widniejącym na horyzoncie. On jeden jedyny, albo jeden z 

nielicznych, chce w tych burzliwych sporach i kuluarowych 

rozgrywkach za wszelką cenę zachować duchowe ukierunkowanie 

II Soboru Watykańskiego. W encyklice Paenitentiam agere z 1 

lipca 1962 roku Jan XXIII publicznie wzywa do modlitwy i 

pokuty. Na wszelkie możliwe sposoby powtarza, że jest optymistą 

i że ufa (jako bodajże jedyny), w głębi serca wie jednak, że walka 

będzie ostra. W obecności Belga Suenensa, którego przyjmuje 

owego lata na długiej audiencji w Castel Gandolfo, przyznaje: 

- Wiem, jaki będzie mój wkład w sobór: będzie to cierpienie! 

W ciągu minionych dwóch lat widział, jak zarysowuje się 

coraz głębsze pęknięcie między zwolennikami dostosowania 

Kościoła do współczesnego świata a obrońcami konserwatyzmu, 

którzy stali za schematami. Jan XXIII jednak nie potrafi rozbić 

Kościoła na dwie części, kiedy głosi się potrzebę jedności 

chrześcijan równie energicznie, jak to czyni w swojej pierwszej 

encyklice Ad Petri cathedram z czerwca 1959 roku, należy zacząć 

od tego, by zachować jedność wśród katolików! 

19 czerwca 1962 roku papież z niepokojem obserwuje drama-

tyczne starcie, do którego dochodzi w ramach komisji centralnej 

między dwoma rzecznikami radykalnie nie dających się pogodzić 

schematów dotyczących wolności religijnej: są to Ottaviani i Bea. 

Kardynałowie znieważają się nawzajem, przy czym pierwszy 

oskarża drugiego o „uleganie żądaniom niekatolików". Co 

poradzić w sytuacji tak fundamentalnego dla Kościoła rozłamu? 

Przecież od wieków katolicy, dziedzice prawdziwej wiary, starają 

się narzucić światu swój Boski ideał i w najlepszej wierze 

przedkładają prawa Chrystusa Króla nad prawa człowieka... 

Na kilka miesięcy przed terminem papież jest rozdwojony. 

Chce pozostać wierny własnej linii postępowania i nie ingerować 

w soborowe debaty. Rozumie jednak doskonale, że istnieje 

ogromne ryzyko, iż sobór okaże się uległym zgromadzeniem, 

którego jedynym zadaniem będzie zatwierdzanie wszystkiego, co 

uczenie zaprogra- 
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mowała Kuria. 4 września papież mianuje do prezydium soboru 

jawnie reformatorskich kardynałów: Lienarta, Fringsa, Alfrinka. 

Do sekretariatu do spraw nadzwyczajnych - organu 

ustanowionego przez papieża na wypadek ewentualnych blokad 

obrad - wyznacza Dópfnera, Montiniego, Suenensa. 11 września 

wygłasza orędzie radiowe jako przeciwwagę dla doktrynalnego i 

suchego tonu wszystkich tych schematów, które krążą od kilku 

tygodni. 

Wkrótce jednak będzie miało miejsce pewne nowe wydarze-

nie o charakterze osobistym, które przyspieszy bieg wypadków. 

23 września Jan XXIII kończy rekolekcje w kaplicy w Torre San 

Giovanni, dwa kroki od Pałacu Apostolskiego, kiedy jego 

osobisty lekarz prosi go o spotkanie. W największej tajemnicy 

papież poddał się w tych ostatnich dniach przed soborem kilku 

badaniom medycznym. Ich wynik jest bezdyskusyjny i 

potwierdza przeczucia papieża: jego dni są policzone, na pewno 

nie ujrzy zakończenia soboru. Nie ma już nic do stracenia. 

Na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego papież Roncalli za-

siada zatem do pracy i zaczyna pisać słynne przemówienie, które 

wygłosi 11 października w Bazylice Świętego Piotra. Bez żadnej 

pomocy, bez notatek. Bez współpracowników - z wyjątkiem ojca 

Zannoniego, który zadba o przełożenie papieskiego tekstu na ła-

cinę. W kilku zdaniach Jan XXIII znajduje sobie własny punkt 

wyjścia i dystansuje się od wszystkich tych perypetii, którym nie 

udało się doprowadzić do katastrofy soboru: 

- Gaudet Mater Ecclesia... 
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Pigułka: o mały włos... 

Jak Kościół katolicki 

nie zaaprobował antykoncepcji 



Być może Rzym straci w jednej chwili to, 

czego zbudowanie zajęło mu sześć stuleci. 

Yves Congar, 28 października 1968 

Rzym, 29 lipca 1968 roku. Via delia Conciliazione. Tuż przed 

południem Sala Stampa pęka w szwach, kiedy na mównicę 

wchodzi monsinior Ferdinando Lambruschini, profesor teologii 

Uniwersytetu Laterańskiego: w grobowej ciszy wyciąga z torby 

dokumenty i zaczyna mówić. Tekst, który właśnie ma uroczyście 

przedstawić dziennikarzom z całego świata, to encyklika, podpi-

sana przez papieża Pawła VI cztery dni wcześniej. W języku ła-

cińskim zaczyna się ona słowami „Humanae vitae", które 

zgodnie ze zwyczajem staną się jej tytułem. W tłumaczeniu: 

„ludzkiego życia" - o ludzkim życiu. Dokument ten dotyczy 

regulacji poczęć. Od niemal pięciu lat trwa oczekiwanie, aż 

Kościół określi swoją doktrynę w sprawie antykoncepcji. 

Ileż na ten palący temat odbyło się dyskusji, sporów, polemik, 

także wewnątrz instytucji Kościoła! Tym razem papież rzecz roz-

strzygnął. 

Obecni na konferencji prasowej dziennikarze są dobrze 

zorientowani w tematyce. Wystarcza im kilka chwil, by 

zrozumieć, że encyklika nie idzie z duchem czasu i że będzie o 

niej głośno: 

- Konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński - referuje 

Lambruschini - zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do 

przekazywania życia ludzkiego... 

Kościół dozwala jedynie na korzystanie ze „sposobów 

naturalnych" opierających się na obserwacji naturalnych cyklów 

płodności 
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u kobiety. Papież zakazuje, nazywając je „niedopuszczalnym", 

wszelkiego działania, „które - bądź to w przewidywaniu zbliżenia 

małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania czy w rozwoju jego 

naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia 

lub prowadziłoby do tego". W tym wypadku nie można się powoły-

wać, „nawet dla najpoważniejszych przyczyn", na doktrynę „mniej-

szego zła", chodzi tu bowiem o coś, co „ze swej istoty narusza ład 

moralny", o coś, co jest „niegodne człowieka". 

Nieco zakłopotany monsinior Lambruschini na próżno pod-

kreśla odwagę, której dowód dał papież, publikując ten tekst mimo 

zewnętrznych nacisków i oczekiwań, na próżno też z uporem 

powtarza, że Humanae vitae nie jest wypowiedzią nieomylną, że 

zawarte w encyklice nauczanie nie jest niezmienne. Dla dziennika-

rzy sprawa jest jasna: pigułka jest definitywnie zakazana. Paweł VI 

podjął najtrudniejszą decyzję swojego pontyfikatu. A także brze-

mienną w najpoważniejsze skutki. 

Co mówi Biblia? 

Encyklika, co nikogo nie dziwi, odwołuje się do Objawienia 

Bożego. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że Biblia zawiera nie-

wiele tekstów mogących stać się oparciem dla wypracowania 

moralności rodzinnej i płciowej. W księgach biblijnych można 

wprawdzie znaleźć dużo opisów czystych i nieczystych praktyk 

małżeńskich - „nie pożądaj żony bliźniego swego", powiada mą-

drze Dekalog - a w Pieśni nad Pieśniami jeden z najpiękniejszych 

hymnów o miłości w ludzkich dziejach, Stary Testament nie za-

brania jednak ani wielożeństwa, ani rozwodów, ani konkubinatu, 

milczy też praktycznie w kwestii antykoncepcji. Księga Rodzaju 

mówi w odniesieniu do Adama i Ewy jedynie tyle, że Bóg „stwo- 
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rzył mężczyznę i niewiastę" i wezwał ich, by „byli płodni", by 

„się rozmnażali", by „zaludnili ziemię" itd. 

Jedyny tekst biblijny, który ma jakiś związek z antykoncep-

cją, to słynny fragment Księgi Rodzaju opisujący potępiony 

przez Boga postępek Onana: „marnował nasienie, wylewając je 

na ziemię", kiedy spał z wdową po swoim bracie. Łaciński 

przekład świętego Hieronima z IV wieku daje do zrozumienia, że 

to właśnie ten stosunek przerywany, ten coitus interruptus, 

sprowadził na Onana Boską karę - która pociągnie za sobą 

potępienie masturbacji - podczas gdy prawdziwa wina Onana 

polega na tym, że nie chciał przestrzegać rozkazu Jahwe i 

zapewnić potomstwa wdowie po swoim bracie: „Złe było w 

oczach Pana" to, że Onan miał w pogardzie tę powinność wobec 

rodziny, nie zaś to, że praktykował stosunek przerywany! 

Nowy Testament nie stawia sprawy jaśniej. Kiedy czyta się 

pisma czterech ewangelistów, widać, że nauczanie Jezusa nie 

wniosło wiele w kwestii relacji rodzinnych i życia seksualnego -

poza tym, że mężczyzna i kobieta otrzymują wezwanie, by „być 

dwoje jednym ciałem", i poza tym, że „co Bóg złączył, tego niech 

człowiek nie rozdziela". Z wyjątkiem tego nakazu dotyczącego 

mężów, który pozostaje podstawą zakazu rozwodów utrzymy-

wanego przez Kościół, tym, co w szczególny sposób wyróżnia 

Jezusa, jest wielkoduszność i miłosierdzie. Kobieta cudzołożna? 

„Nie potępia jej". Samarytanka, „która zmienia mężów jednego po 

drugim"? Jezus objawia jej przede wszystkim, że jest Mesjaszem. 

Maria Magdalena, nierządnica? Wybacza jej, „ponieważ bardzo 

umiłowała". 

To właśnie tłumaczy fakt, że teksty Magisterium poświęcone 

owemu zagadnieniu są po dziś dzień oparte bardziej na tradycji - 

ciągnącej się od świętego Pawła, poprzez świętego Augustyna i 

świętego Tomasza z Akwinu do Piusa XI - niż na Piśmie 

Świętym. W ciągu pierwszych dziesięciu stuleci to przede 

wszystkim reguły dotyczące sakramentu pokuty, kluczowego dla 

chrześcijańskiej praktyki życia, będą dla duchownych bodźcem 
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do przesadnego wręcz kodyfikowania norm obowiązujących w 

życiu małżeńskim. 

Na przestrzeni dziejów chrześcijaństwo dokonało oczywiście 

fundamentalnego postępu ontologicznego: w stosunku do pogań-

skiej starożytności, która niewiele tu zmieniła - wystarczy pomy-

śleć o stoikach - chrześcijaństwo wniosło zasadę równości męż-

czyzny i kobiety, położyło kres władzy absolutnej pater familias, 

wprowadziło do relacji między małżonkami miłość płynącą z 

serca i poszanowanie dla życia dzieci. Jednakże chrześcijanie nie 

uniknęli ani tajemnic, ani tabu właściwych ich czasom: dopóki 

nauka nie odkryła praw rządzących płodnością, zagadnienia 

związane z płciowością - nasienie, krew, menstruacja, rodzenie 

dzieci - zaowocowały również wśród nich różnymi 

wdrukowanymi tradycjami i zasadami, magią, ułudą lub 

niedorzecznością. 

W ten właśnie sposób teologowie i spowiednicy przez całe 

stulecia formowali zakazy związane ze świętami, z kobiecym 

cyklem menstruacyjnym, z okresem ciąży, ale także z 

wypracowaną przez Kościół niebiańską moralnością. Czyż stan 

dziewiczy nie jest wyższy od małżeńskiego? Czy małżonek, który 

łamie obowiązujące wszystkich zasady, wciąga swoją żonę do 

piekła? Czy przyjemność seksualna w małżeństwie jest godna 

potępienia? I jeszcze to tajemnicze pytanie o relację aktu 

płciowego i prokreacji - a pytanie to stawiają sobie wszystkie 

cywilizacje, wszystkie religie, wszystkie systemy moralności: czy 

akt płciowy ma na celu wyłącznie rozmnażanie gatunku? 

W ciągu dwóch tysiącleci Kościół ukuł tak precyzyjną, tak 

wyrafinowaną - tak również ograniczającą - moralność, że bez 

większego trudu omija ona odkrycia naukowe i zdobycze 

techniki, które rewolucjonizują tę dziedzinę od połowy XIX 

wieku. Kiedy w roku 1930 Pius XI pisze encyklikę o małżeństwie 

Casti connubii, niewielu katolików oburza się z powodu 

dokonanego przez papieża potępienia wszelkiej antykoncepcji: 

„Ale nie ma doprawdy takiej przyczyny, choćby najbardziej 

ważnej, która by zdołała z naturą uzgodnić i usprawiedliwić to, 

co samo w sobie jest naturze przeciwne. [...] 
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Działa zatem przeciw naturze i dopuszcza się niecnego, w istocie 

swej nieuczciwego, czynu ten, kto spełniając uczynek, 

świadomie pozbawia go skuteczności". Stosunek przerywany, 

prezerwatywa, diafragma, sterylizacja przy użyciu środków 

farmakologicznych są zatem praktykami „nieuczciwymi". I takie 

mają pozostać. 

Ogino czy pigułka? 

Zrządzeniem dziejów w tym samym roku, w którym Pius XI 

pisze Casti connubii, czyli w roku 1930, japoński lekarz Kyusaku 

Ogino publikuje swoją słynną metodę, która pozwala parze unik-

nąć poczynania dzieci dzięki powstrzymaniu się od stosunków w 

ciągu kilku dni, kiedy u kobiety dokonuje się owulacja. 

Ta okresowa wstrzemięźliwość, opierająca się na 

wykorzystaniu luk w naturze, nie jest niedopuszczalna: tak 

postanawia Pius XII w roku 1951 podczas kongresu położnych. 

W wypadku „motywów bardzo poważnych" o charakterze 

„medycznym, eugenicz-nym, ekonomicznym, socjalnym" 

małżonkowie mogą ograniczyć swoje stosunki seksualne do 

okresów bezpłodnych u kobiety. Pius XII przyznaje 

mimochodem, że przeznaczeniem związku małżeńskiego nie jest 

nieuchronnie posiadanie dzieci. Uznaje, że „regulacja poczęć" 

może być „do pogodzenia z prawem Bożym". 

Pojawienie się w roku 1954 pigułki antykoncepcyjnej wzbu-

dza na nowo debatę, zwłaszcza w środowiskach teologicznych. 

Niektórzy teologowie, między innymi Louis Janssens z Leuven, 

uważają, że pigułka wpisuje się w daną człowiekowi zdolność 

przemieniania natury, o której mówi Księga Rodzaju. Skoro pi-

gułka nie niszczy ani nie uszkadza żadnego organu, skoro nie ma 

działania aborcyjnego, nie stanowi zagrożenia dla życia, znaczy 

to, że jedynie wstrzymuje naturalne funkcjonowanie organizmu: 
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jaka jest istotna różnica między korzystaniem z pigułki a metodą 

Ogino? 

Inni teologowie protestują i całkowicie potępiają ten sztuczny 

środek, mający na celu sprzeciwianie się woli Bożej. Sam Pius 

XII skłania się w tym kierunku. Mimo to oświadcza podczas 

kongresu hematologów w roku 1958, że kobieta może 

przyjmować pigułkę jako lekarstwo konieczne w chorobie macicy 

lub w innej chorobie, zgodnie z zasadą czynu o podwójnym 

skutku - gdy skutek pozytywny czynu przewyższa skutek 

negatywny. 

Poza tymi często teoretycznymi sporami jawi się bardzo kon-

kretne pytanie, które dzieli wszystkich tych ekspertów i które ca-

łymi latami będzie podsycać polemiki: czy liczba dzieci, które 

chce mieć dane małżeństwo, zależy wyłącznie od Boskiej 

Opatrzności, czy też może być ona wynikiem świadomego i 

podejmowanego w poczuciu pełnej odpowiedzialności wyboru 

dwojga małżonków, dokonywanego pod spojrzeniem Boga? W 

roku 1963 po raz pierwszy biskup katolicki William Bekkers 

apeluje w holenderskiej telewizji do Kościoła, by nie mieszał się 

do tego, co powinno należeć do zakresu kompetencji sumienia 

wierzących małżonków. Kilka miesięcy później to samo mówią 

wszyscy biskupi holenderscy, którzy dostrzegli „znaczny i szybki 

postęp nauki". 

W tym czasie trwa już II Sobór Watykański. Wschodząca 

gwiazda na firmamencie europejskiego episkopatu, 

pięćdziesięcio-ośmioletni kardynał Leon Joseph Suenens, 

arcybiskup Mechelen i Brukseli oraz prymas Belgii, właśnie staje 

się centralną postacią soboru. Tematy związane z życiem 

małżeńskim zawsze go pasjonowały. W roku 1956 opublikował 

książkę Amour et maitrise de soi (Miłość i panowanie nad sobą) - 

dokładnie wtedy w Krakowie niejaki ksiądz Wojtyła pisał Miłość 

i odpowiedzialność, która ukazała się w roku 1960. Obaj uważają, 

że antykoncepcja jest „wręcz zaprzeczeniem życia 

małżeńskiego", które przemienia w „fałsz i szukanie siebie". 

Jednak obaj stwierdzają - na podstawie tego, czego słuchają od 

kobiet podczas spowiedzi - że metoda Ogino nie jest tu 

panaceum. Obaj w opracowaniu tego zagadnienia stosują 
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personalistyczne. Obaj - w Leuven i w Lublinie - dla pogłębienia 

tematu konsultują się z lekarzami, demografami, ekonomistami i 

teologami. Co jednak ciekawe, Belg i Polak dojdą do diametral-

nie różnych wniosków. 

Odporna doktryna 

W chwili otwarcia soboru jesienią 1962 roku kardynał 

Suenens z konsternacją zauważył, że jeden z zaproponowanych 

ojcom soborowym schematów, zatytułowany De castitate i 

napisany przez konserwatywnego teologa, jakim jest Ermenegildo 

Lio, dotyczy małżeństwa i uczenie sugeruje... żeby niczego nie 

zmieniać w tej doktrynie! Czy to jest owo aggiomamento, o 

którym mówił Jan XXIII? W marcu 1963 roku arcybiskup 

Mechelen i Brukseli podpowiada papieżowi - który go ceni, a w 

marcu 1962 roku mianował nawet kardynałem - by utworzył 

niewielką komisję poświęconą temu zagadnieniu. Stary, 

schorowany papież przystaje na tę propozycję. Jednak śmierć 

„dobrego papieża Jana", która następuje miesiąc później, 

przerywa ten proces. „Papieska komisja do spraw badań nad 

zaludnieniem, rodziną i urodzeniami" powstanie dopiero jesienią. 

12 i 13 października 1963 roku sześciu członków komisji spo-

tyka się w hotelu Hof Ter Bank w pobliżu Leuven, mając ofi-

cjalne zadanie przygotowania się do międzynarodowej 

konferencji ONZ poświęconej zaludnieniu, która ma odbyć się w 

New Delhi wiosną 1964 roku. W Leuven jeden z członków 

komisji, ojciec Clement Mertens, kieruje już grupą badawczą 

zajmującą się tematyką zaludnienia. Zalecenie: dochowanie 

tajemnicy. W spotkaniach udział biorą: francuski jezuita, socjolog 

Stanislas de Lestapis, oraz trzech świeckich: brytyjski lekarz John 

Marshall, doktor Pierre 
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von Rossum, osobisty lekarz królowej Belgów, oraz ekonomista 

Jacąues Mertens de Wilmars. Szwajcarski dominikanin Henri de 

Riedmatten, sekretarz tej grupy, spisze z tych debat dwadzieścia 

dwie kartki bardzo ortodoksyjnego protokołu, przypominając stan 

doktryny i w imieniu komisji sugerując, że lepiej byłoby bliżej 

przyjrzeć się temu wszystkiemu, co wiąże się z pigułką, i że 

papież powinien starać się nie zajmować w tej sprawie definityw-

nego stanowiska. Nic więcej. 

- Żaden z nas - przyzna doktor Marshall - nie brał pod uwagę, 

że dawna doktryna może albo powinna zostać zmieniona! 

Pawłowi VI trudno będzie na tym poprzestać. Wiosną 1964 

roku zachęca do odbycia drugiego spotkania komisji, poszerzonej 

o siedmiu nowych członków. Grupa ta spotyka się - nadal w 

tajemnicy -od 3 do 5 kwietnia 1964 roku w Collegio Pio Latino, 

słabo ogrzewanym budynku w pobliżu Watykanu. Wśród nowych 

członków jest pięciu księży, między innymi 

pięćdziesięciojednoletni redemptorysta Bernhard Haring, teolog, 

przyjaciel Josepha Ratzingera, ekspert soborowy, którego zaprosił 

osobiście Paweł VI, oraz czterdziesto-ośmioletni kanonik Pierre 

de Locht, wykładowca duszpasterstwa rodzinnego w Leuven, 

osoba bliska kardynałowi Suenensowi. Ci dwaj należą do 

reformatorów. Uwagę zwraca zwłaszcza Haring, kiedy wysuwa 

opartą na biologii ideę, że to związek małżeński, a nie sam akt 

małżeński, istnieje dla prokreacji. Sekretarz komisji ojciec de 

Riedmatten spisuje dziewiętnastostronicowe, bardzo ostrożne 

sprawozdanie, z którego wynika, że należy pogłębić doktrynę, nie 

zrywając jednocześnie z przeszłością... 

Kilka dni później londyński „The Times" publikuje głośny 

wywiad ze sprzyjającym antykoncepcji byłym arcybiskupem 

Bombaju Thomasem Robertsem. Tekst ten wzbudza niezliczone 

reakcje. Szeroko komentuje się odpowiedź kardynała 

Ottavianiego, niezachwianego strażnika dogmatu: we włoskim 

magazynie „Vita" oświadcza on, „że należy porzucić wszelkie 

nadzieje, iż Kościół przełknie kiedykolwiek pigułkę". Prefekt 

Świętego Oficjum, jedenaste dziecko wśród dwanaściorga 

rodzeństwa, chętnie wyjaśnia, 
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że gdyby jego rodzice stosowali antykoncepcję, on sam nigdy 

nie przyszedłby na świat... 

Cała ta kontrowersja niepokoi Pawła VI: w trybie pilnym na 

13 i 14 czerwca 1964 roku zwołuje telegraficznie trzynastu człon-

ków komisji, do których dodaje dwóch kolejnych teologów. 

Trzecie posiedzenie komisji odbywa się w Domus Mariae w 

Rzymie. Jego celem - według kardynała Amleta Cicognaniego, 

sekretarza stanu - jest uśmierzenie kontrowersji, będących 

wynikiem opinii, „które niepokoją dzieci Kościoła". Tymczasem 

skutek tego posiedzenia będzie dokładnie odwrotny. Niektórzy 

teologowie, między innymi niemiecki moralista Joseph Fuchs, 

zmieniają zdanie; inni wyrażają ubolewanie, że nie uwzględnia się 

postępów badań naukowych w tej dziedzinie. Trzeciego dnia, 

chcąc popchnąć dyskusję do przodu, de Riedmatten poddaje pod 

głosowanie dwa pytania. Czy pigułka jest dopuszczalna z 

moralnego punktu widzenia? Dziewięciu członków komisji 

odpowiada: „nie", dwóch: „tak", a trzech wstrzymuje się od głosu. 

Czy papież powinien swoim autorytetem wspierać 

dopuszczalność używania pigułki? Czternastu odpowiada: „nie", 

ale sześciu spośród nich chciałoby, żeby papież zaczekał z 

zajmowaniem w tej sprawie definitywnego stanowiska. 

Paweł VI jest zakłopotany. 23 czerwca, podczas 

przemówienia wygłoszonego w obecności Kolegium 

Kardynalskiego, publicznie ujawnia fakt istnienia komisji i 

oficjalnie powierza jej zadanie zbadania kwestii regulacji 

narodzin, „o której wszyscy mówią". Jednak wyznacza pewne 

ramy: wprawdzie problem jest „w fazie badań", ale nie ma mowy 

o kwestionowaniu obowiązujących uregulowań: 

- Nie mamy powodu, by uważać zasady ustanowione przez 

Piusa XII za przestarzałe, powinno się je traktować jako obowią-

zujące, przynajmniej do czasu, aż poczujemy, że obowiązkiem 

naszego sumienia jest je zmienić... 

Ten chwyt retoryczny nie mówi zbyt wiele. I przyczynia się 

do pogłębienia powszechnego zamieszania. Po pierwsze, 

przemówienie Pawła VI stanowi pośrednią zachętę dla tych 

wszystkich, którzy 
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chcieliby, żeby Kościół zmienił zdanie: skoro papież nakłania w 

ten sposób do zastanowienia się, to najwyraźniej jest nad czym się 

zastanawiać! Po drugie, dla świata jest ono wyrazem niepewności 

Ojca Świętego i jego dramatycznego wahania... 

Nowa sprawa Galileusza? 

23 października 1964 roku, kiedy ojcowie soborowi w ramach 

omawiania schematu XIII (który stanie się konstytucją Gaudium 

et spes) chcą zająć się zagadnieniem małżeństwa, papież 

oznajmia, że kwestię regulacji poczęć zbada powołana ad hoc 

komisja, a ojcowie soborowi mają pominąć ten temat. Wywołuje 

to poruszenie wśród uczestników obrad: czy sobór może mówić o 

małżeństwie, nie wspominając o antykoncepcji? Poza tym czy 

powierzanie tej sprawy jakiejś zewnętrznej komisji nie jest 

wyrazem deprecjonowania biskupów? 

28 i 29 października, podejmując bitwę z góry skazaną na po-

rażkę, pod sklepieniem Świętego Piotra głos zabiera siedemnastu 

mówców: są wśród nich konserwatyści, jak Ruffini, Browne czy 

sam Ottaviani, których zdaniem kwestia ta nie wchodzi w zakres 

Magisterium; są jednak również ludzie bardziej otwarci, jak pa-

triarcha Maksymos IV, kardynałowie Leger, Alfrink czy Suenens. 

Ten ostatni woła patetycznie: 

- Błagam was, bracia, nie róbmy nowego procesu Galileusza! 

Dyskusja zamiera, jak sobie życzył papież. Jednak Ojciec 

Święty nie może nie zauważyć, że najbardziej reformatorskie wy-

stąpienia wywoływały burze oklasków. 

Chcąc dojść do szerokiego konsensusu, w listopadzie Paweł 

VI zleca de Riedmattenowi powiększenie komisji do 

pięćdziesięciu ośmiu członków. Ta nowa grupa spotyka się w 

dniach od 25 do 28 mar- 
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ca 1965 roku w Collegio Spagnolo, nowym budynku położonym 

z dala od centrum Rzymu. W jej skład wchodzi teraz dwóch bi-

skupów, dwudziestu dwóch księży i trzydziestu czterech 

świeckich, wśród których jest trzech ginekologów, dwóch 

psychiatrów i trzynastu innych lekarzy, oraz... pięć kobiet - 

rewolucja! Są tam nawet - dzięki pomysłowi ojca de Lochta - 

trzy małżeństwa zaproszone właśnie jako 

małżeństwa:LaurentiColettePotvin(zKanady), Patrick i Patricia 

Crowley (ze Stanów Zjednoczonych), Charles i Marie Rendu (z 

Francji), zaskoczone i onieśmielone tym, że zostały włączone do 

tego areopagu. Zakłopotanie organizatorów, które skutkuje 

rozdzieleniem małżeństw na noc, ukazuje, jak wielka przepaść 

dzieli uczestników od omawianego tematu. Jednak tak właśnie 

jest. żony będą spały w sąsiednim klasztorze. 

- To prawda - zażartowała Patty Crowley - to najlepszy spo 

sób regulacji poczęć! 

W długiej i niewygodnej sali Collegio Spagnolo, w której 

uczestnicy zajmują miejsca siedzące wzdłuż ścian, a osoba 

przemawiająca stoi pośrodku, praca wre, a spory są zacięte. 

Spośród dwunastu pytań, które zadano uczestnikom, jedno jest 

wybuchowe: czy doktryna Kościoła na temat antykoncepcji może 

podlegać zmianie? Wstępne głosowanie obecnych na spotkaniu 

teologów przedstawia się następująco: dwanaście głosów na 

„tak", siedem na „nie". Szczególną uwagę zwraca to, że zdaniem 

większości obecnych nie należy „powtarzać dawnych potępień". 

Historia nabiera rozpędu. 

27 marca w Watykanie komisja zostaje przyjęta na audiencji 

przez Pawła VI, który nie szczędzi jej wyrazów poparcia i 

zachęca jej członków do prowadzenia dalszych rozważań w 

pełnym obiektywizmie i całkowitej wolności ducha. Papież 

podkreśla pilną potrzebę podjęcia pewnych decyzji: 

- Nie można pozostawiać ludzkich sumień wystawionych na 

niepewność, która dzisiaj zbyt często uniemożliwia rozkwit życia 

małżeńskiego zgodnie z zamysłem Pana! 

Wszyscy obecni widzą w papieskich zachętach potwierdzenie 

wstępnego głosowania teologów: nadeszła chwila zmiany. Do 

takiego 
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wniosku dochodzi ojciec de Riedmatten w swoim raporcie 

końcowym: „Czy to konserwatyści, czy progresiści, czy to 

teologowie, czy świeccy -wszyscy są przekonani, że Kościół musi 

ruszyć z miejsca...". 

„Odpowiedzialne rodzicielstwo" 

Komisja rozwiązuje się na rok. Przez ten czas kardynał 

Ottaviani może przygotować ripostę, mając do pomocy jednego z 

członków komisji, ojca Johna Forda, amerykańskiego teologa i 

znanego konserwatystę. Kiedy 13 kwietnia 1966 roku członkowie 

komisji spotykają się na posiedzeniu końcowym, ponownie w 

rzymskim Collegio Spagnolo, dowiadują się, że reguły gry się 

zmieniły: są już tylko ekspertami, a ich opinia stała się doradcza, 

podczas gdy dokończenie prac należy do grupy szesnastu 

kardynałów i biskupów mianowanych w tym celu przez papieża! 

Wśród tej szesnastki, poza samym Ottavianim, znajdują się: 

Suenens (Bruksela), Heenan (Londyn), Dópfner (Monachium), 

Gracias (Bombaj), Dupuy (Albi), Dearden (Detroit) i - na końcu 

listy - Wojtyła (Kraków). 

Jednak taktyczne podstępy Ottavianiego nie mogą zakryć rze-

czywistości: znaczna większość teologów będących członkami 

komisji ma już wątpliwości co do „w istocie swej nieuczciwego" 

charakteru antykoncepcji. Na dwa pytania w sprawie opinii na 

temat tego, czy doktryna Kościoła jest niezmienna i czy 

antykoncepcja stanowi naruszenie prawa naturalnego, piętnastu z 

tych teologów odpowiada: „nie", a czterech jest przeciwnego 

zdania. Na dodatek opinią wielu ekspertów wstrząśnie wynik 

poważnych i niełatwych do podważenia badań dotyczących 

trudności doświadczanych przez katoliczki. Badania te 

przeprowadziła jedna z trzech zamężnych kobiet będących 

członkami komisji, Amerykanka Patty Crowley, przewodnicząca 

Christian Family Movement. Po 
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zapoznaniu się z przytaczanymi przez nią trzema tysiącami świa-

dectw nikt już nie może twierdzić, że metoda Ogino jest dla mał-

żeństw rozwiązaniem satysfakcjonującym! A koleżanka Crowley 

z Kanady, Cołette Potvin, tak podsumowała te trudności: 

- Przy śmierci Bóg zapyta: „Czy kochałaś?", a nie: „Czy mie 

rzyłaś temperaturę?". 

Wraz ze zbliżaniem się końca posiedzenia na początku 

czerwca 1966 roku napięcie wzrasta. Najpierw zaostrza się 

wymiana zdań, zdarza się, że uczestnicy zarzucają sobie 

hipokryzję. Niektórzy, na przykład John Ford, definitywnie 

odrzucają choćby zarys jakiegokolwiek kompromisu. Tuż przed 

ostatnim posiedzeniem ojciec Marcelino Zalba, hiszpański 

jezuita, zaciekły wróg wszelkich zmian, wysuwa fundamentalny 

argument: 

- A co zrobimy z tymi wszystkimi duszami, które posłaliśmy 

do piekła, jeśli te normy przestaną obowiązywać? 

Na co nie speszona Patty Crowley odparowuje: 

- Ojcze Zalbo, czy rzeczywiście ojciec wierzy, że Bóg 

wykony 

wał wszystkie wasze rozkazy? 

Z jednej strony mamy racje rozumowe; z drugiej - zaufanie 

do Kościoła. Dialog staje się niemożliwy. Argumenty - 

nieprzejednane. W opinii konserwatystów, którzy znaleźli się w 

mniejszości, nie może już być mowy o syntezie! 

Papież nie otrzyma więc dokumentu, na który liczył, 

stanowiącego wynik pracy zespołu (teraz zespół przestał być już 

zespołem), lecz trzy różne i sprzeczne teksty. Pierwszym jest 

raport zwany raportem mniejszości, spisany przez gwałtownego, 

a czasem agresywnego Johna Forda, podpisany przez ojców 

Vissera, Zalbę i de Lestapisa, który odrzuca możliwość zmiany 

doktryny i deprecjonowania nauczania Kościoła oraz mocno 

podkreśla ryzyko rozpadu instytucji. Kolejnym dokumentem było 

odrzucenie tego tekstu przez większość, która najpierw stwierdza, 

że nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić tradycję, oraz 

podkreśla fakt, że u wielu par małżeńskich przestrzeganie prawa 

Kościoła jest często „niszczycielskie dla innych wartości". 

Ostatnim tekstem jest dokument 
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zatytułowany „Odpowiedzialne rodzicielstwo", zredagowany 

przez większość, w którym ostrożnie rozwija się myśl, że 

„wartość moralna stosunków seksualnych w małżeństwie nabiera 

znaczenia w życiu małżeńskim, które jest płodne i praktykowane 

w duchu odpowiedzialnego rodzicielstwa, wielkodusznego i 

roztropnego...". Świadkowie twierdzą, że ten ostatni tekst został 

przyjęty większością pięćdziesięciu dwóch głosów przeciwko 

czterem, nie znaleziono jednak żadnego śladu po tym głosowaniu. 

Tak czy owak, 20 czerwca, kiedy biskupi i kardynałowie 

spotykają się na sesji ple narnej, większość z nich wychyla się ku 

postawie otwartości: Fuchs, Gracias, Joseph Lefebvre i inni. W 

piątek 24 czerwca 1966 roku, po ostatniej podjętej przez 

kardynała Ottavianiego próbie blokady, szesnastka wypowiada się 

następująco: 

- „Czy antykoncepcja jest w istocie swej zła?" Odpowiedź 

brzmi: „nie" (dziewięć głosów przeciwko trzem i wobec trzech 

głosów wstrzymujących się). 

- „Czy antykoncepcja mieści się w linii będącej kontynuacją 

tradycji i Magisterium?" Odpowiedź brzmi: „tak" (dziewięć 

głosów przeciwko pięciu i wobec jednego głosu wstrzymującego 

się). 

- „Czy Magisterium powinno jak najszybciej wypowiedzieć 

się w tej kwestii?" Odpowiedź brzmi: „tak" (czternaście głosów 

przeciwko jednemu). 

25 czerwca, po zamykającej obrady kolacji, uczestnicy roze-

szli się do siebie w przekonaniu, że popchnęli historię we wła-

ściwym kierunku. Jednakże 28 czerwca, kiedy kardynał Dópfner i 

ojciec de Riedmatten będą przekazywać papieżowi wnioski pły-

nące z prac, udokumentowane dwunastoma oprawionymi tomami 

zawierającymi wszystkie raporty, uwagi i zapisy dotyczące 

spraw, którymi od trzech lat zajmowała się komisja, kardynał 

powie sekretarzowi: 

- Mam wrażenie, że Ojciec Święty jest bardzo 

niezdecydowany... 
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Cała wstecz! 

Paweł VI nigdy nie przestał być niezdecydowany. 3 paździer-

nika 1965 roku oświadczył włoskiemu dziennikarzowi Albertowi 

Cavallariemu z „Corriere delia Sera": 

- Na ten temat powstało wiele opracowań, ale to my musimy 

podjąć decyzję. I musimy ją podjąć sami! 

26 listopada Paweł VI zwierzył się Antoineowi Wengerowi, 

redaktorowi naczelnemu „La Croix": 

- Nic jeszcze nie powiedziano, ponieważ my nie podjęliśmy 

decyzji! 

Ledwo członkowie komisji wrócili do siebie, gdy 1 lipca 1966 

roku kardynał Ottaviani przedstawia papieżowi nowy tekst, niwe-

czący wszystkie ich wnioski. Prefekt Świętego Oficjum ma 

bezpośredni dostęp do Pawła VI, który zna go od wojny i zawsze 

z uwagą wysłuchuje jego opinii. Stary kurialny wyga - zaczął 

pracować w Kurii w roku 1922 - ma przy boku czterech prałatów, 

którzy głosowali na „nie" (Forda, Vissera, Zalbę i de Lestapisa), 

oraz teologa Ermenegilda Lia - tego, który cztery lata wcześniej 

proponował soborowi, by w ogóle niczego nie zmieniać. 

Grupka ta odnosi pierwsze zwycięstwo 29 października 1966 

roku, kiedy to papież, spotykając się z włoskim stowarzyszeniem 

położników i ginekologów, wygłasza publiczną pochwałę pod 

adresem pracy papieskiej komisji... której wniosków, oświadcza 

spokojnie, „nie można uważać za definitywne". Wymagają one, 

jak się wyraża papież, „dodatkowych badań". Wstrząs jest 

powszechny! O jakich nowych badaniach mówi Ojciec Święty? 

Złożona z ośmiu członków tajna komisja zabiera się do pracy 

pod wodzą Ottavianiego, który w czerwcu 1967 roku przekazuje 

papieżowi piętnastokartkowy dokument. Jest on utrzymany w tak 

surowym tonie, że Paweł VI, przerażony negatywnymi reakcjami, 

jakie tekst ten wzbudza w jego otoczeniu, powołuje następną ko-

misję, złożoną z dwunastu ekspertów, którzy zwracają większą 
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uwagę na aspekty duszpasterskie niż prawne. Komisja ta tworzy 

kolejny dokument roboczy. Postać ostateczną tekst ten przyjmuje 

w styczniu 1968 roku dzięki monsiniorowi Casarolemu, bardzo 

ostrożnemu, odpowiedzialnemu pracownikowi Rady Publicznych 

Spraw Kościoła... 

W owym czasie nikt nie podejrzewa, że Paweł VI może 

wszystko wycofać. Jeden z jego najlepszych przyjaciół filozof 

Jacąues Maritain opowiada się za zmianą. W kwietniu 1967 roku 

„National Catholic Reporter" publikuje wnioski komisji - 

sensacyjne doniesienie, przypuszczalnie nie będące niewinnym 

przeciekiem, które wywołuje równocześnie rozdrażnienie Kurii i 

zaniepokojenie papieża. W lipcu 1967 roku szwajcarski teolog 

Georges Cottier - przyszły osobisty doradca Jana Pawła II - pisze 

w artykule opublikowanym na łamach „Nova et Vetera", pisma 

założonego i kierowanego przez kardynała Charlesa Journeta, 

który sam także jest przychylnie nastawiony do stosowania 

pigułki: „Sposób podejścia w wypadku pomiarów (temperatury) 

lub środków chemicznych (pigułka) jest tym samym podejściem 

technicznym. Działanie, które czasowo wstrzymywałoby 

płodność, wydaje się nam zatem uprawnione...". 

Na ostatecznej decyzji papieża miał zaważyć jeden człowiek: 

kardynał Wojtyła. Paweł VI darzy tego Polaka wielkim 

poważaniem i przyjaźnią, a w maju 1967 czyni go kardynałem. 

Arcybiskup krakowski, którego przyjazd uniemożliwiały naj-

pierw szykany ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz jego oj-

czyzny, a potem zatrzymały w kraju obchody tysiąclecia chrztu 

Polski, nie mógł uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu komisji w 

maju i czerwcu 1966 roku. Papieżowi przekazał wiadomość, że 

nie podziela wniosków z obrad i że on sam, gdyby był tam 

obecny, głosowałby przeciwko przyzwoleniu przez Kościół na 

antykoncepcję. 

Wojtyła jest dobrze zorientowany w tematyce. Jego książka 

Miłość i odpowiedzialność zwróciła na siebie uwagę w Polsce. 

Prowadzone przez niego wykłady z teologii moralnej na uniwer-

sytecie w Lublinie ściągają komplet słuchaczy. W Krakowie z 

wła- 

182 



snej inicjatywy zbiera księży i lekarzy i tworzy własną komisję 

diecezjalną, której opinii w omawianej sprawie zasięga przez 

wiele miesięcy, zanim wreszcie 19 lutego 1968 roku osobiście 

przekazuje papieżowi syntezę jej prac. Napisany po francusku 

tekst nosi tytuł Fondements de la doctńne de 1'Ęglise concernant les 

principes de la vie con-jugale. Wniosek, jaki z niego płynie, brzmi 

pokrótce tak: antykoncepcja sprzeciwia się godności osoby. 

Czy to przypadek, że kilka dni później papież rozwiązuje 

różne grupy ekspertów utworzone dla opracowania tego tematu? 

Wydaje się, że nagle cała kwestia zostaje pogrzebana. W Rzymie 

nikt już o tym nie mówi. 19 marca kardynał Suenens, który 

podejrzewa nieuczciwą grę, pisze do Pawła VI, by ostrzec go 

przed podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji w pojedynkę i by 

zaproponować przedstawienie kwestii regulacji poczęć oraz 

celibatu kapłańskiego najbliższemu synodowi, który miałby się 

odbyć jako przedłużenie soboru. Na swój list nie doczeka się 

odpowiedzi. 

Tekst z Polski dociera jednak trochę za późno. Szkic przyszłej 

encykliki Humanae vitae jest już wówczas ustalony i jedynie dla 

kilku fragmentów papież znajdzie inspirację w syntezie przesła-

nej przez Wojtyłę. Mimo że niektórzy krakowscy księża chlubią 

się tym, że w znacznej mierze wpłynęli na papieża, zasadniczym 

zrębem Humanae vitae pozostaje raport mniejszości, opracowany 

wcześniej przez komisję, zredagowany i złagodzony przez monsi-

niora Casarolego. Zrąb ten zbudowany jest wokół nienaruszalno-

ści doktryny Kościoła. 

Wojtyła będzie ubolewał z tego powodu. Jemu samemu, bar-

dziej filozofowi niż teologowi, nie podoba się legalistyczna i for-

malistyczna obrona tradycji ani ślepe odwoływanie się do prawa 

naturalnego: jego podejście polega na wpisaniu tego zagadnienia 

w perspektywę pozytywną, dynamiczną, opartą na etyce i 

ludzkim doświadczeniu. Według niego antykoncepcji należy 

zakazać, ponieważ w sposób świadomy i sztuczny rozdziela ona 

dwa fundamentalne znaczenia aktu małżeńskiego: zjednoczenie 

małżonków i prokreację. W tym właśnie względzie przeczy ona 

godności osoby. 
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Jego refleksja jest oryginalna, prowadzi jednak do tego 

samego negatywnego wyniku: dokonanego owego 29 lipca 1968 

roku oficjalnego odrzucenia przez Kościół możliwości 

zaakceptowania sztucznej antykoncepcji. 

Burzliwe „przyjęcie" 

Po pięciu latach pogłębionych badań, wahań o podłożu dusz-

pasterskim, teologicznych kontrowersji, duszpasterskich uników, 

medialnych polemik, publicznych debat i najrozmaitszych plotek 

encyklika Humanae vitae wywołuje najpierw ogromne zaskocze-

nie wśród tych, którzy w bardziej lub mniej bezpośredni sposób 

współuczestniczyli w jej powstawaniu. W Nowym Jorku o 

godzinie 4 nad ranem w dniu ogłoszenia encykliki dziennikarz 

Associated Press budzi Patty Crowley, która czuje się 

zdruzgotana: 

- To niemożliwe! 

Prasa, świat polityki, środowiska uniwersyteckie, które 

dopiero co przeżyły maj 1968 roku, brutalnie ukazują Kościół 

katolicki jako idący pod prąd epoki. Któż nie zauważy, że papież 

potępia w tak obcesowy sposób pozamałżeńskie stosunki 

seksualne, życie seksualne oddzielone od prokreacji i stosowanie 

sztucznej antykoncepcji... kiedy na ścianach europejskich stolic 

wciąż wymalowane są wiosenne graffiti: „Zakazuje się 

zakazywać", „Używać bez granic" itd. Papieska encyklika jest w 

najlepszym razie wynikiem godnego ubolewania błędu w 

wyborze właściwej chwili... 

Jednak to przede wszystkim Kościołowi tekst papieża sprawia 

kłopot. Tu reakcje są często pełne agresji. „Rozłam, pęknięcie, 

duchowy dramat" (Etienne Gilson). „Policzek dla ducha czasu" 

(Georges Cottier). „Bomba, Hirosima!" (Gustave Martelet). 

Krytyczne głosy mnożą się w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, 
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Niemczech i Stanach Zjednoczonych - gdzie teologowi 

Charlesowi Curranowi udaje się skłonić wiele setek swoich 

kolegów, między innymi Bernharda Haringa, by podpisali 

buntowniczą deklarację, która kwestionuje przede wszystkim 

władzę papieża. 

Opór jest tak silny, że teolog Yves Congar zdobywa się na 

skierowaną do francuskich biskupów uwagę na temat ważności 

„przyjęcia" tego tekstu w Kościele w takich okolicznościach: 

czyż zdrowa teologia nie głosi, że by tego rodzaju tekst został 

„przyjęty", musi dokonać się przyzwolenie wiernego ludu 

(sensusfidei)? 

W książce opublikowanej czterdzieści lat później kardynał 

Cottier, były osobisty teolog Jana Pawła II, ze wzruszeniem 

będzie wspominał strapienie Pawła VI z powodu nagonki, która 

rozpętała się po Humanae vitae: „Przez następne miesiące papież 

czuł się bardzo samotny, bardzo cierpiał". Czy jednak to nie sam 

Paweł VI podczas soboru zachęcał świeckich, by korzystali ze 

swojej autonomii w Kościele? Jak to możliwe, by po II Soborze 

Watykańskim papież mógł jeszcze podejmować równie poważną 

decyzję ex cathedra, ponad głowami całej chrześcijańskiej 

wspólnoty? 

Czy Paweł VI miał wystarczającą wiedzę na temat stanu du-

cha współczesnych mu katolików? Czy to możliwe, by wierzył, 

że można się cofać w materii tak podlegającej zmianom jak 

moralność życia rodzinnego? Podczas konferencji prasowej 25 

lipca 1968 roku monsinior Lambruschini oświadczył: 

- Wszyscy ci, którzy w ciągu ostatnich lat nieroztropnie na-

uczali, że stosowanie sztucznych metod regulacji poczęć jest go-

dziwe, i odpowiednio do tego postępowali w praktyce 

duszpasterskiej i posłudze konfesjonału, powinni zmienić swoją 

postawę... 

Co mogły sobie pomyśleć na przykład małżeństwa katolickie 

w Bawarii, którym sam arcybiskup Monachium kardynał Dópfner 

- poprzednik Josepha Ratzingera - wyraźnie udzielił przyzwolenia 

w sprawie stosowania antykoncepcji w małżeństwie? 

Poszczególne konferencje episkopatów, które w obliczu tej 

katastrofy w niejednym kraju odbywały specjalne zgromadzenia, 

próbowały z mniejszym lub większym przekonaniem łagodzić te 



protesty. Niektóre konferencje przyjęły tekst encykliki z entuzja-

zmem (Irlandia, Polska, Hiszpania, Nowa Zelandia), inne bagate-

lizowały jej znaczenie (Austria, Belgia, Quebec, Włochy), jeszcze 

inne wreszcie mnożyły mniej lub bardziej niejednoznaczne teksty 

(Anglia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcaria). We Francji 

biskupi zebrani w Lourdes w listopadzie 1968 roku ogłosili notę 

duszpasterską, w której stwierdzono, że „antykoncepcja jest 

zawsze pewnym nieporządkiem", jednakże „nieporządek ten nie 

zawsze jest naganny". To dość przebiegły, a nawet rozpaczliwy 

sposób, by nie odcinać się od swoich owieczek. 

Na próżno. Większość duszpasterzy, biskupów i księży, przy-

najmniej w krajach rozwiniętych, dochodzi do tego samego ka 

tastroficznego stwierdzenia: obniżenie autorytetu papieża wśród 

wiernych; dogłębne pomieszanie w umysłach praktykujących 

małżeństw; powszechny brak posłuchu u katolickiej młodzieży w 

dziedzinie moralności seksualnej. I jedni, i drudzy masowo -i 

definitywnie - odchodzą od konfesjonałów. Po co właściwie się 

spowiadać, skoro łamie się przykazanie, które nie jest ani nie-

zmienne, ani nieomylne? Skoro sami biskupi wyjaśniają, że 

można naruszać nauczanie Kościoła i nie musi to być naganne? 

Trzeba będzie upływu całych lat i uporu papieża Jana Pawła 

II, by nowe pokolenie biskupów i duszpasterzy w końcu 

przyznało, że w obliczu ewolucji obyczajów seksualnych i 

małżeńskich encyklika Pawła VI była przewidująca, 

ostrzegawcza, a nawet prorocza. Pojawienie się w tym samym 

czasie nieznanej dotąd choroby -AIDS - zapoczątkowało jednak 

nowe rozdanie i postawiło Kościół w obliczu nie znanych 

dotychczas pytań. Oczywiście nadal w grę wchodzi święta 

wartość ludzkiej miłości, będąca sercem encykliki Humanae 

vitae. Oczywiście nie dlatego że ideał wymyka się ludzkim 

normom, nieuchronnie upada. Ale czy Paweł VI napisałby ten 

sam tekst, gdyby wirus HIV był znany zaraz po soborze? 
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Schizma o nic 

Dlaczego sprawa Lefebvre'a 

była prawdziwą fałszywą schizmą 



W czymże może nam zaszkodzić ekskomunika ogłoszona przez modernistów, 

ludzi potępionych przez poprzednich papieży? 

Arcybiskup Lefebvre, „LHomme Nouveau", 3 lipca 1988 

Miejscowość Ecóne w szwajcarskim kantonie Valais. 

Dochodzi południe, jest czwartek 30 czerwca 1988 roku. Nie 

wszyscy z obecnych ponad sześciu tysięcy żarliwych i 

szczęśliwych wiernych pomieścili się w postawionym z tej okazji 

olbrzymim namiocie. Osiemdziesięciotrzyletni Marcel Lefebvre 

wychodzi do nich w mitrze arcybiskupiej na głowie, by 

przewodniczyć tej wyjątkowej ceremonii, a za nim idzie czterech 

księży. Idą ze wzrokiem wbitym w ziemię, na ich twarzach 

maluje się powaga. Entuzjastyczne oklaski tłumu witają 

wiekowego hierarchę, który kroczy osłonięty od słońca 

staromodnym baldachimem, uginając się pod ciężarem swego 

tkanego z czystego złota ornatu, dzierżąc w dłoni srebrny krzyż. 

Za chwilę nałoży ubrane w aksamitne rękawiczki dłonie na głowy 

swoich czterech wspólników - Szwajcara, Francuza, Anglika, 

Hiszpana. Ich nazwiska to: Bernard Fellay, Bernard Tissier de 

Mallerais, Richard Williamson, Alfonso de Galaretta. Arcybiskup 

namaszcza ich uroczyście i w atmosferze zarazem skupionej i 

ciężkiej, wśród błysków fleszy prasy zaproszonej na tę ceremonię 

wręcza każdemu z nich krzyż i pierścień, symbole ich nowej 

godności biskupiej. 

W tym samym momencie, w którym arcybiskup Lefebvre wy-

ciąga dłonie nad głowami swoich przyszłych biskupów, zostaje 

ekskomunikowany przez Rzym, tak samo jak czterej konsekro-

wani przez niego kapłani. Bez potrzeby przeprowadzania 

żadnych 
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formalności. Sankcja ta spada na nich latae sententiae, czyli 

„wiążąc mocą samego prawa". Już następnego dnia kardynał 

Gantin, prefekt Kongregacji do spraw Biskupów, podpisze dekret, 

w którym uzna akt konsekracji dokonany przez Lefebvrea za 

zdecydowanie schizmatycki. 

W nowożytnych dziejach Kościoła schizma to rzecz 

nietypowa. O co jednak właściwie chodzi? 

Z północy Francji do Afryki 

Marcel Lefebvre urodził się w Tourcoing 29 listopada 1905 

roku. To ironia losu: przychodzi na świat kilka dni przed 

historycznym wydarzeniem, które zaważy na jego życiu - przed 

uchwaleniem ustawy o rozdziale Kościoła i państwa. Rozdziale, 

który dla jego domu rodzinnego nie ma żadnego sensu: Renę 

Lefebvre - katolik do szpiku kości, przywiązany do monarchii, 

członek Action Francaise - nie pojmuje, jak można wykluczać 

Kościół ze sfery doczesnej, politycznej czy społecznej. Podobnie 

jak wielu tamtejszych paternalistycznych pracodawców otwarcie 

odrzuca wszelką ideę walki klas i głosi pochwałę porządku 

społecznego opartego całkowicie na „stanach społecznych" i 

wartościach ewangelicznych. W tej starej rodzinie 

przemysłowców, zajmującej się produkcją wełny, od wielu stuleci 

żyje się głęboką, szczerą, absolutną wiarą. Pięcioro z ośmiorga 

dzieci Lefebvre'ów wstąpi do zakonu. Nic dziwnego, że młody 

Marcel podąża śladami swojego starszego brata, kleryka stu-

diującego w Rzymie: 

- Twój brat jest w Rzymie, ty też pojedziesz do Rzymu! 

Seminarium francuskie w Rzymie przy Via Santa Chiara, do 

którego 25 października 1923 roku i on z kolei wstępuje, jest pro-

wadzone przez Zgromadzenie Ducha Świętego, zakonników 

nazy- 
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wanych także duchaczami. Jego rektor, ojciec Henri Le Floch, 

blisko związany z Action Francaise, wrogo odnosi się do 

wszelkich ówczesnych reformatorskich trucizn. Lefebvre będzie 

później opowiadał, jak wielki wpływ na niego miał ten 

charyzmatyczny rektor, a jeszcze bardziej jego nauczanie, 

bezkompromisowo oparte na antyliberalizmie, antymodernizmie i 

antykomunizmie. 

W grudniu 1926 roku spada jak grom z jasnego nieba i 

wstrząsa posadami seminarium francuskiego wiadomość, że Pius 

XI umieszcza na indeksie książki Charlesa Maurrasa i zakazuje 

katolikom wszelkich kontaktów z Action Francaise. Potępienie to 

wywołuje gwałtowne zmiany wśród władz seminarium. Po 

powrocie ze służby wojskowej Lefebvre dowiaduje się, że ojca 

Le Flocha na stanowisku rektora zastąpił ktoś inny. |ednak w 

przeciwieństwie do niektórych kolegów Lefebvre nie protestuje - 

w imię starego adagium: „Roma locuta est, causa finita est" 

(„Rzym przemówił, sprawa skończona"). 

Święceń kapłańskich udziela mu 21 września 1929 roku w 

Lille młodziutki miejscowy biskup Achille Lienart, późniejszy 

(kolejna ironia dziejów) główny obrońca księży robotników - na 

przeciwległym biegunie rygorystycznego pojmowania 

kapłaństwa, którego rzecznikiem będzie Marcel Lefebvre. 

Tymczasem świeżo upieczony ksiądz wraca do Rzymu, by 

dokończyć studia teologiczne, po czym postanawia wstąpić do 

duchaczy podobnie jak jego starszy brat, który przekonuje go w 

listach i rozmowach, by nie dał się uziemić w jakiejś parafii w 

Lille: 

- Przyjedź do mnie do Gabonu! 

Jesienią 1932 roku jest już wykładowcą w seminarium w 

Libreville - brodaty, w mocno wciśniętym na głowę hełmie kolo-

nialnym - a potem przełożonym misji w Lambarene, gdzie 

spotyka innego misjonarza, protestanta doktora Schweitzera. 

Wojnę przeżywa w Gabonie, zepchnięty na odludzie z powodu 

walki o władzę między Petainem i de Gaulleem - jego 

ordynariusz, biskup Tardy, pozostał wierny marszałkowi. W 

Afryce jednak są inne zajęcia niż polityka i nieczęsto docierają 

tam echa nieustannych 
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polemik, które w ojczyźnie wyznaczają rytm pierwszych dni 

Czwartej Republiki. 

Marcel Lefebvre jest wspaniałym organizatorem, mimo że ma 

opinię człowieka upartego. W czerwcu 1947 roku dostaje nomina-

cję na wikariusza apostolskiego w Dakarze, dzięki czemu otrzy-

muje - w wieku czterdziestu jeden lat - sakrę biskupią i wyjeżdża 

do w większości muzułmańskiego Senegalu, który bardzo różni 

się od Gabonu. Potem Pius XII mianuje go delegatem apostolskim 

dla całej Afryki Zachodniej: biskup Lefebvre jest osobistym 

przedstawicielem najwyższego pasterza na terytorium 

rozciągającym się od Maroka, przez Saharę, Francuską Afrykę 

Równikową, Francuską Afrykę Zachodnią i Reunion po 

Madagaskar! W lutym 1956 roku kardynał Tisserant osobiście 

przybywa do Dakaru na ceremonię intronizacji Lefebvre'a na 

tamtejszego arcybiskupa. 

I oto Lefebvre przemierza Czarny Kontynent: z Marrakeszu 

do Tananariwy, z Dakaru do Gao. Bez wątpienia zmienia oblicze 

misji w Afryce francuskojęzycznej. W Paryżu utrzymuje częste 

kontakty z nuncjuszem Angelem Roncallim, przyszłym Janem 

XXIII. Spotyka się z Renem Cotym, Francois Mitterrandem, 

Pierreem Messmerem, generałem de Gaulleem. Często jeździ do 

Rzymu, gdzie Pius XII nie szczędzi mu wyrazów sympatii i 

oddania. W roku 1957 po części inspiruje papieża do napisania 

encykliki poświęconej misjom, Fidei donum. Spotyka się z 

dwoma ówczesnymi substytutami: monsiniorem Tardinim, 

którego bardzo ceni, i monsi-niorem Montinim, przyszłym 

Pawłem VI, do którego nie ma zaufania. Pewnego dnia Montini 

uskarża się, że w Afryce misjonarze bez ustanku ostrzegają przed 

protestantami, ateistami, muzułmanami: 

- Ale nie możemy pozwalać, by te idee się rozprzestrzeniały, 

i nie reagować! - protestuje Lefebvre. 

- Ależ nie! - odpowiada Montini: nie można ciągle potępiać, 

potępiać, potępiać! 
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Złamana kariera 

W roku 1958 arcybiskup Lefebvre cieszy się wielką popu-

larnością, jest szanowany na całym afrykańskim kontynencie, 

znają go i cenią w Rzymie: nie brakuje mu już niczego poza ka-

peluszem kardynalskim... którego nigdy nie otrzyma. Pius XII 

umiera 9 października 1958 roku, zanim zdążył przystąpić do 

odnowienia składu Kolegium Kardynalskiego. Wybór kardynała 

Roncallego, który dobrze poznał Lefebvre'a, gdy był nuncjuszem 

w Paryżu, nie wróży mu dobrze: w grudniu 1958 roku podczas 

pierwszego konsystorza Jan XXIII nie promuje go do godności 

kardynalskiej. Gorzej: każe mu wybierać między arcy-

biskupstwem Dakaru i prestiżowym stanowiskiem delegata apo-

stolskiego: Lefebvre wybiera Dakar, ale trudno mu przełknąć to 

upokorzenie. 

W kwietniu 1961 roku ogłoszenie niezależności Senegalu de-

finitywnie łamie jego karierę. Dekolonizacja zmusza Watykan do 

mianowania miejscowych hierarchów w każdym afrykańskim ar-

cybiskupstwie: Abidżanie, Tananarive, Ouagadougou. W 

Dakarze monsinior Lefebvre mianuje u siebie ostentacyjnie 

czarnoskórego wikariusza generalnego, księdza Hyacinthea 

Thiandouma, to jednak nie wystarcza Kurii: kiedy w styczniu 

1962 roku przedkłada dla formalności własną dymisję, zostaje 

ona skwapliwie przyjęta. 

Lefebvre jest rozgoryczony. Tymczasem najgorsze dopiero go 

czeka. Kiedy wraca do Francji, poprzedza go reputacja Lucyfera. 

Jego charakter, dogmatyczna sztywność, sympatia dla francuskiej 

Algierii, jawne poparcie udzielane Cite Catholiąue (świeckiemu 

ruchowi flirtującemu ze skrajną prawicą), a także kilka polemik, 

które wywołał przez wszystkie lata swojej afrykańskiej posługi - 

wszystko to wyrobiło mu opinię osoby nieprzewidywalnej i 

niebezpiecznej. Kiedy francuscy kardynałowie i arcybiskupi 

dowiadują się, że arcybiskup wraca do ojczyzny, niepokoją się: 

nie chcą widzieć tego ekstremisty w swoich szeregach! Używając 
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mało chwalebnego podstępu, sprawiają, że Święta Kongregacja 

Konsystorialna mianuje monsiniora Lefebvre'a do zwykłej die-

cezji: były arcybiskup Dakaru zostaje biskupem Tulle w regionie 

Correze. W najlepszym razie można na ten temat powiedzieć tyle, 

że nie jest to awans. 

Jednak pół roku później, 26 lipca 1962 roku, arcybiskup 

Lefebvre bierze odwet: kapituła generalna Zgromadzenia Ducha 

Świętego - wspólnoty liczącej pięć tysięcy zakonników - wybiera 

go na przełożonego generalnego. Ponieważ na Marcela 

Lefebvre'a głosowało dwie trzecie członków kapituły, czyli 

bardzo znacząca większość, Jan XXIII może jedynie zatwierdzić 

ten wybór i zwolnić wzgardzonego arcybiskupa z obowiązków 

diecezjalnych w Owernii. 

A zatem to jako przełożony generalny duchaczy Marcel 

Lefebvre bierze udział od początku do końca w II Soborze 

Watykańskim. Będąc od lata 1962 roku członkiem 

odpowiedzialnej za przygotowanie soboru komisji centralnej, 

obserwuje starcia między konserwatystami (Ottaviani, Ruffini), 

którzy są mu bliscy, i progresistami (Suenens, Bea), których 

niemal wszystkie propozycje go gorszą. W ciągu wszystkich 

czterech sesji soborowych naciera właśnie na kościelnych 

liberałów - sam albo wraz z innymi, nigdy jednak nie przeciwko 

samemu papieżowi: dla kogoś tak przywiązanego do prymatu 

apostolskiego nie ma mowy o sprzeciwianiu się najwyższemu 

pasterzowi! 

Wkrótce po rozpoczęciu soboru Lefebvre poznaje dwóch bra-

zylijskich biskupów: de Castro Mayera i de Proenca Sigauda, któ-

rzy odczuwają fizyczną wręcz odrazę do idei modernistycznych. 

W październiku 1963 roku ich porozumienie przekształca się w 

grupkę piętnastu biskupów - jest wśród nich monsinior Siri, ar-

cybiskup Genui - podzielających jedno proste przekonanie: wro-

gami są ekumenizm, modernizm, naturalizm, relatywizm, prote-

stancka zaraza, wpływy masońskie! Kiedy zespół ten formuje się 

w październiku 1964 roku, przybiera nazwę Coetus 

Internationalis Patrum (Międzynarodowa Grupa Ojców) i wybiera 

sobie cie- 
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szącego się ogromnym prestiżem przewodniczącego: Marcela 

Lefebvrea. 

W Rzymie Coetus organizuje cotygodniowe konferencje, a 

pomiędzy sesjami - spotkania w opactwie benedyktyńskim w 

Solesmes. Jego członkowie - w liczbie od siedemdziesięciu do 

dwustu pięćdziesięciu w zależności od rangi sprawy - są bez-

sprzecznie mniejszością podczas obrad soboru, chcą jednak 

utrudniać jego prace i nie dopuszczać, by soborowe reformy 

przyjmowano jednomyślnie. Kiedy w roku 1965 sobór się 

kończy, Coetus jest jedynie miejscem gromadzącym 

konserwatywnych dostojników, przekonanych, że „II Sobór 

Watykański działał na korzyść rozprzestrzeniania się błędów 

liberałów" i że „niszczenie Kościoła postępuje błyskawicznie", 

głosujących jednak za wszystkimi tekstami, gdy tylko podpisywał 

je papież: „Roma locuta est, causafinita est!". Nikt, absolutnie 

nikt nie podejrzewa, że ta reakcyjna mniejszość, choć krytyka z 

jej strony była niezmiernie cierpka, któregoś dnia przekształci się 

w schizmę. 

Ucieczka do przodu 

Na czele Zgromadzenia Ducha Świętego Lefebvre pozostaje 

wierny swoim ideom. Zaraz po wyborze „czyści" (wedle jego 

własnych słów) miejscową bibliotekę w Chevilly-Larue, 

wyrzucając z niej wszystkie książki teologów będących na bakier 

z doktryną (Congara, de Lubaca, Chenu) i wzywając do usunięcia 

wykładowców ogarniętych ideami modernistycznymi. Również 

jego zmysł organizacyjny od razu daje o sobie znać - nowy 

przełożony generalny przenosi siedzibę zgromadzenia do Rzymu 

- jednak zarżą dzone przez niego zmiany i sprawy, na które 

zwraca uwagę, coraz bardziej irytują zakonników: powrót do 

dyscypliny, obowiązkowe 
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noszenie sutanny, nauczanie wyłącznie tomistyczne itd. Wielu 

wstrząśniętych zakonników opuszcza zgromadzenie. 

Przełożony generalny duchaczy ma opinię - również wśród 

bliskich mu osób - człowieka nieelastycznego, upartego, 

zablokowanego psychicznie, nie uwzględniającego żadnego 

punktu widzenia poza własnym i staje się coraz bardziej 

osamotniony. W roku 1967, kiedy próbuje przywrócić pierwotną 

regułę zgromadzenia ustanowioną w XVIII wieku przez ojca 

Claudea Poullarta des Placesa, idąc pod prąd wszystkich działań 

podjętych w ramach aggiornamento, po soborze, w szeregach 

duchaczy narasta bunt, który 28 września 1968 roku kończy się 

wymuszoną dymisją generała. W wieku sześćdziesięciu trzech lat, 

upokorzony i zawiedziony, z walizką w ręku samotnie opuszcza 

kurię generalną Zgromadzenia Ducha Świętego. Spotkany tego 

ranka kleryk pyta go: 

- Ale dokąd Wasza Eminencja teraz się uda? 

- Nie wiem! 

To prawda: dawny arcybiskup Dakaru nie wie, dokąd pójść. 

Ma zapewniony skromny dochód z tytułu udziału w pracach 

Kurii, ale reszta - to niewiadoma. Jest pewien jedynie tego, że nie 

jest jeszcze gotowy do emerytury i że bardziej niż kiedykolwiek 

chce „poświęcić się walce z progresizmem". 

Najpierw zakłada wielojęzyczny biuletyn, łączący biskupów z 

różnych episkopatów, noszący tytuł „Fortes in Fide" (Mocni w 

wierze), mający skupiać wszystkich tych, którzy w Kościele 

myślą podobnie... krąg ten nie przekracza jednak kilkuset 

prenumeratorów. Interesuje się nim kilka ruchów 

ultrakonserwatywnych: Rycerze Matki Bożej (Chevaliers de 

Notre-Dame), zakon Rouvre, kilka grupek młodzieży katolickiej. 

Nic, co naprawdę robiłoby wrażenie. W przekonaniu, że 

podtrzymywanie tradycji dokonuje się poprzez kształcenie 

kapłanów, Lefebvre chce założyć „międzynarodowe 

seminarium". Mając oparcie w mniej więcej dwudziestu 

klerykach, którzy niedawno zasypywali go w Rzymie 

pochwałami, tworzy w roku 1969 Stowarzyszenie Świętego Piusa 

X dla Kształcenia Księży (Pius X to papież, który w roku 1907 

potępił modernizm) i otwiera pierwsze seminarium 
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we Fryburgu. Jednak ta próba się nie udaje: połowa kleryków, 

którzy wstąpili do seminarium, opuszcza je. 

Rycerze Matki Bożej przekazują wówczas do dyspozycji 

Lefebvre'a dawny dom kanoników świętego Bernarda w niewiel-

kiej wiosce Ecóne w pobliżu Riddes w szwajcarskim kantonie 

Valais. Miejscowy biskup Nestor Adam nie pała entuzjazmem, w 

końcu jednak daje się nakłonić: Lefebvre wydziera od niego mil-

czącą zgodę, którą pompatycznie nazywa „upoważnieniem". 

- Lefebvre mnie oszukał! - powie później biskup. 

Natomiast 1 grudnia 1970 roku biskup Fryburga Francois 

Charriere, dziekan z Senegalu, zgodził się erygować międzyna-

rodowe Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jako „związek po-

bożny" (pia unio). Zgodnie z prawem kanonicznym bractwo nie 

może samo inkardynować kapłanów - robi to za pośrednictwem 

zaprzyjaźnionych biskupów - będzie jednak mogło o to poprosić 

po upływie sześciu lat. Gdyby zbuntowany arcybiskup wykazał 

się odrobiną cierpliwości, mógłby konsekrować kapłanów i nigdy 

nie byłoby „sprawy Lefebvre'a". 

Patriarcha z Ecóne rządzi bowiem zaledwie garstką zwolen-

ników. Dopiero później zgromadzi pod swoim sztandarem katoli-

ków wrogich II Soborowi Watykańskiemu, wiernych tęskniących 

za Maurrasem, integrystow opowiadających się za 

przynależnością Algierii do Francji, najrozmaitszej maści 

tradycjonalistów i reakcjonistów. Nowe rozdanie nastąpi wraz z 

reformą liturgii. Z nową mszą. 

Nowa msza 

Reforma liturgii wisiała w powietrzu na długo przed soborem. 

Któż mógł przeczyć, że liturgia potrzebuje odświeżenia? Nawet 

Pius XII w roku 1947 zachwalał tę reformę w encyklice Mediator 

197 



Dei. Sam pomysł rewizji mszału rzymskiego - 

upowszechnionego przez jego odległego poprzednika Piusa V po 

soborze trydenckim 

- nie był rewolucją. 4 grudnia 1963 roku monsinior Lefebvre 

zagło 

sował zresztą za uchwaleniem konstytucji soborowej 

Sacrosanctum 

concilium, która postanowiła dostosować liturgię, uczynić 

obrzędy 

zrozumiałymi (wprowadzając do nich języki miejscowe przy jed 

noczesnym zachowaniu łaciny jako języka ogólnie przyjętego) i 

za 

dbać o bardziej aktywne uczestnictwo wiernych w ceremoniach. 

Dawny misjonarz, konserwatywny, ale nie ograniczony, 

przyjmuje 

jako korzystną reformę pierwszej części mszy, ponieważ czytania 

i homilia „służą nauczaniu wiernych". 

Tymczasem utworzona przez Pawła VI w lutym 1964 roku 

grupa robocza mająca zająć się wprowadzeniem reformy liturgii 

w życie, działająca pod kierunkiem ojca Annibalea Bugniniego, 

przygotuje prawdziwy przewrót w stosunku do istniejących 

praktyk i zasad, wykraczający daleko poza Sacrosanctum 

concilium. Podczas prezentacji tego projektu na synodzie w 

październiku 1967 roku wielu hierarchów wyraża wątpliwości: 

nieszkodliwa początkowo reforma staje się radykalną nową 

wersją liturgii, a zwłaszcza mszy; przede wszystkim zaś zakłada 

obowiązkowe zastąpienie dawnego mszału nowym w ciągu 

zaledwie sześciu miesięcy. 

Nowy mszał zostaje przedstawiony prasie 2 maja 1969 roku, a 

towarzyszy mu „ogólna prezentacja", która jest zaskoczeniem dla 

niejednego kościelnego dostojnika. Natychmiast też otoczenie ar-

cybiskupa Lefebvre'a poddaje ją Krótkiej analizie krytycznej. Już 

samo opublikowanie tego dokumentu - Lefebvre ujawnia, że 

uzyskał on aprobatę starego, niemal ślepego już kardynała 

Ottavianiego 

- dodaje otuchy wszystkim, którzy nie chcą słyszeć o zmienianiu 

mszy. Jednak 3 listopada, nie wdając się w detale, „L'Osservatore 

Romano" obwieszcza, że nowy Ordo missae będzie obowiązywał 

we 

Włoszech od 30 listopada! 



Zreformowany mszał wywołuje powszechne wzburzenie i pu-

bliczne polemiki. Z tego powodu jest nośnym tematem, którego 

brakowało biskupowi kontestatorowi. Bardzo medialna kwestia 
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mszy po łacinie pozwoli wykrystalizować się wszelkim - hałaśli-

wym i przyciszonym - formom sprzeciwu wobec soborowych re-

form. I wszelkim tęsknotom. W nim skupią się trudności 

katolików z przyjęciem II Soboru Watykańskiego. Monsinior 

Lefebvre nie myli się w tym względzie i dlatego publicznie, w 

tekście z 25 listopada 1970 roku, odrzuca nowy Ordo missae. 

Według jego zwolenników ten gest miał być „kapitalnym, 

historycznym momentem dla Kościoła". 

Czy to jest owo decydujące rozejście się dróg, definitywny 

casus bellP. Bynajmniej. Najlepszy dowód stanowi to, że w tym 

samym roku w Ratyzbonie pewien wykładowca teologii również 

pomstuje z powodu opublikowanego przez Watykan nowego 

mszału. Teolog ów nazywa się Joseph Ratzinger. Był jednym z 

młodych reformatorskich ekspertów soborowych, przez lata, które 

nastąpiły po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, szybko 

jednak spuścił z tonu. Ratzinger, który zagadnieniu liturgii 

poświęcił wiele pracy, jest „skonsternowany" (to jego 

sformułowanie), kiedy dowiaduje się, że zamiast dostosować 

tradycyjną liturgię do decyzji i eksperymentów, które 

przeprowadzano po II Soborze Watykańskim, nowy mszał stawia 

sobie za cel zastąpienie dawnego w ciągu sześciu miesięcy od 

opublikowania! Nigdy w dziejach Kościoła, pisze wzburzony, nie 

przeciwstawiano w ten sposób jednego mszału drugiemu: każda 

nowa synteza, tak jak to było z mszałem rzymskim Piusa V (który 

sam był trzykrotnie zmieniany za pontyfikatów Klemensa VIII, 

Urbana VIII i Leona XIII), była dostosowaniem istniejących 

rytów w celu ujednolicenia liturgii całego Kościoła. Tym razem, 

oburza się Ratzinger, dokonano zerwania, którego skutki będą 

niechybnie tragiczne: kazać wierzyć, że liturgia może być 

owocem pracy erudytów i prawników, którzy z przeszłości czynią 

sobie czystą kartę, oznacza negować to, że jest ona żywym 

procesem! 

Właśnie to napisał arcybiskup Lefebvre w swojej nocie z listo-

pada 1970 roku: fakt, że nowy Ordo missae ma być 

obowiązkowy, nie ma precedensu w dziejach Kościoła; jeśli 

chodzi o Piusa V, 

199 



to przedłużył on dawną tradycję, podczas gdy Paweł VI w 

sztuczny sposób nakłada na nią nową; ta nowa msza nie jest ani 

nieważna, ani heretycka, ale „powoli prowadzi do herezji". 

W przekonaniu, że „kryzys Kościoła w dużej mierze polega na 

dezintegracji liturgii", obaj - i Ratzinger, i Lefebvre - nie będą 

szczędzić ostrych słów, sprzeciwiając się tej reformie. 

Dysydencki biskup i przyszły prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 

powołany następnie, by stać się Benedyktem XVI, nadają na tej 

samej fali. Ratzinger przedstawia rozsądnie swoje refleksje w 

pisanych przez siebie książkach; natomiast Lefebvre skwapliwie 

dosiada tego rumaka, który ma mu przynieść sławę i 

zwolenników. 

Bal melancholików 

Powrót do mszy świętego Piusa V staje się bowiem 

pretekstem, sloganem, mirażem, okazją do wyładowania frustracji 

dla całej tej części francuskiego katolicyzmu, na którą składają się 

ludzie zdezorientowani, melancholicy, rozżaleni, ekstremiści, 

nacjonaliści, an-tykomuniści - wszyscy przekonani, że zachodnia 

cywilizacja, to znaczy chrześcijański Zachód, znajduje się w 

śmiertelnym niebezpieczeństwie ze strony dziedziców oświecenia 

i rewolucji bolszewickiej. Dlatego tak ostentacyjnie nawiązywane 

są stosunki z najważniejszymi skrajnie prawicowymi dyktatorami 

- Salazarem, Videlą, Pinochetem - i wysuwane podstępnie 

oskarżenia o przynależność do wolnomularzy pod adresem 

kardynała Villota, a nawet papieża Montiniego. Nieprzypadkowo 

sukces Ecóne następuje we Francji w tym samym czasie, co skok 

Jeana Marie Le Pena w sondażach opinii publicznej. Sojusz ten 

nie był zamierzony przez arcybiskupa Lefebvrea, jest jednak 

faktem. Dodatkowo wzbudza on niechęć większości francuskich 

biskupów: Marty ego, Vilneta, 
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Etchegaraygo i innych, już i tak z wielkim trudem starających się 

wydobyć francuski Kościół z politycznych zawirowań, w które 

wplątał go maj 1968 roku. Jakże dalekie to odejście od teologicz-

nych sporów na temat transsubstancjacji podczas konsekracji... 

Czynnikiem dynamizującym ruch tradycjonalistów miała się 

stać właśnie zbieżność jego poglądów z opinią wszystkich 

zawiedzionych we współczesnym społeczeństwie: zarówno 

kościelnych, jak i cywilnych, zarówno działających ze szczerych 

pobudek, jak i wyrachowanych politycznie. Bractwo Ecóne 

pęcznieje i wkrótce ma w swoim gronie dziewięciu 

wykładowców oraz dwudziestu siedmiu kleryków różnych 

narodowości. Ich liczba nie przestanie rosnąć, w związku z czym 

dwa pierwsze lata studiów zostaną w roku 1986 przeniesione do 

seminarium tradycjonalistycznego we Flavigny w Burgundii. 

Arcybiskup Lefebvre gromadzi także kleryków w Ridgefield 

(Stany Zjednoczone), Albano (Włochy), Zaitzkofen (RFN), 

Buenos Aires (Argentyna): kiedy w roku 1988 nastąpi schizma, w 

sumie do bractwa należeć będzie dwustu sześćdziesięciu księży i 

trzystu kleryków. Do liczb tych dodać trzeba żeńską gałąź tego 

ruchu, którą utworzyła w Saint-Michel-en-Brenne (Indre) matka 

Maria Gabriela, jedna z sióstr Lefebvre'a, oraz garstkę 

karmelitanek zebranych wokół innej siostry arcybiskupa, matki 

Marii Christiany. 

Publiczne odrzucenie nowego mszału oraz liczne inwektywy 

pod adresem soboru ściągnęły jednak na arcybiskupa Lefebvre'a 

również odtrącenie ze strony szwajcarskich biskupów, którzy do-

tychczas mniej lub bardziej go bronili: Bractwu Świętego Piusa 

X, które rozzłoszczony episkopat francuski nazywa „dzikim 

seminarium", grozi poważne ryzyko, że nigdy nie uzyska prawa 

wyświęcania własnych kleryków. Teraz z kolei potępia je brSkup 

z Sion: 

- Nie mogę tolerować kształcenia sekty w mojej diecezji! 

Zamiast łagodzić spór, Lefebvre dolewa oliwy do ognia, pu-

blikując w listopadzie 1974 roku zjadliwy tekst na temat reform 

soborowych, które przyczyniają się jego zdaniem „do niszczenia 

Kościoła, do rujnowania kapłaństwa, do niweczenia ofiary i 

sakramentów", i potwierdzając swoją kategoryczną odmowę ich 

przyjęcia. 



W Rzymie, gdzie biskup kontestator dwukrotnie stawia się przed 

obliczem utworzonej specjalnie przez papieża komisji, złożonej z 

trzech kardynałów z Kurii (Garrone, Wright, Tabera), odbywa 

się ostra wymiana zdań: 

- Proszę wycofać swój tekst, to nie do przyjęcia! 

- W takim razie zdaniem Waszych Eminencji w Kościele nie 

ma kryzysu? 

Zatrważająca dialektyka. Dialog głuchych. Cel, do którego 

dąży papież i Kuria, jest prosty: w zamian za kilka drobnych 

ustępstw Lefebvre ma się w postawie synowskiej pokory 

podporządkować urzędowi papieża. Czyż to nie on przez całe 

życie był piewcą posłuszeństwa wobec najwyższego pasterza? 

Jednak - według świadka jednego z tych spotkań - arcybiskup 

Lefebvre systematycznie unika tego tematu, przeplata 

rozumowanie prawnicze „niewiarygodnymi mieszankami 

argumentacji", świadomie miesza porządek dyscypliny z 

porządkiem teologii, łączy argumenty taktyczne ze świętymi 

przekonaniami. Wymyka się wszelkim próbom dotarcia do niego. 

Tego rodzaju starcie mogło skończyć się tylko zerwaniem. We 

wrześniu 1975 roku w kolejnym liście Paweł VI raz jeszcze żąda, 

by się podporządkował. Lefebvre odpowiada prowokacyjnym 

obwieszczeniem: sam wyświęci nowych księży, nie korzystając 

już z pośrednictwa zaprzyjaźnionych diecezji! 

Wraz ze zbliżającym się terminem tych zakazanych święceń, 

wyznaczonym na 29 czerwca 1976 roku, w Kurii rośnie panika. 

Kardynał Villot, sekretarz stanu, traci cierpliwość. Monsinior 

Benelli, substytut, wpada w złość. Wysyłane przez obie strony 

ostrzeżenia niczemu nie służą. Kilka dni przed wskazaną datą 

Benelli posyła swojego przedstawiciela, jezuitę Edouarda 

Dhanisa, by 27 czerwca spotkał się z odstępczym biskupem we 

Flavigny, gdzie Lefebvre głosi rekolekcje dla tych, których 

zamierza wyświęcić: 

- Eminencjo - błaga Dhanis, wyciągając mszał Pawła VI – 

jeśli  zgodzi się Wasza Eminencja odprawić tę mszę ze mną, z 

Rzymem wszystko się wyrówna! 

Lefebvre odpowiada lodowatym głosem: 



- Jestem już po mszy. 

Dwa dni później, 29 czerwca, arcybiskup Lefebvre spokojnie 

wyświęca trzynastu księży i czternastu subdiakonów. Tym razem 

- rzeczywiście - jest już „po mszy"*. 

Widmo wolnomularzy 

W Watykanie nikt nie chce posunąć się do tego, od czego nie 

ma już odwrotu. 6 lipca kardynał Baggio, prefekt Kongregacji do 

spraw Biskupów, zwraca się do arcybiskupa Lefebvrea: jeśli w 

ciągu dziesięciu dni wszystkiego nie wycofa, zostanie 

suspendowany a dwinis (to znaczy, że nie będzie mógł już 

udzielać sakramentów). Zbuntowany hierarcha nie zwleka z 

odpowiedzią. Tak samo będzie brzmiała ona odtąd za każdym 

razem, kiedy on sam lub jego następcy będą rokować z kolejnymi 

papieżami: to nie bractwo ma składać samokrytykę - to papież 

powinien odrzucić sobór, owo „nieszczęsne przedsięwzięcie, 

które początek wzięło z tajnego porozumienia między wysokimi 

dostojnikami Kościoła i zwierzchnikami lóż masońskich"! 

Ten mecz kościelnego ping-ponga będzie trwał przez trzydzie-

ści lat. 22 lipca Lefebvre zostaje definitywnie suspendowany a 

dwinis. Jego riposta: „Kościół soborowy", który w ten sposób 

reaguje, jest „Kościołem schizmatyckim", który zrywa więzi z 

niezmiennym Kościołem! Po czym 29 sierpnia na zaproszenie 

przedsiębiorców z północy Francji nowy schizmatyk przystępuje 

do odprawienia uroczystej mszy podczas targów handlowych w 

Lille w obecności siedmiu tysięcy wiernych, którzy z zapałem 

oklaskują prowokacyjną homilię 

* Dla zachowania gry słów z wcześniejszą wypowiedzią Lefebvre'a pozosta-

wiono tu niemal dosłowne tłumaczenie zwrotu „messę est dite', który oznacza tyle, 

co „kości zostały rzuczone", „sprawa postanowiona" (przyp. tłum.). 
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celebransa na oczach czterystu dziennikarzy, uszczęśliwionych 

możliwością zrobienia reportażu z tej zakazanej mszy: 

- Czego chcą katolicy liberalni? Chcą pożenić Kościół z rewo-

lucją! Ten mariaż jest wpisany w teksty soboru! Z tego cudzołoż-

nego związku narodzić się mogą jedynie bękarty: ryt nowej mszy, 

sakramenty - to bękarty! 

Upór wyradza się w radykalizm. Nienawiść w przemoc. 22 lu-

tego 1977 roku grupa tradycjonalistów zebranych w sali 

Mutualite w Paryżu postanawia zająć znajdujący się w 

sąsiedztwie kościół Saint-Nicolas-du-Chardonnet (Świętego 

Mikołaja). Dowódcą komandosów jest ksiądz Coache, kapłan z 

diecezji Beauvais, który pod pretekstem odprawienia mszy 

według świętego Piusa V wyznaczył zbiórkę swoich oddziałów 

na 11.30 w „Mutu". Następnie wszyscy zostają skierowani do 

kościoła Świętego Mikołaja, gdzie odmawiają Różaniec, po czym 

zajmują to miejsce, usuwając manu militari miejscowego 

proboszcza i wikarego. Duszą przedsięwzięcia, gwarancją jego 

powodzenia, jest wiekowy już prałat honorowy Francois Ducaud-

Bourget, kapelan zakonu maltańskiego. Był kapelanem w 

Szpitalu Laennec i wynajmował już co niedziela salę Wagram, by 

odprawiać tam mszę w dawnym stylu: ten właśnie starzec zostaje 

ogłoszony „proboszczem" w kościele Świętego Mikołaja. 

Przemoc dochodzi do głosu. Nowych okupantów chroni skraj-

nie prawicowa młodzież, która wybija szyby na plebanii, szpeci 

mury pełnymi nienawiści napisami. Czy arcybiskup Lefebvre 

wyprze się tych zdecydowanie mało ewangelicznych czynów? 

Przeciwnie, na łamach „Minutę" publikuje artykuł, w którym 

wspiera buntowników, wzywając do zajmowania innych 

kościołów. Nie trzeba będzie długo na to czekać, w kościele 

Saint-Merri w IV dzielnicy Paryża, w kościele Notre-Dame w 

Besancon w departamencie Doubs ekstremiści działający w 

imieniu tego równoległego Kościoła zajmują kolejne miejsca 

kultu. 
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Propozycje Jana Pawła II 

Rzym, 18 listopada 1978 roku. Na początku lata zmarł Paweł 

VI. Jan Paweł I rządził Kościołem zaledwie trzydzieści trzy dni. 

Wybrany przed miesiącem papież Jan Paweł II przyjmuje arcybi-

skupa Lefebvrea na audiencji w Watykanie. Pomysł tego spotka-

nia podsunął mu kardynał Siri z Genui. Sam Siri jest dowodem, 

że w Kościele, nawet na najwyższym szczeblu są konserwatyści 

co najmniej tak samo wrogo nastawieni do soboru jak arcybiskup 

Lefebvre. Czyż to nie Siri na wieść o śmierci Jana XXIII powie-

dział: „Potrzeba będzie półwiecza, żeby naprawić szkody wyrzą-

dzone przez ten pontyfikat"? 

Jednak spotkanie z Janem Pawłem II przebiega źle. A prze-

cież nowy papież pod wieloma względami mógł przypaść do gu-

stu swojemu rozmówcy. Antykomunizm? W tej dziedzinie pa-

pieża pochodzącego ze wschodu trudno o cokolwiek 

podejrzewać. Łacina? Spór na temat języka liturgicznego nigdy 

nie był problemem dla polskich katolików, a i sam Wojtyła 

bardzo lubi modlić się i śpiewać po łacinie. Sutanna? Nowy 

papież nie pochwala odrzucania przez nowoczesnych księży 

oznak kapłaństwa i jemu samemu bardziej odpowiadałby powrót 

do noszenia sutanny. Liturgia? Oczywiście, sobór zrodził ważną 

reformę liturgiczną za Pawła VI, ale dlaczegóż by nie dopuścić 

różnych sposobów odprawiania mszy? Konkurowanie różnych 

liturgii nie jest zgodne z poczuciem jedności Kościoła, to jasne, 

lecz czy ta sprawa, która zdaniem papieża jest jedynie „kwestią z 

zakresu dyscypliny", warta jest schizmy? 

Czy przywódca tradycjonalistów spodziewał się, że papież od 

razu przyzna mu rację? Że oznajmi mu ni mniej, ni więcej, tylko 

zwrot o sto osiemdziesiąt stopni? Że potępi Pawła VI, który był 

mu bliski? Czy Lefebvre nie wiedział o głębokim przywiązaniu 

Karola Wojtyły do II Soboru Watykańskiego? Nie wiadomo - w 

każdym razie od-stępczy arcybiskup oznajmia potem 

uszczypliwie dziennikarzom, 
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że ten papież „nie ma charakteru". Powie też, że ma dość jego 

tekstów „pisanych w sposób modernistyczny i niezrozumiały". 

Trudno być mniej uprzejmym. 

3 października 1984 roku Jan Paweł II wysuwa kolejną ofertę: 

zatwierdza ponownie używanie rytu trydenckiego (nazwanego tak 

od soboru trydenckiego), słynnej mszy świętego Piusa V, na 

mocy specjalnego zezwolenia i pod warunkiem niesprzeciwia-nia 

się mszałowi z 1970 roku, który pozostaje normą powszechnie 

obowiązującą. Kardynał Seper, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 

przestrzega go: 

- Uwaga, Ojcze Święty, oni sobie zrobią z tej mszy sztandar! 

Jan Paweł II podejmuje ryzyko. Jednak w końcu - jak zwykle - 

arcybiskup Lefebvre odrzuca ten projekt kompromisu. Nie chodzi 

o mszę: już nie tylko o nią chodzi! Zbyt długo on sam i jego 

owieczki uznają, że II Sobór Watykański obrał zły kierunek i że 

deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, w którą tak 

znaczny wkład wniósł biskup Karol Wojtyła, jest heretycka. W 

marcu 1986 roku Jan Paweł II otrzymuje od arcybiskupa 

Lefebvre'a cierpki list, w którym francuski hierarcha oskarża go 

wprost o „wciągnięcie kleru i wiernych w herezję i w schizmę". 

Dwa wydarzenia: historyczne odwiedziny Jana Pawła II w 

rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku, które w oczach 

integrystów potwierdzą to, że papież „działa za poduszczeniem 

diabła i jest na usługach masonerii", oraz spotkanie wyznawców 

różnych religii w Asyżu 27 października tego samego roku, które 

arcybiskup uzna w swym liście skierowanym do pisma 

„Itineraires" za „największą potwarz i zniewagę naszego Pana", 

utwierdzą Lefebvrea w jego oporze i sprawią, że ludzie z Ecóne 

przejdą nieodwołalnie do opozycji, którą jest schizma. 

Kilka tygodni po spotkaniu w Asyżu Lefebvre wysłał Janowi 

Pawłowi II, jak się wyraził, „mały katechizm obrazkowy", a za-

raz na jego początku widniał rysunek przedstawiający Jezusa i 

Maryję, którym Ojciec Święty zakazał wstępu do Asyżu, po-

nieważ nie są wystarczająco „ekumeniczni". Polski papież, któ- 
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rego Lefebvre nazywa odtąd „papieżem Religii Zjednoczonych", 

zupełnie nie docenił tego absolutnie szczególnego poczucia 

humoru. 

Konsekrować biskupów 

W tymże roku 1986 zbuntowany biskup ma osiemdziesiąt je-

den lat. Myśli o własnej sukcesji. W jaki sposób zapewnić zało-

żonemu przez siebie bractwu przyszłość? Konsekrować biskupa? 

Doskonale zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju czyn oznaczałby 

„definitywne zerwanie komunii z Kościołem". Stary, zmęczony 

hierarcha waha się. Już trzy lata wcześniej nowy prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary, Joseph Ratzinger, napisał do niego w 

imieniu papieża i „z największą powagą", chcąc go odwieść od 

„tego, co naprawdę byłoby początkiem schizmy, a mianowicie od 

konsekracji biskupiej". Daremny trud. W czerwcu 1987 roku 

Lefebvre przekracza Rubikon: zapewni sobie następców. 

Prowokacyjnie pisze nawet list do kardynała Ratzingera, prosząc 

go o zgodę na ten akt, „aby powstrzymać samozniszczenie 

Kościoła"! 

14 lipca 1987 roku Ratzinger przyjmuje Lefebvre'a w swoim 

gabinecie przy Piazza del SantUffizio. Rozmowa jest napięta. 

Lefebvre od razu atakuje bezbożny sobór negujący funkcję, którą 

powinno pełnić każde państwo w obronie prawdziwej religii 

katolickiej i w potępianiu błędów: 

- Ale państwo jest niekompetentne w dziedzinie religijnej! -

woła Ratzinger. 

- Państwo ma cel ostateczny, wieczny! 

- Taki cel ma Kościół, Eminencjo, a nie państwo! 

Dialog między dawnym wykładowcą teologii: dokładnym, ra-

cjonalnym, a dawnym misjonarzem: sztywnym, wojowniczym, 
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zadufanym w sobie - jest niemożliwy. Ratzinger jest praktyczny i 

ponawia swoje ostrzeżenie: jeśli jego gość będzie dalej szedł 

drogą do schizmy, zostanie ekskomunikowany. Lefebvre dostaje 

białej gorączki: 

- Schizma? Jeśli jest tu jakaś schizma, to raczej jest nią sam 

Watykan! Ekskomunika ze strony tego Kościoła: liberalnego, eku 

menicznego, rewolucyjnego, jest nam obojętna! 

Na początku lutego 1988 roku na łamach „Le Figaro" 

Lefebvre ogłasza, że ceremonia będzie ostatecznie miała miejsce 

30 czerwca. W Watykanie, podobnie jak w roku 1976, wywołuje 

to panikę. 12 i 13 kwietnia w Rzymie dwóm wysłannikom Ecóne 

i dwóm współpracownikom Ratzingera - jednym z nich jest 

przyszły sekretarz stanu Tarcisio Bertone - dzięki nadzwyczajnym 

wysiłkom udaje się uzgodnić pięciopunktowy protokół 

porozumienia. Odstępczy arcybiskup rezygnuje w nim z 

wyświęcania biskupów poza Kościołem, w zamian za co papież 

przystaje na najdroższe sercu starzejącego się hierarchy życzenie: 

pozwoli, by wyznaczył swego następcę, który będzie 

kontynuował jego dzieło. Lefebvre zgadza się również formalnie 

nie krytykować już decyzji soboru i przyjąć „pozytywną 

postawę". Jednak prywatnie zwierza się buńczucznie jednemu z 

przyjaciół. 

- Wycofali się na całej linii! 

4 maja 1988 roku Lefebvre w klasztorze przy Via Aurelia 

podpisuje ostateczny dokument. Udało się uniknąć schizmy. 

Niestety! Tego samego wieczora w swojej rezydencji w Albano, 

niedaleko Castel Gandolfo, arcybiskup wycofuje swoją zgodę. 

Następnego dnia powiadamia o tym Ratzingera: sakra będzie 

miała miejsce 30 czerwca - to decyzja ostateczna! Rozzłoszczony 

Ratzinger udaje się do papieża, by powiadomić go o 

niepowodzeniu tej, jak się wydawało, ostatniej próby pojednania. 

9 czerwca Jan Paweł II potwierdza, że tego rodzaju czyn będzie 

schizmatycki. Odpowiedź Lefebvrea, który 15 czerwca spotyka 

się z dziennikarzami, jest nieugięta: 

- Rzym próbuje nam coś wmówić. Grozi się nam 

ekskomuniką, ale ekskomuniką nałożoną przez kogo? Przez 

Rzym, który nie ma 
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już wiary katolickiej! Mówi się nam o schizmie, ale schizmie 

wobec kogo, wobec modernistycznego papieża? Wobec papieża, 

który wszędzie rozpowszechnia idee rewolucji? 

Znany klimat. Wciąż te same argumenty. Uparta odmowa. 

Mimo to 30 maja 1988 roku Ratzinger oświadcza, że papież zga-

dza się, by 15 sierpnia wyznaczyć następcę Lefebvrea. Lefebvre 

skwapliwie korzysta z okazji i 2 czerwca w liście skierowanym 

do papieża odnotowuje, że „konsekracja biskupia nie sprzeciwia 

się zatem woli Stolicy Apostolskiej", jednak to on sam zapewni 

sobie środki potrzebne do kontynuowania własnego dzieła, aby 

zagwarantować ciągłość ruchu, który „pomoże nam uchronić się 

przed duchem Vaticanum II i duchem Asyżu", w oczekiwaniu 

„na czas bardziej sprzyjający powrotowi Rzymu do Tradycji" - 

„współczesnego Rzymu, nękanego modernizmem". Nieszczęsna 

ceremonia odbędzie się 30 czerwca. 

29 czerwca wieczorem Jan Paweł II i kardynał Ratzinger ry-

zykują ostatnią już próbę pojednania. Ratzinger wysyła telegram 

z ojcowskim zaproszeniem dla arcybiskupa Lefebvre'a do jak naj-

szybszego przyjazdu do Rzymu. Gdy arcybiskup zażywał już od-

poczynku w swych apartamentach, przed seminarium w Ecóne 

zajeżdża mercedes z Berna. To sekretarz nuncjusza apostolskiego 

przywozi kopertę - w rzeczywistości nakaz kardynała Gantina, 

prefekta Kongregacji do spraw Biskupów, który „błaga" i 

„zaklina" Lefebvrea, by zrezygnował ze swojego planu i stawił 

się sine die w Rzymie na osobiste zaproszenie papieża. Samochód 

czeka, by odwieźć arcybiskupa. Lefebvre odmawia. Wysłannik 

wraca sam. Tym razem kości zostały rzucone. 

Kto jednak - w całym tym spektaklu cieni, pozorów i skrywa-

nia prawdziwych intencji, po tylu rozmaitych ustępstwach i upar-

tych odmowach - potrafi powiedzieć, o co dokładnie poszło w tej 

schizmie? 
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Śmierć „uśmiechniętego papieża" 

Przerażająca prawda o tajemniczej śmierci 

Jana Pawła I 



Niech wam Bóg wybaczy to, co mi uczyniliście! 

Kardynał Albino Luciani, Kaplica Sykstyńska, 

26 sierpnia 1978 

- Papież nie żyje! 

- No przecież wiadomo, umarł już miesiąc temu! 

- Nie, dziś w nocy zmarł nowy papież, Jan Paweł I! 

Przez całe przedpołudnie 29 września 1978 roku takie roz-

mowy toczono we wszystkich miejscach na świecie. Minionej 

nocy Jan Paweł I, „uśmiechnięty papież", w środku lata wybrany 

przez konklawe na następcę Pawła VI, oddał duszę Bogu. 

Od chwili podania informacji o tej niespodziewanej śmierci 

na całym świecie pojawiają się dwa typy reakcji. Najpierw 

osłupienie i zakłopotanie nieprzeliczonych ludzi wierzących: 

kardynałów, biskupów, księży, zwykłych wiernych - w większym 

lub mniejszym stopniu są przekonani, że to Bóg jest Panem 

naszych losów i że miesiąc wcześniej w okrytej tajemnicą 

Kaplicy Sykstyńskiej to Duch Święty kierował głosami 

wyborców podczas konklawe! Co się stało? Czy książęta 

Kościoła zgrzeszyli zbytnią pewnością siebie? Czy Bóg chciał 

przekazać jakąś specjalną wiadomość Kościołowi pogrążonemu 

w tych pytaniach? Jak wyjaśnić ten niewiarygodny błąd w 

obsadzeniu roli? 
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Powiew skandalu 

Jednak równie prędko rozchodzi się powiew skandalu, który 

zapoczątkowały insynuacje włoskiej prasy i rozpowszechniły 

media na całym świecie: jakie mroczne tajemnice skrywa ta nagła 

śmierć? Dlaczego jej ogłoszeniu towarzyszy tyle niepewnych i 

sprzecznych informacji? 

Dlaczego na przykład, skoro zgon papieża nastąpił nagle, nie 

przeprowadzono autopsji ciała zmarłego? Czy nie po to, by nie 

ujawnić śladów otrucia? Jeśli śmierć była wywołana „zawałem 

mięśnia sercowego", jak twierdzą czynniki oficjalne, to jak wyja-

śnić błogi uśmiech zmarłego papieża, który nadal trzymał mocno 

zaciśnięte w dłoniach tajemnicze kartki? Poza tym co takiego 

czytał papież, kiedy umierał? Radio Watykańskie ogłosiło tego 

samego dnia o godzinie 14.30, że czytał O naśladowaniu 

Chrystusa, ale 2 października wycofało się z tej informacji: skąd 

to zaprzeczenie? Co zawierały te słynne odręcznie zapisane 

kartki? Jakieś demaskatorskie przemówienie? Może listę 

mianowanych i zwalnianych dostojników kościelnych? Jakieś 

kompromitujące oskarżenia wymierzone w jezuitów, w Opus Dei, 

w wolnomularzy, w integrystów? 

To prawda: istnieje wiele niespójności i sprzeczności w ofi-

cjalnych komunikatach oraz komentarzach, które wydawano na-

wet wewnątrz Watykanu. Czyż datowana 29 września o godzinie 

7.43 rano depesza włoskiej agencji ANSA nie stwierdza, że 

odpowiedzialni za balsamowanie zwłok w domu papieskim 

Arnaldo i Ernesto Signoracci zostali wyrwani z łóżek o świcie, 

jeszcze przed znalezieniem ciała zmarłego? Poza tym kto na-

prawdę znalazł ciało? Sekretarz John Magee, jak głosi wersja ofi-

cjalna, czy siostra Vincenza, dbająca o dom papieski? I o której 

dokładnie się to stało? 

Każdy szczegół budzący choćby niewielkie wątpliwości rodzi 

kolejne pytania: gdzie się podziały papieskie okulary i pantofle, 
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których nikt, jak się wydaje, nie odnalazł? I dlaczego Hans 

Roggen, członek Gwardii Szwajcarskiej, stwierdził, że tego ranka 

o 6.45 widział, jak cieszący się złą sławą arcybiskup Marcinkus 

kręci się rozwścieczony w pobliżu Pałacu Apostolskiego? 

Wszystkie te ponure - ale uprawnione - pytania powodują 

wkrótce nieżyczliwe plotki, nacechowane ideologicznie fantas-

magorie i podyktowane chęcią zysku działania. 3 października 

bliskie arcybiskupowi Lefebvre'owi i bardzo wrogo nastawione 

do kardynała Villota integrystyczne stowarzyszenie Civilta 

Christiana w jakimś biuletynie stwierdza, że papież mógł zostać 

zamordowany przez liberałów i wolnomularzy z Kurii! Niedługo 

potem książka Jeana Jacquesa Thierryego zatytułowana La vraie 

mort de Jean-Paul T
r
 (Prawdziwa śmierć Jana Pawła I) oskarża 

kardynała kamerlinga Villota o zatuszowanie zbrodni. Następnie 

w księgarniach pojawia się opowiadanie Maksa Morgana Wittsa i 

Gordona Thomasa pod tytułem Pontiff, potem Han asesinado el 

papa! (Zabili papieża) autorstwa hiszpańskich dziennikarzy 

Jesusa Ramona Peny i Maria Zottoli, która będzie nawet wyda-

wana w odcinkach w jednej z meksykańskich gazet; dalej po-

wieść La soutane rouge (Czerwona sutanna) Rogera Peyrefittea; a 

przede wszystkim In Gods Name {W imieniu Boga?) Davida 

Yallopa. 

Yallop, który nie przeprowadził całego śledztwa sam, obrobił 

informacje dostarczone mu przez jego współpracownika Philipa 

Willana i wykorzystał dziwne nieścisłości wypowiedzi 

Watykanu, by ukazać śmierć Jana Pawła I jako okropny, 

przerażający dramat, w którym zarysowują się znane w owym 

czasie sylwetki bankierów Michelea Sindony i Roberta Calviego, 

biskupa Paula Marcinkusa, prezesa Banku Watykańskiego, oraz 

szefa loży masońskiej P2, Licia Gellego, a tłem wydarzeń są 

działania mafii oraz tajnych służb i mroczne, gigantyczne interesy 

światowej fi-nansjery. Ukazanie czcigodnych kardynałów, takich 

jak Jean Villot czy John Cody, zręcznie przebranych w strój 

podejrzanych typków ze świata przestępczego, zapewnia tym 

obdarzonym bujną 
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wyobraźnią autorom rekordową sprzedaż w księgarniach. Na przy-

kład w Niemczech książka Yallopa będzie na listach bestsellerów 

przez blisko cztery lata! 

Luciani pisze do Pinokia 

Kim zatem był Albino Luciani, skoro jego śmierć wzbudziła 

tyle emocji, smutku, plotek i wymysłów? 

Pochodzący z Forno di Canale w północno-wschodnich 

Włoszech, gdzie przyszedł na świat 17 października 1912 roku, 

Luciani jest synem robotnika. Przyjąwszy w roku 1935 święcenia 

kapłańskie, odbywa porządne studia w seminarium w Belluno, po 

czym wraca jako wikary na swoją rodzinną parafię, a następnie w 

roku 1937 jest już wykładowcą seminarium w Belluno, głównym 

mieście regionu. Kontynuuje studia na Gregorianum w Rzymie, 

gdzie uzyskuje doktorat z teologii. W roku 1948 zostaje podnie-

siony do godności wikariusza generalnego swojej diecezji, a dzie-

sięć lat później zostaje biskupem w Vittorio Venetto. Sakry udziela 

mu Jan XXIII zaraz po swoim wyborze, w grudniu 1958 roku. 

Luciani ma wówczas czterdzieści sześć lat. Podobnie jak wszyscy 

hierarchowie tamtego pokolenia intensywnie przeżywa II Sobór 

Watykański, podczas którego nawiązuje trwałe przyjaźnie z 

wieloma książętami Kościoła: Belgiem Suenensem, Francuzem 

Martym, Polakiem Wojtyłą. W końcu w grudniu 1969 roku zostaje 

wyniesiony do godności patriarchy Wenecji. 

Albino Luciani jest uczciwym człowiekiem, dobrym kapłanem, 

sympatycznym i dość niekonwencjonalnym biskupem. W Wenecji 

rezygnuje z korzystania z ozdobionej biskupimi herbami łodzi i 

porusza się po mieście jak wszyscy - przy użyciu vaporetto (tram-

waju wodnego). Wierni szeroko komentują jego kazania w for- 
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mie dialogu z dziećmi. Przyszły papież publikuje książeczkę za-

tytułowaną Mustrissimi, zawierającą prościutkie listy skierowane 

do Jezusa, Waltera Scotta, Figara, Peguyego i Pinokia (sic!), 

która sprzedaje się beznadziejnie, ściąga natomiast na niego 

politowanie, a nawet pogardę ze strony niektórych wysoko 

postawionych dostojników kościelnych, kształconych na 

watykańskich uniwersytetach. 

Paweł VI bardzo lubi tego biskupa, który jest dla niego pewną 

odmianą na tle watykańskich porporati i monsignori. W roku 

1972, podczas wizyty w Wenecji, w obecności niezmierzonego 

tłumu papież zdejmuje stułę i wkłada ją na ramiona patriarchy, 

jakby chciał go pasować. Rok później mianuje go kardynałem. 

Będąc wiceprzewodniczącym konferencji episkopatu Włoch, 

wenecja-nin prowadzi aktywną działalność na półwyspie, 

pozostaje jednak niemal nieznany za granicą. Kiedy 6 sierpnia 

1978 roku umiera Paweł VI, nikt nie myśli poważnie o kardynale 

Lucianim jako jego następcy. 

26 sierpnia 1978 roku, w sobotę rano, kiedy drzwi Kaplicy 

Sykstyńskiej zamykają się za stu jedenastoma kardynałami elek-

torami, żaden z nich nie przypuszcza, że wystarczy jeden dzień, 

by wybrać nowego papieża. Przeciwnie, głosowanie zapowiada 

się burzliwie: poszczególne frakcje chcą uniknąć wyboru kardy-

nała Giovanniego Benellego, pięćdziesięciosiedmioletniego ar-

cybiskupa Genui (jest zbyt porywczy), albo Giuseppego Siriego, 

sześćdziesięciodwuletniego arcybiskupa Florencji (jest zbytnim 

konserwatystą), albo też Sergia Pignedolego, sześćdziesięcio-

ośmioletniego przewodniczącego Sekretariatu dla Niechrześcijan 

(ma zbyt przestarzałe poglądy). 

To właśnie Benelli, świadom, że nie ma żadnych szans, by go 

wybrano, proponuje wspólną kandydaturę: Albina Lucianiego. To 

święty mąż, pochodzi z Wenecji jak Jan XXIII. Hierarcha, który 

nie należy do żadnej frakcji, kandydat mogący zapewnić konsen-

sus. Duszpasterz, który zdobył sobie jednomyślne uznanie z po-

wodu swojej prostoty i niewzruszonej wiary. Czyż w tym okresie 
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posoborowych niepokojów nie trzeba wrócić do spraw podsta-

wowych? Cieszący się wielkim poważaniem sędziwy kardynał 

Confalonieri popiera tę nieoczekiwaną propozycję. 

Już podczas drugiej tury głosowania sprawa wydaje się prze-

sądzona. Jednak podczas trzeciej tury, kiedy nazwisko Albina 

Lucianiego wciąż bezdyskusyjnie wychodzi na czoło listy, 

weneckiego patriarchę ogarnia lęk i oświadcza on, że odmawia 

zostania papieżem. Wówczas kardynał Villot wygłasza płomienne 

przemówienie popierające Lucianiego, po którym wobec 

natarczywych nacisków wielu kardynałów kandydat w końcu 

zgadza się przyjąć wybór. Podczas czwartej tury głosowania 

zostaje wybrany dziewięćdziesięcioma ośmioma głosami na sto 

jedenaście. 

Już w sobotę wieczorem nowy papież może pokazać się 

wśród wiwatów ludowi Rzymu. Postawił na kontynuację i 

wierność wobec soboru, łącząc imiona swoich dwóch 

poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI, w przyjętym imieniu 

papieskim: Jan Paweł I. Kiedy wybrany przez konklawe ukazuje 

się na balkonie Sali Błogosławieństw, jego twarz rozpromienia 

szeroki uśmiech. I od chwili gdy się pojawia, widać 

niewiarygodny przypływ sympatii dla niego. Tłum reaguje 

entuzjastycznie, podobne nastroje dominują także w prasie. 

Radość jest powszechna. Wychodzący z Kaplicy Sykstyńskiej 

kardynałowie sami są zaskoczeni tym wynikiem. Młody kardynał 

Karol Wojtyła, który wychodzi jako jeden z ostatnich, jest niemal 

w euforii, kiedy spotyka się ze swoimi współpracownikami w 

krakowskim pałacu biskupim: 

- Wybraliśmy wspaniałego papieża! 

Najwyraźniej czuje ulgę. Choć podobno w pierwszej turze 

głosowania oddano na niego spontanicznie kilka głosów. Ale ten 

wybór uspokaja cały Kościół. Nowy papież nie ma jeszcze sześć-

dziesięciu sześciu lat. Będzie miał sporo czasu, by na nowo za-

szczepić trochę miłosierdzia Kościołowi zagarniętemu przez po-

litykę w tym podwójnie niespokojnym okresie: okres po soborze i 

po maju 1968 roku podzielił chrześcijan, na trwałe wprowadzając 

rozłam między reformistami i konserwatystami, zwolennikami 
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II Soboru Watykańskiego i przeciwnikami modernizmu. Luciani 

nie należy do żadnego stronnictwa. Czyżby nadszedł czas na 

duszpasterstwo? Czy tak postanowił Duch Święty, zmęczony 

sprzeczkami dogmatycznymi i sporami o charakterze 

dyscyplinarnym? Potwierdza to na swój sposób kardynał Hume: 

- Poczuliśmy obecność Boga. Kiedy pisaliśmy jego nazwisko 

na karteczkach, było tak, jakby ktoś prowadził nasze ręce! 

Najkrótsze od czterech stuleci konklawe wybrało niemal nie-

znanego kandydata. Pacelli w roku 1939, Montini w roku 1963 - 

oni również zostali wybrani szybko, byli jednak kandydatami 

naturalnymi, biorąc pod uwagę sukcesję po Piusie XI i Janie 

XXIII. Byli stworzeni do objęcia tego stanowiska. Niczego 

takiego nie da się powiedzieć o Lucianim: jeśli patriarcha 

Wenecji był wymieniany na rozmaitych listach papabili, to tylko 

dlatego, że Serenissima dała chrześcijaństwu wielu papieży, a 

wśród nich poprzedników Jana Pawła I: Piusa X i Jana XXIII. 

Oczywiście powodem nie była ważność samej diecezji: Wenecja 

to zaledwie spore miasteczko, które nie równa się z takimi 

potęgami duszpasterskimi jak archidiecezje Mediolanu, Genui 

czy Turynu. 

„Uśmiechnięty papież" 

Sukces papieża nie zależy od ważności jego dawnej diecezji. 

Papa Luciani, jak nazwali go Włosi, urzeka Rzymian prostotą i 

poczuciem humoru. Bardzo szybko zaczyna się go porównywać 

do Jana XXIII, „dobrego papieża Jana", który objął papieski tron 

po hieratycznym i uroczystym Piusie XII. Jan Paweł I zmusza 

Kurię, by zorganizowała bardzo skromną ceremonię koronacji. 

Rezygnuje ze zbyt drogocennej tiary, z przestarzałych trąb, z 

tradycyjnej eskorty rzymskiej szlachty, a także z sedia gestatoria, 

pochodzącej 
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z zamierzchłych czasów lektyki - godzi się na nią dopiero wów-

czas, gdy mu wytłumaczono, że w ten sposób spełni oczekiwania 

pielgrzymów, przybyłych, by zobaczyć papieża. Poza tym zdu-

miewa teologów odważnymi porównaniami, tak jak 10 września, 

gdy stwierdza: 

- Bóg jest naszym Ojcem... Więcej: On jest naszą Matką! 

Jan Paweł I stawia pierwsze kroki jako papież w niekłamanej 

prostocie. Przygotowuje wszystkie swoje przemówienia, nawet 

jeśli wydają się udaną improwizacją. Dużo czyta, każe sobie wy-

jaśniać rozmaite sprawy. Niektóre są straszliwie skomplikowane, 

na przykład stan finansów Kościoła, odchylenia ideologiczne 

Towarzystwa Jezusowego, rozwój teologii wyzwolenia w 

Ameryce Łacińskiej, stosunki z patriarchatem moskiewskim czy 

też pojawienie się dzieci z probówki: 

- Gdybym wiedział, że kiedyś zostanę papieżem - mówi pew 

nego dnia - bardziej bym się przykładał do nauki w szkole! 

Za tym żartem skrywa się przejmująca prawda. Przybywając 

ze spokojnej Wenecji, nie mając najmniejszego doświadczenia w 

obcowaniu z szerokim światem, Jan Paweł I czuje się całkowicie 

bezsilny. Kardynał Villot, którego zatrzymał na stanowisku 

sekretarza stanu, bezwiednie go zadręcza, dostarczając 

dwukrotnie w ciągu dnia góry akt, dokumentów do podpisu, 

problemów do rozwiązania, decyzji do podjęcia, na których temat 

papież niejednokrotnie zupełnie nic nie wie! Jego bliscy 

współpracownicy słyszą często, jak głośno zadaje sobie pytanie: 

- Ale dlaczego wybrali właśnie mnie? 

Najbardziej nawet żarliwy duszpasterz, jeśli nie ma żadnego 

doświadczenia w kierowaniu Kościołem, nie jest w stanie opano-

wać tego rodzaju zadania. By kierować Kościołem, nie wystarczy 

umieć rozmawiać z dziećmi. I choć tak bardzo się stara, biedny 

Albino Luciani szybko przekonuje się, jak bardzo się do tego nie 

nadaje. Po trzech tygodniach jest u kresu sił: 

- Niekiedy proszę naszego Pana, żeby mnie zabrał - zwierza 

się kilku bliskim współpracownikom. 
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Według jego sekretarza Diega Lorenziego tysiące razy wygła-

szał taką modlitwę: 

- Boże mój, zabierz mnie stąd! 

A siostra Vincenza, dbająca o dom papieski, kilkakrotnie sły-

szała, jak mówi: 

- Nie powinno mnie tu być. Moje miejsce zajmie 

cudzoziemiec 

(stranieró): błagałem naszego Pana! 

Jan Paweł I często wspomina o tym „cudzoziemskim" 

papieżu. Ma podwójne przeczucie: że zostało mu niewiele czasu i 

że zastąpi go... Polak, Karol Wojtyła. Kilka dni przed 

rozpoczęciem konklawe Luciani został zaproszony przez Wojtyłę 

na obiad do Kolegium Polskiego przy Piazza Remuria. Podczas 

rozmowy dwóch przyjaciół jednym z tematów było właśnie 

pytanie o to, czy nowy papież powinien być Włochem, czy nie. 

Chociaż brzmi to paradoksalnie, Luciani skłaniał się ku osobie 

Brazylijczyka Aloisa Lorscheidera, podczas gdy Polak trzymał 

się tradycji i wolał Włocha: 

- Za tym przemawia szereg obiektywnych argumentów. I jed 

nym z nich jest właśnie ten, że papież jest biskupem Rzymu! 

Skąd to przekonanie Jana Pawła I, że Wojtyła zastąpi go 

wkrótce? Wyjaśnia to sekret Lucianiego - coś, co dodatkowo 

utrudnia jego już i tak niewykonalne zadanie: źle się czuje. Któż 

jednak mógł podejrzewać, że Albino Luciani ma kłopoty zdro-

wotne? Pewien francuski kardynał po śmierci papieża wyrazi to 

w bardzo prosty sposób: 

- Gdyby kardynał Luciani wydawał nam się człowiekiem wąt 

łego zdrowia, nie wskazalibyśmy na niego! 

Kilka osób z najbliższego otoczenia Lucianiego wiedziało, że 

jego ciągle opuchnięte kostki u nóg - trudno mu było znaleźć 

odpowiednie buty - świadczą o kłopotach z krążeniem. W roku 

1975, po powrocie z podróży do Brazylii, miał zator oka. Od 

czasu tego sygnału ostrzegawczego przyjmował leki 

przeciwzakrzepowe. Ale ile osób zbliżających się do 

siedemdziesiątki ma tego rodzaju zmartwienia! Bardziej 

zaskakujące było co innego: podczas audiencji generalnej w środę 

27 września, na dwa dni przed śmiercią 
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papieża, zajmujący miejsca w pierwszym rzędzie chorzy 

usłyszeli, jak oświadcza prosto z mostu: 

- Musicie wiedzieć, że wasz papież był osiem razy w szpitalu 

i przeszedł cztery operacje! 

Czy to tylko miłe słowa, mające ulżyć w cierpieniu wiernym, 

którzy są dużo bardziej chorzy od niego? Doktor Buzzonetti, 

nowy osobisty lekarz Ojca Świętego, nie ma dokładnych 

informacji. Właśnie jest w trakcie przejmowania obowiązków 

szefa watykańskiej służby zdrowia po posuniętym w latach 

doktorze Fontanie i wziął niedawno kilka dni wolnego. Nie 

widział się osobiście z papieżem od czasu jego wyboru. Nie 

dotarła do niego jeszcze dokumentacja medyczna patriarchy 

Wenecji, wciąż znajdująca się u jego dawnego osobistego 

lekarza, doktora Antonia Da Rosa. Któż jednak mógł sądzić, że 

trzeba się spieszyć z wykonaniem dokładnych badań u tego 

sześćdziesięcioparolet-niego papieża? Któż to mógł przewidzieć? 

Ostatnie chwile 

W czwartek 28 września 1978 roku, tuż przed godziną 21, na 

trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego papież Jan Paweł I zaraz 

wróci do prywatnego apartamentu. To był ciężki dzień: wcześnie 

rano ważne spotkanie na temat Trzeciego Świata z kardynałem 

Gantinem i przedstawicielami Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax 

oraz Papieskiej Rady „Cor Unum"; wizyta nuncjuszów apostol-

skich z Brazylii i Holandii; rozmowa z dyrektorem katolickiej ga-

zety z Wenecji; wizyta ad limina ośmiu biskupów filipińskich 

pod przewodnictwem kardynała Sina, arcybiskupa Manili... 

Późnym popołudniem, kiedy papież oczekiwał kolejnej wizyty 

kardynała sekretarza stanu, zaczął odczuwać silny ból; jednak 

wbrew naleganiom sekretarzy nie chciał niepokoić swojego 

lekarza. 
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Po półtoragodzinnej pracy z kardynałem Villotem zjadł skromny, 

ale normalny wieczorny posiłek. Następnie rozmawiał długo 

przez telefon z dzwoniącym do niego kardynałem Colombem, 

arcybiskupem Mediolanu, na temat swojego następcy na tronie 

biskupim diecezji weneckiej. Sprawa ta jest złożona, ponieważ 

wiąże się z nią ryzyko wywołania całej serii zmian na szczycie 

hierarchii włoskiego Kościoła. Zwłaszcza gdyby papież powołał 

kardynała Benellego na miejsce dotychczasowego sekretarza 

stanu, kardynała Villota, który był już ewidentnie zmęczony. 

Giuseppe Benelli, główny rzecznik kandydatury Albina 

Lucianiego na konklawe, jest arcybiskupem Genui, a ta stolica 

biskupia jest bardzo upragniona... 

O godzinie 20.15, zmęczony i najwyraźniej zmartwiony tą 

rozmową telefoniczną, Jan Paweł I postanawia pójść spać. 

Zwraca się do jednego ze swoich dwóch sekretarzy, Johna 

Magee, i zachęca go, by dotrzymał towarzystwa siostrom 

opiekującym się domem papieskim: 

- Niech ojciec trochę z nimi pobędzie, ciągle są tu same! 

Nieco zaniepokojeni dwaj sekretarze przypominają mu: 

- Ojcze Święty, w razie gorszego samopoczucia proszę naci 

snąć dzwonek! 

Dzwonek, który wisi u wezgłowia papieskiego łóżka, został 

niedawno naprawiony. Wizyta lekarza na pewno by ich 

uspokoiła, ale Jan Paweł I czuje się lepiej: 

- Buona notte! A domani, se Dio vuole! 

Papież odchodzi. Wtedy drugi sekretarz, don Diego, opuszcza 

budynek: nie lubi zostawać zamknięty w Watykanie i regularnie 

spotyka się wieczorami ze swoimi przyjaciółmi z Wenecji, pracu-

jącymi w watykańskiej administracji pocztowej. Na papieskim 

piętrze nie pozostał już nikt poza sekretarzem Johnem Magee i 

czterema siostrami zajmującymi się domem. Jest wśród nich 

siostra Vincenza, która przez dwanaście lat prowadziła dom 

kardynała Lucianiego w Wenecji i mimo własnych kłopotów 

zdrowotnych nadal dba o papieską apteczkę i poranną kawę. 

Zgodnie z zachętą papieża ojciec Magee, zanim pójdzie do 

swojego pokoju, dotrzymuje 
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towarzystwa zakonnicom. Rozmowa toczy się wokół 

odczuwanego przez papieża bólu. Ileż razy mówił im, że 

codziennie prosi Pana, by go „zabrał z powrotem"! 

Krótko po godzinie 5 nad ranem, podobnie jak codziennie, 

siostra Vincenza stawia tacę z filiżanką gorącej kawy i 

dzbankiem mleka na stoliku na kółkach przed drzwiami 

papieskiego pokoju. Kilka minut później zauważa, że papież nie 

ruszył tacy. Zazwyczaj był na nogach już od 4.30. W pokoju 

świeci się światło. Może jest zmęczony? Albo już poszedł do 

kaplicy? Jakieś siedem, osiem minut później siostra puka do 

drzwi. Nie słysząc odpowiedzi, wchodzi do środka, po czym z 

bijącym sercem podnosi grubą tkaninę zasłaniającą łóżko i mówi: 

- Wasza Świątobliwość? Nie powinien Wasza Świątobliwość 

robić mi takich żartów!... 

Dotknęła go czy nie? Chwyciła go za rękę? To nie ma naj-

mniejszego znaczenia. Pojmuje, że papież prawdopodobnie nie 

żyje. Wystraszona biegnie do pozostałych sióstr, po czym 

natychmiast wzywa z następnego piętra sekretarza Johna Magee, 

a potem puka do pokoju don Diega. Jest godzina 5.30. Magee, 

który wciągnął sutannę na piżamę, stuka do drzwi, otwiera je, 

uchyla ciężką tkaninę... 

Jan Paweł I siedzi oparty o grube podgłówki, w pozycji do 

czytania. Okulary ma na nosie. Lampka nocna u wezgłowia jest 

włączona. Papież trzyma jeszcze w dłoniach kartki papieru: nie 

wyśliznęły mu się spomiędzy palców, zimnych już i sztywnych. 

Zycie z niego uszło. Najwyraźniej umarł w jednej chwili, a 

śmierć nie wywołała wstrząsu ani przerażenia. W takich 

wypadkach lekarze mówią o śmierci nagłej, to znaczy naturalnej, 

momentalnej i niespodziewanej. 

Bardzo szybko zaczyna panować ogólny popłoch. Klęczące 

zakonnice modlą się u wezgłowia zmarłego, kiedy przybywa kar-

dynał Villot i załamuje ręce. Wezwał go o 5.40 Magee. Francuski 

hierarcha, dawny prymas, jest nie tylko sekretarzem stanu, lecz 

także kamerlingiem, co znaczy, że w świetle prawa kanonicznego 

w wypadku stwierdzenia śmierci papieża to on posiada wszelkie 

uprawnienia do zorganizowania uroczystości pogrzebowych 
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i zapewnienia wyboru następcy zmarłego. Villot jest oczywiście 

wzruszony. Zdążył już nawiązać przyjacielską, niemal zażyłą re-

lację ze swoim nowym pracodawcą. Jednak jest także mocno po-

denerwowany: wykonał taką samą ciężką pracę już kilka tygodni 

wcześniej, po śmierci Pawła VI, a potem dniami i nocami praco-

wał dla tego nowicjusza na tronie papieskim. Jest wyczerpany, ma 

łzy w oczach. Ktoś z jego bliskich współpracowników słyszy, jak 

wymykają mu się słowa: 

- Wszystko od nowa! Wszystko od nowa! 

Pobożne kłamstwa i chaotyczne działania 

O godzinie 5.42 przybywa z kolei osobisty lekarz papieża. 

Wezwał go Magee. Doktor Buzzonetti mieszka przy Zamku 

Świętego Anioła, tuż obok Watykanu. Niezwykle wzruszony, nie 

czując potrzeby pytania kogokolwiek - ani sekretarzy, ani doktora 

Da Rosa w Wenecji - Buzzonetti stwierdza zawał serca, przebyty 

około godziny 23, po czym wraz z Villotem i Magee przystępuje 

do wstępnych zabiegów przygotowujących zwłoki do pogrzebu. 

Następnie Villot i Buzzonetti wspólnie redagują oficjalny 

komunikat: 

Dziś rano, 29 września 1978 roku, około godziny 5.30 osobisty se-

kretarz papieża John Magee wszedł do sypialni Jego Świątobliwości, gdyż 

nie znalazł go w kaplicy, gdzie zwykle przebywał o tej godzinie. Odnalazł 

go martwego, leżącego w łóżku. 

Pobożne kłamstwo: stary odruch dbałości o przyzwoitość każe 

im nie wspominać o siostrze Vincenzie. Ileż nie tak dawno było 

szumu wokół relacji łączącej Piusa XII z dbającą o jego dom siostrą 
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Pasqualiną! Nie warto wzbudzać ironicznych plotek, a nikogo 

nie powinno dziwić, że papieża znalazł jego sekretarz. 

Wkrótce przybywa profesor Fontana, mimo że od niedawna 

jest już na emeryturze. W ciągu dnia przybędą także jeszcze inni 

lekarze. Lekarz wenecki Da Ros dotrze samochodem dopiero po 

południu. Nikomu nie przychodzi do głowy, by przeprowadzić 

autopsję. Po pierwsze dlatego, że się tego nie robi, po drugie 

dlatego, że nikomu nie wydaje się to potrzebne. Więcej: gdyby 

ktoś poprosił o autopsję, byłoby to niepotrzebnym kłopotem 

wobec tak prostego faktu tej śmierci! 

Krótko po godzinie 7 monsinior Noe z pomocą jakiegoś za-

konnika nie bez trudu ubierają zmarłego w szaty pontyfikalne i 

przewożą go do sali Klementyńskiej, gdzie ciało zmarłego pa-

pieża zostaje wystawione do godziny 19. Wówczas bracia 

Arnaldo i Ernesto Signoracci, z ojca na syna odpowiedzialni za 

balsamowanie zwłok, pod kierunkiem profesora Cesarego Gerina, 

dyrektora Instytutu Medycyny Sądowej, zabierają się do pracy w 

celu zabalsamowania i zabezpieczenia zwłok: w Rzymie jest tak 

gorąco, że zadanie to stwarza poważne problemy techniczne, 

które sprawią, że ich wyszukane zabiegi potrwają aż do godziny 

3.30 nad ranem. Skąd wzięła się plotka mówiąca, że bracia 

Signoracci zostali w tajemniczych okolicznościach wezwani już o 

świcie? Był to zwykły błąd popełniony przez dziennikarza Maria 

di Francesca z włoskiej agencji prasowej ANSA - coś takiego 

miało prawo się zdarzyć w całym tym zamieszaniu po ogłoszeniu 

śmierci papieża. 

Podniecenie dziennikarzy 

W Sala Stampa, u krańca Via delia Conciliazone, panuje pod-

niecenie właściwe wielkim chwilom. Zaalarmowani przez Radio 

Watykańskie, które podało tę wiadomość o 7.32, akredytowani 
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dziennikarze przybywają tu pędem, podczas gdy wielki dzwon 

Świętego Piotra już ogłasza żałobę. Wśród dziennikarzy jest ko-

respondent „Le Figaro" Joseph Vandrisse, nie bardzo zaskoczony. 

Cztery dni wcześniej, 24 września, po mszy inauguracyjnej 

nowego biskupa Rzymu w katedrze na Lateranie przyjaciel 

Vandrisse'a, ojciec Geraud, sulpicjanin, a w przeszłości lekarz, 

podzielił się z nim swoim niepokojem: 

- Widziałem papieża z bliska: jest chory. Gdybym mógł, zale-

ciłbym mu natychmiast się położyć! 

Czy były powody do niepokoju? Tenże Joseph Vandrisse 

przypomina sobie również, że 27 września Jan Paweł I przyjął 

monsiniora Bose, który tymczasowo zastępował patriarchę 

Wenecji; że 28 września, w przeddzień śmierci, pracował z 

kardynałem Gantinem w Komisji „Iustitia et Pax"; i że obaj ci 

hierarchowie uznali, że ich rozmówca jest w doskonałej formie. 

Watykaniści są na razie sami: specjalni wysłannicy światowej 

prasy jeszcze do nich nie dołączyli. Stanowią własne środowisko, 

w którym wszyscy się znają i mówią tym samym językiem. Mają 

podobne poczucie humoru: kiedy jeden z dziennikarzy uznaje, że 

tak pobożny papież nie mógł czytać nic innego niż O naśladowa-

niu Chrystusa, nikt nie protestuje. A kiedy ta fałszywa informacja 

około godziny 14.30 dociera do Radia Watykańskiego, odpowie-

dzialny za dziennik południowy ojciec Farusi rozpowszechnia ją. 

Nikogo to nie zastanawia. Wielu słuchaczy będzie dzwonić do 

rozgłośni, by dowiedzieć się, który dokładnie fragment O 

naśladowaniu Chrystusa czytał papież przed śmiercią! Dopiero 

po czterech dniach Sekretariat Stanu zdementuje tę informację. 

Początkowe drobne tajemnice wyjaśniają się po ich zbadaniu. 

Na przykład jeśli chodzi o monsiniora Marcinkusa, którego już 

sama obecność o świcie wywołuje nieprzemyślane podejrzenia, 

bliższe zbadanie tej sprawy ujawnia, że zawsze przybywa do 

biura o tej porze, o której owego ranka widział go sierżant 

Roggen. Jeśli chodzi o zniknięcie niektórych przedmiotów 

należących do zmarłego, okazuje się, że mieszkająca w Rzymie 

przyrodnia siostra papieża, 
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Pia, bez trudu weszła do budynku i to ona, nic nikomu nie 

mówiąc, zabrała dla siebie jego okulary i pantofle! 

Jednak rozproszenie jednego po drugim wszystkich mroków, 

które otoczyły to niespodziewane odejście, nie wystarcza, by do-

wiedzieć się z całą pewnością, na co umarł papież. Kardynał 

Baggio, który zastąpi Villota jako kamerling, zada to pytanie 

wprost: 

- Czy Luciani ugiął się pod samym ciężarem pontyfikatu? 

Czy umarł z powodu wyniszczonego serca? Może jego ciało, z 

wyglądu kruche, nie było w stanie oprzeć się porywom duszy, 

która z bezgraniczną hojnością odpowiedziała: „Tak". Możliwe, 

że śmierć go.zabrała po to niejako, by już teraz dać mu nagrodę, 

która go czekała. 

Najbardziej drobiazgowe śledztwo na temat tego dramatu 

przeprowadził brytyjski dziennikarz John Cornwell. W książce, 

którą na tej podstawie napisał, A Thiefin the Night (Złodziej w 

nocy), wysuwa odważną hipotezę: wieczorem w przeddzień 

śmierci Jan Paweł I miał być wyjątkowo roztrzęsiony z powodu 

rozmowy z Villotem i Colombem, którzy silnie sprzeciwiali się 

proponowanej przez niego reorganizacji najwyższych władz 

Kurii. W wyniku stresu i przemęczenia papież mógł wtedy 

zapomnieć wziąć leki przeciwzakrzepowe, a w wypadku przerwy 

w ich stosowaniu pojawiało się ryzyko rozwinięcia się śmiertelnej 

zakrzepicy. Około godziny 23 zaniepokojony sekretarz Magee 

miał odnaleźć papieża leżącego bez życia na podłodze gabinetu. 

Z pomocą swojego kolegi Diega Lorenziego miał wówczas 

ułożyć zmarłego w łóżku, aby został znaleziony rano, w 

stosownej i spokojnej pozie. Ta hipoteza jest wiarygodna - mimo 

że została zdementowana przez obu domniemanych uczestników 

tej wersji wydarzeń. 

Gdyby ta pozbawiona złych intencji manipulacja została po-

twierdzona, nie zmieniłaby ani oblicza świata, ani Kościoła. 

Kiedy się nad tym poważnie zastanowić, nie jest ważne ani to, o 

której godzinie zmarł „uśmiechnięty papież", ani nawet to, czy 

prawdą jest, że kierowane zbyt dobrymi intencjami bliskie mu 

osoby sta- 
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rały się nadać jego gwałtownej, niestosownej i smutnej śmierci wi-

zerunek odpowiadający wyobrażeniom pobożności. 

Ważne jest, czy liczne wypowiedzi papieża na temat jego ry-

chłego odejścia, lekceważenie przyjmowania leków, upór, z ja-

kim nie zgadzał się wezwać lekarza po pierwszym ataku - czy 

wszystko to nie było wyrazem świadomego, zamierzonego prag-

nienia powierzenia swego losu Bogu i tylko Bogu. 

Jan Paweł I błagał Boga, by pozwolił mu umrzeć. I został wy-

słuchany. Papież, który popełnia samobójstwo - to dopiero nie-

zwykła historia. 
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„So-li-dar-ność!" 

Jak polski papież odwrócił bieg dziejów 



Ten papież to prawdziwy dar z nieba. Aleksander 

Sołżenicyn, wywiad dla BBC, 1979 

Rzym, niedziela 13 grudnia 1981 roku. Od rana cały świat 

wie, że generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny na 

terenie całej Polski i że tysiące działaczy związku Solidarność 

zostało w nocy aresztowanych i internowanych. Wszystkie drogi 

łączności z Polską zostały odcięte. Nikt nie wie, co się dzieje z 

Lechem Wałęsą. W południe w obecności trzydziestu tysięcy 

pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra na Anioł 

Pański papież Jan Paweł II, widocznie poruszony, nie potrafi 

ukryć dręczącego go niepokoju: 

- Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej 

wylano! 

Czy historia nie przestanie się powtarzać? Papież lęka się, by 

to gwałtowne przyhamowanie Polski - niewątpliwie inspirowane 

przez Kreml - nie wywołało fali rozpaczliwego oporu, który 

mógłby przybrać postać wojny domowej. Urodzony w roku 1920 

Karol Wojtyła zaznał wojny i okupacji, nazizmu i stalinizmu i 

zbyt dobrze znał swoich rodaków, by sądzić, że ugną się przed 

generałem w ciemnych okularach, który chce zaprowadzić w 

Warszawie porządek. 

Papież jest zszokowany i nie wie, jak zareagować. Na ogół 

świetnie poinformowany o sytuacji w Polsce dzięki tysiącom źró-

deł wiadomości, niewiele wie o tym, co się naprawdę stało w 

czasie tej tragicznej nocy: nie ma już ani połączeń teleksowych, 

ani telefonicznych, ani samolotów, dzięki którym Polska mogła 

utrzymywać 
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łączność z resztą świata. Nie ma żadnych innych informacji poza 

tymi, które zostały wywiezione wraz z ludźmi podróżującymi 

statkami, pociągami lub samochodami. 

Na Zachodzie wre. Szczególnie we Włoszech. W Rzymie, 

kiedy jak co niedziela papież odwiedza jedną z parafii, miłą nie-

spodziankę sprawia mu, gdy wśród zebranych dostrzega 

włoskiego ministra spraw zagranicznych Emilia Colomba, który 

przybył, by przekazać papieżowi wyrazy swojej solidarności. Tak 

niewiele -i tak wiele. Jego francuski odpowiednik, Claude 

Cheysson, wychodząc ze spotkania krajów NATO w Brukseli, 

wyraża tego dnia powszechne odczucie zachodnich przywódców, 

mówiąc w radiu Europę 1: 

- Oczywiście nic nie zrobimy. 

Strona amerykańska jest równie bezradna. Prezydent Ronald 

Reagan już wcześniej zażądał od Williama Caseya, dyrektora 

CIA, by regularnie informował papieża o sytuacji w jego kraju, a 

zwłaszcza o ryzyku sowieckiej interwencji. 30 listopada generał 

Vernon Walters, były dyrektor CIA i nadzwyczajny ambasador 

prezydenta Reagana, przedstawia papieżowi w jego prywatnej 

bibliotece komplet zdjęć satelitarnych pokazujących zgrupowania 

wojsk na granicach Polski. Od czasu ogłoszenia stanu wojennego 

nie wiadomo jednak nic więcej: najwidoczniej śnieg i chmury 

udaremniają działania najlepszych satelitów szpiegowskich... 

Papież nie może ścierpieć, że jest całkowicie odcięty od 

swego rodzinnego kraju. W środę 16 grudnia, podczas 

cotygodniowej audiencji generalnej mówi, że jego „troska zwraca 

się ponownie w stronę Ojczyzny, w stronę tego Narodu, którego 

[jest] synem", i ostrożnie ogranicza się do wyrażenia żalu z 

powodu tego, że polskie władze zeszły z „drogi odnowy, 

kształtowanej metodą dialogu". W sobotę 19 grudnia wysyła do 

Warszawy wytrawnego znawcę spraw wschodnich, nuncjusza do 

specjalnych poruczeń, arcybiskupa Luigiego Poggiego, któremu 

towarzyszy ksiądz Janusz Bolonek, Polak zatrudniony w Kurii 

Rzymskiej, aby oficjalnie zasięgnęli wiadomości o sytuacji. 

Monsinior Poggi 
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zna dobrze problematykę polską. Papież przyjął go prywatnie tuż 

przed wyjazdem i powierzył mu osobisty list adresowany do 

generała Jaruzelskiego. Poggi przewiózł go, ukrywszy w fałdach 

sutanny. Jedna kopia jest przeznaczona dla prymasa Polski, a 

druga - dla „P Lecha Wałęsy, przewodniczącego Solidarności". 

Pismo, które odnosi się do śmiertelnego starcia w kopalni 

„Wujek" na Śląsku 16 grudnia, jest płomiennym apelem o za-

przestanie rozlewu krwi. Papież kończy w języku bynajmniej nie 

dyplomatycznym: „Zwracam się do Pańskiego sumienia, 

Generale"... 

Papież ze wschodu 

16 października 1978 roku. Wróćmy na chwilę do tej niezwy-

kłej niespodzianki, jaką było wybranie tego dnia przez konklawe 

polskiego papieża. „Kreml wolałby, żeby Sołżenicyn został se-

kretarzem generalnym ONZ, niż żeby Polak został papieżem" -

tak skomentował to wydarzenie znany włoski dziennikarz. Miał 

rację. Od chwili swego wyboru Jan Paweł II planuje udać się z 

wizytą do swojego ojczystego kraju. Słyszą o tym osoby z jego 

otoczenia, pisze o tym w liście do wiernych ze swojej diecezji. 

Okazja do powrotu do kraju sama się nadarza: wiosną następnego 

roku mają się odbyć obchody dziewięćsetnej rocznicy mę-

czeńskiej śmierci świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, na 

zakończenie synodu diecezji rozpoczętego osobiście przez kar-

dynała Karola Wojtyłę siedem lat wcześniej, 8 maja 1972 roku. 

Kiedy niedługo po wyborze Ojciec Święty przedstawia swój plan 

sekretarzowi stanu kardynałowi Jeanowi Villotowi, ten dyskretnie 

zasięga opinii u swojego przyjaciela Antoinea Wengera, re-

daktora naczelnego dziennika „La Croix" i wybitnego znawcy 
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krajów Europy Wschodniej: „Czy ta rocznica to takie ważne wy-

darzenie?" 

W pierwszej chwili plan ten pozostaje niemal bez echa. 

Przede wszystkim trzeba być Polakiem, pochodzić z Krakowa, a 

najlepiej jeszcze być historykiem, żeby wiedzieć, że biskup 

Stanisław ze Szczepanowa został zabity przez króla Bolesława II 

11 kwietnia 1079 roku, kiedy odprawiał mszę w kościele 

Świętego Michała na Skałce. W podobny sposób w kolejnym 

stuleciu Tomasz Becket padnie pod ciosami siepaczy Henryka II 

Plantageneta w katedrze w Canterbury. W takich samych 

okolicznościach i z tego samego powodu: biskup Stanisław 

również nie chciał, by Kościół stał się narzędziem w rękach 

państwa. Kto ma uszy do słuchania... 

Ten romantyczny pomysł spotykania się polskiego papieża ze 

swymi wiernymi niektórzy wtajemniczeni w ów plan rzymscy 

monsignori przypisują jakiemuś kaprysowi jego uczuciowej na-

tury. Słabo znają Jana Pawła II. Jemu chodzi ni mniej, ni więcej, 

tylko o zrobienie szczeliny w murze totalitaryzmu, którego funda-

menty historyczne i kulturowe są potężne, oraz o wyjście naprze-

ciw temu tak dobrze mu znanemu „Kościołowi milczenia". Kilka 

dni po konklawe, 5 listopada, w Asyżu, dokąd nowo wybrany 

udaje się w pierwszą oficjalną podróż po Włoszech, jakaś 

kobieta, kiedy Jan Paweł II przechodzi obok niej, woła: 

- Nie zapomnij o Kościele milczenia! 

Papież odpowiada bez chwili wahania: 

- Nie ma już Kościoła milczenia, bo on mówi moim głosem. 

Wiele wody upłynęło pod mostami na Wiśle, od czasu gdy 

przywódca partii komunistycznej Władysław Gomułka wiosną 

1966 roku sprzeciwił się temu, by na zaproszenie kardynała 

Wyszyńskiego papież Paweł VI przewodził obchodom tysiąclecia 

chrztu Polski. Jesienią 1978 roku, kiedy Edwardowi Gierkowi, 

następcy Gomułki, przychodzi stawić czoło podobnej prośbie, 

sytuacja jest już inna. Stosunki państwo - Kościół są 

ustabilizowane, a papież jest Polakiem. Trudno zabronić mu 

złożenia wizyty we własnym kraju, zwłaszcza w chwili, gdy 

Polska szczyci się mianem 
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najbardziej liberalnego z krajów bloku socjalistycznego! Co wię-

cej, czy na płaszczyźnie politycznej nie będzie lepiej być 

sprzymierzeńcem tak poważanego rodaka? Od czasu wyboru 

Jana Pawła II Stanisław Kania, odpowiedzialny w Komitecie 

Centralnym za wojsko, milicję i sprawy religijne, stara się 

utwierdzić w tym przekonaniu Edwarda Gierka: 

- Polskę lepiej widać z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie 

niż 

z wyżyn zamku wawelskiego w Krakowie! 

Oznacza to tyle: czyż papież nie będzie teraz większym reali-

stą politycznym, niż był arcybiskup krakowski? Czyż w interesie 

PZPR nie leży, by okazać dobrą wolę? Minister Kazimierz Kąkol, 

delegowany przez swój rząd na ceremonię intronizacji nowego 

papieża (którą transmitowała na żywo polska telewizja - to było 

wydarzenie!), został poproszony o złożenie w Rzymie zupełnie 

otwartej deklaracji, wręcz podkreślającej, że Jan Paweł II będzie 

z radością przyjęty w Polsce. Pod jednym oczywiście warunkiem: 

że data przyjazdu zostanie uzgodniona z rządem... Niestety! Kilka 

dni później sam papież, bez najmniejszych konsultacji z polskimi 

władzami, ogłasza swój zamiar udania się w maju do Krakowa na 

zaplanowane wcześniej uroczystości ku czci świętego Stanisława. 

To nie jest po prostu niestosowne, to niedopuszczalne wyzwanie 

rzucone władzy, jak opisze to później Stanisław Kania: 

- Pierwsza wizyta papieża w Polsce miała się odbyć w celu 

upamiętnienia najostrzejszego konfliktu między Kościołem a pań 

stwem w całych dziejach Polski - było to nie do przyjęcia! 

W wyniku prawdziwej próby sił między przywódcami ko-

munistycznymi i przedstawicielami Kościoła zostaje wypraco-

wany pozorny kompromis: Jan Paweł II przyjedzie nie w maju, 

lecz... w czerwcu. Decyzja ta zostaje zatwierdzona przez Biuro 

Polityczne PZPR w ostatnich dniach stycznia. Oczywiście 

„jednogłośnie", ale wiadomo, że odłam „betonu" partyjnego, 

znajdujący się w mniejszości, wypowiada się zdecydowanie 

przeciwko tej wizycie. To dlatego, że w Moskwie z niepokojem 

obserwuje się owe dziwne akrobacje! Tyle że nie bardzo 

wiadomo, jak przeciwstawić 
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się tej podróży. W końcu Leonid Breżniew telefonuje osobiście 

do Gierka, aby zmusić go do zrewidowania decyzji: 

- Powiedzcie papieżowi, on mądry człowiek, żeby 

oświadczył publicznie, że nie może przyjechać, bo zachorował. 

Za późno. Taka sugestia jest grubiaństwem, a Gierek nie 

może się już wycofać. 

„Trzeba otwierać granice" 

Warszawa, 2 czerwca 1979 roku. Tego dnia Polska jest przy-

strojona wielokolorowymi kwiatami, biało-żółtymi 

chorągiewkami (w barwach Watykanu), biało-czerwonymi 

flagami i setkami tysięcy portretów Ojca Świętego, 

spoglądającymi ze wszystkich balkonów. Kiedy Jan Paweł II w 

geście, który miał stać się tak znany, całuje na lotnisku Okęcie 

swą ojczystą ziemię, nikt nie wie, jak potoczy się ta wizyta. 

Zainteresowanie sięga zenitu. Atmosfera jest napięta, a plotki - 

niezliczone: premier Jaroszewicz miał umrzeć na zawał serca; 

Rosjanie mieli zamknąć - Bóg jeden wie, z jakim mrocznym 

zamiarem - granicę z Polską... 

Co ciekawe, przyjęcie papieża przez warszawian jest 

powściągliwe. Wygląda to tak, jakby te dziesiątki tysięcy ludzi 

zgromadzone wzdłuż pierwszej trasy przejazdu nie miały odwagi 

wykrzyczeć swego entuzjazmu i zadowalały się samym 

uśmiechaniem się albo - co zdarza się często - płakaniem z 

emocji. Nawet zachodni dziennikarze są niepewni w swych 

pierwszych komentarzach. W artykule odredakcyjnym „New 

York Timesa" stwierdza się, że ostatecznie „podróż papieża w 

niczym nie zagraża politycznemu porządkowi w Polsce". Chcąc 

zamknąć materiał przed rozpoczęciem pierwszej mszy na placu 

Zwycięstwa, specjalny wysłannik „France-Soir" wysyła teleksem 

do redakcji depeszę zatytu- 
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łowaną: „Papież nas nabrał". Jego kolega z „Le Figaro" 

przekonuje go do zmiany nagłówka. W samą porę: godzinę 

później jest tam mniej więcej trzysta tysięcy 

rozentuzjazmowanych, szczęśliwych, zdumionych, że jest ich aż 

tylu, warszawian. Nie myślą o tym, że znajdują się w centrum 

stolicy. Plac Zwycięstwa staje się na kilka godzin 

nieprawdopodobną przestrzenią wolności, zwłaszcza kiedy 

słyszą, że ten człowiek w bieli rzuca z uśmiechem na ustach wy-

zwanie reżimowi: 

- Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w 

jakimkolwiek miejscu na ziemi... 

To pierwsza fala oklasków tego dnia. Olbrzymia, przedłuża-

jąca się, niepowstrzymana. Niczym okrzyk wyzwolenia, sygnał, 

że oto wszystko jest możliwe. Następnego dnia papież tak 

przemówi w obecności stu tysięcy warszawskich studentów 

zgromadzonych przed kościołem Świętej Anny: 

- Ja już od wczoraj myślę nad tym, co oznaczają te oklaski. 

[...] Przyszła mi taka myśl (myślę, że przyszła od Ducha  

Świętego) - poczekaj! [...] Bo wcale nie jest takie interesujące to, 

że klaszczą, że biją brawo, tylko kiedy biją brawo! 

Dla ludzi jest to jak objawienie: reżim nie zabił w nich ani 

wiary, ani tożsamości, ani jedności. Prawdziwy wstrząs. Na dro-

dze dziejów zbliża się zakręt. Z dnia na dzień tłumy są coraz 

większe. Szczególnie wielkie rzesze gromadzą się w Gnieźnie, 

kolebce polskiego chrześcijaństwa, w Częstochowie, stolicy kultu 

maryjnego, i w Oświęcimiu, który papież określa mianem 

„Golgoty naszych czasów'. Nigdy wcześniej telefony w tym kraju 

nie łączą tak wielu ludzi! Rekompensuje to niedostatki informacji 

podawanych przez oficjalną prasę: w większości dzienników jest 

to parę linijek zaczerpniętych z suchego komunikatu oficjalnej 

agencji PAP; w „Tygodniku Powszechnym", jedynym piśmie, 

które rzetelnie relacjonuje papieską podróż, informacje zubożone 

są przez złośliwe cięcia cenzorskich nożyc; relacje telewizyjne są 

okaleczone - realizatorzy otrzymali polecenie nie-pokazywania 

planu, na którym byłby widoczny tłum (trzeba 
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podkreślić, że musieli się naprawdę porządnie natrudzić, by wy-

kadrować takie ujęcia...). 

10 czerwca półtora miliona wiernych tłoczy się na krakowskich 

Błoniach. Niezmierzony tłum, który słucha jak w transie powtó-

rzonego w tej homilii dwukrotnie wołania papieża: 

- Trzeba otwierać granice. 

Na olbrzymim podeście o powierzchni sześciuset metrów 

kwadratowych, na którym wzniesiono ołtarz, niektórzy z licznych 

celebransów - są wśród nich kardynał Bengsch z Berlina i kar-

dynał Tomaśek z Pragi - nie wierzą (także oni) własnym oczom i 

uszom. 

Od tygodnia, po każdej mszy coraz bardziej, ludzie budzą się 

do nowego życia. Miliony Polaków, od trzydziestu lat przywykłe 

do mówienia prawdy w gronie rodzinnym lub wśród przyjaciół, a 

do milczenia w sytuacjach publicznych, nabierają świadomości 

własnej liczby i własnej siły. Ileż anonimowych rąk trzymających 

przenośne magnetofony wyciąga się ponad głowami tłumu, aby 

zarejestrować te cenne kazania, które będzie się odtwarzać z kaset 

- tym razem nie ocenzurowane - o których będzie się rozprawiać 

przez całe miesiące w kościołach, w środowiskach i 

stowarzyszeniach religijnych, i w tylu innych miejscach 

„przestrzeni wolności", jaką będzie w tamtym czasie oferował 

Kościół wszystkim odrzucającym komunizm! 

Gdańsk, sierpień 1980 roku 

Castel Gandolfo, niedziela 17 sierpnia 1980 roku. W towa-

rzystwie swego sekretarza Stanisława Dziwisza i gości z Polski 

Jan Paweł II ogląda dziennik telewizyjny stacji RAI. Od trzech 

dni trwa strajk nad Bałtykiem. Cały świat widzi obrazy przed- 
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stawiające robotników w niebieskich drelichach, przyjmujących 

na porannej mszy komunię: na klęcząco, u stóp prowizorycznych 

ołtarzy ustawionych pod gigantycznym napisem „STOCZNIA 

GDAŃSKA IM. LENINA". Kamera ujmuje tych przedziwnych 

rewolucjonistów w ich niebywałym otoczeniu i ukazuje obok ob-

razu Czarnej Madonny z Częstochowy portret Jana Pawła II, 

przyczepiony do kraty bramy numer dwa. 

Spojrzenie Ojca Świętego w Rzymie napotyka nagle jego wła-

sny wizerunek przytwierdzony, niczym wyzwanie, do ogrodzenia 

stoczni. Papież pochyla głowę i na długą chwilę zatapia się w 

rozmyślaniach. Lepiej niż ktokolwiek inny zdaje sobie sprawę ze 

znaczenia tego portretu. Ocenia stawkę toczącej się gry. I jej 

ryzyko. Rzecz jasna, to nie on zainicjował falę strajków. Pierwszą 

ich przyczyną jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej. Ale to 

nie przypadek, że w rok po triumfalnej podróży Jana Pawła II do 

ojczyzny strajki nad Bałtykiem są tak masowe, tak zdecydowane, 

że odbywają się w tak radosnym nastroju. Ze są tak silnie nazna 

czone znamieniem wiary chrześcijańskiej - jest to nowością w 

stosunku do wcześniejszych protestów robotniczych ze 

wschodniego Berlina, Budapesztu, Pragi, Poznania, Gdyni, 

Ursusa, Radomia. Że wreszcie są one tak s o l i d a r n e :  

strajkujący z Gdańska odrzucają pierwszą propozycję ugody z 

rządem, nie chcąc porzucić swoich kolegów z innych regionów; 

na terytorium całej Polski robotnicy i inteligencja organizują się 

w zjednoczoną sieć oporu... 

Jan Paweł II jest zatroskany. Wie, że Polacy igrają z ogniem. 

W pierwszych dniach polskiego kryzysu instrukcje w Rzymie są 

proste: rozwaga i dyskrecja! Radio Watykańskie nie zmienia tonu 

swoich serwisów informacyjnych: bez entuzjazmu, który byłby 

nie na miejscu, bez łatwego prześcigania się w pochwałach! 

Wszyscy pamiętają nieodpowiedzialne posunięcia amerykańskiej 

stacji nadającej z Monachium, Radia Wolna Europa, z roku 1956, 

podczas kryzysu na Węgrzech. 

20 sierpnia Jan Paweł II przerywa milczenie, w którym trwał 

odizolowany w Castel Gandolfo, i przyleciawszy helikopterem 
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do Watykanu, prosi dwadzieścia tysięcy pielgrzymów zebranych 

na placu Świętego Piotra na audiencji generalnej o modlitwę za 

Polskę, a sam błaga Boga o wolność dla religii, bezpieczeństwo 

dla ojczyzny oraz uwolnienie ludu „od wszelkiego zła i 

niebezpieczeństwa". Aluzja jest oczywista. Papież obawia się 

ponad wszystko sowieckiej interwencji. Kiedyś wyjaśnił to w 

jednym z kazań wygłoszonych po zamieszkach w Ursusie i w 

Radomiu: 

- Nie można być lekkomyślnym Polakiem: nasze położenie 

geograficzne jest trudne. 

Tego samego wieczora Ojciec Święty nie powściąga się dłużej 

i pisze skierowany do kardynała Wyszyńskiego list z wyrazami 

poparcia, w którym przywołuje „ciężkie zmaganie się [polskiego 

narodu] o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabez-

pieczenie jego nienaruszalnych praw do własnego życia i 

rozwoju". W Warszawie prymas przeżywa okrutny dylemat: bez 

wątpienia Kościół nie może zdradzić tych pobożnych robotników, 

którzy są również jego owieczkami, ale powinien uczynić 

wszystko, by nie sprowokować tak strasznej interwencji. Od 

czasu stłumienia praskiej wiosny w sierpniu 1968 roku kraje 

socjalistyczne funkcjonują w sposób ściśle określony osobiście 

przez Leonida Breżniewa i nazywany „ograniczoną 

suwerennością". W praktyce oznacza to, że wszelkie polityczne 

odstępstwo w łonie „bratnich państw" stanowi zagrożenie dla 

wszystkich innych i w związku z tym powinno zostać zdławione. 

26 sierpnia w Częstochowie w obecności mniej więcej stu ty-

sięcy pielgrzymów prymas wygłasza bardzo wyważoną homilię, 

w której podkreśla z całą jednoznacznością słuszność żądań 

strajkujących, przemyca w niej jednak - z mnóstwem zastrzeżeń - 

to, na co miały nadzieję władze: zachętę do powrotu do pracy. 

Gierek i Kania zacierają ręce. te słowa wypowiadane przez 

samego Wyszyńskiego są niespodzianką. Partia zaczyna 

rozpowszechniać w całej Polsce najbardziej ugodowo brzmiące 

fragmenty tej homilii: wykorzystuje do tego agencję PAP, ale 

także ważniejsze media zachodnie, teleks i agencję Interpress. 

Nawet polska telewizja pokazuje trzydzieści 
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pięć minut kazania. Coś podobnego nie zdarzyło się nigdy dotąd. 

Partia jednak przesadza. Tekst prymasa został starannie oczysz-

czony z wszystkich sformułowań krytycznych w stosunku do 

władz - do tego stopnia, że nie dowierzający mu robotnicy 

zaczynają uważać, że to fałszerstwo, i ignorują wezwanie 

Wyszyńskiego do przerwania strajku. 

O homilii prymasa napisano wiele. Tak wiele, że często zapo-

mina się o innym szczególe: trzy dni wcześniej przywódca 

strajkujących Lech Wałęsa otrzymuje wsparcie w postaci 

niewielkiej grupy doradców, pochodzących spośród 

największych intelektualistów w kraju. Wśród nich są przede 

wszystkim Tadeusz Mazowiecki, redaktor naczelny miesięcznika 

„Więź", Bohdan Cywiński, dawny redaktor naczelny „Znaku", i 

Andrzej Wielowieyski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Warszawie. Te trzy osoby są bardzo bliskie Ojcu Świętemu. 

Porozumienia gdańskie, podpisane 31 sierpnia na oczach ca-

łego świata, są niezwykłym zwycięstwem, którego konsekwencje 

wykraczają daleko poza ramy trudnych negocjacji robotników z 

ich rządem. Wielu obserwatorów zauważa, że w ciągu piętnastu 

dni ogromnego napięcia na Wybrzeżu i w ważniejszych 

uprzemysłowionych miastach nie ma żadnej ofiary śmiertelnej, 

nie ma nawet rannych, najmniejszego starcia. Niektórzy 

podśmiewali się, słysząc, że stoczniowy komitet strajkowy 

zakazał wnoszenia alkoholu na teren zakładu. Czy to powód do 

żartów? Oczywiście, że nie. 

Doprawdy, niebezpieczne to zwycięstwo. Papież doskonale 

zdaje sobie sprawę, że Kreml nie może zaakceptować 

porozumień z Gdańska: wcześniej czy później jakoś zareaguje. 

Partia komunistyczna mogła, rada nierada, tolerować wiele 

rzeczy: prywatne gospodarstwa rolne, wolność praktyk 

religijnych, ale nie zanegowanie jej „przewodniej roli" w 

społeczeństwie. Tymczasem niezależność związków 

zawodowych zagwarantowana w porozumieniach gdańskich 

tworzy jawne pęknięcie w uświęconym monopolu PZPR na 

prowadzenie polskich spraw. Już następnego dnia po podpisaniu 

porozumień Jan Paweł II na audiencji generalnej przypomina 
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o moralnym prawie Polski do samostanowienia i niepodległości i 

mówi, że modli się, by jego kraj nie padł ofiarą żadnej agresji, 

skądkolwiek miałaby przyjść. 

Jego obawy znajdują potwierdzenie w telegramie gratulacyj-

nym, jaki Leonid Breżniew wysłał do swego „drogiego towa-

rzysza Kani", który 5 września zastąpił Gierka na czele polskiej 

partii: „Komuniści sowieccy uważają was za odważnego bojow-

nika o prawdziwe interesy ludu [...], o wzmocnienie kierowniczej 

roli Partii i o umocnienie roli socjalizmu w Polsce, za osobę głę-

boko przywiązaną do idei proletariackiego internacjonalizmu". 

Innymi słowy: cała wstecz, drogi towarzyszu, i to szybko, bo ina-

czej biada! 

Jan Paweł II potrafi czytać tego rodzaju przemówienia lepiej 

niż jakikolwiek zachodni specjalista do spraw kremlowskich. 

Wie, że nie wróży to niczego dobrego na przyszłość. I nie myli 

się. Ludzie Breżniewa dostają szału. 5 grudnia przywódcy krajów 

Układu Warszawskiego spotykają się w Moskwie i gdyby nie pło-

mienna obrona Stanisława Kani, niewiele brakuje, żeby zapadła 

decyzja o podjęciu interwencji zbrojnej i wprowadzeniu w Polsce 

stanu wyjątkowego. Kania uniknął najgorszego. Jednak rok 

później zostaje zastąpiony przez generała Wojciecha 

Jaruzelskiego, który wobec tego, że interwencja sowiecka jest 

niepożądana, otrzymuje zadanie samodzielnego zaprowadzenia 

porządku w swoim kraju. Misję tę wypełnia 13 grudnia 1981 

roku... 

Stawiać opór czy nie? 

Państwo Watykańskie, 21 grudnia 1981 roku. Stan wojenny 

obowiązuje od ośmiu dni. Tego poniedziałku, krótko po północy, 

Jan Paweł II przyjmuje w progach swego apartamentu biskupa 
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pomocniczego Warszawy i sekretarza generalnego Konferencji 

Episkopatu Polski Bronisława Dąbrowskiego. Obejmuje go i za-

prasza na długą prywatną rozmowę. Wreszcie papież będzie dys-

ponował wiarygodnymi informacjami na temat sytuacji w 

Polsce... 

Ta rozmowa z biskupem Dąbrowskim ma zasadnicze zna-

czenie. Warszawski dostojnik w wielkiej tajemnicy spotkał się z 

Lechem Wałęsą w willi, w której był on przetrzymywany, w po-

bliżu Warszawy. Dąbrowski wie, że przewodniczący Solidarności 

mimo propozycji współpracy oraz wywieranych na niego naci-

sków nie ustąpi. Wyjaśnia papieżowi, że na wystosowaną przez 

Jaruzelskiego propozycję porozumienia Konferencja Episkopatu 

Polski odpowiedziała postawą o wiele bardziej stanowczą niż ta, 

której wyraz dawał prymas Józef Glemp: z punktu widzenia 

Kościoła nie wchodzi w grę dialog ze zbrojną władzą, dopóki 

trwa stan wojenny. 

Po tym spotkaniu Jan Paweł II, dysponując pełną znajomo 

ścią stanu rzeczy, podejmuje zasadniczą decyzję: nie o p u ś c i  

S o l i d a r n o ś c i .  Znak oporu zostanie dany wieczorem 24 grud-

nia, kiedy sam papież zapali w swoim oknie świeczkę, która bę-

dzie płonąć przez całą noc Bożego Narodzenia, podobnie jak nie-

zliczone płomyki innych świec zapalanych na całym świecie. Na 

świadectwo... solidarności. 

Decydując się wesprzeć Wałęsę i jego przyjaciół mimo strasz-

liwego ciosu, który ich spotkał i który na pozór wydawał się defi-

nitywny, Ojciec Święty dokonuje trudnego osobistego wyboru. 

Jest wprawdzie papieżem, a nie zwykłym proboszczem którejś z 

gdańskich parafii czy nawet arcybiskupem krakowskim, to 

prawda. Stawka w tej grze jest jednak, jego zdaniem, zbyt 

wysoka i wykracza daleko poza polskie interesy. Gdyby 

komunistyczne władze wyrównały rachunki z polskim 

społeczeństwem tak, jak to zrobiły we wschodnim Berlinie w 

roku 1953, w Budapeszcie w roku 1956 czy w Pradze w roku 

1968, byłby to koniec nadziei na wyjście z totalitarnego 

koszmaru. Solidarność nie jest tylko związkiem, do którego 

należy dziesięć milionów członków, wyjątkowo potężnym 
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ruchem społecznym. Jest najbardziej wyrafinowaną formą, jaką 

mogła przyjąć masowa opozycja w systemie komunistycznym, 

dowodem, że można zwyciężyć bez rewolucji z bronią w ręku, 

bez rozlewu krwi. Gdyby ta forma działania bez przemocy, „w 

granicach prawa", miała być skazana na klęskę, to w najbliższej 

przyszłości można by było już myśleć tylko o aktach rozpaczy, o 

terroryzmie, o śmierci. Stawka jest ogromna. W równej mierze 

moralna, jak polityczna i znacznie przekracza ramy Polski. Jan 

Paweł II wyjaśnia to z naciskiem w swoim orędziu na audiencji 

wigilijnej dla Polaków: 

- Żeby siły dobra przeważyły [...] nad siłami zła, żeby siły 

spra 

wiedliwości, poszanowania człowieka, miłości Ojczyzny przewa 

żyły nad tymi przeciwsiłami, którymi są nienawiść i zniszczenie, 

zniszczenie fizyczne czy też chociażby zniszczenie moralne. 

Papież patrzy dalej. Angażując się w tę walkę, nie ogranicza 

się do obrony wartości moralnych, powszechnych, które 

ucieleśniał zawieszony związek: solidarności, wolności, 

nieużywania przemocy. Żąda również ocalenia samej organizacji 

Solidarność jako partnera przyszłych rozmów z władzą. Linia 

polityczna została obrana i już się nie zmieni: należy wrócić do 

dialogu między władzą a społeczeństwem, należy odnaleźć drogę 

porozumienia narodowego, które nie byłoby - to oczywiste - 

pozorne. Dialog i porozumienie narodowe: te cele, w owym 

czasie słabo rozumiane, przetrwają i w końcu zatriumfują - ponad 

siedem lat później. 

Już 1 stycznia 1982 roku podczas modlitwy Anioł Pański Jan 

Paweł II uroczyście potwierdza swoje stanowisko wobec dzie-

siątków tysięcy pielgrzymów, wśród których tu i ówdzie 

powiewają transparenty z napisem: „SOLIDARNOŚĆ . Papież 

pozdrawia ich i nawiązując do tej niezwykle aktywnej 

demonstracji, z naciskiem przypomina prawo robotników do 

tworzenia niezależnych związków, do korzystania ze zbiorowych 

i indywidualnych uprawnień: 

- Chodzi o sprawę doniosłą dla dziejów człowieka. 

Tłum odpowiada na słowa papieża gorącymi oklaskami, a on 

dodaje, żeby nie było wątpliwości: 
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- Solidarność należy do współczesnego dziedzictwa ludzi 

pracy w mojej Ojczyźnie. Dziedzictwo to [...] składam [...] w 

skarbcu doświadczeń ludzi pracy na całym świecie. 

Papież nie zaniedbuje też jednak wielkiej polityki. W połowie 

stycznia 1982 roku przemawia jak co roku do korpusu dyplo-

matycznego. To długie przemówienie. Jan Paweł II przypomina 

w nim, że Kościół uważa obronę niepodważalnych praw 

człowieka, ale również nie mniej świętych praw narodów za 

podstawowy cel swojej działalności dyplomatycznej. Obnaża 

publicznie następstwa Jałty: 

- Fakt istnienia podziałów na strefy wpływów, które mogły 

mieć przyczynę w szczególnych i niesprzyjających sytuacjach, 

nie może usprawiedliwiać ich trwania, tym bardziej jeżeli dążą 

one do ograniczenia niezawisłości otoczenia. 

Miesiąc później, 12 lutego, w Madrycie przedstawiciel Stolicy 

Apostolskiej przy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie biskup Silvio Luoni zabija w ten sposób ćwieka swoim 

słuchaczom: „Stolica Apostolska nie odstąpi od swojego obo-

wiązku nawet wtedy, gdyby ta solidarność [innych narodów 

Europy i świata] miała z jakiegokolwiek powodu i w jakikolwiek 

sposób osłabnąć". Nawet gdyby została w tym sama... 

Jak wyjść z „wojny"? 

Warszawa, 16 czerwca 1983 roku, godzina 17 Kiedy Ojciec 

Święty ląduje na warszawskim lotnisku Okęcie, komentatorzy są 

podzieleni: czy papież ma rację, przybywając do Polski 

(oficjalnie z okazji jubileuszu sześćsetlecia sanktuarium w 

Częstochowie), mimo że stan wojenny jeszcze nie został 

zniesiony? Mimo że polski rząd nie pozwolił, by na trasie 

pielgrzymki znalazł się Gdańsk? 
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Mimo że większość przywódców opozycji - wśród nich 

Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk, Jacek Kuroń i 

siedmiuset innych czołowych działaczy Solidarności - znajduje 

się nadal w więzieniach? Czyż nie jest to działanie na korzyść 

generała Jaruzelskiego, któremu tak bardzo potrzeba uznania na 

arenie międzynarodowej? 

Jednak ledwie papież przybył, oświadcza, że nie może osobi-

ście „odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych", i prosi ich, 

„aby duchem byli blisko" niego. I - jakby to nie wystarczyło - 

wspomina o miejscach, „gdzie nie jest [mu] dane przybyć tym 

razem". Czytelna aluzja do Gdańska, gdzie Lech Wałęsa, w 

oczach władz „osoba prywatna", unieruchomiony w swoim 

mieszkaniu przez dziesiątki pilnujących go milicjantów, musi 

oglądać przylot Ojca Świętego w telewizji. 

W rzeczywistości papież zyskał przewagę jeszcze przed wy-

lądowaniem w Warszawie. Przygotowanie podróży w roku 1983 

było bowiem równie ważne jak sama wizyta. W chwili gdy pol-

skiemu społeczeństwu w niespotykanym dotychczas stopniu gro-

ziło zniechęcenie, perspektywa powrotu do atmosfery cudownej 

papieskiej podróży z roku 1979 podziałała jak sygnał, który po-

stawił wszystkich na nogi. Niezliczone spotkania robocze, po-

wstające w najdalszych zakątkach kraju kręgi refleksji duchowej 

były dla wszystkich sposobem wyrażenia oporu i nieustępliwości: 

dla Kościoła - sposobem niesienia ulgi sercom wiernych; dla 

Solidarności - sposobem potwierdzenia, że związek zawodowy 

nadal istnieje; dla wszystkich - sposobem podtrzymywania pło-

mienia nadziei. 

Kiedy papież jedzie w swym papamobilu z kuloodpornymi 

szybami do centrum Warszawy, mimo nakazów zachowania spo-

koju i mimo że oznaczało to osobiste ryzyko, tu i ówdzie daje się 

słyszeć okrzyki; 

- Solidarność! 

Tłum powściąga emocje i gniew. Ludzie wiedzą, jaka jest 

stawka tej podróży. Biskupi i kapłani zgodnie z poleceniem nie 
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przestawali tłumaczyć, że chodzi o pielgrzymkę religijną, a nie o 

manifestację polityczną. Kiedy jednak Ojciec Święty, przyby-

wając do katedry Świętego Jana na warszawskim Starym 

Mieście, wspomina o „gorzkim smaku zawodu, upokorzenia, 

cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, podeptanej godności 

człowieka", tłum nie wytrzymuje. Od pięciuset dni ludzie mają 

ochotę to wykrzyczeć, wywrzeszczeć: 

- So-li-dar-ność! 

Podobnie jest wieczorem 18 czerwca w Częstochowie, gdzie 

skandalicznie zachowujące się służby porządkowe, przeciskając 

się wśród ciasnych rzędów, przeczesują plac i konfiskują nawet 

najmniejsze plakaty, podczas gdy tłum setek tysięcy poruszonych 

do łez młodych ludzi wita papieża wspaniałą owacją: w pewnym 

momencie Ojciec Święty widzi, jak rozwijają się dziesiątki 

transparentów, niejednokrotnie olbrzymich, przemyconych mimo 

milicyjnych rewizji, i błyszcząc niczym światło nowego brzasku, 

pokazują wszystkim to zakazane słowo: „SOLIDARNOŚĆ"! 

Papież odpowie na długą skargę całego ludu - studentów, rol-

ników, robotników, intelektualistów - bardzo precyzyjnie wywa-

żonym kazaniem, wracającym nieustannie do trzech wartości: 

najpierw prawdy, następnie s o l i d a r n o ś c i  (podczas całej po-

dróży papież prowadzi grę słowną, używając słowa „solidarność" 

raz pisanego wielką, innym razem małą literą) - ale przede 

wszystkim zaakcentuje w swej homilii wątek zwycięstwa. A stan 

wojenny nadal obowiązuje - to jawny paradoks: 

- Nie chodzi o zwycięstwo militarne [...] - ale o zwycięstwo 

natury moralnej - mówi na Stadionie Dziesięciolecia 17 czerwca. 

W Częstochowie w niedzielę 19 czerwca już milion ludzi pod 

nosi palce w geście V, geście zwycięstwa, a Jan Paweł II składa u 

stóp Czarnej Madonny na Jasnej Górze jako wotum podziu-

rawiony kulami biały pas, który miał na sobie w dniu zamachu 13 

maja 1981 roku: 

- Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj - mówi 

papież, cytując świętego Pawła. 
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W sposób mniej spektakularny i mniej wówczas rozumiany 

Ojciec Święty podaje również wskazania dotyczące rozwiązania 

kryzysu, apelując o doprowadzenie do dialogu społecznego. Przy 

tej okazji pokazuje, jak bardzo potrafi być precyzyjny: 

- Uwzględniając interesy różnych grup, można doprowadzić 

do 

pokojowego porozumienia przez dialog, poprzez demokratyczne 

przestrzeganie wolności i wypełnianie obowiązków przez wszyst 

kich, dzięki strukturom zapewniającym współuczestnictwo oraz 

dzięki wielorakim instytucjom rozjemczym. 

Za jaką cenę? Dla władz sprawa jest prosta: wystarczy wyma-

zać wszelki ślad po porozumieniach gdańskich. Kościół i 

państwo, afiszując się patriotyzmem, odnalazłyby nowe, a 

zarazem konstruktywne instytucjonalne porozumienie. Po trupie 

Solidarności wprawdzie, ale cóż, było - minęło! Czy Ojciec 

Święty byłby gotów na takie ustępstwo? Pierwsza odpowiedź 

przychodzi 22 czerwca w wielkiej sali Zamku Królewskiego, 

kiedy generał Jaruzelski bada poparcie papieża dla Wałęsy: 

- Czy Wasza Świątobliwość naprawdę chce widzieć się z tym 

człowiekiem? 

Jan Paweł II odpowiada bez mrugnięcia okiem: 

- Tak, chcę się z nim widzieć. 

Po chwili milczenia Jaruzelski się zgadza: 

- Niech więc tak będzie. 

Tym wszystkim jednak, którzy jeszcze mają wątpliwości co do 

determinacji papieża, spektakularną odpowiedź przyniesie 

incydent, który wydarzy się tuż po jego powrocie do Rzymu. 

Komentując prywatne i wymagające nie lada akrobacji spotkanie 

Ojca Świętego z Lechem Wałęsą w szałasie w Dolinie 

Chochołowskiej w sercu Tatr, zastępca redaktora naczelnego 

„LOsservatore Romano" don Virgilio Levi publikuje w wydaniu z 

24 czerwca tekst odredakcyjny, w którym tłumaczy, że papież 

poświęcił przywódcę Solidarności, by móc realizować ważniejsze 

i bardziej konieczne wyzwania, jakie stawiał dialog z władzą. 

Zwykła gafa? Świadome działanie, mające na celu wprowadzenie 
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w błąd? Artykuł nosi tytuł Chwała poświęconemu. Ojciec Święty, 

niezadowolony, reaguje natychmiast: Levi zostaje zwolniony 

kilka godzin po opublikowaniu artykułu! 

Gorbaczow zmienia status quo 

Czerwiec 1987 roku, Warszawa, Poznań, Łódź... Wydaje się, 

że historia się powtarza. Te tysiące wiernych w różnym wieku, 

napierających na te same metalowe barierki, intonujących te same 

śpiewy na trasie przejazdu Ojca Świętego, stojącego w swoim 

papamobilu. Te całe parafie idące nocą za swoimi proboszczami, 

sztandarami i krzyżem trzymanym wysoko i mocno, z plecakami 

wypełnionymi prowiantem i tu i ówdzie starannie ukrytym 

transparentem. Te lasy wyciągniętych rąk z palcami ułożonymi w 

znak V, pokazujących ten symbol zwycięstwa pod nosem milicji, 

i te hasła, tak szybko się rodzące i gasnące w anonimowym 

tłumie: „Solidarność! Lech Wa -łę-sa!". Znowu te ogromne rzesze 

wokół gigantycznych ołtarzy, te zastępy w albach i welonach, w 

sutannach i milicyjnych mundurach. Znowu te homilie 

wygłaszane znanym głosem, dźwięcznym i o scenicznej dykcji, 

zachęcające Polaków, by zachowali nadzieję, a rządzących, by 

respektowali prawa człowieka... 

A jednak kilka miesięcy wcześniej historia zmieniła bieg. 13 

stycznia 1987 roku generał Jaruzelski został bowiem przyjęty w 

Watykanie przez papieża. Spotkanie trwało siedemdziesiąt minut. 

„Niewątpliwie historyczna wizyta" - według słów samego pa-

pieża - zaledwie po pięciu latach od wprowadzenia stanu wojen-

nego, kiedy ważniejsze kraje zachodnie nadal stronią od generała 

w ciemnych okularach. 

Ci dwaj ludzie zaczynają się poznawać. Były uczeń księży 

marianów wciąż nosi swoje przyciemnione okulary, przestał już 

jednak 
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trząść się z przejęcia w obecności urzędującego papieża, jak pod-

czas ich pierwszego spotkania w czerwcu 1983 roku. Od tej 

chwili rozmowa toczy się między Polakami odpowiedzialnymi za 

przyszłość ojczyzny i podzielającymi przekonanie, że obecny 

stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność, że trzeba 

koniecznie ponownie uruchomić zablokowane procesy. Zarówno 

bowiem papież, jak i jego gość mają podstawy, by zauważyć, że 

w Moskwie dokonuje się coś ważnego: nowy władca na Kremlu 

Michaił Gorbaczow najwyraźniej zdecydował się zmienić status 

quo - i w ZSRR, i w Europie. Trzy miesiące wcześniej Jan Paweł 

II i Jaruzelski czytali opublikowany przez krakowski „Tygodnik 

Powszechny" zdumiewający artykuł Andrzeja Drawicza, 

specjalizującego się w tematyce sowieckiej, na temat nadziei na 

zmiany w Moskwie. Niewykluczone, że właśnie nadeszła chwila, 

by podjąć pewne ryzyko. 

Solidarność jest nieobecna na polskiej scenie. Jedynymi stro-

nami są państwo i Kościół. W takim stanie rzeczy, mając na uwa-

dze przyszłe „narodowe pojednanie", obie te instytucje muszą 

pójść na pewne ustępstwa. Generał obiecuje, że „jeśli wizyta 

potoczy się dobrze", podejmie skuteczne działania w kierunku 

zapoczątkowania pluralizmu politycznego i prawdziwe rozmowy, 

do których zostanie włączone społeczeństwo. Papież z kolei też 

trochę ustępuje - rzecz nieczęsta - i zapewnia, że Watykan będzie 

mógł nawiązać formalne stosunki dyplomatyczne z polskimi 

władzami. Podczas papieskiej pielgrzymki będzie się nawet 

słyszało w komentarzach pochwały za poszanowanie racji stanu i 

socjalistycznych zasad państwowych. Wielkie pojednanie, o 

którym marzyła kadra kierownicza partii i znaczna część 

episkopatu, wreszcie, być może, zostało zapoczątkowane. 

A jednak sama papieska podróż przybiera inny obrót. Już w 

Tarnowie papież wskazuje na zamordowanego przez Służbę 

Bezpieczeństwa księdza Popiełuszkę jako wzór dla kapłanów 

XXI wieku. W Gdyni przeprowadza szczegółową egzegezę słowa 

„solidarność", którą umieszcza na płaszczyźnie międzyludzkiej 
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i międzynarodowej. Podczas całej swej pielgrzymki Jan Paweł II 

nieustannie powraca do konieczności poszanowania praw czło-

wieka. Na Westerplatte, gdzie oddano pierwsze strzały armatnie 

podczas drugiej wojny światowej, w porannej homilii wzywa 

młodych do o p o r u! To prawdziwy cios dla władz, które 

oczekiwały, że na tym symbolicznym miejscu Ojciec Święty 

wygłosi ugodowe przemówienie na temat pokoju. 

W Gdańsku papieskie słowa porywają ludzi niczym szeroko 

rozlana rzeka. Na terenie dawnego lotniska, które zamieniono w 

wielkie osiedle bloków mieszkalnych Zaspa (właśnie tam, przy 

ulicy Pilotów, mieszkał Lech Wałęsa), gromadzi się ponad pół-

tora miliona ludzi. Ludzkie morze, które w środku mszy zaczyna 

skandować: 

- So-li-dar-ność! Solidarność! 

To robi wrażenie, także na górującym nad oceanem wiernych 

papieżu, stojącym na dziobie gigantycznego ołtarza o wysokości 

trzydziestu sześciu metrów, zbudowanego w kształcie łodzi, któ-

rej czuje się trochę kapitanem. Prosto z mostu, bez teologicznej 

sofistyki Jan Paweł II żąda realizacji porozumień gdańskich i 

przywrócenia rozwiązanego związku: 

- Ludzie pracy, środowiska pracy na całym świecie, dziękuję 

wam, żeście podjęli tę [...] szlachetną walkę - woła Jan Paweł II 

z wysokości swego niesamowitego statku, zwieńczonego trzema 

krzyżami, oddalonymi zaledwie o parę mil morskich od trzech 

ukrzyżowanych kotwic, które górują nad stocznią Lenina. 

Lech Wałęsa, który spotkał się z papieżem w cztery oczy 

przed mszą i przyjął z jego rąk komunię podczas tej niezwykłej 

celebracji, oświadcza nacierającym na niego dziennikarzom: 

- Naładowałem swoje akumulatory! 

W dniu wyjazdu Ojca Świętego, 14 czerwca, oczekujący w 

ulewnym deszczu na jego pożegnanie dygnitarze zaczynają się 

niecierpliwić. Z samego rana papież udał się na chwilę skupienia 

do grobu Jerzego Popiełuszki, położonego na obwieszonym 

transparentami terenie kościoła Świętego Stanisława Kostki. Nie 

to jednak jest 

253 



powodem opóźnienia. W ostatniej chwili generał Jaruzelski zaży-

czył sobie bowiem jeszcze jednego spotkania ze swym gościem -

już na lotnisku. Generał tłumaczy papieżowi, że potraktował re-

żim ze zbytnią surowością. Że posunął się za daleko, nawiązując 

do porozumień gdańskich i broniąc Solidarności. Ze nie wywiązał 

się z umowy. Po pięćdziesięciu pięciu minutach wzburzonej roz-

mowy w cztery oczy Jan Paweł II zakończył stwierdzeniem tyleż 

łagodnym, co stanowczym: 

- Ja jedynie przytaczałem artykuły waszej własnej konstytucji. 

Trzeba będzie jeszcze blisko dwóch lat - i poparcia ze strony 

Gorbaczowa - aby wprowadzić w życie to „narodowe 

pojednanie", tak mało przystające do komunistycznej doktryny. 6 

lutego 1989 roku przy historycznym Okrągłym Stole ustawionym 

w wielkiej sali pałacu Radziwiłłów w Warszawie, przed 

kamerami telewizji całego świata, po prawej ręce Jaruzelskiego 

zasiada, by współprzewodniczyć obradom, obok ministra 

Kiszczaka... Lech Wałęsa, wreszcie uznany za rzecznika polskiej 

opozycji. Stawką tych negocjacji, bezprecedensowych w środ-

kowe; i wschodniej Europie, jest uczestnictwo związku 

zawodowego Solidarność w „przymierzu narodowym" - tylko ono 

może wyprowadzić kraj z tarapatów politycznych, 

ekonomicznych i społecznych. Właśnie o to zabiega papież od 

ponad sześciu lat. 

Ponowna legalizacja Solidarności została ostatecznie 

osiągnięta 17 kwietnia. Przedstawiciele związku kandydują 

masowo w wyborach do Zgromadzenia Narodowego 4 i 18 

czerwca. Po zwycięstwie wyborczym Solidarności 24 sierpnia 

jeden z jej rzeczników zostaje wezwany do utworzenia w 

Warszawie niekomunistycznego rządu. To Tadeusz Mazowiecki, 

jeden z najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. 
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Siatka bułgarska 

Kto stał za próbą zamachu na 

Jana Pawła II w roku 1981? 



Tajemnicą w ludzkich wymiarach pozostał zamach. Biskup 

Stanisław Dziwisz, Lublin, 13 maja 2001 

Rzym, plac Świętego Piotra, 13 maja 1981 roku. Dochodzi 

godzina 17. Na lewo od bazyliki, za Bramą Dzwonów, Jan Paweł 

II wsiada do dużego otwartego jeepa w towarzystwie swojego 

sekretarza Stanisława Dziwisza, kamerdynera Angela Gugela i 

przydzielonych mu kilku odpowiedzialnych za jego 

bezpieczeństwo policjantów w cywilu. Kierowcą jeepa jest 

Sabatino Baglioni. Rutyna. 

Jak w każdą wiosenną środę tłum wypełnia przestrzeń za-

mkniętą kolumnadą Berniniego w oczekiwaniu na audiencję ge-

neralną na świeżym powietrzu. Polski papież uwielbia te coty-

godniowe spotkania w pielgrzymami z całego świata. Stały się 

one dla niego okazją do pogłębionych katechez, dlatego znalazły 

swoje stałe miejsce w i tak już wypełnionym programie. Tego 

dnia w południe papież jadł obiad ze swym przyjacielem 

Jerómeem Lejeuneem, słynnym francuskim genetykiem; 

poprzedniego wieczoru przyjął delegację z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, z którą omawiał sytuację w Polsce; za chwilę 

miał zamiar zainaugurować cykl rozważań poświęconych 

nauczaniu społecznemu Kościoła z okazji dziewięćdziesiątej 

rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum novarum... 

Kiedy biały jeep pojawia się na placu, ponad dwadzieścia 

pięć tysięcy osób wiwatuje z entuzjazmem, powiewają chustki i 

czapki. Wokół okrzyki radości, wołania we wszystkich językach 

świata, pieśni. Samochód powoli przesuwa się wzdłuż rzędów 
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wiernych po dokładnie wytyczonej i odgrodzonej drewnianymi 

barierkami okrężnej trasie. Człowiek w bieli, wyprostowany, 

trzyma się mocno balustrady jeepa i prawą ręką błogosławi 

zebranych. Wychyla się uśmiechnięty, dotyka wyciągniętych 

dłoni, kiwa głową. Czasem bierze w ramiona jakieś małe dziecko, 

przytula je i oddaje matce. Ten wysportowany papież, któremu 

najwyraźniej nie dokucza upał, ma niespożyte siły i odporność. 

Otaczający samochód szwajcarscy gwardziści i włoscy poli-

cjanci przeznaczeni do papieskiej ochrony przyglądają się zebra-

nym wokół ludziom, nie dostrzegając, że w odległości kilku 

metrów wmieszani w radosny tłum dwaj uzbrojeni mężczyźni 

spokojnie czekają na właściwą chwilę, by zabić Ojca Świętego. 

Mehmet Ali Agca, w szarej marynarce i białej koszuli, ustawił się 

w pobliżu barierki w drugim rzędzie pielgrzymów i ściska w 

dłoni browninga 9 milimetrów wsuniętego do kabury, którą ma 

przewieszoną przez pierś. Dwadzieścia metrów za nim, w pobliżu 

fontanny, Orał Celik, niski człowiek w skórzanej bluzie, dżinsach 

i trampkach, szykuje na papieża berettę 7,65 i schowany w 

woreczku granat zaczepny. Ci dwaj ludzie długo badali teren, 

wiedzą, co robią. Przy Via di Porta Angelica zaparkowali forda 

taunusa, przy którym bez trudu mieli się później spotkać, 

korzystając z ogólnej paniki, jaka niechybnie wybuchnie po ich 

zbrodniczym czynie... 

Godzina 17.17. Kończąc pierwsze okrążenie, papież dociera 

do miejsca, gdzie stoją dwaj zabójcy, na wysokości Bramy 

Spiżowej. Agca powoli podnosi pistolet i dwukrotnie pociąga za 

spust z odległości trzech metrów. Celik, z większej odległości, 

strzela raz. W jednej chwili podrywają się setki gołębi. Jan Paweł 

II chwieje się w jeepie i opiera na swym sekretarzu, który od razu 

pojmuje: papież został ranny! 

- Gdzie? - pyta po polsku. 

- W brzuch - odpowiada papież z grymasem bólu. 

- Czy bardzo boli? -

Tak. 
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W rzeczywistości Ojciec Święty został raniony w brzuch, w 

prawy łokieć i w palec wskazujący lewej ręki. Wśród krzyków i 

zamieszania kierowca jeepa gwałtownie przyspiesza, by dotrzeć 

do karetki pogotowia zaparkowanej pod kolumnadą. Ambulans 

ten nie ma jednak wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia 

reanimacji i trzeba przenieść papieża do drugiej karetki, która 

rusza na sygnale do szpitala Gemellego (sam papież życzył sobie, 

by w razie konieczności leczono go w szpitalu, jak zwykłych lu-

dzi, a nie w Pałacu Apostolskim). 

Szpital Gemellego, prywatna lecznica z tysiącem ośmiuset 

łóżkami, jest położony w odległości sześciu kilometrów od placu 

Świętego Piotra, a jest to pora, kiedy biura i urzędy kończą pracę. 

Mimo korków pokonanie tej trasy zajmuje karetce zaledwie 

osiem minut - prawdziwy wyczyn. W drodze towarzyszy 

papieżowi jego osobisty lekarz, doktor Buzzonetti, a także 

sanitariusz. Nachylony nad Ojcem Świętym Stanisław Dziwisz 

słyszy, jak wypowiada on słowa przypominające modlitwę: 

- Maryjo, Matko moja... Jezu... 

Potem papież traci przytomność. Wszyscy są sparaliżowani 

strachem. Jan Paweł II umiera. 

Na placu Świętego Piotra przerażenie ustępuje miejsca 

osłupieniu. Policjanci kursują tam i powrotem. Na miejscu 

zamachu dwie amerykańskie turystki, Rosę Hall i Ann Odrę, 

zostały ranione przez jedną z morderczych kul. Kolejne karetki 

przewożą je do szpitala. Celik uciekł; Lowell Newton, 

Amerykanin pracujący dla telewizji ABC, widział go wyraźnie, 

trzymającego jeszcze w ręku pistolet, jak znika w tłumie. 

Natomiast Ali Agca nie może przyłączyć się do swego wspól-

nika: malutka zakonnica, cała w czerni, siostra Letizia, z furią ła-

pie go za ramiona, wytrąca mu broń z ręki i krzyczy: 

- To ty! To ty! 

Wtedy jeden z towarzyszących papieżowi policjantów w cy-

wilu przygważdża młodego człowieka do ziemi, a w dalszym 

jego 
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obezwładnieniu pomagają mu natychmiast carabinieri z 

pobliskiego komisariatu i agenci Vigilanzy. Tajemniczy 

zamachowiec, szamoczący się jak szalony, już nie ucieknie. 

Kim jest Ali Agca? 

Mehmet Ali Agca jest Turkiem. Urodził się na ubogim 

przedmieściu Malatyi leżącej w samym sercu Anatolii, na 

północny zachód od Kurdystanu. Dziesięcioletni Mehmet został 

osierocony przez ojca alkoholika. Był najstarszym z trojga 

rodzeństwa: brat miał na imię Adnan, a siotra - Fatima. Matka nie 

była w stanie dbać o potrzeby dzieci. Nędza i przemoc zamiast 

wykształcenia. Zaniedbane dzieci z tego regionu stanowią 

niewyczerpane źródło narybku dla ekstremistów, terrorystów i 

mafii, którzy mnożą się w ówczesnej Turcji. 

Wielu młodych ludzi zostaje zwerbowanych do organizacji 

młodzieżowych związanych z mitem Ergenekon, szarej wilczycy, 

która zrodziła chwalebny naród turecki. Należą do nich Ali Agca 

i jego kolega Orał Celik. Przyjęci oficjalnie w wieku dziewiętna-

stu lat na studia ekonomiczne w Stambule, otrzymują zakwatero-

wanie, wyżywienie, uzbrojenie i wyszkolenie strzeleckie od orga-

nizacji Szarych Wilków. Siatkę tę finansują w zamian za drobne 

przysługi ojcowie chrzestni miejscowej mafii. Agca i Celik - 

który zabił już na zlecenie nauczyciela liceum - zgadzają się na 

przykład zabić demokratycznego dziennikarza Abdiego 

Ipekciego, redaktora naczelnego pisma „Milliyet'. Robią to 31 

stycznia 1979 roku za sumę dwudziestu siedmiu tysięcy dolarów. 

Ali Agca, który uciekł po tym morderstwie, zostaje w końcu 

aresztowany, a następnie osadzony w więzieniu Kartal Maltepe... 

z którego Orał Celik i Szare Wilki 25 listopada spokojnie go 

uwalniają przy ewidentnym współudziale służb więziennych. 

Następnego dnia dziennik 
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„Milliyet" otrzymuje list od Ali Agcy z zapowiedzią, że zamierza 

zabić papieża Jana Pawła II, który niedługo ma odwiedzić 

Turcję. Fotografia Agcy pojawia się we wszystkich gazetach. 

Siły porządkowe zostają postawione w stan najwyższej 

gotowości. Jednak żaden dramat nie kładzie się cieniem na 

papieskiej podróży. Incydent zostaje szybko zapomniany. 

Agca jest zbiegiem. Dysponując fałszywym paszportem, prze-

dostaje się najpierw do Iranu, który jest ogarnięty właśnie rewo-

lucją islamską. W Turcji sąd wojskowy w Stambule wydaje na 

niego wyrok śmierci. Jednak towarzyszący mu Celik powie póź-

niej: „Pogrążony w kompletnym chaosie Iran nam nie odpowia-

dał". Mafijni wspólnicy wysyłają ich wówczas do Europy. Szare 

Wilki są ściśle powiązane z przemytem rozmaitych zakazanych 

towarów, który przenika do Europy przez sąsiednią Bułgarię: 

ciężarówki wypełnione bronią z Niemiec do Turcji, walizki 

narkotyków z Turcji do Niemiec. O ochronę Agcy dba zwłaszcza 

jeden z przemytników, Abuzer Ugurlu, który daje mu też numery 

telefonów do wszystkich potrzebnych łączników. 

Zaopatrzony w indyjski paszport, dostarczony mu przez turec-

kie tajne służby (w równym stopniu powiązane z przemytnikami, 

co ze skrajnie prawicowymi partiami), Agca przekracza granicę 

turecko-bułgarską i zatrzymuje się w Sofii, która jest obowiązko-

wym przystankiem na wszystkich szlakach przemytniczych 

między Wschodem i Zachodem. Przebywa w Witoszy, 

luksusowym hotelu międzynarodowej lewicy, zbudowanym w 

latach siedemdziesiątych, kiedy Bułgarom nie brakowało 

pieniędzy. Spotykają się tam biznesmeni, nielegalni handlarze, 

mafiosi, przemytnicy, najemne zbiry, podejrzani informatorzy, 

najrozmaitsi szpiedzy i agenci. Właśnie w pokoju 911 w hotelu 

Witosza Ali Agca spotyka „kupca" o nazwisku Omer Mersan, 

Turka pochodzenia abchazkiego, przyjaciela Ugurlu, który dba, 

by niczego mu nie zabrakło. 
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Tajemnica zabrana do grobu 

Pewnego dnia Mersan przedstawia Agcy ważną osobistość: 

Bekira Celenka. To gruba ryba. Przesłuchiwany w sprawie zama-

chu na papieża Ali Agca ujawni, że to Celenk dostarczył mu 

pieniądze i broń potrzebne do zabicia papieża. Nikt nigdy nie 

dowie się, jak było naprawdę: po pierwsze, uznano w końcu, że 

Agca mówi, co mu przyjdzie do głowy; po drugie, 14 

października 1985 roku Celenk zmarł w więzieniu w Ankarze, a 

powodem śmierci był tajemniczy zawał serca. Zabrał tym samym 

do grobu być może jedną z największych współczesnych 

tajemnic. 

31 sierpnia 1980 roku, posługując się nowym tureckim pasz-

portem wystawionym na nazwisko Faruk Ozgun, Agca wyjeżdża 

do Jugosławii, skąd uda się do Niemiec. Tam nawiązuje kontakt z 

potężną Federacją Tureckich Idealistów, ważną siatką tureckich 

emigrantów, kierowaną przez Musę Serdara Celebiego, powią-

zanego, jak tureckie służby specjalne, z tymi samymi mafiosami i 

tymi samymi skrajnie prawicowymi partiami. Jedną z nich jest 

MHP (Narodowa Partia Czynu), założona przez działacza poli-

tycznego Alparslana Turkesa - jego zwolennicy mówią na niego 

„Basbug" - „wódz". 

Siatki te ze szczególną uwagą śledzą, co się dzieje w Turcji: 

przy wsparciu CIA i przy kompletnym braku reakcji ze strony 

KGB w Ankarze władzę przejął właśnie generał Evren, mając 

zamiar zaprowadzić nieco porządku w kraju, który codziennie 

zżera rak terroryzmu ze strony skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. 

Rzadko kiedy wojskowy zamach stanu wzbudzi równie mało 

oburzenia zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie: zdaniem 

reszty świata nadszedł czas, by Turcja wyszła z anarchii. 

Wszyscy przemytnicy muszą teraz poczekać. Agca zostaje 

wysłany w podróż na koszt organizacji: odwiedza ponad 

sześćdziesiąt miejsc, głównie w zachodniej Europie. Zatrzymuje 

się w Zurychu (Szwajcaria), Como (Włochy), Lucernie 

(Szwajcaria), Mediolanie 
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(Włochy), Al-Hammamet (Tunezja), Palermo (Sycylia), skąd w 

połowie grudnia przyjeżdża do Rzymu, by spędzić tu kilka 

miesięcy - w hotelu Liguria, w hotelu Archimede, w pensjonacie 

Isa - po czym znów jedzie do Mediolanu, Zurychu i Wiednia, 

gdzie młodzi ludzie kupują browningi u handlarza bronią Grill-

mayera. 

Znana jest niemal cała marszruta Agcy: Zurych (hotel 

Sheraton, następnie hotel Ruetli), Rzym (hotel Archimede), 

Perugia (Hotel Pocztowy), gdzie zapisuje się na kurs włoskiego 

dla obcokrajowców, Rzym (hotel Torino), Mediolan (gospoda 

Aosta), a następnie... piętnastodniowe wakacje w Palma de 

Mallorca (hotel Flamboyant)! Ponownie odnajdujemy jego ślad 

w Mediolanie 9 maja, a potem znowu w Rzymie, gdzie spotyka 

się z dawnym wspólnikiem Orałem Celikiem. 13 maja udaje się z 

nim na plac Świętego Piotra, by zamordować papieża. 

W trakcie swoich chaotycznych wędrówek Ali Agca spotykał się 

z członkami tureckiej siatki. Z przemytnikami, bojownikami, 

„idealistami". Jeden z nich dał mu broń, inny pieniądze. Jednak 

w jaki sposób w tym mafijnym galimatiasie ustalić dokładnie, kto 

kazał mu wrócić do dawnego pomysłu zabicia Jana Pawła II? 

Komu zbrodnia przyniosła korzyść? 

Już nazajutrz po zamachu z 13 maja 1981 roku w mediach i 

agendach rządowych na całym świecie mnożą się najbardziej 

dziwaczne spekulacje. Zatrzymany młody mężczyzna od razu za-

czyna plątać się w chaotycznych, sprzecznych i szalonych zezna-

niach. Mówi, że jest Chilijczykiem, potem, że nie jest 

obywatelem żadnego państwa, a w końcu oświadcza, że jest 

„największym tureckim terrorystą". Bardzo szybko zostaje 

ustalone, że nazywa się 
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Mehmet Ali Agca, że ma dwadzieścia trzy lata, że jest poszuki-

wany przez Interpol i że już dwa lata wcześniej chciał zabić pa-

pieża. Jest typem egzaltowanym. Czy działał sam? Tego nie wia-

domo. Czy jest narzędziem jakiegoś międzynarodowego spisku? 

Zagadka. 

Najbliższą i najczęściej spotykaną - bo najbardziej logiczną - 

hipotezą jest działanie KGB. Wśród mieszkańców Europy 

Wschodniej nikt nie ma zresztą co do tego wątpliwości: to oczy-

wiste, że Kreml postanowił zmusić tego słowiańskiego papieża do 

milczenia. Przecież to on rozpalił Polskę podczas swojej podróży 

apostolskiej z czerwca 1979 roku, to on dodawał otuchy 

Solidarności od czasu porozumień gdańskich z lata 1980 roku, to 

on wygłaszał wywrotowe przemówienia do wszystkich katolic-

kich wspólnot bloku komunistycznego, w tym także do 

Ukraińców i Litwinów! 

W Moskwie na Łubiance KGB ma powody do niepokoju. To 

prawda, że Ali Agca przebywał w Bułgarii i że tamtejsze tajne 

służby znane są z bliskiej współpracy ze swoimi sowieckimi 

kolegami. Już 25 maja 1981 roku Sowieci przekazali zresztą 

Bułgarom formalną i ściśle tajną instrukcję: w obliczu rozpętania 

zachodniej propagandy antykomunistycznej należy podjąć 

wszelkie kroki dla odparcia tych niedorzeczności! 

W rzeczywistości na Zachodzie nie ma żadnego „rozpętania 

propagandy" - jest nawet przeciwnie: wprawdzie kilku dawnych 

wojujących antykomunistów, między innymi Henry Kissinger, 

udziela się nierozważnie w mediach, ale prezydent Ronald 

Reagan i rząd amerykański - skądinąd trudno ich podejrzewać o 

zażyłe stosunki z „imperium zła" - dają dowód rzucającej się w 

oczy ostrożności w stosunku do tego wydarzenia. Latem 1981 

roku przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR, sekretarz 

generalny KC KPZR Leonid Breżniew jest już umierający, a 

wszystko wskazuje na to, że jego następcą będzie Jurij 

Andropow, szef KGB. Podsycanie hipotezy o zleceniu zamachu 

przez KGB oznaczałoby wskazanie imiennie na przyszłego 

władcę Związku Radzieckiego 
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- ze wszystkimi konsekwencjami, jakie mogłoby to mieć dla sto-

sunków Wschód - Zachód! 

Temat ten ekscytuje, ale w ukryciu. W kuluarach służb spe-

cjalnych, w kartotekach wywiadu, gdzie ciągle trafia się na coś, 

co wspiera jakąś tezę albo tezę jej przeciwną. W kręgach 

zadeklarowanych antykomunistów, gdzie zamach ten dostarcza 

historycznego, być może decydującego argumentu przeciwko 

obrońcom haniebnej ideologii. Również w redakcjach 

prasowych, gdzie mówi się, że tego rodzaju gorące doniesienie - 

dowód na udział KGB w zamachu na papieża - byłoby warte 

całego złota świata. 

Czasami te trzy kręgi nakładają się na siebie. 16 sierpnia 1982 

roku na łamach „Readers Digest", pisma o największym 

nakładzie na świecie, ukazuje się sensacyjny artykuł 

zatytułowany: „Kto chce zabić papieża?". Jego autorka Claire 

Sterling, z kręgu waszyngtońskich antykomunistycznych think 

tanków, pracowała z Paulem Henzem, szanowanym 

korespondentem CIA w Ankarze. Z przekonaniem rozwija tezę o 

Bulgarian connection: nie, Agca nie jest samotnie działającym 

fanatykiem, to zabójca zwerbowany przez bułgarskie tajne 

służby, za którymi widocznie zarysowuje się sowiecki „wielki 

brat". Wątek ten podejmie film dokumentalny stacji NBC, 

wyemitowany 12 września 1982 roku, a potem bestseller wydany 

w Nowym Jorku w roku 1983: The Times ofthe Assassins. 

Paradoksalnie proces prowadzony przez włoski wymiar spra-

wiedliwości przeciwko Agcy dał argumenty Claire Sterling oraz 

tym wszystkim, którzy tropią ślady mogące dowodzić, że Turek 

jest tylko narzędziem międzynarodowych spiskowców: 24 wrze-

śnia 1981 roku, po dwóch miesiącach dochodzenia, dwóch dniach 

posiedzenia i siedmiu godzinach obrad, rzymski sąd przysięgłych 

skazał na dożywotnią karę ciężkiego więzienia „fanatyka 

politycz-no-religijnego, cierpiącego na manię wielkości", 

winnego „próby zabójstwa głowy państwa". Sprawa zostaje 

zamknięta. 

Jednak kto mógł uwierzyć, że tak szybka procedura wystarczy 

do dokładnego zbadania tej niesłychanej zbrodni? Trzeba było 

trochę poczekać: kilka tygodni później w prasie na całym świecie 
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ukazują się sensacyjne doniesienia o nowych zeznaniach Alego 

Agcy, które złożył w więzieniu w Ascoli Piceno. Obaliły one 

ustalenia z pierwszego procesu. W listopadzie 1981 roku rzymski 

sędzia Ilario Martella zleca dodatkowe śledztwo. 

Dokumentacja rośnie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. 

Każda kolejna informacja prowadzi na nowe szlaki: amerykań-

skie tajne służby, loża masońska P2, skandal związany z Banco 

Ambrosiano, który plami dobre imię Watykanu, Czerwone 

Brygady itd. Sędzia Martella całymi miesiącami konfrontuje ze 

sobą te informacje, przesiewa wszystkie wskazówki. Na próżno. 

Tajemnica Antonowa 

W maju 1982 roku dokonuje się pierwszy nagły zwrot: bied-

nemu sędziemu udaje się wreszcie spisać pierwsze prawdziwe 

zeznania Agcy. Czy terrorysta zrozumiał, że tym razem nikt nie 

przyjdzie wydostać go z celi, jak to było niedawno w Stambule? 

Wpływ na niego ma na pewno zbliżające się głosowanie nad 

ustawą dotyczącą „skruszonych winowajców", o której mówili 

mu w więzieniu niektórzy z odwiedzających, zwłaszcza kapelan 

więzienny ojciec Santini. Ustawa ta obiecuje istotne złagodzenie 

wyroków dla skazanych, którzy wydają wspólników. Agca zatem 

ich wydaje. Mówi o swoich kontaktach. Są to: Omer Mersan, 

Musa Cerdar Celebi, Bekir Celenk i inni. Sędzia Martella 

uzupełnia swoją kolekcję tureckich przemytników, lepiej lub 

gorzej znanych już wcześniej policji. 

Nagle 29 października w biurze sędziego dokonuje się drugi 

zwrot. Ali Agca sam z siebie ujawnia, że owszem, był narzędziem 

w ręku tajnych służb bloku wschodniego. Nareszcie! Przez trzy 

tygodnie z upodobaniem opowiada, że to rzeczywiście w Sofii 

otrzy- 
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mał paszport i instrukcje, że do swej zbrodni został przygotowany 

właśnie przez bułgarskich agentów. Rozpoznaje ich na zdjęciach, 

długo opisuje ich zwyczaje i mieszkania, zna ich nazwiska szpie-

gowskie, potrafi nawet podać ich numery telefonów. 

W czwartek 25 listopada 1982 roku sędzia Martella każe 

aresztować w miejscu zamieszkania trzydziestopięcioletniego 

Sergieja Antonowa, dyrektora do spraw przeładunków w 

bułgarskich liniach lotniczych Bałkan Air. Dwaj inni podejrzani, 

Todor Ajwazow, kasjer ambasady Bułgarii w Rzymie, i Żeliu 

Wasiliew, zastępca bułgarskiego attache wojskowego, są na 

wakacjach w Sofii. Ajwazow właśnie wybiera się w drogę 

powrotną do Rzymu. Ostrzeżony w ostatniej chwili postanawia 

przełożyć termin swego powrotu. To nieważne. Aresztowanie 

Antonowa wywołuje sensację. Jego zdjęcie znajduje się na 

pierwszych stronach gazet całego świata. Nareszcie s i a t k a  

b u ł g a r s k a  wyszła na światło dzienne! 

Na próżno Antonów dowodzi swojej niewinności, a władze 

bułgarskie protestują - szczegóły podane przez Agcę są 

bezlitośnie precyzyjne. Zabójca opisuje na przykład drobiazgowo 

spotkanie, które odbyło się 10 maja o godzinie 16 w mieszkaniu 

„Bayramica" -to kryptonim Antonowa - przy Via Pola 29, gdzie 

tureccy i bułgarscy konspiratorzy ustalili ostatnie szczegóły 

swojej zbrodni. Agca pamięta wszystko: meble w mieszkaniu, 

widok z okien, zdrobniałe imię żony właściciela domu, zawartość 

barku Antonowa, jego krótkowzroczność, pieprzyk na policzku 

Wasiliewa. Nie sposób kwestionować tak kłopotliwych zeznań. 

Wszystko pasuje: ludzie, daty, fakty. A jeśli przypadkiem jakiś 

element tej układanki się nie trzyma kupy, wówczas wszyscy 

eksperci od brudnej roboty wyjaśniają z powagą, że podstawowa 

umiejętność tajnego agenta to właśnie zacieranie śladów! 

Jest jednak kilka poważnych racji podważających zaufanie do 

wyznań Agcy. Pierwsza, najbardziej banalna, jest jednocześnie 

najbardziej oczywista. Czy można przypuszczać, że KGB albo 

jego bułgarski odpowiednik, albo jakiekolwiek inne tajne służby 

pozostawiły na dotychczasowym miejscu, w rzymskim biurze 

Bałkan 
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Air, najważniejszego agenta tak istotnej operacji przez p ó ł t o r a  

roku po zamachu? Gdyby Antonów naprawdę był mózgiem tego 

rodzaju zdecydowanego działania, dawno już znikłby dyskretnie 

w taki czy inny sposób! 

Również sama postać Bułgara budzi wątpliwości. Sergiej 

Antonów, urodzony w Sofii w roku 1948, trzeciorzędny, 

przeciętny pracownik rzymskiej delegatury Bałkan Air o 

rozbrajająco banalnym curriculum - w języku miejscowej partii 

komunistycznej określa się to mianem charaktieristika - bez 

żadnych szarych stref czy chropowatości. Niektórzy specjaliści 

mówią: właśnie! - to doskonała przykrywka! Jego milczenie i 

pogarszający się stan zdrowia? To blef! Jednak czy to 

prawdopodobne - a tego dowodzi śledztwo - by ten domniemany 

superagent, w którym chciano dopatrzyć się mózgu całego 

układu, nie mówił ani po angielsku, ani po włosku i z trudem 

prowadził samochód? 

KGB czy nie KGB? 

Inne wątki śledztwa ukazują natomiast, że w różnych więzien-

nych celach Ali Agca przyjmował wielu dziwnych dyskretnych 

gości - przede wszystkim uwięzionych członków mafii, którymi 

sterowały włoskie tajne służby, nie potrafiące odmówić oddania 

przysługi niektórym swoim amerykańskim kolegom - oraz że 

wszystko, co ujawnia, jest mu „podpowiadane", w zależności od 

okresu, przez jednych lub przez drugich. Wiele drugorzędnych 

szczegółów z rozmaitych opisów mordercy przypomina te, które 

odnajdujemy w notatkach służb specjalnych. Dotyczy to także 

kilku pomyłek: opisując rozsuwane drzwi między dwoma 

pokojami w mieszkaniu Antonowa przy Via Pola 29, Agca 

popełnia błąd (jest tam tylko zasłona), natomiast rozsuwane drzwi 

są, owszem, we wszystkich pozostałych mieszka- 
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niach tego budynku, przede wszystkim zaś w mieszkaniu położo-

nym... piętro wyżej, zajmowanym w owym czasie przez 

dominikanina ojca Morliona, znanego informatora CIA! 

Nieszczęsny Antonów zostanie w końcu zwolniony w roku 

1986 „z braku dowodów", w żałosnym stanie psychicznym, 

wyniszczony tą niewiarygodną aferą o niespodziewanych 

rozgałęzieniach. Po powrocie do kraju umrze przedwcześnie w 

sierpniu 2007 roku w wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat. Nigdy 

nie odnaleziono żadnego dowodu dotyczącego dwóch 

pozostałych oskarżonych Bułgarów. 

Osiemnaście lat po upadku komunizmu trzeba ustąpić wobec 

oczywistości: bardzo wielu dziennikarzy, dawnych dysydentów, 

obcych agentów i rozmaitych śledczych zagłębiało się we 

wschodnich archiwach - bułgarskich, wschodnioniemieckich i 

sowieckich - które otwarto lub tylko uchylono we wszystkich 

tych krajach. Nikt niczego nie znalazł. Nawet Jan Paweł II, kiedy 

w maju 2002 roku odwiedzał Bułgarię, oświadczył po 

przyjeździe prezydentowi Georgiemu Pyrwanowowi: 

- Zapewniam, że w żadnych okolicznościach nie przestałem 

miłować narodu bułgarskiego. 

Przekonania papieża nie podzielali wszyscy członkowie jego 

świty, zwłaszcza Polacy... 

Czy potrzebna była inna hipoteza? Kto wiosną 1981 roku był 

bardziej niż Kreml zainteresowany usunięciem papieża? 

Poczynając od kręgów amerykańskich antykomunistów, 

dziedziców zimnej wojny, po tajne międzynarodowe siatki 

zajmujące się przemytem, wielu środowiskom zdecydowanie 

zależało na udowodnieniu uwikłania KGB w zamach na papieża, 

choćby trzeba było kupować fałszywe zeznania u zdrajców, 

fabrykować nie istniejące poszlaki, korumpować śledztwa 

prowadzone przez sądy, aż pogmatwają się tak, że nikt już ich nie 

rozpłacze. 

Ali Agca był fanatycznym pomyleńcem przesiąkniętym archa-

iczną ideologią nacjonalistyczno-islamistyczną. To sprawiło, że 

uważał papieża, podobnie jak inne osobistości światowej polityki, 
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za symboliczny cel. Wraz z kilkoma innymi wędrownymi zabój-

cami stanowili rezerwę najemnych zbirów dla grubych ryb turec-

kiej mafii. Żaden z mafijnych bossów nie przewidział, że ten dzia-

łający poza wszelką kontrolą paranoik i jego równie odchyleni 

towarzysze posuną się w końcu do oddania strzałów w kierunku 

„księcia wiernych"*, którego uważają za szatana. I że w ten 

sposób rozpętają najbardziej zadziwiającą i najbardziej 

rozczarowującą aferę szpiegowską końca XX wieku. 

* Amiral-Muminin, tytuł przyznawany kalifom (przyp. tłum.). 
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Zemsta Opus Dei 

Dlaczego założyciel Dzieła Bożego 

został kanonizowany i jak do tego doszło 



Milczenia nigdy nie będziesz żałował; nadmiaru mowy - często. 

Josemaria Escriva de Balaguer, Droga, punkt 639 

Rzym, 6 października 2002 roku. W tę słoneczną niedzielę 

plac Świętego Piotra szczelnie wypełnia tłum, podobnie zresztą 

jak całą Via delia Conciliazione, która prowadzi z placu w stronę 

Tybru. Przyszło tu trzysta tysięcy wiernych. Taka liczba w tym 

miejscu nie jest niczym wyjątkowym. Sama ceremonia też nie. 

Od czasu swojego wyboru w roku 1978 papież Jan Paweł II 

zwiększył liczbę kanonizacji, toteż dzisiejsza jest tylko jeszcze 

jedną okazją do wyniesienia do chwały ołtarzy współczesnego 

świętego. Zgodnie z tradycją jego obramowany portret wisi na 

fasadzie bazyliki. Pięć miesięcy wcześniej w tym samym miejscu 

równie wielkie tłumy uczestniczyły w kanonizacji kapucyńskiego 

zakonnika Padre Pio. Dzisiejsza niedziela to okazja do 

świętowania czterysta sześćdziesiątego nowego świętego za tego 

pontyfikatu. To już prawie rutyna. 

A jednak wyczuwa się jakąś dziwną atmosferę. Nie słychać 

okrzyków. Na twarzach wiernych widoczna jest oczywiście 

radość, w oczach często niezwykły blask. Jednak nie ma 

szalonego wymachiwania hiszpańskimi ani polskimi flagami, nie 

ma powiewających apaszek ani wysoko unoszonych czapek, nie 

słychać: „Viva U Papa!", we wszystkich językach. Tej niedzieli 

wierni zachowują się wyjątkowo powściągliwie. Nawet młodzież, 

choć przyszła bardzo licznie, ubrana jest w garnitury, często pod 

krawatem. Każda niedbała postawa, każdy przejaw 

nieuprzejmości spotyka się z natychmiastowym skarceniem ze 

strony któregoś z tysiąca ośmiuset 
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pięćdziesięciu ochotników, którzy otaczają ten wyjątkowo zdyscy-

plinowany tłum. 

U stóp schodów, nad którymi króluje ołtarz, pierwsze rzędy 

zajmują znane osobistości. Gianfranco Fini, Massimo dAlena: w 

liturgii uczestniczy siedmiu ministrów włoskiego rządu i ty-luż 

przedstawicieli opozycji. Obok Giovanni Trappatoni, trener 

Sąuadra Azzurra. Wielu przedstawicieli świata polityki z Hiszpanii, 

Ameryki Łacińskiej, Afryki. W sumie reprezentowanych jest 

osiemdziesiąt krajów. Rozpoznać można twarz byłego polskiego 

prezydenta Lecha Wałęsy. W prima fila oblegany jest sędziwy 

hiszpański lekarz doktor Nevado Rey: to jego niedawne cudowne 

uzdrowienie pozwoliło zamknąć proces kanonizacyjny. 

Przede wszystkim zaś w uroczystości uczestniczy około cztery-

stu biskupów i czterdziestu dwóch kardynałów, siedzących posłusz-

nie na wyznaczonych miejscach na lewo od ołtarza, w fioletowych 

i purpurowych sutannach. Wszyscy ci monsignori i porporati przybyli, 

by u boku papieża Jana Pawła II uroczyście oddać hołd najbardziej 

kontrowersyjnemu współczesnemu świętemu, który zmarł dwa-

dzieścia siedem lat wcześniej. Tym świętym jest Josemaria Escriva 

de Balaguer (1902-1975), założyciel Opus Dei. 

Już na początku wygłaszanej w całkowitej ciszy homilii papież, 

cytując świętego Pawła, ustawia właściwą perspektywę: 

- Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są sy-

nami Bożymi... 

Wszystko jasne. Nie ma chrześcijan różnych kategorii, nie ma 

Kościoła w Kościele. Członkowie Opus Dei są tak samo jak inni 

synami Bożymi. To doprawdy ciekawa uwaga. Dlaczegóż ucznio-

wie Escrivy mieliby być innymi chrześcijanami? Albo lepiej jesz-

cze: dlaczegóż mieliby być inni właśnie od tego dnia, w którym ich 

założyciel został dzięki polskiemu papieżowi wpisany do wielkiej 

księgi świętych? 
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Hiszpańska historia 

Josemaria Escriva był Hiszpanem. Gdyby był 

Brazylijczykiem, Holendrem czy Irlandczykiem, historia Opus 

Dei wyglądałaby na pewno inaczej. Urodził się w roku 1902 w 

rodzinie drobnych kupców, wstąpił do seminarium w Saragossie 

(w Aragonii), gdzie w roku 1925 otrzymał święcenia kapłańskie. 

Ten młody człowiek mógł równie dobrze dołączyć do całej 

rzeszy księży, których ten bardzo katolicki kraj masowo wplącze 

w wojnę domową rodem z innej epoki: okrutną, morderczą, 

manichejską, przypominającą - przy zachowaniu proporcji - 

rewolucję francuską albo rosyjską. 

Jednakże 2 października 1928 roku, kiedy przygotowuje dok-

torat w Madrycie, młody Escriva wpada na trop myśli, która wy-

wróci jego życie do góry nogami: czyż uczynki wykonywane w 

zwykłym życiu, codzienna praca, nie mogłyby być w gruncie 

rzeczy najlepszą drogą dotarcia do Boga i do świętości? I czy 

jeśli świętość według tej hipotezy nie jest zarezerwowana dla 

duchownych, zakonników i mistyków, to nie należy pomóc 

zwykłym ludziom świeckim w osiągnięciu tej duchowości i tego 

ideału w ich codziennym życiu? 

Trzydzieści pięć lat przed poświęconym apostolstwu świec-

kich schematem XIII, który będzie omawiany na soborze, taki 

pomysł jest dość niekonwencjonalny. Od całych stuleci Kościół 

opiera się na wyraźnym rozdzieleniu osób konsekrowanych i po-

zostałych wiernych. Założenie w zwykłym madryckim mieszka-

niu niewielkiej studenckiej „akademii" zajmie zresztą młodemu 

aragońskiemu księdzu pięć długich lat. Będzie to zarazem 

ośrodek wielokierunkowego kształcenia i klub studencki, a w 

roku 1934 przekształci się w siedzibę uniwersytetu. W tym 

samym roku Escriva publikuje pierwsze wydanie Camino 

(Drogi), książeczki z dziedziny duchowości, która z biegiem lat 

rozejdzie się w ponad czterech milionach egzemplarzy! 
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Niestety czasy nie sprzyjają spokojnemu zakładaniu klubów 

studenckich ani pisaniu z niezmąconym umysłem pobożnej 

literatury. W pogrążonej w kryzysie, zacofanej i podzielonej, 

opuszczonej przez króla Hiszpanii zapanowuje chaos. Zaraz po 

proklamowaniu republiki w roku 1931 nasilają się akty przemocy 

wymierzone przeciwko religii. Kościół katolicki, przywiązany do 

dawnego porządku, jest przedstawiany jako wróg, którego należy 

zwalczać. Płoną kościoły, mordowani są księża. Kraj pogrąża się 

w histerii i przemocy. Władzę w republice wyrywają sobie 

komuniści, trockiści i anarchiści, wzmagając napięcia społeczne, 

dając broń do ręki oddziałom powstańczej milicji i walcząc o 

palmę pierwszeństwa w antyklerykalizmie. 

W wyborach z lutego 1936 roku większość głosów zdobywa 

Frente Popular, który łączy socjalistów, komunistów, anarchistów 

i zwolenników autonomii. Jednak ugrupowanie to natychmiast 

rozpada się na poszczególne walczące ze sobą frakcje 

rewolucyjne. Prześladowania wymierzone przeciwko religii 

definitywnie spychają Kościół do obozu reakcji. 18 lipca generał 

Francisco Franco, którego już w roku 1934 rząd wzywał do 

przywrócenia porządku w republice, przeprowadza zamach stanu, 

udaje mu się jednak przejąć władzę jedynie w połowie kraju: 

część wojska pozostaje wierna republice, a dziesiątki tysięcy 

działaczy skrajnej lewicy formują oddziały milicji rewolucyjnej. 

W tej dramatycznej sytuacji ksiądz Josemaria Escriva dalej 

próbuje realizować swój szalony pomysł stworzenia ruchu za-

angażowanych świeckich, gdy tymczasem zamykane są madryc-

kie kościoły, gdy wprowadzane są zakazy działalności religijnej, 

gdy nawet za noszenie sutanny można dostać kulę w łeb! W 

ciągu trzech lat wojny domowej zabitych zostanie ponad sześć 

tysięcy księży i zakonników. Escriva przechodzi wraz ze swoimi 

towarzyszami i uczniami do podziemia, kierując do niebios 

modły o to, by ich kraj odnalazł kiedyś drogę do przebaczenia i 

pojednania. 
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Opus czy octopusl* 

Potrzeba będzie trzech lat zaciekłych walk, zbiorowych egze-

kucji i terroru, by w lipcu 1939 roku Franco objął „dzięki łasce 

Bożej'' całą władzę - ma poparcie wielu biskupów - i zaprowadził 

swoją dyktaturę. Będzie to ustrój, w którym religia katolicka 

wraz z monarchią stanowi najpiękniejszy skarb narodowej spu-

ścizny. W cieniu caudillo i w kuluarach Movimiento Nacional su-

tanny i mitry mijają się wówczas z niebieskimi koszulami Falangi 

Hiszpańskiej - faszyzującego ugrupowania o zdecydowanie nie-

ewangelicznych poglądach. 

Escriva, który musiał uciec z Madrytu, nie angażuje się w 

walki partyjne. Po tych ciężkich latach pozostaje mu jednak język 

przesiąknięty terminologią paramilitarną, skrytość, wyostrzone 

poczucie dyscypliny oraz dążenie do porządku, które później 

ściągną na niego dużo krytycznych opinii. Opinie takie będą 

wygłaszać również niektórzy z jego pierwszych towarzyszy, 

między innymi brytyjski kapłan Vladimir Felzmann, który był 

jednym z zastępców Escrivy w Rzymie, albo jego osobista 

sekretarka Maria del Carmen Tapia. 

Na początku lat czterdziestych założony przez niego ruch, 

który ochrzcił łacińską nazwą Opus Dei (Dzieło Boże), liczy 

zaledwie kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy dystansują się od 

zaangażowania w politykę i wyznają indywidualną 

odpowiedzialność człowieka przed Bogiem i ludźmi. 

Zatwierdzone oficjalnie przez biskupa Madrytu Opus Dei tworzy 

kilka centrów kształcenia i duchowości w Barcelonie i Sewilli 

oraz pierwszy ośrodek dla dziewcząt w Madrycie. 

W roku 1943 w Rzymie przyjaciel i prawa ręka Escrivy, 

Alvaro del Portillo, otrzymuje od Stolicy Apostolskiej zgodę na 

Stowarzyszenie 

* Dosłownie: „dzieło czy ośmiornica" - gra słów, identyczna w języku 

łacińskim i francuskim („oeuvre oupieuvre"), nie do przełożenia na język polski 

(przyp. tłum.). 
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Kapłańskie Świętego Krzyża, które użycza swego imienia Opus 

Dei, umożliwiając mu inkardynowanie własnych kapłanów, 

pochodzących wyłącznie z jego własnych szeregów. Ruch, który 

stawia na współpracę księży i ludzi świeckich, także żyjących w 

małżeństwie, w tych samych zadaniach apostolskich, jest 

odważną nowością. Po trzech latach zabiegów Escrivie i dei 

Portillowi udaje się w lutym 1947 roku uzyskać u Piusa XII 

przyznanie ich ruchowi statusu instytutu świeckiego na prawie 

papieskim. 

To pierwszy taki wypadek. Od czasu gdy w roku 1938 papież 

Pius XI przedstawił pomysł nowych form życia zakonnego, żadne 

stowarzyszenie, które nie było ani zgromadzeniem zakonnym, ani 

ruchem Akcji Katolickiej, nie uzyskało formy kanonicznej. Nowy 

status pozwoli Opus Dei dużo skuteczniej się rozwijać, również 

poza granicami Hiszpanii: we Włoszech, w Portugalii, w 

Niemczech, a potem w Ameryce Południowej: w Argentynie, 

Chile, Kolumbii, Peru, Ekwadorze, Brazylii. Później przyjdzie 

kolej na Austrię, Kanadę, Anglię, Japonię. W Hiszpanii 

Uniwersytet Nawarry, utworzony przez Opus Dei w Pampelunie 

w roku 1952 nabiera charakteru ogólnokrajowego i wkrótce rze-

czywiście kształci część hiszpańskiej elity prawniczej i ekono-

micznej. 

Jednak ten oryginalny status, potwierdzony ostatecznie przez 

Piusa XII w roku 1950, szybko sprawia, że Opus Dei zaczyna się 

jawić jako państwo w państwie, a raczej jako Kościół w Kościele. 

Zwłaszcza Towarzystwo Jezusowe zarzuca mu, że wkracza w 

kompetencje jezuitów w środowiskach akademickich, i jawnie 

krytykuje jego działanie. Dlaczego Opus Dei ukrywa się za 

każdorazowo inną nazwą? W Rzymie jego filie nazywają się 

Villa Tevere albo Centro Elis; w Londynie - Netherhall House; w 

Paryżu -Centrę Culturel Garnelles. Dlaczego oni nigdy nie grają 

w otwarte karty? 

Krytyczne opinie się mnożą. Do najbardziej nieprawdopodob-

nych insynuacji dołączają się nie tylko hiszpańscy jezuici, bezpo-

średni rywale Opus Dei. Również falangiści, przedstawiciele 

twar- 
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dej frakcji frankistowskiego reżimu, nie szczędzą ataków na tych, 

którzy choć nie są ich wrogami w walce o władzę, sprzeciwiają 

się wszelkiej ekstremistycznej radykalizacji. Jedni i drudzy 

uważają Opus Dei za białą masonerię, za sektę prowadzącą 

potajemną działalność, za tajną organizację, ośmiornicę albo 

świętą mafię pragnącą rządzić światem itd. 

Najczęściej pojawia się zarzut, że Opus Dei do końca współ-

pracowało z frankizmem. Trudno temu zaprzeczyć. Począwszy 

od roku 1956, wielu jego członków zasiada w gabinecie 

ministrów Franco: Laureano López Rodó, Mariano Navarro 

Rubio, Alberto UUastres Calvo, Gregorio López-Bravo i inni. Ich 

wspólną cechą jest to, że są technokratami, specjalistami od 

prawa i ekonomii, potrafiącymi równoważyć wpływy 

faszyzujących ideologów i antyeuropejskich nacjonalistów. 

Jedynym ich wspólnym przekonaniem jest to, że Hiszpania 

powinna wyjść z nędzy gospodarczej i społecznej poprzez 

otwarcie się na zewnątrz - ku wściekłości Falangi, która ma 

dokładnie przeciwne zapatrywania - i poprzez ponowne 

włączenie się w harmonijną współpracę nowoczesnych krajów. 

„Opusowi" ministrowie nie tworzą ani partii politycznej, ani 

stronnictwa. Ani nawet ugrupowania. Łączy ich jedna wiara we 

wspólne wartości, ale w politykę angażują się jako jednostki, 

zgodnie z zasadą obowiązującą w Opus Dei: ruch ten robi zawsze 

wszystko, by nie stwarzać wrażenia, że jest partią polityczną! 

Ponad różnicami zdań, skandalami i odchyleniami, które nazna-

czyły ostatnie lata reżimu Franco, większość historyków 

przyznaje, że ministrowie ci odegrali ważną rolę w łagodnym 

przejściu, które doprowadziło w roku 1975 do oddania władzy 

przez frankistów bez użycia przemocy. 

Jednak okres wojny w Hiszpanii jest jedną z ideologicznych 

epopei tego stulecia i zachodnie media są w odniesieniu do niej 

bardzo manichejskie. Opinia publiczna, zwłaszcza we Francji, 

dzieli hiszpańską scenę na konserwatystów i progresistów. Już w 

pierwszych artykułach poświęconych Opus Dei w „Le Monde" w 

roku 1956 ruch ten zostaje jasno zaklasyfikowany: nazwany 
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„reakcyjną i ultraklerykalną koterią", jest oskarżony o to, że opo-

wiedział się po stronie niewłaściwego obozu. Do tej opinii przy-

łącza się większość komentatorów. Odtąd wszystko, co kojarzy 

się z Opus Dei, trąci siarką i zasługuje na potępienie. Także w 

wielu środowiskach katolickich. 

Podzielony Watykan 

W samym Watykanie, gdzie Pius XII nadal utrzymuje dobre 

relacje z rządem jednego z najbardziej katolickich krajów świata, 

panuje mniej uprzedzeń w stosunku do tych hiszpańskich 

świeckich, którzy w gruncie rzeczy nie angażują w swoją 

działalność Kościoła. Nie ma większego znaczenia to, czy są 

uwikłani z skandale finansowe, czy są sprawcami 

demokratycznych przemian. Dla Stolicy Apostolskiej w Hiszpanii 

liczą się jedynie kardynał prymas i nuncjusz apostolski! 

Monsinior Escriva, który w roku 1946 zamieszkał w Rzymie, 

stworzył sobie sieć osobistych kontaktów, nie mającą nic 

wspólnego z hiszpańskimi sprawami. W roku 1961, kiedy 

przygotowuje się sobór, zostaje mianowany przez Jana XXIII 

konsultorem w komisji przedprzygotowawczej w zakresie prawa 

kanonicznego. W październiku 1962 roku jego zastępca Alvaro 

del Portillo, który kierował komisją do spraw świeckich, zostaje 

nawet wybrany na sekretarza jednej z dziesięciu komisji 

soborowych, tej, która ma się zająć dyscypliną duchowieństwa. 

Spotyka się w niej ze swoim rodakiem mon-siniorem Herranzem, 

byłym studentem Uniwersytetu Nawarry, a w przyszłości 

kardynałem i członkiem Kurii Rzymskiej. 

Podczas soboru przełożeni Opus Dei są żarliwymi zwolenni-

kami aggiornamento. Wyjątek stanowią proponowane reformy 

liturgiczne - w tym względzie nie są osamotnieni, jednak 

wyraźnie odcinają się od ultrakonserwatystów, tradycjonalistów i 

integry- 
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stów, którzy zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz będą się 

sprzeciwiali decyzjom soboru. Arcybiskup Lefebvre będzie ich 

nawet oskarżał, że są poręczycielami „stanowiącymi pokrycie i 

uzasadnienie akt soboru". Czyż to nie Escriva jest prekursorem 

soborowej reformy w zakresie roli świeckich we współczesnym 

Kościele? 

Choć Escriva i del Portillo nie mają w Kurii samych przyjaciół 

- sekretarz stanu Pawła VI kardynał Villot i substytut monsinior 

Giovanni Benelli nie okazują im żadnej przychylności - udaje im 

się wzbudzić zainteresowanie i zdobyć sympatię wielu 

dostojników. W chwili śmierci monsiniora Escrivy de Balaguera 

26 czerwca 1975 roku pod prośbą o rozpoczęcie jego procesu 

beatyfikacyjnego podpisuje się ponad tysiąc dwustu biskupów. To 

bardzo dużo. Wprawdzie Villot i kilku hierarchów w Kurii nie 

dowierzają Opus Dei, inni kardynałowie utrzymują jednak 

serdeczne kontakty z kierownictwem ruchu. Tak jest w wypadku 

Franza Kóniga (Wiedeń), Murphyego OConnora (Londyn), ale 

również Albina Lucianiego (Wenecja). Kilka tygodni przed jego 

wyborem przez konklawe, w lipcu 1978 roku, ten ostatni pisze dla 

weneckiego dziennika „II Gazzettino" artykuł poświęcony 

monsiniorowi Escrivie, temu „rewolucyjnemu wyznawcy, który 

obunóż przeskoczył ponad tradycyjnymi barierami". Przyszły Jan 

Paweł I, będąc pod silnym wrażeniem idei uświęcenia dzięki 

codziennej pracy, porównuje w tym tekście założyciela Opus Dei 

do świętego Franciszka Walezego, który również głosił „świętość 

dla wszystkich". 

Po śmierci Pawła VI w sierpniu 1978 roku, tuż przed 

konklawe, które całkowicie odmieni losy patriarchy Wenecji, 

udaje się on na chwilę modlitwy na grób Escrivy. Jednak w ciągu 

trzydziestu trzech dni swojego pontyfikatu Jan Paweł I nie zdąży 

popchnąć do przodu sprawy Opus Dei. Dopiero zatem jego 

następca, Jan Paweł II, dokona nobilitacji tego dzieła i zapewni 

mu szacunek. Z całkiem innych przyczyn, niż głosi to legenda... 
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Oczarowany Jan Paweł II 

Wbrew nie zawsze życzliwym plotkom Karol Wojtyła nie był 

w zażyłych stosunkach z Opus Dei. Mówiono, że temu pozba-

wionemu pieniędzy Polakowi Dzieło Boże udzieliło darmowego 

zakwaterowania w Rzymie i opłaciło jego podróże. Nie jest to 

zgodne z prawdą: Wojtyła mieszkał w Kolegium Polskim przy 

Piazza Remuria, a bilety lotnicze zapewnił mu episkopat Polski. 

Arcybiskup nie miał żadnych kontaktów z Opus Dei w Polsce, 

ponieważ ruch ten praktycznie jeszcze tam nie zaistniał, nie znał 

też osobiście monsiniora Escrivy. 

Natomiast najlepszy rzymski przyjaciel Wojtyły biskup 

Andrzej Maria Deskur, mający znakomite kontakty w kręgach 

kurialnych, utrzymywał zażyłe stosunki z monsiniorem dei 

Portillem, zastępcą i następcą Escrivy na czele Dzieła Bożego. 

Pewnego dnia podczas soboru Deskur przedstawił przy jakiejś 

okazji Wojtyłę dei Portillowi. Pewien świadek tego spotkania 

wspomina, że było to w bocznej nawie bazyliki, w pobliżu 

relikwiarza świętego Jozafata. Jednak podobnych spotkań 

odbywały się za kulisami II Soboru Watykańskiego tysiące. 

Kilka lat później odnajdujemy nazwisko Wojtyły jako autora 

w piśmie Opus Dei „Studi Cattolici" (numer z kwietnia 1972 

roku) oraz w broszurze wydanej (w październiku 1974 roku) 

przez Centro Romano de Incontri Sacerdotali - Rzymski Ośrodek 

Spotkań Kapłańskich - prowadzony przez Opus Dei, który 

postanowił umieścić na okładce zdjęcie tego szybko pnącego się 

po szczeblach hierarchii polskiego kardynała. Brak jakichkolwiek 

oznak bliższego porozumienia. Kiedy 16 października 1978 roku 

Wojtyła zostanie Janem Pawłem II, uda się do szpitala 

Gemellego, by odwiedzić leżącego tam swojego przyjaciela 

Deskura, u którego spotka dei Portilla. On również przyszedł do 

swojego dawnego przyjaciela, który przebył ciężki udar mózgu. 

Spotkanie Wojtyły z dei Portillem to zwykły zbieg okoliczności. 
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Pierwszy prawdziwy kontakt Jana Pawła II z Opus Dei ma 

miejsce 10 kwietnia 1979 roku. O audiencję usilnie zabiegało 

sześć tysięcy młodych uczestników rzymskiego kongresu 

uniwersyteckiego UNIV, filii Dzieła Bożego. Jan Paweł II 

przyjmuje ich w Auli Pawła VI i w swoim przemówieniu porusza 

wyjątkowo poważny temat - temat spowiedzi: 

- Drodzy młodzi, miejcie odwagę żałować za grzechy! 

Miejcie także odwagę szukać łaski Bożej w spowiedzi 

sakramentalnej. Ona was wyzwoli! Ona da wam siłę, której 

potrzebujecie w obliczu wyzwań czekających was w 

społeczeństwie i w Kościele, w służbie ludziom... 

Niespodziewany świadek tego spotkania, francuski dzienni-

karz Andre Frossard, nie kryje zafascynowania, z jakim obser-

wował tę młodzież: dziesięć lat po maju 1968 roku oklaskuje pa-

pieża, który mówi jej o pokucie! Frossard, który do końca brał 

udział w kongresie UNIV, po audiencji zostaje zaproszony na 

spotkanie z Ojcem Świętym. Dzieli się z papieżem - z którym nie 

zdążył się jeszcze zaprzyjaźnić - swoim pełnym podziwu zdu-

mieniem: 

- Ojcze Święty, ci młodzi ludzie pójdą za tobą, gdzie tylko 

zechcesz! 

- Mam nadzieję. 

Jan Paweł II uwielbia młodzież. Dawny duszpasterz akade-

micki z Krakowa, dawny wykładowca uniwersytecki z Lublina, 

ten pięćdziesięciokilkuletni papież ceni sobie kontakt z młodymi 

ludźmi, ich spontaniczne pytania, swobodę wypowiedzi, wi-

doczną zwłaszcza u studentów. Jest to jeszcze czas przed 

wymyśleniem Światowych Dni Młodzieży, nie przepuszcza 

jednak żadnej okazji, by spotkać się z młodzieżą. Tego lata w 

Castel Gandolfo z przyjemnością przyjmuje więc na 

nieformalnym spotkaniu grupę studentów Opus Dei w 

towarzystwie kilku wykładowców. 19 sierpnia 1979 roku między 

papieżem a tymi młodymi z łatwością wywiązuje się serdeczny 

dialog. Nawiązuje się kontakt. Na zakończenie rozmowy papież 

mówi: 
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- Dużo się nauczyłem! 

Jakże polski papież mógłby nie dać się oczarować tym pełnym 

szacunku, zadbanym, zdyscyplinowanym i żarliwym młodym lu-

dziom, tak bardzo przypominającym mu katolicką młodzież, z 

którą miał do czynienia przez trzydzieści lat w Polsce? Są oni 

antytezą młodzieży kontestującej; studiują, medytują, modlą się, 

spowiadają się, przystępują do komunii. Organizują obozy, reko-

lekcje, pielgrzymki. Są strażnikami zanikającego dobrego wycho-

wania... 

Rzeczywiście trudno zaprzeczyć istnieniu pewnego podo-

bieństwa wymarzonego życia katolickich idealistów zza żelaznej 

kurtyny i wymagających, przestarzałych i spartańskich zasad, 

którymi kierują się członkowie Opus Dei w pozostałych częściach 

świata. Wspólna im koncepcja moralności nie jest zbyt 

nowoczesna, lecz co z tego? Jan Paweł II odczuwa, że bliskie są 

mu trzy główne filary projektu monsiniora Escrivy. On również 

uważa, że świętość jest dla wszystkich i że zdobywa się ją w 

drobnych uczynkach codziennego życia; że zaangażowanie i 

dialog z Bogiem dotyczy w równym stopniu świeckich i du-

chownych; że ludzka praca - zarówno umysłowa, jak i fizyczna -

ma moc uświęcającą. 

Kilka tygodni po wyborze Jana Pawła II del Portillo zwraca 

się do niego listownie, ponawiając prośbę złożoną w roku 1969 

przez monsiniora Escrivę: czy Opus Dei nie mogłoby skorzystać 

ze statusu prałatury personalnej, który przewiduje II Sobór 

Watykański? Del Portillo dodaje do dokumentacji z 1969 roku 

długie, dziesięciokartkowe uzupełnienie. Niewiele brakowało, by 

ten dokument przyczynił się do niepowodzenia całego projektu, 

ponieważ w wyniku pochodzącej z kręgów hiszpańskich jezuitów 

niedyskrecji jego tekst ukazuje się w listopadzie 1979 roku w „El 

Pais", największym madryckim dzienniku! 

Jan Paweł II nigdy nie przywiązywał wielkiej wagi do kam-

panii prasowych ani do zakulisowych intryg. Niewiele sobie 
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robiąc z oskarżeń wysuwanych pod adresem tego Kościoła w 

Kościele, 28 listopada 1982 roku publikuje konstytucję apo-

stolską zatytułowaną Ut sit, w której przyznaje Opus Dei status 

prałatury personalnej. To pierwszy przypadek skorzystania przez 

jakiś ruch religijny z tej wprowadzonej przez sobór nowości w 

zakresie prawa kościelnego, zatwierdzonej w dekrecie 

Presbyterorum ordinis z 7 grudnia 1965 roku. Oprócz tego, że 

status taki w znaczący sposób związuje ów ruch z papieżem i 

Kurią, umożliwia także instytucjom, filiom, organizacjom i 

agendom tworzonym wokół Opus Dei pomijanie konieczności 

zwracania się ze wszystkim do miejscowych biskupów. 

Zanim Opus Dei przyznano ten status, radziło sobie ono w ten 

sposób, że zapraszało tego czy innego biskupa na święcenia 

swoich kapłanów. Kardynał francuski Roger Etchegaray 

wspomina jeszcze, jak sam został w ten sposób „zwerbowany" w 

roku 1981 przez monsiniora Alvara dei Portilla, który poprosił go 

o przewodniczenie ceremonii święceń w hiszpańskim 

sanktuarium Torreciudad, niedaleko jego umiłowanego Kraju 

Basków: 

- Takie jest życzenie papieża - podkreślił dei Portillo. 

Młody arcybiskup Marsylii nie chciał oczywiście niepokoić 

Jana Pawła II, przykutego wówczas do łóżka w szpitalu 

Gemellego po zamachu z 13 maja, i pytać o potwierdzenie 

zapewnień dei Portilla. Wyświęcanie kapłanów nie jest zresztą 

dla arcybiskupa żadnym występkiem - wprost przeciwnie! 

Etchegaray przyjmuje więc propozycję. Jakież jest jednak jego 

zaskoczenie, kiedy 30 sierpnia 1981 roku przybywa na miejsce i 

dowiaduje się, że będzie wyświęcał od razu... sześćdziesięciu 

dwóch kapłanów, pochodzących z najrozmaitszych stron świata! 

To więcej, niż zdążył wyświęcić przez całe dotychczasowe życie! 
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Nowa ewangelizacja 

Czy to monsinior del Portillo, będący od tej pory prałatem 

Opus Dei, podpowiada Janowi Pawłowi II, by zatrudnił jako szefa 

Sala Stampa jego rodaka Joaquina Navarro-Vallsa, lekarza i 

dziennikarza, członka Opus Dei, którego poznał w aulach 

uniwersytetu w Pampelunie? „Brednie" - twierdzi Navarro-Valls. 

To któryś z bliskich znajomych polskiego papieża - 

przypuszczalnie Jerzy Turowicz z Krakowa - polecił mu 

przewodniczącego wpływowego Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Zagranicznych, wykształconego i władającego obcymi językami 

profesjonalistę, który zanim został wysłany do Watykanu, był 

korespondentem dziennika „ABC" w Polsce. Co więcej: to, że 

dyrektor Sala Stampa - którym pozostanie przez ponad 

dwadzieścia lat - jest numerariuszem Opus Dei, stanowiło pewną 

zaletę: choć był osobą świecką, to jednak jako celibatariusz miał 

okazać się bardziej dyspozycyjny niż wielu monsignori... 

Faktem jest, że nominacja Joaąuina Navarro-Vallsa wprowa-

dza małą rewolucję w watykańskich kuluarach: dotychczas prak-

tyczny monopol w zakresie informacji i komunikacji dotyczących 

Stolicy Apostolskiej zachowywało Towarzystwo Jezusowe, a oto 

teraz znany przedstawiciel Opus Dei ma sprzątnąć jezuitom 

sprzed nosa jedno z najważniejszych stanowisk w tym obszarze 

działalności! 

Jan Paweł II patrzy dalej, niż sięga horyzont rywalizacji w 

kruch-cie. Od dawna myśli o tym, jakimi sposobami 

przeciwdziałać postępującej dechrystianizacji europejskich 

społeczeństw, a także jak prowadzić nową misję na całym 

świecie. W marcu 1983 roku na Haiti, zwracając się do biskupów 

Ameryki Łacińskiej, używa pojęcia nowej ewangelizacji, które w 

kolejnych latach będzie rozwijał i precyzował. Jej cel nie jest 

bynajmniej ograniczony do reewange-lizacji Starego Kontynentu, 

lecz świadomie zostaje umieszczony w obrębie procesu 

globalizacji, w której chrześcijanie powinni od- 
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grywać rolę dostosowaną do danej epoki. Aby przekazywać to 

orędzie, papież zdecydowanie chce wykorzystywać nowe źródła 

dynamizmu, które od czasu ostatniej wojny światowej odradzają 

Akcję Katolicką poza klasycznymi strukturami Kościoła. 

Już w czasach, kiedy był arcybiskupem krakowskim, 

niepokoił najbardziej tradycyjnych spośród swoich diecezjan: a to 

popierał jakiś ruch charyzmatyczny, a to patronował jakimś 

imprezom muzycznym. Wsparcie arcybiskupa Wojtyły dla grup 

oazowych księdza Blachnickiego czy udział w festiwalach 

Sacrosong organizowanych przez księdza Jana Palusińskiego - to 

były odważne gesty, które bardzo podobały się młodzieży, a na 

samego Wojtyłę często ściągały ironię i szyderstwa ze strony 

mieszkańców królewskiego i stołecznego niegdyś miasta 

Krakowa. 

Teraz, kiedy jest papieżem, nie zamierza zamykać się w skost-

niałych strukturach. Podejmując ryzyko, że wywoła szok u części 

wiernych, od razu popiera takie ruchy, jak: Focolari Chiary 

Lubich, Arka Jeana Vaniera, Comunione e Liberazione Luigiego 

Giussaniego, SantEgidio Andrei Riccardiego, ATD Czwarty 

Świat ojca Józefa Wrzesińskiego, Droga Neokatechumenalna 

Kika Argiiella i inne. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 

1998 roku zgromadzi na placu Świętego Piotra mniej więcej 

dwieście tysięcy przedstawicieli pięćdziesięciu sześciu najroz-

maitszych ruchów, niekiedy kłopotliwych, prozelickich albo ra-

dykalnych, mniej lub bardziej ucieleśniających jednak odnowę 

Kościoła. 

Jan Paweł II się nie boi. Wie, że ryzykuje zrażeniem do siebie 

niektórych biskupów albo dawniejszych zgromadzeń - jezuitów, 

dominikanów - zaniepokojonych tą nową konkurencją, która 

wywraca dotychczasowy porządek i nie poddaje się dotychczaso-

wym schematom. To jego najmniejsze zmartwienie. Nie odmawia 

poparcia ruchowi dużo bardziej rygorystycznemu niż Opus Dei, 

Legionistom Chrystusa, nawet wtedy, gdy jego założycielowi, sę-

dziwemu już wówczas ojcu Marcialowi Macielowi, udowodniono 

wykorzystywanie seksualne! 
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Papież uważa Opus Dei za cenny, pożyteczny, 

opatrznościowy ruch. Dlatego bez znaczenia jest to, co głoszą 

media i straszliwe opowieści „upadłych" z Opus Dei - socjologa 

Alberta Moncady, teologa Raimona Panikkara, historyka Johna 

Rochea - to, co można wyczytać we wszystkich reportażach na 

temat „potwora". Bez znaczenia są nie sprawdzone plotki na 

temat ultrakonserwa-tyzmu, nieustanne oskarżenia o rozmaite 

afery czy o sekciarstwo, skoro ruch ten może przyczynić się do 

skuteczniejszego głoszenia Ewangelii współczesnemu światu! 

Wybuchowa beatyfikacja 

W grudniu 1991 roku w redakcjach prasowych na całym świe-

cie panuje poruszenie: depesza agencji ANSA donosi, że 

założyciel Opus Dei, monsinior Escriva de Balaguer, będzie 

beatyfikowany! Dla kierownictwa ruchu ta wiadomość powinna 

być oficjalną konsekracją, pewnego rodzaju publiczną 

rehabilitacją po tylu latach diabolizowania go przez media. 

Tymczasem skutek jest odwrotny: większość prasy na całym 

świecie, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, zadaje z mniejszą lub 

większą podejrzliwością, a nawet niechęcią, pytanie o sens tej 

beatyfikacji, o szybkość poprzedzającego ją procesu, o 

prawdziwe motywy. Nigdy dotąd prasa nie opublikowała tylu 

krytycznych artykułów na temat Opus Dei! 

Pięć miesięcy później w Dzieło Boże uderza druga fala wro-

gich publikacji - w przededniu ceremonii zaplanowanej w 

Rzymie na 17 maja 1992 roku. Wielki tłum, który przybywa tego 

dnia na plac Świętego Piotra, wzmaga instynktowną nieufność 

krytyków. Najwidoczniej ruch, którego założyciel jest odtąd 

błogosławionym, powinien całkowicie zrewidować swoją 

politykę informacyjną. To, że proces beatyfikacyjny został 

wszczęty w wyniku sześciu ty- 
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sięcy listów pochodzących od wiernych, w tym od 

sześćdziesięciu dziewięciu kardynałów, dwustu czterdziestu 

jeden arcybiskupów i dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu 

biskupów, w niczym nie zmniejsza panującej podejrzliwości. 

Jedno zwłaszcza pytanie powraca niczym lejtmotyw: dlaczego 

tak szybko? 

Monsinior Escriva został ogłoszony błogosławionym siedem-

naście lat po śmierci. Porównując to z przeciętną długością tego 

rodzaju procedur, jest to rzeczywiście okres wyjątkowo krótki. 

Jednakże - choć to zapewne rozczaruje miłośników spisków - wy-

jaśnieniem szybkości tego procesu nie są żadne pokątne interesy 

łączące polskiego papieża z Opus Dei. Sprawa została przeprowa-

dzona w „zaledwie" siedemnaście lat dlatego, że właśnie w tych 

latach zasady rządzące beatyfikacjami i kanonizacjami zostały 

wyraźnie zmodyfikowane. 

W roku 1983 bowiem na mocy konstytucji Divinus 

perfectionis Magister Jan Paweł II upraszcza te uregulowania w 

wielu archaicznych punktach. Kodeks prawa kanonicznego z 

roku 1917 stanowił, że należy odczekać piętnaście lat od śmierci 

zmarłego, by można było zaproponować jego beatyfikację, oraz 

wymagał dwóch cudów dla uznania takiej prośby za uzasadnioną. 

Teraz można rozpoczynać proces beatyfikacyjny pięć lat po 

śmierci kandydata do świętości i wystarcza jeden cud, by 

stwierdzić heroiczność cnót zmarłego. 

Josemaria Escriva de Balaguer jest jedną z pierwszych osób, 

które skorzystały na tej reformie proceduralnej. Za pontyfikatu 

Jana Pawła II wielu kandydatów na ołtarze zostanie na nie wynie-

sionych nawet w ciągu kilku lat, tak jak to będzie w najbardziej 

znanym wypadku Matki Teresy, którą papież beatyfikuje już 

sześć lat po śmierci. Za Benedykta XVI rozpoczęcie spraw 

samego Jana Pawła II oraz siostry Łucji z Fatimy nie będzie 

czekać nawet na upływ tak krótkiego czasu. 

Reforma z roku 1983 nie jest jedynym wyjaśnieniem szybko-

ści tej procedury. Na długo przed drobiazgowym zbadaniem 

wniosku o beatyfikację przez Kongregację Spraw 

Kanonizacyjnych 
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w Rzymie proces ten rozpoczyna faza diecezjalna, którą kieruje 

miejscowy biskup. Ustalenie źródeł, uruchomienie trybunałów 

rogacyjnych, zebranie świadectw, zbadanie zeznań, wykonanie 

ekspertyz, zgromadzenie dokumentów, ich zredagowanie, po-

wielenie - wszystko to zajmuje całe lata, a nawet dziesięciolecia. 

Jeszcze stosunkowo niedawno w wypadku beatyfikacji Charlesa 

de Foucaulda dwóm małym siostrom w Algierze zgromadzenie i 

przepisanie na maszynie w kilku egzemplarzach czternastu ty-

sięcy pięciuset osiemdziesięciu kart dokumentacji diecezjalnej za-

jęło dziesięć lat! Nowe techniki reprografii i środki komunikacji - 

fotokopiarka, faks, potem narzędzia informatyczne - znacznie 

skróciły okres potrzebny na sporządzenie i zbadanie dokumenta-

cji oraz na ustalenie jej ostatecznej postaci. Zwłaszcza wtedy, gdy 

pieczę nad tym ma równie potężna instytucja jak Opus Dei, dosko-

nale zorganizowana i wyjątkowo zmotywowana: w rekordowym 

czasie udaje jej się zgromadzić siedemdziesiąt pięć tysięcy świa-

dectw potwierdzających świętość jej założyciela! 

Będzie musiało upłynąć dziesięć lat, by krytyczne głosy uci-

chły - to zresztą rzecz względna - i by wreszcie wielcy świadko-

wie, tacy jak Jean Marie Lustiger w czerwcu 1992 roku, uznali 

Escrivę „za punkt odniesienia, za znak, za kogoś, kto wskazuje du-

chową ścieżkę chrześcijanom tych czasów". Nazajutrz po kanoni-

zacji Escrivy de Balaguera, 7 października 2002 roku, kardynał 

Ratzinger wyjaśnia w „L'Osservatore Romano": „lepiej zrozumia-

łem wewnętrzny charakter Opus Dei, tę zadziwiającą jedność ab-

solutnej wierności wielkiej tradycji Kościoła, jego wierze oraz bez-

warunkowej otwartości na wszystkie wyzwania tego świata". Od 

tej pory sprawy się prostują. Ratzinger jest w owym czasie prefek-

tem Kongregacji Nauki Wiary. To on ustala, co jest katolickie, a co 

nie. A Opus Dei, bez względu na to, co się o nim mówi, jest takim 

samym ruchem w Kościele jak inne. 



14
 

Święty całun turyński 

Dlaczego Kościół nie chce uznać całunu 

za autentyczny 



W tym czasie stał się przyczyną nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek modry 

[J Piłat skazał go na śmierć krzyżową. 

Józef Flawiusz (37 ok. 100) 

To On! To Jego oblicze! 

Paul Claudel, list do Gerarda Cordonniera, 16 sierpnia 1935 

Turyn, 13 października 1988 roku. Sędziwy siedemdziesię-

ciopięcioletni kardynał Anastasio Ballestrero, arcybiskup stolicy 

Piemontu, nieczęsto organizuje konferencje prasowe. 

Dziennikarze tłumnie odpowiedzieli na jego zaproszenie. 

Większość z nich wie, że Ballestrero zainicjował we wrześniu 

1986 roku ambitne badania naukowe na temat świętego całunu, 

owego przechowywanego w turyńskiej katedrze płótna, 

uważanego za pośmiertne okrycie ciała Chrystusa sprzed niemal 

dwóch tysięcy lat. Po raz pierwszy wykorzystano metodę węgla 
l4
C dla oszacowania daty pochodzenia przedmiotu badań. Nie 

czekając, aż te prace staną się przedmiotem uczonych publikacji 

naukowych, kardynał postanowił opublikować wyniki owych 

niezwykłych badań. 

Przypomniawszy długi proces, którego celem jest ujawnienie 

w końcu prawdy na temat tej relikwii, podkreśliwszy, że Kościół 

jest niekompetentny w dziedzinie naukowej, kardynał ogłasza 

werdykt trzech laboratoriów z Oksfordu, Tucsonu (Arizona) i 

Zurychu, które - jak wyjaśnia - pracowały niezależnie od siebie: 

- Interwał daty uzyskanej dla tkaniny całunowej mieści się 

między 1260 i 1390 rokiem po Chrystusie. 
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Po tej rewelacji zapada długie milczenie. Wedle jednego z 

najwyższych hierarchów Kościoła święty całun turyński jest 

zatem fałszerstwem, które datuje się na średniowiecze. Datacja 

metodą węgla 
14

C jest dokładna. Arcybiskup dodaje: 

- Stopień pewności wynosi dziewięćdziesiąt pięć procent. 

Nazajutrz wiadomość ta zostaje potwierdzona podczas innej 

konferencji prasowej, zorganizowanej przez doktora Titea 

(British Museum), obok którego siedzą profesorowie Hedges 

(Oksford) i Hall (British Museum), odpowiedzialni za całość prac 

związanych z pobraniem próbek całunu i ustaleniem wieku jego 

pochodzenia. Za ich plecami na czarnym tle widnieją dwie daty z 

wykrzyknikiem: 1260-1390! 

Między rokiem 1260 a 1390. Obliczenia są poprawne. 

Wszyscy historycy bowiem są zgodni co do tego, że właśnie z 

roku 1357 pochodzi pierwszy wiarygodny przekaz na temat tego 

tajemniczego kawałka płótna, które od tamtej pory nie przestaje 

przyciągać tłumów pielgrzymów. W gruncie rzeczy cóż może być 

bardziej logiczne niż to, by ta data pokrywała się dokładnie z 

wynikami badań zainicjowanych przez turyńskiego hierarchę? 

Kaplica w Szampanii 

W owym słynnym roku 1357 w miasteczku Lirey w 

Szampanii miało bowiem miejsce pierwsze wystawienie lnianej 

tkaniny uważanej za całun Chrystusa. Poplamiony płócienny 

prostokąt ma wymiary 4,36 metra długości na 1,10 metra 

szerokości. Widać na nim podwójną sylwetkę człowieka, jedna 

jest odbiciem od przodu, a druga od tyłu, a otaczają je różne 

wzory, ślady zabrudzeń, dziwne czarne i brązowe plamy. 
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Historię całunu przytaczają w niemal jednobrzmiącej wersji 

czterej ewangeliści. Wieczorem po ukrzyżowaniu Jezusa z Na-

zaretu pewien Jego zamożny uczeń, Józef z Arymatei, poprosił 

Piłata o zgodę i owinął ciało zmarłego skazańca „w czyste 

płótno", chcąc w wigilię szabatu jak najszybciej złożyć je w 

grobie, wydrążonym w pobliskiej skale. Kiedy następnego dnia 

po szabacie dwie jego znajome przychodzą rankiem namaścić 

ciało, znajdują pusty grób. Szymon Piotr i Jan, dwaj uczniowie 

wezwani na pomoc, stwierdzają, że ciało znikło. Lniane 

prześcieradło leży na ziemi, podobnie jak zwinięta osobno chusta, 

która posłużyła do utrwalenia oblicza zmarłego. Co stało się z 

tymi płótnami? To zagadka. 

Czy lniana tkanina wystawiona w Lirey rzeczywiście była 

całunem, o którym mówią Ewangelie? Nie sposób powiedzieć. 

Niektórzy współcześni zwracali uwagę, że niezwykle mężny i po-

bożny Gotfryd de Charny, pan Lirey, towarzyszył Humbertowi II 

de la Tour du Pin, delfinowi z Viennois, podczas krucjaty do 

Ziemi Świętej w latach 1345-1346 i że mógł przywieźć stamtąd 

święty całun. Od kilku lat do kaplicy ufundowanej przez jaśnie 

pana Gotfryda tłumnie przybywali na modlitwę pielgrzymi. Czy 

kaplica w zamyśle fundatora miała być właśnie schronieniem dla 

całunu? Tego nie wiadomo. Dokonane przez papieża Innocentego 

VI w roku 1354 podniesienie kaplicy do rangi kolegiaty nie 

wspomina o relikwii. 

Dopiero po śmierci Gotfryda - poległego w bitwie pod 

Poitiers w roku 1356 - wdowa po nim, Jeanne de Vergy, 

zapoczątkowała kult całunu, którego autentyczność natychmiast 

wzbudziła spory wśród najwyższych władz Kościoła: biskup 

Troyes Henri de Poitiers, a potem jego następca Pierre d'Arcis 

zakazują oddawania czci tej relikwii, fałszerstwu 

przypisywanemu nieznanemu malarzowi, który zresztą według 

biskupa d Arcisa przyznał się do oszustwa. Jednak nigdy nie 

odnaleziono ani malarza, ani dokumentu potwierdzającego jego 

przyznanie się do winy. Ówczesny papież, Klemens VII, zezwolił 

oficjalnie na pielgrzymki do Lirey, nakładając jednocześnie na 

tamtejszych kanoników obowiązek doprecyzowania, że relikwia 

ta „jest jedynie kopią czy też przedstawieniem całunu naszego 

Pana Jezusa Chrystusa". 



Pod koniec wojny stuletniej drogocenny całun został 

zamknięty w skrzyni i powierzony przez mnichów Marguerite de 

Charny, wnuczce Gotfryda, która z chwilą nastania pokoju 

odmówiła jego zwrotu. Powody tej decyzji miały 

prawdopodobnie podłoże finansowe: wystawienia przyciągały 

tysiące wiernych i przynosiły pokaźne zyski. 

W roku 1453 Marguerite de Charny przekazała w końcu lniane 

płótno Ludwikowi, księciu Sabaudii, którego syn złożył relikwię 

w nowej kaplicy na zamku w Chambery, kolebce dynastii 

sabaudzkiej. W roku 1483 oficjalny wykaz relikwii, mebli i ozdób 

Sainte--Chapelle na zamku Chambery wymienia płótno, po raz 

pierwszy nazwane tu świętym całunem. To w tym świętym 

miejscu, niezwykle uczęszczanym przez wiernych, 4 grudnia 

1532 roku tajemniczy pożar o mały włos nie położyłby 

przedwcześnie kresu całej historii: całun - na szczęście złożony 

bezpiecznie w srebrnej skrzyni - został jedynie lekko naruszony 

przez stopiony metal i wodę, której użyto do gaszenia ognia. 

Naprawienia szkód podjęły się siostry klaryski z Chambery, 

wprawne szwaczki. 

Kiedy siedziba dynastii sabaudzkiej została przeniesiona do 

Turynu, stolicy Piemontu, książę Emanuel Filibert kazał 14 

września 1578 roku przewieźć tam słynną relikwię. Nie opuści 

już ona Turynu: jedynie podczas ostatniej wojny zostanie ukryta 

w okolicach Neapolu. Od 1694 roku Santa Sindone pozostaje 

zamknięta w relikwiarzu złożonym w specjalnie przystosowanej 

kaplicy, tuż za głównym ołtarzem turyńskiej katedry Świętego 

Jana Chrzciciela. 

Nauka potwierdza... tajemnicę! 

To tam w maju 1898 roku Secondo Pia, adwokat, a od czasu 

do czasu fotograf, wykonuje pierwszą kliszę kawałka tkaniny, na 

której gołym okiem można dostrzec niewyraźny, brązowawy i 

roz- 



myty ślad ludzkich zwłok, odbity od przodu i od tyłu. Obraz na 

negatywie fotografii, który wkrótce obiegnie świat, jest dużo bar-

dziej czytelny niż pozytyw i wywoła reakcję łańcuchową polemik 

i sporów. Niektórzy uczeni katoliccy, między innymi kanonik 

Ulysse Chevalier, natychmiast uznają to za mistyfikację, podczas 

gdy inni, mimo że są agnostykami, między innymi francuski pro-

fesor Yves Delage, opowiedzą się za autentycznością całunu. 

Jakby tego brakowało: w kwietniu 1902 roku Delage zostanie 

ostro skrytykowany przez sekretarza Francuskiej Akademii Nauk, 

niezwykle antyklerykalnego Marcellina Berthelota, którego 

wyprowadzi z równowagi pomysł, że można udowodnić istnienie 

Jezusa! 

Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że obraz ciała, który 

„objawił się" dzięki negatywowi, cechuje wyjątkowa dokładność 

w zakresie anatomii i fizjologii. W wyniku badań zostanie 

ustalone, że mężczyzna miał mniej więcej 1,78 metra wzrostu, że 

miał trzydzieści lat, że należał do semickiego typu 

antropologicznego itd. Lekarze i specjaliści, którzy zajmowali się 

tą sprawą, nie mogą otrząsnąć się ze zdumienia: fałszerz - jeśli 

był to fałszerz - musiał być geniuszem w zakresie medycyny! 

Chirurg Pierre Barbet, który drobiazgowo zbadał całun w latach 

1930-1940, na kolejnych konferencjach bez ustanku powtarzał: 

- Nawet dziś nikt z nas nie potrafiłby wykonać takiego 

obrazu i nie popełnić przy tym jakiegoś błędu! 

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że fotografia wykonana 

przez Seconda Pię ukazuje również z niesłychaną precyzją, że na 

ciele mężczyzny odbitym na całunie znajdują się rozmaite ślady 

uderzeń i ran i że stygmaty te bardzo dokładnie odpowiadają 

opisowi ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu: ślady gwoździ na 

dłoniach i stopach, ślad niesienia czegoś ciężkiego na barku, rany 

powstałe w wyniku biczowania, skaleczenia dookoła głowy, 

otwarta rana w pobliżu serca. 

Czy to możliwe? Czyżby całun turyński naprawdę był tym 

płótnem, które kupił Józef z Arymatei wieczorem w dniu 

ukrzyżowania Jezusa? A może jest całunem pochodzącym od 

jakiegoś innego ukrzyżowanego? Przez cały XX wiek dziesiątki 

naukowców będą 
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pochylać się nad tą domniemaną relikwią i badać ją pod każdym 

możliwym kątem: egzegeci, historycy, archeologowie, 

ikonografo-wie, paleografowie, numizmatycy, epigraficy, 

palinologowie, chemicy, antropologowie, chirurdzy anatomowie, 

specjaliści od spektrografii, optycy, papirologowie - wszyscy oni 

będą mieli coś do powiedzenia, będą chcieli podzielić się jakimś 

odkryciem, wysunąć jakąś hipotezę, napisać książkę. 

Nowe fotografie wykonane przez Giuseppego Enriego w roku 

1931, międzynarodowy kongres poświęcony całunowi, który 

odbywa się w Rzymie i w Turynie w roku 1950, liczne badania 

naukowe, prowadzone zwłaszcza w latach 1959, 1969 i 1973, ko-

lejny kongres naukowców zorganizowany w Albuquerque (Stany 

Zjednoczone) w roku 1977 - wszystko to pozwala znacznie 

poszerzyć wiedzę na temat tajemniczego kawałka materiału. Te 

nowe badania historyczne, próby fizykochemiczne tkaniny, 

analiza zawartych w niej drobin i pyłków, najdokładniejsze 

badania anatomiczne, wyniki najdalej posuniętej spektrografii - 

raczej wzmacniają pozycję obrońców autentyczności: tak, lniane 

płótno może pochodzić z Ziemi Świętej; tak, struktura tkaniny, 

sposób jej utkania i gatunek lnu były częste na starożytnym 

Bliskim Wschodzie; tak, jej rozmiary niemal co do centymetra 

odpowiadają wymiarowi osiem na dwa łokcie, czyli mierze 

obowiązującej w czasach Chrystusa; tak, mężczyzna owinięty 

całunem został okrutnie umęczony - jak Jezus; tak, badane ślady 

ran doskonale odpowiadają opisowi męki... 

Węgiel 
14

C rozstrzygnął 

To dlatego konferencja prasowa kardynała Ballestrera, która 

ma miejsce 13 października 1988 roku, przynosi wybuchowy 

skutek. Datacja metodą węgla 
14

C powinna raz na zawsze 

uzgodnić 
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wszystkie opinie. Trzy laboratoria, które brały udział w tym ba-

daniu, Oksford, Tucson i Zurych, stwierdzają kategorycznie: ca-

łun został z całą pewnością podrobiony w średniowieczu, w 

epoce, kiedy - jak wiedzą wszyscy historycy - handel relikwiami 

kwitł w najlepsze: ileż gwoździ pochodzących z krzyża, ileż jego 

rzekomo prawdziwych kawałków i... fałszywych całunów 

przedstawiano wówczas wiernym do adoracji! Wszystko pasuje. 

Setki artykułów w gazetach, programów telewizyjnych, wystaw i 

książek będą podejmować na nowo, rozwijać i potwierdzać 

diagnozę postawioną oficjalnie przez arcybiskupa Turynu. W 

tonie wypowiedzi przeważa ulga: po tylu kontrowersjach, w 

których ułudy i nieuczciwość próbują pozbawić wątpliwości 

to,.co irracjonalne, wreszcie wątpliwości już nie ma! 

Okazuje się, że ostrożność Kościoła została nagrodzona. Już 

w chwili pojawienia się całunu w roku 1357 biskupi diecezji 

Troyes kwestionowali jego autentyczność. A jeśli papież 

Klemens VII zezwolił na oddawanie mu czci wbrew opinii 

miejscowych biskupów, to było tak być może dlatego, że był 

krewnym drugiego męża Jeanne de Vergy! Oczywiście, papież 

Sykstus IV uznał w końcu autentyczność całunu w 1471 roku. 

Oczywiście, papież Juliusz II zaaprobował w bulli z 1506 roku 

kult publiczny „całunu, w którym sam nasz Pan Jezus Chrystus 

został złożony do grobu". Jednak w XX wieku wątpliwości i 

nieufność ponownie biorą górę. 

Arcybiskupi Turynu, nawet sami papieże, mimo że poruszeni 

coraz liczniejszymi argumentami przemawiającymi na korzyść 

autentyczności tajemniczego płótna, dają jednak dowód 

najwyższej przezorności. Podobnie jak w odniesieniu do widzeń 

z Fatimy, cudów z Lourdes i wszelkich innych irracjonalnych 

zjawisk, nie ma nikogo bardziej sceptycznego niż sam Kościół 

katolicki: papież, kardynałowie, biskupi nade wszystko obawiają 

się szalbierstwa i żerowania na łatwowierności. 

Jednakże w roku 1931 młody arcybiskup Turynu Maurilio 

Fossati organizuje pierwsze wystawienie w XX wieku. Wśród 

niezliczonych wiernych, którzy przy tej okazji dowiadują się o 

istnieniu 
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relikwii, znajduje się młody wykładowca historii dyplomacji z 

Rzymu, niejaki Giovanni Battista Montini, którego nikt nie po-

dejrzewa, że wiele lat później będzie papieżem noszącym imię 

Paweł VI. Kardynał Fossati stara się zainteresować całunem na-

ukowców i to on właśnie organizuje w roku 1950 pierwszy 

kongres syndologii (słowo „całun" brzmi w języku greckim 

„sindon"). 

Natomiast kardynał Michele Pellegrino, który przejmuje po 

nim stolicę arcybiskupią w roku 1965, jest nastawiony wrogo wo-

bec wszelkich badań naukowych. Wbrew jego woli były włoski 

król Humbert II z dynastii sabaudzkiej, prawny właściciel całunu, 

doprowadza do zorganizowania kolejnego kolokwium w roku 

1969 i do wystawienia świętego całunu w sali szwajcarskiej 

pałacu królewskiego w Turynie w roku 1973. W listopadzie tegoż 

roku w porozumieniu z papieżem Pawłem VI zgadza się ponadto 

na pomysł trzydziestominutowego wystawienia telewizyjnego. 

Przy tej niezwykle medialnej okazji Paweł VI, mimo że nie-

zbyt znany ze skłonności do mistycyzmu, wspomina publicznie, 

że w trakcie wystawienia z 1931 roku miał szczęście widzieć 

święty całun wyświetlany na ekranie i że oblicze Chrystusa 

wydało mu się „tak prawdziwe, tak głębokie, tak ludzkie i 

Boskie", że był nim zafascynowany. Papież Montini nie waży 

nadmiernie słów: 

- Jakież to szczęście, jakaż tajemnica widzieć Jezusa! Jego, 

naprawdę Jego! 

W roku 1978 z okazji czterechsetnej rocznicy przybycia ca-

łunu do Turynu ten sam Paweł VI zezwala na kolejne wystawie-

nie, tym razem czterdziestotrzydniowe, w sierpniu i wrześniu, 

jednakże śmierć papieża, która następuje 6 sierpnia, 

uniemożliwia jego tam obecność. 

Następca Pawła VI, Jan Paweł I, udziela zgody stałej grupie 

badaczy specjalistów, Shroud of Turin Research Project 

(STURP), na wykonanie badań i pobranie próbek tkaniny przy 

okazji tego wystawienia. Zaniepokojony i sceptyczny nowy 

arcybiskup Turynu monsinior Ballestrero natychmiast zarządza 

nadzór nad STURP. Ma go sprawować komisja, której 

przewodniczy jego przyjaciel 
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profesor Luigi Gonella, a celem ma być zapewnienie kontroli 

nad wynikami wszystkich tych badań. Nigdy nic nie wiadomo. 

Na to letnie wystawienie do stolicy Piemontu zjeżdżają trzy 

miliony pielgrzymów. 1 września, wracając z konklawe, które 

wybrało Jana Pawła I, do Turynu zbacza również niejaki Karol 

Wojtyła, arcybiskup krakowski, by kontemplować całun. 

Kiedy zostanie papieżem, Jan Paweł II odbędzie dwie wizyty 

duszpasterskie do stolicy Piemontu. Podczas pierwszej z nich, w 

kwietniu 1980 roku, zostaje dla niego urządzone prywatne wy-

stawienie całunu. Kilka miesięcy później, w marcu 1981 roku, 

były włoski król zapisuje w testamencie papieżowi święte płótno, 

które zostaje mu uroczyście przekazane przez rodzinę królewską. 

Jan Paweł II zgadza się wówczas na spotkanie z naukowcami ze 

STURP-u w maju 1981 roku, jednakże zamach dokonany na 

placu Świętego Piotra przez Alego Agcę w przeddzień tego 

spotkania na trwałe oddala go od tej sprawy. 

Program drugiej wizyty duszpasterskiej w Turynie, która 

odbywa się we wrześniu 1988 roku, nie przewiduje oddawania 

przez papieża czci całunowi: można przypuszczać, że Jan Paweł 

II uległ argumentom miejscowego arcybiskupa kardynała 

Ballestrera, który nigdy nie wierzył w autentyczność relikwii i 

znał już wyniki badań metodą węgla 
14

C. Skoro teza o 

sfałszowaniu relikwii i jej podrobieniu w średniowieczu była już 

potwierdzona przez najwybitniejszych naukowców, 

zatrzymywanie się przy niej byłoby nieodpowiednie... 

Naprawdę genialne fałszerstwo 

Słynna konferencja prasowa kardynała Ballestrera z paździer-

nika 1988 roku powinna była uspokoić emocje. Tymczasem para-

doksalnie wywoła nową falę kontestacji i wątpliwości wśród 

badaczy 
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i ekspertów na całym świecie. Ten niezbity wniosek sprawił bo-

wiem jedynie tyle, że wydobył na światło dzienne cały szereg nie-

zrozumiałych z punktu widzenia nauki zagadek. A oficjalna odtąd 

teza o sfałszowaniu relikwii przez jakiegoś genialnego twórcę z 

XIV wieku pociągała za sobą tak wiele bezsensownych postu-

latów, że nie można jej było przyjąć bez poważnych zastrzeżeń: 

- Aby uzyskać tak precyzyjne ślady uderzeń i plamy krwi, w 

tym ślad rany powstałej od tarcia drzewa krzyża o bark skazańca, 

a także okrągłe plamy, które mogło zostawić flagrum używane 

przez Rzymian do biczowania, fałszerz musiałby ubiczować, 

ukrzyżować i zabić kogoś z sobie współczesnych w dokładnie ta-

kich samych warunkach, w jakich dokonało się uśmiercenie 

Jezusa z Nazaretu. Z czysto naukowego punktu widzenia nie 

można oczywiście wykluczyć tej hipotezy, ociera się ona jednak o 

granice zdrowego rozsądku. 

- Jako znawca anatomii i hematologii fałszerz musiałby za-

dbać, by ciało tego nieszczęśnika było owinięte całunem przez 

mniej więcej czterdzieści godzin, by uniknąć zjawiska 

rozpuszczenia skrzepów krwi, musiałby znaleźć jakiś sposób na 

wyciągnięcie zwłok spod prześcieradła bez odrywania tkanki i 

zaschniętej krwi. Naprawdę nie bardzo wiadomo, jak ktoś żyjący 

w średniowieczu, choćby to był genialny lekarz, mógł połączyć z 

tak doskonałą maestrią różne typy krwi, które spłynęły na całun: 

krew tętniczą, która pochodziła od żywego jeszcze skazańca, oraz 

krew ze zwłok, która uszła po śmierci, zwłaszcza z rany w boku. 

- Jakiż ponadto fałszerz przebiłby z tak genialną intuicją dło-

nie w zgięciu nadgarstka - wbrew tradycji ikonograficznej, która 

od wieków umieszczała gwóźdź, na którym wisiało ciało ukrzy-

żowanego, pośrodku zagłębienia dłoni? I skąd wiedziałby o tym, 

że kciuk cofa się w wyniku zranienia nerwu pośrodkowego, skoro 

prawidłowości tej nie znała ówczesna medycyna? 

- Mistyfikator musiałby ponadto zdobyć płótno, które przeby-

łoby drogę przez cały basen Morza Śródziemnego, z Palestyny aż 

do Europy, ponieważ na włóknach znaleziono pyłki i zarodniki 

po- 
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chodzące z różnych obszarów wokół Morza Śródziemnego, nie tyl-

ko z Bliskiego Wschodu, lecz także z Azji Mniejszej, z terenów dzi-

siejszej Francji i Włoch. Na całunie zostaną znalezione nawet ślady 

bawełny uprawianej na Bliskim Wschodzie, Gossypium herbaceum, 

oraz osady aragonitu, węglanu wapnia pochodzącego z martwicy 

wapiennej - kamienia budowlanego charakterystycznego dla nie-

których śródziemnomorskich miast, zwłaszcza dla Jerozolimy. - 

Wreszcie, dlaczego rzeczony fałszerz miałby się trudzić 

umieszczaniem na swoim płótnie dawnych inskrypcji typu orien-

talnego, które zostaną odkryte dopiero pod koniec XX wieku, a ich 

zbadanie będzie możliwe dzięki cyfrowej technice komputero-

wej? W roku 1994 zespół profesora Andrego Mariona z Instytutu 

Optyki w Orsay wysunie wszystkie możliwe hipotezy na temat 

tych inskrypcji, pierwotnie umieszczonych na podpórce - drew-

nianym klocku, którego celem było utrzymanie głowy zmarłego 

w wyprostowanej pozycji - a wedle wszelkiego prawdopodobień-

stwa pochodzących z czasów Chrystusa. 

Metoda węgla 
14

C nie jest niezawodna? 

Oto całe mnóstwo wątpliwości, zagadek, niedorzeczności. Jest 

ich wystarczająco dużo, by niektórzy badacze już od 1989 roku 

zaczęli stawiać pytanie o niezawodność metody określania wieku 

przy użyciu węgla 
14

C. Zadając przy tym gwałt zarówno „popraw-

ności naukowej" ówczesnych badaczy, jak i „poprawnoście religij-

nej" wiecznie sceptycznego Kościoła. 

Opracowana tuż po drugiej wojnie światowej przez amerykań-

skiego chemika Williama F. Libby ego metoda datowania przy uży-

ciu izotopu węgla 
14

C opiera się na pomiarze czasu naturalnego 

rozpadu niestabilnej odmiany węgla zawartej w każdej substancji 
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organicznej. Była wykorzystywana w tysiącach badań archeolo-

gicznych: malowideł ściennych, szczątków ludzkich, skamielin ro-

ślin itd. Jednak sam wynalazca tej metody przyznawał, że o ile ma 

ona wartość w odniesieniu do kawałków drewna lub szczątków 

szkieletu, o tyle jest dużo mniej niezawodna w odniesieniu do sta-

rożytnych tkanin... 

Już od chwili jej rozpowszechnienia w roku 1955 propono-

wano wykorzystanie jej do zbadania świętego całunu turyńskiego. 

Jednak w tamtym czasie trzeba by było poświęcić prawie dziewięć-

set centymetrów kwadratowych cennego płótna, co nie wchodziło 

w rachubę. Później uwarunkowania związane z pobieraniem pró-

bek zmieniły się dzięki nowej technice zwanej AMS (Accelerator 

Mass Spectrometry, czyli akceleratorowa spektometria mas), która 

nie wiąże się z niszczeniem pobieranych próbek: w roku 1988 do 

przeprowadzenia doświadczeń koniecznych dla programu badaw-

czego zaproponowanego w roku 1984 i wdrożonego w roku 1986 

przez naukowców ze STURP-u wystarczyły niespełna dwa cen-

tymetry kwadratowe. 

Tymczasem w trakcie realizacji badania te nie zostały przepro-

wadzone z pożądaną przejrzystością: rywalizacja między poszcze-

gólnymi laboratoriami, chęć zysku, konflikty osobiste - wszystko 

to opóźniło i zagmatwało prace. Kardynał Ballestrero 10 paździer-

nika 1987 roku doprecyzował instrukcje Sekretariatu Stanu (na 

jego czele stał kardynał Casaroli), które pozostawały daleko w tyle 

w stosunku do pierwotnych ambicji wielkiego multidyscyplinarnego 

programu zatwierdzonego przez Kongregację Nauki Wiary (na jej 

czele stał kardynał Ratzinger) i opierały się na sprzecznych bada-

niach, wszystkich przeprowadzonych na ślepo. Te chaotyczne dzia-

łania jeszcze bardziej skomplikowały całe postępowanie. W końcu 

21 kwietnia 1988 roku próbki zostały pobrane w atmosferze szkodli-

wego zamieszania, które gdy wyszło na jaw, wywołało uzasadnione 

podejrzenia w środowiskach naukowych. 

Odnaleziono ponadto, przytoczono i porównano przykłady 

pomyłek w datacji metodą węgla 
14

C - niekiedy poważnych, jak 

304 



w wypadku skorupy żywego ślimaka oszacowanej na wiek dwu-

dziestu czterech tysięcy lat. Zbadano przede wszystkim hipotezy 

o istnieniu elementów egzogennych, mogących być przeszkodą w 

zastosowaniu metody węgla 
14

C. Takie przyczyny zewnętrzne to: 

trzęsienie ziemi, wysoka temperatura, radioaktywność, najroz-

maitsze skażenia, zanieczyszczenia próbek itd. Zwrócono także 

uwagę, że od średniowiecza obok relikwii płonęły miliony świec 

zapalanych przez pielgrzymów! Społecznością naukową wstrzą-

snęło definitywnie stwierdzenie: nie, stanowczo, metoda węgla 
14

C nie jest nieomylna i nie jest wcale rzeczą pewną, że całun 

turyński pochodzi z XIV wieku... 

Nowe spojrzenie na tę samą historię 

To przynajmniej uspokoiło naukowców węgierskich. Wszyscy 

tamtejsi historycy wiedzą o istnieniu pochodzącego z końca XII 

wieku manuskryptu Pray, znajdującego się w Bibliotece 

Narodowej w Budapeszcie, dokument ten zawiera najstarszy tekst 

pisany w języku węgierskim, ozdobiony dawnymi miniaturami 

przedstawiającymi sceny męki Chrystusa. Jedna z nich ukazuje 

„święte niewiasty" przed grobem Jezusa i słynny całun. Otóż zda-

niem wielu historyków niektóre szczegóły tego przedstawienia nie 

pozostawiają złudzeń: artysta, który był autorem tej miniatury, 

bez wątpienia wzorował się na całunie z Lirey, a to oznacza, że 

nie może on pochodzić z XIV wieku! 

Przez wszystkie te lata historycy nie szczędzili trudu, chcąc 

odtworzyć losy całunu przed 1357 rokiem. Nie dysponujemy 

wprawdzie żadnymi przekazami na ten temat sprzed IV wieku, 

czyli z okresu, kiedy pierwsi chrześcijanie ukrywali się przed 

władzą rzymską, natrafiamy jednak na ślad świętego całunu 

najpierw 

305 



w Palestynie, następnie w Edessie (na południowym wschodzie 

Turcji), a potem w Konstantynopolu, dokąd został przeniesiony z 

wielką pompą w roku 944 i gdzie widziały go, kontemplowały i 

czciły całe rzesze ludzi aż do splądrowania miasta przez krzyżow-

ców w 1204 roku. Niektórzy historycy uważają, że od 1205 roku 

pojawił się ponownie w Atenach, dokąd miał zostać wywieziony 

przez jednego z przywódców czwartej krucjaty, Ottona de la 

Roche, pradziadka Jeanne de Vergy, żony Gotfryda de Charny, 

pana Lirey... 

Kolejnego niepokojącego odkrycia dokonano w roku 2002, 

kiedy odrestaurowano całun: na jego zakrytej stronie zauważono 

boczny szew, biegnący dziewięć centymetrów od brzegu, 

odpowiadający szwom spotykanym na tkaninach pochodzących z 

Massady, palestyńskiej twierdzy zniszczonej przez Rzymian w 

roku 74 po Chrystusie. 

Wreszcie w ostatnim czasie prowadzono równoległe badania 

dotyczące dwóch innych relikwii związanych z męką Jezusa. 

Wśród dziesiątków podobnych relikwii, których autentyczność 

początkowo często była kwestionowana, są dwie, które wydają 

się autentyczne, a pewne szczegóły są w nich co najmniej 

niepokojące: 

- Pierwszą jest t u n i k a  z A r g e n t e u i l .  Ewangelie opo-

wiadają, że kiedy przybito Jezusa do krzyża, Jego oprawcy 

podzielili między siebie Jego szaty, ale o tunikę, która była „bez 

szwów" i szkoda było ją rozrywać, rzucili losy. To właśnie tę 

lnianą bieliznę, dziś bardzo zniszczoną, cesarzowa Irena z 

Konstantynopola ofiarowała Karolowi Wielkiemu. On z kolei 

uczynił z niej dar dla swojej córki Teodrady, mniszki w 

klasztorze w Argenteuil, gdzie odnaleziono tę relikwię w 1156 

roku, a potem czcili ją tam Ludwik VII, Henryk II, Ludwik XIII, 

Richelieu i wiele innych osób. Tunika nie bez przeszkód 

przetrwała zatem normandzkie inwazje, wojny religijne i 

rewolucję 1789 roku. A w roku 1934, kiedy pojawił się pomysł 

zbadania jej i sfotografowania w podczerwieni, zaczęto 

prowadzić naukowe prace porównawcze ze świętym całunem tu-

ryńskim. 
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- Druga relikwia to c h u s t a  z Oviedo. Znajdująca się w 

Oviedo (Hiszpania), dokąd przybyła w roku 812, zakrwawiona 

chusta o wymiarach 84 na 53 centymetry, pochodząca z 

Jerozolimy, o splocie tkaniny podobnym do całunu turyńskiego, 

również przywodzi na myśl męki Jezusa, a konkretnie: zasłony, 

która miała zostać nałożona na twarz Chrystusa po zdjęciu z 

krzyża. To, że krew na chuście ma również grupę AB - bardzo 

rzadką, występującą u czterech procent populacji - może być 

zbiegiem okoliczności. Jednak przykładając tę wielką chustę do 

turyńskiego płótna, naukowcy stwierdzili, że siedemdziesiąt 

śladów krwi się pokrywa. Inni badacze wykryli te same pyłki 

roślin wbite między włókna obu tkanin, zwłaszcza ślady roślin, 

które znaleźć można jedynie w okolicach Jerozolimy. 

Jakby tajemnica świętego całunu nie była wystarczającym za-

rzewiem kontrowersji wśród naukowców z całego świata! 

Pierwsze wyniki konfrontacji całunu z tymi dwoma płótnami są 

więcej niż kłopotliwe. A konfrontacja ta dopiero się zaczyna... 

Tajemnice i złudzenia 

Nie rozwiązane sprzeczności i nowe odkrycia historyczne nie 

usuwają z pola widzenia zasadniczej tajemnicy: jeśli rysunek 

zwłok nie jest wynikiem pracy przeciętnego malarza, a nikt już 

nie kwestionuje tego ustalenia, to jakiej techniki musiałby użyć 

artysta, by odwzorować podwójny obraz ciała skazańca i 

wszystkie następstwa jego śmierci: plamy krwi, surowicy, potu 

itd.? Im bardziej doskonalą się techniki naukowe, tym wyraźniej 

ukazują kolejne szczegóły, o których żaden, choćby genialny, 

średniowieczny fałszerz nawet w swoich czasach nie marzył. 
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Na przykład w roku 1976 eksperci z NASA wykorzystali do 

badania całunu swój analizator obrazu VP8, znany z 

wykonywania przestrzennych fotografii powierzchni planet. 

Pozwoliło to stwierdzić, że obraz odciśnięty na płótnie jest 

t r ó j w y m i a r o w y  -to znaczy że jego projekcja umożliwia 

ekstrapolację doskonale wiernego wizerunku przestrzennego. 

Obraz ten w wyniku nieznacznego i regularnego utlenienia 

celulozy lnu jest całkowicie płaski: w niczym nie przypomina 

odcisku, który w zwykłych warunkach byłby zniekształcony 

przez wypukłości ciała. Wyglądało to tak, jakby ciało odbiło swój 

obraz na płótnie rozciągniętym przed nim niczym klisza 

fotograficzna. Jakiż fałszerz mógłby w ogóle wymyślić wykona-

nie takiego cudu i w jakim celu? 

A zatem? Czy całun turyński powstał w wyniku jakiegoś nie-

wyjaśnionego wydarzenia? Tak. Czy jest sztucznym wytworem? 

Nie. Gdyby nie uważano, że okrywał ciało Jezusa, naukowcy już 

dawno potwierdziliby jego autentyczność. Jednak spór o niego 

nieustannie wraca z powodu ideologicznego charakteru tych pod 

każdym względem niezwykłych badań oraz silnych emocji, jakie 

one wzbudzają. Mimo że dokonuje się przy tym powolne rozcho-

dzenie się badań nad pochodzeniem przedmiotu i jego znaczenia 

religijnego i teologicznego: w przeciwieństwie do tego, na co 

liczą osoby pobożne, przyznanie, że całun turyński jest 

autentyczny, nie byłoby równoznaczne z uznaniem go za dowód 

zmartwychwstania Chrystusa! 

Postęp nauki rodzi sam z siebie nowe pytania, a nawet nowe 

złudzenia. Pasjonujący się tematem całunu pisarz Didier Van 

Cauwelaert ujawnia, że w roku 1998 papież Jan Paweł II przyjął 

na audiencji profesora Leoncia Garze-Valdesa, mikrobiologa z 

uniwersytetu w San Antonio (Teksas). Naukowiec, który 

korzystając z chaosu towarzyszącego działaniom badaczy w 1988 

roku, zdobył dla siebie włókno z całunu, przestrzegł Ojca 

Świętego przed niebezpieczeństwem sklonowania 

ukrzyżowanego przy użyciu krwi zawartej w świętej tkaninie. W 

Internecie można już znaleźć pochodzące od takich sekt jak 

Second Corning Project z Kalifornii 
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propozycje podjęcia takiej próby klonowania w celu przyspiesze-

nia powrotu Mesjasza na ziemię. Chemicy, hematologowie, 

biologowie mogą sobie zapewniać, że nie da się nikogo klonować 

przy użyciu krwi mającej dwa tysiące lat - i tak hipoteza ta jest 

oszałamiająca. 

Rok wcześniej, nocą z 11 na 12 kwietnia 1997 roku, niewiele 

brakowało, a wzniecony przez podpalacza pożar obróciłby święty 

całun w popiół. Dzięki zaciekłości i odwadze jednego z 

turyńskich strażaków tkanina o włos uniknęła płomieni, które 

pustoszyły katedrę. Ale któż mógł chcieć zniszczyć tę relikwię? I 

po co? 

„Wyzwanie dla rozumu" 

Niedziela 24 maja 1998 roku. Święto Wniebowstąpienia. Od 

18 kwietnia setki tysięcy wiernych codziennie przechodzą przed 

głównym ołtarzem turyńskiej katedry, gdzie wystawiono święty 

całun. Wszyscy pamiętają jeszcze niedawne podpalenie i boją się 

kolejnego aktu szaleństwa. Całun jest zamknięty w szkatule z ku-

loodpornego szkła. 

Owej niedzieli, krótko po godzinie 17, do katedry wchodzi 

powoli niecodzienny pielgrzym. Papież Jan Paweł II postanowił 

wykorzystać swoją trzecią wizytę duszpasterską w Piemoncie i 

udać się na chwilę skupionej modlitwy przed święte płótno na 

zaproszenie nowego arcybiskupa monsiniora Giovanniego 

Saldariniego. To historyczny gest. Dla tego kawałka płótna, które 

wzbudza tyle wymysłów i kontrowersji, to konsekracja. 

Podczas przemówienia, którego wszystkie słowa są starannie 

wyważone, Jan Paweł II mówi, że święty całun jest „wyzwaniem 

dla rozumu", nie jest jednak „materią wiary". Kościół nie ma nic 

do powiedzenia na temat autentyczności całunu, „nie posiada 

właściwej 
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kompetencji", aby wypowiadać się na ten temat. Oczekuje od na-

ukowców, by prowadzili badania w całkowitej wolności i by to 

oni dostarczyli konkretnych odpowiedzi. Jednak bez względu na 

to, czy całun jest autentyczny, czy nie, jest tylko kawałkiem 

płótna. A nie adoruje się kawałka płótna, nawet gdyby okrywał 

ciało Chrystusa! 

Jeśli papież zgina kolana przed całunem, wyjaśnia owego dnia 

Jan Paweł II, to po to, by oddać cześć „ikonie cierpienia niewin-

nych", która - obojętnie, czy jest prawdziwa, czy fałszywa - jest 

uderzająco zbieżna z ewangelicznym opisem Męki. Chrześcijanie 

kontemplują całun jako znak cierpienia, z w i e r c i a d ł o  

Ewangelii, o b r a z  miłości Boga. Nic więcej. Cały czas działając 

zresztą jak mądry pedagog, Jan Paweł II nie poszedł wprost do 

całunu rozpiętego na wielkim głównym ołtarzu: wszedłszy do 

katedry, dostojny gość najpierw modlił się przez dobre pięć minut 

przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu. To ten sakrament 

„stanowi centrum kultu Kościoła" i to w nim „ukryta jest 

prawdziwa, rzeczywista i substancjalna obecność Chrystusa". 

Jan Paweł II poprosił kardynała Saldariniego o zaplanowanie 

kolejnego wystawienia z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 

z myślą zwłaszcza o młodych ludziach, którzy przybędą na rzym-

skie Światowe Dni Młodzieży. Wtedy właśnie w obecności piel-

grzymów w Rzymie papież zawoła: 

- A czyż zadanie Kościoła nie polega właśnie na tym, że ma 

on sprawiać, aby blask oblicza Chrystusa zajaśniał? 

Jego przesłanie jest jasne: nikt nie powinien pozbawiać się 

sposobności, by pobudzać „pragnienie szukania oblicza 

Pańskiego". Wszystko, co zbliża do Boga, jest dobre. Całun jest 

ikoną, która zasługuje na cześć. Jednak to, czy jest autentyczny, 

czy nie, nie ma z punktu widzenia wiary najmniejszego 

znaczenia. 



15
 

Jego Ekscelencja „bankier Pana Boga" 

Jak papież został wplątany w 

największy skandal finansowy po wojnie 



Nikt nie może dwom panom nużyć. [...] Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 

Łk 16,13; Mt 6, 24 

Londyn, 18 czerwca 1982 roku. Na brzegu Tamizy, pod 

Blackfriars Bridge, policja znajduje nad ranem powieszone na 

rusztowaniu zwłoki sześćdziesięciodwuletniego Roberta 

Calviego, dyrektora wielkiego włoskiego banku. Mężczyzna ten 

kilka dni wcześniej w pośpiechu opuścił Włochy, kiedy 

prowadzone przez niego interesy zmierzały do katastrofy. 

Samobójstwo wydawało się oczywiste. Gdyby nie jeden szczegół: 

w kieszeniach spodni znaleziono pliki dolarów i połówkę cegły. 

To znak masonerii. Czy samobójca chciał zostawić jakieś ukryte 

przesłanie? A może ktoś chciał go oskarżyć o przynależność do 

masonerii? Jeśli tak, to najprawdopodobniej jest to morderstwo. 

Nazwa mostu - Blackfriars - potwierdza tę aluzję: „czarni bracia" 

to po włosku przydomek masonów. Kompletna zagadka: 

samobójstwo czy zamaskowane morderstwo? Jeśli to 

rzeczywiście zbrodnia, w takim razie czy były to odrażające 

porachunki między wolnomularzami, czy też ci, którzy 

wyreżyserowali tę makabryczną scenę, chcą tylko, żeby wszyscy 

uwierzyli, że tak było? 

Pod koniec czerwca, ledwie brytyjskie MI5 rozpoczyna 

dochodzenie, kiedy kierowany przez Roberta Calviego Banco 

Ambrosiano ogłasza bankructwo. To olbrzymi skandal: 

Ambrosiano jest głównym prywatnym bankiem we Włoszech. 

Ogłoszona strata wynosi ponad miliard dolarów. Bardzo szybko 

pojawiają się wierzyciele z żądaniami odzyskania wierzytelności. 

Pełnomocnicy grupy kilku zagranicznych banków domagają się 

zwrotu wkładu w wysokości 
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sześciuset milionów dolarów, przedstawiając „listy gwarancyjne" 

wystawione przez... Watykan! Śledczych wprawia to w 

osłupienie. W mediach brytyjskich i włoskich trzęsienie ziemi. 

Co zrobi papież wobec tej łajdackiej afery? 

Głośny skandal 

W toku śledztwa wkrótce wychodzi na jaw, że Istituto per le 

Operę di Religione (IOR), który nazywany jest także Bankiem 

Watykańskim, rzeczywiście brał udział wraz z Banco 

Ambrosiano Roberta Calviego w finansowaniu dziesięciu 

fikcyjnych spółek, prawie wszystkich zarejestrowanych na 

Panamie, i miał w nich większościowe udziały. IOR to instytucja 

bankowa założona przez Piusa XII w roku 1942 dla zarządzania 

pieniędzmi należącymi nie do Kościoła, lecz do jego „dzieł": 

misji, zgromadzeń, ruchów Akcji Katolickiej, pracowników 

Państwa Watykańskiego itd. Jej wpływy są wielorakie. Jej 

wydatki - nieprzeniknione. W Watykanie na ogół nie ujawnia się 

wysokości darowizn ani zapisów i zachowuje się pełną dyskrecję 

na temat przyznawania pomocy tej czy innej diecezji z Trzeciego 

Świata. Jakimi dokładnie sumami zarządza bank? Tego nikt nie 

wie. Nawet jego prezes monsinior Paul Marcinkus. 

Marcinkus! To nazwisko powtarzają redakcje prasowe na ca-

łym świecie. Ten, który zdobędzie przydomek „bankiera Pana 

Boga", przesłuchiwany w sprawie owych tajemniczych zastawów 

oświadcza, że zagraniczne spółki były wymyślonymi przez 

Roberta Calviego gwarancjami w zamian za znaczne kwoty poży-

czone Ambrosiano przez Watykan. Dla ich sfinansowania Calvi 

pożyczył również sześćset milionów dolarów od zagranicznych 

banków (które teraz domagają się swoich pieniędzy), prosząc 

monsiniora Marcinkusa o podpisanie listów, zapewniających, że 
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Watykan nadzoruje te dziesięć spółek. Podpis jednego z najbliż-

szych współpracowników papieża jest z pewnością gwarancją za-

ufania, którego tak brakuje: skoro Stolica Apostolska ręczy za ja-

kąś pożyczkę, jakże można wątpić w jej rzetelność? 

Uwikłanie IOR w ten galimatias nie pozostawia żadnych wąt-

pliwości. Kardynał Agostino Casaroli, sekretarz stanu, 

bezzwłocznie podejmuje więc negocjacje, mające na celu 

maksymalne uwolnienie Kościoła od odpowiedzialności. Nie ma 

żadnych przecieków z pierwszych rozmów, które próbują 

rozwikłać węzeł gordyjski tej wielowątkowej intrygi. Po trudnych 

pertraktacjach z adwokatami banków wierzycieli Casaroli zgadza 

się wypłacić im odszkodowania w wysokości dwustu czterdziestu 

milionów dolarów, pod warunkiem że będzie to kwota ostateczna 

i że jej wypłacenie nie oznacza w żadnym wypadku uznania winy 

Watykanu. Na tym polega cała strategia Stolicy Apostolskiej: 

zminimalizować swoją rolę w tym skandalu, spłacić długi na 

najkorzystniejszych warunkach i odzyskać wiarygodność 

moralną. To ambitny program. 

Zadanie Casarolego jest tym bardziej problematyczne, że 

Watykan zalewa powódź mniej lub bardziej nieprawdziwych in-

formacji rozpowszechnianych przez włoską prasę. Zgodnie z tymi 

cząstkowymi świadectwami i strzępkami zeznań wszystko wska-

zuje na to, że IOR i jego tajemniczy prezes są od bardzo dawna 

wplątani w niezliczone wyłudzenia i inne machinacje pozbawio-

nego skrupułów Roberta Calviego. 

Trudno zaprzeczyć. Od połowy lat siedemdziesiątych Calvi 

wykorzystywał brak przejrzystości watykańskiej administracji i 

szacunek, jakim cieszył się IOR - znajdująca się poza wszelkim 

podejrzeniem instytucja eksterytorialna - do tego, by wydobywać 

własny bank z tarapatów finansowych, będących wynikiem 

podejrzanych operacji. Skądinąd Banco Ambrosiano był ostenta-

cyjnie katolicki: przez długie lata zatrudniane tam osoby musiały 

okazywać przy przyjęciu do pracy świadectwo chrztu! W wyniku 

operacji handlowych związanych z tą czy inną własną potrzebą 

Calvi wciągnął IOR do ważnych sektorów włoskiej gospodarki: 
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do branży wydawniczej, do ubezpieczeń, do spraw 

poszczególnych regionów itd. - w zakresie przekraczającym 

granice rozsądku. 

Jednym z celów Calviego było uniemożliwienie wykupu jego 

znajdującego się wiecznie w opłakanym stanie banku dzięki 

przekazaniu IOR - za pośrednictwem fasadowych spółek - pa-

kietu mniejszościowego (dziesięć procent udziałów), z którym 

nie sposób było się nie liczyć, a zarazem był on wolny od 

wszelkich podejrzeń. W zamian za swój udział IOR pobierał 

honoraria, prowizje i - oczywiście - procenty. Jego prezes 

monsinior Marcinkus nigdy nie ukrywał - a nawet chętnie się tym 

chełpił - że starał się inwestować pieniądze tam, gdzie mógł z 

nich „jak najwięcej wyciągnąć". Często słyszano, jak przytacza 

swoją ulubioną maksymę: 

- Kościołem nie można rządzić za pomocą zdrowasiek! 

Od Opus Dei do mafii 

Cała ta afera mogła być po prostu gigantycznym szachraj-

stwem finansowym, gdyby nie to, że Calvi, co wykaże śledztwo, 

był powiązany ze wszystkimi podejrzanymi, często głośnymi 

włoskimi aferami z okresu po 1968 roku. Nieprawdopodobne 

okoliczności towarzyszące upadkowi Ambrosiano, spektakularne 

„samobójstwo" jego prezesa i nieoczekiwane uwikłanie 

Watykanu w tę wybuchową sprawę rozpalają ludzką wyobraźnię. 

Najpierw, w lipcu 1982 roku, uwaga opinii publicznej zostaje 

skierowana w stronę Opus Dei. Miesiąc po śmierci Roberta 

Calviego jego syn przekazuje dziwne oświadczenie sardyńskiego 

inwestora Flavia Carboniego, który sam się ukrywa. Według 

Carboniego powodem wyjazdu szefa Ambrosiano do Londynu 

nie miała być chęć wymknięcia się włoskiemu wymiarowi spra- 
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wiedliwości, jak to wówczas utrzymywano, lecz zamiar spotkania 

się tam z zagadkowymi przedstawicielami Dzieła Bożego, którzy 

mieli podobno być skłonni wydobyć jego imperium z tarapatów. 

Jeśli Watykan jest uwikłany w ten skandal, to jest rzeczą prawdo-

podobną, że w tych sekretnych machinacjach maczała palce jakaś 

tajna organizacja w rodzaju Opus Dei. Niesłychanie sensacyjna 

wiadomość czy zręczne odwrócenie uwagi? Powstała jak na 

zamówienie ekscytująca teoria obiega świat. Nigdy nie zostaje 

poparta najdrobniejszym śladem dowodu. 

Druga fala spekulacji pojawia się w związku ze znanym fak-

tem przynależności Roberta Calviego do loży masońskiej P2. 

Wiadomość ta elektryzuje włoskie media i na długi czas mobi-

lizuje śledczych. Loża Propaganda Massonica Due była jeszcze 

niedawno filarem Wielkiego Wschodu Włoch (Grandę Oriente 

dltalia), najważniejszą obediencją w kraju, po czym przerodziła 

się w gigantyczną sieć spekulantów. Mistrzem tej loży w roku 

1975 został zuchwały neofaszysta Licio Gelli. Przeniknięty do 

szpiku kości awersją do komunizmu, mając powiązania z wieloma 

południowoamerykańskimi dyktatorami, Gelli w ciągu kilku lat 

stworzył strukturę liczącą wiele tysięcy „braci", wśród których 

znaleźć można było w pierwszej kolejności niemal wszystkie 

osoby piastujące kierownicze stanowiska we włoskich tajnych 

służbach. Z większą lub mniejszą słusznością uważano, że loża P2 

była wmieszana -   mniej lub bardziej bezpośrednio - we 

wszystkie wielkie skandale, które wstrząsały Włochami w „czasie 

ołowiu": w zabójstwo Aida Mora (1978), zamach na dworcu w 

Bolonii (1980), próbę zamachu na Jana Pawła II (1981), tragiczne 

porwanie Emmanueli Orlandi, córki pracownika Watykanu 

(1983), ujawnienie międzynarodowej siatki antykomunistycznej 

Gladio (1990) itd. Wszystko to staje się pożywką dla setek 

dochodzeń sądowych i tysięcy artykułów prasowych. 

Calvi należał zatem do tej dziwnej loży, w której spotykał się 

z politykami, dziennikarzami, funkcjonariuszami wysokiego 

szczebla, bankierami i urzędnikami państwowymi. Na przykład 
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- według wdowy po Calvim - pewien mediolański sędzia, członek 

P2, doradzał mu w związku z dotyczącymi go rozmaitymi 

procedurami sądowymi, dzięki czemu umknął tuż przed tym, 

kiedy miał zostać zatrzymany za nielegalny obrót dewizami. To, 

że loża P2 była uwikłana w skandal Ambrosiano, nie budzi 

najmniejszych wątpliwości. Jednak w żadnym z prowadzonych 

śledztw nie pojawia się nic, co pozwalałoby podejrzewać papieża 

Pawła VI albo samego monsiniora Marcinkusa o konszachty ze 

światem przestępczym. 

Trzeci trop, równie źle się kojarzący, wiąże się z Cosa Nostra, 

mafią sycylijską. Teza o jej udziale w tym morderstwie okaże się 

najbardziej uzasadniona. Wiosną 1982 roku Calvi ma wobec ma-

fii znaczny dług i wie, że nie zostanie mu on umorzony. Kiedy 

dociera do niego, że nigdy nie uda mu się wypłacić temu 

groźnemu wierzycielowi, pilnie próbuje znaleźć ratunek u 

Marcinkusa, który odmawia - mimo gróźb bankiera, że ujawni 

całą sprawę dziennikarzom. Calvi ucieka z Włoch do Austrii, a 

następnie do Londynu, gdzie czeka na niego szef mafii o 

nazwisku Francesco di Carlo. Według inspektorów Scotland 

Yardu znajdujący się w krytycznym położeniu bankier miał 

nadzieję, że uda mu się jeszcze odrobić straty dzięki 

przynoszącemu krociowe zyski przemytowi narkotyków. Jednak 

wpada w pułapkę: jego mało dostępni wierzyciele woleli zgładzić 

dawnego przyjaciela - przede wszystkim po to, by uniemożliwić 

wyjście na jaw wszystkich łączących ich tajemnic. Poza tym miał 

to być wyraźny sygnał dla innych ewentualnych zalegających ze 

spłatą dłużników. 

Teza o udziale mafii okaże się najbardziej uzasadniona, po-

nieważ w 2005 roku o zamordowanie Calviego zostanie oskarżo-

nych pięć osób: mafioso Giuseppe „Pippo" Cało, gangster 

Ernesto Diotallevi, przemytnik Silvano Vittor, biznesmen Flavio 

Carboni oraz kochanka tego ostatniego. Cała piątka zostanie w 

2007 roku uniewinniona „z braku wystarczających dowodów", 

jednak proces pozwoli ustalić, że posuwając się od jednego 

szalbierstwa do drugiego, Calvi rzeczywiście „zapodział" 

ogromne sumy brud- 
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nych pieniędzy, które pożyczyła mu Cosa Nostra. I nie zdążył 

przed śmiercią spłacić tego długu. Jednak chociaż „samobójstwo" 

Roberta Calviego w końcu znalazło wyjaśnienie, to wśród 

żadnych akt, które powstały w związku ze sprawą, nie ma 

odpowiedzi na pytanie dodatkowe: w jaki sposób Kościół został 

wplątany w tę niebezpieczną wojnę cieni? By uzyskać 

odpowiedź, trzeba poświęcić chwilę uwagi nietuzinkowemu 

głównemu bohaterowi tego nieszczęścia, człowiekowi, przez 

którego przyszło zgorszenie: monsi-niorowi Paulowi 

Marcinkusowi. 

Chicagowskie chodniki 

Paul Casimir Marcinkus urodził się w roku 1922 w Cicero, na 

ubogim przedmieściu Chicago zamieszkanym przez imigrantów z 

Polski, Czech, Irlandii i innych krajów. W tej samej dzielnicy 

działał Al Capone - jego matka mieszkała tam przy 16th Street. 

To oczywiście zbieg okoliczności, jednak - niczym igraszka losu 

-na długo zaciąży na wizerunku „bankiera Pana Boga", który 

kopał piłkę na chodnikach Cicero z innymi synami imigrantów 

(oni jednak zostali prawdziwymi mafiosami). 

Drugie imię Marcinkusa, Casimir (Kazimierz), to imię 

patrona Litwy: z tego odległego nadbałtyckiego kraju ojciec 

Marcinkusa w roku 1914 wyemigrował do Ameryki podobnie jak 

wielu jego rodaków i tu został czyścicielem okien. W Chicago 

znalazł sobie młodą dziewczynę z rodzinnego kraju, z którą miał 

pięcioro dzieci. Paul jest czwartym. 

W wieku trzynastu lat młody Paul chce zostać księdzem. 

Studia kończy w wyższym seminarium St Mary of the Lakę w 

Mun-delein (Illinois), gdzie pozostawia po sobie wspomnienie 

odnoszącego sukcesy sportowca. Wyświęcony na księdza w roku 

1947, 
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udziela chrztów, uczestniczy w pogrzebach, katechizuje w jednej 

z chicagowskich parafii, po czym wyjeżdża do Rzymu na do-

datkowe studia z zakresu prawa kanonicznego. W roku 1952 zo-

staje włączony do sekcji angielskiej Sekretariatu Stanu, a 

następnie do Papieskiej Akademii Kościelnej (dawniej była to 

Papieska Akademia Duchowieństwa i Szlachty). To 

niespodziewana szansa dla młodzieńca, który nie ma majątku, nie 

jest ani geniuszem, ani erudytą - rozmówcy zauważają ubóstwo 

jego słownictwa - i bynajmniej nie pochodzi z żadnego wielkiego 

włoskiego rodu arystokratycznego... 

Wysłany jako nuncjusz do Boliwii, następnie przeniesiony do 

Ottawy, wkrótce ponownie wraca do Sekretariatu Stanu w 

Rzymie, gdzie jego praca polega na tłumaczeniu na angielski 

korespondencji papieża Jana XXIII. Oprócz niego inne osoby 

tłumaczą ją w tym samym czasie na hiszpański, francuski czy 

niemiecki. Marcinkus jest człowiekiem pełnym energii, wstaje 

codziennie o 6 rano. Jego żywiołowej naturze nie wystarcza praca 

biurowa, toteż szuka nowych form aktywności duszpasterskiej i 

społecznej: gra w tenisa, wytrwale oddaje się grze w golfa. Z 

przyjemnością pali cygara i jeździ ogromnym chevroletem, co 

bardzo podoba się małym rzymianom, których uczy gry w base-

ball. Praca z młodzieżą pozostanie do końca jego pasją. 

Na początku soboru, w październiku 1962 roku, w Rzymie 

pojawia się trzystu amerykańskich biskupów. Wielu z nich darzy 

sympatią swojego rodaka obznajomionego z tajnikami Wiecznego 

Miasta - Marcinkus zna tutejsze sklepy, trattorie, miejscowych 

lekarzy i lokalną administrację. Oddaje mnóstwo przysług, 

nawiązuje liczne kontakty. W roku 1963 zajmuje się budową 

domu przeznaczonego dla amerykańskich duchownych 

przebywających z wizytą w Rzymie, Villa Stritch - od nazwiska 

dawnego arcybiskupa Chicago. Zostaje jego pierwszym zarządcą, 

co pozwoli mu z biegiem lat poznać osobiście wszystkich 

północnoamerykańskich hierarchów przejeżdżających przez 

Watykan. 
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W roku 1964 Paweł VI, któremu Marcinkus dawał lekcje 

angielskiego, włącza go do przygotowań swojej podróży do 

Bombaju, gdzie mówi się po angielsku. Jest to pierwsza wielka 

podróż papieska. Cała logistyka, która za Jana Pawła II stanie się 

czymś rutynowym, musi dopiero zostać opracowana. Marcinkus 

zaskakuje zmysłem organizacyjnym, ale także swoją tężyzną 

fizyczną. Będąc jednocześnie tłumaczem, ochroniarzem i 

człowiekiem do wszystkiego, staje się niezastąpiony. Bierze 

udział we wszystkich podróżach Pawła VI: jest w ONZ, Fatimie, 

Turcji, Kolumbii, Genewie, Ugandzie, na Dalekim Wschodzie. 

Paweł VI zaczyna lubić tego kolosa (Marcinkus ma sto 

dziewięćdziesiąt sześć centymetrów wzrostu), który już dwa razy 

uratował go z fizycznego niebezpieczeństwa. 

- Niewątpliwie za bardzo zbliżyłem się do papieża - opowiada 

znany fotograf apostolskich podróży Pawła VI. - Nagle jakiś du-

chowny o posturze rugbysty chwycił mnie za kurtkę i choć swoje 

ważę, przeniósł mnie w powietrzu za barierkę ochronną: to był 

Marcinkus! 

Marcinkus nie jest typowym przykładem monsiniora. 

Bezpośredni, szorstki, zdroworozsądkowy, pragmatyczny i... 

zdecydowanie mało dyplomatyczny. Jak mówi pewna osoba z 

bliskiego otoczenia papieża, to „jedyny ksiądz w Kurii, który nie 

boi się powiedzieć »nie« kardynałowi"! Już same jego niezbyt 

subtelne maniery szokują niektórych porporati: w Nowym Jorku 

tuż przed przemówieniem Pawła VI w ONZ z wściekłością 

napada na pewnego kardynała, który żachnął się, że agenci 

ochrony okazują lekceważenie papieżowi, stojąc do niego ple-

cami podczas jego przemówienia, by pilnować sali! W Bogocie w 

chwili przyjazdu Ojca Świętego ostro ściera się z monsinio-rem 

Benellim, potężnym substytutem Sekretariatu Stanu, z powodu 

jakichś spraw związanych z bezpieczeństwem. Te starcia 

pozostawią po sobie ślady. 
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Ryzyko pobrudzenia rąk 

W roku 1969 jego życie się zmienia. Na miejsce sędziwego 

kardynała Alberta di Joria, prezesa IOR, Paweł VI proponuje 

kandydaturę Marcinkusa. Któż lepiej niż zaradny i pozbawiony 

kompleksów Amerykanin może zarządzać sprawami 

finansowymi, którymi żaden z rzymskich dostojników nie chce 

się zajmować? Nikt nie ośmiela się kwestionować decyzji 

papieża. Jednak szczęśliwy wybraniec nie ma żadnych 

umiejętności w tej dziedzinie. On sam przyzna później, że jego 

jedyne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami wiązało 

się ze zbieraniem niedzielnej tacy w parafii w Chicago i że chciał 

odmówić przyjęcia tego stanowiska: 

- Dlaczego Wasza Świątobliwość nie weźmie kogoś innego? 

Ja nie mam żadnego bankowego doświadczenia! 

- Będzie ksiądz tylko nadzorować... 

To prawda: w zasadzie prezes IOR nie zajmuje się osobiście 

zawieraniem transakcji i ogranicza się do nadzorowania tego 

organu niższej rangi - skomplikowanego, ale niezbędnego - który 

zarządza kontami zakonów i stowarzyszeń katolickich. W 

Kościele na żadnym szczeblu nikt nie lubi mówić o pieniądzach. I 

trwa to już dwa tysiące lat. Spieranie się z bankierami, 

negocjowanie cen, staranie się o pożyczki, egzekwowanie 

długów, cięcia kosztów, ujawnianie wpływów - nikt tego nie 

potrafi. Nieliczni księża, którzy godzą się podejmować tych 

niewdzięcznych zadań, ryzykując pobrudzeniem rąk, są 

błogosławieństwem dla tej instytucji, która obraca skądinąd 

całkiem okrągłymi sumami. Kiedy mówimy o „bogactwach" 

Kościoła, wszystko jest zresztą względne: w latach dziewięć-

dziesiątych XX wieku budżet Watykanu będzie wynosił cztero-

krotnie mniej niż sam tylko budżet administracyjny Wspólnoty 

Europejskiej. Ale też Watykan nigdy, od czasu gdy w roku 1929 

Stolica Apostolska odzyskała autonomię, nie zaznał problemów 

finansowych. 
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Czasy się jednak zmieniają. Od II Soboru Watykańskiego 

koszty ogólne rosną w sposób oszałamiający: wszystkie te 

synody biskupów, te nowe dykasterie, te komisje, które trzeba 

utworzyć, te nuncjatury, które należy urządzić, te wysiłki 

podejmowane w dziedzinie środków komunikacji, nie mówiąc 

już o podróżach apostolskich na krańce świata - to wszystko 

bardzo dużo kosztuje. Trzeba znaleźć nowe źródła finansowania, 

zracjonalizować budżety i skorzystać ze wsparcia diecezji - 

zwłaszcza z krajów, w których Kościół jest najzamożniejszy: z 

Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W roku 1981 Jan Paweł II 

utworzy radę złożoną z piętnastu kardynałów obarczonych 

zadaniem reorganizacji całościowej księgowości. Wśród nich 

będzie oczywiście Niemiec (Hóffner, arcybiskup Kolonii) i 

Amerykanin (Król, arcybiskup Filadelfii). Postawienie na czele 

IOR Amerykanina nie jest absolutnie dziełem przypadku. 

Marcinkus wyjeżdża na kilkudniową praktykę w banku Chase 

Manhattan (w Nowym Jorku), a następnie w Continental Bank (w 

Chicago), gdzie dowiaduje się, co to jest akcja, weksel, kredyt 

długoterminowy. Reszta, jak mówi, to „kwestia organizacji". 

Jego sekretarka Vittoria Marigonda, z którą będzie 

współpracował blisko dwadzieścia lat, pracowała wcześniej w 

spółce giełdowej: będzie umiała poprowadzić swojego 

pracodawcę przez gąszcz nowej terminologii. 

W roku 1981 Marcinkus otrzyma na dodatek posadę zastępcy 

gubernatora Państwa Watykańskiego: dla kurialnych zwierzchni-

ków zarządzanie finansami i organizacja Governatorato 

Watykanu (muzea, park samochodowy, supermarket, 

zabudowania, apteka, ogrody, pensje pracowników) to po trosze 

to samo. Znów powróci argument, że Marcinkus nie ma 

wystarczających kwalifikacji, ale któraż z osób zatrudnionych w 

Kurii będzie je w owym czasie miała? 

Okazjonalnie tymczasem Marcinkus nadal zajmuje się organi-

zacją ostatnich podróży Pawła VI. Papież ten nie podróżuje tyle, 

ile będzie podróżował później Jan Paweł II — łączenie dwóch 
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obowiązków nie jest niemożliwe. Pozwala to Marcinkusowi po-

zostawać w bezpośrednim kontakcie ze zwierzchnikiem Kościoła, 

podtrzymywać swoje kontakty na szczycie hierarchii i zachować 

ostrożność. Jednak ściąga to na niego również ostrą krytykę i nie-

przychylne plotki: niektórzy członkowie Kurii mają mu za złe, że 

nie jest Włochem, a dysponuje w Rzymie tak wielką władzą. 

Ile osób zdaje sobie wówczas sprawę, że za tym wizerunkiem 

potężnego, lubiącego samotność i kontrowersyjnego hierarchy -

wizerunkiem, który z lubością podsycał - skrywa się ktoś inny: 

człowiek niekompetentny, niedbały i nieodpowiedzialny? 

Złe znajomości 

Kiedy w roku 1969 podejmuje swoje obowiązki w IOR, Paul 

Marcinkus poznaje dawnego sycylijskiego dorobkiewicza, który 

został bankierem, Michelego Sindonę. Mężczyzna ten przechwala 

się znajomością z Pawłem VI, z którym niedawno spotykał się w 

Mediolanie w środowiskach Akcji Katolickiej. Rzeczywiście 

doradzał on papieżowi, kiedy nowe włoskie ustawodawstwo zmu-

siło IOR, by stał się samodzielnym bankiem, nie podlegającym 

włoskiemu fiskusowi. Potem na dobre okrzepł w roli tego, który 

„wyświadcza przysługi". Marcinkus podziwia Sindonę i jego bieg-

łość w zakresie przepływów finansowych. Nie podejrzewa, że jego 

sympatyczny rozmówca jest blisko związany z mafią - według 

niektórych źródeł jest nawet jednym z jej „ministrów finansów" -i 

że jego porady służą przede wszystkim interesom jego własnego 

banku, mediolańskiego Banca Unione. 

Metody Sindony doprowadzają w roku 1975 do spektakular-

nego bankructwa w wyniku defraudacji (podrobione w Watykanie 

fałszywe akcje wystawione na mafię). Już wtedy IOR okrywa się 
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hańbą. Za kulisami niektórzy kościelni dostojnicy zaczynają 

wypominać Marcinkusowi podejrzanych znajomych, osobiste 

kontakty, ryzykowne machinacje. Marcinkus wychodzi z opresji 

obronną ręką - oczyszczony z zarzutów przez FBI - i mimo że na 

temat jego sposobu zarządzania zaczynają mnożyć się krytyczne 

głosy, nadal ufa swojemu przyjacielowi Sindonie. Nie 

przypuszcza, że zakończy on życie w więziennej celi w Wenecji 

w roku 1986, otruty kawą z cyjankiem! 

Marcinkus nie wie również, że Sindona jest bliskim 

znajomym Licia Gellego, wielkiego mistrza loży P2: podczas 

przeprowadzonej w marcu 1981 roku rewizji w willi 

sycylijskiego bankiera w ręce włoskiej policji wpada lista 

dziewięciuset dwudziestu sześciu nazwisk, która potwierdza, że 

loża Propaganda Due jest miejscem, gdzie krzyżują się rozmaite 

interesy finansowe, gdzie oddawane są wzajemne przysługi i 

skrywane najściślejsze tajemnice. To zresztą Sindona przedstawia 

Marcinkusowi niejakiego Roberta Calviego, zastępcę dyrektora 

Banco Ambrosiano... i członka loży P2. 

Po śmierci Calviego Marcinkus dementuje informacje, jakoby 

spotykał się z nim regularnie, przyznaje jedynie, że zdarzyło się 

to nie więcej niż „dwa czy trzy razy". W tym względzie mija się z 

prawdą. Przez wiele lat Sindona i Calvi utrzymywali z 

Marcinkusem kontakty na poły zawodowe, na poły przyjacielskie. 

Szybko zrozumieli, że amerykański prałat jest nowicjuszem, że 

niewiele wie o tym, czym się zajmuje, natomiast może zrobić 

niemal wszystko z funduszami swojego banku. I że gra w golfa z 

najważniejszymi zwierzchnikami potężnej amerykańskiej kon-

ferencji episkopatu: kardynałem Królem z Filadelfii i kardynałem 

Codym z Chicago. W porozumieniu z Liciem Gellim wykorzy-

stują Marcinkusa - jego znajomości w interesach i jego łatwość 

udzielania kredytów - żeby wprowadzić Calviego do władz 

Banco Ambrosiano w roku 1975. Calvi realizuje w ten sposób 

marzenie życia. Za wszelką cenę chce odnieść sukces i nie 

przebiera w środkach: pranie pieniędzy, fikcyjne firmy, sztuczne 

ruchy niektórych kursów na mediolańskiej giełdzie itd. 
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Z pomocą Sindony Calvi korzysta z naiwnej szczerości 

Marcinkusa i wciąga Watykan w próbę naprawy finansów swo-

jego banku, która nie mogłaby się udać bez biernego i 

dobrotliwego współudziału „ministra finansów" Stolicy 

Apostolskiej. W zamian za wsparcie Marcinkus zażądał od 

Calviego listu, uwalniającego Watykan od wszelkiej 

odpowiedzialności, co nie było bardzo kosztowne. Marcinkus 

uważał, że należy pomóc Ambrosiano z tej prostej przyczyny, iż 

IOR posiadał tam wiele wierzytelności - choćby trzeba było 

prowadzić niezbyt chwalebną grę i wystawić na szwank 

emerytury pracowników Stolicy Apostolskiej! 

Osłaniany przez Jana Pawła II 

Tak więc w roku 1982 Kościół zostaje wplątany w skandal 

związany z Banco Ambrosiano. W następnym roku włoski 

wymiar sprawiedliwości posuwa się nawet do tego, że oskarża 

trzech głównych zwierzchników IOR: prezesa monsiniora 

Marcinkusa, wiceprezesa Luigiego Menniniego i głównego 

księgowego Pellegrina de Stroebela. Jednak trzej oskarżeni nie 

stawiają się na wezwanie sądu i pozostają za bezpieczną osłoną 

grubych murów Watykanu, suwerennego - a zatem nietykalnego - 

państwa, w którym skrywają się za milczącym przyzwoleniem 

papieża! 

Kiedy Jan Paweł II został wybrany na papieża, polubił Paula 

Marcinkusa. Przede wszystkim dlatego, że to Litwin, a polski pa-

pież darzy kraj swoich sąsiadów szczególnym uczuciem: czyż 

jego własna matka nie miała litewskich korzeni? Następnie 

dlatego, że Watykan to miejsce, gdzie wszyscy szepczą po kątach, 

gdzie język zdominowany jest przez zabójcze eufemizmy, gdzie 

nie wszędzie przyjęła się chrześcijańska miłość miłosierna. W 

takim świecie ten bezpośredni w mowie i szorstki w manierach 

Amerykanin 
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może podobać się Polakowi. Wreszcie, Karol Wojtyła niczego 

tak nie nienawidzi jak niesprawiedliwości, plotek albo - co 

jeszcze gorsze - medialnego linczu: 

- Prasa jest dla niego naprawdę zbyt okrutna. Dopóki nie 

otrzymamy dowodów na to, co mu się zarzuca, pozostanie na sta-

nowisku! 

Stąd do osłaniania biskupa poszukiwanego przez włoski wy-

miar sprawiedliwości jest już niedaleko - i Jan Paweł II tę granicę 

bez skrupułów przekracza. Kolejne oskarżenie dosięga monsi-

niora Marcinkusa w roku 1986: papież nadal jest na nie głuchy. 

Dla obrony Marcinkusa Watykan wciąż powołuje się na 

argument, że IOR korzysta w przywileju eksterytorialności. Od 

czasu traktatów laterańskich Państwo Watykańskie prowadzi 

własne sądownictwo i samo sądzi własnych obywateli. Nie ma 

zresztą porozumienia w sprawie ekstradycji między Włochami i 

Stolicą Apostolską. Jan Paweł II utrzyma Marcinkusa na 

stanowisku, przynajmniej formalnie, aż do marca 1989 roku, 

kiedy zostanie wstrzymane dochodzenie przeciwko niemu. 

Polski papież nigdy nie interesował się rachunkami. Jedyne, 

co w tym zakresie się dla niego liczyło, to możliwość wsunięcia 

koperty z pięćdziesięcioma czy osiemdziesięcioma tysiącami 

dolarów temu czy innemu biskupowi z Trzeciego Świata, który 

przybył do Rzymu ze swoją sprawą. Na prośbę sekretarza 

Stanisława Dziwisza torby z pieniędzmi dostarczał papieżowi 

sam prezes IOR, przywożąc je windą aż do papieskiego gabinetu 

na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego. Albo też wręczał 

pieniądze temu czy innemu wychodzącemu od Ojca Świętego 

eminencji - na potrzeby tej czy innej afrykańskiej diecezji... 

W roku 1990 za radą swoich współpracowników Jan Paweł II 

przeprowadzi reformę finansowej działalności Watykanu, po-

wierzając w szczególności kardynałowi Szoce - kolejnemu 

Amerykaninowi - Prefekturę Ekonomicznych Spraw Stolicy 

Apostolskiej i dając mu dwa bardzo proste polecenia: profesjona-

lizm i p r z e j r z y s t o ś ć .  Tych dwóch cech najbardziej 

brakowało 
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monsiniorowi Marcinkusowi. Jego następca na czele IOR Angelo 

Caloia, również mediolański bankier, powie o nim: 

- Był to człowiek niezbyt wnikliwy, któremu wystarczał ogólny 

zarys spraw; niewątpliwie źle mu doradzano, ale jego osobista 

uczciwość jest bez zarzutu... 

Słuch o „bankierze Pana Boga" zaginie. Po powrocie do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie zostanie z powrotem „zwykłym księdzem", 

Marcinkus umrze w lutym 2006 roku w wieku osiemdziesięciu 

czterech lat na przedmieściach Phoenix w stanie Arizona. I zabie-

rze ze sobą do grobu - co do tego nie ma najmniejszych wątpliwo-

ści - parę nie wyjawionych tajemnic... 



16
 

Trzecia tajemnica fatimska 

Co naprawdę objawiła Matka Boża 

trojgu portugalskim pastuszkom? 



Nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, 

wiem jednak, kto zmienił lot kuli... 

Jan Paweł II 

Kto się spodziewał sensacyjnych przepowiedni apokaliptycznych o końcu 

świata lub o przyszłych wydarzeniach historycznych, z pewnością dozna zawodu. 

Kardynał Joseph Ratzinger 

Rzym, 14 maja 1981 roku. Jest tuż po południu. Na 

dziesiątym piętrze szpitala Gemellego papież Jan Paweł II 

odzyskuje przytomność. Siedzący przy łóżku jego sekretarz 

Stanisław Dziwisz opowiada mu, że po wczorajszym zamachu na 

placu Świętego Piotra przeszedł długą i dramatyczną operację, że 

otarł się o śmierć, że cały świat wstrzymał oddech i czeka na 

wieści o stanie jego zdrowia, że lekarze są nastawieni raczej 

optymistycznie. Papież, wciąż bardzo osłabiony, słucha. 

Dziwisz mimochodem zwraca mu uwagę, że wczorajsze wy-

darzenie miało miejsce w dniu rocznicy pierwszego ukazania się 

Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917 roku. Jego spostrzeżenie 

zaciekawia Ojca Świętego. Zbieg okoliczności jest uderzający. 

Jan Paweł II nigdy nie był w Fatimie, nie zna dokładnie historii 

tych objawień, ale ma bardzo wielkie nabożeństwo do Matki 

Bożej. Prosi Dziwisza, by przyniósł mu materiały na ten temat. 

Pierwsi goście odwiedzający leżącego w łóżku papieża - kardynał 

Confalonieri, kardynał Pironio, ale również ten czy ów przyjaciel 

z Polski - zdziwią się, widząc go obłożonego dokumentami, które 

Dziwisz kazał natychmiast dla niego przygotować. Materiały 
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zebrał biskup Pavol Hnilica, Słowak pasjonujący się tą sprawą. 

Papieża szybko zafascynowała niezwykła historia trojga portugal-

skich pastuszków, którym Matka Boża przyniosła orędzie, 

mogące, jak się wydaje, dotyczyć bezpośrednio Jana Pawła II. 

„Tego nie mówcie nikomu" 

13 maja 1917 roku późnym popołudniem mały Francisco 

Marto (dziewięć lat), jego siostra Jacinta (siedem lat) i kuzynka 

Lucia dos Santos (dziesięć lat) zobaczyli, jak ponad zielonym 

dębem w Cova da Iria w pobliżu Fatimy, na terenie diecezji ze 

stolicą w Coimbrze, ukazała się „Pani obleczona w słońce", 

bardzo piękna, trzymająca w ręku różaniec. Wyznaczyła im 

spotkania na kolejne sześć miesięcy, na trzynasty dzień każdego 

miesiąca, zawsze o tej samej porze. Matka Boża sześciokrotnie 

skierowała do dzieci skomplikowane i przerażające słowa, w 

których wymagania katechizmowe mieszały się z 

apokaliptycznymi proroctwami - czegoś takiego dzieci w tym 

wieku nie mogły ani zrozumieć, ani wymyślić - aż w końcu 13 

października sprawiła zbiorowy cud, kiedy to siedemdziesiąt 

tysięcy osób widziało „taniec słońca". Zbiorowe złudzenie, 

genialna manipulacja czy znak z niebios? 

Sytuacja polityczna, w jakiej znajduje się wówczas Portugalia, 

tłumaczy długo utrzymujący się sceptycyzm w stosunku do tego 

zjawiska: podczas gdy w Europie trwa wojna, w Portugalii 

właśnie proklamowano republikę, na zgubę Kościoła, do 

niedawna wszechmocnego, a teraz wystawionego na brutalny 

kontakt z triumfującym antyklerykalizmem. Cóż może być 

skuteczniejsze dla uspokojenia wiernych niż cud? Zaalarmowane 

przez miejscowego biskupa władze kościelne powstrzymują się 

od potwierdzenia wiarygodności tego zjawiska. Kościół nauczył 

się ostrożności w odniesieniu do 
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tego typu mało racjonalnych spraw - objawień, wizji, stygmatów, 

nadprzyrodzonych znaków - i nigdy nie włącza ich do 

Objawienia, zawsze zostawiając je pobożności wiernych. 

Miejscowy ordynariusz biskup Jose Alves Coreira da Silva 

czuje się nieco osamotniony. Niezwłocznie zakupuje teren do-

okoła, by wybudować tam kaplicę i urządzić plac dla coraz licz-

niej przybywających na to miejsce pielgrzymów. Jednak z rozpo-

częciem procesu mającego uznać autentyczność objawień czeka 

do 1922 roku. W Rzymie sędziwy już Benedykt XV nie reaguje. 

Jego następca, Pius XI, nie spieszy się. 1 listopada 1926 roku 

Watykan wysyła dyskretnie do Fatimy nuncjusza Gaetana 

Nicotrę. Wysłannik jest wstrząśnięty ewidentną pobożnością, 

którą tchnie to miejsce, mimo że trudno tu dotrzeć. Jego 

sprawozdanie jest korzystne. W styczniu 1927 roku papież 

udziela kapłanom i pielgrzymom zgody na modlenie się do Matki 

Bożej w Fatimie, a potem, w październiku 1930 roku, oficjalnie 

zatwierdza kult. Upłynęło osiem lat od rozpoczęcia procesu. 

Zgodnie z przepowiednią Matki Bożej Francisco i Jacinta 

umierają bardzo młodo. Jedyna, która pozostała, Lucia, zostaje 

wy słana jako nowicjuszka do konwentu Santa Dorotea de Tuy, w 

hiszpańskiej Galicii, gdzie otrzymuje szereg nowych wizji. 17 

grudnia 1927 roku słyszy słowa Jezusa, który poleca jej spisać to, 

co Madonna powiedziała całej trójce owego 13 lipca 1917 roku, 

kiedy dla oszczędzenia ludzkości wielu nieszczęść zażądała 

zwłaszcza ustanowienia zwyczaju „ofiarowania komunii świętej 

w pierwsze soboty na zadośćuczynienie" i „poświęcenia Rosji 

[Jej] Niepokalanemu Sercu". W tamtym czasie troje małych 

pastuszków analfabetów nie wiedziało nawet, co to jest „Rosja": 

później Lucia wyjaśni, że sądzili, że to imię jakiejś grzesznej 

kobiety, dla której musieli się poświęcić... 

Owego pamiętnego 13 lipca Pani objawiła im trzy tajemnice. 

Pierwsza, w takiej postaci, w jakiej Lucia po raz pierwszy 

przelała ją na papier - lecz jej spowiednik ojciec Goncalves 

podobno nakazał jej spalić tę pierwszą wersję - zawiera wizję 

groźby piekielnej, 
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„morza ognia", w którym demony i dusze wyglądające, „jakby 

były przezroczystymi czarami lub brunatnymi żarzącymi się wę-

gielkami w ludzkiej postaci", unoszą się w straszliwym pożarze 

„wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku". Po tym przeraża-

jącym opisie następuje drugi, który zapowiada nową wojnę, jesz-

cze gorszą niż ta z lat 1914-1918, oraz straszne prześladowania 

Kościoła. W podwójnym celu: by zapobiec tym nieszczęściom i by 

ocalić dusze od piekła, Matka Boża żąda przywrócenia zwyczaju 

komunii w pierwszą sobotę każdego miesiąca i „poświęcenia Rosji 

[Jej] Niepokalanemu Sercu". W przeciwnym razie Rosja „rozszerzy 

swoje błędne nauki po świecie", wywołując wojny, prześladując 

Kościół i niszcząc „wiele narodów". 

Na tym opis się kończy. Lucia wyjaśnia swojemu biskupowi, że 

nie może ujawnić trzeciej części objawienia Matki Bożej. Po sło-

wach: „W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary", po-

wiedziała Ona dzieciom: „Tego nie mówcie nikomu". A 17 grudnia 

1927 roku Lucia słyszy głos Jezusa, który to potwierdza: „Na temat 

reszty tajemnicy zachowaj milczenie". To właśnie ta ostatnia część 

proroctwa będzie stanowić trzecią tajemnicę fatimską. 

Jedna z trzech tajemnic 

Dziesięć lat później Lucia składa śluby wieczyste i od tej pory 

nosi imię siostry Marii od Boleści. Nigdy nie przestała prosić 

swoich spowiedników, by ostrzegli papieża. W Portugalii widze-

nia z Fatimy są teraz traktowane poważnie przez biskupów, któ-

rzy 13 maja 1931 roku, dosłownie wypełniając zalecenia Matki 

Bożej, uroczyście poświęcili świat i Portugalię Niepokalanemu 

Sercu Maryi. W roku 1936, kiedy Kościół hiszpański staje się 

ofiarą wojny domowej, która zapowiada się na długą i morderczą, 
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biskupi proszą Matkę Bożą o uchronienie Portugalii przed tymi 

okrucieństwami i obiecują wrócić do Fatimy z dziękczynną piel-

grzymką - co uczynią 13 maja 1938 roku w obecności pięciuset 

tysięcy wiernych. 

To w tych czasach biskup Leirii, monsinior Jose Alves Coreira 

da Silva, pisze osobisty list do Piusa XI, by przekazać mu żądania 

Matki Bożej w takiej postaci, w jakiej zrelacjonowała mu je Lucia. 

Sędziwy już i schorowany Pius XI nie odpowiada na ten list. 

Natomiast jego sekretarz stanu Eugenio Pacelli odnosi się z wielką 

uwagą do tych dziwnych proroctw pochodzących z głębi Portugalii, 

a dotyczących wojny i pokoju. Przyszły Pius XII jest wstrząśnięty 

zbiegiem okoliczności: pierwszego dnia objawień Matki Bożej 

tym trojgu małym portugalskim pastuszkom, 13 maja 1917 roku, 

w Rzymie, w Kaplicy Sykstyńskiej, on sam otrzymał sakrę bisku-

pią z rąk papieża Benedykta XV. Wielokrotnie będzie się zwierzał 

bliskim współpracownikom, że „bezustannie myśli o tym, z czego 

Matka Boża zwierzyła się małej Lucii z Fatimy". 

Biskup Leirii zapamiętuje ten szczegół. Kiedy dowiaduje się, 

że Pacelli został wybrany na papieża, zezwala Lucii, by napisała 

wprost do niego i wszystko mu opisała. Tekst, który wówczas 

wychodzi spod jej pióra i który przekazuje swojemu biskupowi 

31 sierpnia 1941 roku, wspomina o proroctwach Matki Bożej w na-

stępujących słowach: 

tajemnica składa się z trzech odmiennych części. Z tych dwie teraz 

wyjawię. Pierwsza więc była wizja piekła. Pani nasza pokazała nam morze 

ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi, widzieliśmy w tym 

morzu demony i dusze, jakby były przezroczystymi czarami lub brunatnymi 

żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze, 

unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami 

dymu. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez 

wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego 

krzyku. Na ich widok można by ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony 

miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, 
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nieznanych zwierząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał 

tylko chwilę. Dzięki niech będą Matce Najświętszej, która nas przedtem 

uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym widzeniu). Bo 

gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. 

Dalej zakonnica pisze: 

Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z 

dobrocią i ze smutkiem: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych 

grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo 

do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele 

dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. 

Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI 

rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane 

światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze 

świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca 

Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu 

Niepokalanemu Sercu i ofiarowania komunii świętej w pierwsze soboty na 

zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i 

zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, 

wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, 

Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie 

zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec 

Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres 

pokoju". 

Pius XII jest poruszony tymi opisami. Bardzo poważnie podcho-

dzi do uporczywych żądań dotyczących „komunii świętej w pierw-

sze soboty na zadośćuczynienie" - zwyczaju, który natychmiast 

ustanawia - i „poświęcenia Rosji [...] Niepokalanemu Sercu" Maryi. 

8 grudnia 1942 roku u Świętego Piotra w Rzymie uroczyście prze-

prowadzi poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi: nie 

wspomina wyraźnie Rosji - która ze wszystkich sił stawia w owym 
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czasie opór nazistowskiej inwazji - robi jednak aluzje do „ludów 

przez błąd lub niezgodę odłączonych, [...] gdzie nie ma domu, w któ-

rym nie otaczano by czcią [...] ikony [Matki Bożej] - dzisiaj może 

ukrytej w oczekiwaniu na lepsze czasy". 

Co do reszty sam Pius XII nie wie nic więcej. Jak to powie-

działa swojemu biskupowi i jak to napisała papieżowi, Lucia za-

chowała trzecią tajemnicę dla siebie. 

„Dopiero po roku 1960" 

W czerwcu 1943 roku, przebywając w swoim hiszpańskim 

klasztorze, Lucia ciężko zachorowuje - zapada na zapalenie opłuc-

nej. Wydaje się, że umrze. Zaniepokojony biskup da Silva podpo-

wiada jej, by spisała trzecią część proroctwa, a następnie - w ob-

liczu milczenia chorej zakonnicy - wydaje jej pisemny rozkaz. Po 

długim wahaniu między 2 a 9 stycznia 1944 roku siostra Lucia „w 

duchu posłuszeństwa" spisuje tekst proroctwa na kilku kartkach, 

które składa i wsuwa do koperty, by wysłać ją następnie 

zapieczętowaną do biskupa 17 czerwca 1944 roku: ordynariusz 

umieszcza ją w drugiej kopercie, zalakowanej, na której pisze: 

„Przekazać JE kardynałowi don Manuelowi, patriarsze Lizbony, 

po mojej śmierci - Leiria, 8 grudnia 1945 roku", po czym podpi-

suje: „Jose, biskup Leirii". Potem umieszcza ją w kasie pancernej 

w pałacu biskupim. Lucia uściśla, że w żadnym wypadku doku-

ment ten nie może zostać otwarty wcześniej niż „po roku 1960". 

Kiedy w roku 1955 kardynał Ottaviani, podsekretarz Świętego 

Oficjum, przyjeżdża odwiedzić ją w karmelu Santa Teresa w 

Coimbrze, gdzie mieszka ona teraz pod imieniem Łucji od 

Niepokalanego Serca, pyta ją: 

- Dlaczego taka data? 
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- Ponieważ wtedy wszystko pokaże się jaśniej. 

Dziwna odpowiedź. Kiedy bezradny kardynał wraca do 

Rzymu, relacjonuje ją Piusowi XII. Zainteresowanie papieża 

Fatimą nie zmalało, wprost przeciwnie. 30 października 1950 

roku, dwa dni przed uroczystym ogłoszeniem dogmatu o 

wniebowzięciu Maryi, w ogrodach Watykanu papież osobiście 

doświadczył „cudu", który zakończył cykl objawień fatimskich w 

roku 1917 roku: kula słońca w tajemniczy sposób kręciła się 

wokół własnej osi. Tej jesieni papież czterokrotnie zaobserwował 

to zagadkowe zjawisko i drobiazgowo opisał je kardynałowi 

Federicowi Tedeschiniemu - którego poprosił, by był jego 

przedstawicielem podczas ceremonii zamknięcia Roku Świętego 

w Fatimie 13 października 1951 roku w obecności miliona 

wiernych. Rok później, 7 lipca 1952 roku, Pius XII dokonuje 

kolejnego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, tym razem 

jednak - mimo zimnej wojny - mówiąc wprost o „wszystkich 

narodach Rosji". 

W roku 1957 biskup Leirii otrzymuje polecenie wysłania do 

Watykanu wszystkich pism Lucii, „jak są". Czy to Pius XII wyra-

ził takie pragnienie? Czy Ottaviani, którego po pobycie w Fatimie 

zżera ciekawość? Tego nigdy się nie dowiemy. Portugalski hierar-

cha przygotowuje posłusznie fotokopię tekstu z 1941 roku, który 

od dawna jest już znany, i wyciąga słynną zapieczętowaną 

kopertę zawierającą tajemnicę. W marcu jego biskup pomocniczy 

monsi-nior Joao Pereira Venancio zawozi całość do nuncjatury. 

Ogląda dyskretnie kopertę pod światło, z trudem jednak udaje mu 

się dostrzec kilka linijek, których nie potrafi odczytać. 16 

kwietnia dokument wyjeżdża do Rzymu, gdzie odbiera go 

Ottaviani, po czym składa go w tajnych archiwach Świętego 

Oficjum. 

Kilka miesięcy później Pius XII umiera. Nie zdążył poznać 

tajemnicy: nie ma żadnego śladu jakiejkolwiek prośby, 

konsultacji czy spotkania na ten temat. Kardynał Roncalli, który 

zastępuje go na papieskim tronie, przyjmując imię Jan XXIII, zna 

Fatimę, gdyż 13 maja 1956 roku jako patriarcha Wenecji był tam 

z pielgrzymką. Jan XXIII nie ma w stosunku do tych objawień 

ani uprzedzeń 
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Piusa XI, ani nabożeństwa Piusa XII. Jednak teraz on zadaje 

sobie pytanie, dlaczego Lucia ustaliła rok 1960 jako datę 

otwarcia tajemnicy. A ów wróżebny rok się przybliża... 

17 sierpnia 1959 roku współpracownik kardynała 

Ottavianiego ojciec Pierre Paul Philippe z zachowaniem 

najwyższego sekretu przynosi dokument papieżowi. Ojciec 

Święty postanawia odpie-czętować kopertę i zapoznać się z jej 

zawartością w obecności świadka: jest nim jego spowiednik 

monsinior Alfredo Cavagnat. Jednak tekst napisany jest trudną do 

odczytania portugalszczyzną, w związku z czym Jan XXIII 

sprowadza tłumacza z Sekretariatu Stanu, monsiniora Paula 

Josego Tavaresa. Papież zapoznaje się z tekstem i zachowuje 

milczenie. Następnie spisuje własną notatkę, którą wkłada do 

koperty, po czym umieszcza dokument w gabinecie w swoich 

prywatnych apartamentach. 

Wymysły, plotki i manipulacje 

13 maja 1960 roku, w dniu rocznicy objawień, wielu 

obserwatorów spodziewa się, że Jan XXIII ujawni treść 

dokumentu. Na próżno. Oczywiście 8 października 1961 roku 

pisze list, w którym kieruje do Pani Fatimskiej modlitwę o 

powodzenie II Soboru Watykańskiego. Jednak to wszystko. 

„Dobry papież Jan" umiera w kwietniu 1963 roku i niczego 

więcej nie ujawnia. Czy był zbyt zajęty przygotowaniami do 

soboru, który zwołał, i przestał się interesować tajemnicą 

fatimską? Czy też świadomie postanowił okryć tę sprawę zasłoną 

milczenia? 

Silvio Oddi, przyszły kardynał i prefekt Kongregacji do 

spraw Duchowieństwa, który był sekretarzem Roncallego w 

Paryżu, ośmielił się zapytać o to sędziwego, schorowanego 

papieża. Odpowiedź Jana XXIII była oschła: 
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- Proszę nie rozmawiać ze mną więcej na ten temat! 

- Ależ Ojcze Święty, nie można ludziom zabronić o tym 

mówić. 

- Powiedziałem, żeby ze mną o tym więcej nie rozmawiać! 

Zaintrygowany Oddi myśli wówczas podobnie jak wszyscy 

inni, 

że musi to być jakaś straszna tajemnica, skoro sam papież tak ją 

skrywa! Dwadzieścia lat później pojedzie odwiedzić Lucię w kar-

melu w Coimbrze przy okazji pielgrzymki do Fatimy, którą 

będzie prowadził w maju 1985 roku. Siostra wyjaśni mu, że Jan 

XXIII uważał, tak samo jak i Jan Paweł II podczas ich rozmowy 

w cztery oczy z maja 1982 roku, że tajemnica ta „mogłaby zostać 

źle zrozumiana". Oddi wyciągnie stąd wniosek: „To musi być coś 

naprawdę poważnego!" Chociaż, pomyśli kardynał, jeśli chodzi o 

kryzys Kościoła, to on już trwa, wszyscy to widzą... 

Milczenie Jana XXIII zdumiało Portugalczyków, zaintry-

gowało znawców tematu i wywołało nową falę niedorzecznych 

spekulacji i najrozmaitszych wymysłów. Już w maju 1958 roku, 

po odwiedzinach u siostry Lucii, meksykański ksiądz Agustin 

Fuentes, wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej małych Francisca 

i Jacinty, wyjaśnił, że tajemnica ma charakter apokaliptyczny: na 

świat ma spaść sprawiedliwość Boska, ma zniknąć wiele na-

rodów, koniec ma być bliski itd. W końcu 2 lipca 1959 roku bi-

skup Coimbry musiał opublikować formalne dementi siostry 

Lucii, którą rozzłościło to nadużycie. 

Po śmierci Jana XXIII agencja prasowa Asian News 

International uznaje za słuszne dać swojemu artykułowi taki tytuł: 

„Watykan: Możliwe, że tajemnica fatimska nigdy nie zostanie 

ujawniona". Od tego momentu wszystkie media przyjmują ten ton 

i powodują nową falę plotek. Na łamach niektórych dzienników 

wypowiadają się „specjaliści od tajemnicy fatimskiej". Każdy 

stara się zwrócić uwagę na własny komentarz, własne 

przekonanie, własne wyjaśnienie. Na przykład 15 października 

1963 roku stuttgarcka „Neues Europa" w artykule podpisanym 

przez Louisa Emricha stwierdza, że papież Paweł VI wysłał tekst 

tajemnicy Johnowi Kennedy emu, Haroldowi Macmillanowi i 

Nikicie Chruszczowowi, 

340 



by nakłonić ich do zaprzestania nuklearnego wyścigu! Kardynał 

Ottaviani, jedyny mający wówczas władzę, by to zrobić, 

dementuje tę plotkę i uznaje ją za czyste urojenie. 

„Dobry papież Jan" chciał pogrzebać tę tajemnicę: nie udało 

się. Jego milczenie miało dokładnie przeciwny skutek. Rzesze 

ciekawskich ze wszystkich stron świata pasjonują się tajemnicą 

fatimską. Ledwie konklawe zdążyło w czerwcu 1963 roku 

wybrać Pawła VI, otrzymuje on petycję pięciuset biskupów 

biorących udział w II Soborze Watykańskim z prośbą o 

poświęcenie świata Maryi z wyraźnym wymienieniem „Rosji i 

innych krajów opanowanych przez dogmatyczny komunizm" - 

zgodnie z życzeniem Pani z Fatimy. Nowy papież postanawia 

zapoznać się z tajemniczym dokumentem: okazuje się, że w 

Świętym Oficjum nie sposób go znaleźć! W końcu substytut 

DelfAcąua wzywa na pomoc don Lorisa Capovillę, sekretarza 

świętej pamięci Jana XXIII, który znajduje kopertę w gabinecie 

papieskiego apartamentu, gdzie została umieszczona przez 

zmarłego papieża. 

Paweł VI nie bardzo lubi objawienia. Wiemy to od jego 

przyjaciela, filozofa Jeana Guittona. Ten papież intelektualista ma 

niewielkie skłonności do mistycyzmu. Oczywiście 21 listopada 

1964 roku podczas zakończenia trzeciej sesji soboru ogłasza 

Maryję „Matką Kościoła" w obecności dwóch tysięcy stu 

czterdziestu ośmiu biskupów. Oczywiście 13 maja 1965 roku 

uroczyście ofiarowuje sanktuarium w Fatimie złotą różę, którą 

dostarcza jego osobisty legat, kardynał Cento. Jednak podobnie 

jak jego poprzednik, kiedy 25 marca 1965 roku zapoznaje się z 

tajemnicą, Paweł VI woli odesłać zapieczętowaną kopertę do 

Świętego Oficjum - nic nikomu o niej nie mówiąc. 

Tymczasem jednak zbliża się pięćdziesiąta rocznica objawień. 

Paweł VI waha się, czy ma przewodniczyć planowanym na maj 

1967 roku obchodom, co wywołuje nową falę medialnych 

spekulacji: co skrywa papież? Prawda jest taka, że Paweł VI boi 

się przede wszystkim o to, by nie dać się wykorzystać przez 

portugalskiego dyktatora. Salazar nie cierpi papieża, który 

potępia kolonializm 

341 



i łamanie prawa, zdaje sobie jednak również sprawę, że papieska 

wizyta w Lizbonie przyczyniłaby się do poprawy jego własnego 

wizerunku wśród obywateli. 

W końcu Paweł VI udaje się 13 maja do Fatimy z wizytą 

jednodniową i wyłącznie w celach religijnych. Tego samego dnia 

ogłasza adhortację dla całego Kościoła „o czci i naśladowaniu 

Najświętszej Panny Maryi", w której odwołuje się do 

uroczystego poświęcenia z 31 października 1942 roku, czyli 

sprzed dwudziestu pięciu lat. Mimo złej pogody milion 

pielgrzymów przybyło wysłuchać jego homilii, w której mówi o 

pokoju, o wolności religijnej, o świecie znajdującym się w 

niebezpieczeństwie. 

Paweł VI udziela komunii zaproszonej na tę ceremonię 

siostrze Lucii, która wciąż żyje w klauzurze karmelu w 

Coimbrze. Tłum ją rozpoznaje i wita owacyjnie. Według relacji 

osobistego tłumacza papieża, ojca Almeidy, który stał przy nim, 

Lucia klęka wówczas przed Pawłem VI, by przekazać mu dar - 

haftowaną palkę, jedną z części liturgicznej bielizny kielichowej 

- i korzystając z bliskości pochylonego ku niej Ojca Świętego, 

mówi, że chce mu powiedzieć coś na osobności. Jednak Paweł 

VI odpowiada jej dość surowo: 

- Widzi siostra przecież, że to nie jest odpowiedni moment! 

Jeśli chce siostra coś mi przekazać, proszę się zwrócić do 

swojego biskupa! 

I papież błogosławi odprawioną z kwitkiem zakonnicę, jakby 

nic się nie stało. 

„Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć..." 

Mija dziesięć lat. W sierpniu 1978 roku Pawła VI zastępuje 

kardynał Luciani, w ciągu trzydziestu trzech dni pontyfikatu nie 

ma jednak wystarczająco wiele wolnego czasu, by zająć się 
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fatimskimi objawieniami. Zna tamtejsze sanktuarium, ponieważ 

11 lipca 1977 roku był tam z pielgrzymką jako patriarcha 

Wenecji. Na ławce rozmównicy klasztoru w Coimbrze odbył 

długie spotkanie z siostrą Lucią (kardynałowie to jedyni 

mężczyźni mogący przekroczyć próg karmelitańskiej klauzury) i 

wedle świadectwa jego sekretarza wyszedł z niej „blady jak 

papier". Różne źródła podają, że Lucia przepowiedziała mu, że 

zostanie papieżem, a także że jego pontyfikat będzie „krótki i 

bolesny". Pytana później o to zakonnica wyzna, że nie pamięta 

już tej rozmowy. Natomiast sam Albino Luciani, mimo że 

opublikował dokładny opis swojego widzenia się z Lucią, nigdy 

nikomu nie wspomniał o tej przepowiedni. 

W październiku 1978 roku, kiedy na papieża zostaje wybrany 

Karol Wojtyła, tajemnica wciąż jest nienaruszona. Katastrofiści, 

millenaryści i „fatimologowie" namnożyli książek, zawierających 

piekielne lub apokaliptyczne wizje. Polemiki, sensacyjne 

doniesienia i oskarżenia wciąż podsycają spory w łonie samego 

Kościoła, zwłaszcza od czasu zakończenia soboru: czyż Jan 

XXIII i Paweł VI, dwaj twórcy II Soboru Watykańskiego, nie 

ukryli tej prawdy przed ludem chrześcijańskim z całym 

rozmysłem? Zwłaszcza tradycjonaliści i integryści nieustannie 

interpretują zagadkę trzeciej tajemnicy na własną korzyść: Matka 

Boża miałaby ostrzegać Kościół przed błędami, którymi były sam 

sobór, reforma liturgiczna, nowa msza itd. 

Jednakże w roku 1978 posoborowy kryzys powoli ustępuje, a 

cierpkie filipiki na temat śmiertelnych zagrożeń, które ściągnął na 

siebie Kościół posoborowy, zaczynają być nużące. Siostra Lucia 

świetnie się trzyma i zachowuje milczenie. Polski papież, chociaż 

Matka Boża jest mu bardzo bliska, nie zna Fatimy. Ma inne 

priorytety. W listopadzie 1980 roku podczas wizyty apostolskiej 

w Fuldzie w Niemczech szef dziennika „Stimme des Glaubens" 

zadaje Janowi Pawłowi II pytanie: czy w treści fatimskiej tajem-

nicy zawarta jest zapowiedź aż takich nieszczęść dla Kościoła? 

Otrzymuje odpowiedź: 
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- Jeśli istnieje tekst, który głosi, że oceany zaleją całe wielkie 

połacie globu i że z chwili na chwilę zginą miliony ludzi, to czy na 

leży tak bardzo pragnąć rozgłoszenia tego rodzaju tajemnicy? 

Po czym papież bierze do ręki różaniec i pokazuje go wszyst-

kim wokół: 

- Oto lekarstwo na te nieszczęścia! Módlcie się, dużo się módl 

cie i już mnie o to nie pytajcie! 

Za żartem Jana Pawła II kryje się rozdrażnienie. W rzeczywi-

stości Ojciec Święty nie zna jeszcze treści tajemnicy. Polski papież 

nigdy nie przywiązywał do niej wielkiej wagi: skoro jego poprzed-

nicy uznali za słuszne o tym zapomnieć, najwyraźniej musieli mieć 

jakieś powody. 

Jak widzieliśmy, dopiero nieudany zamach z 13 maja 1981 roku 

skłania Jana Pawła II do zainteresowania się tajemnicą fatimską. 

Przede wszystkim ta zbieżność dat. I odbijające się echem w 

uszach słowiańskiego papieża dziwne proroctwa: „[Rosja] roz-

szerzy swoje błędne nauki po świecie", „wiele narodów zostanie 

zniszczonych", „Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć" itd. W 

połowie lipca 1981 roku, po wielokrotnym przeczytaniu do-

kumentacji przygotowanej mu przez Dziwisza, w Janie Pawle II 

zwycięża ciekawość: papież prosi o przyniesienie mu koperty 

zawierającej trzecią tajemnicę. Kardynał Franjo Seper, prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary, każe wówczas substytutowi monsi-

niorowi Eduardowi Somalowi zanieść Ojcu Świętemu dwie ko-

perty: jedna, biała, zawiera oryginalny tekst Lucii; druga, w kolo-

rze pomarańczowym - tłumaczenie tego tekstu na język włoski. 

Przed opuszczeniem szpitala i wyjazdem do Castel Gandolfo 11 

sierpnia Jan Paweł II zwróci obie koperty do archiwum byłego 

Świętego Oficjum. I nie ujawni ich zawartości. 

Papież wraca do Rzymu 30 września. W ciągu długich mie-

sięcy rekonwalescencji ugruntowało się w nim coraz bardziej na-

tarczywe przekonanie, któremu daje wyraz podczas pierwszej au-

diencji generalnej 7 października. Po pięciomiesięcznej przerwie 

mówi: „nie mogę nie nawiązać do dnia 13 maja. [...] Jakże mógł- 
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bym nie zauważyć, że wydarzenie to miało miejsce w dniu i o go-

dzinie, kiedy od ponad sześćdziesięciu lat obchodzi się w 

Fatimie, w Portugalii, pamiątkę pierwszego pojawienia się Matki 

Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co 

mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową niezwykłą 

macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od 

śmiercionośnej kuli". 

„Dziękuję [...], Niebieska Opiekunko" 

Kilka miesięcy później sekretarz stanu Agostino Casaroli wy-

syła do wszystkich biskupów list z zapowiedzią, że Jan Paweł II 

uda się do Fatimy, by „podziękować Matce Bożej za uratowanie 

mu życia" i „odnowić, w duchowej łączności z wszystkimi bisku-

pami świata", akt poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu 

Maryi, który został już dokonany przez Piusa XII w latach 1942 i 

1952. 

13 maja 1982 roku, „w szczególnym poczuciu jedności z 

wszystkimi pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowi [...] 

jedno kolegium", Jan Paweł II przewodniczy uroczystej 

ceremonii w Fatimie w obecności ponad miliona osób 

powiewających zgodnie białymi chustami. W samym środku 

obrzędów papież również macha białą chustą, przyłączając się do 

gestu tłumu. I „jako świadek olbrzymich cierpień człowieka, jako 

świadek zagrożeń narodów i ludzkości na miarę apokaliptyczną" 

powierza Najświętszej Pannie losy tego „świata kończącego się 

drugiego tysiąclecia", i przejętym głosem, który dźwięczy w 

ciszy sanktuarium, kieruje do Matki Bożej rozdzierające 

wezwanie: 

- Od głodu i wojny - wybaw nas! Od wojny atomowej [...] 

wybaw nas! 

W marcu 1984 roku Jan Paweł II sprowadza do Watykanu fi-

gurę Matki Boskiej z Fatimy. Przy tej okazji zaprasza na 

śniadanie 
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biskupa Leirii, któremu powierza osobiście „dar dla Matki 

Bożej": małą skrzynkę ze znajdującą się wewnątrz... kulą, która 

miała go zabić w maju 1981 roku na placu Świętego Piotra. Kilka 

miesięcy wcześniej, przy okazji podróży do Polski, Jan Paweł II 

ofiarował już Matce Boskiej Częstochowskiej przedziurawiony 

kulą pas od sutanny, który miał na sobie w dniu zamachu. Po 

powrocie do fatimskiego sanktuarium jego rektor Luciano Guerra 

otwiera kasę pancerną, gdzie przechowywano koronę figury 

Matki Bożej, i z pewnym wahaniem zaczyna się jej przyglądać: 

jak włożyć pospolity kawałek metalu w to arcydzieło złożone z 

drogocennych kamieni? Kapłan obraca klejnot w dłoniach i w 

pewnej chwili wyczuwa mały otwór pomiędzy łodygą a krzyżem: 

wkłada tam kulę i ze zdumieniem stwierdza, że doskonale mieści 

się w tym miejscu. Prawie co do milimetra. 

Upadek komunizmu zmieni ton papieskich wypowiedzi na te-

mat Fatimy. W latach 1981-1982 wszystkie wzmianki o „nawró-

ceniu Rosji" wydawały się nierealne. To, że w Moskwie dokład-

nie rok po poświęceniu Rosji Matce Bożej doszedł do władzy 

Michaił Gorbaczow, mogło uchodzić za szczęśliwy zbieg 

okoliczności. Jednak dziesięć lat później zawalenie się systemu 

komunistycznego jest już rzeczą oczywistą. Nie sposób nie 

powiązać tego z drugą tajemnicą fatimską. 

Podczas swej drugiej pielgrzymki do Fatimy Jan Paweł II wy-

powiada taką modlitwę: 

- Dziękuję [...], Niebieska Opiekunko, że [...] prowadzisz 

ludy do wolności. 

Ojciec Święty często będzie powracał do tego wątku. Nie ma 

najmniejszych wątpliwości, że proroctwa z Fatimy stanowią dla 

niego „punkt odniesienia i promieniowania dla obecnego stule-

cia". Objawienia i zamach z 13 maja 1981 roku wpisują się w to 

samo tło, którym jest tragiczna historia XX wieku, zapoczątko-

wana w roku 1917, a zakończona w roku 1989 wraz z upadkiem 

muru berlińskiego. Dlatego też będzie mu zależało na tym, by 

włączyć Fatimę w obchody Jubileuszu Roku 2000 (co zaburzy 

usta- 
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lony program) i udać się do tego miejsca w wymownym dniu 13 

maja 2000 roku. 

Na początku kwietnia Jan Paweł II wzywa do swojego 

gabinetu na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego samą śmietankę 

Kurii: sekretarza stanu (Sodano), substytuta (Re), prefekta 

Kongregacji Nauki Wiary (Ratzinger) i jej sekretarza (Bertone). 

Obecny jest także osobisty sekretarz papieża (Dziwisz). Papież 

podjął pewną decyzję i chce się co do niej upewnić w obecności 

osób, którym całkowicie ufa. Jego zdaniem zaplanowana 

beatyfikacja dwojga pastuszków z Cova da Iria przy 

jednoczesnym wstrzymaniu się od upublicznienia trzeciej 

tajemnicy fatimskiej mogłaby wywołać nową falę domysłów i 

plotek ze szkodą dla prawdy na temat tych objawień. 

„Teraz można zrozumieć lepiej" 

Aż do teraz papieże, w tym także sam Jan Paweł II, uważali, 

że publikacja tak tajemnego, niezrozumiałego, mistycznego tek-

stu może mieć podobny skutek co przepowiednie Nostradamusa i 

inne średniowieczne legendy. W książce Raport o stanie wiary, 

która wyszła w roku 1985, doskonale wyjaśnił to kardynał 

Ratzinger. Napisał: „Jeżeli do tej pory nie podjęto takiej decyzji, 

to nie dlatego, że papieże chcieli ukryć coś przerażającego", lecz 

z dwóch powodów: najpierw dlatego, że „nie osiągnęłoby się taką 

publikacją niczego więcej, niż sam chrześcijanin powinien już 

wiedzieć z Objawienia"; przede wszystkim jednak przez 

opublikowanie tego tekstu „Kościół naraziłby się na to, że jego 

zawartość mogłaby być wykorzystana w celu wzbudzenia 

sensacji". 

Teraz jest odwrotnie: od kiedy znaczenie tego tekstu jest 

rozpoznane, od kiedy da się je wyjaśnić, to właśnie jego 

utrzymywanie 
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w podziemiach Świętego Oficjum będzie wzbudzać najprzedziw-

niejsze i najbardziej nieprzychylne komentarze! Jan Paweł II zatem 

rozstrzygnął: trzecia tajemnica powinna zostać ujawniona, i to jak 

najbardziej oficjalnie. Aby ukrócić wszelkie wymysły, które mo-

głyby z tego wyniknąć, do tekstu tajemnicy (który powinien zostać 

podany w wersji ostatecznej i bezspornej) warto będzie dołączyć 

komentarz teologiczny kardynała Ratzingera. Bertone uda się nie-

zwłocznie do Lucii, by upewnić się, że tekst jest autentyczny i że 

nie ma ryzyka błędnej interpretacji. 

W ten sposób monsinior Tarcisio Bertone, nagle zanurzony w 

sam środek tej tajemnicy, poznaje słynny tekst, który znają już 

Jan Paweł II i Ratzinger, a wkrótce pozna go cały świat: 

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewe; 

stronie naszej Pani nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty 

miecz; iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą 

świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej 

ręki naszej Pani w jego kierunku; anioł, wskazując prawą ręką ziemię, 

powiedział mocnym głosem: Pokuta, pokuta, pokuta! I zobaczyliśmy w 

nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: „coś podobnego do tego, jak widzi 

się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim", biskupa odzianego 

w biel; „mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty". Wielu innych 

biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, 

na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek 

jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam 

dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 

drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc 

się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; 

doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity 

przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni 

palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni 

biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, 

mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża 

były dwa anioły, 
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każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew 

męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga. Tuy-3-1-

1944. 

Kiedy Bertone czyta to proroctwo, nie ma żadnych wątpliwo-

ści: ta wizja z całą oczywistością wiąże się z historią Jana Pawła 

II. Jednak ważne jest to, czy tak samo sądzi siostra Lucia. 19 

kwietnia papież osobiście, własną ręką pisze do zakonnicy, by 

zapowiedzieć jej przybycie sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, 

który pragnie porozmawiać z nią „w jego imieniu". 27 kwietnia 

Bertone spotyka się z siostrą w karmelu w Coimbrze, a 

towarzyszy mu miejscowy biskup Serafim de Sousa Ferreira e 

Silva. Przywozi ze sobą kopertę, do której Lucia w roku 1944 

schowała swoje cztery ręcznie napisane kartki. Zakonnica powoli 

dotyka dokumentu i bez pośpiechu odczytuje tekst: 

- To mój list [...] to moje pismo. 

- Czy to jest trzecia tajemnica, czy też jest jeszcze jakiś inny 

tekst? 

- Nie, nigdy nie napisałam niczego więcej. 

Rozmowa się przeciąga. Lucia, jak będzie później opowiadał 

Bertone, jest kobietą „idealnie zrównoważoną, rozważną i mimo 

podeszłego wieku dokładnie wszystko pamięta". Jest wiarygodna. 

Nie tylko poświadcza autentyczność dokumentu. Potwierdza po-

nadto ogólne znaczenie, jakie papież nadaje temu tekstowi: tak, ta 

prorocza wizja odnosi się do walki bezbożnego komunizmu z 

chrześcijanami; tak, „biskup w bieli" to oczywiście papież, cho-

ciaż nie wiadomo, czy na pewno chodzi o tego właśnie papieża. 

Bertone, który robi notatki, chce wiedzieć więcej: 

- Dlaczego właśnie po roku 1960? 

- Bo według mojego rozeznania przed 1960 rokiem nie 

można było tego zrozumieć [...]. Teraz można zrozumieć lepiej. 

Bertone zadaje jeszcze kilka pytań. Jednak siostra ich unika: 

- Ja opisałam to, co widziałam, interpretacja nie należy do 

mnie, ale do papieża! 
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Tarcisio Bertone jest zadowolony. Ofiaruje zakonnicy 

różaniec od Jana Pawła II, po czym wychodzi, by pierwszym 

samolotem wrócić do Rzymu. 

Koniec tajemnicy 

13 maja 2000 roku w Fatimie Jan Paweł II w atmosferze po-

wszechnej radości dokonuje beatyfikacji Francisca i Jacinty. 

Przed ceremonią spotkał i pobłogosławił w zakrystii 

dziewięćdziesięcio-trzyletnią siostrę Lucię. Pod koniec 

uroczystości kardynał Sodano, sekretarz stanu, zwraca się do 

tłumu: 

- Ojciec Święty polecił mi, abym [...] przekazał wam, co 

nastę 

puje, w związku z tak zwaną trzecią częścią tajemnicy fatimskiej. 

Zaskoczenie: przypomniawszy, że objawienia fatimskie są 

rodzajem proroczej wizji o charakterze symbolicznym i że nie 

należy ich traktować dosłownie, kardynał zapowiada, że w naj-

bliższym czasie Watykan opublikuje ten słynny tekst w całości, 

zaopatrzony w stosowny komentarz, by „umożliwić wiernym jak 

najlepsze przyswojenie sobie orędzia Matki Bożej Fatimskiej". 

Komentarz pisze własnoręcznie kardynał Joseph Ratzinger. 

Przyszły Benedykt XVI jest wówczas prefektem Kongregacji 

Nauki Wiary, będącej depozytariuszem tajemnicy od czasu, gdy 

Ottaviani sprowadził ją z Portugalii. 13 października 1996 roku, 

podczas swojej pielgrzymki do Fatimy, dziennikarze zadręczali 

Ratzingera. Odpowiedział im: 

- Ta tajemnica potwierdza wszystkie istotne dane zawarte 

w orędziu z Fatimy, które już znamy, nie ma tam nic nowego! 

I dodał do mikrofonu dziennikarki Aury Miguel z radia 

Renascenca: 
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- Zapewniam państwa, Matce Bożej nie zależy na sensacji, 

nie zależy na budzeniu strachu, nie zależy na apokaliptycznych 

prognozach: Ona prowadzi nas do swojego Syna, a zatem do 

tego, co istotne! 

Również Ratzinger nie ma skłonności do mistycyzmu. 

Podobnie jak Paweł VI ma się na baczności przed tym, co irracjo-

nalne. W swojej prezentacji tajemnicy nie wyklucza - jako jednej 

z hipotez - tego, że objawienia fatimskie to „tylko projekcje we-

wnętrznego świata dzieci, wyrosłych w klimacie głębokiej poboż-

ności, ale zarazem przerażonych kataklizmami, jakie zagrażały 

ich epoce". Nie sposób być bardziej ostrożnym. 

26 czerwca tekst zostaje upubliczniony. Ratzinger potwierdza i 

rozwija to, co powiedział Sodano w Fatimie. Objawienia te są je-

dynie wizjami wewnętrznymi, które tak jak wizje, o których mówi 

Biblia, „nie są [...] nigdy zwykłymi »fotografiami« [...] przyszłych 

wydarzeń", lecz „syntetycznie i zwięźle ukazują na jednolitym tle 

fakty odległe od siebie w czasie, nie określając dokładnie ich 

kolejności ani długości trwania". Wiedząc, że tekst ten może 

jedynie ukazywać symboliczny charakter wizji, Ratzinger 

wyjaśnia, że w rzeczywistości chodzi w nim o olbrzymie 

cierpienia znoszone przez chrześcijan w XX wieku w starciu z 

bezbożnym komunizmem, o nie kończącą się drogę krzyżową, 

odbywaną pod przewodem papieży. Zwłaszcza Jan Paweł II 

doświadczył tego cierpienia na własnym ciele, jednak dzięki 

opiece Matki Bożej zatrzymał się na granicy śmierci. Całościowe 

przesłanie Matki Bożej - podsumowuje Ratzinger - sprowadza się 

do Jej własnej odpowiedzi danej Bogu: „bądź wola Twoja". Oto 

prawdziwa lekcja, jaką chrześcijanie powinni zapamiętać z 

Fatimy. 

Rzym, 8 października 2000 roku. Z okazji jubileuszu 

biskupów na dziedzińcu przed Bazyliką Świętego Piotra zostaje 

umieszczona figura Matki Boskiej Fatimskiej. W łączności z 

tysiącem pięciuset obecnych biskupów Jan Paweł II dokonuje 

poświęcenia trzeciego tysiąclecia Matce Bożej. W tym dniu 

wspomnienia Matki Bożej Różańcowej Ojciec Święty odmawia 

Różaniec i rozważa piętnaście 
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tajemnic, które towarzyszą recytowanym po kolei Ave Mana. To 

siostra Lucia osobiście przekonała papieża, by zgodnie z życze-

niem Matki Bożej propagował modlitwę różańcową. 

Nagle - zaskoczenie i wzruszenie: ostatnią tajemnicę, Uko-

ronowanie Najświętszej Maryi Panny, odmawia sędziwa zakon-

nica, którą widać na telebimie w transmisji na żywo z karmelu w 

Coimbrze. Przynajmniej ta tajemnica nie wywoła ani apokalipsy, 

ani trzeciej wojny światowej. 



17 

Zaskoczenie: Ratzinger 

Dlaczego Panzerkardinal nie powinien zostać 

następcą Jana Pawła II 



Kto wchodzi na konklawe jako papież, wychodzi jako kardynał, 

a kto wchodzi jako kardynał, wychodzi jako papież. 

Rzymskie powiedzenie 

- E bianca! 

Jest 17.50, wtorek 19 kwietnia 2005 roku. Na placu Świętego 

Piotra daje się słyszeć jakiś gwar i pojedyncze okrzyki. Naj-

wyraźniej coś poruszyło tłum, dotychczas spokojnie oczekujący, 

aż zgromadzeni na konklawe kardynałowie wybiorą dwieście 

sześćdziesiątego piątego papieża w dziejach. Czy rzeczywiście 

unoszący się nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej dym jest biały? 

Wszystkie stacje telewizyjne z całego świata, od TF1 po CNN, 

pokazują zbliżenie wąskiego i archaicznego komina wznoszącego 

się dziwacznie pośród dachów Pałacu Apostolskiego: wydobywa 

się z niego niewyraźna szara smuga. Te niespodziewane, 

widziane pod światło kłęby dymu są mało przekonujące. 

Przy okazji każdego konklawe prefekt domu papieskiego musi 

jakoś uporać się ze sprawą dymu. Aby uzyskać dym w kolorze 

czarnym, będący znakiem, że wybór nie został jeszcze dokonany, 

do wrzucanych tradycyjnie do żelaznego piecyka kartek do gło-

sowania dodawano do niedawna nieco mokrej słomy. Tym razem, 

żeby dym był na pewno czarny, dodano drewniane szczapki i 

smołę. Jednak czego dodać, żeby dym był biały? Użyć jakichś 

innych środków dymotwórczych? Na wszelki wypadek, aby unik-

nąć dwuznaczności, postanowiono, że równocześnie z ukazaniem 

się białego dymu z komina rozlegnie się bicie dzwonów u 

Świętego Piotra. 
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Jednak kto by się spodziewał, że akurat teraz stary piecyk w 

kaplicy zacznie cofać spaliny, a poirytowani tym incydentem 

kardynałowie zapomną powiadomić dzwonnika bazyliki? 

Niepewność skończy się po dziesięciu minutach, kiedy dzwonnik 

rozpocznie z namaszczeniem swoją pracę. Teraz Maria, La Rota, 

Campanella i Predica, a także dwa wielkie dzwony bazyliki 

radośnie wydzwaniają w niebo nad placem Świętego Piotra. 

Wybrano papieża. Jest 18.04. Tłum zaczyna wykrzykiwać: 

- Viva U Papa! 

Trzeba będzie poczekać jeszcze pół godziny, by dowiedzieć 

się, kto został wybrany. Nowy papież musiał najpierw przyjąć 

wybór, oznajmić kardynałom, jakie wybiera sobie imię, a 

następnie skierować się w stronę niewielkiego pomieszczenia 

zwanego „salą łez": podobno to tam świeżo wybrany papież 

płacze ze wzruszenia, kiedy dociera do niego, jaki los przypadł 

mu w udziale. Potem przymierza trzy białe sutanny w różnym 

rozmiarze, przygotowane przez rzymską firmę Gammarelli, która 

zaopatruje garderobę papieży od dwóch stuleci. Wybrany przez 

konklawe wkłada strój pontyfikalny, w który będzie ubrany, gdy 

za chwilę - stanąwszy na balkonie Sali Błogosławieństw - po raz 

pierwszy zwróci się z tej ogromnej loggii do rzymskiego ludu. 

Papież jednak jeszcze nie wychodzi. Ubrany na biało wraca 

do Kaplicy Sykstyńskiej, by wysłuchać tam fragmentu Ewangelii 

według świętego Mateusza: 

- Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół 

mój [...]. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. 

Następnie nowy papież podchodzi do ołtarza i zwrócony ple-

cami do słynnego Sądu Ostatecznego Michała Anioła, który dla 

każdego jest przypomnieniem, że również on stanie kiedyś przed 

najwyższym Sędzią, przyjmuje hołd od obecnych kardynałów, po 

czym intonuje Te Deum. Na zewnątrz tłum zaczyna się niecierpli-

wić. W końcu o 18.43 na balkonie pojawia się kardynał protodia-

kon Jorge Arturo Medina Estevez i zbliża się do mikrofonu: 

- Annuntio robis gaudium magnum: habemus Papami 
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W tłumaczeniu: „Ogłaszam wam wielką radość: mamy pa-

pieża!". Mówca kontynuuje, nadal po łacinie: 

- Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum 

Josephum... 

Joseph! Na krańcach świata komentatorzy wstrzymują oddech: 

wśród papabili nie ma wielu o imieniu Joseph: 

- Cardinalem Ratzinger! 

To Ratzinger. W ciągu kilku sekund to nazwisko obiega cały 

świat. Mało kto zwraca uwagę na wybrane przez papieża imię -

Benedykt XVI - i na sens, jaki należy przypisać temu wyborowi. 

Tymczasem to, że pierwszy niemiecki papież w epoce nowożytnej 

chce widzieć swój pontyfikat jako nawiązanie do linii Benedykta XV, 

papieża okresu wojny z lat 1914-1918, nie jest bez znaczenia. Jednak 

nie czas jeszcze na egzegezę. Chwilowo dominuje zaskoczenie. Jeśli 

bowiem któryś konkretny kardynał miałby wydawać się wyjątkowo 

nie predestynowany, by zastąpić Jana Pawła II, to zdecydowanie na-

leżałoby wskazać na Josepha Ratzingera. 

Panzerkardinal 

Pierwsza, najbardziej oczywista przyczyna wiąże się z jego 

pozycją na arenie Kościoła. Naturalnie, Kościół to nie partia po-

lityczna i nic bardziej nie drażni pracujących w Kurii kardynałów 

niż dzielenie jego hierarchów na progresistów i konserwatystów, 

którego używają i nadużywają media. Mimo to odcienie te ist-

nieją. II Sobór Watykański na trwałe wprowadził rozłam między 

zwolennikami otwarcia Kościoła na współczesny świat i obroń-

cami niemal niezmiennej tradycji - mimo że ci, którzy kierują 

Kościołem, a tym bardziej papieże, nigdy nie są ani do końca pro-

gresistami, ani do końca konserwatystami. 
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Jest rzeczą oczywistą, że Joseph Ratzinger nie jest progresistą. 

Niewątpliwie można go było tak nazwać, kiedy przed czterdzie-

stoma laty, podczas soboru, był doradcą kardynała Fringsa, arcy-

biskupa Kolonii. Będąc podówczas młodym wykładowcą teologii 

w Benn, kontaktował się z niemieckimi biskupami, w większości 

reformatorskimi, i wieloma czołowymi teologami: Rahnerem, 

Schillebeeckksem, de Lubakiem, Congarem, Kungiem czy 

Haringiem, którzy stanowili jeden front, walczący z zachowaw-

czością Kurii, zanim po II Soborze Watykańskim porozchodzili 

się w różne strony. 

Jednak chaotycznemu wprowadzaniu postanowień soboru w 

życie towarzyszyły pewne odchylenia, które nie podobały się 

profesorowi Ratzingerowi, a echa rozpasania z maja 1968 roku 

docierały nawet do jego auli w Tybindze. Te dwa czynniki 

sprawiły że Ratzinger przeszedł do obozu strażników tradycji i 

obrońców dogmatu. Ostatecznie. I do tego stopnia, że w oczach 

wielu obserwatorów stał się ucieleśnieniem konserwatywnych 

tendencji we współczesnym Kościele. Wrażenie to spotęgowało 

powierzenie mu w roku 1981 przez Karola Wojtyłę - jego kolegę, 

który został papieżem Janem Pawłem II - przewodnictwa 

Kongregacji Nauki Wiary, dawnej Kongregacji Świętego 

Oficjum, bezpośredniej dziedziczki Świętej Inkwizycji. 

Nawet pod nową nazwą dykasteria ta nadal cieszy się złą 

sławą. Uważana przez długie lata za rodzaj trybunału zawzięcie 

tropiącego wszelkie prawdziwe czy domniemane herezje, 

pozostała instytucją, która decyduje o tym, co jest, a co nie jest 

katolickie. To tam, w majestatycznym budynku SantUffizio, tuż 

przy placu Świętego Piotra, przygotowuje się dochodzenia, 

ostrzeżenia i potępienia, wymierzone w zbyt śmiałych teologów, 

zbyt radykalnych integrystów, zbyt dostosowujących się do 

miejscowej kultury misjonarzy i zbyt pobłażliwych biskupów. 

Kongregacja Nauki Wiary jest „ramieniem zbrojnym" pa-

pieża, laską pasterza powszechnego, którego najważniejszą troską 

jest zachowanie jedności swojego stada. To, że tak wiekowa 
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i tak wyrafinowana instytucja jak Kościół katolicki dba o zwar-

tość własnych szeregów, nikogo nie może szokować. To, że 

wykazuje troskę o dyscyplinę, jest słuszne. Jednak pracy prefekta 

tej budzącej lęk kongregacji nieuchronnie grożą dwa 

niebezpieczeństwa. Przede wszystkim jego doktrynalna 

bezkompromisowość siłą rzeczy zderza się z tym, co dla Kościoła 

niezbędne: z koniecznością dostosowania się do zmieniającego 

się świata i z potrzebą dialogu z niekatolikami. Poza tym jego 

odpowiedzialność za dyscyplinę zapewnia mu w mediach na 

całym świecie reputację tak niepopularną, jak to tylko możliwe: 

jest uważany za szefa policji Kościoła powszechnego. 

Ten negatywny obraz w połączeniu z niemieckim pochodze-

niem nowego papieża wyjaśnia wiele tytułów w prasie, które uka-

zały się nazajutrz po wyborze Josepha Ratzingera na następcę 

Jana Pawła II: ten, którego już wcześniej nazywano 

Panzerkardinal, nagle zostaje zasypany mało eleganckimi 

przydomkami: „rot-tweiler Pana Boga", „owczarek niemiecki" 

itd. Trochę niepewna, ale trudna do zlekceważenia plotka na 

temat jego dobrowolnego przystąpienia do Hitlerjugend (później 

zostanie zdementowana) wzmaga krytyczne reakcje dziennikarzy, 

ciętą ironię kabareciarzy i morderczy zapał karykaturzystów... 

„Tonący okręt" 

Kardynał Ratzinger jest konserwatywny i niepopularny. Jest 

także pesymistą. I nie jest to cecha anegdotyczna. Pesymizm 

przedstawiciela Kościoła nie jest czymś dyskwalifikującym, 

kiedy dotyczy kardynała; bardziej problematyczny jest, gdy 

chodzi o papieża. A już zwłaszcza wtedy, gdy papież ten jest 

następcą kogoś takiego jak Jan Paweł II: imponującego swoją 

wiarą, ufnością, 
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entuzjazmem. W kwietniu 2005 roku, podczas konklawe zwoła-

nego po jego śmierci, wszyscy nadal mają w pamięci słynne 

słowa polskiego papieża: „Nie lękajcie się!" 

Tymczasem na rozpoczęcie konklawe, podczas uroczystej 

mszy pro eligendo pontifice, której w Bazylice Świętego Piotra 

przewodniczy Joseph Ratzinger, dziekan Kolegium 

Kardynalskiego, homilia najważniejszego z kardynałów 

zaskakuje tchnącym z niej smutkiem: 

- Ileż „powiewów nauki" przyniosły nam ostatnie dziesię-

ciolecia, ileż nurtów ideowych, ileż modnych kierunków my-

ślowych... Były one często niczym wzburzone fale, które popy-

chały myślenie wielu chrześcijan niczym małą łódkę z jednej 

skrajności w drugą: od marksizmu do liberalizmu aż po liber-

tynizm; od kolektywizmu po radykalny indywidualizm; od ate-

izmu do mglistego mistycyzmu religijnego; od agnostycyzmu do 

synkretyzmu i tak dalej. [...] Wyznawanie jasno określonej wiary, 

zgodnej z Credo Kościoła, jest często określane jako fundamen-

talizm. Natomiast relatywizm, to znaczy poddawanie się „każ-

demu powiewowi nauki", jawi się jako jedyna postawa godna 

współczesnej epoki. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, 

który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy 

pozostawia tylko własne „ja" i jego zachcianki. [...] Nie jest 

dojrzała wiara, która unosi się na falach mody i ostatnich 

nowinek. 

W bazylice rozlega się szmer. Słowa kaznodziei są mocne, ale 

rozpaczliwe. Niektórzy kardynałowie, między innymi Camillo 

Ruini, bardzo konserwatywny przewodniczący włoskiej konfe-

rencji episkopatu, witają je oklaskami. Inni czują się zakłopotani. 

Większość zna głęboki niepokój swojego dziekana. 24 lutego, 

podczas pogrzebu Dom Giussaniego, twórcy ruchu Comunione e 

Liberazione, słyszeli już jego opis naszych czasów jako „ciemnej 

doliny", okresu „pełnego pokus i błędów". Podczas wielkopiątko-

wego rozważania w Koloseum uderzyły ich dramatyczne akcenty 

jego modlitwy: 
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- Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy po-

przez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż py-

chy i samouwielbienia! [...] Panie, tak często Twój Kościół 

wydaje się nam tonącym okrętem, łodzią, która ze wszystkich 

stron nabiera wody. [...] Przeraża nas brud szaty i oblicza Twego 

Kościoła. [...] Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół. 

Czy ta tragiczna wizja współczesności nie jest znamienna dla 

Starego Kontynentu, który nie przestaje w ten sposób użalać się 

nad własnym losem i wątpić we własne siły? Dla wielu chrześci-

jan kardynał Ratzinger jest nieco zbyt europejski, by być uciele-

śnieniem Kościoła XXI wieku. Urodził się w Bawarii w roku 

1927, w sercu międzywojennej Europy, nabrzmiewającej 

największymi wynaturzeniami moralnymi w dziejach ludzkości: 

faszyzmem, nazizmem, komunizmem, antysemityzmem. Ta 

Europa, ze swoimi dramatami i porywami, ze swoją przeszłością i 

spuścizną, ze swoimi tradycjami i kulturą, dała Kościołowi całe 

pokolenie wielkich sług - takich jak Kónig, Wojtyła, Willebrands, 

Dópfner, Suenens, Wyszyński, Lustiger i inni w rodzaju 

Ratzingera, którzy odpowiedzieli na wyzwania pewnej konkretnej 

epoki. 

Zbyt wiekowy? Zbyt europejski? 

Jednak czasy się zmieniają. Europa ulega dechrystianizacji. 

Europa schodzi również na drugi plan: w roku 2030 jej ludność 

będzie stanowić osiem procent światowej populacji. Już teraz po-

nad osiemdziesiąt procent katolików zamieszkuje półkulę połu-

dniową i w centrum ich wiary nie znajduje się doświadczenie 

Gułagu i Szoah. Już od ładnych paru lat spojrzenia kierują się ku 

nowym kontynentom: Afryce i Ameryce Łacińskiej, a nawet 

Azji, chcąc tam znaleźć przyszłego papabile. Od jakiegoś czasu 

pojawiają 
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się nazwiska, będące chlubą krajów Trzeciego Świata: Francis 

Arinze (Nigeria), Claudio Hummes (Brazylia), Oscar Rodriguez 

Maradiaga (Honduras), Jorge Mario Bergoglio (Argentyna), Ivan 

Dias (Indie) i inne. 

Ostatnia słaba strona: wiek przywódcy. Podobnie jak bycie 

Europejczykiem nie jest wadą, wiek siedemdziesięciu ośmiu lat 

nie jest grzechem. Jednak gdy wybrano Karola Wojtyłę, miał lat 

pięćdziesiąt osiem. O dwadzieścia mniej! Wiek Ratzingera jest 

najpoważniejszą przeszkodą dla jego ewentualnego wyboru. Nie 

sposób sobie wyobrazić, by niemal osiemdziesięcioletni papież 

mógł nadal jeździć po świecie, tak jak to robił przez tyle lat Jan 

Paweł II. Ponad sto oficjalnych podróży - a niektóre trasy były 

równie długie, jak pamiętne - sto trzydzieści dziewięć 

odwiedzonych krajów, nie licząc podróży po Włoszech i ponad 

trzystu rzymskich parafii zaszczyconych jego obecnością. 

Pięćdziesięcioośmioletni wysportowany papież nadał papiestwu 

pełen werwy rytm. Jakże papież wykładowca, mający 

siedemdziesiąt osiem lat, o którym wiadomo, że nie przepada ani 

za tłumami, ani za podróżami, mógłby podtrzymać ten ton? 

Na próżno kilku komentatorów przypomina, że kardynał 

Roncalli miał siedemdziesiąt siedem lat, kiedy został Janem 

XXIII, i że wiek nie przeszkodził mu zwołać II Soboru 

Watykańskiego: wiek Ratzingera stanowi problem. 

Zainteresowany ma tego świadomość. Sam prosił swojego 

przyjaciela Jana Pawła II, by zwolnił go ze wszystkich 

obowiązków, aby mógł udać się na pracowitą emeryturę: chodzić 

do bibliotek i wydawać prace teologiczne. Ma mnóstwo 

pomysłów, między innymi ambitny projekt książki o życiu 

Jezusa. 

Jan Paweł II nie oddelegował swojego bawarskiego przyja-

ciela do tak drogiego mu studiowania, ale Ratzinger na pewno 

miał nadzieję, że w najbliższym czasie przejdzie na emeryturę. 

Wcześniej jednak wywiąże się jak najlepiej z obowiązków 

dziekana Kolegium Kardynalskiego - który jako jedyna obok 

kamerlinga osoba w Kościele jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie pro- 
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cesu mającego zapewnić sukcesję na tronie papieskim. W szcze-

gólności to on przewodniczy konklawe. Ponieważ jednak nigdy 

nie należał do żadnej frakcji, stronnictwa czy koalicji, nie zamie-

rza nawet wpływać na „wielkich elektorów" ani próbować zawa-

żyć na sukcesji papieskiej. 

Z tych wszystkich powodów po śmierci Jana Pawła II nie wy-

daje się, by jego następcą mógł zostać kardynał Ratzinger. 

Niektóre media - zwłaszcza w Europie Zachodniej - przedstawiają 

go jako prawdziwe nieszczęście dla Kościoła. Zdaniem wielu 

gazet, które powtarzają przewidywania AFP z 2 kwietnia, 

„szanse, że zostanie wybrany, są marne". Inne, na przykład 

„LExpress", nawet nie wymieniają jego nazwiska na liście 

papabili. Albo też, jak włoska „La Repubblica", mnożą 

argumenty negatywne: „Ośmiu z jedenastu kardynałów 

amerykańskich i pięciu z sześciu kardynałów niemieckich jest 

przeciwnych Ratzingerowi!" Nawet „La Croix" z naciskiem 

podkreśla, że jest on „obrońcą katolickiej tożsamości, którą 

należałoby najpierw przywrócić". Wszyscy lub prawie wszyscy z 

lubością powtarzają stare powiedzenie watykanistów: „Kto 

wchodzi na konklawe jako papież, wychodzi jako kardynał, a kto 

wchodzi jako kardynał, wychodzi jako papież"... 

Ratzinger przeciwko Martiniemu? 

Poniedziałek 18 kwietnia, godzina 16.30. Stu piętnastu kar-

dynałów elektorów - ci, którzy mają ponad osiemdziesiąt lat, tak 

jak kardynał Etchegaray, nie biorą udziału w wyborze - wchodzi 

w procesji do Kaplicy Sykstyńskiej. Ubrani w białe komże i pur-

purowe pelerynki, idą przy dźwiękach Litanii do wszystkich 

świętych i chóralnie śpiewanego hymnu Veni Creator. 

- Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita... 

363 



„O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych 

Tobie krąg..." W ślad za swoim dziekanem, kardynałem 

Ratzingerem, zajmują ponumerowane miejsca i każdy kładzie na 

własnym pulpicie czerwony biret oraz grubą oliwkową teczkę 

zawierającą konstytucję Universi Dominici gregis. Zawiera ona 

opisane w najdrobniejszych szczegółach wszystkie zasady 

dotyczące wyboru. Kiedy kardynałowie spojrzą w górę, ich 

oczom ukaże się - niczym symboliczna przestroga - Sąd 

Ostateczny Michała Anioła. 

Dziekan Kolegium Kardynalskiego zachęca ich do chwili mo-

dlitwy w milczeniu, po czym wypowiadają przysięgę: 

- My, Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego, [...] 

wszyscy i każdy z osobna... 

Książęta Kościoła przyrzekają dochować tajemnicy „o tym 

wszystkim, co w jakikolwiek sposób miałoby związek z wyborem 

biskupa rzymskiego". Chwilę później potwierdzą tę przysięgę, 

kładąc rękę na Ewangelii. Kto zgrzeszyłby gadulstwem, z zasady 

zaciągnąłby karę ekskomuniki. 

Mistrz ceremonii monsinior Piero Marini wygłasza następnie 

po łacinie polecenie zachęcające wszystkie osoby nie związane z 

konklawe do wyjścia z pomieszczenia: 

- Extra omnesl 

Potem kardynałowie ciągną losy i wyznaczają spośród siebie 

skrutatorów (którzy będą organizowali głosowanie), infirmarii 

(którzy będą chodzić przyjmować głosy od ewentualnych 

chorych) i rewizorów (którzy będą kontrolowali przeliczone 

głosy). Podczas każdego głosowania każdy kardynał będzie 

musiał wypełnić kartę, na której wypisana jest już formuła: 

„Eligo in summum pontificem.". W tłumaczeniu: „Wybieram na 

papieża..." Na dole kartki zostawione jest puste miejsce. 

Procedura jest prosta: wystarczy tylko dopisać nazwisko 

własnego kandydata, zgiąć kartę i na wezwanie podejść, by 

wsunąć ją do wielkiej urny przykrytej talerzem, która stoi na 

ołtarzu: 

- Powołuję na świadka Chrystusa Pana, który mnie osądzi, że 

mój głos jest dany na tego, który - według woli Bożej - powinien 

być, moim zdaniem, wybrany. 
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Pod koniec tego popołudnia tłum zebrany placu Świętego 

Piotra jest gęsty, a tysiące dziennikarzy trwają na stanowiskach - 

dwustu specjalnych wysłanników samej jedynie telewizji CNN. 

Nikt nie spodziewa się, że komin nad Sykstyną nagle wyrzuci z 

siebie biały dym. Pierwsze głosowanie jest tradycyjnie swego 

rodzaju sondażem, testem popularności niektórych nazwisk i 

ewentualnych stosunków sił w łonie Kolegium Kardynalskiego. 

Musiałby zdarzyć się cud, by nazwisko któregoś z obecnych 

papabili już w pierwszym głosowaniu zebrało siedemdziesiąt 

siedem głosów odpowiadających wymaganej przez regulamin 

większości dwóch trzecich. Tylu głosów nie mógłby oczywiście 

zebrać ani Ratzinger, ani jego główny rywal, kardynał Martini. 

Siedemdziesięcioośmioletni Carlo Maria Martini, były ar-

cybiskup Mediolanu, jest jedną z najsilniejszych osobowości w 

Kościele. Jan Paweł II powierzył temu jezuicie, uznanemu 

bibliście, zwierzchnictwo nad prestiżowym arcybiskupstwem 

Mediolanu, które Martini opuścił w roku 2002 i udał się na bisku-

pią emeryturę do Jerozolimy. Przez długi czas Martini był prze-

wodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Katolickich 

Europy, dał się poznać jako autor wielu książek i nonkonformista. 

Jest niezwykle popularny we wszelkich postępowych i 

reformatorskich warstwach Kościoła, które z głębokim żalem 

przyjęły wiadomość, że dotknęła go choroba Parkinsona. 

Właśnie dobiegło końca pierwsze głosowanie. Trwa dokony-

wane na głos obliczanie wyników. Joseph Ratzinger otrzymuje 

czterdzieści siedem głosów, co odpowiada grosso modo wcze-

śniejszym szacunkom specjalistów. Niespodzianka pojawia się 

gdzie indziej: wbrew nadziejom reformatorów, którzy liczyli na 

istotny, symboliczny udział głosów oddanych na Martiniego, 

otrzymuje on ich zaledwie dziewięć. Wiedząc, że w razie wy-

brania go na papieża mediolańczyk odmówiłby przyjęcia urzędu, 

jego zwolennicy przenieśli swoje głosy na innych kandydatów. 

Skutkiem tego na drugie miejsce z dziesięcioma głosami wysuwa 

się inny jezuita, Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, podczas 
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gdy pozostałe trzydzieści głosów rozprasza się na różnych kan-

dydatów. 

Wieczorem przy kolacji i po niej w Domus Sanctae Marthae 

nie milkną komentarze. Są wygłaszane głośno i wyraźnie, jak na-

kazuje regulamin: szeptanie jest zakazane! Jorge Mario Bergoglio 

nie jest osobą nieznaną. Znajduje się nawet na większości list 

papabili. Sześćdziesięciodziewięcioletni syn włoskich imigran-

tów, arcybiskup Buenos Aires jest osobą o ogromnych zaletach. 

Jego obyczaje i styl życia są raczej surowe i proste, a w argentyń-

skiej stolicy znany jest z częstych wizyt w dzielnicach dla ubo-

gich, w których jest bardzo popularny. Jest zarazem wrażliwy na 

sprawy Trzeciego Świata i dbały o rygor doktrynalny. Trudno by-

łoby nazwać go reformatorem, jednak nie należy do ultrakonser-

watywnych hierarchów, którzy dominują na południowym konty-

nencie. Dlaczego nie miałby to być on? Ameryka Łacińska, którą 

zamieszkuje czterdzieści cztery procent katolików świata, w końcu 

doszłaby do władzy... 

Historia wchodzi w zakręt 

Wtorek 19 kwietnia. Powrót kardynałów do Kaplicy Syks-

tyńskiej, w której do południa przewidziano dwa głosowania. 

Gdyby Ratzinger miał otrzymać mniej głosów niż poprzedniego 

dnia, dla niego byłby to już koniec, a obóz konserwatywny mu-

siałby znaleźć kogoś innego na jego miejsce. Wielu elektorów kie-

ruje już swoje myśli ku sześćdziesięciotrzyletniemu kardynałowi 

Angelowi Scoli, patriarsze Wenecji, który mógłby rzeczywiście 

uzyskać większość głosów. Tymczasem dzieje się odwrotnie: 

Ratzinger otrzymuje sześćdziesiąt pięć głosów, Bergoglio - trzy-

dzieści pięć: obaj zyskują! Te dwie kandydatury stają się prawdo- 
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podobne, a nawet nieuniknione, co potwierdza trzecie 

głosowanie: Ratzinger uzyskuje siedemdziesiąt dwa głosy, 

Bergoglio - czterdzieści. Pierwszy zbliża się do większości 

dwóch trzecich, drugi jednak osiąga jedną trzecią, która blokuje 

możliwość wybrania kontrkandydata. Wszystkie prognozy biorą 

w łeb. Historia właśnie wchodzi w zakręt. 

Konklawe to nie wybory o charakterze politycznym. Celem 

tego głosowania „bez kandydatury, bez programu i bez kampanii" 

nie jest wybranie jednego człowieka zamiast innego, lecz 

wyznaczenie osoby najlepiej nadającej się do kierowania całym 

Kościołem. Właśnie dlatego kandydatura Ratzingera u wielu osób 

wzbudzała obawy, że w zbyt małym stopniu była wynikiem kon-

sensusu: zdaniem kardynałów nie może być nic gorszego niż wy-

branie przedstawiciela jednej połowy Kościoła wbrew zdaniu 

drugiej. Jednak siedemdziesięciu dwóch głosów żadną miarą nie 

można już uznać za wyraz woli mniejszości. 

Z tego powodu niektórzy kardynałowie przeciwni dotąd 

Ratzingerowi zaczynają teraz opowiadać się za jego kandydaturą. 

Czyż dziekan Kolegium Kardynalskiego nie dał w tych ostatnich 

dniach dowodu umiejętności prowadzenia dialogu, 

umiarkowania, ale również autorytetu? Czyż nie pokazał, że jest 

w stanie w tych trudnych czasach pokierować Kościołem? Po 

takim gigancie, jakim był Jan Paweł II, którego śmierć poruszyła 

cały świat, któryż inny kardynał może czuć się na siłach, by się 

zmierzyć z tym zadaniem? 

Ratzinger - to powszechna opinia - jest niezrównanym teo-

logiem, człowiekiem o wyjątkowym wykształceniu. Czyż ten od 

ponad dwudziestu lat bliski przyjaciel i uprzywilejowany doradca 

zmarłego papieża nie jest w gruncie rzeczy naturalnym następcą 

Wojtyły? Czyż nie jest on najlepiej predysponowany do tego, by 

zapewnić ciągłość dzieła zmarłego papieża i by zapobiec wszel-

kim niespodziewanym wypaczeniom w niebezpiecznie 

zglobalizo-wanym świecie? Nawet gdyby z powodu swojego 

wiek'u nie mógł ofiarować Kościołowi wiele więcej niż łagodne 

przejście do kolejnego pontyfikatu? 

367 



Ci, którzy zarzucają mu konserwatyzm, doskonale zdają sobie 

sprawę z tego, że były arcybiskup Monachium nie jest faszyzu-

jącym potworem, jakiego opisują jego krytycy i jakiego demoni-

zują europejskie media: ten uprzejmy, delikatny, a nawet 

nieśmiały człowiek prywatnie jest najbardziej tolerancyjnym i 

wzbudzającym zaufanie rozmówcą... 

Na tym etapie głosowania Joseph Ratzinger jest świadom, co 

się dzieje, i prosi... by go nie wybierano! Opowie o tym podczas 

audiencji udzielonej kilka dni później swoim rodakom. 

- Byli młodsi, lepsi kandydaci. Myślałem, że dzieło mojego 

życia już się zakończyło i że czekają mnie spokojniejsze lata. 

Kiedy z przebiegu głosowań z wolna zacząłem rozumieć, że pętla 

się zaciska, prosiłem Pana, by oszczędził mi tego losu, jednak 

najwyraźniej tym razem mnie nie wysłuchał! 

Tego samego dnia będzie też opowiadał, że jeden z 

kardynałów przekazał mu wówczas coś, co przypomniało mu 

jego kazanie na temat słów: „Pójdź za Mną!", które tak wiele 

znaczyły dla Karola Wojtyły. Słowa kardynała brzmiały: 

„Przypomnij sobie, o czym mówiłeś, i nie odmawiaj!". 

Po obiedzie czwarte głosowanie przynosi rozstrzygnięcie. 

Kiedy liczenie kart z nazwiskiem „Ratzinger" osiąga magiczną 

liczbę siedemdziesięciu siedmiu głosów, wszyscy podnoszą się z 

miejsc i zaczynają bić brawo. Następnie obliczanie dobiega 

końca: osiemdziesiąt cztery! Wszyscy ponownie klaszczą na 

stojąco. Nie wiadomo, czy również najbardziej przeciwni 

kandydaturze Ratzingera kardynałowie - Niemiec Kasper, Belg 

Danneels - oklaskiwali ten wynik. Jednak sprawa jest 

rozstrzygnięta. Liczba głosów oddanych na Bergoglia spada do 

dwudziestu sześciu. Podobno podczas przerwy Argentyńczyk 

dawał do zrozumienia, że nie chce brać na siebie tego brzemienia. 

W szeregach „reformatorów" dano zatem hasło, by przyłączyć się 

do kandydatury Ratzingera. 

Arcybiskup Westminsteru kardynał Cormac Murphy 

OConnor wyjaśni później, że mimo ewentualnych zastrzeżeń 

uznano, że „dla jedności Kościoła" lepiej będzie „zmienić zdanie 

i zagłosować 
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ostatecznie na niego". Czy był w tym element jakichś negocjacji? 

Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Według niektórych 

świadectw Ratzinger i Martini odbyli długą rozmowę, idąc pod 

rękę w porze obiadowej: 

- Ci dwaj ludzie cenią się i szanują nawzajem - komentuje je 

den z obserwatorów. 

Można sobie wyobrazić, że w zamian za pewne gwarancje na 

temat zasadniczego ukierunkowania pontyfikatu Martini sam 

skłonił swoich zwolenników, by poparli Ratzingera... 

Ponieważ nowo wybrany papież jest dziekanem Kolegium 

Kardynalskiego, dalszą część protokołu przejmuje jego subdzie-

kan, kardynał Angelo Sodano. To on zgodnie z regulaminem uro-

czyście pyta Ratzingera, czy przyjmuje wybór: 

- Posłuszny Duchowi Świętemu i głosom kardynałów odpo 

wiadam: tak. 

I kolejne rytualne pytanie Sodana: 

- Jakie imię przyjmujesz? 

- Benedykt XVI. 

To ostatnia niespodzianka tego konklawe: wiele osób sądziło, 

że najlepszy przyjaciel i najbliższy doradca polskiego papieża 

wybierze dla siebie imię Jan Paweł III, choćby po to, by 

załagodzić wstrząs z powodu jego wyboru, zwłaszcza w mediach, 

które rzeczywiście nie powstrzymają się od zgryźliwych 

komentarzy na temat wyboru „wielkiego inkwizytora". W 

Europie Północnej i Ameryce Łacińskiej w prasie panuje 

konsternacja. 

Jednak czy papież powinien kształtować własne zachowanie 

na podstawie chwilowej tendencji mediów? Kardynał Lustiger, 

którego wypytywano po głosowaniu, nie ukrywał, że wybory 

zaczynały się w „wielkiej niepewności i w wielkim 

pomieszaniu", a dopiero później okazały się „spokojną 

oczywistością". Arcybiskup Paryża przypomniał także, że ten, 

kogo wybrało konklawe, jest nowym przywódcą Kościoła, a nie 

osobą odpowiedzialną za jego wizerunek medialny... 



Bibliografia 

1. Papież przeciwko Sowietom 

Michel d'Herbigny, La tyrannie sovietique et le malheur russe, Orleans - Paris 1923. 

Paul Lesourd, Entre Romę et Moscou. Le jesuite dandestin Mgr Michel d'Herbigny, 

Paris 1976. Sergio Trasatti, Vatican-Kremlin, les secrets d'unface-a-face, Paris 

1995. Antoine Wenger, Catholiąues en Russie. Dapres les archives du KGB, 1920-

1960, 

Paris 1998. Antoine Wenger, Romę et Moscou. 1900-

1950, Paris 1987. 

2. „Niech żyje papież! Niech żyje duce!" 

Henri Cochaux, Lepape et 1'Italie. Les accords de Latran, Paris 1929. 

Andre Geraud, Pertinax. Le Partage de Romę, Paris 1929. 

Histoire de la papaute. 2000 ans de mission et de tribulations, red. Yves-Marie Hilaire, 

Paris 1996. 

John Norman Davidson Kelly, Dictionnaire despapes, Paris 1994. 

Marcel Launay, La papaute d 1'aube du XX6 siecle. Lion XIII et Pie X. 1878-1914, 

Paris 1997. 

Le Saint-Siege dans les relations internationales. Actes du colloąue organisź, les 29 et 30 

janvier 1988, a la Faculte de droit et de sciencepolitiąue d'Aix-en-Provence, red. Joel--

Benoit dOnorio, Paris 1989. 

Charles Loiseau, Saint-Siege etfascisme. Les accords du Latran devant l'histoire et la poli-

tiąue, Alencon - Paris 1930. 

Jacąues Mercier, Vingt siecles d'histoire du Yatican, Paris - Limoges 1976 (nowe, 

zmienione wydanie: Le Vatican, capitale de lEglise, Paris 1984). 

Giovanni Maria Vian, La donazione di Costantino, Bologna 2004. 

371 



3. Przerwana encyklika 

Max Bergerre, Cuatrepapes, un journaliste, Paris 1978. 

Francois Charles-Roux, Huit ans au Vatican. 1932-1940, Patis 1947. 

Georges Goyau, Sa Saintete lepape Pie XI, Paris 1937. 

John LaFarge, Lencydiąue cachee de Pie XI. Une occasion manąuśe de YEgłise face 

a łantisemitisme, red. Georges Passelecą, Bernard Suchecky, Paris 1995. 

Charles Pichon, Histoire du Vatican, Paris 1946. Henri Tincą, Cespapes ąui ontfait 

l histoire. De la Revolution a Benoit XVI, Paris 2006. 

4. Milczenie Piusa XII 

Pierre Blet, Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, dapres les archwes du Vatkan, Paris 1997 

Philippe Chenaux, Pie XII. Diplomate et pasteur, Paris 2003. 

John Cornwell, Lepape et Hitler, Paris 1999. 

David DaJin, Pie XII et les Juifs. Le mythe du papę d Hitler, Perpignan 2007. 

Jacąues Nobecourt, „Le Vicaire" et 1'histoire, Paris 1964. 

Robert Serrou, Pie XII. Lepape-roi, Paris 1992. 

Domenico Tardini, Pie XII, Paris 1961. 

5. Sprawa braci Finalych 

Jacob Kapłan, Laffaire Finały, Paris 1993. 

Moise Keller, Laffaire Finały telle ąueje tai vecue, Paris 1960. 

Germain Latour, Les deux orphelins. Laffaire Finały, 1945-1953, Paris 2006. 

Catherine Poujol, Les enfants caches. Laffaire Finały, 1945-1953, Paris 2006. 

6. Dramat księży robotników 

Yves Congar, Journal d'un theołogien (1946-1956), Paris 2000. 

Henri Godin, Yvan Daniel, La France, pays de mission?, Lyon •- Paris 1943. 

372 



Jean-Marie Huret, Pretre-ouwier insoumis, Paris 1993. 

Francois Leprieur, Quand Romę condamne. Dominicains et pretres-oumers, Paris 1989. 

Emile Poulat, Naissance des pretres-owriers, Paris 1965. 

Jean Vinatier, Les pretres-owriers, le cardinal Lienart et Romę, Paris 1985. 

7. Podporządkować sobór 

Dictionnaire historiąue de la papaute, red. Philippe Levillain, Paris 1994. 

Paul Dreyfus, Jean XXIII, Paris 1979. 

Jan Grootaers, Actes et acteurs d Vatican II, Leuven 1998. 

Histoire du concile Vatican II (1959-1965), red. Giuseppe Alberigo, t. 1-2, Paris 

1997-1998. Jacąues Martin, Mes six 

papes, Paris 1993. 

8. Pigułka: o mały włos... 

Catherine Gremion, Hubert Touzard, LEglise et la contraception: 1'urgence d'un 

changement, Bayard, 2006. Paul Lesourd, Jean-Marie Benjamin, Paul VI 

(1897-1978), Paris 1978. Robert McClory, Romę et la contraception. Histoire secrete 

de lencycliąue „Humanae 

vitae", Paris 1998. John Noonan, Contraception et mariage. Evolution ou 

contradiction dans la pensee 

chretienne?, Paris 1969. Paul VI et la modernite dans lEglise. Actes du colloąue 

organise par 1'Ecole francaise 

de Romę (Romę 2-4juin 1983), Roma 1984. 

9. Schizma o nic 

150 ans au coeur de Romę. Le Seminaire francais, 1853-2003, red. Philippe Levillain, 

Philippe Boutry, Yves-Marie Fradet, Paris 2004. 

Luc Perrin, Łdffaire Lefebvre, Paris 1989. 

373 



Nicolas Seneze, La crise integriste. Vingt ans apres le schisme de Mgr Lefebvre, 

Paris 2008. Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre, Etampes 2002. 

Antoine Wenger, Le cardinal Yillot (1905-1979) Secretaire d 'Etat de troispapes, Paris 

1989. 

10. Śmierć „uśmiechniętego papieża" 

Jean Bourdarias, Bernard Chevallier, Joseph Vandrisse, Les fumees du Vatican, 

Paris 1979. John Cornwell, Comme un voleur dans la nuit. Enąuete sur la mort 

de Jean-Paul F, 

Paris 1989. Georges Huber, Jean-Paul F ou la Yocation de Jean-Baptiste, Paris 

1979. Antoine Wenger, Le cardinal Yillot (1905-1979) Secretaire dEtat de trois papes, 

Paris 

1989. David Yallop, Au nom de Dieu, 

Paris 1984. 

11. „So-li-dar-ność!" 

Jean-Paul U en Pologne (8-14 juin 1987), red. Jean Offredo, Paris 1987. 

Bernard Lecomte, La verite lemportera toujours sur le tnensonge. Comment le papę 

a \aincu le communisme, Paris 1991 (nowe, uzupełnione wydanie: Lepape ąui 

fit chuter Lenine..., Tours 2006). Jean Offredo, Jean-Paul 

II. L'aventurier de Dieu, Paris 1986. George Weigel, Jean-Paul II: 

temoin de 1'esperance, Paris 2005. 

12. Siatka bułgarska 

Bernard Lecomte, Jean-Paul II, Paris 2003. 

Roumiana Ougartchinska, La verite sur lattentat de Jean-Paul II, Paris 2007. 

Christian Roulette, Jean-Paul II - Antonov - Agęa. LafilUre, Paris 1984. 

374 

/aincu


Christian Roulette, Jean-Paul U, Antonm, Agęa. Leprocis, Drancy 1985. 

Claire Sterling, Le temps des assassins, Paris 1984. 

Jean-Marie Stoerkel, Les loups de Saint-Pierre. Les secrets de lattentat contrę Jean-Paul 

B, Paris 1996. 

13. Zemsta Opus Dei 

John L. Allen, Opus Dei. An objective look behind the myths and realiły ofthe most 

controversialforce in the Catholic Church, New York 2005. Benedicte Des 

Mazery, Patrice Des Mazery, LOpus Dei. Enąuete sur une Eglise 

au coeur de lEglise, Paris 2005. Thierry Oberle, LOpus Dei. Dieu 

ou Cesar?, Paris 1933. Patrice de Plunkett, LOpus Dei. Enąuete sur le 

„monstre", Paris 2006. 

14. Święty całun turyński 

Gerard Cordonnier, Le Christ dans sa Passion revelepar le Saint Suaire de Turin, Paris 

1935. Denis Desforges, Laffaire du linceul de Turin, Paris 2005. Andre 

Marion, Gerard Lucotte, Le linceul de Turin et la Tuniąue dArgenteuil. 

Le point sur lenąuete, Paris 2006. Daniel Raffard de Brienne, Le secret du 

Saint Suaire, Chire-en-Montreuil 1993. Didier Van Cauwelaert, Cloner le 

Christ?, Paris 2005. 

15. Jego Ekscelencja „bankier Pana Boga" 

John Cornwell, Comme un voleur dans la nuit. Enąuite sur la mort de Jean-Paul P, 

Paris 1989. Patrice de Plunkett, LOpus Dei. Enąuite sur le „monstre", Paris 

2006. Antoine Wenger, Le cardinal Villot (1905-1979). Searetaire dEtat de troispapes, Paris 

1989. David Yallop, Au nom de Dieu, Paris 1984. 

375 



16. Trzecia tajemnica fatimska 

Tarcisio Bertone, Giuseppe De Carli, La derniere voyante de Fatima. Ce que ma dit 

soeur Lucia, Paris 2008. Daniel Costelle, Apparitions d Fatima, Paris 2007. 

Icilio Felici, Fatima, Etampes 2000. Aura Miguel, Le secret de Jean-Paul II Enąuete 

sur unpontiftcat bouleversi par la revi- 

lation de Fatima, Paris 2000. 

17. Zaskoczenie: Ratzinger 

Jean-Marie Guenois, Benoit XVI, lepape qui ne devaitpas śtre elu, Paris 2005. 

Michel Kubler, Benoit XVI, papę de contre-reforme? L'ouverture d'un pontificat, 

Paris 2005. Bernard Lecomte, Benoit XVI. Le dernierpape 

europeen, Paris 2005. Philippe Levillain, Benoit XVI. Le moment, 

Paris 2008. Patrice de Plunkett, Benoit XVI et leplan de Dieu, Paris 

2005. 



Bibliografia polska 

(w układzie alfabetycznym) 

Carl Bernstein, Marco Politi, Jego Świątobliwość. Jan Paweł II i nieznana historia na-

szych czasów, tłum. Andrzej Grabowski, Warszawa 1999. Yves Congar, Teolog na 

wygnaniu. Dziennik 1952-1956, tłum. Michał Romanek, 

Poznań 2008. Josemaria Escriva de Balaguer, Droga, tłum. Jan Dębicki, 

Katowice 1991. Andre Frossard, „Me lękajcie się!" Rozmowy z Janem Pawłem 

II, tłum. Anna 

Turowiczowa, Kraków 1983. Andre Frossard, Portret Jana Pawła II, tłum. 

Maria Tarnowska, Kraków 1990. Jan XXIII, Dziennik duszy, tłum. Józefa 

Ledóchowska, Kraków 2000. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, 2, 1980 

(lipiec-grudzień), Poznań - 

Warszawa 1986. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2, 1981 (lipiec-

grudzień), Poznań 1989. Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, 1, 1982 (styczeń-

maj), Poznań 1993. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987 1991, 

1995, 1997, 1999. 

Przemówienia, homilie, Kraków 1999. Bernard Lecomte, Prawda zawsze 

zwycięży. Jak papież pokonał komunizm, tłum. 

Elżbieta Teresa Sadowska, Warszawa 1997. Mieczysław Maliński, Wezwano 

mnie z dalekiego kraju, Poznań - Warszawa 1980. Tadeusz Nowakowski, Reporter 

papieża, Londyn 1980. „L'Osservatore Romano" (wyd. pol.) 1980-. Raport o 

stanie wiary. Z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio 

Messori, tłum. Zyta Oryszyn, przekład przejrzał i uzupełnił ks. Jan Chrapek, 

Warszawa - Struga 1986. Janusz Rolicki, Edward Gierek. Przerwana dekada, 

Warszawa 1990. George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła 

II, tłum. Maria 

Tarnowska i in., Kraków 2003. 



Wprowadzenie                                                                      7 

1. Papież przeciwko Sowietom                                          11 

2. „Niech żyje papież! Niech żyje duce!"                        33 

3. Przerwana encyklika                                                      51 

4. Milczenie Piusa XII                                                       59 

5. Sprawa braci Finalnych                                                 93 

6. Dramat księży robotników                                           113 

7. Podporządkować sobór                                                139 

8. Pigułka: o mały włos...                                                 165 

9. Schizma o nic                                                               187 
                    

10. Śmierć „uśmiechniętego papieża"                            211 

11. „So-li-dar-ność!"                                                        231 

12. Siatka bułgarska                                                         255 

13. Zemsta Opus Dci                                                        271 

14. Święty całun turyński                                                 291 

15. Jego Ekscelencja „bankier Pana Boga                     311 

16. Trzecia tajemnica fatimska                                         329 

17. Zaskoczenie. Ratzinger                                               353 

Bibliografia                                                                       371 

Bibliografia polska                                                           377 


	Pusta strona

