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WPROWADZENIE
W kolekcji Pism oblackich opublikowano ju¿ listy Za³o¿yciela
do jego synów-zakonników (tomy 1-4, 6-12), a tak¿e listy dotycz¹ce Zgromadzenia (tomy 5 i 13) oraz jego g³ówne pisma duchowe
(tomy 14 i 15). Wraz z tomem 16 rozpoczynamy publikacjê jego
Dziennika, aby w jednym zbiorze zgromadziæ pisma dotycz¹ce
Zgromadzenia oraz jego ¿ycia ascetycznego i mistycznego.
Co rozumiemy przez Dziennik Za³o¿yciela?
Sam tytu³ nie powinien nas myliæ: w Dzienniku znajduj¹ siê
doæ zró¿nicowane dokumenty, z których wiêkszoæ orygina³ów zaginê³a, ale po czêci zosta³y opublikowane w Missions OMI oraz
w biografiach Za³o¿yciela.
Biskup de Mazenod w latach 1837-1860 doæ regularnie opisywa³ wa¿ne wydarzenia swojego ¿ycia jako superiora generalnego oblatów i biskupa Marsylii. To g³ówny zr¹b jego Dziennika. Ale
pozostawi³ po sobie tak¿e opis podró¿y z emigracji (1791-1802), do
Pary¿a (1805), do Rzymu (1825-1825, 1854), do Algierii (1842).
W latach 1816-1817 Dziennik prowadzi³ podczas kilku pierwszych,
a w latach 1813-1821 Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix.
Metodyka publikacji
Wydaj¹c ró¿ne czêci Dziennika, uwzglêdniamy paginacjê rêkopisów oraz ju¿ opublikowane fragmenty z ewentualnymi poprawkami redaktora, które zasygnalizujemy, aby w takim stopniu, w jakim to mo¿liwe, dostrzec je we wprowadzeniu lub w przypisach do
ka¿dej czêci Dziennika.
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Za³o¿yciel zawsze pisa³ w popiechu, nie zwracaj¹c uwagi na
dok³adny zapis miejsc lub nazwisk oraz dat wydarzeñ. Do tekstu
wprowadzamy poprawki i w przypisach wskazujemy to, co by³o
b³êdne w rêkopisach lub na ju¿ opublikowanych stronach.
Jeli to konieczne, dodajemy tak¿e tytu³y i ródtytu³y. Na przyk³ad Dziennik z wygnania opublikowano w 1886 roku w Missions
OMI jako tekst ci¹g³y.
W tomie 16 znajdziemy Dziennik z wygnania (1791-1802),
dziennik z pobytu w Pary¿u w 1805 roku, zasadniczy Dziennik M³odzie¿y Chrzecijañskiej z Aix z lat 1813-1821 oraz Dziennik z misji
z Marignane i Mouriès w latach 1816-1817.
o. Yvon Beaudoin OMI
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A  DZIENNIK Z WYGNANIA DO W£OCH
(1791-1802)

WPROWADZENIE
Dziennik Eugeniusza de Mazenoda z wygnania do W³och zosta³
opublikowany w 1866 roku w Missions OMI (s. 109-144, 265-304)
pod ogólnym tytu³em Wspomnienia rodziny.
Ojciec Achille Rey OMI, ówczesny redaktor Missions OMI,
prezentuj¹c te wspomnienia, zamieszcza krótkie wprowadzenie:
Pod tym tytu³em rozpoczynamy publikacjê wielu dokumentów, które dosta³y siê do naszych r¹k przy porz¹dkowaniu archiwów;
wszystkie maj¹ zwi¹zek z pierwszymi latami ¿ycia naszego czcigodnego Za³o¿yciela. To dos³owny przedruk: nasza praca polega
jedynie na po³¹czeniu ró¿nych, czêsto przytaczanych osobnych
wydarzeñ. Do g³osu dopucimy samego biskupa de Mazenoda, zamieszczaj¹c fragmenty opisów o swoich podró¿ach i pobycie we
W³oszech, które sporz¹dzi³ w wieku od szesnastu do dziewiêtnastu
lat i póniej uzupe³ni³.
To wprowadzenie o. Reya wskazuje na trzystopniow¹ redakcjê: relacja Eugeniusza de Mazenoda w wieku od szesnastu do
dziewiêtnastu lat, póniejsze pisemne uzupe³nienie przez biskupa
de Mazenoda, dodatki wydawcy Misions OMI, aby po³¹czyæ w ca³oæ czêsto przytaczane osobne wydarzenia.
Co dok³adnie wiemy o ka¿dym z etapów redakcji dziennika
z wygnania?
1 — Redakcja Eugeniusza przed jego powrotem
do Aix w 1802 roku
Jest pewne, ¿e Eugeniusz robi³ notatki w czasie podró¿y do
Neapolu i na Sycyliê, ale we wszystkich listach stwierdza, ¿e
wszystko utraci³.
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Na pocz¹tku 1805 roku powiadomi³ swojego ojca o zbli¿aj¹cej
siê podró¿y do Pary¿a. Ojciec zaleca³ mu rozwagê i zaprosi³ do
spisania wspomnieñ. Eugeniusz odpisa³ 24 maja:
„Jak¿e by³by szczêliwy, aby dziennik z moich podró¿y, którego nie odnalaz³em, dosta³ siê w twoje rêce, nie musia³by uwa¿aæ za konieczne powiadomienia mnie, aby podczas moich podró¿y notowaæ to, co zas³uguje na pamiêæ. Czemu s³u¿y³yby
podró¿e, gdyby zaniedbano sporz¹dzania przemylanych uwag
nad interesuj¹cymi rzeczami, które tak czêsto siê pojawiaj¹. Nie
odczuwam przyjemnoci, któr¹ odnajduje siê w przemierzaniu
wiata jak paczka, któr¹ przek³ada siê z jednego do drugiego wagonu. Jeli tak jest, ¿e w ten sposób podró¿uje siê w naszych czasach, to nie moim stylu”.
Pan de Mazenod odpisa³ 11 lipca 1805 roku:
„Dlaczego mnie wczeniej nie uprzedzi³e, ¿e zapomina³e
opisu twoich wczeniejszych podró¿y. Byæ mo¿e by³bym w stanie
je ukryæ, ale po trzech latach to ju¿ niemo¿liwe. Przypominam sobie jedynie, ¿e po twoim wyjedzie na bruku twojego pokoju by³y
rozrzucone kartki, które uznano za szparga³y, a Nanon1 wykorzysta³a je na podtrzymanie ognia w kuchni, jak niegdy s³ynna biblioteka s³u¿y³a do ogrzewania ³ani w Aleksandrii. Okrutni ignoranci
ze wszystkich krajów s¹ do siebie podobni, ale to tak¿e twoja wina,
poniewa¿ powiniene twoje spostrze¿enia notowaæ nie na fruwaj¹cych kartkach, ale w zeszytach, które przynajmniej nie uleg³yby
zniszczeniu”2.
Czy po 1805 roku Eugeniusz odnalaz³ fragmenty dziennika?
Na takie przypuszczenie pozwala ojciec Rey, prezentuj¹c Wspomnienia rodziny, potwierdza to tak¿e Za³o¿yciel, gdy mówi o wizycie w Pompejach w 1798 roku: W moich notatkach odnajdujê,
¿e znano jedynie ulicê, teatr i dom na wsi 3. Jednak do dzisiaj
nie zachowa³y siê ¿adne jego notatki.

1
Nanon: pani Anne Feraud, wdowa, od 1783 roku s³u¿¹ca w domu de Mazenodów. Wraz z nimi wyjecha³a do W³och i zmar³a 20 marca 1811 roku w Palermo.
2
List Eugeniusza do ojca z 24 maja 1805 roku i odpowied przewodnicz¹cego
z 11 lipca 1805. Orygina³: Aix, Bibl. Méjanes, dokumenty Boisgelin.
3
Zob. poni¿ej, s. 74.
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2 — Kiedy biskup de Mazenod póniej uzupe³nia³
swoje zapiski z podró¿y?
Na podstawie krytyki samego tekstu mo¿na ustaliæ kilka doæ
dok³adnych dat.
Po powrocie do Francji w 1802 roku Eugeniusz przegl¹da dokumenty swojego ojca i interesuje siê przesz³oci¹ rodziny. Wówczas mia³ czas na spisanie swoich wspomnieñ, poniewa¿ czêsto by³
bezczynny. Jednak nie wydaje siê, aby odtworzy³ opis wygnania do
W³och, o tej kwestii powiedzia³ bowiem nieco w wielu listach napisanych do swojego ojca.
Wiele szczegó³ów pozwala nam stwierdziæ, ¿e czêæ tego
dziennika zosta³a spisana w latach 1823-1839. Kiedy opowiada
o swojej podró¿y do Nicei i Turynu w 1791 roku, dodaje: „Wszystkie te miejsca widzia³em kiedy innymi oczyma i w innych okolicznociach”. Zatem tê sam¹ podró¿ odby³ dwukrotnie. Przez Niceê i Turyn przeje¿d¿a³, udaj¹c siê do Rzymu w listopadzie 1828
roku, kolejny raz wracaj¹c ze Szwajcarii pod koniec padziernika
1830 roku4. Nastêpnie wymienia z nazwiska wszystkich cz³onków
swojej rodziny, którzy wraz z nim w 1794 roku podró¿owali z Turynu do Wenecji. Po nazwisku swojego wujka Fortuné’a dodaje:
„odt¹d biskupa Marsylii”5, to znaczy w latach 1823-1837. Na koniec podró¿y w Turynu do Wenecji Eugeniusz wymienia markiza
de Montgranda i dodaje: „Jeli ktokolwiek powiedzia³by nam, ¿e
mer oraz wikariusz generalny, a potem biskup Marsylii spotkaj¹ siê
czterdzieci piêæ lat póniej, uznalibymy to za sen”. Tak jednak
siê sta³o6. Czterdzieci lat po roku 1794 to lata 1834-18397.

Zob. poni¿ej, s. 26 oraz przypis 20.
Zob. poni¿ej, s. 32.
6
Zob. poni¿ej, s. 35. Markiz de Montgard w latach 1813-1829 by³ merem Mar4

5

sylii.

7
Mo¿na dodaæ tak¿e inne przyk³ady: rodzina Revest tak¿e 30 lat póniej opowiada³a o dobroci Eugeniusza jako dziecka. Trzydzieci lat póniej po latach 1790-1791 to
1820 rok. (Zob. poni¿ej, s. 20). Wród profesorów kolegium dla szlachty w Turynie by³
ojciec Cadolini, dzisiaj biskup Marchi Ankony. (Zob. poni¿ej, s. 27). W 1822 roku ojciec Cadolini zosta³ mianowany biskupem Ceseny, a w 1838 przeniesiono go do Ankony. W 1843 roku zosta³ kreowany kardyna³em. Biskup de Mazenod nie mówi o godnoci kardynalskiej, najprawdopodobniej tê stronê napisa³ miêdzy 1838 a 1843 rokiem.
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Zatem wówczas biskup de Mazenod napisa³ pierwsz¹ czêæ
tego dziennika. Doæ ³atwo znalaz³ na to czas, gdy¿ w latach 1833-1835, jako biskup Ikozji, nie móg³ pe³niæ urzêdu wikariusza generalnego w Marsylii, a w 1835 roku wiele miesiêcy spêdzi³
w N.-D. de lOsier i w N.-D. du Laus. W 1837 roku z powodu nadszarpniêtego zdrowia na wiele miesiêcy ograniczy³ swoj¹ dzia³alnoæ. Od 29 maja do 2 sierpnia musia³ wyjechaæ, aby odpocz¹æ
poza Marsyli¹8.
Na podstawie innych wypowiedzi mo¿na wysun¹æ wniosek, ¿e
pozosta³e czêci dziennika zosta³y napisane po latach 1849-1851.
To zdumiewa, gdy¿ w ostatnich dziesiêciu latach swojego ¿ycia
biskupa de Mazenod by³ bardzo mocno zajêty.
W 1789 roku, w czasie pobytu w Neapolu, Eugeniusz odwiedzi³ Portici oraz po raz drugi Pompeje. Kiedy mówi³ o Portici, pisa³: „to tam zosta³ ugoszczony papie¿ Pius IX podczas swojego
pobytu w Neapolu”9. Pius IX w królewskim zamku Portici mieszka³ od 4 wrzenia 1849 do 4 kwietnia 1850 roku.
W swojej relacji z pobytu w Pompejach biskup de Mazenod
zrobi³ nastêpuj¹c¹ uwagê: „Póniej rozpozna³em dom, w którym
nas cyceron oprowadza³; bardzo piêkne malowid³a rzucaj¹ce wodê
na ciany”10. Ta refleksja zdumiewa. Nigdzie w swoich pismach
biskup de Mazenod nie pozwala odgadn¹æ, kiedy odby³ drug¹ podró¿ do Pompei. Ale ojciec Rey11 mówi³, ¿e przy okazji podró¿y do
Rzymu, od koñca stycznia do pocz¹tku maja 1851 roku, aby uzyskaæ aprobatê poprawek do Konstytucji i Regu³, Za³o¿yciel i ojciec
Tempier spêdzili „piêæ” dni w Neapolu. Na podstawie tej strony
dziennika mo¿na s¹dziæ, ¿e udali siê tak¿e do Pompei.
W Palermo Eugeniusz mówi³ o trzech córkach króla Ferdynanda, z „których dwie zmar³y” (zob. s. 97). Jedna zmar³a w 1806
roku, a druga, Maria Krystyna, w 1849 roku12. Te ró¿norodne reZob. EO I, t. 9, s. 147-181 oraz s. XIII.
Zob. poni¿ej, s. 77 i przypis 77.
10
Zob. poni¿ej, s. 74.
11
Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 484. W 1851 roku ojciec Rey mieszka³ w Marsylii,
a zatem mówi o znanej kwestii.
12
Na podstawie jeszcze innego szczegó³u zauwa¿amy, ¿e biskup de Mazenod pisa³
po roku 1847. W 1798 roku, podczas pobytu w Caserta, Eugeniusz czyni aluzje do akweduktu z Roquefavour ko³o Aix (zob. poni¿ej, s. 51). Ten akwedukt budowano w latach
1842-1847.
8

9
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fleksje Za³o¿yciela podczas opisu pozwalaj¹ nam zatem powiedzieæ, ¿e poni¿sze strony pisa³ przy wielu okazjach po 1823 roku
a¿ do ostatnich lat swojego ¿ycia.
3 — Jak¹ pracê wykona³ ojciec Rey?
Ojciec Achille Rey (1828-1911), który w latach 1862-186713
by³ pierwszym redaktorem Missions OMI, postanawi³ jedynie zebraæ ró¿ne, czêsto przytaczane osobne wydarzenia.
Dokona³ jednak czego wiêcej. Jedna trzecia opisu zosta³a napisana przez niego. Z ³atwoci¹ rozpoznaje siê jego styl, poniewa¿
pisa³ w trzeciej osobie liczby pojedynczej, podczas gdy Za³o¿yciel
opowiada³ w pierwszej osobie.
Strony napisane przez ojca Reya s¹ bardzo interesuj¹ce. Dostarczaj¹ nam wielu bardzo dok³adnych szczegó³ów o dzieciñstwie
Eugeniusza i o jego ¿yciu na wygnaniu14.
Kto jednak jest ród³em informacji ojca Reya? Zna³ pani¹ de
Mazenod15. Pozwoli³ jej mówiæ i s³ucha³ jej anegdot o charakterze
Eugeniusza jako dziecka16. Jednak wiêkszoæ szczegó³ów oraz inne
opowieci by³y znane i mog³y zostaæ opowiedziane tylko przez samego biskupa de Mazenoda, poniewa¿ w Wenecji matka wraz
z siostr¹ mieszka³y z nim nieca³y rok.
Pierwszy redaktor Missions OMI przez piêtnacie lat mieszka³
w wy¿szym seminarium w Marsylii, kilka kroków od kurii biskupiej. Wraz z innymi scholastykami i ojcami móg³ pomagaæ Za³o¿ycielowi w przepisywaniu jego listów do spisu wa¿nych listów
i pracy, tym bardziej ¿e by³ znany ze swych literackich zdolnoci.
Wydaje siê, ¿e wraz z ojcem Casimirem Aubertem, na probê
biskupa de Mazenoda, opracowali i wydali Notice historique et
13
Por. E. Baffie, Le bon Père L.-A. Rey Paris 1912, s. 53, 71; H. Verkin, Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de M.I, w: Dictionnaite historique
oblate.
14
Nale¿y je wydaæ, bez nich tekst Za³o¿yciela by³by niepe³ny i mniej zrozumia³y
bez kontekstu.
15
W 1846 roku przyjecha³ do scholastykatu w Marsylii, a pani de Mazenod zmar³a
w 1851 roku. Co roku kilka miesiêcy spêdza³a w rezydencji biskupiej.
16
Zob. poni¿ej, s. 18-19.
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statistique sur la Congrégation… w latach 1853-1854, 1854-1855
i 1857-185817. Mia³ zatem czas, aby superiora generalnego zapytaæ
o jego przesz³oæ, podobnie jak to zrobi³ z ojcem Tempierem18.
Przy innej okazji sk¹din¹d przyznaje siê do tego, mówi¹c o wyciêciu naroli w Turynie. Napisa³: S³yszelimy, jak opowiada³, ¿e
zwróci³ siê do Ducha wiêtego19.
Jeli nawet móg³ z ust samego Za³o¿yciela us³yszeæ kilka
szczegó³ów, ojciec Rey korzysta³ z innych róde³. Posiada³ listy
i dokumenty, które póniej zaginê³y, szczególnie listy przewodnicz¹cego do syna, który w latach 1792-1793 przebywa³ w Kolegium
dla szlachty w Turynie20. Poza tym wydaje siê, ¿e opublikowa³ tylko niektóre strony tekstu Za³o¿yciela oraz streci³ lub w³asnymi
s³owami opowiedzia³ zawartoæ innych stron. Do takiego stwierdzenia uprawnia nas pewien przyk³ad. Pisz¹c o pobycie w Neapolu, ojciec Rey napisa³: „Gdy chodzi o pobo¿noæ Eugeniusza,
z ca³ego jego pobytu w Neapolu nie wiemy nic jak tylko to, ¿e nieco siê zawstydza³, aby pokazaæ, ¿e jest chrzecijaninem, ¿e jako
du¿y i przystojny m³ody mê¿czyzna nie ba³ siê, aby codziennie iæ
i swojemu wujkowi, odt¹d biskupowi Marsylii, s³u¿yæ do mszy”.
Wydawca, kopiuj¹c ten szczegó³ — „odt¹d biskupowi Marsylii” —
opiera siê bardzo dok³adnie na tekcie Za³o¿yciela. To wskazuje,
¿e te s³owa wysz³y spod pióra biskupa de Mazenoda, który czêæ
swojego dziennika pisa³ przed 1837 rokiem, a wiêc wówczas, kiedy jego wujek by³ biskupem Marsylii, ale wiadczy te¿ na niekorzyæ ojca Reya, który nie móg³ tych s³ów napisaæ przed 1837 rokiem, gdy¿ w 1844 roku wst¹pi³ do nowicjatu21.
Mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e ojciec Rey stara³ siê wyraziæ prawdê, skoro napisa³ to, co us³ysza³ z opowieci Za³o¿yciela lub w³asnymi s³owami wyrazi³ z zapisanych tekstów Eugeniusza. Ojciec
R. Boudens, który przeprowadzi³ badania nad wartoci¹ historyczn¹ pierwszych biografii Za³o¿yciela autorstwa J. Jeancarda, A. Ri17
Por. Y. Beaudoin, Le Père Casimir Aubert OMI, w: EO II, t. 5, 1993, s. 82;
H. Verkin, dz. cyt.
18
Swoje zapiski o ojcu Tempierze opublikowa³ przed jego mierci¹. Zob. EO II,
t. 1, s. 213, przypis 1.
19
Zob. poni¿ej, s. 29.
20
Poni¿ej, s. 25.
21
Zob. poni¿ej, s. 66.
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carda, R. Cooke, T. Ramberta i A. Reya, napisa³: „Ze wszystkich
biografów, o których powiedzielimy, ojciec Rey niew¹tpliwie jest
najsumienniejszy i najdok³adniejszy. Zweryfikowa³ wszystko, co
móg³. Czêsto poprawia³ to, co przed nim napisali inni”22.
Dlaczego biskup de Mazenod pisa³ Dziennik?
Podró¿e, tak jak szko³a, zw³aszcza dla m³odych ludzi, maj¹ na
celu pomno¿enie wiedzy oraz rozwój inteligencji. W okresie m³odoci Eugeniusz nie wyobra¿a³ sobie, ¿e mo¿e przemierzaæ wiat
niczym paczka przek³adana z powozu do powozu. W 1805 roku
napisa³ do swojego ojca: „Czemu s³u¿y³yby podró¿e, gdyby zaniedbano sporz¹dzania przemylanych uwag nad interesuj¹cymi rzeczami, które tak czêsto siê pojawiaj¹?”23.
Jeli te zapiski sporz¹dzi³ o wiele póniej, to tylko dlatego, aby
sprawiæ przyjemnoæ swoim przyjacio³om. Sam o tym pisze, zanim
opowie o swojej podró¿y na Wezuwiusza: „Piszê po prostu, przyznaje, dla rozrywki moich przyjació³, którzy wyrazili pragnienie
poznania wydarzeñ z mojego wygnania, kilku osobistych cech,
i nie maj¹ innego celu, jak tylko chêæ wyra¿enia przyjani, jak¹
mnie darz¹”24.
Wnioski
W dzienniku z emigracji dziêki kilku jego osobistym cechom
oraz dziêki sposobowi, w jaki opisuje liczne podró¿e i g³ówne uroczystoci, w jakich bra³ udzia³ w Wenecji, Palermo i Monreale, faktycznie poznajemy Eugeniusza.

22
Zob. R. Boudens, Les premiers biographes de Mgr de Mazenod, w: Etudes oblates 17 (1958), s. 3-37. Ojciec Rey w biografii Za³o¿yciela zamieci³ wiêkszoæ stron,
jakie Eugeniusz zapisa³ w dzienniku z emigracji.
23
List z 24 maja 1805 roku. Orygina³: Aix, Bibl. Méjanes, dokumenty Boisgelin.
24
Zob. poni¿ej, s. 69. Mo¿na s¹dziæ, ¿e jego przyjació³mi s¹ jego póniejsi biografowie: biskup Jeancard, kanonik Ricard, a tak¿e oblaci: ojcowie Tempier, C. Aubert
i Rey. 27 stycznia 1859 roku ten ostatni przez kapitu³ê generaln¹ zosta³ mianowany kronikarzem Zgromadzenia.
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Niezale¿nie od znikomej liczby stron, s¹ to nie tylko rodzinne
wspomnienia, ale cenne dziedzictwo, bez którego o wiele mniej
wiedzielibymy o dzieciñstwie i m³odoci Za³o¿yciela.
o. Yvon Beaudoin OMI
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TEKST1

I  Rodzina, dzieciñstwo i pierwsze lata nauki w Aix
(1782-1791)
1) Rodzina
Karol Józef Eugeniusz de Mazenod urodzi³ siê 1 sierpnia 1782
roku. Wiecie, ¿e jego rodzina piastowa³a jeden z najwa¿niejszych
urzêdów w radzie miasta. Jego dziadek2, cz³owiek bardzo ³agodnego i szlachetnego ducha, najpierw s³u¿y³ jako muszkieter; jego
zdrowie nie pozwoli³o mu kontynuowaæ tej s³u¿by, zosta³ zatem
przewodnicz¹cym Izby Pomocy, Izby Obrachunkowej Prowansji;
jego zdolnoci wnet zaprowadzi³y go na szczyt tej darz¹cej go zaufaniem organizacji. By³ pos³em w Pary¿u, aby j¹ reprezentowaæ
podczas ci¹gle odradzaj¹cych siê debat pomiêdzy izb¹ a parlamentem, z którym sz³a w parze, nad którym mia³a prawo pierwszeñstwa, poniewa¿ by³a spadkobierc¹ dawnej izby obrachunkowej Prowansji, zanim jeszcze powsta³ parlament3. Podczas podró¿y do
Pary¿a nawi¹za³ osobiste relacje z magnificencj¹ le Dauphinem4,
ojcem królów Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X oraz
z przewodnicz¹cym z Eguilles5, jego krewnym i przyjacielem. KieOrygina³ zagin¹³. Kopia w: Missions OMI 1866, s. 109-144, 265-304.
Karol Aleksander de Mazenod (1718-1795) w latach 1735-1739 s³u¿y³ w pierwszej kompanii konnych muszkieterów. Nastêpnie odby³ studia prawnicze i na mocy dekretu królewskiego z 10 lutego 1741 roku i obj¹³ urz¹d Przewodnicz¹cego Izby Obrachunkowej, Pomocy i Finansów Prowansji.
3
O debatach pomiêdzy Izb¹ Obrachunkow¹ a Parlamentem Prowansji oraz o roli,
jak¹ odegra³ Karol Aleksander zob. J. Leflon, Eugène de Mazenod, t. 1: De la noblesse
de robe au ministère des pauvres. Les étapes d’une vocation 1782-1814, Paris 1957,
s. 34-35, 38-39.
4
Ludwik, syn króla Ludwika XV (1710-1744) i królowej Marii Leszczyñskiej urodzi³ siê w 1729 i zmar³ przed swoim ojcem w 1765.
5
Alexandre-Jean-Baptiste Boyer, markiz d’Eguilles (zmar³ w 1783) spokrewniony
z Karolem Aleksandrem.
1
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dy parlament zbiera³ siê w Prowansji w izbie obrachunkowej, czego mo¿na by³oby oczekiwaæ, aby tak by³o wszêdzie, nie tylko zachowa³ ten sam wp³yw na organizacjê, której by³ drugim przewodnicz¹cym — pierwszym by³ pan Albertas6 — ale w ca³ej prowincji
górowa³ dziêki swemu talentowi po³¹czonemu z cnot¹, której by³
wzorem. Jego syn7, który w tym samym czasie co on by³ przewodnicz¹cym Izby Obrachunkowej oraz cz³onkiem parlamentu, równie¿ odznacza³ siê wielkimi zdolnociami. Jego karierê przerwa³a
rewolucja. Ostatnim publicznym aktem, który powiadcza opinia,
¿e kraj otrzyma³ od niego, by³a jego nominacja przez Stany Prowansji do francuskiego zgromadzenia narodowego. Z niego urodzi³
siê Eugeniusz.
2) Dzieciñstwo; charakter, dobroæ, prawoæ, pobo¿noæ
Zwracaj¹c uwagê na cnoty, które od wczesnego dzieciñstwa
rozwija³ w swojej duszy, nie sposób nie zauwa¿yæ planów, jakie
bo¿a opatrznoæ mia³a wzglêdem tego dziecka. S³ysza³em, jak powiadano, ¿e gdy by³ jeszcze w pieluchach, pewnym sposobem na
uciszenie, gdy p³aka³, by³o zawiezienie go do kocio³a; tam natychmiast milk³, nie mo¿na by³o powstrzymaæ siê od miechu, gdy widziano, jak s³ucha³ kaznodziei, jakby rozumia³ to, co mówi³, i swoimi ma³ymi r¹czkami naladowa³ to, co tamten czyni.
Kiedy zaczyna³ mówiæ, pokazywa³ rzadk¹ dla dziecka w tym
wieku si³ê charakteru, co zdumiewa³o jego dziadka ze strony matki8, który odznacza siê wobec niego bardzo wielk¹ czu³oci¹. Nigdy o nic nie prosi³, p³acz¹c, a zanim nauczy³ siê, jak nale¿y zachowaæ siê, aby o co poprosiæ, w pierwszych latach ¿ycia, gdy
dzieci swoj¹ wolê objawiaj¹ p³aczem, on z dum¹ mówi³: Chcê to.
Jean-Baptiste dAlbertas (zmar³ w 1790).
Karol Antoni (1745-1820), ojciec Eugeniusza zwolniony z pracy in utroque
w 1863 i 1864. W 1771 roku zosta³ przewodnicz¹cym Izby Obrachunkowej, Pomocy
i Finansów Prowansji. 12 marca 1789 roku zosta³ wybrany pos³em Prowansji na Stany
Generalne zwo³ane na 27 kwietnia. Wybór zarówno jego, jak i jego kolegów zosta³ uznany za niewa¿ny. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 66-73.
8
Joseph-Thomas Joannis (1717-1795), ojciec pani de Mazenod. By³ lekarzem
i królewskim profesorem na wydziale w Aix. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 40-41.
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Pozycja, jak¹ zajmowa³a jego rodzina, wymaga³a posiadania
wielu s³u¿¹cych: w domu jego ojca by³o ich dwunastu, wszyscy
sk³onni do us³ugiwania i spe³niania wszelkich zachcianek; przygotowuj¹c siê jednak do prostego ¿ycia, które mia³ prowadziæ
w przysz³oci, zrêcznie wymigiwa³ siê, by oddaæ siê kilku dobroczynnym aktom; jego dziadek ze strony matki chcia³, aby mu na
to pozwalano, nie zwracaj¹c na nie uwagi; by³ szczêliwy, widz¹c, jak od wczesnego wieku w tym dziecku, które nie mia³o
wiêcej ni¿ piêæ lub szeæ lat, rozwijaj¹ siê zalety, które w póniejszym czasie zdobywa siê za pomoc¹ du¿ego wysi³ku. Tym, co
z pewnym rodzajem podziwu wyró¿nia³o go od najm³odszych lat,
by³a nadzwyczajna wra¿liwoæ serca, która sprawia³a, ¿e wspó³czu³ i prze¿ywa³ wszystkie cierpienia blinich. Pokoju zaznawa³
dopiero wówczas, gdy na swój sposób pomóg³ przygnêbionym
i cierpi¹cym. Jego dziadek, który by³ bardzo pobo¿nym cz³owiekiem, wspiera³ te dobre zachowania, i choæ Eugeniusz by³ ma³ym
dzieckiem, powierza³ mu rozdawanie niewielkiej ja³mu¿ny. Zauwa¿ono, ¿e pewnego razu odda³ swój p³aszcz ma³emu wêglarzowi, który nie mia³ niczego. Nawet jeli zarzucano mu, ¿e swoj¹
pozycjê chcia³ porównaæ z losem ma³ego wêglarza, spokojnie
odpowiedzia³: „No dobrze! O co chodzi? Bêdê przewodnicz¹cym
wêglarzy”.
Ca³a rodzina Revest, znanego prokuratora w parlamencie, by³a
bardzo przychylna Eugeniuszowi. Ten prawnik, w którego biurze
gromadzi³y siê najznakomitsze osoby z Aix, nikomu nie pozwala³,
aby ktokolwiek wchodzi³ do jego gabinetu, gdy by³ zajêty lub gdy
udziela³ wskazówek swoim dependentom. To zarz¹dzenie nie dotyczy³o Eugeniusza. Gdy wchodzi³, pan Revest bra³ go na rêce
i nadal dyktowa³, przechadzaj¹c siê z dzieckiem, które uwa¿nie s³ucha³o jego przemówieñ.
Pewnego dnia Eugeniusz wszed³ do domu prokuratora i by³
zdumiony, nie widz¹c ognia: „Dlaczego — powiedzia³ do rodziny
— nie macie ognia dzisiaj”, poniewa¿ by³o bardzo zimno. Kobiety
odpowiedzia³y mu, wystawiaj¹c na próbê: „Dlatego, ¿e jestemy
biedni, a drewno jest drogie. Eugeniusz je pozdrowi³ i wyszed³;
po godzinie wróci³, pchaj¹c z trudem ma³¹ taczkê z wieloma polanami, które niespodziewanie zrzuci³ przed ich drzwiami, mówi¹c:
„Proszê, to na ogrzewanie. Mo¿na poj¹æ wzruszenie ca³ej rodziny
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na tê oznakê dobroci. Wielu cz³onków rodziny ze ³zami w oczach
opowiada³o o tym jeszcze trzydzieci lat póniej.
Dziwiono siê, ¿e Eugeniusz dobrowolnie móg³ czyniæ tego rodzaju rzeczy, ale nie nale¿y zapominaæ o poleceniach wydawanych
mu przez dziadka ze strony matki, i podejmowa³ siê wykonania
dobrego czynu, do którego pobudza³o go jego dzieciêce serce. Czuwano nad nim jeszcze z daleka, pod¹¿ano za nim, tak aby nie mia³
w¹tpliwoci, a Eugeniusz nic nie mówi³ nikomu, bêd¹c dumny, ¿e
uda³o mu siê dokonaæ czego w taki sposób, ¿e nikt o tym nie wiedzia³.
Ta wra¿liwoæ na nieszczêcie bliniego, po³¹czona z czu³¹
mi³oci¹ dla tych, których kocha³, by³a jedn¹ z cech charakterystycznych jego duszy przez ca³e jego ¿ycie. W wieku dziesiêciu lat,
przebywaj¹c w kolegium w Turynie, dowiedzia³ siê o mierci córki
s³u¿¹cej swej matki. Myl o bólu, jakiego dowiadcza³a matka tej
m³odej osoby, i strapienie po stracie tak m³odej i oddanej osoby
zrobi³y na nim tak wielkie wra¿enie, ¿e musia³ po³o¿y³ siê na ³ó¿ku, p³aka³ bardzo rzewnie, szlochaj¹c, jednak tych osób nie widzia³.
Tak samo by³o w Wenecji, kiedy w domu Zinellich, gdzie zosta³
przyjêty z tak wielk¹ dobroci¹, o czym powiemy póniej, widzia³,
jak umiera najstarszy syn tej godnej szacunku rodziny. Mia³ wówczas czternacie lat, ale jego ból by³ tak bardzo namacalny, tak jak
zainteresowanie okazane matce oraz braciom zmar³ego, ¿e ta rodzina okaza³a mu ojcowskie przywi¹zanie, które nigdy nie usta³o.
Inn¹ godn¹ uwagi zalet¹, jaka rozwija³a siê w Eugeniuszu od
najm³odszych lat, by³a wielka prawoæ i umi³owanie prawdy, która
sprawia³a, ¿e nie by³ w stanie k³amaæ. Równie¿, kiedy nie mia³ racji, nigdy siê nie usprawiedliwia³, a tym bardziej nie ukrywa³, ¿e
siê pomyli³. ród³em tej szczeroci by³ jego mocny i zdecydowany
charakter, który cechowa³ go od urodzenia.
Powiedzielimy ju¿, ¿e niczego nie domaga³ siê p³aczem, by³
raczej stanowczy, ale zawsze uspokajano go za pomoc¹ rozumowych argumentów, sprzeciwia³ siê karaniu, zw³aszcza wtedy, kiedy s¹dzi³, ¿e nie zas³u¿y³ na nie. Zreszt¹ nie by³o takiego wypadku, aby go karano. Jego prawoæ w ogóle mu nie pozwala³a rzucaæ
na kogo najmniejszego oskar¿enia, skoro nie by³ winny.
Pewnego dnia jakiemu dziecku w zamian da³ piêkny wachlarz
swojej matki. Eugeniusz myla³, ¿e mo¿e mu go daæ. Rodzice tego
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dziecka, widz¹c, ¿e wróci³o z wartociowym wachlarzem, obawiali siê, ¿e go ukrad³o, wypytali, sk¹d go ma, ono przyzna³o, ¿e dosta³o go od Eugeniusza. Pospieszyli siê, aby wraz ze swoim synem
udaæ siê do pani de Mazenod, aby jej oddaæ ten wartociowy przedmiot. W miarê jak przepraszali za nierozwa¿noæ swojego syna,
Eugeniusz obawia³ siê, aby tego dziecka nie oskar¿ono o kradzie¿
tego wachlarza; nie martwi¹c siê, sam siê uzna³ za winnego i ¿ywio³owo zawo³a³: „Niech pañstwo nie oskar¿aj¹ tego dziecka, ono
zap³aci³o za wachlarz”. Matka Eugeniusza poprzesta³a na tym, ¿e
swojemu synowi powiedzia³a, i¿ nie mia³ prawa dysponowaæ rzeczami, które do niego nie nale¿a³y, ale aby przyznaæ uczciwoæ
zachowania dobrych rodziców tego dziecka, szlachetnie poprosi³a
matkê, aby przyjê³a wachlarz w prezencie.
Nigdy nie lubi³ dzieciêcych zabaw, zauwa¿ano, ¿e zawsze wola³ towarzystwo osób z wy¿szych warstw spo³ecznych. Kiedy rozmawiano o powa¿nych sprawach, stara³ siê wzi¹æ taboret, siada³
u nóg rozmówcy, uwa¿nie s³uchaj¹c wszystkiego, o czym mówiono, nigdy nie przerywa³, chyba ¿e te osoby zaskoczone zainteresowaniem, jakie dziecko przywi¹zywa³o do rozmowy wykraczaj¹cej
poza jego wiek, raczyli go zapytaæ, aby us³yszeæ trafn¹ odpowied,
których raczy³ im udzielaæ.
Lubi³ bawiæ siê w ksiêdza9, jednak zawsze powa¿nie usi³owa³
naladowaæ obrzêdy Kocio³a; nie podoba³o mu siê, gdy ci, którzy
mu s³u¿yli, pozwalali sobie miaæ siê z jego kazañ albo byli roztargnieni przy wype³nianiu funkcji, jakie im powierza³ w s³u¿bie
w kaplicy.
Mówiono, ¿e upiera³ siê, i¿ nie jest dzieckiem, ale to wynika³o
z jego charakteru i jego przedwczesnych zdolnoci, które codziennie siê rozwija³y. Gdy wybuch³a rewolucja i trzeba by³o opuciæ
Aix, mia³ dopiero dziewiêæ lat10. Wieczorem uprzedzono go, ¿e jutro wyje¿d¿a. Poproszono go, aby z racji wzglêdów po¿egna³ siê
ze swoimi przyjació³mi i rodzin¹ Revest, obiecuj¹c, ¿e nie zdradzi
sekretu, jaki w³anie mu powierzono. W rzeczywistoci poszed³ do
rodziny Revest, wzruszy³ siê myl¹, ¿e ich opuci, i nagle z ciê¿-

9
10

Naladowaæ obrzêdy liturgiczne.
Eugeniusz mia³ wówczas osiem lat i osiem miesiêcy.
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kim sercem opuci³ zgromadzenie, ¿ycz¹c im dobrego wieczoru. Ta
dobra rodzina dla tego dziecka nie powiedzia³a nic o tym wydarzeniu, jak tylko dopiero wówczas, gdy dowiedzia³a siê, ¿e nazajutrz
Eugeniusz uda³ siê do Nicei.

Miasto Aix
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Hotel de Mazenodów w Aix

Hotel Joannisów w Aix
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II  Nicea i Turyn (1791-1794)

3) Powody wyjazdu
Oto powody pospiesznego wyjazdu na podstawie zapowiedzianej relacji:
Mój ojciec po powrocie ze Stanów Generalnych og³osi³, ¿e
wojsko zosta³o pokonane przez rewolucjonistów, opuci³ Francjê
i uda³ siê do Nicei11, sk¹d szybko wys³a³ po mnie swojego brata,
który mi towarzyszy³ w drodze do niego. 20 kwietnia 179112 roku
z moim wujkiem wyjecha³em z Aix i do Nicei dotar³em w Wielk¹
Sobotê, 23 kwietnia. Panowa³ strach i istnia³o zagro¿enie, ¿e bêdzie siê zabijaæ dzieci szlachty, moja mama zgodzi³a siê, abym uda³
siê w tê podró¿, zanim jeszcze ukaza³ swoje niezadowolenie, co
mnie bardzo mêczy³o. Moi dwaj dziadkowie, moja babcia13, mój
wujek ksi¹dz14, ca³a moja zebrana rodzina nie robi³a ¿adnych trudnoci pospiesznemu wykonaniu poleceñ mojego ojca. Nie mia³em
9 lat. Wszystko, co mog³em uczyniæ, to zachowaæ tajemnicê, tak
jakby mog³a to uczyniæ osoba doros³a. Polecono mi go, wiernie go
strzeg³em.
Ten wyjazd przerwa³ naukê rozpoczêt¹ w Kolegium Bourboñskim, gdzie z takim sukcesem chodzi³ do szóstej klasy15. Odnalelimy nagrodê, jak¹ otrzyma³ w tym roku, oraz listy, jakie jego oj-

11
Przewodnicz¹cy de Mazenod 13 grudnia 1790 roku opuci³ Aix. Nicea nale¿a³a
wówczas do królestwa Sardynii.
12
W Missions OMI 1866, s. 114 napisano: „31 marca 1790 roku, do Nicei dotar³em 3 kwietnia. Te daty s¹ b³êdne. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 90-91, przypis 1.
Eugeniusz wyjecha³ ze swoim wujkiem Karolem Ludwikiem Eugeniuszem (1750-1832),
kawalerem i kapitanem statku.
13
Pani de Joannis z domu Katarzyna El¿bieta Bonnet (zmar³a w 1811 roku).
14
Fortuné de Mazenod (1749-1841)
15
Szósta klasa oznacza pocz¹tek cyklu ponadpodstawowego. Mazenodowie i Joannisowie zabrali Eugeniusza z kolegium burboñskiego niew¹tpliwie krótko po 31 stycznia 1791 roku. Tego dnia Ojcowie Doktryny Chrzecijañskiej, profesorowie z kolegium,
z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê na konstytucjê na³o¿on¹ na wszystkich urzêdników kocielnych 27 listopada 1790 roku.
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ciec pisa³ do niego z Nicei16, które powiadczaj¹, ¿e Eugeniusz,
uczêszczaj¹c do kolegium w Turynie, ci¹gle by³ najlepszy w swojej klasie, poniewa¿ przy tej okazji jego ojciec poleca³ mu, aby nie
pyszni³ siê swoimi sukcesami, ale ¿eby zawsze rywalizuj¹cych
z nim wyprzedza³ uczuciami przyjani i ¿yczliwoci¹.
4) Krótki pobyt Eugeniusza w Nicei w 1791 roku
Tymczasem w kolegium w Turynie mia³ dwa powody, aby
przezwyciê¿yæ trudnoci, zna³ bowiem w³oski, który nie by³ jego
ojczystym jêzykiem. Wszystko, co wówczas wiedzia³, nauczy³ siê
w ci¹gu kilku miesiêcy pobytu w Nicei, zanim uda³ siê do Turynu.
Jego ojciec zapisa³ go do szko³y w pierwszym z tych miast. Jaka
niepewnoæ, aby napisaæ pracê lub interpretacjê utworu w obcym
jêzyku! Co robi³ Eugeniusz? Korzysta³ z pomocy przechodniów.
Jego rodzina mieszka³a w domu Sauvaigne, którego balkon wychodzi³ na publiczn¹ promenadê nad brzegiem morza. Eugeniusz wykonywa³ swoj¹ pracê przed drzwiami, a kiedy by³ zmartwiony znaczeniem w³oskiego s³owa, zaczepia³ pierwszego przechodnia, który
mia³ przyjemnoæ mu wyt³umaczyæ.
W Nicei mieszka³em piêæ miesiêcy — kontynuuje relacjê.
W miêdzyczasie do³¹czy³y do nas matka i moja ciotka17; jej matka
towarzyszy³a im z t¹ myl¹, ¿e niebawem powróci do mojego
dziadka. To by³a dla mnie wielka radoæ. S¹dz¹c, ¿e wydarzenia we
Francji nie pozwol¹ nam w najbli¿szym czasie na powrót, moi rodzice przy³o¿yli siê, aby dostarczyæ mi rodków na udoskonalenie
mojej nauki. Postanowiono mnie pos³aæ do kolegium dla szlachty
w Turynie18. Moja matka i babcia wziê³y na siebie odpowiedzialnoæ, aby mnie tam odprowadzaæ. Moja mama nie mia³a wiêcej ni¿
30 lat, moja babcia mia³a zaledwie 50. Wszystko, co mi przypomina wspomnienie tej dobrej babci, bardzo wyranie mnie dotyka.

16
Te listy nie zosta³y odnalezione. W licie do swojej siostry Eugenii napisanym
12 marca 1802 roku w Palermo Eugeniusz potwierdza, ¿e w Turynie otrzyma³ od swojego ojca wiele listów, które pieczo³owicie przechowywa³.
17
Pani de Mazenod, jej siostra pani Dedons de Pierefeu i jej matka pani Joannis.
18
Turyn by³ wówczas stolic¹ królestwa Sardynii i królewsk¹ rezydencj¹.
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Zawsze kocha³em j¹ jak matkê; to znaczy tak jak tylko mo¿na kochaæ na ziemi19.
5) Wykszta³cenie zdobyte w Kolegium dla szlachty w Turynie.
Pierwsza Komunia wiêta
Przeje¿d¿aj¹c przez Escarene20, Sospel, dotarlimy do Turynu;
przejechalimy przez szczyt Tende, zjechalimy przez Limone,
Cuneo, Savigliano, Racconigi, miejsca, które wówczas ogl¹da³em
innymi oczyma i w innych okolicznociach. Mylê, ¿e by³o to we
wrzeniu 1791 roku21.
Kolegium dla szlachty, gdzie mnie umieszczono, przez króla
Wiktora-Amadeusza zosta³o powierzone wielebnym ojcom barnabitom. Zakonnicy starali siê daæ staranne wykszta³cenie dzieciom
ze znakomitych rodzin, które im powierzano. By³em pierwszym
wstêpuj¹cym do kolegium, a ojciec Scati22, który by³ rektorem, od
tej chwili darzy³ mnie serdeczn¹ przyjani¹. Umar³, bêd¹c genera³em barnabitów, odmówiwszy wczeniej godnoci biskupiej, któr¹
zaoferowano mu podczas rewolucji. Gdyby przed³u¿y³ sw¹ karierê, mianowano by go kardyna³em. Jemu zawdziêcza siê wydanie
wszystkich dzie³ jego wspó³brata i przyjaciela kardyna³a Gerdila23.

19
Eugeniusz zna³ i docenia³ swoj¹ babciê zw³aszcza po powrocie do Aix w latach
1802-1808. Nastêpnie pisa³ do niej wiele listów z Seminarium wiêtego Sulpicjusza.
Niektóre z nich zosta³y opublikowane w 14 tomie Ecrits oblats. Eugeniusz by³ bardzo
zasmucony wiadomoci¹ o jej mierci 15 sierpnia 1811 roku. By³ jeszcze w seminarium,
na wakacjach w Issy.
20
W Missions OMI czytamy: Escarena, Sorpella, Limon, Coni, Savillan, Raconigi.
21
W Missions OMI (s. 116) napisano: wrzesieñ 1790 roku. Eugeniusz przynajmniej jeszcze dwukrotnie przeje¿d¿a³ t¹ sam¹ tras¹. Przez Niceê i Turyn przeje¿d¿a³
w listopadzie 1825 roku, udaj¹c siê do Rzymu celem zatwierdzenia Regu³y. Pod koniec
1830 roku przeje¿d¿a³ t¹ drog¹ w odwrotnym kierunku, opuszczaj¹c Szwajcariê, gdzie
spêdzi³ wakacje letnie. Przez Turyn przeje¿d¿a³, aby do³¹czyæ do swego wujka w Nicei.
Zob. EO I, t. 6, s. 201-202; EO I, t. 7, s. 229-232.
22
Ojciec Leopold Scati (w Missions OMI napisano Scatti) zmar³ 10 grudnia 1816
roku, nie by³ genera³em, lecz jedynie prowincja³em barnabitów z Piemontu.
23
Jean-François Gerdil, barnabita, urodzi³ siê 23 czerwca 1718 roku w Samoëns
w Sabaudii. 26 kwietnia 1773 roku mianowany kardyna³em in pectore. By³ prefektem
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i cz³onkiem wielu rzymskich kongregacji. Zmar³
12 sierpnia 1802 roku w Rzymie.
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W kolegium by³em przez ponad trzy lata. Moim profesorem
by³ ojciec Massimini, a wtenczas ojciec Cadolini24, dzisiaj biskup
w marchii Ankony, by³ jednym z moich dyrektorów. Ksi¹dz Tavenet, z Saint-Sulpice, by³ asystentem jednego z pokojów, w którym
mieszka³em, jego surowoci zawdziêczam, ¿e uczy³em siê jak trzeba, i ci¹gle by³em prymusem w nauce25.
Wczeniej powiedzielimy, ¿e Eugeniusz przyk³ada³ siê do nauki. Wydawa³o siê, ¿e dyrektorzy, a zw³aszcza ojciec Scati, tak¿e
byli zadowoleni z jego m¹droci, pozwolono bowiem, aby pierwsz¹ komuniê przyj¹³ przed ukoñczeniem dziesi¹tego roku ¿ycia. To
szczêcie mia³ w Wielki Czwartek 1792 roku26. Wczeniej, uwa¿aj¹c, ¿e jest rozs¹dniejszy od wszystkich swoich kolegów, nadano
mu pewien rodzaj nadzoru nad swoim pokojem (camerata). Jego
ojciec, ci¹gle uwa¿ny, aby z daleka kierowaæ reakcjami swojego
syna, napisa³ mu jeszcze na ten temat, aby mu poleciæ, by dobrze
wykorzystywa³ swoj¹ w³adzê i wspó³czu³ s³abociom kolegów.
Ojciec rektor i inni ojcowie ci¹gle bardzo go lubili i chêtnie
ukazywali go za wzór, dlatego ¿e to dziecko mia³o tak rzadkie cnoty jak na swój wiek. By³ zdolny, aby przy ró¿nych okazjach, daæ
poznaæ prze³o¿onym, i¿ potrafi³ korzystaæ ze swego wp³ywu
w pokoju, aby umacniaæ dobrego ducha, którego chcieli, aby tam
panowa³.
To by³o w tym czasie, gdy w Turynie, przy królu, swoim dziadku schronili siê ksi¹¿ê dAngoulême i ksi¹¿ê de Berry27, w towarzystwie swego opiekuna, pana ksiêcia de Sorrenta, przybyli zwiedziæ kolegium. Ksi¹¿êta zostali zaproszeni, aby wejæ do jego
ma³ego pokoju, poniewa¿ by³ najlepiej utrzymany. Ksi¹¿ê pan de
Berry, zbli¿aj¹c siê do Eugeniusza, chcia³ zmierzyæ swój wzrost,
który chocia¿ by³ cztery lata m³odszy, by³ wy¿szy od niego, co
ksi¹¿ê wyrazi³ okrzykiem.
24
Antonio Maria Cadolini (1771-1851) w 1822 roku mianowany biskupem Ceseny, w 1838 przeniesiony do Ankony. W 1843 roku zosta³ mianowany kardyna³em.
25
O nauce i formacji otrzymanej w kolegium szlacheckim zob. J. Leflon, dz. cyt.,
t. 1, s. 98-101.
26
5 kwietnia 1792 roku.
27
Louis-Antoine, ksi¹¿ê Angoulême (1755-1844) i Charles Ferdinand, ksi¹¿ê de
Berry (1778-1820), syn przysz³ego króla Karola X, zawar³ lub z Mari¹ Teres¹, córk¹
króla Sardynii.

28

Dziennik Mazenoda

6) Operacja naroli. Bierzmowanie
W czasie pomiêdzy Pierwsz¹ Komuni¹ wiêt¹ a bierzmowaniem, czyli od Wielkiego Czwartku do uroczystoci Trójcy wiêtej
1792 roku28, Eugeniusz da³ kolejny dowód delikatnoci swych
uczuæ i sta³oci charakteru. Podkrelamy je z racji wieku dziecka.
Dziecko od urodzenia mia³o narol w k¹ciku lewego oka. Jego rodzice, obawiaj¹c siê, czy narol nie powiêkszy siê i nie doprowadzi do oszpecenia, postanowili, aby usun¹³ j¹ znany chirurg, doktor Pinchinati, pierwszy chirurg królewski. Nie obawiano siê
o uzyskanie zgody dziecka, zbyt rozs¹dnego, aby opieraæ siê pragnieniu rodziny. Data zosta³a wyznaczona, pani matka de Mazenod
mia³a przybyæ do Nicei dzieñ wczeniej, aby uczestniczyæ w tej
bolesnej operacji. Eugeniusz chcia³ jej zaoszczêdziæ zmartwienia,
widz¹c, jak cierpi. Gor¹co prosi³ przewielebnego ojca rektora
o pozwolenie na przyspieszenie operacji, aby jego matka przyjecha³a ju¿ po operacji. Przewielebny ojciec rektor by³ oczarowany
t¹ subteln¹ myl¹ i bardzo chêtnie siê zgodzi³.
Wszystkie przygotowania zosta³y poczynione w pokojach ojca
rektora, który chcia³ uczestniczyæ w operacji. Pierwszy chirurg królewski przyszed³ wraz ze swoimi uczniami; dziecku prawiono komplementy za jego odwagê wskazuj¹c¹ na decyzjê, która wszystkich
wprawi³a w zdziwienie. Tam czeka³ na niego dobry Bóg, aby zes³aæ mu ma³e upokorzenie, jakie byæ mo¿e ci¹gn¹³ na siebie, zbytnio licz¹c na swoje si³y. Kiedy na stole po³o¿ono wszystkie instrumenty znajduj¹ce siê w neseserze doktora, kiedy dziecko zobaczy³o
lancet, nó¿ chirurgiczny, zakrzywione no¿yczki, szczypce, szarpie,
pomyla³o, ¿e rozr¹bi¹ go i jego odwaga je opuci³a; trzeba by³o
schowaæ wszystkie narzêdzia tortur, chirurg odszed³ wraz ze swymi uczniami.
Bardzo zmieszany Eugeniusz wróci³ do swojego pokoju
i w przyp³ywie gorliwoci upad³ na kolana, aby przyzywaæ naszego Pana Jezusa Chrystusa, do którego najwidoczniej wczeniej siê
nie modli³. S³yszelimy, jak opowiada³, ¿e z ogromnym zaufaniem
zwróci³ siê do Ducha wiêtego. Ta gorliwa modlitwa by³a przyjem-
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na Panu, dziecko bowiem natychmiast wsta³o z now¹ odwag¹
i wracaj¹c do pokoju ksiêdza rektora, prosi³o o sprowadzenie doktora, pewne, ¿e zniesie operacjê, niezale¿nie od tego, jak bêdzie bolesna. Ojciec rektor z podziwem dla tej zmiany przywo³a³ pana
Pinchinatiego, który natychmiast przyst¹pi³ do operacji. By³a d³uga i bolesna, a nawet przera¿aj¹ca z powodu iloci krwi wyp³ywaj¹cej z ¿y³y, któr¹ koniecznie trzeba by³o przeci¹æ, aby usun¹æ narol. Narol zosta³a usuniêta dopiero po kilku próbach wyjêcia
t³uszczu, który zawiera³a, tn¹c j¹ za ka¿dym razem zakrzywionymi
no¿yczkami, co sprawia³o, ¿e operacja by³a bardzo d³uga. Nadprzyrodzona si³a, któr¹ dziêki modlitwie Eugeniusz otrzyma³ od Ducha
wiêtego, da³a o sobie znaæ nie tylko poprzez decyzjê zniesienia
operacji, ale w towarzysz¹cej mu ca³y czas odwadze; nie krzycza³,
nie skar¿y³ siê. Jego matka przyjecha³a tego samego wieczoru i jak
mo¿na przypuszczaæ, by³a bardzo wzruszona postaw¹ swojego
syna, który zechcia³ jej oszczêdziæ widoku swojego cierpienia.
Rekonwalescencja by³a d³uga, do tego stopnia, ¿e gdy nadesz³a
pora ogólnego bierzmowania, obawiano siê, czy Eugeniusz bêdzie
na nim obecny. Ksi¹dz kardyna³ Costa, arcybiskup Turynu, by³ na
tyle dobry, ¿e zaproponowa³ udzieliæ mu indywidualnego bierzmowania. Nie musia³ jednak korzystaæ ze swoich wzglêdów, dziecko
bowiem wraz z innymi przyst¹pi³o do bierzmowania w uroczystoæ
Trójcy wiêtej 1792 roku w ma³ym kociele s¹siaduj¹cym z rezydencj¹ arcybiskupa.
Poci¹g do pobo¿noci utrzymywa³ siê przez ca³y czas pobytu
Eugeniusza w kolegium. Objawia³ siê on zami³owaniem, jakie ci¹gle okazywa³ podczas ceremonii religijnych. Gdy przebywa³ w sypialni nazywanej sypialni¹ wiêtego Antoniego, drug¹, do której
przechodzi³ podczas pobytu w kolegium, zawsze wstawa³ oko³o
godziny przed wszystkimi, aby bardzo powa¿nie odprawiaæ mszê
w ma³ej kapliczce przygotowanej ze swymi kolegami, która by³a
zaopatrzona we wszystkie potrzebne paramenty.
Francuscy patrioci, o czym wspomina relacja, zagra¿ali zajêciem ca³ego Piemontu, mój ojciec nie uwa¿a³, aby rodzina by³a
bezpieczna w Turynie; postanowi³ opuciæ miasto i udaæ siê do
Wenecji, aby tam, w zatokach republiki znaleæ schronienie, która,
jak myla³, powinna zostaæ uszanowana przez francuskich republikanów.
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Kolegium dla szlachty
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III  Wenecja (1794-1977)

7) Podró¿ z Turynu do Wenecji. Dwanacie dni na barce
2 maja 1794 roku mój ojciec wynaj¹³ du¿¹ barkê, na któr¹
wsiad³a ca³a rodzina z³o¿ona wówczas z mojego ojca Karola Antoniego de Mazenoda, mojej matki Marii Ró¿y de Joannis, mojego
dziadka Auguste-André de Mazenoda, archidiakona i wikariusza
generalnego z Marsylii, mojego wujka Charles’a-Fortuné’a de Mazenoda, zakrystianina i wikariusza generalnego z Aix, odt¹d biskupa Marsylii, mojego wujka Charles’a-Louisa-Eugené’a de Mazenoda, kawalera Orderu wiêtego Ludwika, wówczas kapitana
królewskich okrêtów, odt¹d kontradmira³a, mojej cioci Elisabeth de
Joannis, markizy de Dons-Peierrefeu, mojego rodzonego kuzyna
ma³ego Josepha-Emilea de Donsa, markiza de Pierrefeu, Nanon,
pokojówki mojej matki i karmicielki mojego kuzyna, mojej siostry
i mnie. Wielu emigrantów podjê³o tê sam¹ decyzjê i prosi³o mojego ojca, aby mogli zaokrêtowaæ siê z nami; wród nich by³a spora
liczba kap³anów. Wród wieckich doliczylimy siê rodziny de
Colonia, de Durand-Dubraye i markiza de Pontevès. Nigdy podró¿
nie kosztowa³a mniej. Dziêki delikatnoci mojego ojca, któremu
wynajêto barkê, kosztowa³o go to tylko 15 liwrów piemonckich,
i tylko 12 liwrów dla ksiê¿y, których uwa¿ano za ubo¿szych od
wieckich. Tej podró¿y nie brakowa³o urozmaiceñ; trwa³a dwanacie dni, poniewa¿ ka¿dego wieczoru gdzie siê zatrzymywano na
nocleg.
Wszêdzie spotykalimy siê z najserdeczniejsz¹ gocinnoci¹.
Patrioci29 jeszcze w ogóle tutaj siê nie pojawili. Temu zawdziêczalimy najwiêksz¹ uprzejmoæ! Przybywano, aby nas odebraæ na
brzegu, aby nas wygodnie ulokowaæ w miecie. Pierwszego wieczoru zatrzymalimy siê w Casale Monferrato30, stolicy Monferrat.
Uczciwy prokurator da³ pierwszeñstwo mojemu ojcu i mojej mat-

Rewolucjonici.
B³êdnie napisane: Casal Maggiore, w: Missions OMI 1866, s. 120.

29
30
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ce. Zadowoleni, ¿e przyjêli nas u siebie na kolacjê i nocleg, nazajutrz on i jego ¿ona towarzyszyli nam na statek i zmusili nas do
przyjêcia niewielkiego prowiantu na ca³odzienn¹ podró¿. ¯a³ujê
bardzo, ¿e nie zapamiêta³em nazwisk tych odwa¿nych ludzi.
Drugi postój by³ w Plaisance. To miasto nie le¿a³o nad brzegiem rzeki. Trzeba by³o pokonaæ spory odcinek drogi, aby tam siê
udaæ. Zamieszkalimy w pewnym hotelu, pamiêtam, ¿e kupilimy
wspania³e truskawki na targu. Ca³y ten kraj jest wspania³y.
Nazajutrz kontynuowalimy nasz¹ drogê a¿ do pewnego miasteczka po³o¿onego naprzeciw Crémone. Wielu towarzyszy naszej
podró¿y uda³o siê na zwiedzanie tego miasta, gdzie markiza de
Colonia spotka³a szlachetn¹ osobê, która rozczuli³a siê nad losem tylu emigrantów zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny
i w jej rêkê zrêcznie w³o¿y³a rulon z³otych monet, których dama
nie przyjê³a.
Kolejnego dnia nasz statek w po³owie dnia zatrzyma³ siê we
wspania³ym miejscu, którym wszyscy podró¿nicy chcieli siê nacieszyæ. Odpoczywano w cieniu bujnych lici i ku zadowoleniu
wszystkich ka¿dy wda³ siê w o¿ywione dyskusje lub w radosny
piew, nikt nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e by³a to kolonia emigrantów
uciekaj¹ca przed tyranami czyhaj¹cymi na ich ¿ycie, którzy zaw³adnêli ca³y ich maj¹tek.
Przemierzaj¹c urocze miasteczka, natrafilimy na piêkny dom
zamieszkany przez pewnego czcigodnego staruszka, który nas zaprosi³, abymy tam odpoczêli. Wnet ofiarowa³ nam wszystko, co
mia³, i zmartwionego z powodu naszej odmowy moglimy go pocieszyæ jedynie przyjêciem fili¿anki kawy, któr¹ nam poda³
z otwartym sercem. Nie przestawa³ nas obsypywaæ b³ogos³awieñstwami i zobowi¹za³ siê, bymy szukali u niego pomocy, jeli
uznamy, ¿e mog³aby nam siê przydaæ. Nie trzeba by³o wiele, gdy¿
tego samego wieczoru potrzebowalimy siê odwo³aæ do jego
uprzejmoci.
Po¿egnawszy siê z naszym poczciwym staruszkiem, do³¹czylimy do naszej grupy i uznalimy, ¿e znacz¹co siê powiêkszy³a.
Statek tak jak nasz obarczony imigrantami i kap³anami widocznie
p³yn¹³ blisko nas, zatrzyma³ siê w tym samym miejscu, a moi rodzice mieli radoæ ucisn¹æ wielu swoich przyjació³: biskupa de
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Bausseta31 z Fréjus i pana markiza de Grimaldi. Razem wylali kilka ³ez z powodu ich sytuacji, pocieszyli siê najbardziej jak potrafili i dano sygna³ do odjazdu, aby razem udaæ siê do Ostiglii, krainy
o bardzo z³ej opinii, gdzie wszyscy emigranci zostali uznani za
podejrzanych, na których powinno siê uwa¿aæ. W³adze kraju przy
dwóch statkach postawi³y stra¿e i na l¹d pozwolono zejæ tylko
tym, których wybrano, aby zrobili zakupy; dodatkowo zatroszczono siê, aby ich eskortowali uzbrojeni ¿o³nierze. To barbarzyñskie
traktowanie zdziwi³o wszystkich, by³o niepodobne do wszystkiego,
z czym dotychczas spotkalimy siê, i na szczêcie nigdzie siê nie
powtórzy³o.
Jak tylko nasta³ dzieñ, oddalono siê od tej niegocinnej ziemi,
wieczorem dziêki skwapliwej, wspania³omylnej i rozczulaj¹cej
gocinie w Sermide, gdzie zatrzymalimy siê na noc, zyskalimy
niesamowite wynagrodzenie za z³e przyjêcie w dniu wczorajszym.
Sermide nie le¿y bezporednio nad Padem, dociera siê tam piêkn¹
alej¹ drzew, co sprawia, ¿e podró¿ mija w schronieniu od promieni
s³onecznych.
Zaledwie dotarlimy, powita³ nas podestat. Zobowi¹za³ siê
przydzieliæ mieszkanie wszystkim wieckim; archiprezbiter, który
przyszed³ wraz z nim na nasze powitanie, zatroszczy³ siê o odpowiednie mieszkanie dla ksiê¿y.
Mój ojciec, moja matka i ca³a moja rodzina gocinê otrzyma³a
u znacz¹cej osoby w okolicy; wspaniale siê z nami obchodzi³. Podestat dla mojego ojca zachowa³ taki szacunek i tak wielkie zaufanie, ¿e przez d³ugi czas wymieniali miêdzy sob¹ korespondencjê.
To on powiadomi³ nas o mierci naszego wspania³ego ¿ywiciela
kilka miesiêcy po naszym osiedleniu siê w Wenecji. M³ody wówczas markiz de Montgrand, w wieczór naszego przejazdu w Sermide, by³ poród zaproszonych goci. By³o nas tak wielu, ¿e mielimy jedno ³ó¿ko na dwóch. Przypominaj¹ mi, ¿e by³em tak
zmorzony snem, ¿e przespa³em ca³¹ kolacjê; niew¹tpliwie nie by³o
to przykre dla mego towarzysza. Gdyby ktokolwiek mi powiedzia³,
¿e spotkamy siê za czterdzieci lub czterdzieci piêæ lat — jeden
31
Biskup François de Bausset, w latach 1766-1801 biskup Fréjus, wujek Ferdynanda de Bausset-Roquefort w latach 1819-1829 arcybiskupa Aix, dobrze znany ojcu de
Mazenodowi.
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bêdzie merem, a drugi wikariuszem generalnym, a nastêpnie biskupem Marsylii31 — uznalibymy to za sen. Tymczasem tak siê sta³o.
Wieczorem tego godnego pamiêci dnia zatrzymalimy siê
w Borgoforte, aby tam spêdziæ noc. To tam nasi towarzysze podró¿y, którzy mieli udaæ siê do Werony, od³¹czyli siê od nas. Nasza
barka zmniejszy³a siê o jednego emigranta, który mia³ talent, aby
wszystkich nienawidziæ. Pewnego dnia zobaczy³em, ¿e wrzucono
go do wody. Jedyn¹ osob¹, która nie zosta³a wrzucona, ale wpad³a,
by³a nasza biedna Nanon. Niew¹tpliwie utonê³aby, gdyby nie zdolnoæ i odwaga jednego z naszych marynarzy. W zamian pewnego
dnia zostalimy ocaleni dziêki sprytowi mojego wujka kawalera,
który wyprowadzi³ nasz¹ barkê w chwili, gdy porwa³ j¹ pr¹d morski. Roztrzaska³aby siê.
Kontynuowalimy nasz¹ podró¿ a¿ do Ponte Lagoscuro, gdzie
wszyscy kap³ani, którzy byli wraz z nami, opucili nas, aby wkroczyæ do Pañstwa Kocielnego. Moja rodzina i niewielka liczba
osób, poród których by³ kawaler de Montgrand, który po³¹czy³
swój los z naszym a¿ do naszego wyjazdu z Wenecji, gdzie jad³
i mieszka³ wraz z nami, nie pozwoli³ nas zastraszyæ przez kr¹¿¹ce
fa³szywe pog³oski, ¿e w Wenecji nie przyjmowano ¿adnego emigranta; zmienilimy barkê na koszt naszego patrona i przez Polesine wjechalimy do pañstwa Wenecji.
To ¿eglowanie jest bardzo interesuj¹ce. Koryto Padu by³o
o wiele wy¿ej po³o¿one ni¿ ziemie kraju, który nale¿a³o przebyæ,
stawiano luzy, które umo¿liwia³y dotarcie do miejsc, gdzie
chciano siê zatrzymaæ i ponownie wejæ na barkê na poziomie
rzeki. Tak wiêc zst¹pilimy do Polesine, nie opuszczaj¹c naszego
burciello; to nazwa, któr¹ nadaje siê bardzo wygodnym statkom,
które s³u¿¹ do takiego ¿eglowania. Dziêki temu kana³owi jest
po³¹czenie z wieloma rzekami, które wij¹ siê przez ten piêkny
kraj. Mija siê Tartaro, Adigetto i Adygê, przybywa siê do Chiozza lub Chioggia, gdzie spalimy, oczekuj¹c na barkê, która mia³a
holowaæ nasze burciello w lagunach oddzielaj¹cych sta³y l¹d od
piêknego miasta Wenecji.
32
Czterdzieci i czterdzieci piêæ lat póniej, czyli po 1794 roku, to znaczy, ¿e
biskup de Mazenod napisa³ ten tekst miêdzy 1834 a 1839 rokiem. Makriz J.B. De Montgrand (1776-1847) w latach 1813-1829 by³ merem Marsylii.
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Wystarczy³o nam kilka godzin, aby wsi¹æ na królow¹ mórz
majestatycznie osiad³¹ na rodku wód, od której niegdy uzale¿niony by³ handel z wszystkimi narodami. Staro¿ytna republika, która
liczy³a tyle lat swojego istnienia, nadal trwa³a, ale by³a u swego
schy³ku i wnet zganie na naszych oczach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
istnia³a jedynie w pewnego rodzaju opinii, kiedy przybywalimy,
aby siê schroniæ na jej terytorium. Ci¹gle nap³ywali emigranci, aby
cieszyæ siê wolnoci¹ i zabaw¹, jak¹ Wenecja oferowa³a zw³aszcza
w czasie wniebowst¹pienia33, dzieñ wyznaczony na uroczysty lub
do¿y, reprezentanta republiki i morza. wiêto trwa³o ponad osiem
dni i corocznie je powtarzano. Nie bylimy w stanie w nim uczestniczyæ i czerpaæ przyjemnoæ. Wrêcz przeciwnie, bylimy bardzo
zasmuceni z przybycia tak bardzo nie w porê, nigdzie nie mog¹c
znaleæ mieszkania.
Jedn¹ lub dwie noce spêdzilimy na naszej barce, czekaj¹c, a¿
kawaler obrotów34, którego zabralimy w drodze, a który podawa³
siê za austriackiego oficera, podczas gdy on i jego ¿ona byli jedynie ulicznymi piewakami, znalaz³ dla nas dom, co prawda po¿a³owania godny. To nie jedyna przys³uga, któr¹ ten uczciwy handlowiec, który jak s¹dzê, nazywa³ siê Montecatini, wywiadczy³ nam
w zamian za wdziêcznoæ i uprzejmoæ, ¿e wziêlimy go na nasz¹
barkê, aby wraz ze swoj¹ ¿on¹ móg³ udaæ siê do Wenecji, gdzie
z okazji targów na wniebowst¹pienie ci¹ga³y t³umy obcokrajowców. Widz¹c dwóch kap³anów w naszej rodzinie, uwa¿a³, ¿e móg³by nam byæ przydatny w nawi¹zaniu kontaktów z jednym ze
swych przyjació³ abbatino. Po prostu uwa¿am, ¿e to teatralny poeta, ale Montecatiniemu musia³o wystarczyæ, i¿ wiedzia³, ¿e by³ kap³anem, aby zaproponowaæ zapoznanie siê z moimi wujkami, i zaprosiæ go, aby mu siê przydaæ. Ten wymuskany ksi¹dz35, który nie
by³ ju¿ pierwszej m³odoci, nazywa³ siê Zerbini, zobowi¹za³ siê
przedstawiæ moich wujków proboszczowi parafii, gdzie odprawia³
mszê. By³ to koció³ St-Fantin, naprzeciw teatru, gdzie jak zdecydowanie s¹dzê, zaproponowa³ nam pójæ. Moi wujkowie przystali,
aby pójæ do kocio³a i kultywowaæ znajomoæ z wielebnym pie33
34
35

W 1794 roku wniebowst¹pienie przypad³o 29 maja.
Cz³owiek jest zmuszony do nieprzebierania w rodkach.
Wyperfumowany, wymuskany.
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van lub proboszczem, który przyj¹³ ich z honorami. Zerbini zapozna³ nas tak¿e z ksiê¿mi Coletti, z mê¿ami naprawdê godnymi szacunku; jeden z nich by³ podesz³ym w latach by³ym jezuit¹, z którym zachowalimy niewiele kontaktów, drugi odwiedza³ nas
podczas naszego pobytu w Wenecji i zawsze czerpa³ przyjemnoæ,
gdy by³ nam przydatny.
8) Mieszkanie nad wielkim kana³em. ¯ycie, nauki i modlitwy
z rodzin¹ Zinelli
Ju¿ od drugiego dnia od naszego przybycia Montecantini za³atwi³ nam ma³e mieszkanie z³o¿one z dwóch pomieszczeñ, gdzie
trzeba by³o umieciæ jedenacie osób, które wchodzi³y w sk³ad naszej rodziny, w tym tak¿e nauczycieli, dzieci i s³u¿¹cych. W tym
smutnym mieszkaniu, gdzie bylimy st³oczeni, cierpliwie czekalimy miesi¹c; w koñcu obcokrajowcy przyci¹gniêci wiêtami wniebowst¹pienia wyp³ynêli, przy wielkim kanale, naprzeciwko piêknego pa³acu Grimanich, moglimy znaleæ piêkne mieszkanie, jakie
zachowalimy a¿ do naszego wyjazdu. To Boska Opatrznoæ wybra³a go w swoich mi³osiernych planach wobec mnie, poniewa¿
naszemu pobytowi w tym domu zawdziêczam wszystko dobro, jakie mog³em uczyniæ w moim ¿yciu, nawet jeli z pomoc¹ bo¿ej
³aski uczyni³em go niewiele. Ten dom znajdowa³ siê na terenie parafii St-Sylvestre, której proboszczem lub pievan by³ ksi¹dz Milesi36, wikariusz generalny z Murano, póniejszy biskup Vigevano
i w koñcu patriarcha Wenecji, i zaledwie trzy bardzo ma³e uliczki
dzieli³y go od domu Zinellich, patriarchalnej rodziny z³o¿onej
z godnej szacunku starej matki Dony Camilli Brighenti i jej dwóch
synów. Obaj byli duchownymi: jeden jeszcze diakonem, a drugi
ksiêdzem, nazywany Don Bartolo37 (Barthélemy), inni byli bogatymi handlowcami w Wenecji. To ten kap³an, zmar³y póniej w opinii wiêtoci, wykszta³ci³ mnie w dziedzinie religii i wzbudzi³
uczucia pobo¿noci, które w mojej m³odoci ustrzeg³y mnie od
36
François-Marie Milesi (1744-1819), w 1805 roku mianowany biskupem Vigevano, w 1815 roku patriarch¹ Wenecji.
37
Bartolo Zinelli (1766-1802). W 1799 roku wst¹pi³ do Ojców Wiary.
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wielu wybryków, nad którymi tylu innych musia³o ubolewaæ, bo
nie mieli takiej samej pomocy.
Ten okres mojego ¿ycia by³ bardzo naznaczony zaciszem bo¿ej dobroci wobec mnie, a chocia¿ nie przytaczam wszystkich okolicznoci w najmniejszych szczegó³ach, chodzi³o o wzbudzenie we
mnie wdziêcznoci, jak¹ jestem winien Bogu, jak d³ugo bêdê ¿y³,
aby b³ogos³awiæ Pana za wszystkich, którzy siê mn¹ zainteresowali lub porednio sami wyci¹gnêli jak¹ korzyæ.
Powiedzia³em, ¿e przybywaj¹c do Wenecji, moi wujkowie
dziêki abbate Zerbini udali siê do proboszcza parafii St-Fantin.
Gdy zajmowalimy mieszkanie, które nam przypad³o w chwili
przyjazdu, odprawiali msze w kociele St-Fantin, ale kiedy zmienilimy lokum i gdy mieszkalimy daleko od tego kocio³a, mój
wujek da³ pierwszeñstwo kocio³owi parafialnemu w naszym nowym miejscu zamieszkania. Mój wujek a¿ do przesady delikatny,
nie chcia³ opuszczaæ parafii St-Fantin. Nasz¹ now¹ parafi¹ by³a
parafia St-Sylvestre, o której mówi³em ju¿ wy¿ej.
Od pierwszych dni mój wujek by³ przedmiotem szacunku proboszcza oraz jego duchowieñstwa i a¿ do jego mierci nie przestawano o nim dawaæ najbardziej poruszaj¹cych wiadectw. Codziennie, o ustalonej przez siebie godzinie udawa³ siê na mszê wiêt¹,
a ja gorliwie do niej mu us³ugiwa³em. Dla mnie szczególnie by³a
to okazja do poznania ksiêdza Milesiego. By³ to ksi¹dz o uznanych
zas³ugach, dobry pasterz w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Zabezpieczony od strony maj¹tkowej jak najlepiej wykorzystywa³ swoje dochody, a maj¹c ³atwoæ do nauczania, w ka¿d¹ niedzielê rozdziela³
chleb s³owa swoim wiernym, do których przy³¹cza³o siê wielu s³uchaj¹cych go z okolicznych parafii, którzy zawsze wype³niali koció³. By³ stale w konfesjonale, nikomu nie odmawia³ pos³ugi.
Krótko mówi¹c, by³ dobrym pasterzem.
Ksi¹dz Milesi bardzo mnie lubi³, a dziêki czêstym relacjom
zauwa¿y³ kilka dobrych sk³onnoci i odt¹d, bez mojej wiedzy, podj¹³ decyzjê, aby mi pomóc. Sytuacja mojej rodziny nie pozwala³a,
aby mi za³atwiæ koniecznych nauczycieli, aby kontynuowaæ moj¹
naukê: ksi¹dz Milesi chcia³ ich zast¹piæ, a Bóg pob³ogos³awi³ jego
pe³n¹ mi³oci myl. Jak ju¿ powiedzia³em, na terenie jego parafii
mieszka³a godna szacunku rodzina Zinelli, a jeden z jej cz³onków,
wiêty kap³an, codziennie udawa³ siê do kocio³a, aby tam sprawo-
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waæ wiête tajemnice. Pievan, ksi¹dz Milesi, porozmawia³ z nim
i nie mia³ trudnoci, aby go namówiæ, by przyszed³ z pomoc¹ mojej m³odoci. Oto, jak ich mi³osierne serca splata³y im figla.
Pewnego dnia bawi³em siê w oknie wychodz¹cym naprzeciw
domu rodziny Zinellich. W oknie pojawi³ siê ksi¹dz Bartolo i zwracaj¹c siê do mnie, powiedzia³: „Panie Eugeniuszu, czy nie boi siê
pan traciæ pañskiego czasu, zbijaj¹c b¹ki w oknie?” — Niestety,
proszê ksiêdza, odpowiedzia³em — bardzo ¿a³ujê, ale co mogê zrobiæ? Wie ksi¹dz, ¿e jestem obcokrajowcem i nie mam dla siebie
ksi¹¿ki. Do tego zmierza³: Moje drogie dziecko, niech to pana nie
martwi, widzi mnie pan dok³adnie w mojej bibliotece, gdzie jest
wiele ³aciñskich, w³oskich, a nawet francuskich ksi¹¿ek, jeli pan
chce.
Nie ¿¹dam wiêcej — odpowiedzia³em. W tej chwili ksi¹dz
Bartolo zdj¹³ prêt podtrzymuj¹cy okiennice i k³ad¹c na nim ksi¹¿kê, poda³ mi j¹ przez ma³¹ dziel¹c¹ nas ulicê. Ksi¹¿ka szybko zosta³a przeczytana, poniewa¿ zawsze ³apczywie czyta³em. Nazajutrz
mój ojciec poradzi³ mi, abym poszed³ j¹ oddaæ i podziêkowaæ ksiêdzu Bartolo. To wszystko by³o zaplanowane.
Ksi¹dz Bartolo przyj¹³ mnie z najwiêksz¹ dobroci¹; oprowadzi³ mnie po swojej bibliotece i stamt¹d przeszed³em do jego biura, gdzie przy wielkim stole studiowa³ razem ze swoim bratem Pietro, który nie by³ jeszcze diakonem. „Wszystkie nasze ksi¹¿ki s¹
do pañskiej dyspozycji — powiedzia³ do mnie ksi¹dz Bartolo. Nastêpnie doda³: Tutaj studiujê wraz z moim bratem: widzi pan tam
miejsce, które by³o zajête przez innego mojego brata, którego dobry Bóg wezwa³ do siebie. Gdyby zechcia³ je pan zaj¹æ, proszê jedynie o tym powiedzieæ, sprawimy panu przyjemnoæ kontynuowania nauki, której z pewnoci¹ pan nie dokoñczy³. Mo¿na wyobraziæ
sobie moje zaskoczenie i radoæ. Proszê ksiêdza, by³bym bardzo
szczêliwy i mój ojciec na pewno siê na to zgodzi. A zatem!, niech
pan przyjdzie, od jutra rozpoczniemy”.
Moi rodzice dziêkowali Bogu, ¿e da³ mi tak wielk¹ pomoc.
Pocz¹wszy od tej chwili, codziennie prawie przez cztery lata
udawa³em siê na mszê wiêt¹ do tych bezinteresownych nauczycieli, którzy umo¿liwiali mi pracê a¿ do po³udnia. Po obiedzie
ksi¹dz Bartolo, którego zdrowie wymaga³o wielkiej ostro¿noci,
przychodzi³ po mnie, aby mnie zabraæ na spacer, którego celem
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by³o odwiedzenie kilku kocio³ów, gdzie zatrzymywalimy siê na
modlitwê. Po powrocie zabiera³em siê do pracy, która trwa³a a¿ do
wieczora. O tej porze zbiera³o siê kilku kap³anów, aby wspólnie
odmawiaæ brewiarz. Nastêpnie schodzono do salonu, gdzie kilku
przyjació³ rodziny oddawa³o siê przyzwoitej rekreacji. Pili kawê
i wychodzili z wyj¹tkiem mnie, bo w pewnym sensie by³em czêci¹ rodziny, zostawa³em z ni¹, aby zjeæ kolacjê, odmówiæ ró¿aniec i modliæ siê zgodnie z tak dobrym zwyczajem kraju. Nastêpnie w towarzystwie s³u¿¹cego wraca³em do siebie. U mnie ju¿
wszyscy od dawna spali, w Wenecji bowiem — gdzie noc jest jak
dzieñ — zawsze w okolicach pó³nocy koñczono kolacjê. W niedzielê i we czwartki regu³¹ by³o, ¿e jad³em obiad38.
Tak minê³y cztery lata; mi³oæ ca³ej, tak bardzo godnej szacunku rodziny, która mnie adoptowa³a, wzrasta³a proporcjonalnie do
przywi¹zania, jakie sam do niej ¿ywi³em. Ksi¹dz Milesi ze swej
strony cieszy³ siê z sukcesu jego pe³nych mi³oci kombinacji. Jak¿e w tak dobrej szkole nie mia³bym zrobiæ jakiego postêpu? Rodzina, poród której ¿y³em, by³a na wskro chrzecijañska, a ksi¹dz
Bartolo, który specjalnie za mnie czu³ siê odpowiedzialny, by³
prawdziwym wiêtym do kanonizacji. W moich dokumentach odnajdzie siê skrót jego ¿yciorysu, jaki biskup de la Gaude39, biskup
Vence, a potem Namur przekaza³ mi po swoim powrocie z Rzymu
krótko po mierci b³ogos³awionego mistrza. Czy kiedykolwiek
bêdê w stanie podziêkowaæ dobremu Bogu, ¿e w najdelikatniejszym wieku mojego ¿ycia da³ mi tak¹ pomoc, w tym decyduj¹cym
momencie ¿ycia, gdy przez bo¿ego mê¿a w mojej duszy urobionej
wprawn¹ rêk¹ i ³ask¹ Ducha wiêtego, którego by³ narzêdziem,
w mojej duszy zosta³y po³o¿one fundamenty wiary i pobo¿noci,
na których bo¿e mi³osierdzie zbudowa³o gmach mojego ¿ycia duchowego? W szkole tego wiêtego kap³ana nauczy³em siê, jak gardziæ pró¿nociami wiata i smakowaæ w sprawach bo¿ych: oddzielony od wszelkiego rozproszenia, od jakiegokolwiek kontaktu
z m³odymi ludmi w moim wieku nie myla³em jedynie o tym, co
by³o przedmiotem wszystkich ich po¿¹dañ. Spowiada³em siê
w ka¿d¹ sobotê, do komunii przystêpowa³em w ka¿d¹ niedzielê.
38
39

Fondation: francuskie s³owo oznaczaj¹ce regu³ê.
C.F. Joseph Pisani de la Gaude w latach 1783-1801 by³ biskupem Vence.
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Lektura dobrych ksi¹¿ek i modlitwa by³y jedynymi rozproszeniami, jakie odci¹ga³y mnie od pilnoci w nauce. Codziennie uczestniczy³em i s³u¿y³em do mszy, równie¿ codziennie odmawia³em
ma³e oficjum ku czci Najwiêtszej Maryi Panny. Z moich pobo¿nych lektur czerpa³em pewien powab dla umartwienia i chocia¿
by³em jeszcze dzieckiem, na³o¿y³em sobie post w ka¿dy pi¹tek,
a w wielkim pocie trzy razy w tygodniu; moi rodzice nie zwracali
na to uwagi. Czêsto na moim przecieradle k³ad³em drewniany dr¹¿ek, a w soboty, aby mieæ pewnoæ, ¿e wczenie wstanê, aby wiêcej czasu spêdziæ w kociele, spa³em po prostu na ziemi na zwyk³ym kocu. Moje zdrowie w ogóle nie ucierpia³o z tego powodu
i ten system zachowywa³em tak d³ugo, jak przebywa³em w Wenecji.
Jeli odwo³ujê siê do tych faktów, to tylko dlatego, aby zwróciæ uwagê, jakie ³aski uprzedzi³y mnie od mojego najbardziej b³ogiego dzieciñstwa oraz jak bardzo muszê siê upokorzyæ, ¿e nie skorzysta³em w nich w najwy¿szym stopniu. Odt¹d datuje siê moje
powo³anie do stanu duchownego, a byæ mo¿e do stanu jeszcze doskonalszego, i z pewnoci¹ gdybymy jeszcze tylko rok d³u¿ej pozostali w Wenecji, poszed³bym z moim wiêtym mistrzem i jego
bratem, który zosta³ kap³anem w zgromadzeniu40, jakie wybrali,
w którym zarówno jeden, jak i drugi umarli w praktykowaniu heroicznej gorliwoci.
To nastawienie, jakie zauwa¿ono we mnie, aby obraæ stan duchowny, sta³o siê tematem pewnej anegdoty, któr¹ chcê opowiedzieæ. Pewnego dnia mój wielebny wujek po przeczytaniu mu rozdzia³u z Nowego Testamentu z jego niewielkiego dzie³a elzewira,
które jeszcze posiadam, powa¿nie mnie zapyta³: Czy to prawda,
Eugeniuszu, ¿e chcesz wst¹piæ do stanu duchownego? — Ale¿ tak,
wujku — odpowiedzia³em mu bez wahania! Moje dziecko, jak¿e
mo¿esz powzi¹æ tak¹ decyzjê? Czy nie wiesz, ¿e jeste jedyn¹ latorol¹ naszej rodziny, która przez to wyganie?. Zdziwiony, ¿e
z ust tak godnego szacunku cz³owieka wysz³a podobna refleksja,
¿ywio³owo odpowiedzia³em: A zatem, mój wujku, czy nie by³by to
wielki zaszczyt dla naszej rodziny, aby zakoñczy³a siê na ksiêdzu?
40
Stowarzyszenie Ojców Wiary powsta³o w 1797 roku w Rzymie. Za cel postawi³o sobie wskrzeszenie choæby w pewien sposób jezuitów, którzy zostali skasowani przez
Klemensa XIV w 1773 roku.
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Mój wujek ¿artowa³. Wzruszony, ¿e trzynastoletnie dziecko odpowiedzia³o mu w ten sposób, ucisn¹³ mnie i pob³ogos³awi³. To
wczesne powo³anie mog³o siê ujawniæ dopiero póniej. Musia³em
przejæ przez inne dowiadczenia. Bylimy w samym rodku emigracji i moje wygnanie trwa³o jeszcze wiele lat”.
Powo³anie Eugeniusza rzeczywicie objawia³o siê dziêki jednoznacznym znakom. Ksi¹dz Barthélemy wspaniale wywi¹zywa³
siê ze zleconych mu obowi¹zków; postara³ siê nie tylko, aby móg³
kontynuowaæ naukê ³aciny, ale m³ode serce swojego ucznia uformowa³ do mi³oci Boga, a jego ducha do poznania wiary. Ile razy
s³yszano, jak Eugeniusz, ju¿ jako kap³an, temu wiêtemu mistrzowi zawdziêcza³ poznanie solidnych fundamentów w tym wzglêdzie. Wykszta³cenie religijne nie ogranicza³o siê jedynie do katechizmu. Tak wiêc Eugeniusz zadziwia³ wszystkich, którzy go znali,
a nastawienie, które zwiastowano od czasów kolegium, rozwinê³o
siê do tego stopnia, ¿e w jego rodzinie zauwa¿ono zdecydowane
d¹¿enie do stanu duchownego. Rzeczywicie widziano, ¿e kiedy
by³ w domu, to chêtnie ubiera³ opoñczê, która by³a podobna do
sutanny; zagiêcia robi³ paskiem, a na g³owie nosi³ kwadratowy beret, przechadza³ siê po du¿ej sali, któr¹ w Wenecji nazywa siê
Il Portico, pobo¿nie czytaj¹c ma³e oficjum ku czci Najwiêtszej
Maryi Panny, które codziennie odmawia³. Czêsto duchow¹ lekturê
czyta³ na g³os na mod³ê kazania; siada³ wówczas na szerokim taborecie, który s³u¿y³ mu za katedrê.
Widzielimy dok³adnoæ, jak¹ przywi¹zywa³ do cotygodniowej
spowiedzi i komunii wiêtej. Od tego czasu tak¿e da³o o sobie znaæ
jego przywi¹zanie do umartwieñ cielesnych, zw³aszcza do postu.
Z ³atwoci¹ udawa³o mu siê przed swoj¹ rodzin¹ i przyjació³mi
ukrywaæ praktyki, którym siê oddawa³. Kiedy nie jad³ obiadu
w domu — a tak by³o najczêciej — rodzice s¹dzili, ¿e zjad³ u Zinellich, Zinelli za uwa¿ali, ¿e zjad³ co u siebie. To przywi¹zanie
Eugeniusza do postu trwa³o a¿ do czasu, kiedy konieczne prace
zmusi³y go do zawieszenia wszystkich nadzwyczajnie na³o¿onych
sobie postów, z wyj¹tkiem pi¹tkowego postu, z którego nigdy nie
zrezygnowa³.
Tymczasem diakon Zinelli, który czêsto lubi³ siê z nim przekomarzaæ, którego dnia dokona³ odkrycia, które go zasmuci³o.
Eugeniusz ust¹pi³ dopiero po d³ugiej dyskusji, na podstawie argu-
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mentów udowodniono mu bowiem, ¿e ten, kto poci przed ustalonym wiekiem, zdobywa mniej zas³ug od tego, który poci, dochowuj¹c pos³uszeñstwa przepisom Kocio³a41. Jego pora¿ka nie odebra³a mu odwagi, wiêt¹ praktykê kontynuowa³ tak jak dawniej.
9) 1795 rok: Wyjazd pani de Mazenod. mieræ kanonika
Charlesa-Auguste-André de Mazenoda
W 1795 roku Eugeniusz móg³ odbyæ krótk¹ podró¿ do Toskanii, aby towarzyszyæ swojej matce, któr¹ sprawy rodzinne wezwa³y do Francji. Do kraju powróci³y ju¿ jego siostra oraz markiza de
Dons ze swoim synem; gdyby matka Eugeniusza przed³u¿y³a swój
pobyt za granic¹, straci³aby wszystkie prawa do maj¹tku ojca. Zatem trzeba by³o, aby nast¹pi³a ta bolesna roz³¹ka. Wraz ze sob¹
zabra³a swoj¹ córkê: Charlotte Césarie Antoinette Eugénie de Mazenod, póniej markizê de Boisgelin.
Podczas podró¿y Eugeniusz pokaza³, czego dokona³a ³aska.
Najpierw zaopatrzy³ siê w du¿y krucyfiks, który zawiesi³ na szyi
na znak wiary oraz publicznego wiadectwa, które zamierza³ o niej
dawaæ, gdyby zasz³a potrzeba. Okazja nadarzy³a siê w pierwszej
gospodzie, w której siê zatrzymali. Chocia¿ krucyfiks Eugeniusz
nosi³ pod marynark¹, by³ on doæ du¿y, aby go nie dostrzec; to sta³o siê przedmiotem g³upich ¿artów ze strony s³u¿¹cych z gospody,
ale Eugeniusz, daleki od zaczerwienienia siê, z prawdziwie
chrzecijañsk¹ odwag¹ odpowiedzia³ tym zuchwalcom, czego ci
niegodziwcy nie spodziewali siê po trzynastoletnim dziecku.
Po przyjedzie do Livorno rodzina na kilka dni zatrzyma³a siê
w tym miecie. Eugeniusz spostrzeg³, ¿e s³u¿¹ca domu, w którym

To powszechne ówczesne przekonanie, wyolbrzymiaj¹ce zas³ugê pos³uszeñstwa.
wiêty Tomasz uwa¿a³ inaczej. W Sumie teologicznej (II-II, kwestia 104, artyku³ 1, adnotacja 3) wskazuje na nastêpuj¹c¹ trudnoæ: Czy¿ s³u¿ba nie jest bardziej zadowalaj¹ca, jeli jest bardziej spontaniczna? Nasze dobre czyny zatem mia³yby mniejsze znaczenie, gdyby by³y spe³niane ze wzglêdu na pos³uszeñstwo, dla których pos³uszeñstwo jest
powinnoci¹. Tomasz odpowiada: To dobrowolnoæ sprawia, ¿e dzia³anie jest zas³uguj¹ce, szacowne i godne uznania. Zatem, kiedy nawet pos³uszeñstwo jest obowi¹zkiem,
jeli wola siê ku niemu sk³ania, zas³uga niczego nie traci, zw³aszcza przed Bogiem, który widzi nie tylko zewnêtrzne dzia³anie, ale wewnêtrzn¹ wolê.
41
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mieszkali, mia³a powa¿ne braki w dziedzinie religii; jego g³ównym
zajêciem by³o wyjanianie tej kobiecie katechizmu, co czyni³ w tak
interesuj¹cy sposób, ¿e z przyjemnoci¹ uczestniczy³a w nich tak¿e pani domu i jak mówi³a, by³o to z wielkim po¿ytkiem dla niej.
Jedn¹ z charakterystycznych cech pobo¿noci Eugeniusza by³a gorliwoæ, która by³a wstêpem do pos³ugi, jak¹ pewnego dnia mia³
spe³niaæ wobec najbardziej opuszczonych dusz.
Oddzielony od swej matki i siostry ze swoim ojcem przyjecha³
do Wenecji, aby kontynuowaæ naukê i obowi¹zki u Zinellich, z którymi mieszka³ a¿ do wyjazdu swojej rodziny do Neapolu.
Rok 1795 przyniós³ kolejn¹ boleæ Eugeniuszowi. W opisie
mowa: mój cioteczny dziadek, czcigodny przyjaciel biskupa de
Belloya i jego wikariusz generalny, by³ tak¿e wikariuszem generalnym s³awnego biskupa de Belzunce, 22 listopada 1795 roku zakoñczy³ swoje wiête ¿ycie. Zosta³ pochowany w kociele St-Sylvestre,
gdzie codziennie odprawia³ Najwiêtsz¹ Ofiarê. W tej kwestii nie
mogê pomin¹æ milczeniem delikatnego postêpowania ksiêdza proboszcza, biskupa Milesiego, który jak ju¿ powiedzia³em, by³ biskupem Vigevano, a w koñcu patriarch¹ Wenecji. Ten sam biskup
Milesi, który wzglêdem mnie ¿ywi³ tak mocne i ojcowskie uczucie, a któremu zawdziêczam wszystko dobro, jakie wywiadczy³ mi
mój wiêty mistrz i czcigodny przyjaciel ksi¹dz Bartolo Zinelli.
Gdy zmar³ mój wujek, mój ojciec wys³a³ mnie do proboszcza, aby
poprosiæ go o zorganizowanie pogrzebu, chc¹c jednoczenie przypomnieæ, ¿e bylimy emigrantami i niezale¿nie od godnoci piastowanej przez mojego wujka, musielimy siê zmieciæ w granicach
najwiêkszej skromnoci. Proboszcz powiedzia³ mi, ¿e to rozumie
i ¿ebymy pozwolili mu dzia³aæ. Rzeczywicie urz¹dzi³ wspania³y
pogrzeb: bractwa, liczni ksiê¿a, najwiêkszego kalibru wiece, najpiêkniejszy katafalk w kociele otoczony ogromn¹ liczb¹ pochodni, wszystko cudowne. Có¿ na to powiedzieæ? Wszystko zosta³o
zrobione na polecenie proboszcza. Ale kiedy trzeba by³o wróciæ
i zapytaæ o cenê za wszystkie te wspania³oci, proboszcz odpowiedzia³ mi, ¿e s³usznie dziel¹c z rodzin¹ najwiêksz¹ ¿a³obê, mia³ siê
za szczêliwego, ¿e dziêki temu wystawnemu pochówkowi tak
wiêtej osobie móg³ oddaæ czeæ, któr¹ by³ jej winny z powodu jej
cnót i godnoci. Uzna³, ¿e w ten sposób spe³ni³ swój obowi¹zek,
i w konsekwencji nic nie zap³acilimy! Oto cz³owiek, którego Bóg
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postawi³ na mojej drodze na tej obcej ziemi, aby dla mnie by³
pierwszym narzêdziem jego mi³osierdzia.
Nie widzia³em go ju¿ wiêcej, jak dopiero w 1811 roku42, gdy
spotkalimy siê w Pary¿u w czasie narodowego synodu, na który
zosta³ powo³any jako biskup Vigevano43. Nasze spotkanie mia³o
miejsce w samym prezbiterium katedry Najwiêtszej Maryi Panny,
w chwili, gdy biskupi udawali siê na swoje miejsca. To by³o wzruszaj¹ce widowisko. Pod nadzorem ksiê¿y Quélena i Sambucy’ego
pe³ni³em funkcjê mistrza ceremonii. Widz¹c nadchodz¹cego biskupa Milesiego, którego wczoraj nie zasta³em u siebie, zaczepi³em
go, przedstawiaj¹c siê po nazwisku. Ten dobry biskup nie posiada³
siê z radoci, odnajduj¹c swoje przybrane dziecko w wieku 28 lat,
które by³o diakonem, i nie zwracaj¹c uwagi na miejsce i okolicznoci, rzuci³ mi siê na szyjê i czule mnie przytuli³. By³em tak samo
wzruszony jak on, ka¿dy pyta³ siê, co to ma byæ. Ach, gdyby mogli to zrozumieæ, to wiêcej ni¿ jeden zmiesza³by swoje ³zy wraz
z naszymi!
Francuzi zbli¿ali siê do Wenecji, trzeba by³o pomyleæ o ucieczce. Bylimy wiadkami nikczemnego i godnego po¿a³owania upadku stoczonej republiki, która w pewnym sensie zawali³a siê na siebie sam¹. Z pewnoci¹ trudno by³o sprzeciwiaæ siê gwiedzie lub,
jak wolicie, geniuszowi Bonapartego, ale przynajmniej trzeba by³o
pokazaæ nieco energii i ze wstydu i uni¿enia nie wychodziæ naprzód, jak to siê czyni44.
Pomiêdzy koñcem tej staro¿ytnej republiki i wejciem Francuzów do miasta nasta³ okres anarchii, która sta³a siê bardzo niebezpiecznym polem konfliktu pomiêdzy oddzia³ami eskawonów45 powracaj¹cych z kontynentu, sk¹d zosta³y wyparte do Wenecji,

B³êdny zapis, w: Missions 1866 w 1810 roku.
Eugeniusz spotka³ go w kociele NMP w Pary¿u podczas sesji rozpoczynaj¹cej
synod narodowy zwo³any wiosn¹ 1811 roku przez Napoleona. Zob. J. Leflon, dz. cyt.,
t. 1, s. 401-406.
44
„Ta jednostronna opinia”, napisa³ J. Leflon (ten¿e, dz. cyt., t. 1, s. 148), „w ogóle nie odpowiada faktom historycznym ani uczuciom biskupa de Mazenoda Dok³adnie ukazuje to, co w tych op³akanych dniach odczuwa³ Eugeniusz”.
45
Oddzia³y najemników z Esklawonii (s³owiañskie oddzia³y ze S³owenii lub Chorwacji w s³u¿bie republiki weneckiej), które Bonaparte wypar³ ze sta³ego l¹du, które zaokrêtowa³y siê, aby powróciæ do swoich posiad³oci. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 153.
42
43
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i patriotami z kraju, którzy w kraju przejmowali wodze w³adzy. Bylimy jedynie obserwatorami tych scen nieporz¹dku, ale oczywicie
moglimy siê staæ ich ofiarami, choæby tylko dlatego, ¿e ten stan
rzeczy trwa³. Mieszkañcy Wenecji z ³atwoci¹ mylili emigrantów
z Francuzami, których bliskoci siê obawiali, a którzy niebawem
ca³kowicie mieli na nich najechaæ. Bóg czuwa³ nad nami i nic siê
nam nie sta³o.
Nie wiem, jak w tak krótkim czasie admira³ Brueys46 znalaz³
siê na Adriatyku. By³em zbyt m³ody, aby o tym wiedzieæ lub pamiêtaæ. Faktem jest, ¿e dobre wspomnienie, jakie zachowa³ o moim
wujku kawalerze, swoim dawnym koledze, oszczêdzi³o nam ¿ycie.
Pewnego dnia zobaczylimy go, jak przybywa w swej admiralskiej
szalupie, puka do naszych drzwi wychodz¹cych na g³ówny kana³.
Dowiedzia³ siê, ¿e mój wujek by³ w Wenecji, i chcia³ go uciskaæ.
To by³o pod koniec dawnej republiki. Odt¹d uwa¿ano nas za podejrzan¹ rodzinê, nie trzeba by³o niczego wiêcej jak tylko dobrej
opinii, któr¹ powziêli tak¿e godni polecenia ludzie, jakimi byli mój
ojciec i wujek, ¿e po czterech latach pobytu w tym miecie mogli
poznaæ, jak zneutralizowaæ z³e efekty, jakie wywo³a³a ta bardzo
przyjacielska, a ju¿ na pewno niepolityczna wizyta admira³a, przyjaciela mojego wujka.
10) wiêta w Wenecji: regaty, wniebowst¹pienie
W moich notatkach znajdujê opis pewnych wi¹t i szczególnych dla Wenecji obchodów, która w tym czasie nie by³a krajem
tak jak inne. Czy co na ten temat powiem? Obawiam siê, poniewa¿ trzeba by³oby to opowiadaæ w wielu dzie³ach, które s¹ dostêpne dla wszystkich.
Najbardziej popularnym widowiskiem w Wenecji s¹ regaty.
Odbywaj¹ siê bardzo rzadko, jedynie przy wielkich okazjach takich
jak przejazd obcego ksiêcia lub z racji jakiego wa¿nego wydarzenia. Regaty to przejazd statków po g³ównym kanale przebiegaj¹cym przez Wenecjê. Gdy tylko data jest znana, wszyscy przygoto46
François-Paul Brueys dAiguilliers (1753-1798) w Missions 1866, s. 133 napisano Brueix. W czasach Bonapartego by³ admira³em francuskiej floty.
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wuj¹ siê, aby uczyniæ je najwspanialszym. Ca³e miasto siê anga¿uje, zewsz¹d przybywaj¹ turyci, zw³aszcza ci, których nazywa siê
mieszkañcami sta³ego l¹du. Do tego stopnia, ¿e dro¿eje ¿ywnoæ,
a wszystkie ulice s¹ zat³oczone od ludzi. Wszystkie balkony domów wychodz¹ce na wielki kana³ s¹ ozdobione, a ka¿dy w³aciciel
za obowi¹zek poczytuje sobie zaprosiæ tylu znajomych, ile mog¹
pomieciæ jego pokoje; wszêdzie oferuje siê napoje ch³odz¹ce, których nie szczêdzi siê w Wenecji. Nap³yw ciekawskich, okna domów wychodz¹cych nie tylko na g³ówny kana³, ale wszystkich
domów, które obojêtnie z której strony maj¹ widok na kana³, ogrom
statków wype³nionych ludmi, którzy do tego stopnia zape³niaj¹
g³ówny kana³ na ca³ej jego d³ugoci, ¿e zostaje jedynie przestrzeñ
na przejazd statków, które musz¹ stan¹æ do wycigu, ogrom tych
ludzi, wi¹teczna atmosfera i powszechna radoæ wywo³uj¹ wra¿enie, z którego nie sposób zdaæ sobie sprawê.
Wycigi odbywaj¹ siê zawsze po kolacji. Pierwszy to wycig
statków o jednym wiole. Te statki s¹ tak lekkie i tak niewielkie,
¿e istnieje niebezpieczeñstwo, aby wprowadziæ na nie inn¹ osobê,
sk¹din¹d nigdy na to siê nie pozwala. Marynarze, którzy nimi dowodz¹, s¹ elegancko ubrani na bia³o w ró¿nokolorowe jedwabne
szarfy. Na dany znak statki wyp³ywaj¹ z wylotu g³ównego kana³u.
Pierwszy, który dobija przed pa³ac Forcari, gdzie znajduje siê
wzniesiona wspania³a staro¿ytna wi¹tynia, zdobywa pierwsze
miejsce w wycigu. Wrêcza siê eleganck¹ flagê, któr¹ z dum¹ wywiesza na swoim ma³ym statku. Drugi otrzymuje tak¿e flagê innego koloru, ale na materiale znajduje siê obraz wini. To ostatnia
nagroda, statki, które potem przybywaj¹, nie otrzymuj¹ nic.
Po pierwszym wycigu nastêpuje drugi. Statki, które staj¹
w szranki, s¹ wypychane przez dwóch wiolarzy ubranych tak
samo jak pierwsi; otrzymuj¹ takie same znaki ich zwyciêstwa
i nagrody proporcjonalne do ich liczby. Nastêpnie odbywa siê wycig statków na cztery oraz na osiem wiose³, które na tych samych
warunkach odnosz¹ zwyciêstwo.
Wycigi koñcz¹ siê owacjami mas ludzi, wiele ma³ych statków,
które znajdowa³y siê na d³ugoci g³ównego kana³ów oraz ma³ych
s¹siednich kana³ów, odsuwaj¹ siê ze wszystkich stron i pokrywaj¹
kana³, zrêcznie go przecinaj¹c. Zwyciêzcy przemierzaj¹ go porodku tej ogromnej liczby barek i pokornie podsuwaj¹ swoje kapelu-
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sze, aby otrzymaæ op³atê, której nikt nie odmawia; tak bardzo tego
typu konkursy zachwycaj¹ w Wenecji! Ta ogromna sk³adka, po³¹czona z nagrodami, która jest im przyznawana nazajutrz, poprawia
los tych dobrych marynarzy, którymi wszyscy siê interesuj¹, poniewa¿ w rzeczywistoci s¹ wspania³ymi ludmi.
Jednym z wielkich wi¹t w Wenecji by³o Wniebowst¹pienie
Pañskie. Niestety, nie chcê mówiæ o wiêtach kocielnych. Minê³o
niezauwa¿one w tym ogromie konkursów odbywaj¹cych siê w stolicy
republiki wszystkich stron, które nazywano sta³ym l¹dem, i w s¹siednich pañstwach, takich jak Mediolan, Ferrare, Bolonia itd. Piêtnacie
pe³nych dni targów powiêconych najwiêkszemu marnotrawstwu.
Miasto do tego stopnia wype³nione obcokrajowcami, ¿e z najwiêksz¹ trudnoci¹ mo¿na poruszaæ siê po ulicach, które naprawdê s¹
bardzo w¹skie.
Plac wiêtego Marka jest zamieniony na co w rodzaju powszechnego bazaru, w pewnym sensie to inny plan na obecnym.
Spaceruje siê pod portykami; sklepy, a zw³aszcza kawiarnie s¹
wspaniale udekorowane; wiele rzêdów krzese³ jest zajêtych przez
turystów, którzy siadaj¹, aby cieszyæ siê widowiskiem, które nawet
oni sami bêd¹ przedstawiaæ. Radoæ maluje siê na twarzach wszystkich, poniewa¿ przybywa siê tutaj jedynie po to, aby siê cieszyæ;
instrumenty swoimi dwiêkami rozbawiaj¹ t³um; Italia wyró¿nia
siê tego typu muzyk¹. Bautes — rodzaj maskaradowych kostiumów
— które w kraju s³u¿¹ za maskê, pod którymi bez zniekszta³cania
twarzy nosi siê kapelusz i jest siê bardziej wolnym, mieszaj¹ siê
w t³umie z eleganckimi strojami modnie ubranych pañ47. Zarówno
jedni, jak i drudzy a¿ do koñca dnia przed³u¿aj¹ swe szalone marnotrawstwo, które utrzymuje siê przez piêtnacie dni, czyli tak d³ugo, jak trwaj¹ targi. Nie potrzebujê dodawaæ, ¿e w tym czasie
otwarte s¹ wszystkie teatry, ¿e kawiarnie nie pustoszej¹ od mê¿czyzn i kobiet, którzy przychodz¹, aby tam wydawaæ swoje pieni¹dze; zabawiaj¹ siê tak¿e w kasynach i wszêdzie w miecie oraz na
wodzie. Kana³ Giudecca oraz g³ówny kana³, brzeg Esklawonii
47
W oryginale s³owo fashionables. Biskup de Mazenod najprawdopodobniej chce
powiedzieæ: modnie ubrane i przyzwyczajone do wygody. We wprowadzeniu zaznaczono, ¿e te s³owa pisa³ w latach 1850-1851. W 1850 roku uda³ siê do Anglii, pozna³ to
s³owo, którym pos³uguje siê raz, mówi¹c o nik³ym duchu zakonnym ojca Dalyego zbyt
przyzwyczajonego do modnego stylu Anglii. Zob. EO I, t. 3, s. 88.
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i zatokê wiêtego Jerzego przecinaj¹ statki i gondole w towarzystwie innych barek wype³nionych muzykami, których instrumenty
rozbrzmiewa³ muzyk¹.
Jakim krajem rozrzutnoci jest wówczas Wenecja! Nie przestanê po tysi¹ckroæ b³ogos³awiæ Pana, ¿e w niedowiadczeniu mojej
m³odoci zachowa³ mnie od tych wszystkich niebezpieczeñstw,
oddaj¹c mnie pod patronuj¹c¹ opiekê rodziny Zinellich i mojego
wiêtego mistrza ksiêdza Bartolo.
Kontynuuj¹ moj¹ opowieæ, tym bardziej ¿e to, co zostaje mi
do powiedzenia, nie bêdzie ju¿ siê odbywaæ w przysz³oci, ta tradycja zanik³a z ówczesn¹ republik¹, która ¿y³a jedynie tradycjami.
Na Dzieñ Wniebowst¹pienia wyznaczono uroczyst¹ ceremoniê
zalubin, aby powiedzieæ w ten sposób, senioratu z morzem. Nie
jestem w stanie powiedzieæ, jakiego okresu siêga ustanowienie tej
specyficznej ceremonii48. Piszê z pamiêci, nie mam pod rêk¹ ¿adnej ksi¹¿ki, aby to sprawdziæ. Najprawdopodobniej datuje siê j¹ na
czas najwiêkszej dominacji Wenecji na morzu, gdy ta republika
wraz z Genu¹ handlowa³a z ca³ym znanym ówczenie wiatem.
Któ¿ odwa¿y³by siê zatem rywalizowaæ z ni¹ o panowanie na morzu, skoro co roku, w dzieñ wniebowst¹pienia, poprzez zalubiny
udowadniano, ¿e morze powinno byæ poddane republice weneckiej,
tak jak ¿ona jest poddana swojemu mê¿owi?
Od rana tego wa¿nego dnia wszyscy mieszkañcy byli poruszeni. By³o komu zaj¹æ siê barkami, gondolami lub innymi statkami,
aby towarzyszyæ „Bucentaure” w jego ma³¿eñskim orszaku. „Bucentaure” ju¿ nie istnieje, zosta³ swego czasu spalony przez Wandali, którzy id¹c po ladach naszych przodków, starali siê niszczyæ
wszystko, co mog³o przypominaæ lepsze czasy. To by³ wspania³y
statek, z³ocony ze wszystkich stron, na pok³adzie pokryty karmazynowym welurem, obszyty wspania³ymi z³otymi lamówkami;
rzeby s¹ tak¿e poz³acane i przedstawiaj¹ ró¿ne atrybuty godzin
i pór roku, bóstw pogañskich oraz innych ornamentów. Wielki
sztandar republiki, skrzydlaty lew wiêtego Marka powiewa na rufie statku i góruje nad namiotem, który senioratowi powinien gwarantowaæ ¿ar s³oñca. Ludzie ze zbrojowni wios³uj¹, a admira³ jest
na kad³ubie. Swoj¹ g³ow¹ rêczy pewnoæ przep³ywu. Dlatego jeli
48

W³oskie wyra¿enie oznaczaj¹ce ceremoniê.
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jest z³a pogoda, czeka siê na inny dzieñ, a¿ pogoda bêdzie pewna.
O wyznaczonej godzinie do¿a w otoczeniu senioratu, dziesiêciu kanoników w kapach i wszystkimi wysokiej rangi urzêdnikami pañstwowymi wychodzi do stóp pa³acu, aby udaæ siê do Piazzetty,
gdzie „Bucentaure” od wczoraj na niego czeka. Gdy ca³y orszak
wszed³ na pok³ad, okrêt majestatycznie wyrusza, aby udaæ siê do
Lido, jednego z otworów, poprzez które morze komunikuje siê
z zatokami i je zaopatruje. W tej chwili wszystkie statki udekorowane flagami pozdrawiaj¹ armatnimi salwami, bij¹ dzwony, niezliczona rzesza wznosi okrzyki owacji, peoty49, gondole, wszystkie
statki wios³owane do woli pokrywaj¹ morze swoimi namiotami. Do
kogo bardziej podobny jest „Bucentaure”, którego mo¿na by porównaæ do olbrzymiej kury otoczonej wieloma pisklêtami. Laguny
przedstawiaj¹ wtenczas wspania³y widok, jedyne widowisko, którego ju¿ wiêcej siê nie zobaczy.
Patriarcha oczekuje na przejazd do¿y na wyspê nazywan¹ Sant’Elena, zamieszkan¹ przez benedyktynów w kongregacji oliwetañskiej. Ci ojcowie powinni mu podaæ kasztany i karafkê wody,
skromny posi³ek, którego patriarcha odmawia, wymawiaj¹c siê, ¿e
ma jeszcze do odprawienia mszê, nie mo¿e przyj¹æ ich uprzejmej
oferty, „Bucentaure” przybywa, patriarcha wchodzi na peotê, aby
udaæ siê mu naprzeciw i mu towarzyszyæ. W pozosta³ej czêci trasy patriarcha b³ogos³awi wodê, która powinna zostaæ wrzucona do
morza.
Przybywszy do Lido, statek opuszcza laguny, a do¿a, wypowiadaj¹c kilka s³ów wyra¿aj¹cych jego najwy¿sz¹ w³adzê oraz
panowanie nad morzem, wrzuca do wody z³oty piercieñ. W tej
chwili wielu marynarzy rzuca siê i rzadko zdarza siê, ¿e nie
chwytaj¹ klejnotu. To chwila radosnych owacji, a tak¿e chwila,
gdy wielu wprawnych nurków rywalizuje o los tej szlachetnej
zdobyczy. „Bucentaure” natychmiast wp³ywa do Lido, a do¿a
w towarzystwie swojego licznego orszaku schodzi, aby uczestniczyæ we mszy w kociele wiêtego Miko³aja. Tê mszê sprawuje
jego ekscelencja patriarcha Wenecji, po niej w takich samych
okolicznociach wraca siê do Wenecji, a do¿a na wielki publicz-
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Peota to po w³osku du¿a gondola.
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ny festyn zaprasza wszystkich, którzy mieli zaszczyt towarzyszyæ
mu w tej ceremonii.
Nie nale¿y s¹dziæ, ¿e z ascensa, bo tak nazywa siê Wniebowst¹pienie, koñcz¹ siê zabawy w Wenecji. W tym kraju jest wiele
karnawa³ów, wieczorów lub lepiej mówi¹c, tañczonych nocy, nocnych przechadzek nazywanych i freschi, serenad, okres brensy i do
tego wszystkiego dobry humor Wenecjan, który zawsze okrasza
wszystkie rozmaite zabawy i z tego ciesz¹cego siê zbyt wielk¹ reputacj¹ kraju czyni miejscem spotkañ wszystkich ludzi, mi³oników
przyjemnoci i rozrzutnoci.
11) Przywi¹zanie do rodziny Zinellich. Ró¿ne fakty:
czu³oæ serca, si³a charakteru
Poród tego szaleñstwa spotykano jednak rodziny, które powstrzymywa³y siê od udzia³u w tych obchodach. Jako przyk³ad
podam rodzinê Zinellich, ale by³o ich niewiele. Tam znajdowano
tradycje prawdziwej pobo¿noci, dawnej prostoty obyczajów, zami³owanie do studium i pracy, ¿yczliw¹ mi³oæ i ³agodne obycie.
W tej atmosferze ¿y³em przez cztery lata — od dwunastego do
szesnastego roku ¿ycia.
Kiedy trzeba by³o wyjechaæ, roz³¹ka by³a okrutna. Kiedy ju¿
przyby³em do Neapolu, ksi¹dz Bartolo napisa³ mi, ¿e pociechê
móg³ znaleæ jedynie przy o³tarzu, gdzie niew¹tpliwie za mnie
sprawowa³ najwiêtsz¹ ofiarê, aby Bóg czuwa³ nad moj¹ m³odoci¹, wystawion¹ na tyle niebezpieczeñstw, z dala od niego i w tak
zdeprawowanym kraju. Ten wiêty kap³an zosta³ wys³uchany, poniewa¿ jakkolwiek pozbawiony jakiejkolwiek pomocy — mogê to
powiedzieæ — dziêki Bogu w Neapolu by³em taki sam jak w Wenecji.
Rozumiemy, jak trudna musia³a byæ roz³¹ka mistrza i ucznia;
dla ucznia, który wszystko zawdziêcza³ ksiêdzu Barthélemy’emu,
do którego tak bardzo by³ przywi¹zany; dla mistrza, który widzia³,
jak odje¿d¿a ten, o którego tak wspania³omylnie od wielu lat siê
troszczy³, który, aby powiedzieæ w ten sposób, ukszta³towa³ go
swoimi rêkami, prowadzi³ i wychowywa³. Trzeba tak¿e powiedzieæ, ¿e potrafi³ wykorzystaæ trud, jaki ten godny mistrz zada³
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sobie, poniewa¿ intelekt Eugeniusza, który rozwija³ siê od najm³odszych lat, pod kierownictwem tego wiêtego kap³ana naby³ zdumiewaj¹cej solidnoci.
Kolejny dowód odnajdujemy w licie, jaki w tym czasie napisa³
do pana Lourdeta, królewskiego cenzora, wys³anego przez króla do
ojców mechitarystów50 do Wenecji, aby pracowaæ nad s³ownikiem
armeñsko-francuskim. Pan Lourdet mia³ okazjê poznaæ Eugeniusza
i z Toskanii, gdzie uda³ siê z zamiarem wyjazdu do Francji, napisa³
do niego przemi³y list, który pokazuje, jak¹ opini¹ cieszy³ siê m³ody, wówczas czternastoletni Eugeniusz.
Normalne relacje, jakie Eugeniusz utrzymywa³ nie tylko ze
swoim mistrzem ksiêdzem Barthélemym, ale tak¿e z jego bratem,
który zosta³ wywiêcony na kap³ana, oraz z wieloma w³oskimi
i francuskimi ksiê¿mi, którzy spotykali siê w domu Zinellich, sprawi³y, ¿e na bie¿¹co ledzi³ wszystkie sprawy Kocio³a. Jego naturalna ciekawoæ oraz zainteresowanie, jakie przejawia³ do poznania nauk kocielnych, sprawi³y, ¿e mia³ doæ szerokie pojêcie
o teologii do tego stopnia, ¿e potrafi³ wyraziæ swoj¹ opiniê nawet
w kwestii ³aski czy s³awnej kwestii czterech artyku³ów51. Mo¿na
o nim powiedzieæ, ¿e od wczesnych lat by³ ultramontanist¹, poniewa¿ w dysputach, które niekiedy mia³y miejsce podczas spotkañ
ksiê¿y francuskich i w³oskich, zawsze stawa³ po stronie tych, których doktryna bardziej satysfakcjonowa³a jego rozs¹dek i ducha.
Biskup de Montagnac52 z Tarbes osobicie z³o¿y³ ho³d wczesnej wiedzy ma³ego teologa. Eugeniusz w swoim ksiêgozbiorze
mia³ ksi¹¿kê Ami de la jeunesse ksiêdza Filassiera, któr¹ czyta³
z wielk¹ przyjemnoci¹, ale kiedy w tym autorze zauwa¿y³ pewien
blichtr podejrzanych doktryn — byæ mo¿e zosta³ uprzedzony przez
swojego wujka, który nie waha³ siê go poinformowaæ, ¿e autor
sk³ania siê ku jansenizmowi — Eugeniusz czu³ siê zobligowany na
pocz¹tku tej ksi¹¿ki napisaæ antyjansenistyczne wyznanie wiary,
aby od jakiegokolwiek zgorszenia zachowaæ tych, którzy to dzie³o
50
Mechitaryci katoliccy zakonnicy armeñscy za³o¿eni przez ojca Pierra Manoug,
nazywanego Mékhitar (1670-1749).
51
Cztery artyku³y: zwiêz³e przedstawienie doktryny gallikañskiej sporz¹dzone
w 1682 roku przez Bossueta. Zob. tekst w: Catholicisme hier, aujourd’hui, demain, Letouzey et Ané, t. 4, kolumna 1737-1738.
52
François de Gain de Montagnac, w latach 1782-1802 biskup Tarbes.
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zauwa¿yli w jego ma³ej bibliotece. Ksi¹dz biskup z Tarbes, pewnego dnia bêd¹c w pokoju Eugeniusza, który wówczas przebywa³
w Neapolu, w co te¿ wierzymy, przez przypadek otworzy³ ksi¹¿kê,
o której mowa, i przeczyta³ z³o¿one przez Eugeniusza wyznanie
wiary. Ten dostojnik by³ do tego stopnia zdziwiony, ¿e nie móg³
uwierzyæ, ¿e to dzie³o jakiego dziecka53.
Nie mo¿emy pomin¹æ milczeniem opieki, jak¹ bo¿a opatrznoæ
okazywa³a wobec Eugeniusza, w miertelnym zagro¿eniu utraty
¿ycia jeszcze podczas pobytu w Wenecji. W pewien letni dzieñ po
kolacji Eugeniusz oddawa³ siê rekreacji przy drzwiach domu; powiedzielimy, ¿e dom znajdowa³ siê przy g³ównym kanale, by³ to
moment przyp³ywu. Nagle najwidoczniej poliznê³a mu siê noga
i oto Eugeniusz wpada do wody — kana³ by³ g³êboki na dziesiêæ
lub dwanacie stóp — w pobli¿u nie by³o nikogo, kto pospieszy³by
mu z najmniejsza pomoc¹; ale jego dobry anio³, który czuwa³ nad
nim, cudownie go ocali³, nie wiedz¹c bowiem jak, wydosta³ siê na
powierzchniê i móg³ uchwyciæ siê stopni, po których ca³y i zdrowy
wróci³ do domu.
Wszystko, co Eugeniusz móg³ opowiedzieæ o tym zdarzeniu,
to fakt, ¿e nie wiedzia³, w jaki sposób wpad³ do wody, ani nawet
jeli wpad³, ale ¿e niew¹tpliwie jakby znalaz³ siê w rodku burzy,
nie wiedz¹c wcale, gdzie by³, czuj¹c straszny huk w g³owie spowodowany wod¹, która dosta³a siê do jego uszu i ust, a otwieraj¹c
oczy na wiat³o, zorientowa³ siê, ¿e jest w wodzie i chce siê uchwyciæ d³ugiej tyczki, któr¹ siê bawi³, i jej siê uchwyci³, aby dotrzeæ
do progu domu.
Wybawiony z tego niebezpieczeñstw nie wiedzia³ w ogóle, co
zrobiæ, aby pokazaæ siê swoim rodzicom mokry od stóp do g³ów;
obawia³ siê, ¿eby matka, któr¹ czule kocha³, nie uleg³a jakiemu
natrêtnemu wra¿eniu. Zanim otworzy³ drzwi swojego pokoju, Eugeniusz uprzedzi³ j¹, ¿e ma jej co ciekawego do pokazania, a kiedy uspokoi³ j¹ t¹ rozmow¹, wówczas siê jej pokaza³. Ten rodek
bezpieczeñstwa, który wiadczy o delikatnoci jego uczuæ, które to
trzynastoletnie dziecko ¿ywi³o wobec swoich rodziców, jego matce oszczêdzi³o bolesnej niespodzianki, która dla niej mog³aby byæ
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zgubna w skutkach w stanie cierpienia, jakie ustawicznie jej towarzyszy³o.
Czu³oæ serca nie umniejsza³a si³y charakteru Eugeniusza; dowodem tego jest nastêpuj¹cy fakt: aby to oceniæ, nale¿y siê jedynie
zastanowiæ, co ka¿dego dnia mo¿e szacunek dla innych oparty na
najsolidniejszych zasadach.
Gdy zosta³ zaproszony na uroczyst¹ kolacjê do ambasadora
Hiszpanii, wszyscy zasiedli do sto³u, nie odmawiaj¹c modlitwy,
któr¹ nazywa siê Benedicte. Eugeniusz widz¹c, ¿e nikt nie spe³ni³
tego obowi¹zku, przez chwilê siê zawaha³. Ten moment zawahania
da³ ka¿demu czas, aby usi¹æ, jedynie Eugeniusz sta³; oczy wszystkich skupi³y siê na nim. Wówczas, dziêki sile, któr¹ w jego wieku
mo¿na nazwaæ heroiczn¹, oburzaj¹c siê wewnêtrznie na swoje zawahanie, bez zmieszania i nie przejmuj¹c siê tym, co powiedz¹,
prze¿egna³ siê i odmówi³ modlitwê.
S³yszano, jak Eugeniusz mówi³, ¿e zawsze, kiedy pokonywa³
ludzki respekt, zawsze wewnêtrznie zosta³ nagrodzony przez Boga.
To czêsto mu siê zdarza³o. Ca³ym sob¹ by³ przywi¹zany do religii,
gardzi³ samym sob¹, jeli choæby przez chwilê móg³ wyprzeæ siê
wiêtych praktyk, zw³aszcza wród tych, którzy nic sobie z tego nie
robili lub wymiewali siê.
12) wiadectwa szacunku wobec m³odego Eugeniusza
Eugeniusza bardzo mocno kochali tak¿e ludzie, z którymi mia³
okazjê siê spotkaæ. Widzielimy dowody mi³oci, jakich nie szczêdzi³ wobec niego biskup Milesi. Ten czcigodny kap³an nie przesta³
okazywaæ mu tych samych uczuæ. Eugeniusz bardzo mocno mu
ufa³, a kiedy nie móg³ pójæ do swojego nadzwyczajnego spowiednika, starego, by³ego jezuity ojca Zauli, mieszkaj¹cego na drugim
koñcu miasta, o spowied, do której przystêpowa³ dok³adnie co
tydzieñ, aby w niedzielê móc przyst¹piæ do komunii, prosi³ biskupa Milesiego.
Biskup Giovanelli54, który w tym czasie by³ patriarch¹ Wenecji, podczas wielu spotkañ okazywa³ mu oznaki dobroci. Chocia¿
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F.-M. Giovanelli, w latach 1776-1800 patriarcha Wenecji.
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by³ niewidomy, lubi³ zachêcaæ Eugeniusza, podoba³o mu siê bowiem jego usposobienie. Chêtnie ukazywa³ go jako narodow¹
dumê. W tej kwestii, czyni¹c aluzjê do imienia Eugeniusz, mówi³
mu, kim by³ wiêty ksi¹¿ê Eugeniusz Sabaudzki, do którego mia³
najwiêksze nabo¿eñstwo, poniewa¿ nosi³ to imiê. Wówczas dziecko g³ono zawo³a³o; st¹d ma³a walka, która wszystkich rozweseli³a
i doprowadzi³a do miechu dobrego patriarchê.
Biskup de Bausset z Fréjus, biskup Pisani de la Gaude z Vence, który zmar³ jako biskup Namur, wiele innych wiêtych osób
równie¿ da³o o nim wiadectwo szczególnego szacunku — rzecz
zdumiewaj¹ca wobec dziecka w tym wieku. Jednak jego pobo¿noæ, w³aciwe postêpowanie, wczesne kszta³cenie dawa³y o sobie
znaæ w ten sposób, ¿e budzi³y powszechn¹ ¿yczliwoæ.
Eugeniusz mia³ szczególnie mocny charakter. Przyzwyczajenie
do ¿ycia z osobami roztropnymi, maj¹cymi wybitne zas³ugi, niemo¿noæ spotkania choæby jednego dziecka lub nauka choæby najmniejszej wiatowej rozrywki od najwczeniejszych lat uformowa³y go do powa¿nych upodobañ i wy¿szego rzêdu mylenia. Temu
wychowaniu zawdziêcza, ¿e w ci¹gu ca³ego swojego ¿ycia zosta³
zachowany od wszystkich s³aboci tak powszechnych poród m³odzie¿y. Jego dusza do tego stopnia by³a przenikniêta mi³oci¹ pewnych cnót, ¿e nawet nabawi³ siê pewnego rodzaju przesadnego dystansu do p³ci przeciwnej55. To silenie wra¿enie z pierwszych lat
¿ycia uchroni³o go od b³êdów, jakimi m³odzi ludzie chwalili siê
w wiecie, chocia¿ najwiêksza wolnoæ i mnogoæ pokus, jakie
spotka³ na swojej drodze, w wiêkszym stopniu mog³y go naraziæ
na jaki wybryk.
W omawianym okresie ¿ycia Eugeniusza, to znaczy w wieku
od dwunastu do szesnastu lat, stronienie od osób p³ci przeciwnej
by³o uwa¿ane za co prymitywnego. Którego dnia pewien francuski szlachcic, widz¹c go, jak wychodzi³ i zadowoli³ siê pozdrowieniem swojej ciotki, pozwoli³ sobie zwróciæ mu uwagê, ¿e nie poca³owa³ jej w rêkê. Zaskoczony t¹ uwag¹ Eugeniusz odpowiedzia³
sucho, ¿e to nie jest w jego zwyczaju. Wobec tego oficer chcia³ naciskaæ i dowieæ mu, ¿e nale¿a³o byæ szarmanckim wobec kobiet,
a poca³owanie w rêkê by³o znakiem uprzejmoci. Duma jego p³ci
55
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w Eugeniuszu wzbudzi³a sprzeciw do tego typu propozycji, zdecydowanie obstawa³ przy tym, ¿e zgadzaj¹c siê na ten zniewiecia³y
zwyczaj, umniejsza³by mêskiej godnoci oraz ¿e nigdy nie zni¿y
siê, aby poca³owaæ kobietê w rêkê. ¯o³nierz widz¹c, ¿e nasz mody
cz³owiek jest tak stanowczy, wycofa³ siê z formowania go do szarmanckich zwyczajów wiata, a ciocia Eugeniusza, która zna³a jego
zasady i charakter, mia³a siê z tej sceny.
Tymczasem nadesz³a chwila opuszczenia Wenecji. Francuzi
zapanowali nad miastem, a obelgi, na jakie zostali wystawieni emigranci, sprawi³y, ¿e dotychczasowy, spokojny pobyt dla rodziców
Eugeniusza sta³ siê bardzo uci¹¿liwy i zdecydowali udaæ siê do
Neapolu. Ta decyzja bardzo mocno zasmuci³a Eugeniusza, który
mia³ zostaæ pozbawiony szczêcia, jakim cieszy³ siê od wielu lat
u boku swojego mistrza ksiêdza Barthélemy Zinellego i jego godnej szacunku rodziny. Nie bez obawy myla³ o zmianie po³o¿enia,
jakie mia³a wywo³aæ przeprowadzka. Z jego licznej rodziny, z któr¹ przyby³ do Wenecji, pozosta³ jedynie jego ojciec i wujek kawaler; stopniowo wyjecha³a jego matka, siostra i ciocia, jego kuzyn
ze strony matki i jego wujek ksi¹dz, aktualny biskup Marsylii. Jego
godny szacunku dziadek zmar³ w Wenecji; wspomnienie tych dobrych rodziców, po³¹czone z myl¹, aby na zawsze opuciæ ksiêdza Zinellego i biskupa Milesiego, których tak serdecznie kocha³,
w jego duszy wzbudzi³a niesamowity ból. Krótko mówi¹c, dla Eugeniusza wyjazd by³ prawdziwym strapieniem. Trzeba by³o jednak
siê z tym pogodziæ. Jego ból dzielili dobrzy przyjaciele z Wenecji,
którzy traktowali Eugeniusza jak w³asne dziecko. Roz³¹ka mia³a
trwaæ ju¿ na zawsze56.
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W tym miejscu koñczy siê pierwsza czêæ tekstu opublikowanego w Missions
1866, s. 109-144.

Wenecja: 1794-1977

Wenecja

Koció³ Swiêtego Sylwestra
w Wenecji

57

58

Dziennik Mazenoda

Bardzo ma³a uliczka pomiêdzy domem Zinellich po lewej
a domem, w którym mieszkali de Mazenodowie po prawej.
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IV  Neapol (1 stycznia 1798-3 stycznia 1799)

13) Podró¿ drog¹ morsk¹ z Wenecji do Manfredonii
W 1795, w roku mierci mojego wujka, najpierw moja ciotka
markiza de Dons i jej syn, a nieco póniej moja matka i moja siostra opuci³y Wenecjê, aby powróciæ do Francji. Zosta³y tam wezwane przez interesy naszych rodzin. Istnia³a nadzieja na uratowanie ich wiana, które mia³o po¿reæ szczêcie emigrantów. Uda³o siê
im, ale za cenê strasznej ofiary roz³¹ki, która mia³ trwaæ siedem lat.
Mój wujek ksi¹dz ze swej strony wyjecha³, aby skorzystaæ z przywileju, aby wszystkim deportowanym kap³anom pozwoliæ powróciæ do swoich krajów57. To by³o krótkie wytchnienie. Niesprawiedliwe prawo z 18 fructidora (dwunastego miesi¹ca francuskiego
kalendarza rewolucyjnego), wnet odwo³ano ten przywilej, i znów
nale¿a³o udaæ siê w drogê na wygnanie, aby nie naraziæ siê na utratê ¿ycia. Tak wiêc, gdy wyjechalimy z Wenecji, by³ tylko mój ojciec, wujek kawaler i ja58. Chcielimy pojechaæ do Neapolu, gdzie
zaprosi³a nas rodzina barona de Talleyranda59, którego szczególnie
poznalimy w Wenecji. Ale zosta³o nam niewiele diamentowego
srebra, które zostawi³a nam nasza dobra matka; nale¿a³o zatem
57
Korzystaj¹c z ustania praw przeciwko ksiê¿om, Fortuné w sierpniu 1797 roku
powróci³ do Aix, aby odzyskaæ czêæ spadku, która mu siê nale¿a³a po jego wujku, kanoniku Karolu Andrzeju zmar³ym w 1795 roku. Ale nowa decyzja z 18 fructidora
(5 wrzenia 1797 roku) anulowa³a odwo³anie praw przeciwko ksiê¿om z czasów Konstytuanty. Fortunatowi grozi³a urzêdowa deportacja na Gujanê. Pospieszy³ siê, aby do³¹czyæ do swoich braci do Neapolu, gdzie przyby³ w lutym 1798 roku. Zob. J. Leflon, dz.
cyt., t. 1, s. 155-156, 169, 171.
58
2 maja 1797 roku Bonaparte wypowiedzia³ wojnê Wenecji. Od 11 maja przewodnicz¹cy de Mazenod postara³ siê o paszporty do Neapolu. Wyjecha³ 11 listopada
wraz ze swoim bratem kawalerem, synkiem oraz s³u¿¹c¹ Nanon. Zob. ten¿e, tam¿e, t. 1,
s. 151-161.
59
Rodzina barona Ludwika M.A. de Talleyranda, genera³a i dyplomaty (1738-1799), w 1788 roku mianowanego ambasadorem Francji w Neapolu. Mia³ dwóch synów: Augusta Ludwika (1770-1832) i Aleksandra (1776-1839), który podczas rewolucji
by³ majorem w armii neapolitañskiej. Baron by³ wujkiem C.M. de Talleyranda-Périgorda (1754-1838), biskupa Autun, który porzuci³ stan duchowny, potem polityk zaanga¿owany w historiê tamtej epoki.
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pomyleæ o najbardziej ekonomicznym rodku transportu; podró¿
drog¹ l¹dow¹ by³a zbyt droga; wobec tego nale¿a³o odbyæ podró¿
drog¹ morsk¹. Ale jaki statek wybralimy? Marn¹ manzere, nazywan¹ tak, gdy¿ s³u¿y do przewozu byd³a (manzi) z Istrii i Dalmacji
do Wenecji. Na tym okropnym statku, czekaj¹c wiele dni w Chioggia, przemierzylimy Adriatyk, aby udaæ siê do Manfredonii, sk¹d,
przemierzaj¹c Italiê, mielimy pop³yn¹æ do Neapolu, od ostrogi do
tego miasta. Ale przez jakie zmienne koleje trzeba nam by³o
przejæ, zanim dotarlimy do portu! Ca³y czas wia³ wiatr i zostalimy w Chioggia, aby oczekiwaæ, a¿ nasza smutna manzere bêdzie
gotowa; w chwili wyjazdu wiatr obróci³ siê w inn¹ stronê i popchn¹³ nas w kierunku Carnaro60, musielimy przep³yn¹æ przez
Istriê, gdzie powinnimy tylko przebywaæ na statku. Uwolniono nas
przed Rovigno, ale nie pozwolono nam wyjæ. Odes³ano nas na lo
Scolio, ma³¹ wyspê na odleg³oæ dwóch karabinów do miasta,
gdzie statki zwyczajnie s¹ poddawane kwarantannie. Rovigno le¿y
60 mil od zatoki zwanej Carnaro, a przeciwne wiatry uniemo¿liwi³y nam jej ominiêcie. Prociej by³o rozluniæ siê w ma³ym niezamieszkanym porcie, w niewielkiej odleg³oci od Pola, gdzie moglimy czekaæ na sprzyjaj¹cy wiatr, który nie zwleka³ siê zerwaæ, ale
nasz kapitan by³ chory, chcia³ szukaæ lekarza; prze¿ylimy solidn¹
burzê w nocy. By³a doæ niebezpieczna, jeli oceniam j¹ po s³owach majtków, us³ysza³em, jak siê skar¿yli, przeklinaj¹c godzinê,
gdy zostalimy zaokrêtowani.
11 listopada wyruszylimy z Wenecji, a 17 listopada 1797 roku
z Chioggii. Inni, a tak¿e i my, spoczywali na tej skale, my gromadzilimy, powiem, prawie nieprawdopodobne historie. Ta wyspa
Scolio by³a zamieszkana tylko przez dobrego szewca, stra¿nika
kaplicy, gdzie mój ojciec wezwa³ kap³ana, aby odprawi³ mszê;
mieszka tam ze swoj¹ ¿on¹ i ma³¹ córk¹, któr¹ uznalimy za urocz¹ z powodu doskona³ego podobieñstwa do mojej siostry, któr¹
odt¹d moglimy nazywaæ nasz¹ ma³¹ Eugénie, poniewa¿ mia³a tylko
dwanacie lat. Oto, co nam opowiedzieli ci dobrzy ludzie podczas
d³ugich godzin znudzenia, jakie musielimy spêdziæ na wyspie.
Krótko przed nami przyjêli osobê, która podawa³a siê za biskupa,
60
Zatoka Carnaro w Istrii, dzisiejsza Chorwacja. W Missions 1866 napisano Carnero, tam¿e, s. 266.
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okazali mu wszelakiego rodzaju wzglêdy, wydawa³o siê im, ¿e na
nie zas³ugiwa³; ale czy uwierzycie w to? Dowiedzielimy siê wówczas, ¿e by³a to przebrana kobieta, która sz³a do Pola, aby szyæ pieluchy.
T¹ rzekom¹ kobiet¹ by³ nie kto inny jak ksi¹dz de Montagnac,
biskup Tarbes. Bardzo go rozmieszy³em, gdy opowiedzia³em mu
tê historiê, ponownie widz¹c go w Neapolu,
Mieszkañcy Rovigno w swych przypuszczeniach kpili sobie
z nieszczêcia. Oto inna cecha. Na tej samej wyspie Scoglio, gdzie
czekalimy, zauwa¿ylimy wspólnotê zakonnic udaj¹c¹ siê do Fiume. W rzeczywistoci by³y to wizytki61, które musia³y opuciæ
Modenê, gdzie osiedli³y siê po opuszczeniu Francji, a miasto Fiume wybra³y, aby schroniæ siê przed kolejnymi szykanami. W³adze
Rovigno wskaza³y im Scoglio, aby tam przez kilka dni wypoczê³y.
Najpierw bylimy oczarowani ich widokiem, udzielilimy im nawet ja³mu¿ny, ale nagle te dobre nastawienie ust¹pi³o miejsca podejrzeniom; przekonalimy siê, ¿e byli to francuscy szpiedzy przebrani za zakonnice i wezwano ich do opuszczenia. Trudno w to
uwierzyæ. Równie¿ ma³a córka szewca, stra¿nik kapliczki, powiedzia³a: Mogê powa¿nie was zapewniæ, ¿e to by³y kobiety, poniewa¿ wszystkie je celowa³am, mia³y tak delikatn¹ skórê na twarzy,
tak delikatn¹, ¿e w tej okolicy nigdy nikt takiej nie mia³.
Wreszcie mój ojciec i wujek zauwa¿yli, ¿e nasz kapitan nie
korzysta³ ze sprzyjaj¹cych wiatrów, dziêki którym móg³ odbiæ od
brzegu, porozmawiali z nim i zmusili go do odp³yniêcia. Przybywszy na wysokoæ Carnaro, znów natrafilimy na przeciwny wiatr,
ale tym razem zawinêlimy do s¹siaduj¹cego z Pola portu, sk¹d
wspaniale widaæ staro¿ytny amfiteatr, który jest poza jego murami.
Po dwóch dniach oczekiwania, przep³ynêlimy przez zatokê, powy¿ej której musielimy wp³yn¹æ do czego, co nazywa siê kana³em,
to znaczy w ramiona morza, które jest pomiêdzy morskimi wybrze¿ami Dalmacji i wielk¹ liczb¹ wysp, które rozci¹gaj¹ siê a¿ do
Zary. Niedogodnoci¹ tej ¿eglugi jest fakt, ¿e mo¿e odbywaæ siê
tylko w ci¹gu dnia, ka¿dego wieczoru trzeba siê zatrzymywaæ, aby
nie rozbiæ siê o wyspê. Kana³ jest tak w¹ski, ¿e w niektórych miejscach niemo¿liwe jest, aby bezporednio przep³ynê³y dwa statki.
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Nic nie by³o w stanie ukoiæ znu¿enia t¹ mêcz¹c¹ podró¿¹.
W niedzielê zatrzymalimy siê przed wiejsk¹ kaplic¹, czym w rodzaju rudery, aby tam uczestniczyæ we mszy. Kap³an, którego mój
ojciec sprowadzi³ z jakiej s¹siedniej wioski, wygl¹da³ jak nêdzarz:
by³ prawie bosy, a podarta sutanna, która go okrywa³a, by³a niczym
pedrille62. S³u¿y³em do mszy, a ksi¹dz by³63 bardzo zadowolony
z ofiary z³o¿onej przez mojego ojca, niew¹tpliwie nieco wiêkszej
ni¿ by³ przyzwyczajony otrzymywaæ. Rzecz godna uwagi, ¿e na
ca³ej czêci tego wybrze¿a nie zobaczylimy ¿adnego mê¿czyzny.
Na stromych ska³ach pracuj¹ kobiety, które trudni¹ siê rolnictwem,
mê¿czyni p³ywaj¹ lub udaj¹ siê bardziej w g³¹b l¹du. Zgodnie
z tym, co siê mówi, nale¿y przypuszczaæ, ¿e w centrum tej okolicy
jest piêknie; ale skoro by³oby urodzajne, czy widzielibymy kobiety, które przychodzi³y i usilnie prosi³y o okruszki po sucharach
znajduj¹ce siê na spodzie torby majtków, aby przygotowaæ zupê dla
ich chorych? Nigdzie nie widzielimy chleba.
Wreszcie po czterdziestu trzech dniach podró¿y przybylimy
do Zary, stolicy Dalmacji. G³ówny austriacki komendant, czytaj¹c
nasze paszporty, zaoferowa³ nam swoj¹ pomoc; mój ojciec zdecydowa³, aby nie schodziæ na l¹d, aby po przybyciu do Manfredonii
nie nara¿aæ siê na odbycie kwarantanny. Po tak d³ugim rejsie bylimy dopiero w po³owie drogi. Na szczêcie wzmóg³ siê64 sprzyjaj¹cy wiatr i moglimy wyp³yn¹æ na pe³ne morze. P³ynêlimy tak
¿wawo, ¿e po dwóch dniach dop³ynêlimy do pla¿y Manfredonii,
gdzie chcielimy zejæ na l¹d. Na szczêcie uniknêlimy algierskich
piratów, którzy grasowali na tym morzu, dziêkowalimy Bogu, ¿e
dotarlimy do l¹du, wówczas dowiedzielimy siê, ¿e pan gubernator nie da³ pozwolenia na nasze zejcie na l¹d. Mój ojciec zrobi³
aferê, i mo¿na powiedzieæ, ¿e wbrew woli gubernatora zeszlimy
na l¹d. W tym smutnym miecie zostalimy przez osiem pe³nych
nocy. By³ to czas Bo¿ego Narodzenia. Pamiêtam, ¿e po pasterce
o pó³nocy, wszystkim do uca³owania podano ma³e Dzieci¹tko Jezus; uca³owa³em je tak jak inni, nie powiem, ¿e z wiêksz¹ pobo¿noci¹, ale z wiêkszym szacunkiem, panowa³ bowiem straszny t³ok.
Pédrille lub pedrilha: prowansalskie s³owo oznaczaj¹ce ³achmany.
W oryginale s’en alla  oddali³ siê, poszed³.
64
Fraîchir w ujêciu marynarskim: wzmóg³ siê.
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Kanonicy odprawiali nabo¿eñstwo w mitrach, nie dodawa³o im to
wiêkszej godnoci, co s¹dzê po tym, którego widzia³em odprawiaj¹cego nabo¿eñstwo w katedrze. Nie wiem, czy wra¿enie, które odczuwa³em w tej materii, pozostawi³o we mnie kilka niemi³ych
uprzedzeñ, ale nigdy nie mog³em siê zgodziæ z tym przywilejem
nadanym wielu kapitu³om w Italii i gdzie indziej. Ogólnie wszelkie przyw³aszczanie sobie szat zarezerwowanych biskupom nie
bardzo upiêksza kanoników, w konsekwencji wiadomo bowiem, ¿e
s¹ jedynie zwyk³ymi kap³anami, a swoimi ornamentami, które zosta³y wprowadzone jednak tylko po to, aby w ich oczach ukazaæ
wielk¹ i wznios³¹ godnoæ biskupi¹, staraj¹ siê zdobyæ wzglêdy
ludu.
Po wiêtach, przeje¿d¿aj¹c przez Foggiê, Ariano i Avellino,
wyruszylimy do Neapolu. Foggia jest znana ze mierci Karola I
dAnjou. Tam zauwa¿ylimy ogromne magazyny zbo¿a zrobione
pod ziemi¹. Po³o¿one na górze Ariano, przypomnia³o nam o tytule,
jaki niegdy nosili Sabranowie, hrabiowie Ariano za panowania
ksi¹¿¹t Anjou, jedna z najznakomitszych rodzin w Prowansji, z któr¹ bylimy zwi¹zani. Avelino le¿¹ce w okolicy pokrytej orzechami
laskowymi, nazywanymi po w³osku avellane, sk¹d niew¹tpliwie
miejscowoæ wziê³a swoj¹ nazwê, jest znane jako ojczyzna wiêtego Andrzeja Avelino z zakonu teatynów65. Wszêdzie w kraju, który przemierzalimy, podziwialimy piêkno wegetacji, ziemia jest
uprawiana a¿ po najwy¿sze szczyty gór. Wieczorem 1 stycznia
1798 roku dotarlimy do Neapolu. Z Wenecji wyruszylimy 11 listopada. Zakoñczylimy zatem trwaj¹c¹ piêædziesi¹t jeden dni podró¿. Nasze wejcie przez Capouane nie mia³o nic z triumfu. Zostalimy ciniêci do ¿a³osnego powozu, który z pewnoci¹ przyku³
uwagê przechodz¹cych, i zgodnie wysiedlimy w hotelu. By³ to
hotel Czerwony Kapelusz, ale nie by³ to kapelusz kardynalski.
Oto zatem jestem w Neapolu, aby tam pozostaæ jeden rok.
W ten sposób spe³ni³a siê przepowiednia genera³a Baraguaya d’Hilliersa, któr¹ powiedzia³ mojemu ojcu, gdy podpisywa³ nasz paszport66: „Co bêdziecie robiæ w Neapolu? Za rok tam bêdziemy”.
65
Zakon za³o¿ony w 1524 roku przez Kajetana de Thienne i Piotra Caraffa, póniejszego papie¿a Paw³a IV.
66
W Missions 1866 napisano Baraguey, tam¿e, s. 269.
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To ten sam genera³, który po przybyciu do Wenecji tymczasowo by³ komendantem francuskich oddzia³ów, wezwa³ do siebie
emigrantów, aby im udzieliæ ostrego napomnienia, ale niew¹tpliwie, aby ich nie oniemieliæ. Po tych oficjalnych i doæ stanowczych s³owach pochyli³ siê w kierunku ucha mojego ojca i zupe³nie po cichu mu powiedzia³: „Jeli mogê siê wam do czego przydaæ, proszê, aby siê pan do mnie zwróci³”.
Absolutnie nie sporz¹dzam tych notatek po to, aby opisaæ kraj,
który przemierza³em, ale jedynie po to, aby w pewnym sensie odtworzyæ plan mojej podró¿y i wspomnienie wydarzeñ, które dotknê³y mnie i moich najbli¿szych. Tak wiêc, tak samo jak mówi¹c
o Wenecji, nie wspomnia³em o ¿adnym z kocio³ów, piêknych pa³aców i niezliczonych obrazów znakomitych mistrzów szko³y weneckiej, które obcokrajowcy przyje¿d¿aj¹ podziwiaæ, tak samo
o pobycie w Palermo nie powiem nic o tym wszystkim, o czym
z uzasadnionym entuzjazmem mówi¹ wszyscy autorzy pisz¹cy
o tym miecie i jego okolicach.
14) Smutna monotonia ¿ycia Eugeniusza w Neapolu.
Obecnoæ Anglików
Eugeniusz smutnie spêdzi³ ca³y rok w Neapolu. Publikujemy
zachowane listy ksiêdza Barthélemy’ego Zinellego do swojego drogiego ucznia, który z wielkim trudem znosi³ ¿ycie w oddaleniu od
tak dobrego mistrza. Jego ¿ycie w tej stolicy by³o bardzo samotne,
nie chcia³ w ogóle zawieraæ ¿adnych znajomoci. Na podstawie
przytoczonych listów mo¿na s¹dziæ, ¿e z doæ wielk¹ gorliwoci¹
oddawa³ siê nauce, spowiednika wybra³ sporód ojców z Santa
Maria in Portico, domu zakonnego po³o¿onego obok tego, w którym mieszka³ z rodzin¹ i markizem de Sabranem, przyjacielem
swojego ojca. Jedyn¹ rozrywk¹, której siê oddawa³, by³o towarzyszenie swojemu ojcu, wujkowi i markizowi de Sabranowi w podró¿y do barona de Talleyradna, by³ego ambasadora Francji, gdzie
udawali siê, aby zwyczajowo spêdzaæ wieczory. To towarzystwo
powa¿nych osób nie mog³o byæ zbyt rozweselaj¹ce dla m³odego,
szesnastoletniego mê¿czyzny, ale przynajmniej chroni³o jego m³odoæ przed wieloma niebezpieczeñstwami.
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Gdy chodzi o sferê duchow¹ podczas ca³ego okresu spêdzonego przez Eugeniusza w Neapolu, nie wiemy nic, poza tym, ¿e nieco wstydzi³ siê pokazaæ, ¿e jest chrzecijaninem. Du¿y ch³opiec
i przystojny m³odzieniec, jakim by³, nie ba³ siê codziennie iæ, aby
swojemu wujkowi, wówczas biskupowi Marsylii, s³u¿yæ do mszy.
Mój pobyt w Neapolu, kontynuuje relacjê, by³ dla mnie przygnêbiaj¹cym rokiem najsmutniejszej monotonii. Nie mia³em ju¿
moich dobrych przyjació³ Zinellich, nie mia³em ju¿ obowi¹zkowego zajêcia, relacji odpowiadaj¹cych moim gustom i upodobaniom.
Mogê powiedzieæ, ¿e marnowa³em mój czas. Czy to by³a moja
wina? Nie s¹dzê. Przez trzy miesi¹ce uczy³em siê niemieckiego.
W tak krótkim czasie zrobi³em tak wielkie postêpy w tym trudnym
jêzyku, ¿e mój nauczyciel dawa³ mi nadziejê, i¿ wnet go opanujê;
ale zachorowa³ i zmar³, a z nim i moja nauka. To by³ podoficer na
s³u¿bie króla Neapolu. Z pewnoci¹ nieco siê tym cieszy³. Bieda
emigracji uniemo¿liwi³a mojemu ojcu znalezienie dla mnie nowego nauczyciela; trzeba by³o uzbroiæ siê w cierpliwoæ. Przez ca³e
moje ¿ycie ¿a³owa³em, ¿e nie mo¿na by³o wesprzeæ moich zdolnoci, jak¹ wówczas mia³em do jêzyków i poprawnego wys³awiania
siê. Zrobi³bym wiêcej dobra w mojej pos³udze. Co za smutna egzystencja dla szesnastoletniego m³odzieñca, aby nie mieæ nic do
zrobienia, aby nie wiedzieæ, czym siê zaj¹æ, aby kogokolwiek poznaæ, nie mog¹c niczego zobaczyæ poza kocio³em, gdzie chodzi³em, aby mojemu wujkowi s³u¿yæ do mszy wiêtej! To t³umaczy
smutne po³o¿enie, jakie odcisnê³o na nas tyle lat emigracji. Trzeba
by³o oszczêdnie gospodarowaæ zarówno pieniêdzmi, jak i diamentami mojej matki, które mielimy na prze¿ycie. St¹d ¿adnego nauczyciela. By³em zbyt m³ody, aby mnie zostawiæ samego w takim
miecie jak Neapol. Mój ojciec i wujkowie byli tak ma³o ciekawi,
¿e po rocznym pobycie opucili Neapol, nie widz¹c i nie zwiedzaj¹c niczego w jego okolicach. Wieczory spêdzalimy u barona de
Talleyranda, gdzie gromadzi³o siê kilku znajomych tego by³ego
ambasadora, a ca³¹ moj¹ rozrywk¹, nie nale¿a³em do grupy whista67, a tak¿e mojego ojca by³y krótkie rozmowy lub s³uchanie rozmów innych. W tej kwestii opowiem o pewnej cesze, która nie
przyniesie zaszczytu mojej pokorze. Pewnego wieczoru d³ugo ga67

Whist: gra w karty, poprzednik bryd¿a.
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wêdzi³em z pewnym markizem, którego rodzina utrzymywa³a, ¿e
siêga do wiêtego Januarego. Ten pan, z pewnoci¹ z racji zainteresowania, jakie wzbudza m³odoæ, gdy rozs¹dnie przemawia, wydawa³ siê oczarowany moj¹ rozmow¹. Mniej wiêcej w tym sensie
odezwa³ siê do mojego ojca, który mu odpowiedzia³: „Nie domyla siê pan, jak m³ody jest mój syn, ma tylko szesnacie lat, skoro
uchodzi pan za tak szczêliwego”. Markiz Aoleta by³ zbyt uprzejmy, aby nie odpowiedzieæ komplementem. Ale przypominam sobie — mówiê to ku mojemu zawstydzeniu — ¿e by³em bardzo niezadowolony z poufnoci, jak¹ ma³a ojcowska pycha w³anie
wzbudzi³a w moim ojcu i tego wieczoru odwa¿y³em siê mu powiedzieæ, ¿e odt¹d nie uwa¿ano mnie ju¿ za dziecko, którego s³owami
siê gardzi.
Nie jest niczym zdumiewaj¹cym, ¿e mylono siê co do mojego
wieku; jakkolwiek m³ody mia³em ju¿ wzrost i sylwetkê dwudziestoletniego mê¿czyzny i zwyczaj przebywania jedynie z rozs¹dnymi ludmi dawa³ mi jak¹ pewnoæ i nieco przedwczesny zdrowy
rozs¹dek. Dowiod³em tego wieczorem w tym samym domu, gdzie
by³em zmuszony ukazaæ ma³o stosowne opinie i niew³aciwe ¿arty
pewnego kanonika z Pary¿a, który namiewa³ siê, ¿e papie¿ poleci³ odprawiæ w Rzymie modlitewne Triduum, aby broniæ siê przed
inwazj¹ Francuzów zamiast zaj¹æ siê stworzeniem dobrych oddzia³ów. By³em najm³odszy w towarzystwie, musia³em milczeæ i zadowoliæ siê cich¹ dezaprobat¹ g³upiej refleksji kanonika, ale daleki
od podejmowania w¹tku, który uzna³em za niegodny, widz¹c, ¿e
wielu z tych, którzy go s³uchali, mieje siê i zdaje siê z nim zgadzaæ, nie mog³em siebie powstrzymaæ i nie zwracaj¹c uwagi na
ludzki szacunek, zabra³em g³os, aby potêpiæ tak niestosowne refleksje. Moja odpowied by³a widocznie na miejscu, nazajutrz bowiem
pan hrabia de Chastellux68, honorowy kawaler pani Victoire de
France, który by³ obecny, zda³ w Caserta relacjê pani de France69,
chwal¹c m³odego de Mazenoda, który mówi³ lepiej ni¿ stary kano68
H.G. César de Chastellux, urzêdnik Ludwika XVIII w Neapolu. Zob. J. Leflon,
dz. cyt., t. I, s. 204. W Palermo bêdzie chodzi³ do tej rodziny, ich syn César-Laurent
urodzony w 1780 roku bêdzie jego przyjacielem. Tam¿e, s. 82.
69
Damy Francji: tak wówczas nazywano córki rodziny królewskiej. Eugeniusz
wskazuje na Wiktoriê i Adelajdê, córki króla Ludwika XV, które podczas rewolucji
wyemigrowa³y do Italii.
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nik i grzecznie przywo³a³ go do porz¹dku. Któ¿ by wówczas powiedzia³, ¿e jedna z córek tego godnego szacunku szlachcica bêdzie teciow¹ mojej siostrzenicy! W tym towarzystwie spotka³em
tak¿e hrabiego Rogera de Damasa, genera³a na s³u¿bie króla Neapolu. Moja siostrzenica wysz³a za jego syna. Przypomina mi, ¿e
go ucisn¹³em, kiedy wyruszy³, aby stan¹æ na czele swojej dywizji; ale ani on, ani ja nie mylelimy, ¿e nadejdzie taki dzieñ, kiedy
nasza krew pomiesza siê dziêki ma³¿eñstwu, w wyniku którego
moja siostrzenica zostanie ¿on¹ jego jedynego syna, wnuków i siostrzeñców. Póniej hrabia polubi pani¹ Pauline de Chastelleux,
której syn polubi moj¹ siostrzenicê Césarie de Boisgelin70. Czym
zabawnym by³oby czytaæ w bo¿ych zamys³ach, skoro raczy³ je nam
objawiæ w przysz³oci. W tym czasie ta przysz³oæ nie by³a zbyt
weso³a. Jeli hrabia Roger de Damas wst¹pi³ do armii, to znaczy,
¿e zbli¿ali siê Francuzi, w rzeczywistoci nie wahali siê zaj¹æ
wszystkiego — Pañstwa Kocielnego, któremu na pomoc pospieszy³, i Królestwa Neapolu, które niebawem trzeba by³o opuciæ
przed zbli¿aj¹cymi siê zwyciêskimi oddzia³ami.
Zanim opowiem o tej katastrofie, wspomnê nieco o mojej podró¿y na Wezuwiusza i o wa¿nym wydarzeniu, jakie mia³o miejsce
w tym samym 1789 roku. Chcê powiedzieæ o s³ynnej bitwie pod
Aboukirem71 (3 sierpnia 1789), gdzie armia francuska ponios³a pora¿kê, z której siê ju¿ nie podnios³a. Gdy wiadomoæ dotar³a do
Neapolu, mój wujek kawaler, zmar³y w stopniu kontradmira³a, który by³ wytwornym oficerem marynarki, nie chcia³ w to uwierzyæ.
Na podstawie wiedzy, która stanowi³a jego zawód, twierdzi³, ¿e
niemo¿liwe by³o, aby jaki admira³ zakotwiczy³ statek w taki sposób, ¿e zostawi³ przejcie pomiêdzy l¹dem a statkami. Nie wiem,
jaki inny powód poda³, aby dowieæ nieprawdziwoci opisu, który
jednak zewsz¹d dochodzi³. Angielskie poselstwo triumfowa³o;
wówczas by³ to kawaler Hamilton72, który by³ ministrem, i jego
¿ona, której historii nie muszê przytaczaæ, fanatyzm popycha³ j¹
bowiem do przesady. Swoj¹ g³owê przyozdobi³a z³ot¹ kotwic¹
70
To ma³¿eñstwo 16 lipca 1845 roku w Albano ko³o Rzymu celebrowa³ biskup de
Mazenod.
71
Bitwa morska na pó³nocnym wschodzie egipskiej Aleksandrii, gdzie angielski
admira³ Nelson zniszczy³ flotê francusk¹ dowodzon¹ przez Bruyesa.
72
Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 219-220.
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przymocowan¹ wst¹¿kami, na której widnia³y nazwiska wszystkich
kapitanów statków; ca³y jej ubiór by³ w barwach narodowych.
Wymaga³a, aby wszystkie francuskie damy nale¿¹ce do rodzin
emigranckich z Tulonu, które otrzymywa³y wsparcie od Anglii,
równie¿ na swoich ubraniach nosi³y oznaki odniesionego zwyciêstwa. W siedzibie ministra wydano ucztê. Nie wiem, czy Neapolitañczycy szczerze dzielili tê wielk¹ radoæ, gdy chodzi o nas, nie
mielimy za¿y³ych stosunków z angielskim poselstwem; szczerze
powiem, bylimy bardziej upokorzeni ni¿ zadowoleni. Nieco póniej nie bardzo wzruszy³ nas widok s³awnego admira³a Nelsona,
który przyby³ do Neapolu, aby zebraæ owacje od swoich pobratymców. Widzielimy go z bliska w Neapolu, u ambasadora Rosji,
gdzie przyby³ z powodu pani Hamilton, aby zagraæ w czterdzieci
jeden73 gwinei, które z ³atwoci¹ straci³, a my moglimy s¹dziæ, ¿e
skoro by³ s³awnym marynarzem, z którym nikt nie móg³ rywalizowaæ, nie by³ ani przystojny, ani zbyt uprzejmy. Jego sylwetka by³a
jak najbardziej pospolita.
15) Wyprawa na Wezuwiusza
Czy powiem o Neapolu co, czego nie przeczyta siê we
wszystkich drukowanych przewodnikach? Nie potrzeba wspominaæ
o piêknie tego miejsca, o wielkoci miasta i liczbie mieszkañców,
o obyczajach i charakterze tego bardzo znanego ludu. Nie d¹¿ê do
pisania historii ani do u³o¿enia nowego przewodnika. Po prostu dla
rozweselania moich przyjació³, którzy wyjawili pragnienie, aby
poznaæ wydarzenia z mojego wygnania, opisujê kilka osobistych
spostrze¿eñ i nie maj¹ innego znaczenia, jak tylko pragnienie
wzmocnienia przyjani, jak¹ mnie otaczaj¹. Bêd¹ siê litowali nad
tym rokiem mojej m³odoci, który tak smutno min¹³ w Neapolu.
Dziêki osiad³emu trybowi ¿ycia moich rodziców i zbyt wielkiej trosce, jak¹ mieli o moje zdrowie, podobnie jak oni wyjecha³em
z Neapolu, nic nie zobaczywszy ani w miecie, ani w okolicy, gdyby nie pewien emigrant z naszego otoczenia, kawaler, pan de Ga73
Najprawdopodobniej gra w karty. S³owniki francuskie i w³oskie nie wspominaj¹
o tym wyra¿eniu.
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lembert74, z którym po³¹czy³a mnie przyjañ, szacunek i wdziêcznoæ, ub³aga³ mojego ojca, abym by³ jego towarzyszem podczas
kilku wycieczek, jakie zamierza³ odbyæ w okolicy. Ale kiedy zapowiedzia³, ¿e rozpoczniemy od Wezuwiusza, o ma³o co pozwolenie
nie zosta³o wycofane, tak bardzo urojono sobie, ¿e ta podró¿ jest
niebezpieczna, a moim drogim rodzicom z pewnoci¹ przypomina³a los Empedoklesa. Jednak zaufa³em kawalerowi; ale mój wujek
ksi¹dz uspokoi³ siê tylko wówczas, gdy poszed³ za mnie odprawiæ
mszê, do której tego dnia nie mog³em mu s³u¿yæ, wyjazd by³ bardzo bowiem wczenie rano.
W wyznaczony dzieñ pan de Galembert przyby³ po mnie i pod¹¿ylimy w stronê Wezuwiusza, który w ogóle nie by³ grony. A¿
do Résina jechalimy ralesse, ma³ym powozem, a tam wsiedlimy
do innego nazywanego cicerone, nazwy bardzo niew³aciwie nadanej gadatliwym przewodnikom, których zamierza siê przyrównaæ
do wielkiego rzymskiego mówcy, niesprawiedliwe porównanie,
które zmierza do udowodnienia, i¿ ten ksi¹¿ê piêknej wymowy
mówi wiêcej ni¿ trzeba i jest jedynie patronem gadu³ów. Natychmiast wyruszylimy w drogê, a kierowani przez naszego przewodnika, odwa¿nie wspinalimy siê a¿ na sam szczyt góry, a ile¿ kosztuje, aby siê tam dostaæ! Najpierw trzeba pokonaæ d³ugi odcinek
ca³kowicie naje¿ony ostr¹ i nieregularn¹ law¹, po której mo¿na
poruszaæ siê jedynie niepewnym krokiem. Kiedy pokona³o siê te
ostre fale75, pod nogami natrafia siê na ostre sto¿ki, które w pewnym sensie trzeba przeskakiwaæ, czyni¹c jeden krok naprzód a dwa
do ty³u, tak bardzo ten popió³, którym jest siê pokrytym od stóp do
g³ów, jest liski. Niezale¿nie od tego, jaki by³by nasz zapa³, trzeba
by³o poddaæ siê zmêczeniu i w po³owie sto¿ka ociekaj¹cy potem
i wyczerpani po³o¿ylimy siê na popiele, aby nieco odpocz¹æ. Po¿era³o nas pragnienie, oczywicie przekonani, ¿e nas dopadnie, wyje¿d¿aj¹c z Neapolu, zgodzilimy siê z uwag¹ mojego wujka, który
nas zmusza³, abymy do kieszeni wziêli pomarañcze. Nigdy owoc
nie wydawa³ siê cudowniejszy; orzewiaj¹c nasze podniebienia,
przywróci³ nam zdolnoæ mówienia i si³ê, aby kontynuowaæ nasz¹
74
Gaspard de Bodin de Galembert by³ nauczycielem synów ksiêcia de Cannizzaro
w Palermo. W tej rodzinie Eugeniusz zosta³ przyjêty jak syn. Zob. J. Leflon, dz. cyt.,
t. 1, s. 207 i n.
75
Ostre i k³uj¹ce fale.
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trudn¹ drogê na szczyt. W tej chwili nic nie wydawa³o siê dla mnie
mieszniejsze ni¿ mora³, jaki chcia³ wyci¹gn¹æ mój towarzysz drogi. Po¿eraj¹c swoj¹ pomarañczê, powa¿nie mówi³ mi, jak dobrze
by³oby umieæ znosiæ g³ód i pragnienie. Zgodzi³em siê z nim, dziêkuj¹c Bogu i mojemu dobremu wujkowi, ¿e obdarzy³ mnie zdolnoci¹ s³uchania i rozumienia lekcji, któr¹ z pewnoci¹ nie rozkoszowalibymy siê w sytuacji, gdybymy wczeniej, dziêki s³odyczy
naszych owoców, nie odzyskali naszych si³. Tymczasem trzeba
by³o kontynuowaæ nasz¹ podró¿. Ten postój przywróci³ nam si³ê.
Z pewnym wysi³kiem wreszcie dotarlimy na szczyt góry, to znaczy do du¿ego krateru, który ca³kowicie go zwieñcza. Ta ogromna
wnêka, która na oko mierzy tysi¹c w obwodzie, ma niezmierzon¹
g³êbokoæ. Nie wypowiadam siê, jak tam dotarli ci, którzy utrzymuj¹, ¿e tam zeszli. Jeli mówi¹ prawdê, to uwa¿am, ¿e nie bardzo
zag³êbili siê w tê przepaæ, sk¹d ci¹gle wydobywa siê dym, niew¹tpliwe w niewielkiej iloci, ale niemniej jednak nieco, od podnó¿a
góry bowiem, od morza i ze wszystkich stron widaæ, jak siê wznosi powy¿ej krateru jako znak podziemnego, zasilaj¹cego go ognia.
Podczas erupcji w czerwcu 1794 roku czubek sto¿ka góry zrobi³ miejsce tej ogromnej przepaci. Wchodz¹c, zobaczylimy tê
czêæ góry, sk¹d wydobywa³a siê lawa w czasie tej erupcji. To na
tym zboczu na wiat³o dzienne wychodzi przez o wiele mniejszy
wylot ni¿ sam g³ówny krater znajduj¹cy siê na samym wierzcho³ku Wezuwiusza. Ziemia, po której chodzilimy na brzegi tej kolejnej przepaci, by³a ciep³a, ale w ogóle nie widzielimy dymu
wydobywaj¹cego siê z do³u, którego g³êbokoci nasze oko nie by³o
w stanie zmierzyæ. Chcia³em tam rzuciæ kamieñ, ale wyrywaj¹c go
z pod³o¿a, by³em oczarowany piêknem tego rodzaju minera³u, który by³ dla mnie jak sk³adaj¹cy siê z lawy, siarki, kryszta³u i wapna
kalafior. Starannie go zachowa³em, tym bardziej ¿e brat eremita,
którego nieco póniej odwiedzilimy, przyzna³, ¿e nigdy nie widzia³ nic tak piêknego, i podarowa³by mi ca³¹ kolekcjê swoich kamieni, gdybym mu tylko go odda³. Nie chcia³em nic robiæ; ale ten
ciekawy kamieñ zagin¹³ podczas jednej z naszych przeprowadzek.
Zejcie ze szczytu by³o szybsze ni¿ wejcie, zajê³o nam kwadrans mniej ni¿ ponad godzinne okrutne wspinanie. Nie trzeba by³o
jednak próbowaæ, jak to uczyni³em, aby dojæ tam wczeniej. Zgodnie ze wskazówk¹ naszego przewodnika, schodz¹c, wystarczy³o
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lizgaæ siê na piêtach, staraj¹c siê zachowaæ równowagê. Aby unikn¹æ potr¹cenia mojego towarzysza podró¿y, który lizga³ siê przede
mn¹, id¹c, chcia³em zejæ po odnodze, ale uniesiony moimi popêdami, nie mog³em siê ju¿ bardziej powstrzymaæ; mia³em wystarczaj¹co rozs¹dku, aby zrozumieæ, ¿e spadnê na lawê, któr¹ napotkam od razu, jak skoñczy siê popió³ i bez dodatkowego zawahania,
ku wielkiemu przera¿eniu mojego towarzysza pozwoli³em sobie
upaæ na popió³, nie wyrz¹dzaj¹c sobie najmniejszej szkody. Aby
odpocz¹æ, nasz przewodnik poprowadzi³ nas przez ma³¹ dolinê
miêdzy Somm¹ a Wezuwiuszem, ku mieszkaniu eremity, który jest
przygotowany na odwiedziny podró¿ników, którym oferuje wino,
a ci, którzy je pij¹, uwa¿aj¹ je za dobre; za zgotowan¹ gocinê odwdziêcza siê ofiar¹, której eremita nie domaga siê, ale z wdziêcznoci¹ j¹ przyjmuje. Wnet bylimy w Neapolu, gdzie bardzo chêtnie wracaj¹cego zobaczyli mnie moi rodzice.
16) Zwiedzanie Pozzuoli, Portici, Herkulanum, Pompejów
i Caserty
Po tej pomylnej wyprawie niebawem wyruszylimy w kolejn¹. Tym razem nie skierowalimy naszych kroków ku Pouzzoles76.
Wyruszylimy pieszo wczenie rano i do Pouzzoles dotarlimy
o doæ dobrej godzinie be¿ wiêkszego zmêczenia. Pan de Galembert by³ wytrwa³ym piechurem, a ja by³em zbyt m³ody, aby mu dotrzymaæ kroku. Zwiedzilimy katedrê, która skrywa godne uwagi
antyki, takie jak dobrze zachowane coko³y. Zwiedzilimy tak¿e
podziemia, gdzie wiêty January zosta³ podrzucony dzikim zwierzêtom, które go nie po¿ar³y. Stamt¹d udalimy siê do s³ynnej wi¹tyni Serapisa, któr¹ opisuj¹ autorzy i przez Solfatara powrócilimy
do Neapolu. To wygas³y wulkan, którego podró¿nicy nie zapominaj¹ zwiedziæ. Miejsce jest puste i niezamieszkane. Na równinie
po³o¿onej na szczycie tej niewielkiej góry znajduje siê fabryka siarki, która s³u¿y za latarniê podró¿nikowi chc¹cemu zejæ do wyrobionego szybu, aby wydobyæ tej¿e siarki, ale chocia¿ popycha nas
ciekawoæ, nie zjedziemy dalej w te podziemia. Zaledwie jak ze76

Pozzuoli  ma³y port w Zatoce Neapolitañskiej.
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sz³o siê kilka stopni, jest siê zmuszonym natychmiast wyjæ, aby
siê nie udusiæ. Wykona³em tê niechybn¹ próbê i pomimo krzyków
przewodnika chcia³em zejæ kilka stopni ni¿ej, ni¿ by³o to dozwolone, niewiele brakowa³o, abym tam zosta³. W jednej chwili obla³em siê nadzwyczajnym potem, do tego stopnia le siê czu³em,
z trudem wybieg³em, aby zaczerpn¹æ powietrza i znieæ besztanie
nieugiêtego przewodnika. Powiedziano by, ¿e góra jest g³êboka,
cicerone nie omieszka³ swoimi dwoma rêkami rzuciæ wielki kamieñ na ziemiê, który natychmiast wyda³ ponury odg³os. Wska¿e
siê wam dó³, z którego wyszed³ niby odg³os z kuni marsza³ka;
umiejscawiaj¹c kamieñ przed do³em, zosta³ odrzucony przez gwa³towny wiatr, który z niego siê wydobywa³. Przemierzaj¹c jezioro
Agnano, wrócilimy do Neapolu i udalimy siê do siebie dobrze
przed pó³noc¹.
Jedynie przy okazji, aby powiedzieæ w ten sposób, mog³em
odwiedziæ okolice Neapolu, mój ojciec i wujowie byli zdecydowani, aby nie ruszaæ siê z miejsca. Skorzysta³em wiêc z mi³ej propozycji, aby przy³¹czyæ siê do grupy rodaków, którzy udali siê na
zwiedzanie Portici, Herkulanum i Pompejów. Portici jest kontynuacj¹ Neapolu. Przybywa siê tam piêkn¹ drog¹ ci¹gn¹cych siê wiejskich domów. Powiedziano by piêkn¹ ulic¹. W Portici jest królewski pa³ac, gdzie kilkakrotnie mieszka³ dwór. To tam podczas
swojego pobytu w Neapolu zosta³ przyjêty papie¿ Pius IX77.
W czasie, kiedy piszê, widzielimy muzeum, które zosta³o przeniesione do Neapolu; w swych zbiorach mia³o bardzo ciekawe przedmioty: to by³o wszystko, co zosta³o znalezione w wykopaliskach
w Pompejach78. To tam po raz pierwszy, dziêki wspania³ej sztuce,
widzia³em, jak rozwijaæ zwêglone kartki papirusu, z których wychodzi³y bardzo wyrane litery, s³owa i zdania dzie³, które pierwotnie zosta³y zapisane na tych kartkach.
Poni¿ej Portici jest Herkulanum79, niegdy zatopione pod law¹
Wezuwiusza. Nie wiem, co od tego czasu zrobiono, ale wówczas
77
Najpierw w latach 1848-1849 papie¿ zosta³ wygnany do Gaety, od 4 wrzenia
1849 do 4 kwietnia 1850 roku Pius IX mieszka³ na zamku królewskim Portici. Za³o¿yciel zatem przepracowa³ tê czêæ swoich notatek z podró¿y po 1850 roku, a nawet po
roku 1851. Zob. przypis 80.
78
W Dzienniku nazwa miasta napisana Pompéia. Dzisiaj pisze siê ci¹gle Pompéi;
miasto zniszczone przez py³ i lawê w wyniku erupcji Wezuwiusza w 79 roku.
79
Dzisiaj pisze siê Ercolano.
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powstrzymano siê od wielu wykopalisk albo z powodu trudnoci
z przebiciem siê przez lawê tak tward¹ jak kamieñ lub aby nie nara¿aæ na unicestwienie wszystkich domów z Portici zbudowanych
na tej lawie. Jednak pokazuje siê podziemny teatr, gdzie z pochodniami wprowadza siê obcokrajowców. Pamiêtam, ¿e nie mia³em
zbyt wielkiej ochoty na to podziemne zejcie. Ponuroæ miejsca
owietlonego jedynie posêpn¹ i okopcon¹ pochodni¹ przewodnika,
g³uchy dwiêk przeje¿d¿aj¹cych gór¹ powozów, który wraz z odg³osami grzmotu zdawa³ siê groziæ oderwaniem kilku kawa³ków
tych zawieszonych mas i przywaleniem nas, przera¿a³y nasz¹ bardzo rozbudzon¹ ciekawoæ. Wyszlimy z tej jamy, aby pojechaæ do
Pompejów, gdzie mielimy zjeæ nasz skromny posi³ek, okraszony
g³odem.
Kiedy Pompeje nie by³y takie, jak obecnie, du¿o do tego brakuje. Spod popio³ów, który je poch³on¹³, odkryto jedynie bardzo
ma³¹ czêæ z tego doæ wielkiego miasta. W moich notatkach odnajdujê, ¿e znano jedynie jak¹ ulicê, teatr i wiejski dom. Ulica
by³a usiana domami i sklepikami; by³a wy³o¿ona szerokimi kamieniami, na których s¹ doæ g³êbokie dziury od kó³. Póniej odkry³em dom, na którym nasz przewodnik, skrapiaj¹c ciany wod¹,
oznaczy³ bardzo piêkne malowid³a. Ale có¿ to jest w porównaniu
z tym, co podziwia siê dzisiaj?80. Opisuj¹c, nie powraca siê ju¿ do
planu tych notatek. Doæ wspó³czesnych ksi¹¿ek mo¿e zadowoliæ
ciekawoæ w tej kwestii; muszê jedynie powiedzieæ, ¿e znajdujê je
w moim starym rêkopisie. Na ruinach teatru doæ ochoczo zjedlimy nasz posi³ek, jak to zapisano, ale nie odeszlimy, nie zwiedzaj¹c wiejskiego domu; w piwnicy widzi siê jeszcze du¿e amfory,
w których przechowywano wino. To skamienia³e wino pokazano
nam w muzeum w Portici.
W moich notatkach odnajdujê jeszcze wycieczkê do Caserty,
królewskiej rezydencji zbudowanej przez króla Karola III81, któr¹
obcokrajowcy zwiedzaj¹, aby podziwiaæ wspania³e schody, który80
Udaj¹c siê do Rzymu (koniec stycznia  pocz¹tek kwietnia 1851), aby uzyskaæ
zatwierdzenie poprawek do Regu³, Eugeniusz i ojciec Tempier spêdzili piêæ dni
w Neapolu. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 484. Z tej strony Dziennika mo¿na wywnioskowaæ, ¿e udali siê wówczas do Pompejów.
81
Karol III (1716-1788), król Hiszpanii, który panowa³ nad Parm¹, nastêpnie nad
Neapolem i Sycyli¹.
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mi wchodzi³ do piêknych apartamentów tego naprawdê królewskiego pa³acu; do wytwornoci tej ca³ej budowli pasuje kaplica. S¹
ogromne i dobrze utrzymane ogrody. Nie jedzie siê do Caserty, aby
swojej wyprawy nie kontynuowaæ a¿ do wielkiego akweduktu, który zamek i miasto zaopatruje w wodê. Sk³ada siê z trzech rzêdów
arkad, ale có¿ to jest, skoro dzisiaj niedaleko nas jest akwedukt
Roquefavour82.
Caserta przypomina mi o ma³ym przytyku, przynosz¹cym zaszczyt mojej m³odoci — moj¹ rozmowê z kanonikiem z Pary¿a.
Dziêki niemu oddajê czeæ mojemu wiêtemu mistrzowi, który
w moim sercu z³o¿y³ podstawy religii, bêd¹ce pociech¹ mojego ¿ycia.
17) Wyjazd z Neapolu. Niebezpieczeñstwo, na jakie narazi³ siê
Eugeniusz 21 grudnia 1798 roku
Mija³ rok wytchnienia obiecany przez genera³a BaraguaydHilliersa; oddzia³y francuskie zbli¿a³y siê do Neapolu. Jakiekolwiek by by³y wysi³ki króla, aby siê obroniæ przed gro¿¹cym najazdem, jego odzia³y przegrywa³y, a genera³ Championnet wielkimi
krokami posuwa³ siê naprzód w zdobywaniu tego piêknego królestwa. Istnia³o powa¿ne zagro¿enie; zdecydowa³, aby król wraz
z królow¹ i rodzin¹ królewsk¹ wyjecha³ z Neapolu. Na swój pok³ad mia³ go zabraæ admira³ Nelson. Wszystko by³o przygotowane
do zaokrêtowania, gdy poinformowany o tym lud, zerwa³ siê masowo, aby temu zapobiec. 21 grudnia 1798 roku, godny pamiêci
dzieñ, ogromne t³umy, wychodz¹c ze wszystkich dzielnic miasta,
ha³aliwie kierowa³ siê w stronê pa³acu królewskiego, zapychaj¹c
plac i jego okolice. Wszystkie grupy rozwcieczonych ludzi nios³y
przed sob¹ chor¹gwie wiêtych, krzycz¹c: Viva san Genaro! Król
by³ zmuszony siê pokazaæ na balkonie, aby uspokoiæ tê masê, która nie chcia³a, aby porzuci³ j¹ jej król. Nie wiem, czy aby ich uciszyæ, co im obiecano. Nie mogê zapomnieæ, ¿e by³em w centrum
tej k³ótni. Oto jak:
82
Akwedukt zbudowany w latach 1842-1847, przechodz¹cy nad dolin¹ rzeki Arc
w departamencie Bouches-du-Rhône, oko³o 10 kilometrów na zachód od Aix.
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Mój ojciec uprzedzony przez królow¹83 o przyspieszonym wyjedzie dworu, który ucieka³ przez armi¹ francusk¹, której wejcie
do Neapolu by³o nieub³agalne, myla³ o emeryturze. Królowa, ci¹gle pe³na dobroci wobec mojej rodziny, za³atwi³a dla nas bilety na
jednym ze swoich statków, ale mój ojciec uzna³, ¿e lepiej by³oby
skorzystaæ z uprzejmej oferty hrabiego de Puységura, kolegi mojego wujka, który dowodzi³ statkiem portugalskiego admira³a, na
redê Neapolu przyby³ w towarzystwie Nelsona. Ten dobry przyjaciel zaproponowa³ nam zabranie nas na pok³ad, kiedy bylimy zmuszeni uciekaæ przez straszliwym wrogiem. Nadesz³a chwila, wys³a³
swoich majtków z rêcznym dwuko³owym wózkiem; dok³adnie by³o
to w nocy na 21 grudnia. Zanim nasze baga¿e zosta³y przygotowane, a nasze kufry po³o¿one na dwuko³owym wózku, nasta³ nowy
dzieñ. S³usznie by³em zobowi¹zany pilnowaæ naszych dóbr, niczego siê nie domylaj¹c, przechodz¹c w drodze do portu, w pobli¿u
placu pa³acowego i wzd³u¿ Teatru wiêtego Karola i zamku ze
wszystkich stron zosta³em okr¹¿ony przez t³um, który nadchodzi³
ze wszystkich ulic i pod¹¿a³ w stronê pa³acu. Nie by³o mo¿liwoci
wycofania siê. Musia³em zachowaæ zimn¹ krew, aby nie dowiadczyæ losu innych francuskich emigrantów, którzy podobnie jak ja,
wlekli swoje dobra w stronê portu, gdzie zamierzali wsi¹æ na statek. ciniêci i sparali¿owani przez t³um, musieli na ulicy pozostawiæ swoje dwuko³owe wózki i poddaæ siê stra¿y, która codziennie
s³u¿y³a im jako wiêzienie. Maj¹c wiêcej szczêcia od nich, zosta³em uwolniony od tego niebezpieczeñstwa dziêki portugalskim
majtkom, którzy mi towarzyszyli, oraz udawaniu, aby na g³os wypowiedzieæ tylko nazwisko portugalskiego genera³a. Po dotarciu do
portu nie mo¿na by³o uzyskaæ pozwolenia na zbli¿anie siê do morza. Nie by³o tam ³odzi admira³a, na której z³o¿ono nasze dobra.
Tumult wzrasta³ z ka¿d¹ chwil¹. Z dala widzia³em szable powyjmowane z pochew. To byæ mo¿e wtedy rosyjski konsul otrzyma³
cios sztyletem oraz zmasakrowany zosta³ królewski pos³aniec. Niebezpieczeñstwo sta³o siê jeszcze bardziej dojmuj¹ce. By³em zdecydowany, aby nie odpowiadaæ na zniewagi i wyzwiska jakobi83
Królowa Maria Karolina (1752-1814), Austriaczka, ¿ona Ferdynanda I, króla
Neapolu. Mazenodowie wiele jej zawdziêczali: ona przyzna³a im zakwaterowanie
w Neapolu i w Palermo.
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nów84, wychodz¹ce z ust tego rozwcieczonego t³umu, jak tylko
powiedzia³em magiczn¹ nazwê: portugalski admira³. Wzbudzi³em
przez to ich szacunek i pozwolili mi odejæ a¿ do bramy arsena³u.
Dostrzegaj¹c tê bramê, co prawda zamkniêt¹, zauwa¿y³em moje
ocalenie. Moja odwaga oniemieli³a tego dobrego ¿o³nierza, urzêdowo powiadomi³em go, aby mnie wpuci³, aby ocaliæ maj¹tek,
który by³em zobowi¹zany przenieæ na statek portugalskiego admira³a. Zaledwie wszed³em do zbrojowni, nadbieg³ dowódca stra¿y,
aby wymierzyæ karê za to jawne pogwa³cenie rozkazów, ale spokojnie wyt³umaczy³em mu powody. Sk¹din¹d widzia³ ³ódkê admira³a, na której by³y moje dobra, przez to udowodni³em mu, ¿e nie
wprowadzi³em go w b³¹d, i rzeczywicie uspokoi³ siê. Po przybyciu, na pok³adzie dowiedzia³em siê, co wydarzy³o siê w miecie.
Po d³ugiej przerwie od zamieszek przyjaciel mojego ojca przedosta³ siê do niego, aby powiadomiæ go o wydarzeniach. W jego
niew¹tpliwie przesadzonym opisie bardzo zasmucony opowiada³,
¿e zamordowany zosta³ m³ody ch³opak ci¹gn¹cy dwuko³owy wózek z dobytkiem. To by³a straszna chwila dla mojego ojca i moich
wujków, nie mieli w¹tpliwoci, ¿e tym m³odym cz³owiekiem nie
by³ nikt inny jak tylko ja. Na szczêcie w tym momencie, przez
zbrojowniê, wróci³em z mojej niebezpiecznej misji. Moja obecnoæ
uspokoi³a moich dobrych rodziców, a mój wujek ksi¹dz zwróci³ mi
uwagê, ¿e przyszed³em na czas, aby uczestniczyæ we mszy w s¹siednim kociele, gdzie natychmiast siê uda³em, aby spe³niæ zasadê dnia czy te¿ aby podziêkowaæ Bogu, ¿e zachowa mnie od wszelkiego niebezpieczeñstwa, którego w³anie unikn¹³em. 21 grudnia
1789 roku przypada³o wiêto wiêtego Tomasza aposto³a. Tego samego dnia trzynacie lat póniej w Amiens mia³em ogromne szczêcie zostaæ wyniesionym do godnoci kap³añskiej.
Rozruchy ucich³y i pewien rodzaj zdziwienia nast¹pi³ po tym
wielkim, porannym wzburzeniu; reszta dnia up³ynê³a w wielkim
niepokoju. Wieczorem o ósmej dowiedzielimy siê, ¿e dwór wsiad³
na statek. Pan de Puységur powiadomi³ nas, ¿e przyjdzie noc¹, aby
nas zabraæ, co te¿ zrobi³ jako dobry kolega mojego wujka. Na nadbrze¿u znalelimy ³ódkê, na któr¹ wsiedlimy, aby udaæ siê na
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pok³ad okrêtu portugalskiego admira³a, którym dowodzi³ de Puységur. Odst¹pi³ nam swój pokój, a markiz de Nizza, tak jak wielu
innych towarzyszy, którzy schronili siê na jego pok³adzie, obchodzi³ siê z wspania³oci¹ wielkiego pana.
Król, królowa i królewska rodzina zaokrêtowali siê na statku
angielskiego admira³a dowodzonego przez Nelsona. Wyruszyli
przed nami, aby udaæ siê do Palermo, ale w drodze zostali zaatakowani przez straszliw¹ burzê. Niebezpieczeñstwo by³o tak powa¿ne, obawiano siê z³amania masztów. Podczas tej krótkiej przeprawy zmar³ m³odszy syn królewski, ksi¹¿ê Albert. Nie powiedziano,
¿e wszystkie statki, które p³ynê³y w towarzystwie statku admira³a,
bardzo mocno ucierpia³y.
Nasz portugalski statek otrzyma³ rozkaz, aby póniej wyp³yn¹æ do Neapolu. Burzê prze¿ylimy na redzie, stracilimy kotwicê,
inny portugalski statek straci³ trzy, brygantyna zosta³a wyrzucona
na l¹d. Na tej podstawie s¹dzilimy, co musieli wycierpieæ ci, którzy znajdowali siê na pe³nym morzu.
Nasz postój by³ d³u¿szy, ni¿ s¹dzilimy.
W omiodniowej lub dziesiêciodniowej przerwie, gdy portugalski admira³ pozostawa³ na redzie, Eugeniusz wraz z w³acicielem domu, w którym mieszka³a jego rodzina, zszed³ na l¹d, aby
zakoñczyæ kilka spraw i sprzedaæ pozostawiony maj¹tek. Kiedy
trzeba by³o powróciæ na pok³ad, na znak dany przez barona de Talleyranda, ¿e statek odbije od brzegu w nocy, Eugeniusz da³ znak
mia³oci i pokona³ najwiêksze niebezpieczeñstwa, aby poród najsilniejszego wiatru i nocnych ciemnoci dostaæ siê na statek. Majtkowie ze statku ju¿ byli uzbrojeni w swoje ró¿añce; pokojówka,
któr¹ zabrali na pok³ad, ju¿ na g³owê na³o¿y³a zas³onê, aby nie widzieæ nieszczêcia; Eugeniusz swym g³osem dodawa³ odwagi majtkom, wylewa³ wodê, któr¹ nape³nia³ siê statek. W koñcu dziêki
najwiêkszym wysi³kom dotar³ na statek, któremu z powodu wielkiego rozko³ysania grozi³o zatoniêcie barki. Eugeniusz wskoczy³ na pas
otaczaj¹cy statek; pomaga³ mu jego anio³, nie do pojêcia jest bowiem
to, jak poród tak wielkiego rozko³ysania móg³ siê utrzymaæ na listwie. Trzeba by³o podnieæ kobietê z ³ukiem i podziêkowaæ Bogu,
¿e dziesi¹ty raz nie zaton¹³. Dla Eugeniusza te niebezpieczeñstwa
zakoñczy³y siê utrat¹ g³osu z powodu znaków i krzyków, jakie trzeba by³o wydaæ, aby wyjæ z tego niebezpieczeñstwa. Widzimy, ¿e
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w razie potrzeby potrafi³ siê zaanga¿owaæ i powiêciæ siê, chocia¿
zwyczajnie wiód³ spokojne i osiad³e ¿ycie.
Pewnego dnia Eugeniusz przechadza³ siê na najwy¿szym pok³adzie, pewien angielski lekarz poruszony jego sposobem wyra¿ania siê zapyta³ kogo ze swoich znajomych, ile lat ma ten m³odzieniec; odpowiedziano mu, ¿e tylko osiemnacie. Tym gorzej,
odpar³ lekarz, nie bêdzie ¿y³ d³ugo, ten m³ody cz³owiek jest zbyt
przedwczenie dojrza³y jak na swój wiek, zbyt wykszta³cony moralnie i fizycznie, aby mieæ d³ug¹ karierê. Eugeniusz us³ysza³ wyrok i pozwoli³ sobie go przywo³aæ, protestuj¹c przeciwko lekarzowi, który dobrze siê mia³.
Kontynuuje opis: Neapol opucilimy dopiero 3 stycznia 1799
roku, po spaleniu wszystkich szalup artylerzystów zbudowanych do
obrony nadbrze¿a. Przez chwilê na pok³adzie widzielimy kardyna³a Braschi Onestiego, siostrzeñca papie¿a Piusa VI i biskupa
Galeffiego, dobrze znanego francuskim kap³anom mieszkaj¹cym
w Rzymie. Nie pozostali zbyt d³ugo, ale biskup de Montagnac
z Tarbes uda³ siê z nami a¿ do Palermo, gdzie przy dobrej pogodzie i bez najmniejszego wypadku dotarlimy wieczorem 6 stycznia, w wiêty dzieñ objawienia pañskiego.
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Santa Maria in Portico
(Neapol)
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V  Palermo
(6 stycznia 1799-11 padziernika 1802 roku)

18) Przybycie do Palermo. Wyprawa do wi¹tyni Ségeste
Zatem my w Palermo, szczêliwi, ¿e uniknêlimy tylu niebezpieczeñstw; ale nie spodziewalimy siê, ¿e w tym piêknym i du¿ym miecie, po zejciu na l¹d, nie bêdziemy wiedzieli, gdzie zamieszkaæ. Któ¿ by przypuszcza³? W stolicy Sycylii nie by³o ani
jednego hotelu, a obcokrajowcy, którzy w tym samym czasie przyje¿d¿ali, dos³ownie znajdowali siê na ulicy. Bylimy doæ szczêliwi, ¿e spotkalimy przyjaciela, który nas uprzedzi³ i postara³ siê
o mieszkanie. Przekaza³ nam swój pokój, gdzie na ziemi po³o¿ylimy nasze materace, bardzo zadowoleni, ¿e nasze g³owy moglimy
oprzeæ na pos³aniu.
Zaledwie po przybyciu królowa by³a uprzejma dopytywaæ siê
o nas, ona równie¿ siê martwi³a, wiedz¹c, ¿e dysponowalimy niewielkimi rodkami finansowymi. Mojemu wujkowi wys³a³a 25 uncji, prosz¹c go, aby w jej intencji odprawi³ mszê. To by³ delikatny
sposób, aby zaspokoiæ podstawowe potrzeby, które, jak s¹dzi³a,
mielimy. Nie zwlekalimy, aby udaæ siê i poszukiwaæ mieszkania
w dzielnicy przyzwoitych garbarzy, i musielimy chwaliæ jedynie
wzglêdy tych odwa¿nych ludzi. Kolonia siê tworzy³a i szybko nawi¹zalimy znajomoci, tylu Francuzów przyp³ynê³o do Palermo.
Poród Francuzów by³ jeden nale¿¹cy do bardzo szanowanej
rodziny, z którym szczególnie siê zwi¹za³em, by³ to najstarszy syn
hrabiego de Chastellux. Od kilku lat Cezar de Castellux by³ moim
starszym bratem; ale zgodnoæ naszych zasad religijnych i przyk³adne postêpowanie, które cechowa³y go tak jak mnie, stworzy³y
wiêzy naszej przyjani, która nigdy nie zosta³a odwo³ana. Póniej
zaci¹gn¹³ siê na s³u¿bê u króla Neapolu, ale jako ¿o³nierz, którym
zosta³, nie przesta³ byæ dobrym chrzecijaninem. To z nim odby³em podró¿ do wi¹tyni Ségeste, do wnêtrza ziem Sycylii. Wcze85

W Missions 1866, s. 285 napisano Partenico.
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nie rano konno wyruszylimy z Palermo i zatrzymalimy siê na
odpoczynek dla naszych koni w Partinico85, w ma³ym, le zbudowanym miecie. Podczas gdy konie jad³y, przeszlimy przez miasto, które wydawa³o nam siê zarówno ³adne, jak i brzydkie. Stamt¹d udalimy siê do Valguarnery, ma³ego szpetnego miasta,
o którym wspominam jedynie dlatego, aby ukazaæ deprawacjê jego
mieszkañców. Moglimy to oceniæ po wygl¹dzie brzydkiego domu,
który oznaczono pompatyczn¹ nazw¹: Szpital Znalezionych Dzieci. Czy to mo¿liwe do pojêcia? Szpital znalezionych dzieci w miecie zamieszkanym przez kilka dusz? Tak, widzielimy nie wie¿e,
ale dó³, gdzie sk³adano te biedne ofiary rozwi¹z³oci. Uwa¿alimy
siê za szczêliwych, ¿e w dniu naszego przejazdu na nic siê nie
natknêlimy. Z Valguarnery nieuczêszczanymi drogami udalimy
siê do Alcamo, doæ du¿ego miasta. Stamt¹d mielimy pod¹¿aæ
w stronê Ségeste. Polecono nas ksiêdzu proboszczowi Pastoriemu,
jednemu z najbardziej znacz¹cych ludzi w okolicy. Ten duchowny
bardzo serdecznie nas przyj¹³ i udzieli³ nam gociny. Po bardzo
lekkiej kolacji, jak na m³odzieñców w naszym wieku wyczerpanych trudami drogi, poprosilimy, czy mo¿emy udaæ siê na spoczynek. Zaprowadzono nas do doæ du¿ego, piêknego pokoju z dwoma ³ó¿kami; chocia¿ by³y w z³ym stanie, przespalimy bez
przebudzenia a¿ do witu nastêpnego dnia, trzeba bowiem nam
udaæ siê do Ségeste, aby wróciæ na kolacjê. Zanim wsiedlimy na
konie, wys³uchalimy mszy, z powodu braku wyznaczonych dróg
podró¿owalimy przez pola. Sk¹din¹d tak jest w ca³ej Sycylii. Poza
trudem, ¿e podró¿ przed³u¿a³a siê po zaoranej i obsianej ziemi, nie
mo¿na by³o nu¿yæ siê piêknem tych pagórków. Zapach, jaki wydobywa³ siê z narcyzów, tymianku, rozmarynu, absyntu i wszelkiego
rodzaju aromatycznych rolin, które deptano nogami, widok ró¿anych wawrzynów i tylu innych krzaków porzeczkowych, które pieczo³owicie sk¹din¹d uprawiano w szklarniach, urzekaj¹ widokiem
i zapachem. Ja i mój towarzysz bylimy oczarowani, kiedy ten
zawiesi³ rozejm i ow³adniêty g³odem, zwróci³ mi uwagê, ¿e cz³owiek nie nasyci siê zapachami i aromatami oraz ¿e nadszed³ czas,
aby poszukaæ czego do przegryzienia. Jak to uczyniæ na tej pustyni? Poniewa¿ nie spotkalimy nikogo, a nasz przewodnik ju¿ nie
pomyla³, aby nam dostarczyæ jakie po¿ywienie. Przyjacielu, powiedzia³em do niego, miej¹c siê, twoje przemówienie jest bar-
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dzo prozaiczne. Czy potrzeba czego do jedzenia, skoro po ladach tylu bohaterów, którzy nas poprzedzili, jak Eneasz, Alcesta
i dobry ojciec Anchise idziemy na poszukiwanie szanowanych Segestyñczyków? Kto to wie? Byæ mo¿e w pobli¿u wi¹tyni spotkamy jak¹ now¹ Alcestê, która zaspokoi nasze pragnienie, jak to
zrobi³a wobec Anchise i jego towarzyszy, daj¹c im odrobinê dobrego wina, o którym wspomina w historii. Mój przyjaciel parskn¹³
miechem i opanowa³ swoje stanowisko, to znaczy, jak ja uzbroi³
siê w cierpliwoæ.
Tymczasem s³oñce, które rzuca³o swe pal¹ce promienie na nasze ramiona, sprawi³o, ¿e bylimy w rozpaczliwym po³o¿eniu; znu¿eni upa³em zasnêlimy na naszych wierzchowcach rodzaju rosynantów, które ju¿ wiêcej nie chcia³y zrobiæ ani kroku, gdy nagle
nasz przewodnik, krzycz¹c dononie, zbudzi³ nas gwa³townie, aby
pokazaæ nam ukazuj¹c¹ siê majestatycznie przed nami wi¹tyniê.
Oto ona, oto ona, krzyczelimy, wi¹tynia czczona od trzech tysiêcy lat, przedmiot podziwu tylu pokoleñ, które by³y przed nami.
Jak¿e jest piêkna, majestatycznie wznosz¹c siê na tylu otaczaj¹cych
j¹ ruinach. Có¿ za piêkne proporcje! Co za wytworna budowla! Na
jednej nodze spieszylimy siê podziwiaæ j¹ z bliska. ¯a³ujê, ¿e nie
potrafi³em zmierzyæ jej wielkoci, nie mielimy do tego narzêdzi.
Z ³atwoci¹ bêdzie mo¿na siê tego dowiedzieæ, zagl¹daj¹c do archeologicznych ksi¹¿ek podaj¹cych jej rozmiary. Wszystko, co
mogê powiedzieæ, to, ¿e policzylimy trzydzieci szeæ wielkich
kolumn, postawionych doæ daleko jedna od drugiej, doskonale
zachowanych, ¿adna nie straci³a swego pionu. Sklepienie, o ile istnia³o, zawali³o siê; nie pozosta³ lad, co mog³oby wiadczyæ, ¿e
wi¹tynia nie zosta³a ukoñczona, tym bardziej ¿e nie dostrzega siê
miejsca o³tarza i nigdy nie wiedziano, jakiemu bogu by³a powiêcona. Stopnie s¹ zbyt wysokie, aby nie domyliæ siê, ¿e pomiêdzy
dwoma brakuje jednego. Fronton jest podtrzymywany przez cztery
kolumny, znajduj¹ce siê tak¿e z ty³u wi¹tyni. Czas, który zachowuje te piêkne kolumny, zechcia³ jednak pozostawiæ na nich lad
swych ¿elaznych r¹k; wszystkie s¹ przebite na dwa cale, jak gdyby
zosta³y po¿arte przez niezliczone insekty; to tworzy chropowate
warstwy, które pozwalaj¹ profanom — co powiadczam, ¿e mia³o
miejsce — od³amaæ kilka kawa³eczków, aby zachowaæ wspomnienie tej trudnej pielgrzymki.
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Tak wielkich rozmiarów wi¹tynia wysuwa przypuszczenia, ¿e
niedaleko mieszka³o wielu ludzi. Nie zwlekalimy z odkryciem
miejsca miasta, rzeczywicie doæ du¿ego, które nazywano Ségeste. Wydaje siê, ¿e w swoich murach obejmowa³o dwa pagórki
znajduj¹ce siê w niewielkiej odleg³oci od tego, na którym wzniesiono wi¹tyniê. Czego by nie znalaz³o siê pod tymi ruinami, gdyby zadano sobie trud, aby je przeszukaæ! Na ka¿dym kroku widzi
siê fragmenty kolumn, kapiteli i kawa³ków marmuru. Zw³aszcza
w staro¿ytnym amfiteatrze odnajduje siê lady dawnej wietnoci
tego miasta, które zniknê³o z ziemi. Nie jestem w stanie wypowiedzieæ wra¿enia, jakie na nas zrobi³o zestawienie widoku tych ruin
potwierdzaj¹cych istnienie wielkiego miasta i jego licznych mieszkañców, z cisz¹ i odludziem tych miejsc, które sta³y siê pustyni¹,
gdzie ¿ywymi istotami, jakie widzielimy, by³o jedynie kilka krów,
które pas³y siê w okolicy, i pasterz, którego zdaje siê nam posy³aæ
Opatrznoæ, aby zachowaæ nas od mierci g³odowej; cisk pragnienia byæ mo¿e da³ siê jeszcze bardziej odczuæ. Prawdê mówi¹c, ju¿
wiêcej nie moglimy, mój godny szacunku towarzysz, który w tej
chwili mia³ dobry apetyt, by³ wycieñczony w pe³nym tego s³owa
znaczeniu. Wezwalimy do siebie tego dobrego pasterza, który
w wyniku naszych nalegañ pospieszy³ siê, aby wydoiæ krowê do
ogromnego naczynia, które wype³nilimy chlebem, co zapewni³o
nam najlepszy posi³ek, jaki kiedykolwiek przyrz¹dzilimy, tak bardzo chcia³ zaspokoiæ nasz¹ krañcow¹ potrzebê.
Pomimo naszego entuzjazmu dla piêkna tych miejsc trzeba
by³o pomyleæ o naszym powrocie, je¿eli chcielimy na czas znaleæ siê w Alcamo, aby kolacjê zjeæ u naszego gospodarza. Spodziewalimy siê, ¿e ten dobry proboszcz podj¹³ starania i zechce
nas poczêstowaæ kolacj¹, która wynagrodzi³aby nam wczorajsz¹
marn¹. Niestety! Mo¿na powiedzieæ, ¿e przeliczylimy siê. Nasza
kolacja sk³ada³a siê z makaronu i kawa³ka gotowanego miêsa, którego nie moglimy pogryæ, by³o tak zrogowacia³e i z³ej jakoci.
Wspó³czuj¹cym wzrokiem patrzy³em na mojego przyjaciela przewodnika, rozumiej¹c udrêkê, jak¹ musia³ prze¿ywaæ, kiedy na stó³
dotar³ ogromny kurczak. Przewodnik natychmiast zabra³ siê do
pociêcia go, maj¹c nadziejê, ¿e znajdzie w nim co na zaspokojenie swojego g³odu. Ale spotka³ go okropny zawód! Z ca³¹ swoj¹
zrêcznoci¹ i dobr¹ wol¹ nie by³ w stanie oddzieliæ choæby jedne-
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go kawa³ka z tego dziwnego kurczaka. W koñcu z wielkim trudem
uda³o mu siê; ale czy to, co tak bardzo sprzeciwia³o siê ciêciu
ostrym no¿em, mog³oby siê oprzeæ widokiem ucisku naszych dobrych dwudziestoletnich zêbów? Niestety! Nie! Na darmo wystawialimy nasze szczêki na próbê, Uwa¿am, ¿e pokruszy³yby ¿elazo, ale nie by³y w stanie rozdrobniæ tego starego koguta, który
z pewnoci¹ pozdrawia³ nas swoim pianiem, gdy wchodzilimy do
domu. Mówi³em sobie, biedny przewodnik, kim ty bêdziesz, obaj
umrzemy z wycieñczenia; tak zakoñczy siê nasza historia. Ale¿
nie oto proponuje siê nam spalon¹ skórê i miód, aby go przyprawiæ: Butyrum et mel comedet, mówi do nas nasz gospodarz, chc¹c
siê usprawiedliwiæ, ¿e nie mia³ cukru, aby go nam zaoferowaæ. Nie
przygl¹dalimy mu siê z bliska, to by³o danie naszego ocalenia, ono
uchroni³o nas od mierci.
Powiem jedno s³owo o miecie Alcamo, którego nasz gospodarz, ksi¹dz Pastori, by³ zarz¹dc¹. Jest ono doæ dobrze usytuowane, ale le zbudowane. Liczba jego mieszkañców siêga trzynastu
tysiêcy dusz. Widzimy w nim wiele kocio³ów i kilka klasztorów
mnichów i zakonnic. W kociele Franciszkanów cilejszej obserwancji podziwia siê wspania³y obraz Rafaela: to siedz¹ca Maryja,
która na kolanach trzyma Jezusa, po lewej jej stronie jest wiêty
Józef, dziêki doæ powszechnemu wród artystów anachronizmowi
wiêty Franciszek zosta³ umieszczony po prawicy Matki Bo¿ej.
Naprzeciw obrazu s¹ namalowani mê¿czyni i kobiety. Szkoda, ¿e
tak piêkny obraz zosta³ umieszczony w tak daleko po³o¿onym kociele.
Nasz gospodarz chcia³ nas zaprowadziæ do kapucynów, którym
niew¹tpliwie okazuje swoje wsparcie, wydawa³ siê nam bowiem
byæ w bardzo dobrych relacjach z nimi. Skoro nie podzielalimy
tego samego uroku, aby w ma³ej celi ciskaæ siê z omioma lub
dziesiêcioma sporód tych ojców, skrócilimy nasz¹ wizytê i po
krótkim spacerze wrócilimy do domu, aby przygotowaæ siê do
wyjazdu, który mia³ miejsce nazajutrz bardzo wczenie. Wrócilimy drog¹, któr¹ obralimy, przeje¿d¿aj¹c przez Partinico i sk¹d
udalimy siê do Palermo, aby po trudach podró¿y odpocz¹æ
w domu mojego przyjaciela i nabraæ si³ przy dobrej kolacji po
dniach postu i wyrzeczeñ w minionym czasie.
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19) Przyjêcie Eugeniusza w rodzinie ksiêcia Cannizzaro
Mówi³em o francuskiej kolonii, która powsta³a w Palermo po
przyjedzie króla Neapolu i dworu. Poza dwiema rodzinami Chastellux i de Talleyrand, z którymi mia³em bardzo czêste relacje,
niewiele utrzymywa³em z innymi. Opatrznoæ, która ci¹gle od mojego najbardziej beztroskiego dzieciñstwa czuwa³a nade mn¹, otwar³a dla mnie drzwi pewnej sycylijskiej rodziny, gdzie od pocz¹tku
zosta³em przyjêty jak domownik. To rodzina ksiêcia Cannizzaro86.
Jego ¿ona, ksiê¿a de Larderia, by³a wiêt¹ osob¹. Oboje przyjêli
mnie z wielk¹ mi³oci¹ i wydawa³o siê, ¿e byli szczêliwi, daj¹c
swoim dwom synom, którzy byli prawie w tym samym wieku co
ja, aczkolwiek jeden by³ m³odszy, towarzysza, który móg³ staæ siê
ich przyjacielem i dawa³ im dobry przyk³ad postêpowania, co by³o
tak rzadkie, pewnego rodzaju fenomenem w ich kraju. Pocz¹wszy
od tego okresu a¿ do mojego powrotu do Francji, by³em czêci¹
rodziny; moje nakrycie zawsze by³o na rodzinnym stole; wraz z ni¹
udawa³em siê na wie w lecie i wszystko w domu by³o do mojej
dyspozycji tak samo jak do dyspozycji ich w³asnych dzieci, którzy
uwa¿ali siê za moich braci. Dziêki mi³oci rzeczywicie nim by³em, a ich matka, która mówi³a, ¿e otrzyma³a trzeciego syna, swoj¹ dobroci¹ wzbudzi³a we mnie takie przywi¹zanie, ¿e jej w³asne
dzieci nie kocha³y jej z pewnoci¹ tak jak ja. Udowodni³em to przy
jej mierci87, gdy wszyscy mogli uznaæ, ¿e mój ból by³ nieporównywalnie bardziej odczuwalny i g³êbszy ni¿ jej synów. Ksiê¿na,
któr¹ ze s³usznego powodu nazywa³em matk¹, zmar³a nagle, cios
by³ okrutny, a rana g³êboka; d³ugo go odczuwa³em; z tego powodu
by³em nawet chory. Powiedziano mi, ¿e na widok jej zw³ok upad³em do podnó¿ka jej ³ó¿ka i wielokrotnie wydawa³em rozdzieraj¹cy okrzyk: „Straci³em moja matkê! Straci³em moj¹ matkê!”. Przy
okazji tego okropnego wydarzenia zacieni³y siê jeszcze wiêzy najcilejszej przyjani pomiêdzy ojcem i dzieæmi. W pewnym sensie
stalimy siê nieroz³¹czni a¿ do dnia, gdy trzeba by³o opuciæ Sycyliê, aby wróciæ do Francji.
86
W Missions 1866 na stronach 289 i nastêpnych zawsze pisano Cannizaro; ich
synowie nosili imiona François i Michel.
87
Zmar³ 29 kwietnia 1802 roku, zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 238, przypis 1.
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20) Przyjañ z rodzin¹ de Vintimille
Poród zawartych znajomoci na pierwszym miejscu powinien
wspomnieæ rodzinê de Vintimille, nasze rodziny ju¿ od dawna by³y
spokrewnione poprzez francusk¹ ga³¹, która po³¹czy³a siê z rodzin¹ z Sycylii poprzez ma³¿eñstwo córki ksiêcia de Vintimille, honorowego kawalera hrabiny dArtois z ksiêciem de Vintimille88.
U ksiêcia czu³em siê jak u siebie, nie musia³em sobie wyrzucaæ, ¿e
zapomnia³em o dobrodziejstwach, których nie zaprzestali mi wywiadczaæ czy to ksiê¿na, czy te¿ hrabina de Vintimille, matka
ksiê¿nej, czy te¿ hrabina de Vérac, druga jej córka, która przyby³a,
aby do³¹czyæ do swojej rodziny na piêknym zamku, jaki ksi¹¿ê
zbudowa³ w okolicach Palermo na zboczu Arenella. Ojciec Monti
opiewa³ to zbocze w piêknych w³oskich wierszach cudowanie przet³umaczonych przez mojego ojca.
21) Za¿y³oæ z ksiêciem de Berrym. Eugeniusz, p³ywaj¹c,
zwichn¹³ ramiê
Tê za¿y³¹ relacjê z rodzin¹ Vintimille zawdziêczam zaszczytowi oraz przyzwoleniu z mojej strony, ¿e w pewnego rodzaju pe³nej
szacunku za¿y³oci z nieszczêsnym ksiêciem de Berrym89 spêdza³em prawie wszystkie wieczory podczas mojego pobytu w Palermo. Ksi¹¿ê, aby odprê¿yæ siê od codziennego ceremonia³u, ka¿dego
wieczora w towarzystwie kawalera de Sourdisa, swojego adiutanta, przychodzi³ do ksiê¿nej de Vintimille, aby napiæ siê herbaty.
Jako jedyny mia³em dostêp do tego wyborowego towarzystwa wraz
z ksiê¿n¹ de Vintimille i jej teciow¹ hrabin¹; pani de Vérac nie
przyby³a jeszcze do Palermo. Niekiedy w tej ma³ej grupie udawalimy siê na spacer w okolice miasta. W sobotê ksi¹¿ê, miej¹c siê,
przyjmowa³ mnie w zamian za jego widowisko z dnia wczorajsze88
Mazenodowie ju¿ w Turynie spotkali hrabiego Carola François de Vintimille,
przedstawiciela hrabiego Prowansji (przysz³ego króla Ludwika XVIII) w tym miecie.
Zob. ten¿e, dz. cyt., t. 1, s. 110.
89
Karol Ferdynand, ksi¹¿ê de Berry, syn Karola X, w latach 1824-1830 króla Francji i bratanka Ludwika XVIII, który by³ królem w latach 1814-1824. Zosta³ zamordowany 13 lutego 1820 roku.
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go. To by³o oficjalne przyjêcie, którego w niedzielê udziela³ ca³ej
kolonii francuskiej. Przyjecha³ do Palermo, aby prosiæ o rêkê jedn¹
z ksiê¿niczek, córkê króla Neapolu. Ksi¹¿ê by³ gotowy do s³uchania, kiedy rozmawia³ o swoim spotkaniu z t¹, któr¹ dla niego przeznaczono. Oczarowana tym ma³¿eñstwem królowa upad³a przed ni¹
na kolana, trzymaj¹c siê rêki, w tej pozycji b³ogos³awi³a ich, ¿ycz¹c im wszelkiego szczêcia. Król ze swej strony skupi³ siê na
planach, jakie znajdowa³y siê w albumie ksiê¿nej. Powiedziano, ¿e
w tych dwóch ga³êziach rodziny Bourbonów wszystko bêdzie siê
za³atwiaæ razem. Ale pewien stary dyplomata, pas Acton90, z którym niew¹tpliwie nie skonsultowano siê co do wszystkich przygotowañ do zalubin bez ograniczeñ da³ do zrozumienia królowi, ¿e
szaleñstwem by³aby przyjêcie w taki sposób nieszczêliwego ksiêcia, którego rodzina nigdy nie wst¹pi na tron Francji, odt¹d stanie
siê powa¿nym obci¹¿eniem dla pañstwa, który koniecznie musia³by zdobyæ przywileje; zatem ustalono, aby nie podejmowaæ kolejnych kroków, a nawet po cichu przerwaæ proces i dlatego dano do
zrozumienia ksiêciu, ¿e by³oby dobrze, aby uda³ siê w podró¿ do
Rzymu. Tak te¿ zrobi³ i wszystko zosta³o powiedziane. Póniej
ksiê¿niczka sycylijska wysz³a za m¹¿ za króla Sardynii, a ksi¹¿ê
de Berry po restauracji polubi³ kuzynkê tego¿ króla, który za namow¹ swojego ministra, nie chcia³ go za ziêcia, chcê powiedzieæ,
dla córki króla Franciszka, nastêpcy Ferdynanda, swojego ojca.
Nie mowiê o tym, aby siê che³piæ, ale ku zbudowaniu moich,
którzy bêd¹ czytaæ ten opis; kiedy w 1817 roku pojecha³em do
Pary¿a, aby w Wielkim Urzêdzie Dobroczynnoci91 przypomnieæ
o prawach mojego wujka, zrezygnowa³em z zamiaru pojawienia siê
w Tuileries92 u ksiêcia de Berry’ego, wówczas bardzo wp³ywowego, z obawy bardzo s³usznej, ¿e wspomnienie o dobrodziejstwach,
odwa¿y³bym siê powiedzieæ przyjacielskich, które zechcia³ mi okazaæ w Palermo, nie sk³oni³y go do wymagania ode mnie, abym
zosta³ na dworze. Pozbawi³em siê nawet przyjemnoci spotkania
Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 189-190, 214.
Wielki Ja³mu¿nik by³ pierwszym ja³mu¿nikiem dworu króla Francji. Jego w³adza by³a doæ znacz¹ca zw³aszcza przy wyborze biskupów. Eugeniusz zwraca siê do
Wielkiego Ja³mu¿nika, aby w 1817 roku biskupem Marsylii mianowaæ Fortunéa. Zob.
J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 76, 79, 82-84.
92
Tuileries: rezydencja królów w Pary¿u.
90
91
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siê z nim. Od dzieciñstwa chcia³em byæ i pozostaæ ubogim kap³anem, a nie ja³mu¿nikiem wielkiego ksiêcia i dworskim biskupem.
Obawiam siê, ¿e to, co jeszcze móg³bym powiedzieæ na podstawie zapisków, jakie zostaj¹ po moim pobycie na Sycylii, nie
przedstawia ¿adnej wartoci po opisie moich relacji z domniemanym dziedzicem tronu Francji, z tym nieszczêsnym ksiêciem Berrym, który zmar³ pod ostrzem spiskowców królobójstwa, którzy
mieli nadziejê, ¿e zabijaj¹c go, dgaj¹c go no¿em w serce, po³o¿¹
kres ca³emu jego rodowi.
W rzeczywistoci tylko opowiadaæ o piêknym poranku 7 lipca, udaj¹c siê, aby spêdziæ dzieñ na zamku ksiêcia de Vintimille;
spotka³em go jak zmierza³ ku morzu, gdzie czeka³ na niego jego
statek. Zmusi³ mnie, aby mu towarzyszyæ, aby razem wspólnie pop³ywaæ. Po dotarciu na pe³en morze, przede mn¹ rzuci³ siê w morze. Ja rzuci³em siê po nim, ale czy to moja noga mi siê poliznê³a,
czy te¿ z powodu jakiej innej niezrêcznoci upad³em jak d³ugi
zamiast rozpruæ wodê, tak jak to nale¿y czyniæ. Faktem jest, ¿e
zwichn¹³em sobie ramiê, nie maj¹c co do tego w¹tpliwoci. Poczu³em bardzo mocny ból, który uniemo¿liwia³ mi pos³ugiwanie siê
moim ramieniem, aby p³yn¹æ, ale przypisa³em go mocnemu skurczowi. Zosta³em wyprowadzony z b³êdu po przybyciu do groty, do
której zmierzalimy; ksi¹¿ê, wychodz¹c z wody, krzykn¹³: „Ma pan
zwichniête ramiê”. Wspomina, ¿e siê umiechn¹³em, kieruj¹c
wzrok na tê zwichniêt¹ czêæ cia³a. Wysi³ek, jaki musia³em podj¹æ, niew¹tpliwie pogarsza³ zwichniêcie; moje ramie by³o ca³kowicie odwrócone. Trzeba by³o podj¹æ wielkie rodki ostro¿noci, aby
mnie ubraæ. Musiano poprzestaæ na okryciu zranionego miejsca,
a statek ksiêcia zaprowadzi³ mnie a¿ do portu miasta nazywanego
Marine, gdzie wsiad³em do powozu, aby udaæ siê nie do siebie; mój
ojciec i wujowie byliby zbyt przera¿eni, widz¹c mnie w tym stanie, ale do przybranego domu, do rodziny Cannizzaro, gdzie natychmiast udzielono mi wszelkiej pomocy. Moich rodziców powiadomi³em dopiero po bolesnej i d³ugiej operacji, której by³em
zmuszony siê poddaæ, aby specjalici wstawili zwichniêt¹ czêæ na
swoje miejsce. Wezwano pierwszego chirurga miasta. Po ponad
pó³godzinnej pracy, która wycisnê³a z niego siódme poty, a czuj¹c
taki ucisk, ¿e wrzasn¹³bym z bólu, gdybym by³ bardziej wra¿liwy
na ból, wprawny chirurg wstawi³ zwichniêt¹ koæ a¿ do otworu
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wydr¹¿enia, gdzie mia³ j¹ wstawiæ, ale przyzna³, ¿e z powodu braku wystarczaj¹cych si³ nie jest w stanie sam dokoñczyæ tej operacji. Natychmiast pos³ano poszukaæ m³odego praktykanta z s¹siedniego szpitala. Starannie go dobrano, to by³ kolos: jednym ruchem
swojej silnej rêki wstawi³ koæ w wydr¹¿enie i ju¿ nie czu³em wiêcej bólu. Opiekowano siê mn¹, doæ d³ugo nosi³em moj¹ rêkê na
temblaku, co nie przeszkodzi³o, ¿e przez ponad trzydzieci lat to
odczuwa³em, jak tylko moje ramiê nieco siê mêczy³o.
Koñcz¹c opis mojego wypadku, nie mogê pomin¹æ tego, co
znajdujê w moich zapiskach, wyra¿onego z g³êbokim uczuciem
najwiêkszej wra¿liwoci. To wra¿enie, jakie na tej, któr¹ z tylu
powodów nazywa³em moj¹ druga matk¹, zrobi³ widok ¿a³osnego
stanu, w jakim mnie do niej przyprowadzono. Jej wspania³e serce
nie wpad³o w pop³och. To ona natychmiast pos³a³a po tego s³ynnego chirurga i zapewni³a mi wszelk¹ opiekê, jakiej wymaga³o moje
po³o¿enie. Ca³a rodzina dzieli³a jej niepokój i w czasie rekonwalescencji, która nast¹pi³a po moim wypadku, pokój, który zajmowa³em, ci¹gle by³ pe³ny wytwornego towarzystwa, które pozna³em
dziêki moim relacjom z rodzin¹ Cannizzaro. Z nazwiska wspomnê
jedynie ksiêcia i ksiê¿n¹ de Granmonte, szwagra i szwagierkê
ksiê¿nej Cannizzaro, ksiêcia i ksiê¿n¹ de Butera, jej kuzynów,
ksiê¿n¹ S. Michele, jej brata, ksiêcia de Cimina i ksiê¿n¹ o tym
samym nazwisku, która w swoim wdowieñstwie sta³a siê ¿on¹ króla Ferdynanda, ksiêcia de Paterno, równie bogatego w³adcê jak
ksi¹¿ê de Butera, ale ustatkowanego bardziej ni¿ on. W ka¿dy sobotni wieczór zbiera³o siê u niej wytworne towarzystwo, aby a¿ do
pó³nocy spo¿ywaæ sut¹ kolacjê. Ksiê¿na Malvagna, godna przyjació³ka ksiê¿nej Cannizzaro, z racji zgodnoci cnót i przyk³adnego
zachowania stanowi³a tak wielki kontrast z tak ma³o przyk³adnymi
obyczajami pozosta³ych kobiet kraju.
22) Obyczaje wysokich warstw spo³ecznych z Palermo.
wiêto wiêtej Rozalii
Zbyt wiele trzeba by³oby mówiæ o zdeprawowanych obyczajach wysokich warstw spo³ecznych z Palermo; nie bêdê o nich
mówi³. Chcê jedynie potwierdziæ nieskoñczon¹ dobroæ Boga, któ-
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ry sw¹ potê¿n¹ ³ask¹ ci¹gle ochrania³ mnie poród ogromnych niebezpieczeñstw, wzbudzaj¹c nie tylko dystans, ale pewnego rodzaju
odrazê do wszelkiego rodzaju rozproszeñ, którym oddawano siê
w przerwach, kiedy z niesmakiem op³akiwa³em winnych; dziêki
Bogu w tej materii posuwa³em siê a¿ do przesady.
Po có¿ rozwodziæ siê nad obyczajami tego kraju? Wolê mówiæ
o nastêpuj¹cych po sobie wiêtach, w których wszyscy uczestnicz¹.
Rozpocznê od tego, które odbywa siê co roku z okazji dnia wiêtej
Rozalii, patronki Palermo. Uroczystoæ obchodzi siê 15 lipca,
w dzieñ odnalezienia cia³a wiêtej w okolicach miasta. Tê uroczystoæ poprzedzaj¹ zabawy, które rozpoczynaj¹ siê 11 dnia tego
uprzywilejowanego miesi¹ca. Aby uczciæ wiêt¹, przygotowuje siê
pewnego rodzaju wêdrowny ³uk triumfalny. To ogromny wóz wielkoci najwiêkszych domów, na którym znajduje siê figura wiêtej.
Na pierwszym piêtrze tej ogromnej machiny, zdecydowanie ni¿ej od
figury, która nad wszystkim góruje, s¹ muzycy, którzy staraj¹ siê graæ
na swoich ha³aliwych instrumentach w czasie przejazdu wozu. Widzia³em ich, jak przeje¿d¿ali, z balkonu pierwszego piêtra bardzo
wysokiego pa³acu ksiêcia Grandmonte, i zauwa¿y³em, ¿e przechodz¹ na wysokoci tego piêtra. Wóz jest ci¹gniêty przez dwanacie
wo³ów, bogato przyozdobionych, w pewnym sensie ubranych. Dwie
godziny przed noc¹ wóz wyrusza, wyje¿d¿aj¹c przez bramê Felice,
która znajduje siê na koñcu d³ugiej ulicy Cassero od strony morza,
przemierza ca³¹ tê ulicê wspaniale przyozdobion¹ przez piêkne obicia wypuszczone z okien domów i pa³aców, które ozdabiaj¹ tê ulicê,
i w nocy przybywa do nowej bramy, znajduj¹cej siê po drugiej stronie ulicy Cassero. T³um zape³nia ulice i rozstêpuje siê jedynie na
przejazd wozu. W okolicach nocy miasto siê rozwietla. Aby przechadzaj¹cy siê, to znaczy wszyscy mieszkañcy, którzy chc¹ siê cieszyæ t¹ piêkn¹ iluminacj¹, nie niepokoili siê, zabronione jest, aby
po drodze, po której porusza siê wóz, jedzi³y dyli¿anse. O drugiej
w nocy, to znaczy dwie godziny po zajciu s³oñca, nad Marin¹, naprzeciw pa³acu ksiêcia de Butera puszcza siê wielkie fajerwerki.
Król jest zaproszony, aby stamt¹d je ogl¹daæ, i udaje siê tam z ca³ym dworem. Równie¿ tam by³em. Jest oczywiste, ¿e na tego typu
spotkaniach i rinfreschi, z rozrzutnoci¹ rozdaje siê lody i herbatniki. Po fajerwerkach król oddaje siê grze w faraona93, a w piêk93

Rodzaj gry w karty.
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nych salonach tego pa³acu organizuje siê tañce. By³em daleki od
tego, aby uczestniczyæ w tych zabawach. Wrêcz przeciwnie, rzecz
zdumiewaj¹ca, kiedy znajdujê siê poród tego rozproszenia, ha³asu
instrumentów i tej prawdziwej wiatowej radoci, ciska mnie moje
serce, opanowuje mnie smutek, a ja szukam miejsc odosobnionych
lub z dala od tego ca³ego wiata, który wydaje mi siê szalony, oddajê siê powa¿nym, a nawet melancholijnym mylom, do tego stopnia, ¿e odczuwam sk³onnoæ do p³aczu. Wiele razy w tym zachowaniu zosta³em zaskoczony przez moich znajomych, którzy chcieli
mnie z niego wydobyæ, nie potrafi¹c sobie tego wyt³umaczyæ. Nie
by³em sob¹. Uwa¿a³em, ¿e z przymusu by³em na tym wiecie. Nie
widzia³em w sobie ¿adnego powabu. Potêpia³em tê rozwi¹z³oæ,
której by³em wiadkiem, ona odpycha³a wszystkie uczucia mojej
duszy, która d¹¿y³a do zupe³nie innej radoci. Im wiêksza by³a rozwi¹z³oæ innych, tym bardziej uderzaj¹cy by³ kontrast i ogarnia³
wszystkie me uczucia. Oto, jak sobie t³umaczê ten osobliwy fenomen.
Noc z 11 minê³a tak samo. Nazajutrz odby³y siê wycigi konne na tej samej ulicy Cassero, tak bardzo dostosowanej, a dziêki
temu czystej do tego rodzaju zabawy. Przy tej ulicy znajduje siê
pa³ac ksiêcia de Vintimille. Cieszy³ siê zaszczytem, ¿e tego i nastêpnego dnia bêdzie goci³ króla. Jego wysokoæ bardzo lubi ogl¹daæ wycigi konne, w Palermo jest co szczególnego, ¿e konie biegn¹ bez jedców; s¹ pobudzane przez naszpikowane kolcami kulki, które przywiesza siê im na grzbiecie, a które je motywuj¹ podczas ca³ego wycigu. Podczas wycigu zwierzêta s¹ zachêcane gestami i g³osami olbrzymiej liczby ludzi, którzy udaj¹ siê na
Cassero, aby je ogl¹daæ. Kiedy wycig siê koñczy, król podobnie
jak wczoraj oddaje siê grze, oczekuj¹c, a¿ ca³kowicie owietlony
wóz wyruszy w drogê, któr¹ przemierzy³ wczoraj, aby udaæ siê na
miejsce, z którego wyruszy³. Jak wczoraj, muzycy nie przestawali
dawaæ swych koncertów ku wielkiemu zadowoleniu ludzi, nadal
chodz¹cych po ulicy Cassero, która siê zape³nia³a. U ksiêcia de
Vintimille, tak jak u ksiêcia de Butera, by³o wiele rinfreschi. Król
zgodnie ze swoim zwyczajem poszed³ o pó³nocy, to by³a pora, kiedy lud na Cassero ustêpowa³ miejsca pokazowi samochodów, który trwa³ ponad godzinê. Potem odchodzono na spoczynek, oczekuj¹c nazajutrz kolejnych rozrywek.
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Dzi jest 13. Na Cassero odby³ siê jeszcze wycig koni. Król
powróci³ do ksiêcia de Vintimille; równie¿ ja tam by³em. U ksiêcia
przebywa³o siê a¿ do drugich fajerwerków, puszczanych jeszcze
w Marine, król poszed³ je ogl¹daæ u ksiêcia de Butera, który przy
tej okazji zorganizowa³ kolejne wiêto podobnie jak pierwsze wraz
z grami, napojami ch³odz¹cymi i balem a¿ do rana. Na Cassero czy
na Marine ci¹gle by³y bardzo wietne iluminacje itd. Krótko mówi¹c, to powtórka z przedwczoraj. Kolejne, czternaste ju¿ wycigi
konne na ulicy Cassero, publicznoæ jest nienasycona. Król ponownie zosta³ zaproszony do ksiêcia de Vintimille. Tym razem zosta³
tylko do godziny dziesi¹tej, stamt¹d uda³ siê do katedry; poszlimy
za nim, aby uczestniczyæ w pierwszych nieszporach ku czci wiêtej Rozalii. Nic piêkniejszego ni¿ owietlenie tego kocio³a. Tego
wieczoru by³ owietlony przez ponad siedemset wiec, które ten
koció³ zmieni³y w sklepienie ognia. To rzeczywicie piêkne! Król
równie¿ by³ zachwycony do tego stopnia, ¿e poda³ d³oñ i prawi³
komplementy panu przewodnicz¹cemu Paternó, który nadzorowa³
rekonstrukcjê tego kocio³a i niew¹tpliwie by³ organizatorem tego
wiêta. Nieszporom towarzyszy³ akompaniament muzyczny i w konsekwencji by³y bardzo d³ugie. Ha³as wywo³any przez t³um ogólnie
nie pozwoli³ na skupienie siê; uznalimy, ¿e mo¿emy wyjæ, aby
zjeæ kolacjê, i wróciæ nastêpnie powozem i odbyæ przeja¿d¿kê,
która mia³a miejsce tak jak w innych dniach przed pó³noc¹ przy
olniewaj¹cym blasku wiat³a.
Piêtnasty dzieñ wi¹teczny; trzeba by³o ogarn¹æ siê doæ wczenie, aby zdobyæ odpowiednie miejsce w katedrze, gdzie odby³a siê
królewska kaplica94. Tê nazwê nadaje siê uroczystej obecnoci króla na sumie w pewne wielkie wiêta, takie jak wiêto wiêtej Rozalii. Król w ten dzieñ przychodzi w otoczeniu. Kiedy jest koronowany, na g³owie nosi koronê, jest ubrany w królewski p³aszcz.
Wchodzi na tron bardziej podwy¿szony ni¿ zwykle i wraz z biskupem celebruj¹cym nabo¿eñstwo odprawia spowied. W³anie okadza siê tron, podczas tego okadzenia okrywa siê p³aszczem; równie¿ okrywa siê podczas ewangelii, widocznie chce pokazaæ, ¿e
potrafi siê broniæ wobec wszystkich i przed wszystkimi. Ten wi-
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dok mnie zbudowa³ i zakoñczy³ pobo¿n¹ seriê radoci i wi¹t ustanowionych, aby uczciæ bardziej lub mnie bezporednio wiêt¹ patronkê mieszkañców Palermo.
Czy uwierzono by, ¿e po tylu wycigach król by³ usatysfakcjonowany? Trzeba by³o o wiele wiêcej, aby zaspokoiæ jego ochotê do
tej rozrywki. Rozpocz¹³, daj¹c osobisty przyk³ad, aby na swój koszt
zorganizowaæ kolejny na ulicy Nowej. Zgodnie ze swoim upodobaniem uda³ siê zaspokoiæ swoje potrzeby, czego nie ukrywa³.
Wnet kurtyzany stara³y siê spe³niæ pragnienie, aby dostarczyæ mu
tej rozrywki. Ksi¹¿ê de Latrabia, jego wielki koniuszy, przez cztery kolejne na drodze do Monreale niedziele zorganizowa³ cztery
wycigi. Król i ca³y dwór zostali zaproszeni na kolacjê; innym podano napoje ch³odz¹ce. Kolej ksiêcia de la Cattolica przypad³a
w Dniu Krzy¿a wiêtego, patronalnego wiêta Misilmeri; by³ to
przywilej przypisany do rodziny. Na wycigi konne nale¿a³o zaprosiæ króla i urz¹dziæ dla niego kolacjê. Ksi¹¿ê zaprosi³ nas na wiêto i na towarzysz¹ce jej zawsze napoje ch³odz¹ce. Najwidoczniej
nienasycony t¹ rozrywk¹ król chcia³ jeszcze uczestniczyæ w jednym wycigu, który odbywa³ siê pó³ mili od Palermo, nad brzegiem
morza, w miejscu nazywanym Romagnolo lub Mustarolo. Ksiê¿na
de Larderia mia³a tam piêkny dom wypoczynkowy. Nie mog³a
wymówiæ siê od zaproszenia Jego Wysokoci, aby przyjecha³ do
niej poogl¹daæ wycigi i mia³ zaszczyt zgodziæ siê na kolacjê. Królowi nie trzeba by³o mówiæ dwa razy. Z radoci¹ tam pojecha³, do
tej rozrywki ksiê¿na doda³a kilka ma³ych gier nad brzegiem morza, które go bardzo rozbawi³y. Ksiê¿na zrobi³a to za sumê 400
uncji, to prawie piêæ tysiêcy franków. Za ten zaszczyt p³aci siê nieco wiêcej. wiêta kobieta wola³aby przeznaczyæ tê sumê na zbo¿ne dzie³a.
Wystarczaj¹co powiedzia³em o wycigach konnych; tak wiêc
wspomnê jedynie o wycigach w la Bagheria, w Colli i alei Terre
rosse; to wystarczy…
24) wiêto triumfu odkupienia w Monreale
Powiedzmy nieco o Monreale. To ma³e miasto oddalone o milê
od Palermo. Siedziba arcybiskupa, katedra posiada³a wnêtrznoci
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naszego króla wiêtego Ludwika, który w tym miejscu zosta³ zabalsamowany w stylu przodków. Tam znajduj¹ siê tak¿e groby
Wilhelma Dobrego i Wilhelma Z³ego i gigantyczny pos¹g mozaikowy Naszego Pana.
8 wrzenia — jak wielk¹ uroczystoæ obchodzi siê z okazji
wiêta Matki Bo¿ej. Miasto nigdy nie zapomina, aby zaprosiæ króla do udzia³u w pokazie fajerwerków i na wieczór z tej okazji; król
zawsze siê zgadza, by³o nas wielu zaproszonych. Król odszed³
o wczesnej porze, a my nie zawahalimy siê pójæ za nim, zostawiaæ wolne pole amatorom tañca, aby przez ca³¹ noc oddawaæ siê
tej rozrywce, jeli wyda³aby siê im odpowiednia. Podczas tego
wiêta nie zabrak³o napojów ch³odz¹cych.
Ten d³ugi opis, który znalaz³ siê w moich notatkach, zakoñczê
tym, ¿e mia³em kaprys, aby dziêki obrazowi s³ynnej wieckiej procesji w Monreale wszystko chcieæ zredagowaæ na bie¿¹co. To specyficzne wiêto odby³o siê byæ mo¿e w roku 180095, aby byæ wiernym bardziej tradycji, ni¿ tylko doæ skrupulatnemu rachunkowi
administratorów kraju. W czasie posuchy gromadzono wielkie zasoby zbo¿a w nadziei wyci¹gniêcia z tego zysków. Cena tego towaru codziennie spada³a, miastu grozi³a wielka strata. Aby zapobiec temu nieszczêciu, mieszkañcy kraju znaleli pewnego kupca,
aby sprzedaæ jemu swe towary; zaproponowali zorganizowanie
wielkiego wieckiego wiêta, które trwa osiem dni i do Monreale
przyci¹ga ogromny t³um konsumentów. Nie zapewniam o prawdziwoci tej anegdoty; to przy tej okazji ku rozbawieniu mówiono
w Palermo. Pewne jest, ¿e to wiêto odby³o siê i ca³e Palermo wraz
z okolicami udawa³o siê do Monreale, aby je zobaczyæ. Mówiê zobaczyæ, g³ówne bowiem wiêto polega³o na procesji, któr¹ opiszê.
Zosta³ zaproszony król, przebywa³ tam ze swymi trzema córkami
ksiê¿niczkami96, które by³y w tym samym wieku co ja: dwie spoW 1800 lub w 1801 roku Eugeniusz na pewno osobicie uczestniczy³ w wiêcie
wiêtej Rozalii, poniewa¿ nigdy nie wymienia z nazwiska królowej Marii Karoliny. W latach 1800-1801 faktycznie przebywa³a w Austrii. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 222, 225.
96
Córkami króla Neapolu Ferdynanda I by³y: Maria-Antonina, wysz³a za m¹¿
w 1802 roku za Ferdynanda VIII, króla Hiszpanii, i zmar³a w 1806 roku; Maria-Krystyna, królowa Sardynii zmar³a w 1849 roku, Maria-Amelia (1782-1866), ¿ona Ludwika
Filipa, króla Francji w latach 1830-1848. Biskup de Mazenod w 1835 roku z t¹ ostatni¹
spotka³ siê w Pary¿u przy okazji swojej podró¿y, aby zakoñczyæ sprawê Ikozji. Zob.
J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 515.
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ród nich ju¿ umar³y: najm³odsza Maria-Antonina, królowa Hiszpanii, druga Maria-Krystyna, która by³a przeznaczona dla ksiêcia
de Berry’ego, króla Sardynii, i jedyna, która ¿y³a, Maria-Amelia,
¿ona Ludwika Filipa, króla Francuzów. Ta ostatnia by³a w tym samym wieku co ja, z tego samego rocznika co ja. Bylimy bardzo
blisko, kiedy widzielimy przemarsz ten s³ynnej procesji.
wiêto jest nazywane triumfem odkupienia. By³o obchodzone
ku czci krzy¿a. Procesja wychodzi z kocio³a, ka¿dy, wychodz¹c,
przyjmuje postawê, któr¹ zachowa przez ca³y czas trwania procesji. Najpierw bo¿a sprawiedliwoæ poprzedza wiele instrumentów
wojskowej orkiestry. Za ni¹ id¹ dwaj anio³owie, których poprzedzaj¹ Adam i Ewa. Ewa w rêku trzyma listek indyjskiego figowca,
Adam zas³ania sobie twarz. Potem idzie bo¿e mi³osierdzie. Po nim
dwaj geniusze. Nastêpnie widzi siê odkupienie nios¹ce kartonowy
krzy¿; ono prowadzi spêtane kajdanami mieræ i grzech, który
okropnie siê krzywi. Nastêpnie id¹ anio³, d¿uma, g³ód, wojna i trzêsienie ziemi; Kain i Abel; Abel nios¹cy baranka, Kain zakrwawion¹ maskê; Abraham i Izaak, Melchizedek Moj¿esz z tablicami prawa; wielki kap³an Aaron. W¹¿ przytwierdzony do kawa³ka drewna;
wielu Izraelitów, którzy na niego spogl¹daj¹, dr¿¹c wszystkimi czêciami cia³a; wielki wódz Jozue, Samson, król Salomon i jego orszak. Judyta z nagim mieczem; ¿o³nierze z Betulii z g³ow¹ Holofernesa. Po nich czterej wielcy prorocy Izajasz, p³acz¹cy Jeremiasz,
Ezechiel i Daniel; nastêpnie dziewictwo, pokora, archanio³ Gabriel,
Najwiêtsza Maryja Panna i Dzieci¹tko Jezus, anio³, który zwiastowa³ narodzenie Dzieciêcia pasterzom, Najwiêtsza Maryja Panna
i Dzieci¹tko Jezus w ko³ysce wielkiej jak rêka w towarzystwie
wiêtego Józefa; radoæ i pokój, Irys, objawienie gwiazdy i trzej
magowie, dwa atrybuty, ewangeliczne wiat³o z pochodni¹ w rêku,
ba³wochwalstwo ze zniszczonym kadzid³em i ma³ymi marionetkami, ucieczka do Egiptu, Najwiêtsza Maryja Panna na klaczy wraz
ze wiêtym Józefem i wieloma dzieæmi; rze Niewini¹tek, kobiety
i oprawcy z kartonowymi dzieæmi w ramionach; Herod ze swoim
ber³em; Jezus Chrystus w otoczeniu Najwiêtszej Maryi Panny
i wiêtego Józefa; Nasz Pan rozprawiaj¹cy z nauczycielami; Jego
chrzest; wiêty Jan Chrzciciel ubrany w skórê; Zbawiciel w chwili
przyjêcia chrztu; Anio³; cuda Jezusa Chrystusa; t³um niewidomych,
g³uchoniemych, kulawych i trêdowatych; Zbawiciel z Samarytan-
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k¹; wskrzeszenie £azarza, Marta, Maria Magdalena, Jezus Chrystus
przed wskrzeszonym £azarzem; rada synagogi, dwaj stra¿nicy, kap³ani, starsi ludu, urzêdnicy wi¹tynni, cz³onkowie Sanhedrynu;
wjazd do Jerozolimy; siedz¹cy na osio³ku Zbawiciel otoczony lub
lepiej mówi¹c, za którym pod¹¿aj¹ Jego uczniowie poprzedzeni
pewn¹ liczb¹ dzieci. Mêka; ¿o³nierze i argusi wraz z Judaszem na
ich czele; Annasz, Kajfasz, Herod; ukazanie przed Pi³atem z biczami, korona, miska, dzbanek z wod¹, aby umyæ rêce; ¿o³nierze
z narzêdziami ukrzy¿owania; setnik na koniu, ¿o³nierz z w³óczni¹,
wielu nawróconych ¿o³nierzy; Józef z Arymatei, Nikodem z naczyniami z balsamami, Najwiêtsza Maryja Panna, wiêty Jan, Maria
¿ona Kleofasa i Maria Magdalena, czterej Ewangelici zdaj¹cy siê
pisaæ na mszale; rodzaj ludzki nios¹cy krzy¿; cztery strony wiata;
Sycylia w szatach królowej, ze sztandarem, nios¹c na piersi portret
króla; dolina Marrary, Palermo z or³em, wê¿em i psem; dolina Noro
ukoronowana k³osami i nios¹ca je w rêku; dolina Demone ukoronowana kwiatami i dêbem, Etna; odwaga z he³mem, pancerzem,
w³óczni¹ i tarcz¹, si³a je¿d¿¹ca konno po damsku; sta³oæ, wielkodusznoæ nios¹ca z³ote naczynie w rêku, sprawiedliwoæ z wag¹
i mieczem, ³agodnoæ z ga³¹zk¹ oliwki, pewnoæ z kotwic¹; wszystko za Geniuszem z Monreale, ubranym jak bohater, maj¹cym z³ot¹
koronê i trzymaj¹cym róg obfitoci; w rêku niesie papier, na którym du¿ymi literami jest napisane: Niech ¿yje król! Procesjê zamyka powóz triumfu, gdzie na kuli zasiada religia i nogami depcze
wiele niegodziwych i heretyckich ksi¹g. Niewiara, herezja, zabobon i rozpusta ze swymi zwolennikami wlok¹ siê za wozem; niewiara z rêkami zwi¹zanymi za plecami i ze skrzy¿owanym mieczem w ustach; la brutissima bardzo brzydka, stara herezja
ukoronowana wê¿ami, wêdzi³o w ustach i pióro, zabobon przyobleczony w szaleñstwo, rozpustê i wiele symboli; gromada im podobnych: niewiernych, heretyków, zabobonnych, rozwi¹z³ych. Pochód
zamyka muzyka i oddzia³ kawalerii.
W tym miejscy koñczê moje notatki, nie znajdujê nic, co mog³o byæ ród³em tej specyficznej procesji, gdy widzi siê, jak przed
tob¹ przechodzi tyle nadzwyczajnych rzeczy. Muszê powiedzieæ, ¿e
wykonanie tego dramatu nie jest niczym interesuj¹cym.
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25) Letnioæ Eugeniusza w Palermo. Wyjazd do Francji
Eugeniusz przebywa³ w Palermo do padziernika 1802 roku.
Nie znamy wielu szczegó³ów o jego zajêciach w tym miecie. Wiemy jedynie, jak to ju¿ zobaczylimy, ¿e podobnie jak w Wenecji,
tak w Palermo znalaz³ rodzinê, która go przyjê³a do siebie i uwa¿a³a za domownika; to ksi¹¿ê i ksiê¿na Cannizzaro, którzy go przyjêli i traktowali jak syna. Zw³aszcza ksiê¿na, kobieta wielkiej pobo¿noci, z pewnoci¹ najpobo¿niejsza osoba z wysokich warstw
spo³ecznych, dwa razy w tygodniu przyjmowa³a komuniê i prowadzi³a przyk³adne ¿ycie. Ksiê¿na cieszy³a siê, ¿e w Eugeniuszu znalaz³a przyjaciela dla swoich dzieci, który by³ w stanie poci¹gaæ ich
ku dobru i odwracaæ od innych myli.
Wydaje siê, ¿e w chwili mierci ksiê¿nej pobo¿noæ Eugeniusza os³ab³a. Nie maj¹c ju¿ przed oczyma przyk³adów tej godnej
szacunku kobiety, która czêsto z nim rozmawia³a na tematy religijne, a przez swe rady umacnia³a go w praktykowaniu cnoty, chocia¿ nie zarzuci³ podstawowych obowi¹zków, to przynajmniej gorliwe praktyki, bêd¹ce niczym szaniec dla duszy i stra¿nik cnót.
Jego spowiednikiem by³ filipin, biskup Bonnaro, wyró¿niaj¹cy siê
swymi cnotami i pochodzeniem. Uczêszcza³ do domu Olivella,
gdzie zapozna³ siê z wieloma innymi filipinami97, którzy go lubili
i nawet wielu innym m³odym dawali go za przyk³ad; jednak sam
odczuwa³, ¿e brakowa³o mu wielkiej gorliwoci, która cechowa³a
go wczeniej. Tê letnioæ nale¿y przypisaæ czêstszym relacjom, jakie utrzymywa³ z wielkim wiatem, gdzie wbrew niemu zaw³adnê³o panem wiele obiektów rozproszenia i odwróci³y pana od pobo¿noci. Tymczasem wystrzega³ siê wad, którymi che³pili siê inni; nie
znaczy to, ¿e czêsto nie nara¿a³ siê na okazje i niebezpieczeñstwa,
w obliczu których inni upadliby, ale si³a jego religijnych zasad
i odraza, jak¹ zawsze mia³ dla pewnych wad, po³¹czona z brakiem
relacji z osobami p³ci przeciwnej zachowa³y go od wszelkiego b³êdu w tej materii, co zdumiewa w jego wieku, przy jego urodzie.
Otacza³y go pokusy i tkwi³ w obyczajach kraju, w którym mieszka³. £asce bo¿ej zawdziêcza, o czym s³yszelimy, ¿e w starszym
97
Zgromadzenie Ksiê¿y Oratorianów za³o¿one w 1564 roku w Rzymie przez Filipa Nereusza.
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wieku, bêd¹c ju¿ kap³anem, w przyjacielskiej za¿y³oci zawiadczy³, ¿e nigdy nie musia³ sobie wyrzucaæ najmniejszego wykroczenia wobec osób p³ci przeciwnej, poród tylu pu³apek zastawionych
na niego z mniejsz¹ lub wiêksz¹ z³oci¹, ale zawsze z wielk¹ zrêcznoci¹. Przy wielu okazjach, nawet si³¹, by³ w stanie odeprzeæ sk³adane mu zaloty, a dwukrotnie ratowa³ siê ucieczk¹.
W tej materii zawsze zachowa³ niesamowit¹ niewinnoæ, co
sta³o siê powodem ¿artów, jakie kierowa³y pod jego adresem osoby, które go bardzo szanowa³y. Bêd¹c pewnego razu u starej hrabiny de Vintimille, gdy chcia³ ju¿ wychodziæ, ksiê¿na prosi³a go, aby
zechcia³ towarzyszyæ pannie de Puget, m³odej, której ojciec i matka mieszkali w tym samym domu, co rodzice Eugeniusza. Ta propozycja potwierdzaj¹ca zaufanie, jakie budzi³ Eugeniusz, widocznie go zmiesza³a; mia³ siê nieco ze swojego zak³opotania, ale
wytrwa³. Eugeniusz nie mog¹c odmówiæ, poda³ rêkê m³odej osobie, ale z uczuciem bardzo rzadkim dla swojego wieku dowiadcza³ takiego zmieszania, aby samotnie spacerowaæ noc¹ po ulicach
Palermo w towarzystwie dziewczyny, ¿e gdy przeje¿d¿a³ powóz
z pochodniami, wchodzi³ do bramy lub do jakiej bramy wjazdowej, aby nie zostaæ zauwa¿onym, tak bardzo czerwieni³ siê na sam¹
myl najmniejszego romansu. Panna Puget nie mog³a powstrzymaæ
siê od odpowiedzenia zdarzenia; ojciec Eugeniusza zgani³ tê nadmiern¹ wstydliwoæ, ale wszyscy chwalili zasady, wed³ug których
postêpowa³.
Rodzice98 Eugeniusza, którzy byli we Francji, nie przestawali
naciskaæ na jego ojca, aby zdecydowa³ siê na powrót do ojczyzny.
Od czasów Napoleona, który zosta³ odsuniêty od w³adzy, panowa³
spokój. Jego matka, a zw³aszcza babcia ze strony matki obawia³y
siê, ¿e umr¹, zanim uciskaj¹ tak bardzo czule ukochane dziecko.
Obawiano siê, aby w chwili mierci nie k³ócono siê o spadek. Krótko mówi¹c, przedstawiali tyle s³usznych powodów, aby ojciec zdecydowa³ siê na wyjazd.
11 padziernika 1802 roku Eugeniusz wsiad³ na statek, który
mia³ go zabraæ do Francji. Nie trzeba przytaczaæ tego, co by³o rozdzieraj¹ce w tej roz³¹ce: ojciec, wujkowie Eugeniusza, jego dwaj
wierni przyjaciele, synowie ksiêcia de Cannizzaro, jego nauczyciel
98

To znaczy pani de Mazenod, Eugenia i babcia Joanis.
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pan de Galemebert, dobra Nanon, której ju¿ nigdy nie mia³ zobaczyæ, mieszali swoje ³zy wraz z jego ³zami, które p³ynê³y z gorycz¹. Statek postawi³ ¿agle, aby uzupe³niæ swój za³adunek w Cefalù. Wyruszy³ w drogê, ale w sobotê 16 o drugiej po po³udniu, gdy
statek znajdowa³ siê pomiêdzy Sycyli¹ a Sardyni¹, zerwa³a siê potê¿na burza, która przez cztery kolejne godziny nara¿a³a go na niebezpieczeñstwo. Morze by³o tak wzburzone, ¿e woda wlewa³a siê
na okrêt; wszelki ruch by³ niemo¿liwy, ster by³ rzeczywicie zalany. Wreszcie uda³o siê go udro¿niæ. La³o jak z cebra, pioruny bi³y
raz po razie; podczas tej burzy, która odbiera³a oddech majtkom,
ca³y czas trzeba by³o wypompowywaæ wodê, poniewa¿ cieki dostarcza³y niesamowit¹ iloæ wody. Kapitan Reynier bardzo siê obawia³, niczemu nie móg³ zaradziæ. W swoich notatkach zapisa³, ¿e
wiatr podczas dwóch godzin trwania ulewy i burzy odwróci³ kompas. Wreszcie wiatr przyj¹³ sta³y kierunek i niebezpieczeñstwo
usta³o. Do wyspy Elby dotarlimy dopiero o dwudziestej; tego samego dnia zobaczylimy wybrze¿e Bastii. Wreszcie po czternastu
dniach podró¿y statek przybi³ do portu w Marsylii. Zatem zakoñczy³o siê wygnanie Eugeniusza99.

Palermo
99

24 padziernika 1802 roku Eugeniusz przyby³ do portu w Marsylii.
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B  DZIENNIK Z POBYTU W PARY¯U 1
(14 czerwca  23 wrzenia 1805 roku)

WPROWADZENIE
W 1804 i w 1805 roku maj¹cy 22-23 lata Eugeniusz powa¿nie
zastanawia³ siê nad przysz³oci¹. W 1802 roku wróci³ do Francji,
poniewa¿ jego matka znalaz³a dla niego przysz³¹ ¿onê „bogatsz¹
ni¿ mo¿na by³o siê spodziewaæ”2. Jednak krótko po powrocie Eugeniusza ta dziewczyna zmar³a z wyczerpania. W styczniu 1805
roku pojawi³ siê drugi projekt, który nie dochodzi do skutku, poniewa¿ dziewczyna nie jest zbyt bogata3. Sk¹din¹d Eugeniusz dusi³ siê w swej rodzinie zdominowanej raczej przez nerwowe kobiety, które przede wszystkim mówi¹ o interesach; poza tym nie lubi
spo³eczeñstwa z Aix, uwa¿a je za ciê¿kie, powa¿ne i sztywne4.
W 1804 roku Eugeniusz powzi¹³ plan, aby zaczepiæ siê na Sycylii. Dziêki swoim znajomociom z sycylijsk¹ szlacht¹, mia³ nadziejê, ¿e otrzyma stopnieñ porucznika lub kapitana w pa³acowej
stra¿y króla Neapolu przebywaj¹cego wówczas w Palermo. Nastêpnie niedaleko ojca i wujków zakupi³ posiad³oæ, któr¹ móg³ sp³aciæ, sprzedaj¹c w³asnoæ Saint-Laurent du Verdon, któr¹ obieca³a
mu matka. Przewodnicz¹cy de Mazenod, który bardzo chcia³ spotkaæ siê ze synem, uwa¿a³, ¿e ten projekt by³ mo¿liwy do zrealizowania, ale zaleca dyskrecjê. Pani de Mazenod nie powinna domyliæ siê prawdziwych zamiarów swojego syna, inaczej nigdy nie
udzieli mu zgody na odbycie podró¿y.

1
Orygina³ w Aix, Bibliothéque Méjanes, dokumenty Boisgelin. To tam jest przechowywane korespondencja pomiêdzy Eugeniuszem a jego ojcem a¿ do roku 1817.
2
List pani de Mazenod do jej mê¿a z 17 stycznia 1802. Orygina³: Rzym, archiwum Postulacji FB 1-4.
3
Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 276.
4
Ten¿e, tam¿e, s, 269, 271-273. Trzy kobiety: jego matka, ciotka, pani Dedons,
i jego babcia. Eugeniusz oczywicie kocha³ swoj¹ siostrê; niewiele mówi o swoim kuzynie Emileu Dedonsie.
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Umocniony tym poparciem i wskazówkami Eugeniusz musia³
postaraæ siê o paszport. W tym projekcie zdaje siê pomagaæ Opatrznoæ. Jego ciotka, pani Dedons de Pierrefeu, musia³a udaæ siê do
Pary¿a, aby poszukaæ placówki edukacyjnej dla swojego syna Emile’a, poprosi³a swojego siostrzeñca, aby jej towarzyszy³, i zaoferowa³a mu pokrycie kosztów paszportu5.
Gdy tylko przewodnicz¹cy de Mazenod dowiedzia³ siê o podró¿y do Pary¿a, zachêca³ swojego syna do prowadzenia ma³ego
Dziennika, aby zanotowa³, napisa³ wszystko, co Eugeniuszowi
wyda siê godne uwagi i ciekawoci. Eugeniusz niczego nie obiecywa³, ale dla zasady odpowiedzia³, ¿e zanotuje wszystko, co uzna
za godne zapisania6.
Dlaczego ten Dziennik?
Podczas pobytu w Pary¿u w dniach od 14-23 wrzenia Eugeniusz napisa³ szeæ d³ugich listów do ojca, który ju¿ wiêcej nie
mówi o dzienniku. Ale po powrocie podró¿ników przewodnicz¹cy
przypomnia³ o swoim pragnieniu otrzymania dziennika, o który
prosi³; wskaza³ nawet, co spodziewa siê w nim odnaleæ.
„Liczê, ¿e jak odpoczniesz po twoim zmêczeniu, napisa³ 3 padziernika, zdasz mi szczegó³ow¹ relacjê z tego, co widzia³e
w Pary¿u, co do rzeczy i osób, a¿ do chwili obecnej mówi³e mi
bowiem o tym jedynie czêciowo i lakonicznie, chocia¿ to nie znaczy, ¿e twoje listy by³y niepe³ne W tej chwili chodzi o to, aby
w pewnym porz¹dku poda³ mi szczegó³y o twojej podró¿y, pobycie i powrocie”.
Eugeniusz odpowiedzia³ 1 listopada:
„Proszê o czas, abym wys³a³ wam ragguaglio distinto7. Jeszcze nie zebra³em informacji i mój dziennik jest bezkszta³tny, zatem nie bêdzie was interesowa³”.
Tam¿e, s. 276-280.
List przewodnicz¹cego do syna z 4 kwietnia 1805 roku i odpowied Eugeniusza
z 24 maja 1805 roku.
7
Elegancki raport.
5
6
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Przewodnicz¹cy naciska jeszcze 28 listopada:
„Skoro odpocz¹³e po twoim zmêczeniu, chcia³bym, aby
zgodnie z twoim pragnieniem wys³a³ mi szczegó³ow¹ relacjê z twojej podró¿y i powrotu, o którym powiedzia³e mi jedynie to czy
tamto. Do³¹czysz do niej uwagi, do których, jak wiesz, przywi¹zujê wielk¹ wagê. Ta ma³a praca bêdzie przydatna nam obu: tobie,
aby uporz¹dkowaæ i zachowaæ myli, a mnie, aby skorygowaæ moje
o wielu rzeczach, które z powodu up³ywu czasu dozna³y tylu
zmian, ¿e uka¿¹ mi siê zupe³nie w nowym wietle. Ale nie chcê,
aby mi zda³ relacjê raz na zawsze. Wystarczy, gdy zobaczê, jak
tej sprawie powiêcasz jedn¹ lub dwie strony z twoich listów, zachowuj¹c format dziennika. Nastêpnie moim zadaniem bêdzie zebranie wszystkich tych fragmentów w jedno dzie³o, które da mi
prawdziw¹ przyjemnoæ”.
Dziennik
Eugeniusz w koñcu zdecydowa³ siê odpowiedzieæ na pragnienie ojca. 28 listopada, rozpoczynaj¹c list, do którego jest do³¹czony dziennik, sprecyzowa³, ¿e chodzi³o jedynie o dziennik pobytu
w Pary¿u.
„Mój drogi tato, napisa³, aby nie popaæ w ogromne trudnoci,
które rodz¹ ha³as, aby urodziæ mysz, bez innego przygotowania
natychmiast wylê wam dziennik, ale nie z mojej podró¿y, który
by³by zbyt d³ugi i nudny, ale dziennik z mojego pobytu w Pary¿u;
jeli was znu¿y, proszê pamiêtaæ, ¿e to wy o niego prosilicie oraz
¿e ja po prostu przepisujê to, co nabazgra³em w popiechu na kilku
wistkach papieru”.
Wydaje siê, ¿e zawiedziony, i¿ nie uzyska³ paszportu, i widz¹c,
jak wal¹ siê wszystkie jego projekty osiedlenia siê na Sycylii, Eugeniusz jak najszybciej chcia³ zapomnieæ o swoim pobycie w Pary¿u.
Jego ojciec prosi³ go o szczegó³owy raport o wszystkim, co
widzia³ w Pary¿u, „co do rzeczy i osób”. Eugeniusz nie mówi³
o podró¿y, a tak¿e poza arcybiskupem nic nie wspomina³ o spotkanych osobach. Tymczasem w swoim listach sporz¹dzi³ raport
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o swoich spotkaniach z ró¿nymi osobami, które mia³y na celu uzyskanie zapomogi lub stanowiska dla swojego ojca i wujków. Ogranicza siê do opisu kilku wizyt w muzeach, ogrodach, bibliotekach
i kocio³ach. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e pisa³ bardzo szybko. Rzeczywicie jest wiele b³êdów ortograficznych, zw³aszcza na pierwszej stronie8.
Opis jest krótki, ale energiczny. Dostrze¿emy w nim dynamizm
dwudziestotrzyletniego Eugeniusza, jego ciête s¹dy, a nawet jak siê
wydaje to, co jest przedmiotem jego zmartwieñ.
Warto miêdzy innymi podkreliæ jego refleksjê po opisie czystej mi³oci s³onia i jego towarzyszki: „Tylko ten przyk³ad wystarczy³by mi, aby potwierdziæ mo¿liwoæ i za ni¹ pójæ”. (tam¿e,
s. 114). Czy myla³ ju¿ o zrezygnowaniu z ma³¿eñstwa? Pan de
Mazenod, niew¹tpliwie dziêki intuicji, zdawa³ sobie sprawê ze
zmiany mentalnoci swojego syna. 22 wrzenia Eugeniusz wys³a³
mu zestawienie swoich wydatków. Bardzo ostro ocenia³ prostytutki spotkane w kilku dzielnicach Pary¿a9. W swojej odpowiedzi
z 31 padziernika przewodnicz¹cy chwali³ m¹droæ i powci¹gliwoæ swojego syna, ale zapewnia³ go, ¿e siê o¿eni i znajdzie oso-

8
Pisze przyk³adowo: homage, grifoner, battie, batteau, on y pouvais, regrètons itd.
Wiele innych s³ów napisanych wed³ug dawnych zasad ortograficznych zosta³o poprawionych zarówno w niniejszym tomie w Ecrits oblats.
9
Oto, co Eugeniusz napisa³ o swoich wydatkach, a nastêpnie o prostytutkach: „Teraz powinienem wam wys³aæ ma³e sprawozdanie o moich wydatkach, nie dlatego, ma
siê rozumieæ, abycie je op³acili, ale abycie siê naocznie przekonali, ¿e w stolicy, poród tylu przyjemnoci i rozrywek, potrafi³em byæ tak samo rozs¹dny i umiarkowany
jak na g³êbokiej prowincji. W rzeczywistoci nie ma wielkiej zas³ugi, tym bardziej byæ
szalonym, s¹dzê, ¿e do mojej g³owy nie przysz³o mi, aby kupiæ piêkne rzeczy, które siê
widzi, skoro nie ma siê pieniêdzy, a tym bardziej byæ profanem i rozpustnikiem, niemo¿liwe jest, aby pu³apki, jakie zastawia na mnie m³odoæ lub byæ mo¿e jeszcze bardziej staroæ, mog³yby zrobiæ na mnie najmniejsze wra¿enie. W rzeczywistoci jakie one
s¹? Kiedy wieczorem przechodzicie przed pa³acem królewskim i w jego okolicach, za
ubranie ci¹gn¹ was nieszczêliwe prostytutki, odpychaj¹ce brakiem wstydu, jaki pokazuj¹. Ogólnie s¹ bardzo brzydkie. Ale czy mo¿na byæ jeszcze piêkniejszym, czy piêkno
ma najmniejszy powab, kiedy jest oddzielone od pewnej powci¹gliwoci, któr¹ nazywa
siê wstydem, którym autor stworzenia tak piêknie przyozdobi³ najs³absz¹ p³eæ? Gdy
chodzi o mnie, przyznajê, ¿e ich obecnoæ mêczy mnie do tego stopnia, ¿e wieczorem
zrezygnowa³em z udawania siê do tego nieczystego bagna, które one obra³y za arenê
To nie przeszkadza, ¿e gdyby kiedykolwiek ode mnie zale¿a³o ustalenie tego, co dotyczy publicznej przyzwoitoci, zes³a³bym te pod³e na strychy lub do piwnic, sk¹d wychodzi³yby jedynie po to, aby op³akiwaæ swoje winy.
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bê, która da „mu szczêcie i zadowolenie”. Oto kilka fragmentów
z tego listu:
„Nie mogê siê powstrzymaæ, aby wskazaæ tobie ca³¹ przyjemnoæ, jak¹ sprawiaj¹ mi twoje listy. Nie mówiê o zawartych w nich
uczuciach, bo to oczywiste, ale o sposobie, sile i wdziêku twoich
wyra¿eñ. Widzê, ¿e codziennie mogê nabywaæ co ze stylu, i jestem
bardzo oczarowany myl¹, ¿e mog³em siê do tego przyczyniæ dziêki mojej korespondencji. To dlatego mój godny szacunku ojciec
uformowa³ mój styl, a ty tê sam¹ przys³ugê oddasz swoim dzieciom; mo¿e pan na pró¿no mówiæ, ¿e nie znajdzie siê osoba, która
bêdzie tobie odpowiadaæ i da ci szczêcie i zadowolenie, znajdzie
siê. Proszê w to nie w¹tpiæ… Twoja m¹droæ i wstrzemiêliwoæ
s¹ mi równie¿ dobrze znane i poprzez s³uszne spojrzenie na siebie
wzbudzaj¹ we mnie pewn¹ zazdroæ, ale równie¿ jaka radoæ na
widok, ¿e w tym wzglêdzie tak bardzo ró¿nisz siê ode mnie”.
Reakcja przewodnicz¹cego na Dziennik
23 stycznia 1806 roku pan de Mazenod dziêkuje swojemu synowi za przes³ane strony dziennika. Korzysta z okazji, aby udzieliæ mu kilku pouczeñ co do treci i formy:
„Z takim zainteresowaniem i satysfakcj¹ przeczyta³em pocz¹tek
twojego dziennika. Ograniczasz siê w nim do twojego pobytu
w Pary¿u, aby mnie nie zanudzaæ, usuwasz informacje o twojej podró¿y. Chêtnie zgadzam siê z tym porz¹dkiem, bez uznania motywu,
bardzo dobrze bowiem wiesz, ¿e nigdy nie nu¿ê siê s³uchaniem ciebie lub czytaniem, ale nie potrafiê zgodziæ siê z tym, ¿e w twoim
pierwszym sprawozdaniu wykorzysta³e piêæ stron twojego listu.
Dosyæ, moja samochwa³o, tego nie mo¿na policzyæ na moje dobro,
poniewa¿ nie zostaje tobie wiele miejsca czy to na odpowied na
kwestie z moich listów, czy na do³¹czenie innych kwestii, o których
powiniene mi powiedzieæ. Tak wiêc z tych racji oraz z powodu
oszczêdzenia mi przyjemnoci, na przysz³oæ poprzestañ na powiêceniu jednej lub maksymalnie pó³torej strony twojego dziennika. Jak
mówi przys³owie, nigdy nie nale¿y oga³acaæ o³tarza, aby przyozdobiæ nowy, a twój dobry ojciec, s³usznie spragniony wszystkich twoich wytworów, chce mieæ hoc et illud, to znaczy chce cieszyæ siê
twoim opowiadaniem i nie byæ pozbawionym twoich odpowiedzi”.
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Wydaje siê, ¿e Eugeniusz sporz¹dzi³ inne zapiski o swoim pobycie w Pary¿u, ale w przysz³oci ju¿ ¿adnych nie wys³a³. 26 grudnia 1805 roku wyzna³ swojemu ojcu, ¿e w swoim licie z 28 padziernika skopiowa³ „czêæ” swojego dziennika, aby nie „przeciwstawiaæ siê” woli swojego ojca, i doda³: „na dzisiaj nie jestem
w stanie zdecydowaæ siê, aby z dwóch powodów przekazaæ wam
ci¹g dalszy; pierwszy, aby wam oszczêdziæ raz po raz znu¿enia
bezkszta³tn¹ relacj¹, drugi, poniewa¿ w tej chwili odczuwam wyrany wstrêt, aby kopiowaæ przeciêtne strzêpki, które nie maj¹
zwi¹zku ani sensu”.
W 1805 roku Eugeniusz napisa³ do swojego ojca siedemnacie
cztero- lub piêciostronicowych listów. Przechowujemy szesnacie
równie d³ugich odpowiedzi. W 1806 i 1807 roku przy okazji ka¿dy
z nich napisa³ tylko cztery lub piêæ dwustronicowych listów.
W latach 1808-1813 ich korespondencja zamiera z powodu wydarzeñ politycznych10. Na morzu dominowali Anglicy i w wyniku
blokady kontynentalnej, jak¹ Napoleon wprowadzi³ przeciwko Anglikom, ci utrudnili kontakty pomiêdzy Francj¹ a Sycyli¹. Zatem
rozumiemy, dlaczego Eugeniusz ju¿ nie napisa³ najwa¿niejszych informacji i w konsekwencji wiêcej nie bêdzie mówi³ o dzienniku ze
swojego pobytu w Pary¿u.
o. Yvon Beaudoin OMI

10
W licie z 12 kwietnia 1812 roku pan de Mazenod mówi, ¿e od czterech lat nie
otrzyma³ ju¿ listu z Aix. Korespondencja zostanie przywrócona po upadku Napoleona
w 1814 roku.
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Aix, 28 listopada 180511
Przybywszy do Pary¿a 14 czerwca oko³o godziny jedenastej,
uda³em siê do Hotel de France, ulica Montmartre, sk¹d natychmiast
wyszed³em, aby pobiec do kocio³a Notre Dame. Tak wiêc mój objazd po Pary¿u rozpocz¹³em od oddania czci Bogu w pierwszej
metropolii Francji. Ten koció³ nie wprawia mnie z zdumienie; chocia¿ jest olbrzymi, nie mo¿na go porównaæ do ogó³u kocio³ów
w Italii; jest w stylu gotyckim jak wiêkszoæ katedr we Francji
i moim zdaniem czêæ swojej wartoci straci³ poprzez wybielanie;
to nowoczesna szata na starym szkielecie, a gotycka wi¹tynia koniecznie powinna byæ okopcona, wszystkie te lady staroci budz¹
szacunek. Czy¿ to nie jest mi³e, ¿e w czasach, w których ¿yjemy,
mo¿emy siê ³udziæ, i w obecnoci Tego, który by³ zawsze, staraæ
siê przekonywaæ siebie, ¿e nadal jestemy w czasach, kiedy szacunek i mi³oæ do Boga wznosi³y tak piêkne budowle? Zatem warstwa wapna zniekszta³ca to s³odkie rozmylanie, jakiemu niekiedy
chcia³em siê powiêciæ12.
11
Dziennik zawiera kilka stron listu z listopada 1805 roku. 23 stycznia 1806 roku,
potwierdzaj¹c otrzymanie listu od syna, przewodnicz¹cy napisa³: Mój drogi i dobry
synu, oto otrzyma³em jeszcze jeden z twoich listów. Dziêkujê za niego Panu. Nie mogê
podaæ tobie daty, poniewa¿ jej zapomnia³e, napisa³e jedynie miesi¹c, ale przypuszczam, ¿e jest on z 28 listopada, poniewa¿ przyszed³ z tymi z kraju w ten sam dzieñ,
a ostatni, jaki poprzednio otrzyma³em od ciebie, by³ z pierwszego wy¿ej wymienionego
miesi¹ca.
12
Na refleksje z pierwszego paragrafu przewodnicz¹cy odpowiada 23 stycznia
1806 roku: Wycieczka z ulicy Montmartre do kocio³a Notre Dame jest d³uga, tym
bardziej pochwalam ciê za to, ¿e od pocz¹tku postanowi³e, aby zacz¹æ od okazania wyrazów szacunku dla najwy¿szego mistrza nieba i ziemi; tak samo jak ty mylê o wybieleniu gotyckich bazylik, to co w rodzaju blichtru, który zamiast je upiêkszyæ, oszpeca
je. Katedra Najwiêtszego Zbawiciela w Aix przez podobny zabieg straci³a najwiêksz¹
czêæ swojego uroku.
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Ten koció³ ufundowany przez Estienna de Sully’ego, biskupa
Pary¿a, który w 522 roku po³o¿y³ kamieñ wêgielny, zosta³ zrekonstruowany w roku 1171 za rz¹dów Ludwika M³odego, ograbiony
i spl¹drowany w 1790 i 1791 roku, odrestaurowany po konkordacie, uwa¿am, ¿e w czasie koronacji Bonapartego; skorzysta³ z tej
okazji, aby zrobiæ podarunki w srebrze i ornamenty. W jej konstrukcji ciekawa jest mia³oæ jej wznoszenia: ma 60 s¹¿ni13 d³ugoci, 24 szerokoci i 17 wysokoci, jej wie¿e maj¹ 347, bry³ê budynku podtrzymuje 120 filarów. Jest zbudowana na palach i powiedziano mi, ¿e pod ni¹ przep³yn¹³by statek14.
Poród rzadkich rzeczy w stolicy nie zapomnê kardyna³a arcybiskupa15. To fenomen; ma 97 lat i nie imaj¹ siê go ¿adne s³aboci;
gorliwie wype³nia wszystkie funkcje swojego urzêdu, a¿ do chwili
obecnej przesadza³by, gdyby go nie powstrzymali ¿yczliwi mu ludzie. Jest wstrzemiêliwy, pije tylko bia³e wino i nigdy nie zapomina o gimnastyce; ma na niego zbawienny wp³yw. Najchêtniej
spaceruje po ogrodzie botanicznym16, który okr¹¿am. To tam spotka³em go po raz pierwszy, jak tylko wymieni³em swoje nazwisko,
od razu przyj¹³ mnie z najwiêksz¹ przyzwoitoci¹, otaczaj¹cym go
osobom przedstawi³ mnie jako stryjecznego wnuka swojego najlepszego przyjaciela, nigdy od tego czasu mnie nie widzia³, gdy mó-

Dawna francuska miara d³ugoci licz¹ca 1 m 949.
23 stycznia 1806 roku przewodnicz¹cy poprawia wiele z tych stwierdzeñ: Aby
skorygowaæ twoje zamys³y, jestem zmuszony wskazaæ tobie kilka b³êdów, które wliznê³y siê w twoje opisy. W Pary¿u nigdy nie by³o biskupa, który nazywa³ siê Etienne de
Sully. W 522 roku biskup Pary¿a wcale nie wzniós³ kocio³a Notre Dame, odbudowa³
go w XII wieku, to nie on po³o¿y³ kamieñ wêgielny. Oto prawda faktów, któr¹ wydobywam z moich dawnych notatek”. Pan de Mazenod w d³ugim paragrafie podaje szczegó³y historii kocio³a Notre Dame. Jego dawne notatki by³y zatem doæ szczegó³owe i zdumiewa fakt, ¿e uda³o mu siê je odnaleæ po przeprowadzkach z Aix do Palermo. Mo¿na
sadziæ, ¿e przewodnicz¹cy dobrze zna³ Pary¿, gdzie przed swoim wygnaniem w 1790
spêdzi³ tam wiele miesiêcy. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 70 i n. W razie potrzeby móg³
mu pomóc Fortuné, poniewa¿ w latach 1768-1709 przez siedem lat studiowa³ w seminarium wiêtego Sulpicjusza i na Sorbonie.
15
J.-B. de Belloy, w latach 1802-18108 arcybiskup Pary¿a, urodzi³ siê w 1709
roku.
16
Ogród botaniczny w 1793 roku nazwany Narodowym Muzeum Przyrodnictwa.
Mieci³ siê tam pawilon przyrody wraz z galeri¹ zoologiczn¹ (naturalizowane zwierzêta) oraz ogród zoologiczny (Ménagerie).
13
14
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wi³ o tym niezwyk³ym cz³owieku, którego codziennie coraz bardziej ¿a³ujemy17. Zaprosi³ mnie na kolacjê, we wszystkie pi¹tki
podczas mojego pobytu w Pary¿u tam bywa³em.
Przy tej okazji pozna³em siê z ksiêdzem Haüy18, profesorem
historii naturalnej, który jest tak samo grzeczny i uczciwy jak m¹dry i skromny. Z niesamowit¹ przychylnoci¹ wrêczy³ mi bilety
wstêpu nawet w godzinach przeznaczonych na studiowanie, przyj¹³em je z wdziêcznoci¹ i powróci³em 15, aby skorzystaæ z tej
okazji.
Od razu wszed³em do kolekcji przyrodniczej, gdzie doæ szybko przeszed³em przez sale, skrywaj¹ce minera³; bardzo ma³o obeznany19 w tej czêci; mog³em cieszyæ siê jedynie widokiem.
Z wiêksz¹ uwag¹ obejrza³em zwierzêta, chocia¿ podczas pierwszej
wizyty nie mo¿na by³o szczegó³owo siê im przypatrzeæ. W rzadkich zbiorach zgromadzonych w tych pomieszczeniach wystawowych i w najszczêliwszym uk³adzie widzi siê okazy od kolibra do
strusia, od skarabeusza a¿ po s³onia. To biedne zwierzê w obecnoci swojej drogiej towarzyszki przez d³ugi czas ¿y³o w wersalskiej
mena¿erii w obecnoci swojej drogiej towarzyszki, która z trudem
znosi³a ból, jej jedyny los od mierci swojego mê¿a. Ceni³a go tym
bardziej, ¿e jego mi³oæ do niej by³a czysta i ¿e nigdy nic cielesnego nie miesza³o siê z przyjemnymi pieszczotami. Dos³ownie zachowywali wskazówkê Platona i przez wiele lat, ¿yj¹c razem bardzo

17
Biskup de Belloy w latach 1755-1791 by³ biskupem Marsylii. Zna³ zatem de
Mazenodów, zw³aszcza Karola Augusta Andrzeja, który by³ jednym z jego wikariuszów
generalnych. Przewodnicz¹cy snuje nastêpuj¹c¹ refleksjê: By³em tak¿e oczarowany
sposobem, w jaki zapozna³e siê z kardyna³em, który by³ zbudowany przyjêciem, jakie
otrzyma³e, i poruszony s³odkim wspomnieniem, jakie zachowuje dla pamiêci naszego
godnego szacunku wujka. Pewne jest, ¿e nigdy nie mia³ i nie bêdzie mia³ wierniejszego
przyjaciela, ale i godniejszego wspó³pracownika. Pra³at, który by³ dziesiêæ lat starszy od
swego wikariusza generalnego, prze¿y³ go byæ mo¿e o trzydzieci lat. Wiem, ¿e niewielu osobom jest przeznaczone osi¹gniêcie stu lat, ale to nie przeszkadza, aby ci¹gle ¿a³owaæ b³êdów tego prawdziwego Izraelity z Wenecji, bez których moglimy jeszcze przez
trzydzieci lat mieæ tego wiêtego wujka, który by³ naszym szczêciem i pociech¹.
O Karolu Augucie Andrzeju i jego mierci w Wenecji w 1795 roku zob., J. Leflon, dz.
cyt., t. 1, s. 44-45.
18
Ksi¹dz Rene-Just Haüy (1743-1822), mineralog.
19
Francuskie s³owo entendu oznacza obeznany, wykszta³cony.
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doskonale, zachowywali jego polecenia, ¿e tylko ten przyk³ad wystarczy³by mi, aby udowodniæ mo¿liwoæ naladowania ich20.
Poród godnych uwagi zwierz¹t, jakie by³y w tej kolekcji,
zwróci³em uwagê na ¿yrafê, czworonoga wiêkszego ni¿ koñ, maj¹cego jeszcze d³u¿sz¹ szyjê od cia³a zakoñczonego doæ ma³¹ g³ow¹, przez formê swojego cia³a i fizjonomiê podobna jest do dromadera. Pan de Buffon niedoskonale zna³ to zwierzê; przed kilku
laty zosta³o przekazane przez pewnego podró¿nika, który utrzymywa³, ¿e zabi³ je w Afryce. Nie bêdê mówi³ o innych zwierzêtach,
które wszyscy znaj¹, a które w znacznej czêci widzi siê we
wszystkich kolekcjach przyrody.
Bardzo chcia³em odwiedziæ gabinet anatomii porównawczej,
ale wybi³a druga godzina i mo¿na tak powiedzieæ, ¿e drzwi automatycznie w tej samej chwili siê zamykaj¹. By³em wiêc zmuszony
przejæ do mena¿erii, gdzie przez chwilê nadskakiwa³em janie
owieconej s³onicy, o której powiedzia³em wy¿ej; przez kilka chwil
opowiada³a mi o swoim ogromnym bólu, którego nie potrafi³a
umierzyæ con andar del tempo21. Chcia³a wiedzieæ, czy podziwia³em piêkne kszta³ty jej mê¿a. Jej tr¹ba i rozwarta gêba by³a skierowana w moj¹ stronê, s¹dzi³em, ¿e gdybym nie spodoba³ siê pani,
to zobaczy³bym w niej swój grób, w konsekwencji w pochwalnym
20
Te spostrze¿enia Eugeniusza wzbudzi³y w jego ojcu wiele myli o charakterze
filozoficznym i religijnym: W ogrodzie botanicznym, w pawilonie przyrody i w mena¿erii bêdê tobie towarzyszy³ tylko po to, aby wraz z tob¹ podziwiaæ ca³¹ moc Boga Stworzyciela, który podtrzymuje tyle tak rozmaitych i ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ istot i bytów. Ale nie mogê siê powstrzymaæ, aby tobie wskazaæ, ¿e ta platoniczna mi³oæ s³onia
i jego samicy, która tak bardzo ciê zafascynowa³a i wydawa³a tak ³atw¹ do naladowania, nie jest zgodna z porz¹dkiem natury ani z wyrokami Opatrznoci, która do wszystkich istot powiedzia³a: b¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê. Prawd¹ jest, ¿e cz³owiek, który nadu¿ywa wszystkich bo¿ych darów, to pozwolenie lub nakaz zinterpretowa³ pod³ug
nieporz¹dkowanych pragnieñ swego zdeprawowanego serca, podczas gdy zwierzêta
ograniczone swoim instynktem do pierwotnego zamiaru Stwórcy potrzebuj¹, aby popchn¹æ kogo do rozmna¿ania poprzez stopieñ odpowiedniej temperatury dla ka¿dego
gatunku. S³oñ i jego towarzyszka, nie znalaz³szy tego stopnia odpowiedniej temperatury
w klimacie, do którego zosta³y przewiezione, nie zosta³y ow³adniête ¿arem mi³oci. Poprzesta³y tylko na wspólnym dla nich uczuciu przyjani, które wspólne im uczucie uczyni³o jeszcze cenniejsz¹, ale ich czystoæ, bêd¹ca jedynie wynikiem ich niemo¿noci, nie
mog³a byæ cnot¹ dla wstrzemiêliwego cz³owieka, u niego jest ona wynikiem dobrej
i przemylanej woli, która wsparta pomoc¹ bo¿ej ³aski prowadzi go do oddania siê wyrzeczeniom, aby osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ doskona³oci.
21
W³oskie wyra¿enie wraz z up³ywem czasu.
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tonie mówi³em jej o jej zmar³ym mê¿u; wydawa³a siê zadowolona
i za jednym razem po³knê³a wiadro wody, aby zapanowaæ22 nad
swoimi zb³¹kanymi zmys³ami spowodowanymi przez przykre
wspomnienie o tak ukochanej osobie. Z pewnoci¹ znacie sposoby,
w jakie te zwierzêta troszcz¹ siê o po¿ywienie. Jeli nie maj¹ szyi,
a ich ogromna g³owa nigdy nie mo¿e siê pochyliæ a¿ do ziemi, aby
zjeæ konieczne produkty, Stwórca wyposa¿y³ je w ogromn¹ tr¹bê,
któr¹ poprzez wdychanie zdobywaj¹ wszystko, co chc¹, nawet rzeczy o wiêkszej wadze, nastêpnie to narzêdzie podnosz¹ a¿ na wysokoæ otworu, który im s³u¿y za usta, do którego z wielk¹ si³¹
wrzucaj¹ to, co powinno tam zostaæ rozdrobnione. Gdy chodzi
o wodê, wci¹gaj¹ j¹, co nastêpnie za jednym razem pozwala jej
wp³yn¹æ do ich paszczy; trzeba, aby mia³a znakomit¹ zdolnoæ,
ha³as bowiem, jaki robi wp³ywaj¹ca woda, brzmi niczym w kadzi.
Mo¿ecie oczywicie s¹dziæ, ¿e nie zbli¿a³em siê zbytnio do wdowy, aby sprawie przyjrzeæ siê z bliska, poprzestajê zatem na moich
domys³ach.
Nastêpnie zwiedzi³em inne pomieszczenia mena¿erii i z zainteresowaniem odwiedzi³em azjatyckie kozy i krowy, dromadery,
jelenie, ma³py a¿ po ptaki. Wszystkie te rozmaite legowiska s¹
malowniczo rozmieszczone, jedne na wysokociach, inne w g³êbi,
inne w ma³ej dolinie, wszystko tworzy rozleg³y angielski ogród,
w którym absolutnie nie zapomniano o ma³ym drewnianym mocie.
Dzikie zwierzêta niebawem zostan¹ umieszczone w rodku
mena¿erii w chatkach w kszta³cie ko³a, które starannie zbudowano. Obecnie znajduj¹ siê przy bramie ogrodu botanicznego. Lew,
tygrys, lampart, pies zrodzony przez wilczycê i kilka innych zwierz¹t, które zwracaj¹ na siebie uwagê poprzez ich dziki sposób zachowania. By³o mi szkoda nieszczêliwego niedwiedzia polarnego, który od wielu lat zajmuje siê tylko odwracaniem swej g³owy
z prawa na lewo i z lewa na prawo na kszta³t wahacza. Byæ mo¿e
znu¿enie i zbyt d³uga niewola os³abi³a mózg tego biednego zwierzêcia, które mo¿na by wówczas nazwaæ niedwiedziem w demencji.
By³em bardzo zdziwiony, ¿e na widok publicznoci, poród
której jest pewna liczba m³odych kobiet i dziewcz¹t, pozwolono
22

Francuskie wyra¿enie rappeler ses esprit: zapanowaæ.
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wystawiæ rozpustn¹ ma³pê, która nie przestawa³a robiæ bezwstydnych min i gestów zw³aszcza w obecnoci kobiety; nie bez pewnego zdziwienia zauwa¿y³em, ¿e dok³adnie przed krat¹ ten ma³y rozpustnik odstawia³ sceny, a ciekawskie panie t³umnie siê gromadzi³y. Wyci¹gnijcie z tego konsekwencje, jakie chcecie, jestem zmuszony powiedzieæ prawdê.
By³a jeszcze doæ wczesna godzina, a my odwiedzilimy
wszystko, co mo¿na by³o zobaczyæ w ogrodzie stworzonym, aby
powiedzieæ w ten sposób, przez s³awnego Buffona. Chcielimy
wykorzystaæ pozosta³¹ czêæ dnia, a zjad³szy kawa³ek, przeszlimy
do gobelinów23. Ta wytwórnia jest zbyt s³awna, abym siê oci¹ga³
i poszed³ z uwag¹ obejrzeæ sposób, w który wyrabia siê te s³awne
dywany, które z tylu powodów mo¿na porównaæ do najpiêkniejszych obrazów, jakie stworzyli najs³awniejsi malarze. Lokalizacja
jest obrzydliwa. Wchodz¹c do warsztatów, ma siê trudnoci z pojêciem, ¿e z tego rodzaju jamy wychodz¹ takie cudowne dzie³a. S¹
ciemne, wilgotne, niskie i ciasne. Rzemielnicy przylegaj¹ do siebie, robotnicy pracuj¹ w ciszy i z niechêci¹ odpowiadaj¹ na pytania, które im stawiacie. Obraz, który s³u¿y im za wzór, znajduje siê
za tym, który powinien go odwzorowaæ w taki sposób, ¿e jest zmuszony obracaæ siê, aby obejrzeæ kolory i niuanse. Wówczas u¿ywa
we³ny, która powinna daæ ten sam efekt na kopii, ale zdumiewaj¹ce jest to, ¿e robotnik pracuje na lewej stronie, nie widz¹c w konsekwencji ca³oci swojego dzie³a.
Spêdziwszy wiele godzin, ledz¹c wspania³¹ pracê tych cudownych malarzy, wszed³em do galerii, gdzie wystawiono wiele ich
obrazów. Jak¿e móg³bym wypowiedzieæ piêkno tych zdumiewaj¹cych wytworów, majstersztyków sztuki! Czy to mo¿liwe do wyobra¿enia, aby tak doskonale w we³nie móc odwzorowaæ malowid³o ¿agla jak na obrazie Zeuksisa24, gdzie wród kobiet, które siê
jemu przedstawia, aby stworzyæ jej s³ynny pos¹g, widzi siê kilka,
co sw¹ nagoæ przykrywaj¹ welonem, poprzez który bardzo wyranie dostrzega siê piêkno ich cia³a i kolor ich skóry. Nic bardziej
Gobeliny: przedsiêbiorstwo znajduj¹ce siê na przedmieciach Saint-Marcel,
gdzie w XVIII wieku sprowadzono flandryjskie gobeliny. Póniej znajdowa³y siê tam
dzie³a wszystkich zawodów zwi¹zanych ze sztuk¹.
24
S³awny malarz Grecji (464-398 p.n.e.)
23
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wspania³ego na wiecie ni¿ obraz przedstawiaj¹cy scenê, w której
Joasz w wi¹tyni jerozolimskiej jest uznany za króla w obecnoci
pieni¹cego siê ze z³oci Atalii. Co za doskonalsze odwzorowanie
natury, jak Narcyz nachyla siê w stronê wody, która odbija jego
podobiznê. Nie skoñczy³bym, gdybym chcia³ wam opisaæ wszystkie obrazy, przed którymi trwa³em w zachwycie; proszê zadowoliæ
siê po czêci tym, co wam powiedzia³em, a przede wszystkim proszê siê nie obawiaæ, aby dawaæ wam doskonalsze wyobra¿enie, ono
zawsze bêdzie s³absze ni¿ rzeczywistoæ.
Obcokrajowiec nie mo¿e d³ugo przebywaæ w Pary¿u, nie odwiedzaj¹c wspania³ej kolekcji obrazów, która znajduje siê w galerii Luwru25. Widzi siê tam zebrane dzie³a najwiêkszych mistrzów
z najs³awniejszych szkó³. Znaczna czêæ podziwianych tam precjozów dostarczy³a Italia. Rozpozna³em dzie³a, które widzia³em gdzie
indziej, takie jak wesele w Kanie Paula Véronèse, Ostatnia Wieczerza, wiêty Hieronim, zdjêcie z krzy¿a, przemienienie i sto innych. Powstrzymam siê oczywicie od refleksji, które wzbudzi³ we
mnie przedmiot, zapytam siê jedynie, dlaczego wiêty Hieronim
umieraj¹cy w ramionach religii nie by³ lepiej umiejscowiony
w powa¿nej wi¹tyni, w której by³by g³ówna dekoracj¹, a nie
w wieckiej galerii pomiêdzy Wenus a Amorem? Inn¹ refleksj¹,
która nasz³a mnie, gdy zwiedza³em tê olbrzymi¹ galeriê, by³a mieszanina goryczy i piêkna, które odczuwa³em, znajduj¹c siê poród
tylu piêknoci. Jeden cz³owiek, mówi³em, mo¿e na zawsze zniszczyæ tê drogocenn¹ kolekcjê, wystarczy barbarzyñstwo takie jak rewolucja, która sprawi³a, ¿e tyle posz³o na spalenie i przepad³a praca tylu s³awnych ludzi, nie zosta³ po tym ¿aden lad. Przypuszczaj¹c, ¿e nikt nie odwa¿y³by siê przeprowadziæ tego rodzaju atak,
piorun nie móg³by obróciæ w popió³ tego, co zgromadzono z tak
wielk¹ pieczo³owitoci¹? Z tego wynika to, co w³anie powiedzia³em, ¿e wszystko dobrze oszacowane, i¿ dla sztuki lepiej by³oby,
aby te wytwory znajdowa³y siê w ró¿nych miejscach.
Nie tylko zatroszczono siê, aby w tym samym pomieszczeniu
zgromadziæ te wszystkie dzie³a malarskie, równie¿ tam zgromadzono wszystkie rzeby, antyczne figury tworz¹ inn¹, nie mniej intere25
Luwr, dawna siedziba królewska w Pary¿u. Ta budowla ukoñczona za Napoleona III (panowa³ jako cesarz od 1852-1870), sta³a siê jednym z najbogatszych muzeów
wiata.
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suj¹c¹ i drogocenn¹ kolekcjê. Znajduj¹ siê w sali pod galeri¹. To
tam znajduj¹ siê dzisiaj s³ynne grupy Laocoona, Apollo Belwederski, Wenus medycejska26 oraz mnóstwo innych, mniej wartociowych i znanych pos¹gów i popiersi.
Wiecie, ¿e zawsze mia³em s³aboæ do ksi¹¿ek. Jako wielbiciel
sztuk piêknych zawsze do nich czu³em venerando rispetto27 i zawsze uwa¿a³em siê za niegodnego, aby wchodziæ do ich sanktuarium. Naturalnie ma³o dyplomatyczny nie odczuwa³em ¿adnego
zamiaru wielkich mistrzów, którzy zostawili nam tego typu wzory.
Sk¹din¹d zawsze w nich znajdowa³em co ja³owego, wielk¹ przyjemnoæ i niewiele wskazówek. Tak nie jest w przypadku nauk
przyrodniczych. W szkole s³awnych ludzi, którzy je rozwijali, codziennie uczy siê czego nowego. To s¹ wiadomoci, które nie tylko zaspokajaj¹ upodobanie, ale jeszcze bardziej ducha. Kiedy oczywicie wybra³o siê te wzorce, uczy siê, jak w tym samym czasie
stawaæ siê lepszym ni¿ m¹drzejszym, to dla mnie bardzo pocieszaj¹ce i czujê zadowolenie, aby w ten sposób powiedzieæ, codziennie
pomna¿aæ wiedzê i dobroæ Stop!, stop!, stop!28. Co za wstêp, aby
wam powiedzieæ, ¿e by³em w bibliotece29. Wielki Bo¿e! Gdzie ja
siê zagubi³em? A zatem, aby mnie pokaraæ za to pustos³owie, nie
powiem wam ani s³owa, jaka jest treæ tych ksi¹¿ek. Biblioteka swe
skromne pocz¹tki zawdziêcza królowi Janowi, który posiada³ zaledwie dwadziecia woluminów; Karol V powiêkszy³ j¹ do dziewiêciuset woluminów. Po mierci Karola VI za cenê 1200, po³owy
wartoci, kupi³ j¹ ksi¹¿ê de Bedforf, regent królewski, po mierci.
Ta suma zosta³a wyp³acona wykonawcy mauzoleum Karola VI
i Izabeli Bawarskiej, a ksi¹¿ki zosta³y przewiezione do Londynu.
Jednak odnalaz³o siê jeszcze kilka z tych woluminów. Franciszek I
i Ludwik XIII znacz¹co j¹ powiêkszyli, a za rz¹dów Ludwika XIV
i Ludwika XVI zosta³a podniesiona do takiego stopnia wspania³oci, który sprawia, ¿e dzisiaj jest jedn¹ z najpiêkniejszych istniej¹26
S³awne rzeby z Muzeów Watykañskich sprowadzone do Pary¿a przez oddzia³y
napoleoñskie.
27
Z w³oskiego: pe³en wzglêdów szacunek.
28
Wydaje siê, ¿e w tym miejscu Eugeniusz napisa³: Altela pour, wydaje siê: halte-là!
29
Chodzi o bibliotekê narodow¹, która w czasach Napoleona nazywa³a siê bibliotek¹ cesarsk¹.
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cych bibliotek. Liczy ponad sto tysiêcy woluminów. Poza tym jest
w niej pewna liczba drogocennych rêkopisów, które w czêci zosta³y przywiezione z Italii. By³a pora, aby po podziwie tylu antycznych piêknoci zobaczyæ wytwór naszej epoki, piêkny koció³
wiêtej Genowefy30. Uwa¿am, ¿e jeszcze d³ugo do zakoñczenia tej
piêknej budowli, w porównaniu z tym co zosta³o ju¿ zrobione, jeszcze bardzo wiele zostaje. Ale obecnie wi¹tynia, obojêtnie jak piêkna by by³a, jest uwa¿ana za siedzibê zabobonu, wcale niepieszno,
aby j¹ ukoñczyæ. wiêta Genowefa by³a jednak najpiêkniejsz¹ budowl¹ Pary¿a. Zosta³a wzniesiona na planach Germaina Sopufflota. Budowê rozpoczêto w 1747 roku. Jej plan jest oparty na planie
krzy¿a greckiego. Jej d³ugoæ wraz z portalem wynosi 339 stóp31,
szerokoæ mierzona na rodku skrzy¿owania to 253 stopy i 9 cali.
Portal wzorowany na rzymskim Panteonie tworzy 22 kolumn, ka¿da po 22 stopy i 2 cale obwodu i 53 stopy i 3 cale wysokoci, ³¹cznie z podstawami i kapitelami, które s¹ ozdobione liæmi akantu.
Portal ma troje drzwi; wnêtrze zdobi 130 kolumn. Ka¿da ma po
3 stopy i 56 cali obwodu, 27 stóp i 8 cali wysokoci. Na zewn¹trz
kopu³a jest okr¹g³a z³o¿ona z 32 kolumn. Ca³kowita wysokoæ
wi¹tyni to 282 stopy. Uwa¿a siê, ¿e o³tarz ustawiony na rodku
kocio³a mia³ tê sam¹ wysokoæ co wie¿e Notre-Dame. Wandale
z osiemnastego wieku zaczêli od zniszczenia tej wspanialej budowli, rozbijaj¹c kwiaty lilii wyrzebione na sklepieniu i w ca³ym wnêtrzu wi¹tyni. Do zniszczenia jej przygotowywali siê, zanim jeszcze zosta³a powiêcona, grzebi¹c w niej szcz¹tki Voltaire’a, Rousseau, Marata Mirabeau i tylu innych podobnych potworów. Przechodz¹c, zauwa¿am, ¿e ten rodzaj kultu, jaki oddaj¹ filozofom, którzy jak Voltaire i Rousseau ju¿ zmarli przed naszymi nieszczêciami, dowodzi, ¿e ich wiaro³omnym dzie³om zawdziêczamy tê okropn¹ rewolucjê, która zniszczy³a ca³y wiat, tylko dlatego przyznali
im pierwsze miejsce w ich wieckiej kryjówce, ¿e zawsze byli
uznawani za mistrzów oraz w uznaniu dla zdumiewaj¹cych wyników, jakie ju¿ odnios³y ich wprowadzone w ¿ycie zasady. W tej
30
Koció³ wiêtej Genowefy zbudowany w latach 1764-1780. Rewolucja francuska przerobi³a go na wi¹tyniê przeznaczon¹ na z³o¿enie prochów s³awnych ludzi: Panteon.
31
Dawna jednostka d³ugoci maj¹ca oko³o 33 centymetry. Stopa francuska by³a
wiêksza od obecnej stopy angielskiej. Cal to dziesi¹ta czêæ stopy, maj¹ca 27,07 mm.
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materii nie mogê powstrzymaæ siê od przytoczenia wam tego,
o czym w pocz¹tkach rewolucji mówili zwi¹zani z nimi dziennikarze: Absolutnie nie widzia³ tego, co siê dzia³o, mówili, ale zrobi³
wszystko to, co my widzimy. Proszê, abycie do tej opinii dodali
s³owa sofisty Concorcedeta w Zgromadzeniu Narodowym oraz te
z jego dzie³ z czasów, kiedy widzia³ zwyciêstwo swej znienawidzonej sekty, i wyrobicie sobie s³uszn¹ ideê obowi¹zków, jakie zawdziêczacie tym przodownikom filozofii, któr¹ tak bardzo oglêdnie traktowano w okresie inteligencji. By³em ciekawy, aby zejæ do
podziemi, gdzie z³o¿ono wiêtych tej nowej wartoci. Powiem
wam, ¿e zbli¿aj¹c siê do zimnych szcz¹tków patriarchy de Ferney32, mia³em uczucie odrazy, bezwiednej trwogi, która budzi³a
dreszcze. W mojej pamiêci ukaza³o siê wszystko z³o, którego dopuci³ siê lub radzi³ zrobiæ ten ambitny ateusz, a na widok tego
prochu niegdy o¿ywionego przez równie¿ czarn¹ duszê nie mog³em powstrzymaæ mojej wciek³oci i na g³os da³em wiadectwo
najwiêkszej pogardy dla bytu, który w tak op³akany sposób sponiewiera³ talenty, których Stwórca, aby powiedzieæ w ten sposób, nie
posk¹pi³ na jego korzyæ. Nie przebywa³em w doæ dobrym towarzystwie, aby d³ugo pozostaæ w podziemiu, które sta³o siê nieprzyzwoite. Wyszed³em stamt¹d krótko po wejciu, aby na wie¿ym
powietrzu oczyciæ siê z nieczystoci, której nabawi³em siê przy tej
masie nieprzyjació³ Boga i Jego Chrystusa33.
32
Voltaire urodzi³ siê w 1694 w Pary¿u, od 1795 a¿ do swojej mierci w 1778 roku
mieszka³ w Ferney.
33
W kwestii ostatniego paragrafu przewodnicz¹cy odpowiada: To, co mówisz mi
o cesarskiej bibliotece, jest bardzo dobre, trzeba jedynie dodaæ, ¿e jej pierwsze rozmieszczenie za Karola V znajdowa³o siê w jednej wie¿y Luwru, która s³usznie jest nazywana
wie¿¹ biblioteki. Ci¹gle uznaje twoje myli i refleksje o kociele wiêtej Genowefy
i panteonie, powiem ci tylko, aby ciê rozweseliæ, ¿e nasz przyjaciel Chevalier* uzyska³
stanowisko konserwatora tej¿e biblioteki. Nie mog³a dostaæ siê w lepsze rêce, a poniewa¿ jestemy przy tej kwestii, powiem tobie, ¿e odda³em siê lekturze jego dzie³ o Propontydzie i Troadzie. Pierwsze wydaje mi siê rzeczywicie nieco suche, sk¹pe co do
szczegó³ów i jest przydatne jedynie mêdrcom i wielkim znawcom sztuki. O wiele bardziej by³em zadowolony z drugiego i z wielk¹ przyjemnoci¹ ponownie odkry³em w nim
nasz¹ podró¿ na Istrie i do Dalmacji, tak jak twój wujek odnalaz³ w nim ró¿ne wycieczki, jakie odby³ po archipelagu. Oto wszystkie moje uwagi do pierwszej czêci twojego
Dziennika, którego kontynuacji niecierpliwie oczekujê.
* Pan Lechevalier, przez pana de Mazenoda ci¹gle nazywany uczonym, by³ wykszta³conym podró¿nikiem, za czasów cesarstwa by³ konserwatorem biblioteki. Przyjaciel de Mazenodów, Eugeniusz w Pary¿u czêsto korzysta³ z jego rad.
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C  Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix
1813-18211

WPROWADZENIE
W zbiorach Postulacji, w oblackich archiwach generalnych,
zachowujemy wiele spisów2 odnosz¹cych siê do Stowarzyszenia
M³odzie¿y Chrzecijañskiej z Aix, które bardzo wczenie przyjê³o
nazwê Stowarzyszenia M³odzie¿y3. Wród tych spisów jest Dziennik, który tutaj publikujemy prawie w ca³oci4.
Ten Dziennik ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, pozwala
nam dobrze poznaæ jedno z zasadniczych zaanga¿owañ apostolskich ksiêdza Eugeniusza de Mazenoda w ci¹gu pierwszych lat
pos³ugi, zaanga¿owania zreszt¹ ma³o znanego ze wgl¹du na brak
dokumentów, w szczególnoci z lat 1813-18145. Poza tym Stowarzyszenie M³odzie¿y Chrzecijañskiej by³o pewnego rodzaju miejscem prób dla przysz³ego instytutu Misjonarzy Prowansji. We

1
Dos³owny tytu³ rêkopisu: Journal des délibérations, lois et coutumes de l’association de la Jeunesse chrétienne établie à Aix sous les auspice de la très sainte Vierge,
le 25 avril 1813. 82 strony w ca³oci spisane rêk¹ Eugeniusza de Mazenoda. APR DM
VIII 2 a.
2
Poza Dziennikiem, chodzi o Regulaminy i Statuty, brudnopis i tekst ostateczny
z 1816 oraz Sprawozdania z narad odbytych przez ró¿ne Rady Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej z Aix, 1817-[1837], 117 pp. APR DM VIII 2 b.
3
Pocz¹wszy od 25 kwietnia 1813, Eugeniusz u¿ywa naprzemiennie s³ów Stowarzyszenie (Association) i Kongregacja (Congrégation). Od wiosny 1814 s³owo Stowarzyszenie (Association) pojawia siê rzadko.
4
Zazwyczaj pomijamy listy cz³onków, które pojawiaj¹ siê z okazji licznych ceremonii przyjêcia nowych cz³onków. Czynimy jeden wyj¹tek, kiedy napotykamy na imiona m³odych, którzy nastêpnie wst¹pi¹ do Misjonarzy Prowansji; a tak¿e Misjonarzy, którzy zostaj¹ przyjêci jako cz³onkowie Stowarzyszenia. Pomijamy tak¿e listê stanowisk
odnawianych na koniec ka¿dego roku.
5
Istnieje ma³o listów Eugeniusza z tych dwóch lat, kiedy sytuacja polityczna prawie ca³kowicie uniemo¿liwia³a korespondencjê z Sycyli¹. Po upadku Napoleona (kwiecieñ 1814) Eugeniusz wznawia pisanie do ojca, i to w³anie ta korespondencja pozwala
nam lepiej ledziæ jego ró¿ne zaanga¿owanie.
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wprowadzeniu do Dziennika, w statutach6, przedstawieniu æwiczeñ
duchowych, ceremoniach dopuszczeñ i wydaleñ, opisie bólu Dyrektora z powodu mierci cz³onków Stowarzyszenia, itp., zauwa¿a
siê pierwsze rysy przysz³ego Zgromadzenia Misjonarzy. Zreszt¹ to
stamt¹d ojciec de Mazenod zaczerpna³ wiele powo³añ do ¿ycia zakonnego.
Kiedy Eugeniusz napisa³ ten Dziennik?
Dziêki ró¿nym adnotacjom w zapisie, ³atwo mo¿na precyzyjnie odpowiedzieæ na to pytanie. Wst¹pienia do Stowarzyszenia
miêdzy 25 kwietnia 1813 a 8 grudnia 1815 [strony 1-43 orygina³u]
by³y odznaczane prawie z dnia na dzieñ. Te od 4 lipca 1816 do
26 marca 1818 [strony 45-46] zosta³y napisane wiosn¹ 1821 roku.
Odnotowywanie wydarzeñ od 18 czerwca do 25 grudnia 1818 [strony 61-72], ojciec de Mazenod wznawia z dnia na dzieñ i z góry
wie, ¿e d³ugo temu nie podo³a z powodu licznych prac. Wreszcie
opisy od 26 grudnia 1818 do 8 lipca 1821 [strony 73-82] zosta³y
spisane jesieni¹ 1821.
Dlaczego to Stowarzyszenie?
Ksi¹dz de Mazenod wróci³ do Aix na pocz¹tku listopada 1812.
Podczas rocznych rekolekcji odprawionych w grudniu w Wy¿szym
Seminarium w Aix napisa³ swój regulamin ¿ycia mówi¹cy wy³¹cznie o obowi¹zkach wzglêdem Boga7. Czytaj¹c ten regulamin, ma
siê wra¿enie, ¿e jest on zrobiony dla mnicha zajêtego prawie wy³¹cznie modlitw¹. Tymczasem od rody popielcowej 3 marca 1813
Eugeniusz zaczyna g³osiæ kazania po prowansalsku w kociele
wiêtej Magdaleny i czyni to w niedziele Wielkiego Postu a¿ do
11 kwietnia. 25 kwietnia, w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy,
mniej wiêcej szeæ miesiêcy po powrocie do Prowansji, k³adzie
fundamenty Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej wraz
6
Zob. É. Lamirande, Les Règlements de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne dAix et nos saintes Règles, w: Etudes oblates, t. 15 (1956), s. 17-33.
7
Zob. EO I, 15, s. 19.
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z siedmioma m³odymi ludmi, z których J.J. Marcou zostanie Misjonarzem Prowansji. Czy Eugeniusz móg³ w tak krótkim czasie
zdaæ sobie sprawê ze smutnej sytuacji religijnej m³odzie¿y, która
uczêszcza³a do gimnazjum? Odnonie do tego zagadnienia, nie czyni ¿adnej aluzji w swoich zapiskach, ani w seminarium, ani w latach 1812-1813. Trzeba siê cofn¹æ do pierwszych lat jego pobytu
w Aix, po emigracji w Italii, aby znaleæ jego osobiste refleksje
dotycz¹ce m³odzie¿y. W licie do ojca, 16 sierpnia 1805 roku,
mówi³ o zaletach Konkordatu z 1801 roku i doda³: Religia przepad³a na zawsze w tym królestwie; i je¿eli nawet w czasie pokoju
danemu Kocio³owi duchowieñstwo nie potrafi³o ochroniæ m³odzie¿y — mylê o rodz¹cym siê pokoleniu — od zarazy, jaka ogarnê³a ludzi w ka¿dym wieku, zw³aszcza tych, których nazywamy
dzieæmi rewolucji; ci, którzy maj¹ osiemnacie, dwadziecia lat, nie
wiedzieli, ¿e istnieje Bóg. Chcia³em wiêcej napisaæ i powiedzieæ
wam o najpiêkniejszych rzeczach w wiecie, ale s³oñce pochyla siê
na drug¹ stronê i zapada zmrok8. Dziennik zaczyna siê wprowadzeniem, w którym ksi¹dz de Mazenod opisuje sytuacjê m³odzie¿y. Napisa³, ¿e sukces polityki Napoleona jest przera¿aj¹cy. Powierzchnia Francji ju¿ jest pokryta liceami, szko³ami wojskowymi
i innego rodzaju instytucjami, gdzie zachêca siê do bezbo¿noci,
z³e zwyczaje za s¹ co najmniej tolerowane, a materializm inspirowany i oklaskiwany. W innym akapicie podkrela: Ten obraz jest
przera¿aj¹cy, ale prawdziwy, i móg³bym to ukazaæ w jeszcze ciemniejszych kolorach, bez lêku, ¿e bêdê pos¹dzony o przesadê9.
Dodaje w koñcu: Lecz jakiego u¿yæ sposobu, aby to wielkie
przedsiêwziêcie siê powiod³o? ¯adnego innego jak ten, z którego
korzysta sam zwodziciel. On wierzy, ¿e bêdzie móg³ zdeprawowaæ
Francjê, psuj¹c wy³¹cznie m³odzie¿; to wiêc ku niej kieruje wszyst-

EO I, t. 14, s. 22.
Licea i gimnazja zosta³y zgrupowane w cesarskich uniwersytetach imperialnych,
które powsta³y w 1808 roku. Nie by³y one wieckie we wspó³czesnym sensie tego s³owa. Zasadniczo religia by³a w nich obecna jako jedna z podstawowych baz formacji
ludzkiej i obywatelskiej. W praktyce jednak w gimnazjach i liceach panowa³a atmosfera
niewiary. Kapelani odgrywali oficjaln¹ rolê, poza tym nie wywierali istotnego wp³ywu.
Eugeniusz de Mazenod surowo ocenia ma³¹ gorliwoæ tego gimnazjum w Aix. Zob.
Dziennik, 1 listopada 1814 oraz J. Leflon, La crise révolutionnaire 1789-1846, t. 20,
w: L’Histoire de l’Eglise de Fliche-Matin, s. 237.
8
9
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kie swoje si³y. Zatem równie¿ ja bêdê pracowa³ nad m³odzie¿¹.
Te sformu³owania przygotowuj¹ te, których u¿yje w 1818 w Nota
Bene na pocz¹tku Regu³. Po opisaniu smutnej sytuacji Kocio³a
francuskiego Eugeniusz pyta³ nie tylko o to, co uczyni³ Napoleon,
ale i co uczyni³ Jezus Chrystus, kiedy chcia³ nawróciæ wiat?,
zatem bêdzie Go naladowa³. Nawet jeli sytuacja religijna i moralna m³odzie¿y Aix wydawa³a siê przera¿aj¹ca, to bez w¹tpienia nie by³a ona beznadziejna; dowodem tego jest szybki wzrost
liczebny cz³onków Stowarzyszenia.
Cz³onkowie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie M³odzie¿y rozwija³o siê w regularnym rytmie:
oko³o 25 cz³onków na koniec roku 1813, 60 w 1814, 120 w 1815,
200 w 1816 i oko³o 300 na koniec 1817 roku. Z pewnoci¹ do jego
sukcesu przyczyniæ siê mog³a osobowoæ ksiêdza de Mazenoda
oraz szczególny talent zdobywania sobie m³odych ludzi, ale i prawdopodobnie inicjatywa odpowiada³a równie¿ potrzebie najlepszych
rodzin10. M³odzie¿ wywodzi³a siê ze wszystkich klas spo³ecznych11.
Pocz¹wszy od 10-12 roku ¿ycia, przyjmowano postulantów, choæ,
aby zostaæ przyjêtym cz³onkiem, nale¿a³o przyst¹piæ do Pierwszej
10
Tê listê mo¿emy ustaliæ, pocz¹wszy od wst¹pieñ do Stowarzyszenia, które regularnie pojawiaj¹ siê w Dzienniku. W swoim osobistym dzienniku biskup de Mazenod
napisze 31 marca 1839: Moja praktyka polega³a na byciu z m³odymi ludmi, których
naucza³em. Widzia³em ich nawet 280 zgrupowanych wokó³ mnie. W L’Ami de la Religion et du Roi z 17 lipca 1816 napisze, ¿e blisko trzystu m³odych ludzi wziê³o udzia³
w procesji Najwiêtszego Serca. W 1820 roku Fortuné de Mazenod mówi o 400 cz³onkach Stowarzyszenia, zob. List do przewodnicz¹cego, z 11 czerwca 1820 roku. Wed³ug
ojca J. Pielorza OMI w latach 1813-1822 od 400 do 500 m³odych przewinê³o siê przez
Stowarzyszenie, zob. L’abbé de Mazenod et les Curés d’Aix, rêkopis, t. 3, s. 701. Stowarzyszenie M³odzie¿y ksiêdza Allemanda w Marsylii ju¿ chwilê po ponownym otwarciu w 1814 liczy³o 80 cz³onków i oko³o 400 w 1826, zob. Gaduel, Jean-Joseph Allemand, Pary¿-Lyon, 1867, s. 167-182. W Stowarzyszeniu ojca Delpuitsa w Pary¿u
w 1817 roku by³o zapisanych oko³o 600 cz³onków, ale wielu, jak siê wydaje, nie uczêszcza³o do niego. Ksi¹dz Leblanc, który siê do niego zapisa³, przyje¿d¿aj¹c do Pary¿a
w 1820 roku, napisa³, ¿e wst¹pi³ z dniu wielkiego wiêta i liczba uczestników nie przekracza³a 120 lub 140 osób, zgodnie w tym, co by³em w stanie oceniæ, zob. list Leblanca do Eugeniusza de Mazenoda, 10 lipca 1820 oraz zob. Grandmaison, La Congrégation, Pary¿ 1890, s. 162, 314.
11
Zob. J. Pielorz, dz. cyt., t. 3, s. 697: 32 szlachciców, 168 synów bur¿uazji oraz
100 z klasy ludowej.
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Komunii wiêtej12. W 1815 roku zosta³a stworzona sekcja dla m³odzie¿y od osiemnastego roku ¿ycia i starszej13. Aby rozwijaæ zmys³
odpowiedzialnoci w cz³onkach Stowarzyszenia, Dyrektor otoczy³
siê czterdziestk¹ dygnitarzy i wspó³pracowników, którzy bêd¹
kszta³towali, kontrolowali i podtrzymywali pozosta³ych m³odych
ludzi: Prefekt, wiceprefekt, radni, zelatorzy, starsi, zakrystianie,
chórzyci i prowadz¹cy piew, lektorzy, ostiariusze, bibliotekarze,
sekretarze, skarbnicy, infirmiarze, anio³owie stró¿owie itp. Po za³o¿eniu Misjonarzy Prowansji i otwarciu kaplicy w 1816 roku
wspólne sale klasztoru wydaj¹ siê u¿ywane równie czêsto przez
cz³onków stowarzyszenia i przez misjonarzy, zw³aszcza w czwartki i niedziele. To wyjania, dlaczego oko³o dwudziestu cz³onków
stowarzyszenia by³o postulantami lub nowicjuszami14 Misjonarzy
Prowansji; tymczasem tylko H. Courtès, J.-B. Honorat, J.J. Marcou
i J. de Saboulin wytrwali. Dziesiêciu postulantów lub nowicjuszy
misjonarzy zosta³o przyjêtych jako cz³onkowie Stowarzyszenia
M³odzie¿y15; podobnie szeciu duchownych, w tym biskup Fortuné
de Mazenod.
Regulamin i jego przestrzeganie
Od pierwszych miesiêcy istnienia Stowarzyszenia M³odzie¿y
ksi¹dz de Mazenod sporz¹dza³ regulamin obejmuj¹cy wszystkie
obowi¹zki, które cz³onkowie maj¹ do wype³nienia, zarówno jako
chrzecijanie, jak i jako cz³onkowie Stowarzyszenia, a który im
dostarcza rodków do umacniania siê w pobo¿noci, w nauce jak
nale¿y, jednym s³owem do zdobycia zbawienia poród wszystkich
niebezpieczeñstw, które z ka¿dej strony ich otaczaj¹. 2 lutego
12
W poprzednim stuleciu Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹ zazwyczaj przyjmowano
w wieku oko³o 12 lat. Wed³ug Dziennika, kilku cz³onków przyjê³o j¹ w wieku jedenastu
i pó³ roku lub dwunastu i pó³ (30 sierpnia 1818). Chabot przyj¹³ j¹ w wieku 13 lat
(26 lutego 1815), a Chappuis mia³ lat 15 (2 kwietnia 1815). Statuty w 1816 (art. 44)
mówi¹, ¿e probantem mo¿na byæ przed 14 rokiem ¿ycia, po mniej wiêcej rocznym postulacie. Przewa¿nie wstêpowano w wieku oko³o 13 lat.
13
Zob. Dziennik, 20 lutego 1815.
14
Ich imiona umieszczamy w przypisach.
15
Imiona zobacz w przypisach. Tylko trzech wytrwa³o w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej: N.F. Moreau, M. Suzanne oraz H. Tempier.
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1814 roku Eugeniusz publicznie odczyta³ regulamin, cz³onkowie
za zatwierdzili i przyjêli go „jako prawo Stowarzyszenia”16. Powoli regulamin by³ uzupe³niany. W 1816 roku ukaza³y siê Statuty,
które zawieraj¹ 544 artyku³y dotycz¹ce obowi¹zków osobistego
¿ycia duchowego, nastêpnie obowi¹zków jako cz³onków Stowarzyszenia17. Kanonik J. Leflon komentowa³ te Statuty i doda³: „Ten
rozleg³y regulamin wyda³by siê nam równie srogi i nieproporcjonalny, jak i zbyt obci¹¿aj¹cy, gdybymy nie znali ducha epoki.
Chciano bowiem energicznie zareagowaæ na religijne i moralne
konsekwencje rewolucji, a poprzez intensywn¹ kulturê i niepokoj¹c¹ ostroæ przezwyciê¿yæ obojêtnoæ i zaniedbanie. Ca³y wiek
XIX przejmie to dziedzictwo i m³odzie¿owe dzie³a utworzy w opozycji do spo³eczeñstwa, przeciw któremu trzeba siê broniæ, które
nie zas³uguje za bardzo, aby w nie wchodziæ. St¹d ogólna tendencja do oddzielania siê, zamykania we w³asnym ciepe³ku… Powci¹gliwoæ, zwiêz³oæ, umiarkowanie nie s¹ wcale cnotami m³odzie¿y. Pal¹ca gorliwoæ Eugeniusza de Mazenoda, jego sposób
szybkiego i bez opamiêtania pisania, prowadzi³y do rozwoju. Jednak to ten pocz¹tkowy poryw, w pe³ni po³udniowy zapa³, naturalny
i nadprzyrodzony dynamizm, wznieci³y masê 544 artyku³ów i da³y
intensywne ¿ycie temu ostremu i ciê¿kiemu regulaminowi. Chcia³
on bowiem o¿ywiæ swe dzie³o, stworzyæ atmosferê radoci, w której rozwija³y siê dusze…”18. Eugeniusz de Mazenod nigdy nie poluOrygina³: APR DM VIII 1 a.
Orygina³: APR DM VIII 1 b.
18
J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 19. Niepodpisany list z 6 maja 1817 roku (DM VIII 3)
streszcza krytykê skierowan¹ do Dyrektora Stowarzyszenia przez markizê dArlatan
i jej przyjació³ki i próbuje na nie odpowiedzieæ. Odnonie do zagarniêcia m³odzie¿y
przez Eugeniusza, czytamy: Wiele osób oraz tych, którzy nie s¹ w Stowarzyszeniu, zapewni³o mnie, ¿e czyni nieskoñczone dobro w miecie; ¿e wszystkie dzieci, które do
niego nale¿¹, buduj¹ wiat przez sw¹ m¹droæ i pobo¿noæ. Wielu ojców rodziny powiedzia³o mi, ¿e ich dzieci, które ju¿ dawa³y znaki zdeprawowanego serca szorstkiego ducha, lecz od kiedy zosta³y przyjête przez ksiêdza de Mazenoda, sta³y siê ca³kowicie innymi dzieæmi, pilnymi w obowi¹zkach, m¹drymi, pobo¿nymi, o takim pos³uszeñstwie,
które coraz bardziej ich zdumiewa i ju¿ jest pocieszeniem dla ich ¿ycia. Trzeba przyznaæ, mówi mi pewna osoba, czêsto uczêszczaj¹ca do Stowarzyszenia, nie przynale¿¹c
do niego, ¿e ojciec de Mazenod ma wyj¹tkowy talent, aby byæ kochanym i szanowanym
przez wszystkie dzieci. Skoro tylko siê pojawia, wszystkie rzucaj¹ siê na niego, jedno
uwiesza mu siê u szyi, inne do pasa, to ca³uje rêkê, inne sutannê, sam je g³aszcze, kocha
je, jak ojciec swe dzieci, i czêsto robi dla nich to, co nie zawsze robi ojciec. Nikomu nie
16
17
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bi³ pó³rodków; zawsze wymaga³ cis³ego przestrzegania regulaminu i zarówno w Stowarzyszeniu M³odzie¿y, jak i póniej w Zgromadzeniu Oblatów, bez litoci bêdzie wydala³ tych, którzy nie szli
krok w krok z innymi. Miêdzy 1813 a 1822 rokiem z listy zniknie
lub zostanie wyrzuconych szeædziesiêciu czterech cz³onków, czyli oko³o 20 procent19. Publikujemy wiêkszoæ stron, kiedy o tym
pisze. Wskazanymi motywami s¹ nieprzestrzeganie regulaminu,
nieobecnoæ na spotkaniach, posiadanie z³ych przyjació³, uczestniczenie w spektaklach, z³e prowadzenie, rozlunienie itp.20. Dyrektor mocno siê przywi¹zywa³ do cz³onków Stowarzyszenia. Poprzez
³agodnoæ i delikatnoæ stara³ siê zdobywaæ tych, którzy dawali
sygna³y rozlunienia lub niewiernoci. Z wielkim bólem prze¿ywa³
fakt, ¿e by³ zmuszony kogo wydalaæ. 2 lutego 1817 roku napisa³:
Kto mo¿e powiedzieæ, ile go kosztuje, aby dokonaæ tego okropnego usuniêcia; trzeba by³oby uczestniczyæ w przemowie wyg³oszonej z tej okazji do Stowarzyszenia zebranego w kociele Misji.
By³ on tak bardzo wzruszony […], ¿e wiêkszoæ cz³onków tonê³a
we ³zach, przez co potwierdzali, jak bardzo dzielili ból z ich wspólnym ojcem.
Niedzielne i czwartkowe zajêcia
Cz³onkowie stowarzyszenia gromadzili siê w niedziele i we
czwartki. W latach 1813-1815 czêsto zmienia³ siê lokal: Pawilon
Dziecka, Wy¿sze Seminarium, hotel Joannis, dom panien Mille, Enclos, hotel Valbelle, koció³ Urszulanek i ostatecznie koció³ Misji21.
Wed³ug kanonika Leflona, te zmiany lokali by³y dyplomatycznymi
rodkami bezpieczeñstwa, aby nie alarmowaæ czujnoci cesarskiej
okazuje wzglêdów, syn szewca jest przez niego przyjêty równie serdecznie i bratersko,
jak syn radnego w s¹dzie. Patrzy tylko na m¹droæ i pobo¿noæ. To on dawa³ pouczenia
w dzieñ, w którym uczestniczy³em w æwiczeniach. Trzeba przyznaæ, ¿e dobrze mówi,
z wielk¹ ³atwoci¹ i dobr¹ terminologi¹, a ponadto mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieci uczêszczaj¹ce do niego ucz¹ siê swej religii oraz odpowiedniej mowy…”.
19
Na pocz¹tku Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów istnia³a ksiêga wydaleñ, któr¹
zachowujemy. Eugeniusz czêsto apostat¹ nazywa³ tych, którzy odchodzili lub którzy
musieli zostaæ wydaleni ze Zgromadzenia Oblatów, jak ci ze Stowarzyszenia M³odzie¿y
(zob. 6 maja 1821).
20
Na przyk³ad: Dziennik z 12 grudnia 1813, 3 stycznia 1814, 8 lutego 1815, 6 i 23
sierpnia 1818, itd.
21
Co do szczegó³ów odnonie do ró¿nych miejsc, zob. przypisy 3, 6, 9, 12, 20, 41.

126

Dziennik Mazenoda

policji22. Mo¿na tak¿e wierzyæ, ¿e bardziej przyziemne motywy t³umacz¹ te przeprowadzki, tym bardziej ¿e trwa³y one jeszcze przez
pewien czas po upadku Napoleona: niewiele zakonnic i wp³ywowych
kobiet, co prawda szlachetnych, mog³o przez d³u¿szy czas znieæ
zamêt, ha³as i niedogodnoci zwi¹zane z piêædziesi¹tk¹ m³odych ludzi, którzy spêdzaj¹ dwa dni w tygodniu w kilku pomieszczeniach
ich domów23. Ksi¹dz de Mazenod da³ swojemu przyjacielowi Forbin-Jansonowi program niedzielny: „O 7 zaczynamy krótk¹ lekturê,
aby daæ czas na zebranie siê. Nastêpnie odmawiamy oficjum do
Najwiêtszej Dziewicy; póniej robiê oko³o godzinne pouczenie…
Po nauce jest jutrznia, podczas której ubieram siê, aby odprawiæ
mszê wiêt¹. Po mszy mniejsze godziny o Najwiêtszej Dziewicy,
które koñcz¹ nasze poranne æwiczenia. Przed powrotem do miasta
jemy obiad, do miasta za dochodzimy zazwyczaj na czas sumy. Po
kolacji, po nieszporach, godzina katechizmu per i più bisognosi…
Ca³a reszta czasu, a¿ do wieczora jest przeznaczona na zabawê24.
24 lipca 1814 roku wikariusz kapitulny pozwala Dyrektorowi na
przechowywanie Najwiêtszego Sakramentu w kaplicy Stowarzyszenia. Pocz¹wszy od tego dnia, co najmniej trzech cz³onków, zmieniaj¹c siê co pó³ godziny, jest stale na adoracji Najwiêtszego Sakramentu. Ka¿dego roku, poprzez kilkudniowe rekolekcje, Dyrektor
przygotowuje jedn¹ lub wiêcej grup cz³onków stowarzyszenia do
Pierwszej Komunii wiêtej i do bierzmowania25. Te sakramenty zazwyczaj s¹ udzielane w kaplicy Stowarzyszenia, poza rokiem 1817,
z powodu sprzeciwu proboszczów po otwarciu kocio³a Misji26. Dyrektor czêsto opowiada o tych wydarzeniach w Dzienniku. Dobry liturgista i mocno przywi¹zany do piêknych ceremonii, czerpie szczególn¹ przyjemnoæ, przedstawiaj¹c szczegó³owo wiêto wiêtego
Alojzego Gonzagi27 i przyjmowanie nowych cz³onków28.
J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 440.
Zob. Dziennik z 23 padziernika 1814, 16 kwietnia 1815, listopada 1815 roku.
24
List do Forbin-Jansona, 1 lipca 1814 roku oraz Dziennik z 15 maja 1814 roku.
25
Zob. Dziennik z 5 i 26 czerwca 1814, 9 i 28 marca, 2 i 27 kwietnia, 17 wrzenia
1815; 5 lipca i 30 sierpnia 1818, itd.
26
Odnonie do powy¿szego zagadnienia zobacz wa¿ne studium ojca J. Pielorza,
L’abbé de Mazenod et les Curés d’Aix, t. 3, dact., Rome 1959.
27
Zob. Dziennik z 25 kwietnia 1815 roku i z 21 czerwca 1818 roku.
28
Zob. Dziennik z 2 lutego i 17 lipca, 21 listopada 1814 roku, 6 kwietnia 1815 roku,
18 czerwca 1818 roku itp. Czêsto opisuje tak¿e procesje, zob. Dziennik z 12 i 26 czerwca
1814 roku, 17 czerwca 1817 roku, czerwiec 1820 roku, 8 lipca 1821 roku.
22
23
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Chorzy i zmarli
Zw³aszcza kiedy który z cz³onków choruje, a tym bardziej
gdy umiera, Dyrektor pozwala ukazaæ ca³e zainteresowanie i swoj¹ mi³oæ do m³odzie¿y. Dziennik wówczas staje siê bardziej rozwlek³y. W latach 1813-1822 by³o dwanacie zgonów29. Eugeniusz
zostawa³ przy ka¿dym do ostatniej chwili. Cz³onkowie towarzyszyli mu w procesji podczas udzielania sakramentu chorych lub wiatyku. Pogrzeb zawsze odprawiaj¹ proboszcz lub wikariusze30, ale
w kaplicy Stowarzyszenia, nastêpnie odprawia siê oficjum za zmar³ych i mszê, w której uczestniczyli rodzice. Eugeniusz nigdy nie
zapomina³, aby w dzienniku napisaæ kilkustronnicow¹ mowê pochwaln¹ o zmar³ym, podkrelaj¹c jego cnoty oraz czêsto jego przywi¹zanie do Dyrektora31. Podczas pogrzebu P. Castellasa i M. Alexisa ojciec de Mazenod wypowiedzia³ gorzkie stwierdzenie. Po
opisaniu ostatnich chwil Paulina Castellasa, prawdziwego wiêtego, napisa³: Jaka piêkna mieræ! Jak porównaæ j¹ ze mierci¹ tych
wszystkich, którzy zostali zabrani z tego wiata po opuszczeniu
Stowarzyszenia. Oni wszyscy pomarli, tak, a¿ do obecnej chwili,
wszyscy pomarli w swoich grzechach (5 czerwca 1819 roku).
29
Chabot (26 lutego, 30 marca, 1 i 27 kwietnia 1815 roku), Archange (19 grudnia
1816 roku), Dufrenelle (24 lutego 1817 roku), A. de Saboulin (16 marca 1817 roku),
Vicary (24 czerwca 1817 roku i 25 czerwca 1818 roku), Sallier (1 listopada 1817 roku),
Berton (17 grudnia 1817 roku), Bouteuil (5 maja 1819 roku), Castellas (5 czerwca 1819
roku), Bouvier (13 kwietnia 1821 roku), Alexis (6 maja 1821 roku).
30
Tylko w przypadku pierwszego zmar³ego cz³onka (Chabot), ksi¹dz de Mazenod
odprawi³ mszê pogrzebow¹. Zob. Dziennik z 13 kwietnia 1821 roku. Na temat troski
Eugeniusza o chorych i zmar³ych czytamy w drugim anonimowym licie z 20 maja 1817
roku (APR DM VIII 3): Jak tylko dowiaduje siê, ¿e jaki cz³onek jest chory, Eugeniusz
de Mazenod i jego infirmiarze id¹ go odwiedziæ. Jeli potrzeba, aby przy nim czuwaæ,
ka¿dy siê zg³asza i ma siê jedynie trudnoæ z wyborem. Gdy z parafii przynosi siê wiatyk, wszyscy cz³onkowie uczestnicz¹. Jeli chory potrzebuje jakiej pomocy w chorobie, jest mu ona udzielana (poniewa¿ to Stowarzyszenie jest z³o¿one z m³odzie¿y z ró¿nych stanów). Jeli natomiast umiera, ksi¹dz de Mazenod przyjmuje jego ostatnie
tchnienie, a wszyscy cz³onkowie towarzysz¹ w jego ostatnim miejscu zamieszkania.
O³tarz Stowarzyszenia jest ubrany na czarno, odprawia siê mszê i odmawia modlitwy
o spokój jego duszy, umieszcza siê go na obrazie zmar³ych wspó³braci i codziennie siê
za niego modli. Dewiz¹ Stowarzyszenia jest: Cor unum et anima una. Rzeczywicie,
widaæ tu, jak urzeczywistniaj¹ siê zgromadzenia pierwszych wierz¹cych maj¹cych jedno serce i jedn¹ duszê.
31
Przy mierci Vicary’ego Eugeniusz zapisuje, ¿e kocha³ on Dyrektora tak jak
w³asnych rodziców, zob. Dziennik z 25 czerwca 1818 roku.

128

Dziennik Mazenoda

6 maja 1821 roku, z powodu mierci M. Alexisa, by³ego cz³onka,
który zmar³ bez sakramentów — tak jak inni, którzy odeszli i zmarli przed nim — Dyrektor doda³ nastêpuj¹c¹ refleksjê: Nie namiewa siê bezkarnie z Boga, a przera¿aj¹ce porównanie, do którego
jestemy jakby zmuszeni, z jednej strony przypatruj¹c siê b³ogos³awionemu koñcowi, prawdziwie cennej mierci tych wszystkich,
którzy umarli jako prawdziwie przeznaczeni do Stowarzyszenia
[…], a z drugiej strony ¿a³osnej katastrofie, która koñczy przedwczenie ¿ycie niewiernoci i grzechu oraz str¹ca te winne dusze
do czeluci piek³a, aby tam na wieki p³onê³y…. Mocne stwierdzenie pochodz¹ce z bezsprzecznie surowej teologii po czêci t³umaczy gor¹cy zapa³ Eugeniusza, aby m³odzie¿ z Aix ¿y³a w mi³oci
Boga i poddaniu siê Jego woli. Nihil linquendum inausum z Przedmowy do Regu³ oblackich niew¹tpliwie wywodzi siê z tych samych
przekonañ. W 1818 roku, wówczas, gdy Stowarzyszenie M³odzie¿y pomylnie siê rozwija, ojciec de Mazenod napisa³ Konstytucje
i Regu³y Misjonarzy Prowansji. Nie zdumiewa fakt, ¿e w trzecim
rozdziale O innych æwiczenia zewnêtrzne odnajdujemy paragraf
O prowadzeniu M³odzie¿y. Oto tekst: W naszym Instytucie prowadzenie m³odzie¿y bêdzie uwa¿ane za istotny obowi¹zek. Superior
generalny do tej pos³ugi ustanowi specjalnie jednego lub wielu
misjonarzy, z której sam wywi¹zywaæ siê bêdzie tak samo pilnie,
o ile inne na³o¿one obowi¹zki mu na to pozwol¹. Bêdzie otrzymywa³ sprawozdanie ze stanu Stowarzyszenia M³odzie¿y, które powinno byæ za³o¿one we wszystkich naszych domach, z t¹ sam¹ trosk¹ i nawet z tymi samymi szczegó³ami jak sam nowicjat. Za
obowi¹zek postawi sobie znaæ po imieniu wszystkich cz³onków
Stowarzyszenia. Bêdzie mia³ czêste kontakty z ich rodzinami,
a misjonarze wraz z nim wyznaczeni do kierowania Stowarzyszeniem, bez jego zgody nie podejm¹ ¿adnej decyzji odnonie do
administracji i kierownictwa tym dzie³em”.
Zatem Misjonarze Prowansji prowadzenie m³odzie¿y powinni
uwa¿aæ za konieczny obowi¹zek ich pos³ugi oraz ustanowiæ Stowarzyszenie M³odzie¿y we wszystkich domach32. Superior general32
Po wyjedzie ojca de Mazenoda do Marsylii w 1823 roku Stowarzyszenie m³odzie¿y rozpada siê i znika oko³o 1840 roku. Ojciec Aubert S.I. za³o¿y³ inne Stowarzyszenie, które po nim przejêli ksiê¿a Bonde i Tissot; w 1882 roku to dzie³o zosta³o po-
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ny to zadanie mia³ powierzaæ wspó³pracownikom, lecz sam siê
zobowi¹za³ do poznania ka¿dego cz³onka Stowarzyszenia po imieniu i interesowania siê tym dzie³em na równi z nowicjatem33. Prawie kompletna publikacja tego Dziennika Stowarzyszenia M³odzie¿y zas³ugiwa³a wiêc na zajêcie zaszczytnego miejsca w kolekcji
Pism oblackich34.
O. Yvon Beaudoin OMI
wierzone ojcom od Najwiêtszego Serca Dzieci¹tka Jezus Timon-Davida, zob. A. Rampal, La vie religieuse dans les Bouches-du-Rhône (1789-1920), w Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, t. 10, Marseille 1923, s. 42.
Oblaci nigdy nie przodowali w tego rodzaju pos³udze, chocia¿ w 1821 roku za³o¿yli dzie³o m³odzie¿y na Kalwarii w Marsylii, w 1848 roku w Montrealu, w 1850 roku
w Liverpoolu i w 1856 roku w Leeds, zob. Y. Beaudoin, Le fondateur et les jeunes,
w: Vie Oblate Life, 36 (1977), s. 140-142.
33
To w³anie robi³ w Aix, a¿ do swego wyjazdu w 1823 roku. Dziêki Stowarzyszeniu wywar³ g³êboki wp³yw na m³odzie¿ z Aix. Na jego pogrzebie w 1861 roku arcybiskup Chalandon przyzna³, ¿e owoce tego apostolatu by³y wci¹¿ widoczne: Arcybiskupowi Aix, który ka¿dego dnia szczyci siê tym, czego nadal dokonuje gorliwoæ
pierwszych lat biskupa de Mazenoda, z wdziêcznoci¹ wypada przypomnieæ to pobo¿ne
Stowarzyszenie, które uchroni³o wiarê i dobre obyczaje w miecie, gdzie powsta³o.
Chrzecijanie, którymi siê szczyci dawna stolica Prowansji, s¹ jednomylni, aby temu,
którego op³akujemy, przypisaæ zas³ugê ich wiernoci religii oraz szczêcie, ¿e uniknêli
chaosu, w którym zbyt czêsto pogr¹¿a siê niedowiadczenie m³odego wieku”. Allocution prononcée le jour des obsèques des Mgr de Mazenod le 27 mai 1861, w: Missions
de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, t. 1 (1862), s. 272.
34
Jak wczeniej powiedzielimy (przypis 4), pomijamy wy³¹cznie d³ugie listy
imion nowych cz³onków, nominacje na stanowiska oraz nagrody zdobyte przez cz³onków Stowarzyszenia w królewskim gimnazjum.
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TEKST
25 kwietnia 1813
Jezus

Maryja

Józef

[1] Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e zamiarem bezbo¿nego Bonapartego i jego nikczemnego rz¹du jest ca³kowite zniszczenie religii katolickiej w pañstwach, które zagarn¹³. Wydaje mu siê, ¿e przywi¹zanie do wiary ojców du¿ej czêci przeladowanego narodu jest
przeszkod¹ w szybkim wykonaniu obrzydliwego projektu, który
uwa¿a³ za odpowiedni fundament dla swej piekielnej polityki, wydaje siê ograniczaæ, czekaj¹c na lepsze czasy i rodki, których u¿ywa, aby osi¹gn¹æ swoje cele.
rodkiem, na który liczy najbardziej, jest demoralizacja m³odzie¿y.
Sukces jego rodków dzia³ania jest przera¿aj¹cy. Powierzchnia Francji jest pokryta liceami, szko³ami wojskowymi i innego
rodzaju instytucjami, gdzie zachêca siê do bezbo¿noci, z³e obyczaje za s¹ co najmniej tolerowane, a materializm inspirowany
i oklaskiwany.
Wszystkie te straszne szko³y roj¹ siê od m³odych ludzi, którzy
przez sk¹pstwo rodziców daj¹ siê z³apaæ na przynêtê darmowego
miejsca lub po³owicznym dofinansowaniem z nadziej¹ na rozwój
obiecany wy³¹cznie adeptom. Pró¿nia jest wype³niona nieszczêsnymi ofiarami, których tyran bez mi³osierdzia wyrywa z rodzin
i zmusza do picia z tego zatrutego kielicha, w którym znajduje siê
zal¹¿ek ich niechybnego zepsucia. W du¿ej mierze to dzie³o ju¿
zosta³o spe³nione. Piêtnastoletni licealista, uczeñ szko³y przygotowawczej, ze szko³y wojskowej, politechniki, cechu itp., [2] s¹ oni
tak zdeprawowanymi bezbo¿nikami, ¿e nie ma prawie wcale nadziei na ich powrót do dobrych obyczajów, dobrych zasad religij-
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nych i politycznych. S¹ oni wychowani, aby nie znaæ innego Boga
poza Napoleonem. Wola tej nowej opatrznoci obiecuj¹ca bezkarnoæ dla ich wad oraz rozwój ich ambicji jest jedyn¹ zasad¹ ich
postêpowania, jedynym motorem ich czynów. Widaæ równie¿, ¿e
na najmniejszy znak ich bo¿ka lec¹ tam, gdzie wzywa ich jego
g³os, gotowi do pope³niania wszelkich zbrodni, których spodoba
mu siê wymagaæ dziêki ich wiêtokradczemu oddaniu. Ten obraz
jest przera¿aj¹cy, ale prawdziwy, i móg³bym go ukazaæ w jeszcze
ciemniejszych kolorach, bez lêku, ¿e bêdê pos¹dzony o przesadê.
Poza tym, co jest widoczne dla wszystkich oczu, i co mo¿e byæ
zauwa¿one przez ka¿dego, osobicie mam tysi¹c dowodów na to,
co piszê.
Z³o jest w szczytowym momencie, a my wielkimi krokami
zmierzamy ku ca³kowitemu rozk³adowi, jeli Bóg nie przyjdzie
nam jak najszybciej z pomoc¹, poniewa¿ przyk³ad zwyciê¿y³ wród
m³odzie¿y, nawet miêdzy tymi, którzy ¿yj¹ pod okiem rodziców;
zbyt czêsto bowiem widaæ jedynie szalon¹ bezbo¿noæ syna, stanowi¹cego przera¿aj¹cy kontrast z zasadami ojca, którego bezsilny
autorytet, albo zawiniona s³aboæ, s¹ zmuszone do ust¹pienia,
a czêsto nawet przyzwolenia1 na jego rozwi¹z³oæ i apostazjê. Lecz
jak wystarczaj¹co ubolewaæ nad nieszczêsnym zderzeniem, które
codziennie staje siê coraz bardziej powszechne wród m³odych ojców wychowanych podczas rewolucji, którzy nie s¹ lepsi ni¿ ich
dzieci wychowane przez Bonapartego.
Czy smutny widz tego potopu z³a musia³ zadowoliæ siê cichym
jêczeniem, nie przynosz¹c na nie jakiego lekarstwa? Z pewnoci¹
nie: choæbym musia³ byæ przeladowany, choæbym nie odniós³
zwyciêstwa w tym wiêtym zamiarze postawienia zapory temu potokowi nieprawoci, [3] przynajmniej nie bêdê musia³ sobie wyrzucaæ, ¿e nie próbowa³em. Lecz jakiego u¿yæ rodka, aby to wielkie
przedsiêwziêcie siê powiod³o? ¯adnego innego jak ten, z którego
korzysta sam zwodziciel. On wierzy, ¿e uda mu siê zdeprawowaæ
Francjê, psuj¹c wy³¹cznie m³odzie¿; to wiêc ku niej kieruje wszystkie swoje si³y. Zatem! I ja bêdê pracowa³ z m³odzie¿¹; postaram
siê, usi³ujê zachowaæ j¹ od gro¿¹cych jej nieszczêæ, których ju¿
1
W oryginale u¿yto terminu conniver: wspó³uczestniczyæ w ukrywaniu z³a, któremu mo¿na lub powinno siê zapobiec.
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nawet po czêci dowiadcza, wzbudzaj¹c w niej mi³oæ do cnoty,
szacunek do religii, zmys³ pobo¿noci, wstrêt do wad.
Ten rodek, niezale¿nie od tego, jakby by³ doskona³y, oka¿e siê
s³aby i nieskuteczny, je¿eli traktuje siê go jako wprowadzony wy³¹cznie przeze mnie; zgadzam siê, lecz jaki¿ efekt móg³by wydaæ,
gdyby by³ w tym samym czasie praktykowany we wszystkich miejscach naszej nieszczêsnej Francji!
Przedsiêwziêcie jest trudne, nie ukrywam tego; jest nawet zagro¿one, poniewa¿ nie proponujê sobie nic wiêcej, jak tylko przeciwstawienie siê z ca³ej mocy niebezpiecznym zamiarom podejrzliwego rz¹du, który przeladuje i niszczy tych, którzy go nie
wspieraj¹; lecz nie bojê siê niczego, poniewa¿ pok³adam ca³¹ nadziejê w Bogu, poniewa¿ szukam wy³¹cznie Jego chwa³y i zbawienia dusz, które odkupi³ przez swego Syna, Naszego Pana Jezusa
Chrystusa, któremu jedynie czeæ, chwa³a i moc przez wszystkie
wieki wieków.

1813
25 kwietnia: utworzenie Stowarzyszenia. Przyjêcie [pierwszych
cz³onków]
[4] 25 kwietnia 1813, w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy,
zosta³y po³o¿one fundamenty wiêtego Stowarzyszenia M³odzie¿y
Chrzecijañskiej. Dyrektor tego rodz¹cego siê Stowarzyszenia wezwa³ do siebie panów: Louisa Marie Maffée de Foresta, Josepha
Gustava Balthazara de Laboulie, Josepha Mathieu Clément Oliviera, Josepha Jacques Marcou2, Charlesa Dominique Gaëtan Guilelmy’ego, Paula Laurenta, Adriena Michel Elzéar Ginoux. Po przedstawieniu swego projektu i ukazaniu im korzyci, które z tego
powinny dla nich wynikaæ, ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich
rozpoczêli wspólnie praktyki pobo¿nociowe Stowarzyszenia.
Uzgodniono, aby z powodu nieszczêsnych okolicznoci chwili
J.J. Marcou (1799-1826) 21 grudnia 1822 roku wst¹pi³ do nowicjatu Misjonarzy
Prowansji. W 1823 roku zosta³ wywiêcony na kap³ana, zmar³ 20 sierpnia 1826 roku.
L.M. Maffée de Foresta i Gaëtan Guilelmy zostali ksiê¿mi diecezjalnymi.
2
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ograniczyæ siê do ma³ej liczby praktyk religijnych, które postaraj¹
siê ukryæ pod pozorem zabaw. Pierwsze spotkanie mia³o miejsce
w ogrodzie zwanym Pawilonem Dziecka3. Po krótkiej modlitwie
rozpoczêto zabawy. Kiedy dzieñ chyli³ siê ku zachodowi, weszlimy do salonu Pawilonu i podczas gdy panowie wypoczywali, Dyrektor wyg³osi³ pouczenie, po którym odmówiono dziesi¹tkê ró¿añca. Na progu nocy wrócilimy do miasta, ¿a³uj¹c, ¿e dzieñ by³ tak
krótki, têskni¹c ju¿ za nowym spotkaniem, które odbêdzie siê w nastêpn¹ niedzielê.
6 czerwca: przyjêcie
Na spotkaniu 6 czerwca zostali przyjêci, aby stanowiæ czêæ
Stowarzyszenia: Jean Joseph Heyries, Hippolyte Joseph Courtès4
oraz Melchior Sébastien Lambert, Henry Anne Honoré Daime […]
24 padziernika: przyjêcie
[5] Dopuszczenie Mathieu Dominique François André. Podczas wakacji wy¿szego seminarium spotkania mia³y miejsce w seminarium. Bawiono siê na placu. Ksi¹dz Janson5 by³ uprzejmy
wyg³osiæ jeden raz naukê.
3 listopada
Spotkanie mia³o miejsce w domu zamieszkania Ksiêdza Dyrektora6. Aby zastosowaæ siê do zwyczajów kraju, Dyrektor poczê3
Pavillon lEnfant: by³y deptak wy¿szego seminarium na przedmieciach Aix. By³
to park z fontann¹ i budynkiem z siedemnastego wieku, zob. J.P. Coste, Aix-en-Provence, 1960, s. 122.
4
H. Courtès (1798-1863) 15 padziernika 1816 roku wst¹pi³ do nowicjatu Misjonarzy Prowansji. 30 lipca 1820 roku zosta³ wywiêcony na kap³ana. Od 1823 a¿ do
mierci by³ superiorem domu w Aix. Zmar³ 3 czerwca 1863. M. Sébastien Lambert zosta³ ksiêdzem.
5
Karol de Forbin-Janson (1785-1844) pochodz¹cy Aix i wielki przyjaciel Eugeniusza, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ wraz z de Mazenodem 11 grudnia 1811 roku. Prawie natychmiast zosta³ mianowany superiorem wy¿szego seminarium w Chambéry, pe³ni¹c funkcjê wikariusza generalnego. W 1823 mianowany biskupem Nancy, bêdzie nim
a¿ do mierci w 1844 roku, po rewolucji z lipca 1830 bêdzie przebywaæ poza swoj¹ diecezj¹.
6
Eugeniusz mieszka³ wówczas u swojej matki w hotelu Joannis, ulica Papassaudy 2.
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stowa³ m³odzie¿ kasztanami i gotowanym winem; wyszlimy dopiero o ósmej. Ca³y czas, który nie by³ powiêcony na nauczanie
i modlitwê, zosta³ przeznaczony na zabawê.
5 grudnia
Panny Mille by³y uprzejme ofiarowaæ na zabawy plac ogrodowy na obrze¿ach miasta, gdzie mieszkaj¹, a nawet dom, gdyby by³a
brzydka pogoda. Dyrektor z wdziêcznoci¹ zaakcentowa³ tak ³askawy dar tych panien; w konsekwencji Stowarzyszenie dzisiaj tam siê
przenios³o; zabawy, nauczanie i modlitwa odby³y siê w tym przyjemnym lokalu.
12 grudnia: wydalenia
Ze Stowarzyszenia zostali wydaleni Pélissier i Mathieu Marius
Ange Auguste Marin, którego przyjêcia zapomniano zapisaæ
w swoim czasie. Motywem tego wydalenia jest uporczywoæ,
z jak¹ ci panowie chcieli kontynuowaæ obracanie siê w z³ym towarzystwie. Jean Baptiste Dubois, który zosta³ przyjêty jedynie po
d³ugim okresie próby i wielokrotnych obietnicach, ¿e bêdzie siê dobrze prowadzi³, zosta³ równie¿ wydalony jako niepoprawny i bardziej sk³onny do ³obuzowania na ulicach ni¿ do korzystania z dobrych przyk³adów panów, cz³onków Stowarzyszenia.

1814
1 stycznia: dopuszczenia
[6] Dopuszczenia: Alexandra Josepha Adolpha Taverniera7,
André Pontiera, Marca Antoina Josepa Amédée Bouteille, Augusta
Charlesa Fabry, René Nicolasa Alexandra de La Tour du Pin.

7
Adolphe Tavernier (1799-1883) zosta³ znacz¹cym adwokatem i cz³onkiem Akademii Aix. Na zawsze pozosta³ przyjacielem biskupa de Mazenoda oraz napisa³ jedn¹
z jego pierwszych biografii, zob. Quelques souvenirs sur Mgr C. J. E. de Mazenod, Aix
1872.
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3 stycznia: wydalenia
Wydaleni zostali J.B. Dominique Claude Chaîne oraz Marc
Pierre Joseph Sallebant. Ci dwaj panowie zostali przyjêci zbyt lekkomylnie w czasie ich Pierwszej Komunii wiêtej, po przedstawieniu ich przez ksiêdza Laty’ego, wikariusza wiêtego Zbawiciela. Widz¹c ich, nie pok³adalimy wielkiej nadziei, i umocnilimy
siê w przekonaniu, ¿e absolutnie nie byli zdatni stanowiæ czêci
elitarnej grupy, jak¹ jest Stowarzyszenie. Powinni mieæ pretensje
wy³¹cznie do siebie samych za wstyd, jaki koniecznie spad³ na ich
osoby przez równie haniebne wydalenie.
2 lutego: przyjêcie regulaminu
Stowarzyszenie zosta³o oczyszczone z wszelkich w¹tpliwych
cz³onków, a ci¹g³y zapa³ ka¿dego dnia coraz bardziej siê ujawnia³,
Dyrektor uzna³ za w³aciwe, aby zredagowaæ regulamin obejmuj¹cy wszystkie obowi¹zki, które maj¹ do wype³nienia, zarówno jako
chrzecijanie, jak i cz³onkowie Stowarzyszenia, a które im dostarczaj¹ rodków do ugruntowania siê w pobo¿noci, w nauce jak
trzeba, jednym s³owem do zbawienia poród wszystkich zagro¿eñ,
które zewsz¹d ich otaczaj¹. Ten regulamin odczytany przed zgromadzonymi cz³onkami zosta³ przez nich zatwierdzony i wspóln¹
zgod¹ przyjêty i uznany jako prawo Stowarzyszenia, do którego
przestrzegania bêd¹ zobowi¹zani wszyscy obecni i przyszli cz³onkowie. Bêdzie on w ca³oci skopiowany w tym rejestrze, aby
w razie potrzeby mo¿na by³o siê do niego odnieæ8. Tego samego
dnia cz³onkowie, chc¹c siê ofiarowaæ w specjalny sposób Bogu
i Najwiêtszej Dziewicy, zgromadzili siê o godzinie ósmej rano
w kociele Sióstr wiêtej Zofii, dawnym Les Maries9. Ksi¹dz DyNie zosta³ on przepisany w Dzienniku. Posiadamy dwie kopie tego regulaminu.
Jedna, jak siê wydaje, jest pisana rêk¹ cz³onka Stowarzyszenia B. Pécoul (15 stron),
a druga rêk¹ Mariusa A.B. Bernarda (14 stron). APR DM VIII 1 a. Posiadamy tak¿e
tekst czterostronny innego regulaminu bez daty. Tam¿e.
9
Dames de Sainte-Sophie aux Grandes Maries: chodzi o klasztor Urszulanek (zob.
poni¿ej, Dziennik, listopad 1815 roku). Zgromadzenie za³o¿one w 1805 w by³ym pierwszym klasztorze Wizytek (Grandes Maries), ulica Cardinale, zob. M. Constantin, Les
paroisses du diocèse d’Aix… Aix 1890, s. 234-238, oraz Roux-Alpheran, Les Rues d’Aix…
Aix 1848, t. 2, s. 282-283.
8
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rektor ubrany w kom¿ê i stu³ê, siedz¹c na krzele usytuowanym na
schodkach g³ównego o³tarza, wyg³osi³ odpowiedni¹ do okolicznoci naukê, po czym wszyscy obecni cz³onkowie [7] stanêli za nim
dwójkami i klêcz¹c, na jego rêce odnowili przyrzeczenia chrzcielne; nastêpnie odmówili akt powiêcenia siê Najwiêtszej Dziewicy
i otrzymali poca³unek pokoju. Nastêpnie Ksi¹dz Dyrektor odprawi³
najwiêtsz¹ ofiarê za wszystkich obecnych cz³onków, których wielka liczba uczestniczy³a w wiêtych tajemnicach.
13 lutego: czterdziestogodzinna adoracja podczas karnawa³u
Na tym spotkaniu zdecydowano, ¿e cz³onkowie bêd¹ na przemian adorowali Najwiêtszy Sakrament przez czterdzieci godzin
ostatnich dni karnawa³u. Ze zbudowaniem wype³nili ten obowi¹zek
religijny w ostatki w kociele Ducha wiêtego, a w ostatnich
dniach tak¿e Marii Magdaleny i wiêtego Jana. Ksi¹dz Dyrektor
chcia³, aby wymieniali siê co pó³ godziny.
22 lutego: [ostatki]
Nadzwyczajne spotkanie u Ksiêdza Dyrektora po b³ogos³awieñstwie. Ten wieczór, kiedy tak wielu ludzi powiêca siê demonowi, spêdzilimy w najszczerszej radoci. Ksi¹dz Dyrektor zatroszczy³ siê o przygotowanie niewielkiego poczêstunku, który
zosta³ przyjêty z radoci¹ i wdziêcznoci¹. Zakoñczylimy bardzo
póno, bardzo zadowoleni, ¿e bawilimy siê, nie obra¿aj¹c dobrego Boga oraz pe³ni dobrej woli, aby wi¹tobliwie rozpocz¹æ wiêty
Wielki Post.
[Marzec, kwiecieñ, maj]: przerwa spowodowana chorob¹ Ksiêdza
Dyrektora. Szczegó³y tego, co siê dzia³o podczas tej choroby
Od spotkania tego dnia [6 marca] nie by³o ich a¿ do 15 maja.
Ta d³uga przerwa by³a spowodowana bardzo niebezpieczn¹ chorob¹, która Ksiêdza Dyrektora zawiod³a pod bramy mierci. 10 marca, maj¹c od kilku dni gor¹czkê, po³o¿y³ siê do ³ó¿ka; 14 marca
otrzyma³ wiatyk i namaszczenie chorych. Poniewa¿ to on redaguje
to sprawozdanie, czy móg³by zrezygnowaæ z zapisania wiadectw
czu³ej opieki, jak¹ mu okaza³y te drogie dzieci w tej okolicznoci.
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Ach! S¹ one g³êboko wyciniête w jego sercu, a to, co zrobi³y, nigdy nie zostanie wymazane z jego pamiêci. Dowodem wdziêcznoci dla nich bêd¹ uczucia, które na zawsze wzglêdem nich zachowa, modlitwy, których nie zaprzestanie odmawiaæ dla ich
zbawienia, oraz wszelka opieka, jak¹ wci¹¿ bêdzie ich otacza³, aby
u³atwiæ im osi¹gniêcie zbawienia. Drogie dzieci! Odczujcie tak¿e,
¿e w tym zapisie, który ma s³u¿yæ ku pouczeniu tych, którzy bêd¹
mieli szczêcie iæ waszymi cie¿kami, sk³adam uczucia mi³oci,
uznania, wdziêcznoci, podziwu, który we mnie wzbudzi³ycie
waszym zachowaniem wobec mnie. Jak¿e po tym, jak udowodni³ycie, ¿e mnie kochacie, ¿e bycie by³y moimi dzieæmi, mia³bym
nie mieæ dla was serca ojca? Prawd¹ jest, ¿e pokocha³em was
pierwszy, ale czy w waszym wieku nie jest zas³ug¹ potrafiæ doceniæ uczucie, które zasadniczo by³o skierowane ku zbawieniu waszych dusz, a do którego chcia³em siê przyczyniæ za cenê mojej
krwi. Od chwili, kiedy wymog³em, aby przyniesiono mi sakramenty, które, jak s¹dzi³em, mia³y byæ ostatnimi przyjêtymi w ¿yciu,
powiadomiono gimnazjum10. Natychmiast wszyscy cz³onkowie
Stowarzyszenia spontanicznie poprosili o zwolnienie z lekcji i popiesznie udali siê do kocio³a wiêtego Jana, sk¹d mia³ byæ mi
przyniesiony wiêty wiatyk. Dano im wiece, prefekt i wiceprefekt
wziêli lampiony i od wyjcia natychmiast ustawili siê po dwóch
przed ksiê¿mi. Ca³e miasto mi powtarza³o, ¿e na ich twarzach czytano to, co dzia³o siê w sercach [9] w tym momencie, w którym
widzieli zagro¿enie utraty najlepszego i najdro¿szego z przyjació³.
Ich skupieniu i poruszaj¹cemu widowisku, jakie w tej chwili dali
o swej pobo¿noci wobec Boga i przywi¹zaniu do mnie oraz zainteresowaniu wspó³mieszkañców mojego miasta, przypisujê ten nadzwyczajny nap³yw ludzi, który ku memu zadziwieniu mia³ miejsce
w chwili przyjêcia sakramentów. Stan, w którym mnie zobaczyli,
10
Wówczas przypada³o jedno liceum na departament, to z departamentu Bouchesdu-Rhône znajdowa³o siê w Marsylii. W innych miastach szkolnictwo ponadpodstawowe odbywa³o siê w kolegiach. Królewskie gimnazjum burboñskie w Aix w 1816 roku
liczy³o oko³o stu uczniów, w 1823 roku 164 uczniów, w tym 64 mieszkaj¹cych w internacie. Wówczas w Aix by³y trzy inne, mniej znacz¹ce szko³y ponadpodstawowe: Ojców
Wiary, Braci Szarych oraz ni¿sze seminarium. Zob. Charles Houdot, Lenseignement
secondaire: le collège dAix 1810-1883, w: Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, t. 6.
La vie intellectuelle, Marseille 1914, s. 73-76.
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trudnoæ, jak¹ mia³em, aby powiedzieæ kilka s³ów przed otrzymaniem Cia³a Naszego Pana Jezusa Chrystusa, wprowadzi³ ich w najwiêksze zmartwienie; tym bardziej byli wyczuleni na moj¹ sytuacjê, ¿e w tych niewielu s³owach, które mog³em wypowiedzieæ,
martwi³em siê o nich. Jednak¿e ich zmartwienie osi¹gnê³o szczyt,
kiedy dowiedzieli siê, ¿e dwie lub trzy godziny po przyjêciu sakramentów straci³em przytomnoæ. Wówczas, kiedy okazali te uczucia wiary i ufnoci w Bogu, prosi³em Pana, aby ich na zawsze zachowa³. Nie zadowolili siê wielokrotnym przychodzeniem w ci¹gu
dnia pod moje drzwi, aby z dnia na dzieñ uzyskaæ coraz bardziej
alarmuj¹ce wiadomoci; nie mieli problemu, aby zrozumieæ, i¿ nale¿y prosiæ Boga o to, czego ludzie nie mog¹ otrzymaæ w³asnym
wysi³kiem. W rzeczywistoci we wszystkich sprawach zwracali siê
do Najwy¿szego Kierownika, opieraj¹c siê na potê¿nym wstawiennictwie Najwiêtszej Dziewicy, wielkim wstawiennictwie wiêtego
Józefa i innych wiêtych, do których mieli najwiêksze nabo¿eñstwo; rozpoczêli modlitwy, które z mi³oci za mnie odmawiali,
a po³¹czone z naszymi wyrwa³y mnie z ramion mierci, której prawie sta³em siê ofiar¹. Jak¿e dobroæ Boga nie by³aby poruszona
gorliwoci¹, ufnoci¹ i wytrwa³oci¹, z jak¹ ci m³odzi ludzie prosili Boga, aby zwróci³ im ich ojca. Wszyscy, którzy byli tego wiadkami, wylewali ³zy i nie mogli powstrzymaæ siê od do³¹czenia do
tego æwiczenia prawdziwie synowskiej mi³oci i pobo¿noci. [10]
Czemu¿ mia³bym nie dodaæ okolicznoci zwiêkszaj¹cej zas³ugê ich
dzia³ania. To by³ marzec, czas, kiedy przenikliwoæ ch³odu by³a
jeszcze bardziej odczuwalna; drogie dzieci! Niech bêdzie wam
dane czytaæ w moim sercu, kiedy piszê te linie! Zatem! Aby dzie³o
mi³osierdzia, które chcieli dla mnie podj¹æ, nie przynios³o ¿adnej
szkody ich nauce, uprzedzali jutrzenkê i pomimo zimowej pory
wczesnym rankiem udawali siê do kocio³a, gdzie ka¿dego dnia
uczestniczyli w Najwiêtszej Ofierze, która by³a odprawiana w ich
imieniu, za cenê ich niewielkich oszczêdnoci przeznaczonych na
drobne przyjemnoci. Wieczorem, po szkole, gromadzili siê jeszcze w kociele wiêtej Magdaleny, aby odprawiaæ wspólnie nowennê, która w pewien sposób sta³a siê publiczna. Ach! Z tego
powodu s³usznie w ca³ym miecie mówi³o siê o tak godnym pochwa³y postêpowaniu, a tych, którzy na ni¹ zas³u¿yli, obdarzono
najszczerszym uznaniem szlachetnych ludzi. Jednak ta pierwsza
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nagroda, jak ufnie ¿ywiê nadziejê, bêdzie tylko wstêpem do tej
trwalszej, któr¹ Pan, sprawiedliwy Wynagrodziciel cnót, zachowuje dla nich w niebie. Wreszcie, zgodnie w ¿yczeniem tej drogiej
m³odzie¿y, Pan sprawi³, ¿e wnet by³em w stanie osobicie pójæ
oddaæ chwa³ê Bogu u stóp tych samych o³tarzy, gdzie z tak wielk¹
gorliwoci¹ wstawiano siê za mn¹11.
3 maja: spotkanie w kociele wiêtej Magdaleny, aby uczestniczyæ w mszy dziêkczynnej za odzyskanie zdrowia przez Ksiêdza
Dyrektora
3 maja, w dniu odnalezienia Krzy¿a wiêtego, wezwa³em
wszystkich cz³onków do kocio³a wiêtej Magdaleny, aby tam
uczestniczyæ we mszy, któr¹ mia³em za nich odprawiæ przy o³tarzu
Krzy¿a. (Od 20 kwietnia mszê wiêt¹ odprawia³em u siebie). Przed
rozpoczêciem Ofiary skierowa³em do nich kilka s³ów, które podyktowa³o mi moje serce, a które zosta³y przez nich zrozumiane. Pobudzi³y one nas tak¿e, abymy podczas Najwiêtszej Ofiary, najbardziej wi¹tobliwie jak potrafimy, wywi¹zali siê z obowi¹zków
i wdziêcznoci, które bylimy winni Bogu, Ojcu mi³osierdzia, który nigdy nie jest g³uchy na modlitwy tych, którzy w Nim pok³adaj¹
ca³¹ ufnoæ: non est oblitus clamores pauperum (Ps 9,13).
15 maja: pocz¹tek kaplicy Stowarzyszenia. Publiczne æwiczenia
odprawiane wspólnie
[11] 15 maja, Stowarzyszenie gromadzi siê w ogrodzie Ksiêdza Dyrektora znajduj¹cego siê dwa kroki od miasta na drodze do
Awinionu12. To tu w miêdzyczasie od ostatniego spotkania odbywa³y siê ró¿ne wydarzenia. Francja zmieni³a oblicze i wiêta reli11
W Palermo Eugeniusz de Mazenod mia³ wiadomoæ choroby i uzdrowienia
i swoj¹ radoæ wyrazi³ w piêknym licie z dniu 24 lipca 1814, zob. EO I, t. 15, s. 87-88,
przypis 37.
12
Chodzi o Enclos, wakacyjny dom rodziny Joannis, który by³ wówczas w³asnoci¹ pani de Mazenod. Bêd¹c w seminarium, Eugeniusz zamierza³ tam zamieszkaæ po
wiêceniach, zob. EO I, t. 14, s. 240-241. To tam wielu cz³onków odby³o rekolekcje
przygotowuj¹ce do Pierwszej Komunii wiêtej i bierzmowania. Na terenie posesji znajdowa³a siê kaplica, a tu¿ obok koció³ Notre-Dame de la Seds, zob. E. Marbot, Histoire
de N.-D. de la Seds, Aix 1904, s. 58.
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gia naszych ojców odzyska³a wszystkie prawa spod ciê¿kiej dominacji za spraw¹ naszego prawnie ustanowionego w³adcy13; Stowarzyszenie nie musia³o ju¿ baæ siê niepowodzeñ, a cz³onkowie
i Dyrektor przeladowañ. Potrafmy podziêkowaæ Panu za tê nadzwyczajn¹ ¿yczliwoæ przez odnowion¹ gorliwoæ oraz przy³o¿enie siê do wype³nienia wszystkich obowi¹zków. Pierwsz¹ korzyci¹, któr¹ zawdziêczamy tej szczêliwej i nieoczekiwanej
odnowie, jest mo¿liwoæ odprawiania naszych religijnych æwiczeñ
bez kontrastów i otwarcie, nadaj¹c im wiêcej powszechnoci i rozg³osu. Rozpoczêlimy dzi korzystaæ z tych przywilejów, sprawuj¹c najwiêtsze tajemnice w kaplicy, która bêdzie od teraz oratorium Stowarzyszenia, odprawiaj¹c zarówno przed, jak i po
Najwiêtszej Ofierze oficjum do Najwiêtszej Dziewicy. Oto porz¹dek, który zachowalimy i który zosta³ przyjêty na póniej.
Cz³onkowie gromadz¹ siê w kaplicy o ustalonej przez regulamin porze, prefekt intonuje poranne modlitwy, nastêpnie Dyrektor
wyg³asza naukê, po której jest jutrznia. Po niej odbywa siê msza,
nastêpnie godzinki, które wieñcz¹ poranne modlitwy. Po kolacji na
nowo siê gromadzimy, aby odmówiæ nieszpory do Najwiêtszej
Dziewicy oraz uczestniczyæ w lekturze i wyjanieniu czynionym
przez Dyrektora. Reszta czasu a¿ do nocy przeznaczona jest na
zabawy.
19 maja: reaktywacja Stowarzyszenia w Marsylii
Dzieñ Wniebowst¹pienia. Æwiczenia mia³y miejsce jak w poprzedni¹ niedzielê. Ksi¹dz Dyrektor poinformowa³ cz³onków o reaktywacji Stowarzyszenia w Marsylii14. Powy¿sza informacja
wzbudzi³a radoæ z racji dobra, jakie z niego mo¿e wynikn¹æ dla
13
Senat og³asza upad³oæ rz¹du i zmusza go do podania siê do dymisji, 20 kwietnia 1814 roku Napoleon wycofa³ siê na Elbê; hrabia Prowansji, którego Eugeniusz pozna³ we W³oszech, powróci³ wówczas do Pary¿a i wst¹pi³ na tron Francji, przyjmuj¹c
imiê Ludwika XVIII. To tego dnia, 20 kwietnia, Eugeniusz rozpocz¹³ odprawianie mszy
u siebie.
14
W Marsylii dzie³o m³odzie¿y za³o¿one w 1799 roku przez ksiêdza Allemanda,
zosta³o rozwi¹zane przez Napoleona. To dzie³o póniej powierzono oblatom w latach
1857-1862 oraz 1875-1886, zob. Y. Beaudoin, L’affiliation aux Oblats de l’Institut de
l’Oeuvre de la Jeunesse, dite de M. Allemand, à Marseille, 1857-1862, w: Etudes oblates, t. 22 (1963), s. 145 i 168, oraz: Missions OMI 1875-1886.
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m³odzie¿y z tego wielkiego miasta. Specjaln¹ modlitw¹ podziêkowalimy za to Panu.
29 maja: dopuszczenia
[12] Dzieñ Zes³ania Ducha wiêtego. Zwyczajne æwiczenia.
Dopuszczenia panów Louisa de Gonzague Joachima d’Isoarda,
Léona Julesa de Saboulina15, Amédée Mariusa Clauda Jonathana du
Pugeta.
5 czerwca: rekolekcje i Pierwsza Komunia wiêta kilku cz³onków
Stowarzyszenia. Modlitwy w ich intencji
Æwiczenia odby³y siê zgodnie ze zwyczajem; szczególnie modlilimy siê za tych cz³onków Stowarzyszenia, którzy w tym dniu
przyjêli Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹. Ksi¹dz Dyrektor przygotowa³
ich do tego wa¿nego wydarzenia przez trzydniowe rekolekcje.
12 czerwca: procesja Bo¿ego Cia³a
Dzieñ Bo¿ego Cia³a. Uroczystoci tego dnia nie przeszkodzi³y
porannym æwiczeniom Stowarzyszenia. Z powodu g³ównej procesji nie zebralimy siê wieczorem. Panowie, cz³onkowie Stowarzyszenia wspólnie ustalili, ¿e ka¿dy wemie udzia³ w procesji w swojej parafii, wspólnie za bêd¹ uczestniczyæ w procesji mi³osierdzia,
która odbêdzie siê w sobotê, a podczas której Ksi¹dz Dyrektor bêdzie niós³ Najwiêtszy Sakrament […].
15
Léon Jules de Saboulin (1801-1871) w grudniu 1852 roku zosta³ wywiêcony na
kap³ana w Aix. W maju 1853 roku wst¹pi³ do nowicjatu oblatów, oblacjê z³o¿y³
15 czerwca 1854 roku. Mamy jego osiem listów skierowanych do Eugeniusza de Mazenoda w latach 1814-1821; o pierwszym z nich, z 27 sierpnia 1814, jest wzmianka
w Dzienniku w dniu 6 listopada 1814 roku. Léon-Jules mia³ trzech braci w Stowarzyszeniu M³odzie¿y: Alphonse, który zmar³ 8 marca 1817, oraz Amédée i Victor, którzy zmarli
19 wrzenia i 7 padziernika 1821 roku. Léon pozosta³ kawalerem, a po mierci braci a¿
do mierci opiekowa³ siê swoj¹ matk¹. Dzieli³ czas miêdzy studia a zbo¿ne dzie³a. Opublikowa³ kilka dzie³, do diecezji Aix sprowadzi³ dzie³a Rozkrzewiania Wiary oraz wiêtego Franciszka Salezego. By³ tak¿e cz³onkiem konferencji w. Wincentego à Paulo. Zajmowa³ siê katechizacj¹ dzieci na wiosce oraz dzie³em des Petits-Ramoneurs itd. Zob.
Notices nécrologiques OMI, t. 2, s. 201-210.
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26 czerwca: procesja mi³osierdzia16, w której uczestniczyli
zarówno wszyscy cz³onkowie, jak i Ksi¹dz Dyrektor
Procesja odby³a siê w sobotê 18; uczestniczyli w niej prawie
wszyscy cz³onkowie, trzymaj¹c w rêku wiece, co nie przeszkadza³o im w czytaniu z modlitewnika. Ich skupienie by³o takie, jakiego
mia³o siê prawo oczekiwaæ. Ci, przed którymi przechodzili, byli tak
zachwyceni, ¿e nie potrafili siê powstrzymaæ od g³onego wyra¿enia podziwu. Ci panowie maszerowali parami, bezporednio przed
ksiêdzem, wed³ug rangi, jak¹ maj¹ w Stowarzyszeniu. Od rodziny
mi³osierdzia [famille de la Charité] byli oddzieleni przez kobiety
z miasta, które jak oni bra³y udzia³ w tej [13] procesji. W prezbiterium uczestniczyli w nieszporach, gdzie zebrali siê, aby otrzymaæ
b³ogos³awieñstwo. Po ceremonii, któr¹ przez sw¹ pobo¿noæ uczynili bardziej wzruszaj¹c¹, panowie dHotman, de Mène, de Portalis
i inni zarz¹dcy tego przytu³ku zaprosili cz³onków Stowarzyszenia
do przejcia do salonu, gdzie otrzymali wiele napojów ch³odz¹cych
z wielk¹ uprzejmoci¹ ofiarowanych przez tych¿e panów. Nazajutrz
Ksi¹dz Dyrektor wraz z prefektem by³ u pana radnego dHotman,
aby w imieniu Stowarzyszenia podziêkowaæ za mi³e przyjêcie, które otrzymali ze strony kierowników, którzy prosili go, aby zechcia³
byæ ich porednikiem.
26 czerwca: przyjêcie kilku cz³onków. Bierzmowanie i poprzedzaj¹ce je przygotowanie
To dzisiaj 26 wszyscy panowie ze Stowarzyszenia, którzy
przyjêli Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹, a którzy nie uczestniczyli
w piêknej ceremonii 2 lutego w minionym roku, na rêce Ksiêdza
Dyrektora odnowili przyrzeczenia chrzcielne oraz akt oddania siê
Najwiêtszej Dziewicy. Wszystko odby³o siê zgodnie z regulaminem, uroczycie, a zw³aszcza z tak¹ pobo¿noci¹, ¿e wielu p³aka³o
ze szczêcia. Bóg namacalnie rozla³ swoj¹ ³askê w serca najwiêkszej liczby dobrze usposobionych cz³onków Stowarzyszenia, którzy nie posiadali siê z radoci, lecz wychodz¹c z kaplicy, wiad-

16
Jak siê wydaje, chodzi o odpowiedzialnych i dobroczyñców zak³adu pomocy
¿ebrakom (Dépôt de Mendicité), dawne Charité lub schronisko dla starców i sierot.
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czyli o niej w najbardziej ekspresywny sposób i w najbardziej poruszaj¹cych s³owach. Dla wielu by³ to podwójnie cenny dzieñ, poniewa¿ rano mieli szczêcie przyj¹æ sakrament bierzmowania, do
którego przygotowali siê od kilku dni poprzez codzienne nauki oraz
dzieñ skupienia odprawiony w ca³oci w ogrodzie Ksiêdza Dyrektora. Inni ci¹gnêli na siebie b³ogos³awieñstwo Pana, nad ha³aliwe przyjemnoci Tholonet17 przedk³adaj¹c s³odkie pocieszenia,
których zakosztowali przed tabernakulum ³askawego Zbawiciela
dusz.
10 lipca: dopuszczenia. Wybory na urzêdy i godnoci
[14] Dopuszczenia: Louis Peysse, Jean-Baptiste-Gabriel de
Bausset18, Louis Barban, Jean-Baptiste Antoine Martin Marcou. Po
zakoñczeniu æwiczeñ duchowych wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia zebrali siê w salonie, aby zgodnie z regulaminem przeprowadziæ wybory dygnitarzy Stowarzyszenia. Po odczytaniu rozdzia³u 4, poprzedzonego Veni Creator, itd. oraz Ave Maria ka¿dy
cz³onek na kawa³ku papieru napisa³ nazwiska tych, których uwa¿a³
za zdatniejszych do wykonania poszczególnych obowi¹zków. Po
zgiêciu wszystkie kartki zosta³y zebrane przez zelatora i oddane
Ksiêdzu Dyrektorowi, do którego nale¿a³o ich sprawdzenie […].
17 lipca: instalacja dygnitarzy
Dzisiaj przez Ksiêdza Dyrektora zostali wprowadzeni na urzêdy nowi dygnitarze nominowani na posiedzeniu z 10 tego miesi¹ca. Ceremonia mia³a miejsce w kaplicy przed rozpoczêciem æwi17
Miejsce s³yn¹ce ze swej przyjemnej przestrzeni, obfitoci wody i piêkna cieni.
Rodzina Gallifet posiada³a tam zamek oraz salê teatraln¹. Byæ mo¿e w³anie o tym mówi
ksi¹dz de Mazenod, wspominaj¹c o hucznych przyjemnociach. W listach do ojca
z lat 1803-1804 Eugeniusz czêsto pisze o rodzinie Gallifet, mówi¹c w³anie o teatrze
i rozrywce. Zob. zw³aszcza list z 27 stycznia 1804 roku.
18
J.B. Gabriel de Bausset by³ siostrzeñcem biskupa Ferdinand de Bausseta, który
w latach 1817-1829 by³ arcybiskupem Aix. W kwietniu 1816 roku wst¹pi³ do Misjonarzy Prowansji, 4 listopada 1816 roku otrzyma³ habit, wyst¹pi³ w lipcu 1818 roku. Przez
kilka lat wci¹¿ bêdzie mieszka³ w domu wspólnoty, kontynuuj¹c studia prawnicze na
uniwersytecie w Aix. Zob. list ks. H.J. Leblanc do Eugeniusza, 29 padziernika 1820,
APR LM.
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czeñ. Ksi¹dz Dyrektor wyg³osi³ krótk¹ naukê, w której przypomnia³
o obowi¹zkach ka¿dego z dygnitarzy, mia³ przyjemnoæ za wzór
postawiæ tych, którzy dopiero co skoñczyli czasowe pe³nienie tych
samych funkcji, z których wywi¹zali siê z wielk¹ gorliwoci¹
i godnym podziwu zbudowaniem. [15] Zdecydowano, aby w tej
ksiêdze wspomnieæ o powodach, które sprawi³y, aby odnotowaæ
fakt, ¿e nominacje zapisane na stronie 14 na spotkaniu z 10 bie¿¹cego miesi¹ca, odby³y siê nie do koñca w zgodzie z tym, co mówi
regulamin; poniewa¿ ten artyku³ nie by³ w ca³oci ukoñczony, dlatego wszyscy cz³onkowie bez odró¿niania dopuszczonych i ostatecznie przyjêtych mogli siê ubiegaæ siê o urzêdy i g³osowaæ oraz
¿e tylko trzech cz³onków zosta³o mianowanych na lektora, lektora
zastêpcê oraz prosekretarza. Ta dyspensa by³a okazj¹, aby potwierdziæ regu³ê, która w przysz³oci w ¿adnym wypadku i pod ¿adnym
pretekstem nie bêdzie mog³a zostaæ naruszona.
Postulanci
Ksi¹dz Dyrektor wielu m³odym w stopniu postulantów pozwoli³ uczestniczyæ w æwiczeniach Stowarzyszenia. Jest to pierwsze
próba, jakiej trzeba poddaæ ch³opców, którzy zg³aszaj¹ siê, aby
wst¹piæ do Stowarzyszenia. Nikt nie mo¿e zostaæ dopuszczony, to
znaczy uznany za cz³onka-probanta Stowarzyszenia, jeli przez
pewien czas o to siê nie ubiega³. Ksi¹dz Dyrektor bêdzie mia³ wolnoæ, aby ten czas skracaæ lub wyd³u¿aæ w zale¿noci od postêpowania wy¿ej wymienionych postulantów.
Regu³y dopuszczeñ i przyjêæ do Stowarzyszenia
Rozdzia³ regulaminu zawieraj¹cy wymagane cechy, aby zostaæ
przyjêtym do Stowarzyszenia, daje prawo przyjêcia m³odzie¿y nawet przed przyst¹pieniem do Pierwszej Komunii wiêtej, tym chêtniej do tego siê dostosujemy, gdy¿ dowiadczenie udowodni³o, ¿e
instrukcje otrzymane w Stowarzyszeniu s¹ bardziej ni¿ tylko przydatne dla tych, którzy przygotowuj¹ siê do tego wielkiego aktu.
Jednak nigdy nie oddalimy siê od tego, co ustalone, aby zostaæ
przyjêtym. W konsekwencji nigdy nikt, kto nie przyj¹³ Pierwszej
Komunii wiêtej, nie bêdzie móg³ domagaæ siê przywilejów i pre-
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rogatyw zarezerwowanych wy³¹cznie dla definitywnie przyjêtych
cz³onków ze zwyczajowymi formalnociami i ceremoniami.
24 lipca: pozwolenie na przechowywanie Najwiêtszego Sakramentu w kaplicy Stowarzyszenia. Porz¹dek podczas adoracji
Ksiê¿a wikariusze generalni pozwolili Ksiêdzu Dyrektorowi na
umieszczenie i przechowywanie Najwiêtszego Sakramentu w kaplicy Stowarzyszenia. Ten zaszczytny przywilej, którego nasz Pan
tak bardzo chcia³ udzieliæ cz³onkom Stowarzyszenia, zosta³ przyjêty z najwiêksz¹ wdziêcznoci¹. To przewiadczenie z najprzyjemniejszym uczuciem uwidoczni³o siê, gdy Ksi¹dz Dyrektor, kieruj¹c
do nich kilka s³ów przed udzieleniem [16] komunii wiêtej, któr¹
wiêkszoæ cz³onków Stowarzyszenia w tym pamiêtnym dniu przyjê³a z ogromn¹ pobo¿noci¹, da³ im odczuæ nieocenione, p³yn¹ce
z tego korzyci. Pocz¹wszy od tego dnia, kiedy kaplica nie bêdzie
zajêta przez ca³e Stowarzyszenie, w niedzielê i we czwartek, ci¹gle na adoracji przed Najwiêtszym Sakramentem bêdzie przynajmniej trzech cz³onków Stowarzyszenia. Bêd¹ siê zmieniali co pó³
godziny w porz¹dku przepisanym na tablicy, która zostanie umieszczona na drzwiach kaplicy.
31 lipca: rocznica urodzin i chrztu Ksiêdza Dyrektora
Ksi¹dz Dyrektor przypomnia³ panom cz³onkom Stowarzyszenia, ¿e jutro przypada rocznica jego urodzin, choæ to wspomnienie
nie ma dla niego ¿adnej wartoci. O wiele cenniejsza dla niego jest
rocznica chrztu, który mia³ miejsce 2 sierpnia 1782 roku. Wszystkich cz³onków Stowarzyszenia poprosi³, aby pomogli mu podziêkowaæ Bogu za tak wielk¹ ³askê, za któr¹, jak przyznaje, absolutnie nie jest zdolny wyraziæ wdziêcznoci, oraz zaklina³ ich, aby
swe modlitwy z³¹czyæ wraz z jego modlitwami, które potrzebuj¹
tego wsparcia, aby móc ¿ywiæ nadziejê, i¿ zostan¹ przyjête przez
Boga.
2 sierpnia
Wielu cz³onków Stowarzyszenia uzna³o, ¿e najlepszym sposobem wejcia w zamys³y Ksiêdza Dyrektora, bêdzie uczestnictwo
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i przy³¹czenie siê do Najwiêtszej Ofiary, któr¹ tego poranka sk³ada³ w kaplicy Stowarzyszenia.
15 sierpnia: oficjum poranne prowadzone przez wikariusza
generalnego
Ksi¹dz Guigou, wikariusz generalny diecezji, przyby³ odprawiæ mszê w kaplicy Stowarzyszenia. Jeden z panów zelatorów poszed³ po niego, aby wskazaæ drogê, i w taki sposób u³o¿y³ sprawy,
¿e przyby³ pod koniec nabo¿eñstwa. Ksi¹dz Dyrektor przyj¹³ go
u drzwi kaplicy i wraz z zaproszonym na tê okazjê diakonem asystowa³ mu podczas Najwiêtszej Ofiary. Prawie wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia mieli szczêcie przyj¹æ komuniê. Po mszy wikariusz generalny skierowa³ do cz³onków kilka pochwalnych s³ów
o ³asce, któr¹ wywiadczy³ Pan, daj¹c im tak bardzo skuteczny do
zbawienia rodek, jakim jest Stowarzyszenie bêd¹ce dla nich schronieniem przed otaczaj¹cymi ich ze wszystkich stron zagro¿eniami
itd. Wieczorem kilku cz³onków, którzy nie odnowili [17] przyrzeczeñ chrzcielnych ani zawierzenia siê Dziewicy Maryi, uczynili to
na rêce Ksiêdza Dyrektora, któremu zostali przedstawieni przez
prefekta, wiceprefekta itd., zgodnie z ceremonia³em przepisanym
do dopuszczeñ. Ksi¹dz Dyrektor wyg³osi³ przemowê przewidzian¹
na ten obrzêd, który zakoñczy³ siê b³ogos³awieñstwem Najwiêtszym Sakramentem.
[Wrzesieñ] proba do Ojca wiêtego, aby zatwierdzi³ Stowarzyszenie i udzieli³ mu ³ask. Zgoda Ojca wiêtego. Odpusty udzielone moc¹ reskryptu papieskiego
Z powodu ci¹gle wzrastaj¹cej liczby cz³onków Stowarzyszenia
i widocznego wród nich wzrostu pobo¿noci Ksi¹dz Dyrektor pomyla³, aby jeszcze bardziej skonsolidowaæ dobro, które dokonuje
siê w Stowarzyszeniu, i zachêciæ tych, którzy do niego nale¿¹, do
praktykowania cnoty, prosz¹c Ojca wiêtego, aby swoj¹ apostolsk¹ w³adz¹ ten wyj¹tkowy zwi¹zek erygowa³ jako Stowarzyszenie
oraz udzieli³ mu pewnej liczby odpustów cz¹stkowych, a nawet
zupe³nych. Wobec tego do Rzymu wys³a³ nastêpuj¹c¹ probê w jêzyku w³oskim:
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„Ojcze wiêty,
Karol Józef Eugeniusz de Mazenod, kap³an, z bólem zauwa¿ywszy, i¿ w wyniku godnego politowania impulsu danego przez
filozofowanie wierze chrzecijañskiej we Francji grozi³o niebezpieczeñstwo zanikniêcia, powzi¹³ projekt, aby ze wszystkich si³ zatrzymaæ ten równie przera¿aj¹cy nieporz¹dek.
Aby to przedsiêwziêcie siê uda³o, za³o¿y³ Stowarzyszenie z³o¿one z m³odych ch³opców, którym udziela³ nauk koniecznych, aby
wzrastaæ w bojani Bo¿ej oraz poznaæ i praktykowaæ cnoty.
Pan zechcia³ oczywicie pob³ogos³awiæ wysi³ki jego gorliwoci, wzros³a liczba cz³onków Stowarzyszenia oraz ich pobo¿noæ,
wy¿ej wymieniony ksi¹dz, aby jeszcze bardziej utwierdziæ dobro,
które dokonuje siê w Stowarzyszeniu, bardzo pokornie prosi Jego
wi¹tobliwoæ o zatwierdzenie tego Stowarzyszenia pod nazw¹
Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej, pod aktualnym kierownictwem wy¿ej wymienionego Karola Józefa Eugeniusza de
Mazenoda, a jednoczenie zechcia³ udzieliæ nastêpuj¹cych odpustów […]”19.
[19] Proba zosta³a przedstawiona Ojcu wiêtemu na audiencji 24 wrzenia, przez Jego Eminencjê kardyna³a Galleffiego. Jego
wi¹tobliwoæ raczy³ j¹ potwierdziæ, udzielaj¹c bez zastrze¿eñ na
okres trzydziestu lat odpustów, o które proszono, upowa¿niaj¹c ordynariusza do ustanowienia Stowarzyszenia, udzielaj¹c mu w tym
zakresie wszelkich koniecznych upowa¿nieñ […]
Ojciec wiêty uznany za pierwszego dobroczyñcê Stowarzyszenia
Reskrypt Jego wi¹tobliwoci zosta³ przeczytany i wyt³umaczony w Stowarzyszeniu. Ojciec wiêty zosta³ natychmiast uznany
za pierwszego dobroczyñcê Stowarzyszenia. Z wdziêcznoci¹ przyjêto to, na co siê zgodzi³, aby niezw³ocznie korzystaæ z odpustów,
postanowiono, aby Stowarzyszenie przynajmniej ustnie zosta³o erygowane przez ordynariusza zgodnie z treci¹ reskryptu, [20] cze19
Eugeniusz przepisuje tekst w³oski oraz t³umaczenie francuskie, jedyne, które
tutaj publikujemy. Pomijamy d³ug¹ listê odpustów (ca³a strona), aprobatê wikariusza
generalnego oraz reskrypt Stolicy wiêtej po ³acinie.
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kaj¹c z ocen¹ znaczenia, aby bez poredników uzyskaæ zatwierdzenie Stolicy wiêtej.
Zapisanie reskryptu papieskiego w sekretariacie arcybiskupstwa
Proba oraz reskrypt zostan¹ do³¹czone do tej ksiêgi. Reskrypt
oraz jego treæ zosta³y zarejestrowane w sekretariacie arcybiskupstwa.
9 padziernika: wiêto Anio³ów Stró¿ów
Dzisiaj bardzo uroczycie obchodzono wiêto Anio³ów Stró¿ów przeniesione na ten dzieñ z powodu wiêta Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Po nieszporach udzielono b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem […]
Kaplica Stowarzyszenia przeniesiona do hotelu de Valbelle20
Opatrznoæ w³anie znów da³a nam kolejny dowód swojej
opieki. Bylimy zaniepokojeni tym, co zrobimy, kiedy pogoda
stanie siê surowa, a my bêdziemy zmuszeni szukaæ wiêkszego
i przestrzennego pomieszczenia w miecie, abymy mogli siê spotykaæ. Deszcze i krótkie dni wkrótce mia³y wygoniæ nas z Ogrodu oraz sprawiæ, ¿e nasze spotkania by³yby niemo¿liwe, kiedy to
pani baronowa de Valbelle, której Ksi¹dz Dyrektor w rozmowie
przedstawi³ swoje zmartwienie, oferowa³a mu swój hotel, aby
w nim spotyka³o siê Stowarzyszenie. Ta ³askawa oferta zosta³a
przyjêta z tym wiêksz¹ wdziêcznoci¹, ¿e dla podwójnego celu
naszych spotkañ nie mo¿na by³o znaleæ piêkniejszego i czystszego lokalu.

20
 miêdzy ulicami la Masse i Nazareth znajduje siê cudowny hotel wybudowany w po³owie XVII wieku przez Leona de Valbelle, barona Meyrargues i radnego
w Parlamencie. Bez w tamtych czasach poza budynkiem s¹du i siedziba arcybiskupa bez
w¹tpienia by³ to najwiêkszy i najbardziej luksusowy dom mieszkalny w ca³ym Aix, zob.
Roux-Alpheran, Les Rues dAix Aix 1848, I, s. 550, t. 2, s. 141.

150

Dziennik Mazenoda

23 padziernika: pierwsze spotkanie w hotelu de Valbelle
Dzisiaj o 8 rano zebralimy siê w hotelu Valbelle na oficjum,
naukê i mszê wiêt¹, wieczorem na nieszporach, zabawach, lekturze i wyjanieniu nauki chrzecijañskiej. Absolutnie nie zapomniano o szczególnej modlitwie za dobroczyñców, szczególnie za pani¹ de Valbelle […].
2 listopada: wspomnienie wszystkich zmar³ych
[21] O zwyczajnej godzinie zebralimy siê w kaplicy, aby odmówiæ oficjum za zmar³ych. Po matutinum Ksi¹dz Dyrektor odprawi³ mszê, po której nast¹pi³a jutrznia. Nastêpnie rozeszlimy siê,
choæ przechodz¹c przez podwórze, nie mo¿na by³o siê oprzeæ pragnieniu, aby zabawiæ siê w wycigi21. Wieczorem zgromadzilimy
siê po nabo¿eñstwach w parafii; weszlimy do kaplicy na czytanie
i dziesi¹tkê ró¿añca. Nastêpnie gralimy a¿ do 9 wieczorem. Zabawy przerywano jedynie, aby zgodnie z niezapisanym zwyczajem
naszych regionów zjeæ kasztany. Cz³onkowie Stowarzyszenia z³o¿yli siê po dwa opakowania na g³owê, co da³o zbyt wielk¹ sumê,
aby ca³kowicie przeznaczyæ j¹ na kasztany. Zaproponowano, aby
pewn¹ czêæ przekazaæ ubogim; Ksi¹dz Dyrektor zasugerowa³ jeszcze korzystniejsze rozwi¹zanie — inni je zaakceptowali — aby
opieraj¹c siê na opinii wiêkszoci, odprawiaæ mszê za dusze czyæcowe. Odprawi tê mszê i jakby nigdy dla siebie nie otrzyma³ stypendium, pieni¹dze zostan¹ dla biednych.
6 listopada: ró¿ne listy nieobecnych cz³onków Stowarzyszenia
Dyrektor przeczyta³ list napisany do niego przez pana de Laboulie, w którym — kieruj¹c siê bezporednio do swych drogich
wspó³braci — w najbardziej poruszaj¹cy sposób wyra¿a swoje
uczucia wobec nich. Poproszono Ksiêdza Dyrektora, aby w odpowiedzi zechcia³ byæ wyrazicielem wdziêcznoci cz³onków Stowarzyszenia. W zwi¹zku z tym przypomniano, ¿e pan de Saboulin
21
Chodzi o zabawê polegaj¹c¹ na wycigach miêdzy dwoma dru¿ynami oddzielonymi od siebie wyznaczonym na ziemi pasem.
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(Léon) wyrazi³ to samo wspomnienie o Stowarzyszeniu, z którego
czasowo musia³ wyst¹piæ. W tym samym przypadku pan Lander
potwierdzi³, ¿e dzieli³ te same uczucia, które przynosz¹ zaszczyt
zarówno tym, którzy je wyra¿aj¹, jak i Stowarzyszeniu, które jest
przedmiotem uczuæ oraz zas³uguje, aby je wzbudzaæ.
21 listopada: wiêto Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny. Instalacja i prawne ustanowienie Stowarzyszenia.
Przyjêcie [nowych cz³onków]
Ten dzieñ, kiedy w diecezji obchodzi siê wiêto Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, zosta³ wybrany do instalacji Stowarzyszenia zgodnie z intencj¹ Ojca wiêtego, wyra¿on¹
w reskrypcie z 24 wrzenia bie¿¹cego roku. wiêto by³o uroczyste
i wszystko przyczyni³o siê, aby by³o wzruszaj¹ce. Wikariusz generalny, któremu niedomaganie zatrzyma³o u siebie i nie pozwoli³o
przyjæ, aby odprawiæ Najwiêtsze Misteria i dokonaæ obrzêdu,
zosta³ zast¹piony przez Ksiêdza Dyrektora. Przed msz¹ wszystkim
uczestnikom przypomnia³ o obowi¹zkach, jakie nak³ada godnoæ
cz³onka Stowarzyszenia, oraz o korzyciach, jakich ono dostarcza
itp. Podczas przemówienia jednog³onie odnowili przyrzeczenia
chrzcielne i zawierzenie Najwiêtszej Maryi Pannie. Ten dzieñ by³
dla nich tym bardziej cenny, prawie wszyscy przyst¹pili bowiem do
wiêtego o³tarza, aby z niego otrzymaæ zadatek zgody, jak¹ nasz
Pan zechcia³ udzieliæ za ich ofiary i oddania. Panowie Louis Laurent Hyacinthe Gasq, Jean Joseph Marius Diouloufet, Jean Joseph
François Sylvestre Aymès, Alphonse Pierre de Saboulin, [Paulin]
Bouvier zostali dopuszczeni i przyjêci na sta³e, jak równie¿ Bremond, Illy et Maurin22, którzy nie byli jeszcze przyjêci. Wszyscy
wczeniej przyjêci cz³onkowie odnowili dzisiaj swoje zawierzenie,
a ich przyjêcie dopiero od dzi by³o zgodne z prawem, poniewa¿
zosta³o uczynione na mocy reskryptu papieskiego; od tego dnia
bêd¹ liczyæ swoje definitywne wst¹pienie do Stowarzyszenia, aby
dostosowaæ siê do regulaminu, wszyscy obecni podpisz¹ odpowiedni protokó³. Wieczorem Najwiêtszy Sakrament zosta³ wystawiony
22
Pod koniec 1818 roku cz³onek Stowarzyszenia Eugène Jean Claude Maurin
(1799-1872) pod kierownictwem brata J.A. Dupuya studiowa³ w domu Misji. W 1825
roku zosta³ wywiêcony na kap³ana i przebywa³ w diecezji Aix.
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w kaplicy Stowarzyszenia, a uroczystoæ zakoñczono b³ogos³awieñstwem23 […]
19 grudnia: ksiê¿a Maurel i Remuzat zastêpuj¹ Ksiêdza Dyrektora podczas rekolekcji
[23] Tego dnia Ksi¹dz Dyrektor przebywa w seminarium, aby
odprawiæ swoje rekolekcje24. Przyszed³ ksi¹dz Maurel, dyrektor
seminarium, aby go zast¹piæ w Stowarzyszeniu, gdzie wyg³osi³
naukê i odprawi³ mszê wiêt¹. Ksi¹dz Remuzat, ekonom seminarium, przyszed³ w czwartek 16, aby odprawiæ mszê.
25 grudnia: oficjum oraz pasterka
Jako Stowarzyszenie mielimy zamiar zebraæ siê w nocy, aby
uczestniczyæ w oficjum i w wiêtych tajemnicach. Kilka przyczyn
spowodowa³o podjêcie innej decyzji. Wielu cz³onków Stowarzyszenia zgromadzi³o siê w kociele wy¿szego seminarium, gdzie
wziêli udzia³ w oficjum oraz w pasterce odprawionej przez Ksiêdza Dyrektora, podczas której mieli szczêcie przyj¹æ komuniê.
Bo¿e Narodzenie
To nie przeszkodzi³o, aby dzi rano zebraæ siê w Stowarzyszeniu. Nie recytowano oficjum o Najwiêtszej Maryi Pannie, poniewa¿ odprawiono g³ówne oficjum w nocy; przed dwiema mszami
odprawionymi przez Ksiêdza Dyrektora wyg³osi³ on medytacjê,
która by³a zamiast pouczenia, a dla tych, którzy nie uczestniczyli
w mszy o pó³nocy, s³u¿y³a jako przygotowanie do jednej z dwóch
ostatnich mszy odprawianych przez Ksiêdza Dyrektora […].
26 grudnia: drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia
[24] Dzi Stowarzyszenie siê zebra³o, aby odmówiæ oficjum
o Najwiêtszej Maryi Pannie i uczestniczyæ w Najwiêtszej OfieTê stronê Dziennika podpisa³o dwudziestu trzech cz³onków Stowarzyszenia.
Ksi¹dz Dyrektor dodaje: Inni zapomnieli siê podpisaæ.
24
Chodzi o wa¿ne rekolekcje odprawione rok przed za³o¿eniem Misjonarzy Prowansji. Eugeniusz medytowa³ dzie³o ojca F. Nepveu, S.J., Retraite selon l’esprit et la
méthode de saint Ignace pour les ecclésiastiques. Notatki Za³o¿yciela s¹ opublikowane
w EO I, t. 15, s. 95-131.
23
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rze. Katecheza, która mia³a odbyæ siê wczoraj, zosta³a wyg³oszona
dzisiaj. Nauczanie by³o przed msz¹, jak w niedziele zwyk³e.

1815
8 stycznia: wiêto dzieciñstwa naszego Pana, które zbieg³o siê
z dniem, kiedy celebrowalimy uroczystoæ Objawienia Pañskiego
wiêto patronalne Stowarzyszenia. By³o obchodzone z pomp¹.
Katechizm mia³ miejsce o godzinie trzeciej, a po nieszporach, które zosta³y przeniesione na noc, nast¹pi³o wystawienie Najwiêtszego Sakramentu. Zapiewano Pangue Lingua i litaniê do Najwiêtszej Maryi Panny. Ksi¹dz Dyrektor, klêcz¹c wraz ze wszystkimi
uczestnikami, w formie modlitwy wyg³osi³ kilka s³ów o gorliwoci, co zazwyczaj czyni za ka¿dy razem, gdy Najwiêtszy Sakrament jest wystawiony w kaplicy Stowarzyszenia. Nastêpnie udzieli³ b³ogos³awieñstwa; kiedy Najwiêtszy Sakrament zosta³
schowany do tabernakulum, odmówiono dwie dziesi¹tki ró¿añca
i powrócono do domów ze wiêt¹ radoci¹, jak¹ Pan raczy³ rozlaæ
w nasze serca w dniach naszych uroczystoci […]
22 stycznia: dopuszczenia [ ]
Kawaler Paul de Magallon25, cz³onek Stowarzyszenia z Pary¿a, natychmiast po przybyciu w tym stopniu zosta³ przyjêty do Stowarzyszenia.
6 lutego: rozrywka
Panowie, byli cz³onkowie Stowarzyszenia, ostatni dzieñ karnawa³u, który przypada jutro, pragnêli spêdziæ na rekolekcjach, dla25
Paul de Magallon (1784-1859) kapitan piechoty. W 1809 roku Eugeniusz spotka³ go w Pary¿u, zob. EO I, t. 14, s. 112, 116-117. W latach 1816-1817 mieszka³
w domu Misji. W 1819 roku zdecyduje siê zostaæ bratem wiêtego Jana Bo¿ego. W 1823
roku w Rzymie odbêdzie nowicjat i nastêpnie odnowi francusk¹ prowincjê zakonu. Zob.
Paul Dreyfus, Paul de Magallon, Paris, Centurion 1993, s. 232.
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tego zdecydowano, aby dzisiaj zorganizowaæ ma³¹ rozrywkê, jako
uznanie dla m³odzie¿y, której sprawiedliwie co takiego siê nale¿y.
Wiêc w pokoju zabaw odegrano farsê zatytu³owan¹ M. Fresgurine.
Rodzice mieli pozwolenie, aby w niej uczestniczyæ.
7 lutego: duchowe rekolekcje w ostatni dzieñ karnawa³u
[25] Ostatni dzieñ karnawa³u. Zgodnie z nagl¹cymi probami
by³ych cz³onków Stowarzyszenia ten dzieñ spêdzilimy w skupieniu i powiêcilimy na medytacjê o g³ównych prawdach wiary.
O 9 rano zebralimy siê w nale¿¹cym do Ksiêdza Dyrektora Enclos, tam uczestniczylimy we mszy wiêtej, a do miasta powrócilimy tylko na posi³ek. Po podwieczorku znowu udalimy siê do
Enclos i tam pozostalimy a¿ do wieczora. Po powrocie do miasta otrzymalimy b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem
w kociele wiêtej Magdaleny. Przez dwa nastêpne dni du¿a liczba cz³onków pieszy³a siê, aby siê zapisaæ na publiczn¹ adoracjê
przed Najwiêtszym Sakramentem wystawionym podczas ostatnich dni karnawa³u.
8 lutego: zgromadzenie Rady Stowarzyszenia. Wydalenia, nominacje
Rada siê zebra³a pod przewodnictwem M. Taverniera, prefekta
Stowarzyszenia. Przebadano stan, w którym znajdowa³o siê Stowarzyszenie. Rezultat tej analizy by³ ogólnie bardzo zadowalaj¹cy.
Tymczasem nie mo¿na by³o ukryæ, ¿e trzech cz³onków nie potrafi³o naladowaæ licznych dobrych przyk³adów, które mieli przed
oczami. Po tym jak zelator przedstawi³ argumenty, które im zarzucano, przeszlimy do g³osowania, aby dowiedzieæ siê, jakie ustalenia nale¿a³o powzi¹æ wzglêdem nich. Pierwszym z oskar¿onych by³
Jean Joseph Heyriés. Udowodni³, ¿e czêste nieobecnoci, które mu
zarzucano, by³y spowodowane ca³kowitym zapomnieniem o regulaminie Stowarzyszenia, a zw³aszcza jego relacjami z frywoln¹
m³odzie¿¹, do której doskonale siê upodobni³; wykaza³, pomimo
licznych pe³nych mi³oci upomnieñ i bardzo usilnych prób wiceprefekta, zelatorów i innych powodowanych mi³oci¹, którzy udali
siê do niego, aby mu zaoferowaæ wspania³omylne zapomnienie
o przesz³oci, gdyby zechcia³ powróciæ do lepszych uczuæ, trwa³
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w swojej rozwi¹z³oci. Jednog³onie zdecydowano, ¿e wy¿ej wymieniony Jean Joseph Heyriés haniebnie zostanie wyrzucony ze
Stowarzyszenia, bêdzie wymazany z listy cz³onków oraz ¿e na marginesie strony, gdzie jest zapis o jego przyjêciu, zanotuje siê, i¿ zosta³ wyrzucony decyzj¹ z dnia dzisiejszego. Drugim cz³onkiem
przedstawionym podczas Rady przez zelatorów jest Casimir Pierre
Jacques Topin. Swoim osobistym wyznaniem dowiód³ [26], ¿e
wbrew chrzecijañskim prawom i regulaminowi Stowarzyszenia
uda³ siê na spektakl. Ten zarzut wystarczy³, aby jednog³onie wy¿ej wymienionego Casimira Pierre’a Jacquesa Topina wydaliæ ze
Stowarzyszenia. Jego imiê bêdzie wymazane z listy lub katalogu
cz³onków Stowarzyszenia, a dzisiejsza decyzja, która le¿y w kompetencjach rady, zostanie do³¹czona26 lub przynajmniej wymieniona na marginesie strony, gdzie znajduje siê zapis o jego przyjêciu.
Wymienionemu Topinowi zarzucono tak¿e, do czego siê przyzna³,
¿e zwi¹za³ siê ze z³ymi kolegami, którzy go poci¹gnêli do jego
winy. Trzecim cz³onkiem, na którym ci¹¿y³y za¿alenia zelatora, jest
Joseph Pierre François Lucien Coussin. Udowodniono, ¿e wy¿ej
wymieniony Coussin nigdy nie zdo³a³ ca³kowicie uwolniæ siê od towarzystwa niektórych m³odych o przynajmniej w¹tpliwym zachowaniu oraz ¿e jego niewielka gorliwoæ nie wskazywa³a, ¿e wystarczaj¹co doceni³ korzyci, jakie móg³ wyci¹gn¹æ z æwiczeñ
Stowarzyszenia; przypomniano, ¿e ju¿ za pierwszym razem z powodu nalegañ jego ojca oraz ³ez jego matki, wybaczono mu b³¹d,
który ju¿ wtedy powinien go wykluczyæ ze Stowarzyszenia.
W konsekwencji wy¿ej wymieniony Coussin zosta³ wyrzucony
wiêkszoci¹ g³osów; sekretarzowi zlecono, aby jego imiê usun¹³
z katalogu i dzisiejsze postanowienie zapisa³ na marginesie strony,
gdzie jest zapis o jego przyjêciu. W koñcu, za uwag¹ zelatora na temat Jeana Denisa Luca Thierrée’a, który zwróci³ uwagê, ¿e widocznie czu³ siê niezdolny do zrozumienia pouczeñ, jakie zdobywa siê w
Stowarzyszeniu, bez ¿adnych istotnych powodów, od dawna, by³ nieobecny. Rada jednog³onie zdecydowa³a, aby usun¹æ go z katalogu
cz³onków Stowarzyszenia oraz decyzjê zapisaæ na marginesie strony, gdzie jest zapis o jego przyjêciu. Na miejsce drugiego chórzysty,
26
Compéter: nale¿eæ do kompetencji, podlegaæ kompetencjom, przypadaæ, przynale¿eæ.
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które by³o wolne ze wzglêdu na wykluczenie wspomnianego Heyriésa, wydalonego za z³e prowadzenie siê, jednog³onie mianowano
Josepha Olympe Bruno Marguery’ego, aby pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê, na wakuj¹ce z powodu nieobecnoci pana de Laboulie miejsce
sekretarza nominowano Melchiora François de Paule Bremonda.
Sesjê zakoñczy³a modlitwa Sub Tuum Praesidium.
20 lutego: sesja dla starszych. Dzieñ ich specjalnych spotkañ
[27] Liczba cz³onków Stowarzyszenia (postulantów) znacznie
wzros³a; poród tych, którzy siê zg³osili, jest wielu w dojrza³ym wieku. Ksi¹dz Dyrektor uzna³ za s³uszne stworzenie oddzielnej sekcji,
która poza zwyczajnymi spotkaniami dla ca³ego Stowarzyszenia,
bêdzie wzywana na specjalne spotkania pierwszego i piêtnastego
dnia miesi¹ca. Oto artyku³ tego dodatku zapisany w regulaminie:
cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy osi¹gn¹ osiemnasty rok ¿ycia,
bêd¹ tworzyæ oddzieln¹ sekcjê zwan¹ sekcj¹ pierwsz¹. Poza zwyczajnymi spotkaniami i ró¿nymi æwiczeniami w Stowarzyszeniu,
w których tak jak inni bêd¹ mieli prawo uczestniczyæ, ka¿dego
pierwszego i piêtnastego dnia miesi¹ca bêd¹ mieli specjalne spotkanie; nikt inny nie bêdzie móg³ w nich uczestniczyæ, jak tylko osoby
w ich wieku oraz starsze. Niezale¿nie od wieku, do tej sekcji bêdzie
nale¿eæ prefekt i wiceprefekt Stowarzyszenia. Prefekci i wiceprefekci po wyganiêciu ich urzêdu, wci¹¿ bêd¹ nale¿eæ do tej sekcji. Te
spotkania bêd¹ mia³y podwójny cel. Bêd¹ s³u¿y³y zbli¿eniu siê cz³onków wchodz¹cych w jej sk³ad, u³atwieniu mo¿liwoci, aby siê lepiej
poznaæ i zwi¹zaæ siê wiêt¹ przyjani¹, po drugie: bêd¹ przydatne dla
ich pobo¿noci, poniewa¿ zawsze bêd¹ siê zaczyna³y krótkim pouczeniem, jakie Ksi¹dz Dyrektor wyg³osi na temat ró¿nych zagadnieñ religijnych. Je¿eli z powodu nieobecnoci Ksiêdza Dyrektora
lub z jakiegokolwiek innego powodu rozmowa siê nie odbêdzie, zast¹pi siê j¹ pó³godzinnym czytaniem jakie pobo¿nej ksi¹¿ki.
26 lutego: powa¿na choroba pana Chabota. Przyjêcie do Stowarzyszenia na ³o¿u mierci od razu przed przyjêciem wiatyku
bêd¹cego dla niego Pierwsz¹ Komuni¹ wiêt¹
Ten dzieñ na d³ugo bêdzie godny pamiêci w Stowarzyszeniu.
Po raz pierwszy widziano mieræ zagra¿aj¹c¹ jednemu z cz³onków
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Stowarzyszenia. Niestety, zbyt pewne jest, ¿e mieræ nie puci swej
zdobyczy. Choroba, na któr¹ zapad³ nasz m³ody wspó³brat, nie rokuje ¿adnej nadziei. Jest skazany i w przeci¹gu kilku dni bêdzie
nam zabrany. Mi³oæ Stowarzyszenia w tej smutnej okolicznoci
stanê³a na wysokoci zadania. Jak czu³a matka, niczego nie zaniedba³o, aby ze wszystkich si³ pomóc swemu kochanemu synkowi,
którego wychowywa³a w pobo¿noci. Jedyn¹ pociech¹, której mog³oby siê spodziewaæ, to nadzieja, ¿e jego troska nie bêdzie bezowocna [28] dla wiecznego zbawienia tego, którego ma straciæ. To
pan Victor Joseph Antoine Chabot. Ten m³ody cz³owiek, maj¹cy
oko³o trzynastu lat, od kilku miesiêcy by³ postulantem, przygotowywa³ siê, aby w tym roku przyst¹piæ do Pierwszej Komunii wiêtej, kiedy to nagle miertelna i nieuleczalna choroba przysz³a
ostrzec go, ¿e jego dni s¹ policzone i jego ¿ycie dobiega koñca.
Ksi¹dz Dyrektor zabra³ siê, aby przygotowaæ go do jak najszybszego przyjêcia Pierwszej Komunii wiêtej, która niestety!, najprawdopodobniej bêdzie jego ostatni¹ komuni¹. Po tym, jak m³ody cz³owiek ukaza³ najdoskonalsze nastawienie, wyznaczono ten dzieñ na
obchód chorych. Za pozwoleniem proboszcza wiêtej Magdaleny
do tej pos³ugi zosta³ wyznaczony Ksi¹dz Dyrektor. Na zakoñczenie porannych æwiczeñ Stowarzyszenia wszyscy dygnitarze wraz
z przyjêtymi cz³onkami oraz kilkoma probantami, którym pozwolono do³¹czyæ do pozosta³ych, udali siê do zakrystii parafialnej. Pan
kocielny rozda³ lampiony panom ze starszej sekcji, pod nieobecnoæ prefekta baldachim wzi¹³ wiceprefekt, a brat chorego wzi¹³
drugi. Tak wiêc w godnym podziwu skupieniu udalimy do naszego drogiego chorego. Przed udzieleniem mu wiêtego wiatyku, po
tym jak chory odnowi³ swoje przyrzeczenia chrzcielne, Ksi¹dz
Dyrektor dopuci³ go i przyj¹³ na sta³e do Stowarzyszenia. Dziêki
temu mia³ on mo¿liwoæ uzyskania odpustu zupe³nego udzielanego przez Ojca wiêtego tym, którzy przyjmuj¹ wiêty wiatyk po
wiernym wype³nianiu æwiczeñ Stowarzyszenia. Ju¿ przed kilkoma
dniami wszyscy cz³onkowie zostali poproszeni o codzienn¹ modlitwê za chorego, która bêdzie trwaæ tak d³ugo jak zagro¿enie lub do
momentu, kiedy Bogu spodoba siê zadysponowaæ jego ¿yciem.
Ksi¹dz Dyrektor codziennie podczas mszy odmawia³ modlitwê za
niego. Dla zbudowania przysz³ych cz³onków Stowarzyszenia nie
mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e chory ze wzruszaj¹c¹ pobo¿noci¹ przy-
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j¹³ sakramenty; jego poddanie siê woli bo¿ej i cierpliwoæ w cierpieniu by³y wypróbowane, by³ ozdob¹ Stowarzyszenia i bêdzie
jego pierwszym orêdownikiem w niebie.
9 marca: Pierwsza Komunia wiêta Henriguesa27
[29] Pan Henrigues de Montvert w chwili wyjazdu wyrazi³ pragnienie, aby przyj¹æ Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹ na ³onie Stowarzyszenia. Ksi¹dz Dyrektor zgodzi³ siê na to z tym wiêksz¹ przyjemnoci¹, ¿e widzia³ w nim dyspozycje, aby dokonaæ tego wa¿nego
aktu. W konsekwencji podj¹³ starania, aby godnie siê do niego
przygotowa³. Proboszcz ze wiêtej Magdaleny zosta³ poproszony,
aby udaæ siê do kaplicy Stowarzyszenia i tam odprawiæ wiête
misteria oraz udzieliæ Pierwszej Komunii wiêtej panu Henriguesowi. Ta ceremonia mia³a miejsce dzisiaj o ósmej rano, z ca³¹ pomp¹, jakiej wymaga³a okolicznoæ. Panowie cz³onkowie Stowarzyszenia przeszli po po³udniu do kocio³a wiêtej Magdaleny, gdzie
pan Henrigues przyby³, aby odnowiæ swoje przyrzeczenia chrzcielne, przyjête przez proboszcza przy chrzcielnicy. Nastêpnie wszyscy razem przyzywali pomocy i obrony Najwiêtszej Dziewicy,
piewaj¹c wokó³ o³tarza jej powiêconego litanie i Sub tuum praesidium.
12 marca: Wielkanoc cz³onków Stowarzyszenia. Adoracja krzy¿a. Zwiedzanie kocio³ów
Zdecydowano, ¿e w tym roku panowie cz³onkowie Stowarzyszenia w obrzêdach Wielkiego Tygodnia bêd¹ uczestniczyæ w swoich w³asnych parafiach oraz ¿e do komunii wielkanocnej przyst¹pi¹ podczas sumy w Wielki Czwartek u stóp o³tarza natychmiast
po prowizorach kocielnych, jeli tego dnia do niej przyst¹pi¹, lub
od razu po ksiê¿ach. Równie¿ razem, po prowizorach kocielnych,
odprawi¹ adoracjê krzy¿a w Wielki Pi¹tek. Co do odwiedzin kocio³ów, ci, którzy nie uczyni¹ tego z rodzicami, spróbuj¹ siê zgromadziæ z kilkoma innymi wspó³braæmi. W ten sposób podziel¹ siê
27
Léopold Henrigues wyje¿d¿a³ do Pary¿a. 10 lipca 1821 roku ksi¹dz H.J. Leblanc
(zob. przypis 31) napisa³ do Za³o¿yciela, ¿e Henrigues dobrze prowadzi siê w Pary¿u.
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na kilka grup, a podczas tego wiêtego przemarszu zajm¹ siê wy³¹cznie buduj¹cymi rozmowami na temat tajemnic mêki Naszego
Pana.
28 marca: bierzmowanie
Przebywaj¹cy w Aix biskup Digne28 dzisiaj, w kociele Ducha
wiêtego, udzieli³ sakramentu bierzmowania czterem cz³onkom
Stowarzyszenia, a mianowicie: Leblancowi, Turcasowi, Henriguesowi i Chappuisowi.
30 marca: modlitwy za konaj¹cego pana Chabota
Cz³onek Stowarzyszenia, który w poprzednim miesi¹cu przyj¹³ Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹ jako wiatyk, kona³, cz³onkowie Stowarzyszenia zgromadzili siê w kociele wiêtej Magdaleny,
a dzwon og³osi³ [30] jego agoniê; Ksi¹dz Dyrektor, zgodnie z artyku³em regulaminu, osobicie poprowadzi³ modlitwy za konaj¹cego
i nie opuszcza umieraj¹cego, do którego udaje siê piêæ lub szeæ
razy dziennie29, czêsto w towarzystwie kilku cz³onków Stowarzyszenia, którzy bardzo chêtnie spe³niaj¹ ten uczynek mi³osierdzia.
1 kwietnia: mieræ i obrzêdy pogrzebowe pana Chabota
Wczoraj o szóstej wieczorem Bóg wezwa³ do siebie Victora
Josepha Antoine’a Chabota. Natychmiast zostali o tym poinformowani wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia, aby popieszyæ siê
z udzieleniem mu wsparcia; wszyscy w tym samym czasie zostali
zaproszeni, aby udaæ siê na pogrzeb, który powinien odbyæ siê dzisiaj. Zgromadzono siê w kociele wiêtej Magdaleny, do proboszcza i wikariuszów z parafii do³¹czy³ ksi¹dz Dyrektor, on odprawi³
obrzêdy. Wszyscy razem przeszli do domu zmar³ego. Trzynacie
wiec, które k³adzie siê przy ciele, zosta³y wrêczone panom dygni28
Biskup F.M.B. Miollis, od 1805-1838 biskup Digne. Pochodzi³ z Aix. To on
w 1819 roku Misjonarzom Prowansji powierzy³ sanktuarium Notre Dame du Laus.
29
Przez pierwsze lata kap³añstwa Eugeniusz a¿ do mierci towarzyszy³ ciê¿ko chorym, którzy prosili go o pomoc. 1 kwietnia 1819 roku Fortuné de Mazenod napisa³ do
ojca Eugeniusza: „wiesz, ¿e on nawet na chwilê nie opuszcza dusz powierzonych jego
opiece, kiedy s¹ w niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia. APR FB V 1-7.
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tarzom, którzy w kondukcie pogrzebowym stanêli tu¿ za przewodnicz¹cym obrzêdom, blisko cia³a, które w ten sposób zosta³o przez
nich otoczone, a nastêpnie przez pozosta³ych cz³onków, probantów
i postulantów Stowarzyszenia. Zw³oki zmar³ego zosta³y z³o¿one na
cmentarzu. Ka¿demu cz³onkowi Stowarzyszenia podano kropid³o,
a zanim ziemi¹ przykryto to cia³o, które jak siê wydaje, od m³odoci mog³o rokowaæ d³u¿sze ¿ycie, a na zawsze znik³o z powierzchni ziemi, Ksi¹dz Dyrektor wyg³osi³ kilka inspiruj¹cych s³ów pasuj¹cych do okolicznoci. W koñcu wszyscy cz³onkowie, klêcz¹c,
odmówili De Profundis i natychmiast udali siê do kaplicy Stowarzyszenia, aby odmówiæ nieszpory za zmar³ych. Ustalono, ¿e
w pierwszy wolny czwartek w Stowarzyszeniu zostanie odprawiona ¿a³obna msza i oficjum; bêdzie to 13 tego miesi¹ca. Tymczasem, zgodnie z regulaminem, ka¿dy cz³onek przyjmie komuniê
w intencji odpoczynku duszy zmar³ego oraz w tej samej intencji
ofiaruje wszystkie odpusty, które mo¿e zyskaæ przez dziewiêæ dni
po mierci.
2 kwietnia: Pierwsza Komunia wiêta pana Chappuisa30
[31] Ksi¹dz Guigou, wikariusz generalny, przyszed³, aby
w kaplicy Stowarzyszenia odprawiæ wiête tajemnice. Ksi¹dz Dyrektor zaprosi³ go, aby udzieliæ Pierwszej Komunii wiêtej panu
Chappuisowi, gorliwemu cz³onkowi, który by³ wystarczaj¹co
szczêliwy i prawy, aby podkreliæ kilka prawdziwych powodów,
które nak³oni³y prze³o¿onych, by pozwoliæ i nie czekaæ na moment ogólnej Pierwszej Komunii wiêtej. Przygotowanie, jakie
pan Chappuis poczyni³ w zwi¹zku z tym wielkim wydarzeniem,
pozwoli³y Ksiêdzu Dyrektorowi ucieszyæ siê sukcesami jego za30
Adrien Antoine Joseph Louis Constantin Polydore Chappuis z szacunku wobec
Za³o¿yciela do swego imienia dodawa³ jeszcze Eugeniusz. Pod koniec 1813 roku zg³osi³
siê do Stowarzyszenia M³odzie¿y, w 1814 roku zosta³ dopuszczony, na sta³e przyjêty po
Pierwszej Komunii wiêtej 6 kwietnia 1815 roku. Pocz¹wszy od 1816 lub 1817 w czasie studiów prawniczych mieszka³ w domu Misji. Prosi³ o przyjêcie do Misjonarzy Prowansji, choæ ostatecznie zosta³ adwokatem w Aix, a nastêpnie w 1825 roku zosta³ zatrudniony w Ministerstwie Finansów w Pary¿u; w 1845 roku by³ wicedyrektorem w tym
ministerstwie, w 1848 roku g³ównym inspektorem finansów. Zachowa³ na sta³e bardzo
przyjacielskie relacje z biskupem de Mazenodem, a w 1844 roku stara³ siê, aby Eugeniusza mianowano kardyna³em. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 3, s. 416.
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biegów, które przede wszystkim zosta³y zainspirowane ¿ywym
pragnieniem wczeniejszego zjednoczenia siê z naszym umi³owanym Zbawc¹ […].
6 kwietnia: wiêto wiêtego Józefa. Przyjêcia, dopuszczenia [ ]
wiêto wiêtego Józefa, patrona Stowarzyszenia. Przed msz¹,
natychmiast po oficjum, zgodnie z przepisami regulaminu na sta³e
do Stowarzyszenia zostali uroczycie przyjêci: panowie Henrigues, Leblanc31, David32, Chappuis oraz Lantelme. Pan Chappuis,
trzymaj¹c w rêku wiecê, w imieniu wszystkich odmówi³ akt konsekracji i oddania umieszczony na koñcu tego rejestru33, który
wszyscy podpisali po spotkaniu. Na mszy, podczas modlitwy Pater, pan Chappuis wraz z innymi nowymi cz³onkami podszed³ do
stóp o³tarza, aby odmówiæ akt konsekracji. Zakoñczylimy Te
Deum. Po podwieczorku, o zwyczajowej porze mia³ miejsce katechizm, nastêpnie udano siê na miejsce zabaw. Nieszpory zapiewano o szóstej, nastêpnie by³o wystawienie Najwiêtszego Sakramentu, modlitwy wskazane przez wikariuszy generalnych oraz inne
modlitwy zainspirowane gorliwoci¹. Przed b³ogos³awieñstwem
Ksi¹dz Dyrektor w imieniu wszystkich cz³onków wyg³osi³ krótk¹
przemowê. Po przemówieniu nast¹pi³ akt konsekracji Najwiêtszej
Dziewicy, odmówiony przez nowo przyjêtych cz³onków. Dzisiaj,
tak jak podczas innych naszych uroczystoci, u wielkiej liczby
cz³onków Stowarzyszenia mo¿na by³o zauwa¿yæ nadzwyczajn¹
pobo¿noæ i gorliwoæ. Tego samego dnia zostali przyjêci panowie
Gabriel Bernardin Théobald Barlatier de St-Julien, Pierre Joseph
31
H.J. Leblanc czêsto przychodzi³ do domu Misji i zamierza³ wst¹piæ do Misjonarzy Prowansji. Ostatecznie po studiach teologicznych w seminarium wiêtego Sulpicjusza zosta³ ksiêdzem diecezji paryskiej. Posiadamy 31 jego listów napisanych do Eugeniusza. APR LM.
32
E.L.A. David tak¿e pragn¹³ zostaæ Misjonarzem Prowansji. Po studiach w seminarium wiêtego Sulpicjusza zosta³ ksiêdzem diecezji paryskiej. Posiadamy piêæ jego
listów napisanych do Eugeniusza w latach 1816-1825. By³ pierwszym wiadkiem w informacyjnym procesie kanonicznym zwi¹zanym z nominacj¹ biskupa de Mazenoda
w biskupstwie w Marsylii.
33
Ten akt konsekracyjny nie znajduje siê na koñcu Dziennika, jednak posiadamy
(APR DM VIII 3) cztery oddzielne strony z tekstem konsekracji podpisanym przez kilkuset cz³onków w latach 1813-1822. Jest to powierzenie siê Najwiêtszej Trójcy „przez
rêce Najwiêtszej Maryi Niepokalanej Dziewicy, naszej matki i patronki.
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Marcellin Giraud34, Gaspard François Julien, Joseph Charles Matthias Jauffret, Pierre Etienne Augustin Pontier, Antoine Pierre Henry Pontier; wszyscy od kilku miesiêcy byli postulantami.
16 kwietnia: kaplica Stowarzyszenia przeniesiona do kocio³a
Sióstr Grandes Maries
Pomieszczenia zajmowane przez Stowarzyszenie w hotelu Valbelle by³y absolutnie niezbêdne w³acicielce, wiêc Stowarzyszenie
przenios³o swe posiedzenia i spotkania do kocio³a wiêtej Zofii,
kiedy Grandes Maries. Dzisiaj za zgod¹ matki prze³o¿onej objêto
go w posiadanie.
23 kwietnia: nominacja skarbnika. Ustanowienie biura finansów
Zmiana lokalu zmusi³a do wzrostu codziennych wydatków,
postanowiono, ¿e zarówno tymi wydatkami, jak i tymi, które dot¹d wydawano w Stowarzyszeniu, nie bêdzie obci¹¿ony Ksi¹dz
Dyrektor. Ka¿dy cz³onek bêdzie p³aci³ cotygodniow¹ kwotê za
krzes³o, które zajmuje rano i wieczorem w niedziele oraz
w czwartki. Poborem tych pieniêdzy w tygodniu zajmie siê pan
zelator, który wp³aci je na rêce skarbnika nominowanego w tym
samym czasie, co inni dygnitarze; tymczasem funkcjê skarbnika
przejmie wiceprefekt. Natychmiast zostanie stworzone biuro finansów, w którego kompetencjê wejd¹ wszystkie kwestie maj¹ce
zwi¹zek z zarz¹dzaniem daninami, dysponowaniem nimi, przyp³ywem gotówki itd. […]
27 kwietnia: oficjum i nabo¿eñstwo ¿a³obne za zmar³ego
V.J.A. Chabota
[33] Zebrani w kaplicy cz³onkowie Stowarzyszenia odmówili
pierwszy nokturn oraz jutrzniê z oficjum za zmar³ych za pokój
duszy wiêtej pamiêci Victora Josepha Antoine’a Chabota. Po nie34
P.J.M. Giraud 28 lutego 1818 roku wst¹pi³ do nowicjatu Misjonarzy Prowansji,
wyst¹pi³ w sierpniu 1819 roku.
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szporach odprawiono uroczyste nabo¿eñstwo. Mszê à la cardinale35 odprawi³ Ksi¹dz Dyrektor. Panowie, cz³onkowie Stowarzyszenia, duchowni, którzy s¹ w ni¿szym seminarium, byli wezwani, aby
s³u¿yæ do o³tarza. Po mszy wraz ze zwyk³ymi obrzêdami odprawiono egzekwie.
Proba dla postulantów i probantów
Rada zebra³a siê, aby zastanowiæ siê nad probami z³o¿onymi
przez kilku, którzy chcieli zostaæ przyjêci do Stowarzyszenia. Przy
tej okazji [34] podobnej proby wymagano od wszystkich cz³onków, nawet wczeniej dopuszczonych, z dat¹ ich proby oraz dopuszczenia; zwracamy na to uwagê w tym miejscu, poniewa¿ inaczej nie mo¿na by wyt³umaczyæ anachronizmu, który wymaga
podpisu prób przez dopuszczonych cz³onków w Stowarzyszeniu
z póniejsz¹ dat¹ od tej, jak¹ nosz¹ te akty. Nowe rozporz¹dzenia
podjête dla postulantów i dopuszczonych cz³onków itd. zostan¹
wyt³umaczone w innym miejscu36.
Specjalne rekolekcje dla cz³onków, którzy powinni przyj¹æ
Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹
Niewystarczalnoæ rekolekcji do Pierwszej Komunii wiêtej,
które organizuje siê w naszych parafiach, oraz obfite owoce, jakie
przynios³y zesz³oroczne specjalne æwiczenia duchowe wyg³oszone
przez Ksiêdza Dyrektora dla cz³onków Stowarzyszenia w ich
mieszkaniach, spowodowa³y, ¿e Ksi¹dz Dyrektor tak samo post¹pi³ w tym roku. Do tego æwiczenia s¹ dopuszczeni tylko cz³onkowie Stowarzyszenia w okresie przygotowañ do Pierwszej Komunii
wiêtej. Zaczynaj¹ w rodê wieczorem po otwarciu, jakie ma miejsce w parafiach. Dzieñ póniej i w nastêpne dni panowie, cz³onkowie Stowarzyszenia, rekolektanci po katechezie w parafii bêd¹ jeæ
obiad u Ksiêdza Dyrektora. Rozpoczynamy o dziewi¹tej rano,
a koñczymy dopiero w po³udnie. Powracamy o drugiej, a koñczy35
Wyra¿enie nieznane liturgistom. Eugeniusz na pewno chce powiedzieæ: uroczysta msza.
36
Inne rozporz¹dzenia dla postulantów itp. Zob. 4 lipca 1816 roku oraz 9 lutego1817 roku.
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my dopiero o 17.30 po po³udniu, kiedy jest pora na katechezê
w parafii. O siódmej godzinie wspólnie pozwalamy sobie na spacer w odleg³e i odludne miejsce. W pi¹tek, po b³ogos³awieñstwie
w parafii, rekolektanci z Ksiêdzem Dyrektorem id¹ do kocio³a
wiêtego Zbawiciela, aby powierzyæ siê opiece Najwiêtszej Maryi Panny. Ksi¹dz Dyrektor g³ono odmawia akt konsekracji, który
ka¿dy wewnêtrznie potwierdza. Oto drugi rok, jak to æwiczenie
przynosi bardzo dobre owoce w tych duszach ju¿ przygotowanych
przez dwudniowe skupienie oraz bardzo obfite ³aski, których Pan
nie szczêdzi rozlewaæ podczas tych rekolekcji. W niedzielê Trójcy
wiêtej Pierwsze Komunie wiête nie przeszkodzi³y, aby w Stowarzyszeniu by³a msza oraz krótkie pouczenie. Po obiedzie cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy mieli szczêcie rano przyj¹æ Pierwsz¹
Komuniê wiêt¹, udali siê do parafii, aby uczestniczyæ w nieszporach oraz innych æwiczeniach odbywaj¹cych siê tego dnia. Wieczorem oddzielnie przeszli siê do Enclos Ksiêdza Dyrektora, inni
cz³onkowie odpoczywali gdzie indziej. Nazajutrz w pe³nym sk³adzie odbyli zwyczajowe odwiedziny.
4 czerwca: oktawa Bo¿ego Cia³a
[35] Dzisiaj po nauce i mszy Ksi¹dz Dyrektor wystawi³ Najwiêtszy Sakrament. Po Pange lingua, modlitwie przed Najwiêtszym Sakramencie, oraz pro reparatione: Gementes, prefekt przyszed³ na klêcznik przed o³tarzem, gdzie w towarzystwie panów
zelatorów, ze wiêc¹ w rêku, g³ono odmówi³ modlitwê wynagradzaj¹c¹ do Najwiêtszego Sakramentu za wszystkie zniewagi, ¿e
nasz Pan otrzyma³ i nadal otrzymuje od tak wielu bezbo¿ników,
heretyków i z³ych katolików, a zw³aszcza za wszystkie b³êdy, które mogliby zarzuciæ sobie cz³onkowie Stowarzyszenia, w imieniu
których prefekt odmówi³ tê uroczyst¹ modlitwê wynagradzaj¹c¹
zgodnie z artyku³em regulaminu.
11 czerwca: dopuszczenia
Rada zebra³a siê, aby rozwa¿yæ rozmaite proby o dopuszczenie i przyjêcie na sta³e, które zosta³y jej dostarczone przez Ksiêdza
Dyrektora. Dopuszczono Jeana Jacquesa Josepha Tassyego,
Amédée Pierrea de Saboulina, Augusta Barthélémyego Bourona,

Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix: 1816

165

Jeana Baptiste Hyacinthe Bonneta, Josepha Antoinea Leydeta37
oraz Martiala Ponsarda.
25 czerwca: wiêto wiêtego Alojzego Gonzagi. Przyjêcie [nowych cz³onków]
wiêto wiêtego Alojzego Gonzagi z niedzieli zosta³o przeniesione na dzisiaj. Ka¿dy przygotowa³ siê, aby przez swoj¹ gorliwoæ
albo przez wewnêtrzn¹ hojnoæ uczyniæ je jak najpiêkniejszym,
nigdy wczeniej ten podwójny cel nie zosta³ tak dobrze wykonany.
O³tarz ozdobiony w najbardziej elegancki sposób zosta³ pokryty
kwiatami, które przez ró¿norodnoæ kolorów i s³odycz zapachów
urzeka³y zarówno wzrok, jak i zapach oraz na swój sposób przyczynia³y siê do wznoszenia dusz do Boga. Jednak¿e tym, co by³o
najpiêkniejsz¹ dekoracj¹ tego urzekaj¹cego wiêta, by³a pobo¿noæ
i skupienie cz³onków Stowarzyszenia bêd¹cych powodem zdziwienia dla tych, którzy przyci¹gniêci uroczystoci¹, byli tego wiadkami. Przed sum¹, piewan¹ przez wikariusza generalnego wraz
z diakonem, subdiakonem, kap³anem asystuj¹cym, ceremoniarzem,
chórzystami w kapie, akolitami, turyferariuszami itd. Ksi¹dz Dyrektor podczas przepisanych ceremonii przyj¹³ kilkoro cz³onków.
[36] Od razu po mszy wystawiono Najwiêtszy Sakrament. Przed
b³ogos³awieñstwem nowo przyjêci cz³onkowie przyszli do stóp
o³tarza, aby g³ono odmówiæ przepisany przez Konstytucje akt konsekracji, po którym nast¹pi³o b³ogos³awieñstwo. Wikariusz generalny zszed³ do stopni o³tarza i zaintonowa³ Te Deum laudamus. Nastêpnie schowano Najwiêtszy Sakrament do tabernakulum
podczas chóralnego piewu psalmu Laudate Dominum omnes gentes. Poobiednie nabo¿eñstwo tak¿e by³o bardzo uroczyste. Nieszpory zosta³y odpiewane przez jednego z ksiê¿y kanoników wraz
z asystuj¹cym kap³anem, chórzystami w kapie itd. Po odmówionych nieszporach wystawiono Najwiêtszy Sakrament. Ksi¹dz
Maurel wyg³osi³ panegiryk o wiêtym, a po nim nast¹pi³a piewana litania, Tantum ergo oraz b³ogos³awieñstwo.

37
J.A. Leydet na pocz¹tku 1820 roku zosta³ postulantem u Misjonarzy Prowansji,
jednak¿e nie wytrwa³, zob. list Leydera do Za³o¿yciela, 28 stycznia 1820 roku oraz list
ksiêdza H.J. Leblanca, 31 lipca 1820 roku. APR LM.
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2 lipca: nominacje na urzêdy. Sprawozdanie skarbnika itp.
Na dzisiaj zosta³o zwo³ane walne zebranie Stowarzyszenia;
odby³o siê ono w Enclos Ksiêdza Dyrektora [ ].
26 sierpnia: zas³u¿one i zdobyte nagrody przez cz³onków Stowarzyszenia podczas publicznego rozdania w gimnazjum
[38] Sukces, jaki dzisiaj odnieli cz³onkowie Stowarzyszenia,
na zawsze bêdzie niezaprzeczalnym dowodem, ¿e pobo¿noæ, któr¹ ¿yj¹, jest daleka od szkodzenia postêpom w nauce, ale jest dla
nich wielk¹ si³¹ napêdow¹, aby dobrze wywi¹zywaæ siê ze swych
obowi¹zków. Zawczasu upewnilimy tych, którzy byli kuszeni, aby
w to pow¹tpiewaæ. Ju¿ mo¿na by³o to dostrzec w rodzinach oraz
w codziennym zachowaniu cz³onków Stowarzyszenia, lecz dzisiaj
dowód na to zosta³ ukazany przed oczami ca³ego miasta i ca³e miasto z radoci¹ oklaskiwa³o rozdawanie nagród, które uroczycie
wrêczono w kociele gimnazjum; uznano, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia byli najczêciej i najlepiej pracuj¹cymi w przeci¹gu roku.
Faktycznie zdobyli wspania³e nagrody w ka¿dej klasie, pocz¹wszy
od retoryki, a skoñczywszy na szóstej. Jeszcze nie zadowolili siê
faktem, ¿e zas³u¿yli na tê nieporównywalnie najcenniejsz¹ nagrodê, chocia¿ jest ona wyró¿nieniem za ca³oroczn¹ pilnoæ i sukcesy
w pracy, do tej dodali bowiem jeszcze równie wiele bardzo zaszczytnych nagród. Nie mo¿emy zrezygnowaæ z przyjemnoci, aby
przypomnieæ nazwiska tych, którzy zas³u¿yli na ukoronowanie
z r¹k pierwszego urzêdnika miasta oraz w ten sposób przynieli zaszczyt Stowarzyszeniu, któremu bez w¹tpliwoci s¹ winni przypisaæ wiêksz¹ czêæ ich sukcesów i zwyciêstw38.
17 wrzenia: przyjêcie brata Maura, trapisty39
Pan Martin Bardeau, zakonnik z zakonu trapistów, przyjmuj¹c
ponownie habit, do którego zrzucenia zmusi³y go okolicznoci, za38
Nastêpuje ca³a strona z nazwiskami i nagrodami zdobytymi w ró¿nych dziedzinach. Na licie znajduje siê trzech przysz³ych nowicjuszy Misjonarzy Prowansji:
M. Giraud, Léon de Saboulin oraz J.B.G. de Bausset.
39
Pierre Martin Bardeau by³ kamedu³¹, zosta³ przyjêty do klasztoru trapistów
w Grosbois na po³udniowy wschód od Pary¿a. Kiedy w 1811 roku Napoleon wyrzuci³
mnichów z ich klasztorów, brat Maur pomaga³ pewnemu ksiêdzu z Pary¿a. W 1812 roku,
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nim powróci³ do domu swojego zakonu, który w³anie zosta³ otwarty, nie chcia³ opuciæ Stowarzyszenia, nie bêd¹c przyjêtym i uznanym za jego cz³onka; Stowarzyszenia, w którym, od jego ustanowienia, mia³ szczêcie uczestniczyæ we wszystkich jego æwiczeniach
oraz zbudowa³ swoj¹ anielsk¹ gorliwoæ i nawet s³u¿y³ z godn¹ podziwu ¿arliwoci¹, nie bêd¹c do niego przyjêtym i nie bêd¹c jego
cz³onkiem; je¿eli a¿ do teraz zwleka³ [40] ze skierowaniem tej proby, to ze wzglêdu na sw¹ g³êbok¹ skromnoæ. Zosta³ przyjêty przez
Ksiêdza Dyrektora wraz ze zwyczajowymi ceremoniami; w przemowie, któr¹ Ksi¹dz Dyrektor wyg³osi³ z okazji jego przyjêcia, cz³onkom Zgromadzenia, którzy stali siê jego wspó³braæmi, nie zapomnia³
zwróciæ uwagi na wszystkie korzyci, które mogli wyci¹gn¹æ ze
wspólnoty modlitewnej i zas³ug ustanowionych od tego momentu
pomiêdzy nimi i tym wiêtym zakonnikiem, który w g³êbi swej samotnoci, w nawet w nocnym milczeniu w pewien sposób bêdzie
czuwa³ nad nimi oraz wyprosi im ³askê wytrwa³oci, niedoceniony
dar, na który nie da siê zas³u¿yæ, dla którego nigdy nie bêdzie siê
mia³o zbyt wielu orêdowników w niebie i na ziemi.
Bierzmowanie w kaplicy Stowarzyszenia udzielone przez biskupa Vannes
Przebywaj¹cy w Aix biskup Ferdinand de Bausset, biskup Vannes40 by³ uprzejmy przyjæ i udzieliæ sakramentu bierzmowania
panom cz³onkom Stowarzyszenia, którzy mogli go przyj¹æ w kociele, gdzie Stowarzyszenie odprawia swoje æwiczenia. Ci panowie poprzez nauki i kilkudniowe rekolekcje przygotowali siê na
przyjêcie tego wielkiego sakramentu. Biskup Vannes przed bierzmowaniem wyg³osi³ wznios³¹ przemowê, w której bardzo podkrela³ wielkie korzyci, które mog¹ odnieæ z przynale¿noci do Stowarzyszenia oraz nale¿n¹ Bogu wdziêcznoæ za ³askê i wezwanie
bêd¹c dyrektorem wy¿szego seminarium wiêtego Sulpicjusza, Eugeniusz zatrudni³ go
jako najpierw jako s³u¿¹cego w Pary¿u, a nastêpnie w Aix. Po upadku Napoleona brat
Maur móg³ wst¹pi³ do swego zakonu, 18 wrzenia 1815 roku opuci³ Aix, zob. J.-M. Larose, Etude sur l’origine des frères convers chez les Oblats, w: Etudes oblates, t. 12 (1953),
s. 66-69, oraz J. Pielorz, A propos du frère Maur, tam¿e, t. 13 (1954), s. 248-249.
40
Przed nominacj¹ na biskupa Aix w 1817 roku w latach 1808 do 1817 Ferdinand
de Bausset by³ biskupem Vannes. Kiedy w Aix nie by³o biskupa korzystano z biskupów
bêd¹cych przejazdem, aby udzielali bierzmowania.
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do tej spo³ecznoci, przedstawiaj¹c i zwracaj¹c uwagê na to, co
Ksi¹dz Dyrektor usi³uje czyniæ dla ich szczêcia i uwiêcenia; usilnie ich przekonywa³, aby darzyli go bezgranicznym zaufaniem
i wiêcej ni¿ synowsk¹ mi³oci¹. Te poruszaj¹ce s³owa pra³ata by³y
szczególn¹ rozkosz¹ dla cz³onków Stowarzyszenia, poniewa¿ cudownie wyra¿a³y dowiadczane przez nich uczucia i codziennie
staraj¹ siê dawaæ nowe znaki wobec tego, którego w rzeczywistoci kochaj¹ jak ojca i przyjaciela.
[Listopad]
W odpowiednim miejscu zapomnielimy wspomnieæ o uroczystoci Anio³ów Stró¿ów oraz Dniu Wszystkich wiêtych. Obchodzono je z tradycyjnym splendorem. Wspomnienie Wszystkich Zmar³ych odby³o siê z jeszcze wiêksz¹ zadum¹ ni¿ w poprzednich latach.
Msza za zmar³ych
[41] Pieni¹dze, które w poprzednim roku wydano na jadalne
kasztany, w ca³oci zosta³y przeznaczone na wytchnienie dla dusz
czyæcowych. Pobo¿noæ cz³onków by³a tak doskona³a w tym
wzglêdzie, ¿e zebrano tak¹ kwotê, aby odprawiæ trzydzieci trzy
msze za zmar³ych.
Zmiana lokalu
Nawet jeli Stowarzyszenie cieszy³o siê bezgranicznymi
wzglêdami i ¿yczliwoci¹ sióstr Urszulanek, a w ich kociele znajdowa³o wszelkiego rodzaju zalety, codziennie jednak by³y wystawione na niedogodnoci, które zmusi³y Stowarzyszenie do szukania nowego lokalu, gdzie æwiczenia mog³yby siê odbywaæ
w bardziej dogodnych godzinach ni¿ w kociele tych sióstr. W kociele Maries trzeba by³o czekaæ, a¿ przyzwyczajony ksi¹dz zakoñczy odprawian¹ po godzinie ósmej mszê, aby rozpocz¹æ oficjum,
które dopiero mo¿na by³o odprawiæ o dziewi¹tej. Ci, którzy powinni odprawiæ swoje praktyki w dzieñ przyjmowania komunii, byli
zmuszeni pociæ a¿ do godzin obiadowych, a chc¹c zjeæ choæby
kawa³ek, mog³y to uczyniæ dopiero o jedenastej trzydzieci. Nie
by³y wiêc g³odne na kolacjê. Po kolacji podobne trudnoci z nie-
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szporami Stowarzyszenia, które mog³y rozpocz¹æ siê dopiero po
nieszporach sióstr, co zale¿a³o od wolnego czasu i woli ich kapelana; nastêpnie trzeba by³o walczyæ, aby koció³ opustosza³, a potem,
gdy chciano skorzystaæ z piêknych dni, aby bawiæ siê z m³odzie¿¹,
nie mo¿na by³o myleæ o powrocie do kocio³a we wczesnych godzinach nocnych, poniewa¿ s³usznie o tej porze by³ ju¿ zamkniêty.
Kaplica Stowarzyszenia w chórze by³ego kocio³a Karmelitanek41
Wszystkie te racje oraz kilka innych zmusi³y Stowarzyszenie
do przeniesienia siê w inne miejsce. Wybra³o chór dawnego kocio³a Karmelitanek, gdzie ma nadziejê osiedliæ siê na sta³e. Ta zmiana
okaza³a siê konieczna wobec pewnych wydatków, Rada na dzisiejszym posiedzeniu zdecydowa³a, aby temu zaradziæ poprzez dobrowoln¹ przedp³atê wyznaczon¹ od jednego do szeciu franków. Ta
przedp³ata powinna zostaæ uiszczona jedynie przez tych cz³onków
Stowarzyszenia, którzy s¹ najbardziej zamo¿ni [ ]
21 listopada: b³ogos³awieñstwo chóru
[43] Chór, który mia³ s³u¿yæ za kaplicê Stowarzyszenia, tak
bardzo zosta³ sprofanowany przez rewolucjê, ¿e trzeba by³o go
powiêciæ. To bardzo uroczyste powiêcenie odby³o siê dzisiaj
w obecnoci ca³ego Stowarzyszenia. Nastêpnie ksi¹dz Beylot, wikariusz generalny kapitulny odprawi³ mszê, podczas której bardzo
du¿a liczba cz³onków Stowarzyszenia mog³a przyj¹æ komuniê.
Najwiêtszy Sakrament przez ca³y dzieñ by³ schowany w tabernakulum, tak samo by³o we wszystkie niedziele. Wieczysta adoracja
trwa³a przez ca³y dzieñ. Cz³onkowie Stowarzyszenia co pó³ godziny zmieniali siê przed Najwiêtszym Sakramentem. Wieczorem
odmówilimy uroczyste nieszpory. Nastêpnie wystawiono Najwiêtszy Sakrament, piewano litanie ku czci Najwiêtszej Maryi
Panny i kilka innych modlitw. Ksi¹dz Dyrektor w imieniu Stowa-

41
W 1815 roku Eugeniusz podj¹³ decyzjê o za³o¿eniu wspólnoty misjonarzy.
W padzierniku kupi³ czêæ by³ego klasztoru Karmelitanek po³o¿onego na koñcu Cours,
do którego przylega³ uroczy koció³ (list Eugeniusza do Karola de Forbin-Jansona z 23-24 padziernika 1815 roku). Kontrakt podpisano 30 grudnia 18015 roku, zob. J. Leflon,
dz. cyt., t. 2, s. 42-43.
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rzyszenia wyg³osi³ krótk¹ konferencjê, która temu zwyczajnemu
æwiczeniu nada³a moc  widoczny wzrost pobo¿noci we wszystkich sercach. W tych momentach, które zawsze wydaj¹ siê tak krótkie, ¿e nasz Pan Jezus Chrystus natychmiast odpowiada obfitymi
³askami i pociechami, jakie rozlewa na dusze tych, którzy zwracaj¹ siê do niego ustami swojego przedstawiciela, na proby, jakie
przedstawiaj¹ jego g³osem. Z tego æwiczenia i w ogóle ze wszystkich uroczystoci, jakie maj¹ miejsce w Stowarzyszeniu, wychodzimy, rozumiej¹c prawdê tego s³owa Pisma wiêtego: melius est dies
una in atriis tuis, Domiune, super millia (Ps 83, 11).
8 grudnia: [przyjêcie nowych cz³onków]
Suma dla Stowarzyszenia. Zgodnie ze zwyczajnymi formalnociami przyjêci zostali panowie Maudran, Coullin42, Giraud, najstarszy Ponsard i Chaubet. Po przemówieniu wyg³oszonym dla nich
przez Ksiêdza Dyrektora uroczycie odnowili swoje przyrzeczenia
chrzcielne.

***
Dwudziestoomiomiesiêczna przerwa43
W tym miejscu rozpoczyna siê przerwa, która bêdzie trwaæ a¿
do 18 czerwca 1818 roku, do czasu, gdy zdecydowa³em o powrocie do pracy, do przerwania której, pomimo mojej dobrej woli,
zmusi³y mnie moje obowi¹zki (zobaczcie [61] stronê tej ksiêgi).
Jednego z cz³onków Stowarzyszenia zobowi¹za³em do notowania
g³ównych wydarzeñ, abym w pierwszej wolnej chwili móg³ je zredagowaæ lub przepisaæ, ale te notatki zosta³y sporz¹dzone bardzo
42
François Xavier Alphonse Coulin 21 czerwca 1819 roku wst¹pi³ do nowicjatu
w N.-D de Laus, oblacjê z³o¿y³ 29 czerwca 1820 roku. Wyst¹pi³ w padzierniku 1822
roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1824 roku i pos³ugiwa³ w diecezji marsylskiej.
Przechowujemy 76 jego listów do biskupa de Mazenoda z lat 1819-1859. APR LM.
43
23 czerwca 1818 roku po napisaniu tych stron (s. 43-44), aby wyjaniæ dwudziestoomiomiesiêczn¹ przerwê, zostawia piêtnacie pustych stron i od strony 61 zaczyna
opis wydarzeñ od 18 czerwca 1818 roku. Wiosn¹ 1821 roku opisem kilku wydarzeñ,
które mia³y miejsce miêdzy 4 lipca 1816 roku a 26 marca 1818 roku, uzupe³ni strony od
45-60.
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niedoskonale, do tego stopnia, ¿e dzisiaj, 23 czerwca 1818 roku,
nie mam prawie ¿adnego dokumentu o wszystkim, co wydarzy³o
siê w przeci¹gu dwu i pó³ roku, a tymczasem to najowocniejszy
czas w interesuj¹ce wydarzenia. Stowarzyszenie, aby w ten sposób
powiedzieæ, [44] przybra³o inn¹ formê, przynajmniej dziêki dowiadczeniu o wiele bardziej udoskonalony zosta³ jego regulamin
i administracja oraz nowe rodki, którymi dysponowa³em, aby czyniæ dobro44. Równie¿ proporcjonalnie zwiêkszy³y siê przeszkody
i opozycja, ale zawsze mi³osierny Pan wcale nie cofn¹³ swojej rêki
od tych, którzy we wszystkich swoich poczynaniach maj¹ tylko
jeden cel — Jego chwa³ê, zbudowanie Kocio³a i zbawienie dusz,
które odkupi³ swoj¹ Krwi¹. Przeszkody i sprzeciw pos³u¿y³y jedynie wiêkszemu skonsolidowaniu dzie³a, które ochrania i, jak siê
wydaje, nigdy nie powinno napotkaæ na innych przeciwników jak
tylko na niegodziwych i z³ych chrzecijan. Tymczasem moja cierpliwoæ zosta³a bardzo nadwyrê¿ona i nie trzeba by³o niczego wiêcej jak tylko przekonania o dobru, jakie dokonuje siê w Stowarzyszeniu dziêki namacalnemu i codziennemu dzia³aniu ³aski oraz
o pewnoci spustoszenia dokonanego przez nieprzyjaciela naszych
dusz w tej wybranej trzódce, gdybym j¹ porzuci³, aby kiedykolwiek
zrezygnowaæ z ukazania siê lub przynajmniej woli dokonania najmniejszego dobra w tym miecie, dla którego siê powiêci³em,
gdzie napawano mnie gorycz¹. Niech cz³onkowie Stowarzyszenia
wiedz¹, ¿e jedyny cios (zobacz strona 52), jaki otrzyma³em
w moim ¿yciu, by³ z ich powodu, a chc¹c im wywiadczyæ dobro,
zawsze z ich powodu mia³em nieprzyjemnoci. Ale niech tak¿e
wiedz¹, ¿e dla ich zbudowania natychmiast wybaczy³em wszystkie
zniewagi i aby podobaæ siê Bogu, ci¹gle z cierpliwoci¹ i pos³uszeñstwem je znoszê jako wynagrodzenie za grzechy, które codziennie pope³niam, nie wype³niaj¹c wystarczaj¹co doskonale dzie³a, które mi Pan zleci³ wobec nich; zatem aby ich nie zostawiæ,
Przechowujemy dwa egzemplarze regulaminu z 1816 roku: 82-stronnicowy
brudnopis i 54-stronnicowy tekst ostateczny. APR DM 1 b. Ten tekst zosta³ opublikowany w Missions OMI 1899, s. 25-107. J. Leflon komentuje ten regulamin. Ten¿e, dz. cyt.,
t. 2, s. 17-19. Nowymi rodkami, o których pocz¹wszy od koñca 1815 roku, mówi Eugeniusz, byli jego wspó³pracownicy  Misjonarze Prowansji  zw³aszcza ojciec Tempier,
który rzadko udawa³ siê na misje i zajmowa³ siê cz³onkami Stowarzyszenia oraz wiernymi uczêszczaj¹cymi do Kocio³a Misji.
44

172

Dziennik Mazenoda

pomimo wszelkich pojawiaj¹cych siê przeszkód i wywo³ywanych
przeladowañ, kontynuowa³em moj¹ pos³ugê wród nich i dowiadczam zbyt wielu pociech, aby móc im powiedzieæ, ¿e dla ich po¿ytku powiêci³em wszystkie najkorzystniejsze i najbardziej kusz¹ce propozycje, zwierzaj¹c siê im w tym miejscu z nadziej¹, ¿e
wynagrodz¹ mi ich wytrwa³oci¹ w s³u¿bie bo¿ej i przywi¹zaniem
do Stowarzyszenia45.

1816
4 lipca 1816 roku:
warzyszenia]

[Anio³y towarzysz¹ nowym cz³onkom Sto-

[45] Poród sporz¹dzanych notatek znajdujê nominacjê, która
zosta³a wrêczona pewnej liczbie cz³onków Stowarzyszenia, aby
byli mentorami dla nowo przyby³ych. Skoro ten wybór jest dla nich
niesamowicie zaszczytny, jestem zobowi¹zany, aby w tym miejscu
wymieniæ ich po nazwisku. Dla pierwszej sekcji mianowano panów
Taverniera, de Magallona i Mouranchona, dla m³odych: panów
Maurina. Lantelma i Chappuisa. Zadanie, jakie mieli do wype³nienia wobec ich wspó³braci, ma wiele wspólnego z pos³ug¹, jak¹
pe³ni¹ Anio³owie, tak ich nazwano. S³usznie mo¿na powiedzieæ, ¿e
ta nazwa doskonale pasowa³a i nie mog³a mieæ lepszego odniesienia dla maj¹cych j¹ nosiæ, ich postêpowanie bowiem by³o tak przyk³adane, a obyczaje tak nieskazitelne [ ].
45
W tym miejscu Za³o¿yciel mówi o sprzeciwie proboszczów z Aix i incydencie,
który mia³ miejsce w katedrze podczas bierzmowania 18 maja 1817 roku, zob. J. Leflon,
dz. cyt., t. 2, s. 52-56; J. Pielorz, Les rapports du Fondateur avec les Curés dAix (1813-1826), w: Études oblates (1960), s. 147-171, 328-367; ten¿e, tam¿e, t. 20 (1961), s. 39-60. Ojciec Mazenod pod t¹ dat¹ opowiada o incydencie, który mia³ miejsce 6 kwietnia,
zob. tam¿e. W tym miejscu robi aluzjê do powci¹gliwoci wobec siebie ze strony biskupa Ferdynanda de Bausseta, kiedy spotka³ go w Pary¿u. Zob. listy do ojca Tempiera
z padziernika 1817 roku, w: EO I, t. 6, s. 40-47. Podczas pobytu w Pary¿u w 1817 roku
ojciec de Mazenod odmówi³ nominacji na wikariusza generalnego biskupa de Latila
z Chartres. Ten awans wyprzedzi³ sam¹ nominacjê biskupi¹, poniewa¿ biskup de Latil
by³ wówczas cz³onkiem komisji odpowiedzialnej za proces informacyjny przed mianowaniem nowych biskupów.

Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix: 1816

173

Przyjêci zostali ksiê¿a Maunier46 i ojciec Palis
Postanowiono, ¿e przyjêty zostanie ksi¹dz Maunier, kap³anmisjonarz, ksi¹dz Palis oraz kleryk Cavalier.
6 lipca: przyjêcie [wielu probantów ]
19 grudnia: nabo¿eñstwo w intencji Casimira Archangea, zmar³ego 17 grudnia ubieg³ego roku
Odprawilimy nabo¿eñstwo za naszego drogiego wspó³brata
Casimira Alexandre’a Archange’a, który zmar³ w nocy z 17 na
18 grudnia 1815 roku. W notatkach, które powinnimy przechowywaæ, nie znajdujê innej rzeczy i wspomnienia o tym nieszczêliwym cz³onku, a moja pamiêæ na dzi, dzieñ 19 maja 1821 roku,
nie dostarcza mi ju¿ cennych wspomnieñ o okolicznociach towarzysz¹cych buduj¹cej mierci tego cz³onka Stowarzyszenia. Choroba by³a doæ d³uga i bardzo ciê¿ka, ale nigdy nie zmienia³a siê
jego cierpliwoæ. By³em wiadkiem jego cierpieñ i jego pos³uszeñstwa, poniewa¿ to dziecko wyrazi³o pragnienie, abym nie odchodzi³ od wezg³owia jego ³ó¿ka, spêdzi³em przy nim wiele dni i dwie
noce, po gorliwym przyjêciu sakramentów Kocio³a w bo¿ym pokoju odda³ swego ducha. Jego pogrzeb odby³ siê w [s. 46] kociele
wiêtej Magdaleny. Nieli go i towarzyszyli mu cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy otaczali jego grób, a¿ zosta³ zaniesiony na
cmentarz, aby wspólnie odmówiæ De Profundis. Te okolicznoci
wykorzysta³ Dyrektor, aby im powiedzieæ kilka s³ów wzbudzonych
t¹ okolicznoci¹. Nastêpnie w Stowarzyszeniu odmówilimy ofi-

46
Emmanuel Maunier (1769-1844) 23 wrzenia 1797 roku otrzyma³ wiêcenia
kap³añskie, w marcu 1816 roku wst¹pi³ do Misjonarzy Prowansji, wyst¹pi³ w padzierniku 1823 roku. Ojciec de Mazenod, jego tak samo jak pozosta³ych misjonarzy przeznaczonych do pomocy wród m³odzie¿y i do zast¹pienia go w charakterze dyrektora podczas
misji czy podró¿y, wpisa³ do cz³onków Stowarzyszenia. Z powodu osiemnastomiesiêcznej przerwy w Dzienniku nie pojawia siê nazwisko Jeana Baptiste André Pascala Honorata (1799-1862). Na podstawie listy cz³onków Stowarzyszenia wiemy, ¿e zosta³ przyjêty 26 marca 1816 roku. Nastêpnie 21 padziernika 1818 wst¹pi³ do nowicjatu Misjonarzy
Prowansji, 30 maja 1819 roku z³o¿y³ oblacjê. 22 wrzenia 1821 roku przyj¹³ wiêcenia
kap³añskie i by³ pierwszym superiorem w Kanadzie w 1841 roku.
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cjum za zmar³ych. Na nabo¿eñstwo zostali zaproszeni rodzice zmar³ego, którzy byli w chórze.
25 grudnia
Zachowane notatki pod t¹ dat¹ nie wspominaj¹ o niczym innym jak tylko o wielu probantach, prawie wszystkich z pierwszej
sekcji, którzy zostali przyjêci w nocy przed oficjum, w którym
udzia³ wziêli prawie wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia oraz ¿e
w sam dzieñ Bo¿ego Narodzenia jako probantów przyjêto doæ
wielk¹ liczbê postulantów. Nie przytoczono ¿adnego nazwiska47.
26 grudnia: nominacja na urzêdy w roku 1817

1817
6 stycznia: odwiedziny pana de Vidauda. Miejsce, jakie zajmowa³ w Stowarzyszeniu
[47] Pan markiz de Vidaud, prefekt Stowarzyszenia z Grenoble, przybywszy do Aix, aby tam spêdziæ kilka dni, zosta³ przyjêty
do Stowarzyszenia, tak jakby by³ jego cz³onkiem. Podczas æwiczeñ
zaj¹³ miejsce w chórze po prawicy prefekta. Ten zaszczyt co do
miejsca podczas modlitw, do których siê przy³¹czylimy, nale¿a³
mu siê z racji miejsca, jakie zajmuje w Stowarzyszeniu z Grenoble, a Stowarzyszenie z Aix skwapliwie wykorzysta³o tê okazjê,
aby panu markizowi de Vidaudowi okazaæ szacunek, który wzbudza³y w nim jego cnoty. Pan de Vidaud od razu po prefekcie przyst¹pi³ do komunii.
12 stycznia: Przed³o¿enie sprawozdania finansowego za rok
1816 [ ]

47
Na podstawie innych dokumentów dotycz¹cych Stowarzyszenia M³odzie¿y wiadomo, ¿e 25 i 26 grudnia 1816 roku lub nieco wczeniej przyjêci zostali: Hilarion Bourrelier, Jean-François Sébastien Deblieu, Bernard Pécoul i François de Paule-Henry Tempier.
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2 lutego: Wydalenie panów Margueriego, Rastoina i Fabrego.
Wykreleni zostali panowie Peisse, Boileau i Florent
Od dawna Dyrektor z niepokojem obserwowa³, jak kilku cz³onków Stowarzyszenia daje ewidentne znaki rozwi¹z³oci; upomniani z doskona³¹ ³agodnoci¹ i wszelk¹ mo¿liw¹ ostro¿noci¹ w niewielkim stopniu do³o¿yli starañ, aby siê poprawiæ, i niebawem
ponownie wpadli w ten sam stan, a nawet gorszy ni¿ wczeniej.
W koñcu ich skandaliczne postêpowanie nie pozwoli³o ju¿ d³u¿ej
milczeæ, Dyrektor by³ zmuszony wydaliæ ich z szeregów Stowarzyszenia. Ale kto mo¿e wiedzieæ, jak wiele kosztuje go tak okrutne usuniêcie; trzeba by³o uczestniczyæ w przemówieniu, jakie przy
tej okazji wyg³osi³ do Stowarzyszenia zebranego w chórze Kocio³a Misji. Parafrazuj¹c s³owa psalmu: Si inimicus meus [48] maledixisset mihi, [sed] tu… qui dulces capiebas cibos itd., by³ tak bardzo wzruszony, ¿e wiêkszoæ cz³onków Stowarzyszenia p³aka³a
i tym samym dowiod³a, jak bardzo dzieli³a ból ich wspólnego ojca.
W koñcu trzeba by³o wymieniæ nazwiska winowajców, nieszczêników, którzy tak okrutnie rozdarli serce, które wywiadczy³o im
tyle dobra, i bez zaskoczenia, ale z gniewem przyjêto informacjê,
¿e najbardziej niepoprawny z trzech osób, które zosta³y wydalone,
by³ pan Margueri, jeszcze bardziej winny z powodu troski, jak¹
otoczy³ go Dyrektor. W tym samym czasie wydaleni zostali pan
Rastoin i pan Fabre. Na wydalenie zas³u¿yli tak¿e panowie Peisse,
Boileau i Florent; pewne powody, w niewielkim stopniu ³agodz¹ce, sprawi³y, ¿e poprzestano na skreleniu ich. Gdyby trzeba by³o
skupiæ siê na refleksjach, jakich dostarczy³o aktualne i póniejsze
zachowanie tych rozmaitych osób, nie mo¿na by³oby siê powstrzymaæ od ukazania ich niewdziêcznoci, która osi¹gnê³a swe apogeum i u pana Margueriego, i u pana Peisse, którzy otrzymywali
jednoznaczne i ci¹g³e dowody przywi¹zania Dyrektora, który stara³ siê ich sprowadziæ ku dobremu, mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e na
nieszczêcie poprawiali siê tylko na pewien czas.
9 lutego: mianowanie szefa szeregów
Panowie zelatorzy z trzeciej i czwartej sekcji wskazali Ksiêdzu Dyrektorowi, ¿e z powodu znacz¹cego wzrostu liczby postu-
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lantów i probantów trudno im by³o osobicie czuwaæ nad wszystkimi osobami z ich sekcji. Ksi¹dz Dyrektor sporód postulantów
wybra³ omiu szefów szeregów, z których ka¿dy bêdzie czuwa³ nad
omioma postulantami, na których czele zostali postawieni w chórze. Podobne ustalenia zosta³y podjête wobec probantów.
18 lutego: wydalenie panów Augera i Chauveta [ ]
20 lutego: skrelenie pana Daymea [49 ]
24 lutego: pan Dufrenelle przyjêty na ³o¿u mierci
Pod nieobecnoæ Ksiêdza Dyrektora, który obecnie przebywa
na misjach48, zebra³a siê rada, aby debatowaæ i dowiedzieæ siê, czy
z racji nag³ego wypadku mo¿na by³oby przyj¹æ m³odego Pierrea
François Dufrenelle’a, postulanta czwartej sekcji, cz³onka Stowarzyszenia. To dziecko by³o bardzo powa¿nie chore i gotowe na
przyjêcie wiatyku. Rada, poruszona uczuciami chrzecijañskiego
mi³osierdzia, aby w³¹czyæ Dufrenelle’a w dobra duchowe, na co
nasz Ojciec wiêty, papie¿, pozwoli³ cz³onkom Stowarzyszenia,
jednog³onie postanowi³a, ¿e pan Dufrenelle zostanie przyjêty. Intencja rady by³a godna pochwa³y, ale nie zwrócono uwagi, ¿e nieodzowna by³a obecnoæ Ksiêdza Dyrektora, aby zatwierdziæ ten akt
przyjêcia i nowo przyjêtego w³¹czyæ w dobra duchowe.
8 marca: mieræ i pogrzeb pana Dufrenellea [ ]
16 marca: choroba i mieræ pana Alphonsea de Saboulina.
Mowa pochwalna
[50] Stowarzyszenie zosta³o wezwane, aby udaæ siê z wiatykiem, którego udzielono naszemu bardzo drogiemu wspó³bratu
48
Ojciec de Mazenod wraz z ojcami Tempierem, Mie i Deblieu by³ na misji
w Mouriès (9 lutego-15 marca). Zob. J. Pielorz, Premières missions des Missionnaires
de Provence, w: Missions OMI 82 (1955), s. 549-561, 641-655.
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Alphonse’owi de Saboulinowi. To nie pierwszy raz, kiedy podczas
jego d³ugiej i bardzo niebezpiecznej choroby mia³ szczêcie przyj¹æ komuniê wiêt¹. Wielokrotnie w jego pokoju odprawiano mszê
wiêt¹, aby zaspokoiæ pal¹ce pragnienie jego pe³nego mi³oci do
Jezusa Chrystusa serca. Ta nagroda nale¿a³a siê temu m³odemu
cz³owiekowi, który ci¹gle prowadzi³ nieskalane ¿ycie i by³ przyk³adem cnót we wszystkich okolicznociach, w jakich siê znalaz³,
a zw³aszcza podczas trzyletnich studiów prawniczych, które ukoñczy³ z wyró¿nieniem. A¿ do chwili obecnej Stowarzyszenie straci³o jedynie kilkoro dzieci i niezale¿nie od tego, jak okrutna by³a ta
strata, byæ mo¿e by³a nieodczuwalna dla tych, których z racji ich
wieku dzieli³a zbyt wielka przerwa i normalne relacje istniej¹ce
pomiêdzy wszystkimi cz³onkami Stowarzyszenia. Ale wiadomoæ
o nieuchronnym niebezpieczeñstwie pana de Saboulina, wspania³ego i ju¿ promowanego49 cz³onka, w chwili, gdy zasiada³ w pierwszej instancji prowincjonalnego s¹du, dotar³a ju¿ do dojrza³ej m³odzie¿y, która po³¹czona z wieloma cnotami bardzo rozleg³ych
relacji, powszechnej opinii, wzbudzi³a ogólny smutek; ka¿dy pieszy³, aby uczestniczyæ w obrzêdzie wiatyku i w szczególny sposób
wyraziæ uczucia najserdeczniejszej mi³oci. Gdyby troski i ¿yczenia mog³y go zachowaæ, to nie zosta³by nam zabrany; ale ten godny podziwu m³odzieniec, który poród wiatowego zniszczenia
przez ca³y czas trwa³ w czystoci, by³ dojrza³y dla nieba i posiad³
je w nocy z 22 na 23 marca o godzinie trzeciej nad ranem, maj¹c
jedynie 21 lat. Stowarzyszenie w jego osobie straci³o jedn¹ z podpór i idealny przyk³ad wszystkich cnót. Absolutnie nie podejmê siê
wyg³osiæ mowy pochwalnej jak tylko ku zbudowaniu tych, którzy
prze¿yli, aby przypomnieæ, ¿e ani przez jeden moment w ca³ym
swoim ¿yciu nie os³ab³ [51] w cnocie pobo¿noci, któr¹, aby powiedzieæ w ten sposób, posiada³ od urodzenia, uczucia, które niew¹tpliwie podtrzymywa³y go w jego wzrocie w znakomitym wychowaniu chrzecijañskim otrzymanym od jego godnej szacunku
matki, i swoje dope³nienie otrzyma³y dziêki wiernoci oraz pilnoci, które zawsze wk³ada³, aby temu sprostaæ. Chcia³bym zakoñczyæ na tej refleksji, poniewa¿ ona dowodzi, ¿e w m³odoci, a tak-

49

Déjà présenté  zaproponowany na urz¹d adwokata w s¹dzie.
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¿e w dzieciñstwie, zarówno w wiecie, jak i pod dachem rodzinnego domu, gorliwie mo¿na s³u¿yæ Bogu i zachowaæ swoj¹ niewinnoæ. By³em na misjach, kiedy zmar³ pan Alphons de Saboulin, tym
samym zosta³em pozbawiony pociechy, której dowiadczy³bym,
troskliwie siê nim zajmuj¹c, ale nawet nie by³em wiadkiem aktów
cnoty, jakie praktykowa³ w tych ostatnich chwilach, absolutnie nie
zapomnê buduj¹cych cech, jakie podziwia³em w nim ju¿ przed
moim wyjazdem. Ju¿ wówczas bardzo cierpia³, lekarze wydali
wyrok i bardzo czêsto by³ przyt³oczony swoimi dolegliwociami.
Jego cierpliwoæ by³a równa jego pos³uszeñstwu i przewy¿sza³a
jego ból, tymczasem wyrzuca³ sobie najmniejszy jêk; pewnego dnia
prosi³, aby mnie przywo³aæ, i kiedy ogarnê³o mnie ca³kowite zdziwienie z powodu jego niewzruszonej ³agodnoci i heroicznych
uczuæ wyra¿onych z prostodusznoci¹ i prostot¹, które zwiêksza³y
ich wartoæ, z powag¹ poprosi³ mnie, czy nie pomyla³em, ¿e traci³
zas³ugê swoich cierpieñ poprzez sposób, w jaki je znosi³. Anielski
m³odzieniec, ¿e te¿ mog³e czytaæ w mojej duszy! Dostrzeg³by
w niej pewniej rodzaj kultu, jaki z góry przyznawa³ tobie mój podziw dla tylu cnót.
28 marca: pobyt Przewielebnego Opata z La Trappe
Przewielebny Ojciec Opat z La Trappe (ksi¹dz de LEstrange)50
przyjecha³, aby spêdziæ kilka dni w domu. Misjonarz, który go reprezentowa³ pod nieobecnoæ superiora, poprosi³, aby odprawi³
mszê dla Stowarzyszenia i przewodniczy³ nieszporom. Ojciec Opat
by³ bardzo zbudowany zachowaniem cz³onków Stowarzyszenia
i ich gorliwoci¹, z przyjemnoci¹ im o tym zawiadczy³, a w pe³nym namaszczenia kazaniu skupi³ siê przede wszystkim na tym,
aby im poleciæ wytrwa³oæ. Wyjecha³ 12 kwietnia.

50
Dom Augustin de Lestrange (1754-1827) w 1870 roku wst¹pi³ do opactwa w La
Trappe. Na pocz¹tku rewolucji wraz z kilkoma mnichami zamieszka³ w Valsainte
w Szwajcarii. W 1794 roku zosta³ wybrany opatem. W 1815 roku powróci³ do Francji
i zamieszka³ w odzyskanym przez Dom de Laprade opactwie La Trappe. Jest uznawany
za odnowiciela zakonu po rewolucji we Francji.
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30 marca: przyjêcie ksiêdza Dupuya. Ob³óczyny pana Dalmasa
[52] Do Stowarzyszenia zosta³ przyjêty ksi¹dz Dupuy51, nowicjusz-misjonarz, a pan Dalmas52, z nastawieniem i gorliwoci¹, która wzbudzi³a uczucia radoci i nadziei w sercach wszystkich
uczestników, otrzyma³ sutannê. Przy tej okazji uwidoczni³a siê
przede wszystkim pobo¿noæ jego rodziców.
31 marca: procesja w Niedzielê Palmow¹
Jak w poprzednich latach w Niedzielê Palmow¹ z kocio³a
wysz³a procesja i otoczy³a plac Karmelitañski.
6 kwietnia
wiêty Dzieñ Zmartwychwstania. Cz³onkowie Stowarzyszenia
udali siê do swoich parafii, aby o godzinie 6 rano przyj¹æ komuniê
wielkanocn¹, nastêpnie powrócili, aby o 9.30 uczestniczyæ w sumie odprawionej w Stowarzyszeniu.
6 kwietnia: godne zapamiêtania bierzmowanie w katedrze Najwiêtszego Zbawiciela
M³odzi cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy mieli otrzymaæ sakrament bierzmowania, zgodnie ze zwyczajem trzy dni wczeniej
rozpoczêli rekolekcje w domu Misji. By³o ich doæ du¿o, a Stowarzyszenie zas³ugiwa³o na doæ du¿e wzglêdy, bowiem ksi¹dz bi-

51
Jean Alexandre Dupuy (1798-1880) 3 padziernika 1816 roku rozpocz¹³ nowicjat u Misjonarzy Prowansji, oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1818 roku. Wyst¹pi³ w 1830
roku, ale na zawsze zosta³ przyjacielem i wspó³pracownikiem Za³o¿yciela i oblatów
w N.-D. de le lOsier i w Marsylii.
52
Louis Michel François Guillaume Dalmas 6 lipca 1816 roku zosta³ przyjêty jako
probant do Stowarzyszenia M³odzie¿y. 30 marca 1817 roku wst¹pi³ do nowicjatu, oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1817 roku, wyst¹pi³ wiosn¹ 1820 roku. Z powodu dwudziestoomiomiesiêcznej przerwy w Dzienniku nie pojawia siê nazwisko niejakiego Lalanda,
który zosta³ przyjêty do Stowarzyszenia M³odzie¿y 21 czerwca 1817 roku. 29 padziernika 1817 roku wst¹pi³ do nowicjatu Misjonarzy Prowansji, wyst¹pi³ w styczniu 1819
roku.
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skup z Digne by³ uprzejmy przybyæ i udzieliæ im bierzmowania
w kaplicy Stowarzyszenia, chocia¿ nie zada³ sobie trudu, aby pójæ
do przytu³ku dla biedaków. Godne po¿a³owania powody53, których
nie odwa¿ê siê tutaj przytaczaæ ze wzglêdu na szacunek dla osoby,
odwiod³y tego pra³ata od przyjêcia zaproszenia z³o¿onego przez
Dyrektora z polecenia ksiê¿y wikariuszy generalnych kapitulnych.
Zatem trzeba by³o udaæ siê do metropolii, gdzie ksi¹dz proboszcz
parafii wiêtego Jana zapomnia³ siê do tego stopnia, ¿e publicznie
obrazi³ Dyrektora, który mia³ szczêcie, i¿ siê opanowa³ i nic nie
odpowiedzia³ na jego zniewagi, aby na tego typu spotkaniu nie
wywo³ywaæ okropnego skandalu. Zarzuty ksiêdza proboszcza parafii wiêtego Jana dotyczy³y odmowy Dyrektora, aby cz³onków
Stowarzyszenia wys³aæ do parafii, aby byæ razem wraz z psotnikami, których na szybko i z trudem zebra³ przy okazji bierzmowania.
Dyrektor odmówi³ dopiero po zasiêgniêciu opinii ksiêdza wikariusza generalnego; zatem zachowa³ siê ca³kowicie poprawnie i nie
powinien siê spodziewaæ najbardziej niestosownych wyzwisk
w prezbiterium katedry Najwiêtszego Zbawiciela wype³nionej
dzieæmi ze wszystkich parafii, które czeka³y na przyjêcie bierzmowania. Dyrektor, któremu ksi¹dz proboszcz g³ono wypowiedzia³
inne podobne obelgi, ¿e powinien go pouczyæ o jego obowi¹zkach
[53], ¿e wezwa³by go przed promotora, obdarzony specjaln¹ ³ask¹,
nic nie powiedzia³ i przeszed³ do porz¹dku dziennego, ale skoro zapomniano wyznaczyæ miejsca dla cz³onków Stowarzyszenia, podj¹³ chocia¿ starania, aby wczoraj o tym uprzedziæ, zwróci³ siê bezporednio do wikariusza generalnego, aby zechcia³ byæ tak dobry
i zaradziæ tej sytuacji. Ksi¹dz wikariusz generalny posadzi³ ich wokó³ o³tarza, gdzie ci m³odzi ludzie, którzy tak starannie zostali
przygotowani, dali przyk³ad wzruszaj¹cej pobo¿noci w przeciwieñstwie do skandalicznego rozproszenia wszystkich innych dzieci, które nie mog³y siê powstrzymaæ od bicia siê beretami i wymierzania policzków. Nieprzyzwoitoæ posunê³a siê do tego stopnia, ¿e
w po³owie mszy, której przewodniczy³ ksi¹dz biskup, wikariusz
generalny odwróci³ siê w stronê ksiê¿y i g³ono im nakaza³ pilnoOpozycja wobec ojca de Mazenoda i jego dzie³ pochodzi³a przede wszystkim ze
strony ksiêdza Christine, proboszcza parafii wiêtego Jana, do której nale¿a³ koció³
Misjonarzy Prowansji.
53
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waæ swoich dzieci i po³o¿yæ kres zgie³kowi. Gdy tylko cz³onkowie
Stowarzyszenia przyjêli sakrament bierzmowania, przeszli za g³ówny o³tarz, gdzie pozostali a¿ do zakoñczenia nabo¿eñstwa. Od czasu do czasu wspiera³ ich Dyrektor, aby swe serca wznosiæ do Boga
i odwracaæ siê od rozproszeñ, które móg³ spowodowaæ gwar
w kociele. Ale mo¿na powiedzieæ, ¿e ta pomoc by³a prawie przesadna, sami z siebie tak bardzo byli skupieni, tak bardzo byli zajêci, czy to modlitw¹, czy te¿ czytaniem z ksi¹¿ki, któr¹ podano im
przez ostro¿noæ. Mogê zawiadczyæ, ¿e tego dnia przeszli samych
siebie. Dyrektor podziêkowa³ za to Bogu jako zadoæuczynienie,
aby zapomnieæ o nieprzyjemnoci sceny, jak¹ zrobiono mu rano.
Nie nale¿y zapomnieæ i podkreliæ, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia
prawie jako jedyni mieli szczêcie przyst¹piæ do komunii podczas
mszy sprawowanej przez biskupa [ ]54. Ci panowie w towarzystwie Dyrektora i innego misjonarza dwójkami powrócili na Misjê.
Ich skupienie trwa³o a¿ do wieczora [ ]55.
17 czerwca: Procesja z Najwiêtszym Sakramentem w Dzieñ
Najwiêtszego Serca Jezusa
[55] Procesja z Najwiêtszym Sakramentem odbywa³a siê co
roku w Dzieñ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa lub w oktawie tego
wiêta, jeli nie mo¿na by³o go obchodziæ tego samego dnia. Ta
procesja zawsze by³a czym najbardziej buduj¹cym w miecie.
Tworzyli j¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Serca Jezusa i M³odzie¿y
Chrzecijañskiej, którzy, jak mo¿na powiedzieæ, w ten sposób rywalizowali w pobo¿noci i skupieniu56. Normalnie Najwiêtszy

54

szenia.

W tym dniu bierzmowanie otrzyma³o dwudziestu szeciu cz³onków Stowarzy-

W dalszej czêci tego tekstu [s. 54-55] ojciec de Mazenod podaje nazwiska
cz³onków Stowarzyszenia, których zalety zosta³y zg³oszone 22 sierpnia poprzedniego
roku (1816), podczas rozdania nagród w gimnazjum. Dodaje, ¿e chodzi jedynie o kilka
wymienionych nazwisk.
56
Ka¿dego roku po 1817 ojciec de Mazenod organizowa³ tê procesjê, która wychodzi³a z kocio³a Misji. Równie¿ on 8 lutego 1816 roku za³o¿y³ i by³ dyrektorem bractwa
Najwiêtszego Serca, które w swych szeregach skupia³o kobiety i dziewczêta. Zob. A. Rey,
Mgr de Mazenod, t 1. s. 206 oraz list A. Felici do Eugeniusza de Mazenoda z 12 lipca
1816 roku, w: A. Yennveux, Les saintes Règles, t. 4, s. 127.
55
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Sakrament niós³ mianowany biskup Marsylii57 lub ksiê¿a wikariusze generalni. Zaprosilimy najznakomitsze i najbardziej godne
szacunku osoby z miasta, aby nios³y baldachim lub wiece za baldachimem. Kompania kanonierów, aby powiedzieæ w ten sposób,
zarezerwowa³a sobie zaszczyt, aby towarzyszyæ naszemu Panu.
Dziêki swojej harmonii i fanfarom muzyka ci¹gle nadawa³a blasku
wiêtu. Kobiety i panny piewa³y odpowiednie do uroczystoci pieni. Cz³onkowie Stowarzyszenia chóralnie powtarzali Pangue lingua. Zaproszono duchownych ze wszystkich parafii, brakuje tylko
ksiê¿y z parafii wiêtej Magdaleny, którzy dla zasady w niej nie
uczestnicz¹58. Postarano siê, aby przez szacunek dla nich sporód
ksiê¿y wybraæ asystuj¹cych, diakona i subdiakona. Kap³ani z Misji
ograniczaj¹ siê do uczestnictwa w procesji, superior idzie tu¿ za
Stowarzyszeniem, którego jest [56] prze³o¿onym. Nie wiadomo,
czy ta grzecznoæ zosta³a zauwa¿ona, ale prawd¹ jest, ¿e zajmowa³
to miejsce ze wzglêdu na szacunek Stowarzyszenia oraz na uczciwoæ wobec zaproszonych kap³anów. Procesja obesz³a promenad¹
pod drzewami dwóch bocznych alei. Odk¹d ustawiono krzy¿ misyjny, jej trasa zosta³a wyd³u¿ona a¿ do krzy¿a59, gdzie udzielano
b³ogos³awieñstwa. Przy wielkiej fontannie znajdowali siê tylko
uczestnicy procesji. Wspania³y widok na procesjê i na wejcie do
rotundy. Wybija pó³noc, kiedy wracamy, ale pobo¿noæ i prawdziwe skupienie wszystkich uczestników, melodia g³osów dwiêcz¹cych z jednej i drugiej strony alei; wszystkim mieszkañcom, którzy t³umnie siê gromadz¹, aby ogl¹daæ jej przejcie, imponuje
majestatycznoæ tego triumfalnego pochodu do tego stopnia, ¿e nie
tylko nigdy nie zauwa¿ono najmniejszego nieporz¹dku, ale wrêcz
przeciwnie, poci¹gniêci tak piêknym przyk³adem ciekawscy za57
Wymienionym biskupem Marsylii jest Fortuné de Mazenod. Eugeniusz te s³owa
napisa³ w 1821 roku. Wiosn¹ 1817 roku Fortuné by³ jeszcze w Palermo. Do Francji powróci³ w grudniu 1817 roku.
58
W tym miejscu Eugeniusz potwierdza wydarzenie z 1817 roku. W 1818 roku na
procesji Bo¿ego Cia³a byli jedynie ksiê¿a z parafii wiêtego Jana i jeden z parafii wiêtej Magdaleny. Zob. List Fortuné’a do ojca Za³o¿yciela z 7 czerwca 1818 roku. Ksi¹dz
Isnardon (1744-1820), proboszcz parafii wiêtej Magdaleny, z pewnoci¹ niezbyt przychylny Za³o¿ycielowi usprawiedliwi³ siê, ¿e nie móg³ byæ na procesji, mia³ wówczas 73
lata.
59
Ten krzy¿ zosta³ postawiony podczas wielkiej misji w 1820 roku. Zob. J. Leflon,
dz. cyt., t. 2, s. 130-140.
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zwyczaj do³¹czaj¹ swe g³osy do g³osu kap³anów lub cz³onków Stowarzyszenia i wraz z nimi piewaj¹ hymny i pobo¿ne pieni. A¿
do dzisiaj (piszê w 1821 roku) pomimo najbardziej z³owieszczych
przepowiedni i niebezpieczeñstwa burzy, pomimo wiatru, a nawet
deszczu, który niekiedy bardzo obficie pada³ a¿ do trzeciej po po³udniu, dziêki specjalnej opiece Boga zawsze by³a dobra pogoda,
która umo¿liwia³a, ¿e bez strachu wyruszano i z radoci¹ koñczono tê piêkn¹ i wzruszaj¹c¹ ceremoniê. W tym roku podmuch wiatru zdawa³ siê szanowaæ Najwy¿szego Mistrza stworzeñ i sk³ada³
czeæ Jego mocy, ucich³ na wysokoci wiec, z których zgas³a tylko jedna, chocia¿ jego porywy s³yszano na wierzcho³kach drzew.
Zreszt¹, a¿ dot¹d tylko w jednym roku zdarzy³o siê, ¿e wiece pogas³y. Bez obwieszczania cudu, niemniej za dobro dziêkujemy
Panu, któremu przypisujemy tê ³askê, my, którzy wierzymy, ¿e nic
nie dzieje siê przypadkowo, nawet najmniejsze szczegó³y zale¿¹ od
jego woli i wszystkie s¹ kierowane przez Opatrznoæ.
24 czerwca: mieræ Césara Vicaryego. Jego pogrzeb
[57: strona napisana w 1821 roku] Niekompletne, brakuj¹ce
notatki, które mog³em zebraæ w tym dniu przedwczesnej mierci
Césara Vicary’ego, którego pochwa³ê napisa³em na stronie [67,
napisane przed 1821 rokiem] tej ksiêgi, do tego, co powiedzia³em,
nie dodam ju¿ nic wiêcej. Zwrócê jedynie uwagê, ¿e notatki sporz¹dzone przez jednego z cz³onków Stowarzyszenia wspominaj¹,
¿e to drogie dziecko by³o przedmiotem ¿alu, i odwa¿ê siê powiedzieæ, szacunku, nie tylko ze strony naszego bardzo drogiego Dyrektora i Stowarzyszenia, ale wszystkich osób, które go zna³y. Po
jego mierci wszyscy chcieli mieæ co, co do niego nale¿a³o.
W notatkach dodano, ¿e rada jednog³onie zdecydowa³a o definitywnym przyjêciu chorego dziecka, które by³o jedynie probantem,
czego te¿ dokona³ Dyrektor na ³o¿u mierci na kilka dni, zanim wyzion¹³ ducha, zanim udzielono mu wiêtego wiatyku, który móg³
przyj¹æ jedynie dziêki uwadze i trosce Dyrektora, który skorzysta³
z jedynej chwili przytomnoci, po której przesta³ mówiæ, chocia¿
jeszcze mia³ wiadomoæ. Dyrektor towarzyszy³ mu a¿ do ostatniej
chwili i opuci³ go dopiero po tym, jak zamkn¹³ mu oczy. Cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy ci¹gle opiekowali siê nim w czasie
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choroby, nie opucili go po jego mierci; pojawili siê przy jego
trumnie, aby siê modliæ a¿ do chwili jego pogrzebu. Cz³onkowie
Stowarzyszenia zgromadzili siê na dwiêk dzwonu kocio³a Misji
i wszyscy udali siê do domu zmar³ego, którego zgodnie ze zwyczajem nieli jego wspó³bracia. Dyrektor w d³ugim p³aszczu szed³
za trumn¹, na czele Stowarzyszenia, którego cz³onkowie szli dwójkami za cia³em. Kiedy zosta³ z³o¿ony w grobie, kiedy parafianie
odeszli, pobo¿nie odmówilimy De profundis i Dyrektor wyg³osi³
krótkie, pasuj¹ce do okolicznoci przemówienie. Nastêpnie udalimy siê do kaplicy, aby tam, zgodnie ze zwyczajem, odmówiæ oficjum. W pierwszym wolnym dniu odprawiono nabo¿eñstwo, na
które zostali zaproszeni jego rodzice (zobaczcie strona [67]) [ ]
6 lipca: Pierwsza Komunia wiêta panów Bouviera i Honorata
[58] Panowie Joseph A. Bouvier i Joseph Melchior Honorat
przyst¹pili do Pierwszej Komunii wiêtej. wiêtowali j¹ kilka dni
wczeniej od zbiorowej komunii swych m³odych wspó³braci ze
wzglêdu na zbli¿aj¹c¹ siê podró¿ Ksiêdza Dyrektora, u którego siê
wyspowiadali60.
13 lipca: Pierwsza Komunia wiêta 21 innych
Ta zbiorowa Pierwsza Komunia wiêta odby³a siê dzisiaj.
Ksi¹dz Dyrektor wyjecha³ do Pary¿a, odprawia³ j¹ ksi¹dz Maunier,
kap³an Misji, który mia³ kierowaæ Stowarzyszeniem pod nieobecnoæ jego superiora. Zgodnie ze zwyczajem, trzy dni przed komuni¹ odby³y siê rekolekcje [ ]
1 listopada: mieræ Fortunéa Salliera. Jego pogrzeb. Jego pochwa³a
mieræ [osiemnastoletniego] Fortunéa Salliera. Wartoæ tego
m³odego cz³owieka nie by³a dostatecznie znana. Poczuwam siê do
60
To pierwszy raz, kiedy ojciec de Mazenod w Dzienniku mówi o spowiedzi. To
znaczy, ¿e 21 innych cz³onków Stowarzyszenia, którzy przyst¹pili do komunii 13 lipca,
nie spowiadali siê u niego. Ojciec de Mazenod wyjecha³ wówczas do Pary¿a, gdzie mia³
nadzieje otrzymaæ rz¹dkowe uznanie Misjonarzy Prowansji. W stolicy przebywa³ od lipca do listopada 1817 roku.
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obowi¹zku, aby daæ o nim wiadectwo, na które s³usznie zas³u¿y³.
Gdybym móg³, chwal¹c zmar³ego, obmówiæ nieco ¿yj¹cych, z ³atwoci¹ móg³bym dowieæ, ¿e mia³ wiêcej zas³ug ni¿ inna osoba,
aby nieustannie wzrastaæ w cnocie i byæ bardzo cnotliwym a¿ do
ostatniego tchnienia. Zawsze czyni³em zabiegi, aby wzbudziæ zaufanie tych m³odych ludzi i skierowaæ ich ku dobru. Ile razy zdarzy³o siê, ¿e byli na moim utrzymaniu. Sallier tylko dziêki jego
dobrej woli i pragnieniu dobra musia³ wyci¹gn¹æ korzyæ z przynale¿noci do Stowarzyszenia i za przewodnika mieæ kap³ana, który pierwsze lata swojej pos³ugi powiêci³ wy³¹cznie uwiêceniu
m³odzie¿y. W ogóle go nie zna³em, by³ w kolegium, i nie wiem,
czy podejmowano tam wielkie starania, aby wzbudziæ w nim cnotê
pobo¿noci. Spowiednikiem m³odych by³ ksi¹dz Milliard. Bóg zna
starania, jakie podejmowa³! Sallier mia³ szczêcie zrozumieæ, ¿e
ten lekkomylny cz³owiek nie by³ dla niego; dziêki w³asnej inicjatywie podj¹³ postanowienie, aby u Dyrektora Stowarzyszenia szukaæ pomocy, której ten bezmylny Milliard nie by³ stanie dostarczyæ jego duszy. Pod pretekstem niezobowi¹zuj¹cego wyjcia uda³
siê do mnie i bez wykrêtów otworzy³ przede mn¹ swoje serce,
przedstawiaj¹c mi zamiar, ¿e chcia³by spowiadaæ siê u mnie. Zdziwienie równa³o siê z moim podziwem, widz¹c prostodusznoæ [59]
w tym m³odym cz³owieku i niewinnoæ, któr¹ potrafi³ zachowaæ
poród tylu niebezpieczeñstw, pozbawiony wszelkich pomocy. Odt¹d widzia³em go jako wybranego, nie wierz¹c jednak, ¿e tak szybko posi¹dzie Królestwo, które przygotowa³ dla niego Ojciec w niebie. Niemia³y i na pozór zimny, by³ bardzo sta³y w swoich
postanowieniach, a jego wiernoæ praktykom religijnym i jego pozycja pozwoli³y mu, ¿e osta³ siê w najciê¿szych dowiadczeniach.
Nadal, aby powiedzieæ w ten sposób, ukradkiem na mnie spogl¹da³ przez ca³y czas swojego pobytu w Aix. Zamieszkawszy w Pary¿u we wspania³ym internacie, jeszcze bardziej umocni³ siê w dobrych pogl¹dach, które o wiele bardziej ni¿ ja wzbudzi³a w nim
³aska. By³ wzorem cnót u ksiêdza Liautarda, tak jak by³ nim
w kolegium w Aix. Ten dowiadczony mistrz, sprawiedliwy znawca zas³ug przy wielu okazjach dawa³ o tym wiadectwo61, trzeba
61
Emile Dedons w latach 1805-1806 uczy³ siê u pana Liautarda, w kolegium wiêtego Stanis³awa, 30, rue N.-D. des Champs na przedmieciach St-Germain. Zob. list
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by³o mieæ wiele cnót, aby byæ zauwa¿onym w domu, gdzie praktykuje je wielu uczniów. Tam zachorowa³, a Pan wyrwa³ go z side³
mierci tylko po to, aby kilka miesiêcy póniej móg³ umrzeæ na
³onie swojej rodziny. Po powrocie do Aix z ³atwoci¹ mo¿na by³o
zdaæ sobie sprawê, ¿e nie zosta³ uzdrowiony. G³êbia smutku, którego nie móg³ siê pozbyæ, pokazywa³a oczom wewnêtrzny ból, który skrycie go niszczy³. Jego rodzice, którzy serdecznie go kochali,
martwili siê, ¿e nie potrafi¹ dostarczyæ mu lekarstwa. Traktuj¹c
skutek jako przyczynê, za wszelk¹ cenê usi³owali go zabawiaæ,
a ich czu³oæ w krytycznym po³o¿eniu posuwa³a siê a¿ do propozycji wspólnego pójcia na przedstawienie w nadziei, aby go nieco
rozweseliæ. To wówczas z ca³¹ si³¹ ujawni³a siê jego pobo¿noæ.
A¿ do tej chwili uprzejmy na wszelk¹ okazywan¹ mu oglêdnoæ,
zdecydowanie przeciwstawi³ siê propozycji, która s³usznie zaalarmowa³a sumienie, i dziêki swej sta³oci mia³ nadziejê, ¿e jeszcze
wyzdrowieje, bez wzglêdu na jakiekolwiek usilne proby, jakie
mo¿na by³o kierowaæ ku niemu w tym wzglêdzie. Nie wiem zbyt
dobrze, dlaczego mnie przypisano tê wytrzyma³oæ, którego zas³uga ca³kowicie nale¿a³a do tego m³odego cz³owieka, maj¹cego ju¿
osiemnacie lat i zdolnego, aby sam z siebie powzi¹æ tak szlachetn¹ decyzjê. Przejêci tym fa³szywym przekonaniem chcielimy, aby
zaufa³ kilku doradcom, co uwa¿alimy za ³atwiejsze, ale nie uda³o
siê nam lepiej odsun¹æ go od wiernego przyjaciela, którego intencje, dla dobra jego duszy, zna³ zbyt dobrze i chcia³ zachowaæ od
mierci. Drogie dziecko! Dlaczego twoja nadzieja wprowadzi³a ciê
w b³¹d. Nadal patrzy³ na mnie tak, jakbym by³ w Aix, ale by³em
zmuszony go opuciæ, aby udaæ siê do Pary¿a, gdzie wzywa³y mnie
bardzo wa¿ne sprawy, mój biedny Fortuné odszed³ w miêdzyczasie, prawie nagle, nawet nie by³o czasu, aby go zaopatrzyæ na
mieræ. Najprawdopodobniej nie zosta³by pozbawiony tej pociechy,
gdybym by³ na miejscu. Niemniej jednak nie odczuwam najmniejszego [60] niepokoju, wiedz¹c, ¿e mam bezgrzeszne ¿ycie, sk¹din¹d kilka dni wczeniej wyspowiada³ siê u kap³ana, którego wyEugeniusza do Emilea Dedonsa z 20 marca 1806 roku. W czasie seminarium Eugeniusz
wielokrotnie odwiedza pana Liautarda, zob. listy do matki z 23 lutego i 11 maja 1810
roku, z 31 maja 1811 roku. 26 lipca 1817 roku Za³o¿yciel napisa³ do ojca Tempiera, ¿e
wieczorn¹ oracjê odprawi w kaplicy kolegium. Zob. EO I, t. 6, s. 31.
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bra³, aby go prowadzi³ podczas mojej nieobecnoci. Nie miejmy
w¹tpliwoci w tym wzglêdzie, mamy kolejnego orêdownika w niebie. Stowarzyszenie w zwyczajowy sposób odda³o mu ostatni¹ pos³ugê. Nabo¿eñstwo mog³o odbyæ siê dopiero 27 listopada, ale nie
czekalimy na tê odleg³¹ datê, aby odprawiæ modlitwy, wiemy bowiem, ¿e poza odpustami i komuniami przepisanymi przez regulamin Stowarzyszenie w chwili mierci ka¿dego ze swoich cz³onków
odprawi szeæ mszy.
17 grudnia: mieræ Victora Bertona
mieæ postulanta Victora Antoinea Bertona. Koniec ¿ycia tego
dziecka by³ bardzo buduj¹cy. Umiera³, wypowiadaj¹c te s³owa antyfony maryjnej: Et Iesum benedictum… post hoc exilium ostende.
Skoro nie zosta³ jeszcze przyjêty, na pogrzebie byli tylko postulanci i probanci. Gdy chodzi o inne sprawy, Stowarzyszenie wywiadczy³o mu wszystko jak w przypadku tych umieraj¹cych w jego szeregach.
21 grudnia
Brak miejsca zmusza mnie do zmieszczenia na pó³ strony tego,
co zosta³o jeszcze napisane a¿ do 18 czerwca: wydalenie rzebiarza pana Martina; przyjêcie w charakterze probantów do pierwszej
sekcji panów Massé i Alexisa. Panowie Suzanne62, Décard, Senchon, Serpolet definitywnie przyjêci do pierwszej sekcji. Panowie
Bonnet syn i Leydet do drugiej sekcji itd. [ ] Notatki wskazuj¹,
¿e wiêta Bo¿ego Narodzenia obchodzono z wielk¹ gorliwoci¹
i prawie wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia mieli szczêcie przyj¹æ komuniê w czasie pasterki, podczas której przyjêci panowie
odmówili akt konsekracji. 26 zgodnie ze zwyczajem dokonano nominacji dygnitarzy […].

62
[Marius] Marie Jacques Antoine Suzanne (1799-1829) 14 padziernika 1816
roku wst¹pi³ do domu Misji, w dniach od 21-25 grudnia 1817 roku zosta³ przyjêty do
Stowarzyszenia M³odzie¿y. 1 listopada 1818 roku z³o¿y³ oblacjê, zmar³ 31 stycznia 1829
roku.
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1818
29 stycznia
Czterdziestoomiogodzinna adoracja odprawiona bardzo dok³adnie przez cz³onków Stowarzyszenia na dwóch klêcznikach
w chórze.
4 stycznia
B³ogos³awieñstwo popio³u poprzedzone katechez¹ i odmówieniem siedmiu psalmów pokutnych w Stowarzyszeniu.
15 marca
B³ogos³awieñstwo palm. Procesja na plac Karmelitañski.
Cz³onkowie Stowarzyszenia pilnie uczestniczyli w nabo¿eñstwach
Wielkiego Tygodnia. Wielki Czwartek. Mandatum. Wyjanimy to
w rubryce w innym roku.
26 marca
Przyby³ biskup z Digne, aby w kociele Misji odprawiæ mszê
i udzieliæ bierzmowania wielu cz³onkom Stowarzyszenia, którzy
zostali do niego przygotowani zgodnie z naszymi zwyczajami.
18 czerwca: kontynuacja Dziennika63
[61] Moje obowi¹zki uniemo¿liwi³y mi kontynuowanie Dziennika, wiêkszoæ interesuj¹cych faktów dla Stowarzyszenia zosta³a
zebrana przez osobê, a ta przerwa czêsto sprawia k³opot, kiedy trzeba podj¹æ kilka decyzji lub odwo³aæ siê do tego, co siê wydarzy³o
itd. Cz³onkowie Stowarzyszenia wypowiedzieli siê, ¿e by³oby dobrze kontynuowaæ, aby powiedzieæ w ten sposób, historiê Stowarzyszenia, oraz ¿e czuliby siê obra¿eni, gdyby nie utrwalono na
63
Ojciec de Mazenod na marginesie pisze: To zosta³o napisane przed tym, co jest
wczeniej, to znaczy przed stronami [45-61]: 4 lipca 1816-26 marca 1818.
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pimie godnych zapamiêtania wydarzeñ, buduj¹cych faktów, które
mog¹ s³u¿yæ za przyk³ad i byæ motywem do trwania w dobrym.
Rada nadzwyczajna: przyjêcie [wielu cz³onków]
18 czerwca w sali codziennych zebrañ zgromadzi³a siê nadzwyczajna rada Stowarzyszenia […] Po Veni Sancte Ksi¹dz Dyrektor przedstawi³ potrzeby jednego z cz³onków Stowarzyszenia i dyskutowano nad przyznaniem mu czasowej pomocy, która
pochodzi³aby z dobrowolnych sk³adek cz³onków pierwszej sekcji
Stowarzyszenia. Nastêpnie panowie zelatorzy przedstawili panów
Dalmasa juniora, Carrona64, Assenata, Boyera i Henricy’ego, aby
przyj¹æ ich jako probantów. Od³o¿ono przyjêcie panów Michela
i Salliera — ten ostatni na czas nie przed³o¿y³ swojej proby. Odsuniêto tak¿e pana Mouansa z powodu niedope³nienia formalnoci.
Inni zostali przyjêci w tym charakterze. Pan Gasq, zelator pierwszej sekcji, przedstawi³ tych, którzy mieli zostaæ przyjêci: panów
Alexisa, Dalmasa ojca, Masseta, Journu i panów Auberta kap³ana65
i Moreau diakona66. Stowarzyszenie wszystkich ich przyjê³o w tej
randze. Pan Marcou, zelator drugiej sekcji, przedstawi³ panów, którzy mieli zostaæ przyjêci: Grasa, Guineta, Bouteuila seniora i Bouteuila juniora. Rada zatwierdzi³a tak¿e i to przedstawienie.
Wydalenie [wielu cz³onków ]
21 czerwca: wiêto wiêtego Alojzego Gonzagi
[62] Dzisiaj wiêto wiêtego Alojzego Gonzagi, patrona Stowarzyszenia. O 6.30 zgromadzilimy siê w chórze, który s³u¿y nam
64
Antoine Gabriel Marie Carron (1804-1824), od 16 lutego 1817 roku postulant
w Stowarzyszeniu M³odzie¿y, 1 marca 1818 roku wst¹pi³ do domu Misji, ob³óczyny
2 padziernika 1819 roku, wyst¹pi³ w 1822 roku.
65
Marius Victor Jacques Claude Aubert by³ kap³anem, który wyst¹pi³ od Ojców
Rekolekcji. 18 czerwca 1818 roku zosta³ przyjêty do Stowarzyszenia M³odzie¿y. Z Misjonarzami Prowansji pozosta³ w latach 1818-1819.
66
Noël François Moreau (1794-1846) 22 kwietnia 1818 roku wst¹pi³ do nowicjatu
Misjonarzy Prowansji, 21 czerwca zosta³ przyjêty jako cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y. 19 wrzenia 1818 roku wywiêcony na kap³ana, oblacjê z³o¿y³ 1 listopada tego samego roku.
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za kaplicê, aby zgodnie ze zwyczajem odmówiæ matutinum i jutrzniê o Najwiêtszej Maryi Pannie. Bezporednio potem Ksi¹dz
Dyrektor zda³ relacjê ze spotkania rady, które odby³o siê 18. Nastêpnie postulanci, którzy zostali przyjêci, aby zostaæ probantami,
przez panów zelatorów i w towarzystwie wiceprefekta i pierwszego radnego zostali zaprowadzeni do stóp o³tarza. Prefekt by³ nieobecny. Nowi probanci, klêcz¹c na stopniach o³tarza, na g³os odczytali akt ofiarowania Najwiêtszej Maryi Pannie, który
rozpoczyna siê s³owami: wiêta Maryjo, Bogarodzico i Dziewico
zachowana itd. Po odmówieniu aktu wiceprefekt w towarzystwie
jednego zelatora pe³ni¹cego funkcjê mistrza ceremonii powróci³ na
swoje miejsce, podczas gdy Ksi¹dz Dyrektor na przemian z wszystkimi cz³onkami Stowarzyszenia, którzy klêczeli, piewali Sub tuum
praesidium itd. Chórzyci odmówili werset: Custodi nos Domine ut
pupillam oculi itd., a wiceprefekt ze swojego miejsca odmówi³
modlitwê Deus qui in cruce moriens itd. Nastêpnie zelatorzy zaprowadzili probantów na przeznaczone dla nich miejsca poród
tych z tej grupy. Pierwszy radny w towarzystwie zelatora przyszed³,
aby zaj¹æ swoje miejsce. Po zakoñczeniu obrzêdów przyjêcia
Ksi¹dz Dyrektor, który podczas obrzêdu nie opuci³ zajmowanego
w g³êbi chóru miejsca, uda³ siê do stopni o³tarza, sk¹d przemówi³
do ca³ego Stowarzyszenia, aby uwypukliæ to, co by³o wzruszaj¹ce
podczas w³anie zakoñczonego obrzêdu, jaki mia³ miejsce, aby ich
przygotowaæ na jeszcze bardziej wzruszaj¹cy, który niebawem mia³
nast¹piæ. Byæ mo¿e nigdy Stowarzyszenie nie ukaza³o wspania³ego zachowania, wszystkie rzêdy by³y zape³nione, g³êboka cisza,
pe³na szacunku postawa, skupienie oraz wyciszenie zapowiada³y
nadejcie wa¿nego momentu czekania na wa¿ne wydarzenie. Zelatorzy przyprowadzili do o³tarza dziewiêciu probantów, którzy zostali przyjêci na radzie z 18 czerwca, aby ostatecznie zostaæ przyjêci jako cz³onkowie Stowarzyszenia, uklêknêli w niewielkiej
odleg³oci [63] od stopni, ka¿dy z zapalon¹ wiec¹ w rêku. Wiceprefekt i pierwszy radny stali przy nich bez wiec, za nimi równie¿
bez wiec zelatorzy. Wówczas Dyrektor, ubrany w kom¿ê i stu³ê,
uklêkn¹³ na stopniach o³tarza i zaintonowa³ hymn Veni Creator,
który spokojnie i z wielk¹ gorliwoci¹ piewali wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia. Po odmówieniu modlitwy powsta³ zarówno
Ksi¹dz Dyrektor, jak i cz³onkowie Stowarzyszenia. Wiceprefekt
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i pierwszy radny usiedli blisko o³tarza, wybrani pozostali na klêczkach, maj¹c przy sobie stoj¹cych zelatorów. Gdy wszyscy byli na
swoich miejscach, ksi¹dz wieceprefekt wsta³, podszed³ do Ksiêdza
Dyrektora i przedstawi³ mu kandydatów, wymieniaj¹c ka¿dego
z imienia i nazwiska. Ksi¹dz Dyrektor od o³tarza wyg³osi³ przemówienie, które zdawa³o siê wywrzeæ najwiêksze wra¿enie na wszystkich uczestnikach, tak bardzo dobrze byli dysponowani. Zakoñczy³
odnowieniem przyrzeczeñ chrzcielnych kandydatów, zgodnie
z tym, co nakazuje obrzêd przyjêcia; wszyscy, s³ysz¹c, jak odpowiadali na piêæ pytañ zadanych w tej chwili przez Dyrektora, mogli siê przekonaæ, ¿e w tym dniu w ogóle nie zwlekali, aby im dochowaæ wiernoci. Tê uwagê poczyni³ Dyrektor, zabieraj¹c
ponownie g³os, zapowiadaj¹c najszczêliwsz¹ przysz³oæ odnonie
do postêpowania tych przyk³adnych kandydatów, którzy bêd¹ pociech¹ Stowarzyszenia, które wszystkiego spodziewa siê po ich
gorliwoci. Nic nie mog³o opóniæ chwili ich przyjêcia, Ksi¹dz
Dyrektor nad kandydatami odmówi³ przepisane modlitwy, pob³ogos³awi³ ich, czyni¹c nad nimi znak krzy¿a, kropi¹c ich wod¹ wiêcon¹, aby podkreliæ bratersk¹ mi³oæ, jaka winna królowaæ pomiêdzy wszystkimi cz³onkami tego wybranego Stowarzyszenia,
ka¿demu po kolei przekaza³ znak pokoju, wypowiadaj¹c s³owa:
Pax tecum, na które oni odpowiedzieli: et cum spiritu tuo. Zelatorzy odprowadzili wiceprefekta i pierwszego radnego na ich miejsca, a nowo przyjêtych cz³onków [64] na miejsca, jakie mieli zajmowaæ poród przyjêtych, do których oficjalnie zostali w³anie
przyjêci. Nie mo¿na sobie wyobraziæ wra¿enia, jakie zrobi³a ta
wspania³a i poruszaj¹ca ceremonia, nie bêdê nawet próbowa³ opisaæ, ³atwiej jest bowiem to odczuæ ni¿ wyraziæ. Gdy ka¿dy by³ ju¿
na swoim miejscu, rozpoczê³a siê suma. Odprawi³ j¹ Ksi¹dz Dyrektor, któremu asystowa³ diakon i subdiakon, przy wewnêtrznym
o³tarzu, na którym ustawiono relikwie wiêtego Alojzego Gonzagi.
Prawie wszyscy przyst¹pili do komunii, chocia¿ ka¿dy móg³ zdecydowaæ, czy j¹ przyj¹æ, czy te¿ nie, to tak¿e w tym momencie
nale¿a³oby namalowaæ to wszystko, co by³o buduj¹ce, zachwycaj¹ce, ten widok godny Anio³ów, którzy powinni dr¿eæ z radoci, tak
niesamowite by³o skupienie i skromnoæ, duch wiary, które o¿ywia³y, i przy wiêtym o³tarzu towarzyszy³y wszystkim gorliwym chrzecijanom, godnym porównania z pierwszymi wierz¹cymi, których
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cnoty tak doskonale naladowali. Nigdy nie widzia³em niczego
podobnego, muszê to powiedzieæ, nawet w seminarium.
Po mszy na o³tarzu zosta³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament,
zapiewano Te Deum wraz z wersetem Benedicamus itd. oraz modlitw¹ Pro gratiarum actione. Nowo przyjêci w towarzystwie zelatorów zajêli miejsca przed o³tarzem, bezporednio za kap³anami.
W rêku trzymali wiece. Po Te Deum zapiewano Pangue lingua
itd., a w chwili, gdy Ksi¹dz Dyrektor wzi¹³ do r¹k Najwiêtszy Sakrament, aby udzieliæ b³ogos³awieñstwa, podczas gdy nasz Pan Jezus Chrystus kierowa³ swe spojrzenie na tê wybran¹ rodzinê, tak
drog¹ Jego Sercu, nowo przyjêci, maj¹c w rêku wiece, odmówili
na g³os akt powiêcenia, poprzez który oddali siê Jemu, uznaj¹c Go
za Boga, Zbawiciela, Najwy¿szego W³adcê, Pana i Mistrza, uroczycie zapewniaj¹c, ¿e przez ca³e swe ¿ycie zechc¹ byæ Jego wiernymi s³ugami. Co za wspania³a chwila! Trzeba by byæ bezdusznym,
aby pozostaæ obojêtnym. Oby to wspania³e przyjêcie nigdy nie zosta³o zapomniane. Amen. Amen.
25 czerwca: rocznica mierci Césara Vicaryego. Mowa pochwalna
[65] Rocznica przedwczesnej mierci Josepha Louisa Césara
Vicary’ego, m³odego cz³onka Stowarzyszenia, który zmar³ 24 czerwca poprzedniego roku w wieku trzynastu lat. Wspomnienie cnót
tego doskona³ego dziecka nadal jest ¿ywe poród nas i dopóki cnota bêdzie nam droga, dopóty bêdziemy lubili wspominaæ przyk³ady, których nie zaprzesta³ nam dawaæ pomimo swojego m³odego
wieku. Nale¿a³ do niewielkiej liczby wybranych, o których mówi
Pismo wiête, i s³usznie mo¿na by powiedzieæ o nim to, o czym
czytamy w Ksiêdze M¹droci, ¿e mia³ pe³n¹ dobroci duszê: sortitus sum animam bonam. W rzeczywistoci nigdy nie widziano
u niego najmniejszego ladu z³oliwoci. Nigdy nie zmienia³a siê
jego sta³a ³agodnoæ, tak samo ci¹gle by³ lubiany przez wszystkich
kolegów, którzy podziwiali w nim mi³e po³¹czenie najpiêkniejszych
cnót z najprzyjemniejszymi zaletami. Cenili go tak¿e jego nauczyciele, poniewa¿ ci¹gle przyk³ada³ siê do dobrego wywi¹zywania siê
ze wszystkich swoich obowi¹zków, co mu siê udawa³o, a Pan da³
mu bardzo dobry os¹d i wiele zdolnoci. Có¿ powiem o jego po-
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bo¿noci! Wykracza³a poza jego wiek. Upodobanie, jakie mia³
wobec niej, sprawia³o, ¿e praktyki pobo¿ne Stowarzyszenia uwa¿a³ za zbyt krótkie. Szczególnie lubi³ je przed³u¿aæ i nigdy nie by³
szczêliwszy, jak wówczas, gdy sprytnie rozmowê sprowadza³ na
jaki buduj¹cy temat. Wówczas jasno widziano, ¿e by³ w swoim
¿ywiole, i gdyby nie mówi³ do Dyrektora, to w ogólne nie przestawa³by zadawaæ pytañ, które nastêpowa³y szybko jedne po drugim,
do tego stopnia by³ ¿¹dny, aby nape³niæ swój umys³ i swoj¹ duszê
buduj¹cymi sprawami. Domylcie siê sami, jak z podobnym nastawieniem to b³ogos³awione dziecko przygotowa³o siê do Pierwszej
Komunii wiêtej. W rêku mam jedynie postanowienia, które powzi¹³ w tej godnej pamiêci chwili, a które spisa³ zgodnie ze wskazówkami, jakich mu udzieli³em, w nich ujrzelibymy wszystko,
czego ³aska dokona³a w tak piêknej duszy, oraz jego wiernoæ [66]
odpowiadaj¹c¹ ¿arliwoci nieba. Duch wiêty te szczêliwe dyspozycje szybko jeszcze udoskonali³ obfitoci¹ swoich darów, jakich
udzieli³ mu w sakramencie bierzmowania, który to m³ode dziecko
przyjê³o z podziwu godnym uczuciem pobo¿noci, nawet poród
swoich wspó³towarzyszy, którzy podczas tego spotkania odznaczali siê szczególn¹ pobo¿noci¹. Mog³em to zauwa¿yæ w czasie trzydniowych rekolekcji, które mamy zwyczaj odprawiaæ w naszym
domu dla kandydatów do bierzmowania. Bóg wie wszystko, co my
ju¿ przeczuwamy w przysz³oci! Ale niestety! Doszlimy do chwili, gdy go stracilimy, niespodziewanie zosta³ nam zabrany w kwiecie swego wieku, poród wszystkich piêknych nadziei, pomimo
naszych prób, których nie przestalimy kierowaæ o jego zachowanie, jak tylko zostalimy poinformowani o gro¿¹cym mu niebezpieczeñstwie. Bóg pozosta³ na nie g³uchy, aby wczeniej cnotami
uwieñczyæ swojego wiernego s³ugê i zachowaæ go od wszelkich
niebezpieczeñstw, powo³uj¹c go na swoje niebiañskie ³ono. Choroba, która nam zabra³a nasze dziecko, trwa³a
dni i by³a doæ bolesna, aby mu dostarczyæ rodka, aby jeszcze bardziej siê oczyciæ
w najtrudniejszych cnotach cierpliwoci, uleg³oci, zgody z wol¹
bo¿¹ itp. Nie opuszcza³em, aby powiedzieæ w ten sposób, wezg³owia jego ³ó¿ka, czerpa³em pociechê, aby przez moj¹ obecnoæ z³agodziæ strach tych ostatnich chwil tak trudnych dla natury. Piek¹ce
boleci, jakich doznawa³, wydobywa³y z niego mimowolne wzdychania, które stara³ siê ograniczaæ i t³umiæ, gdy mówi³em mu
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o Bogu. Jeli na chwilê przestawa³em, z obawy, aby go nie mêczyæ,
nie maj¹c ju¿ niczego innego poza swoimi oczyma, odwraca³ siê
w moj¹ stronê, a¿ znów nie rozpocz¹³em podsuwaæ mu uczuæ odpowiednich do jego op³akanego stanu, które jego spragniona zas³ug
dusza z przyjemnoci¹ przyjmowa³a. Nie przesadzam, czujê, ¿e
wykraczam ponad rzeczywistoæ [67], powo³ujê siê na wszystkich,
którzy jak ja byli tego wiadkami. Wreszcie nadesz³a ostatnia chwila, ³agodnie w moich ramionach odda³ ducha, otoczony wieloma
cz³onkami Stowarzyszenia, których pobo¿noæ i mi³oæ zgromadzi³a przy jego ³o¿u mierci, którzy razem g³ono zawo³ali: szczêliwy sprawiedliwy, który umiera w pokoju Pana. Rozwodz¹c siê
jeszcze, co te¿ czyniê, nad ¿yciem Vicary’ego, uzna³em, ¿e przynajmniej mam do spe³nienia jeden obowi¹zek mniej zarówno wobec zmar³ego, jak i cz³onków Stowarzyszenia, którzy go prze¿yli
i powinni przej¹æ jego cnoty. W tej samej chwili uwolniony od bólu
i powiem, prawie, ¿e zadowolony z mojej wdziêcznoci, nie mogê
bowiem ukrywaæ, ¿e ten m³ody cz³owiek tak w³aciwie potrafi³ doceniæ korzyci, jakie znalaz³ w Stowarzyszeniu, ¿e mia³ wobec
mnie synowsk¹ mi³oæ, która z dzieciêc¹ prostot¹ przypomina³a mu
jego w³asnych rodziców, którzy mi go oddali, a mnie kocha³ tak
samo jak ich. To uczucie wzbudza pochwa³ê dla jego cnoty, poniewa¿ mog³a w nim zrodziæ siê tylko z mi³oci, jak¹ ¿ywi³ do pobo¿noci, oraz s¹dzi³, ¿e musi j¹ posiadaæ z powodu starañ, jakie podejmowa³em, aby wzbudziæ w nim jej smak. Gdybym nie obawia³
siê, ¿e zbytnio siê rozwodzê, przytoczy³bym w tym miejscu kilka
szczegó³ów, które dowiod³yby, jak bardzo by³ przywi¹zany do Stowarzyszenia. Poród tych, których uwa¿am za jego rodziców, którzy cieszyli siê, ¿e mi go oddali, wybra³bym dwóch: jego ojciec
i matka spieszyli siê, aby przyjæ i spacerowaæ wraz z nim, ale
dziecko, chocia¿ bardzo czule kocha³o swoich rodziców, grzecznie
im odpowiedzia³o, ¿e lepiej jest dla niego spêdzaæ czas w Stowarzyszeniu. Kiedy by³em na misjach, pot³uczono dzwon, i postanowili kupiæ nowy, zanim wrócê, aby mi oszczêdziæ zmartwieñ, które jak przypuszczali, wzbudzi³by we mnie ten incydent, ale te
wydatki by³y ponad nasze mo¿liwoci i porzucilimy ten projekt.
Vicary nie chcia³ zbyt wczenie siê poddaæ, umówi³ siê wraz z jedn¹ ze swoich ciotek, aby zorganizowaæ loteriê, na tyle, aby móc j¹
zorganizowaæ samemu, gdyby mia³ szczêcie wygraæ. Czujê, ¿e
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niewystarczaj¹co powiedzia³em o jego mi³oci do Boga, o jego szacunku dla miejsca wiêtego, o jego zaanga¿owaniu, aby wype³niæ
wszystkie obowi¹zki dobrego cz³onka Stowarzyszenia, czu³ej [68]
pobo¿noci, jak¹ mia³ wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa
w Najwiêtszym Sakramencie, o wiêtych pragnieniach, które
w swoim sercu podsyca³ wobec Najwiêtszej Eucharystii, któr¹
mia³ szczêcie przyjmowaæ w ka¿d¹ niedzielê i wiêta, ale ze smutkiem trzeba by³o postawiæ granice, nie mogê ich przekraczaæ. ¯yczenie, jakie formu³ujê, koñcz¹c pisanie tych linijek, jest takie, aby
Pan tym samym duchem natchn¹³ wszystkich cz³onków Stowarzyszenia, który nieustannie go o¿ywia³, jak ¿y³ oraz, niech nigdy nie
zapominaj¹, ¿e bêd¹ mogli siê chlubiæ, i¿ umr¹ tak samo wi¹tobliwie jak on, ¿yj¹c tak, jak on ¿y³.
Modlitwy za Vicaryego
Dzisiaj, 25 czerwca, Stowarzyszenie zebra³o siê o 6.30 rano,
aby odmówiæ oficjum za zmar³ych, które poprzedzi³o nabo¿eñstwo
w rocznicê mierci zmar³ego J.L.C. Vicary’ego. Na oficjum, które
w kaplicy Stowarzyszenia odprawi³ Ksi¹dz Dyrektor, zaproszono
ojca i matkê zmar³ego. O³tarz by³ ubrany na czarno, a na rodku
chóru sta³ katafalk.
6 sierpnia: wydalenie Casimira Verneta i Augustina Pontiera
Rada Stowarzyszenia zebra³a siê na sprawozdanie finansowe
oraz na dyskusjê o wielu sprawach. Panowie zelatorzy uznali, ¿e
niektórzy cz³onkowie, którzy od pewnego czas byli nieobecni, zas³uguj¹, aby rada zajê³a siê ich bardzo ma³o buduj¹cym zachowaniem. Postanowiono, aby zostali usuniêci lub przynajmniej wykreleni z katalogu. Ostatecznie uznano, ¿e nale¿y wymazaæ
probanta Casimira Verneta i Augustina Pontiera. Pierwszy jest
dzieckiem, które pozwoli³o, aby opanowa³y je przewrotne rady,
ale wybaczyæ nie mo¿na przynajmniej tego, ¿e pomimo wszystkich zabiegów, aby przez wiele d³ugich miesiêcy sprowadziæ na
dobr¹ drogê, nie nawróci³ siê; drugie dziecko, którego postêpowanie jest o wiele bardziej karygodne, mo¿e byæ uwa¿ane za
prawdziwego apostatê od pobo¿noci i religii. Jego wiek, ma 19
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lat, jego ranga przyjêtego, zaufanie, jakie Ksi¹dz Dyrektor mu
okaza³ przez ponad dwa lata, sprawi³y, ¿e urzêdy, które powierzy³o mu Stowarzyszenie, nadzór i cenzura, któr¹ zlecono mu nad
m³odymi [69], sprawia³y, ¿e by³ w stanie przypominaæ innym
o ich obowi¹zkach, jemu samemu dostarczy³y mo¿liwoci, aby
jeszcze bardziej wpoiæ sobie ich znaczenie, wszystko zmierza do
pogorszenia jego niewybaczalnej winy i skandalicznego odstêpstwa. Zanim doszlimy do koniecznoci odstêpstwa i wykluczenia ze Stowarzyszenia tego zepsutego cz³onka, Dyrektor cierpliwie czeka³ przez ca³y rok i w tym czasie nie zaniedba³ niczego,
aby mu przypomnieæ o jego pierwszych uczuciach. Moglimy
odwo³aæ siê w tym wzglêdzie do jego czu³ej troski o jego dzieci
w Jezusie Chrystusie oraz do s³usznych i niepokoj¹cych oznak,
jakie zacz¹³ dawaæ poprzez przyjêt¹ postawê. Ale tyle trosk musia³o ponieæ pora¿kê wobec przewrotnoci zepsutego serca, poci¹gniêtego urokiem z³ych kolegów, m³odych ludzi obcych Stowarzyszeniu, od którego nie mo¿na by³o go oderwaæ. Równie¿
sporód tych wszystkich, których w ró¿nych momentach koniecznie trzeba by³o wydaliæ i wykreliæ ze Stowarzyszenia, niew¹tpliwie najbardziej winny by³ Augustin Pontier. Niech ju¿ wiêcej
o nim siê nie mówi, niech Bóg raczy zapomnieæ jego zniewagi
i oka¿e mu mi³osierdzie, tak jak my wybaczamy mu jego niewdziêcznoci i ka¿d¹ boleæ, jak¹ nam przysporzy³. Podczas tego
samego posiedzenia przyjêci zostali panowie Louis de Maisoncelle i Bouvier starszy, aby rozpocz¹æ swój postulat.
23 sierpnia: rodki surowoci przeciwko [kilku cz³onkom Stowarzyszenia]
Od pewnego czasu Stowarzyszenie bardzo siê rozwinê³o. Mi³oæ, zgodnie ze wskazówkami Aposto³a, chciano okazaæ ca³kowicie wszystkim, pozwolono wszystkim m³odym, którzy przejawiali jakie pragnienie, aby s³u¿yæ Bogu, by jako postulanci
uczestniczyli w æwiczeniach Stowarzyszenia, ale nie wszyscy
korzystali z ³ask, jakie Pan rozlewa³ tylko na otwarte dusze,
sk³onne, aby wiernie okazywaæ pos³uszeñstwo wszystkim nakazom Jego wiêtego prawa. Tak¿e Stowarzyszenie niekiedy jest
zmuszone, aby surowo potraktowaæ wielu, z którymi trudno ¿yæ,
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co s¹ niewra¿liwi na drogi ³agodnoci, z których nie chcielibymy, aby kiedykolwiek zeszli. Ale co zdo³a powstrzymaæ surowoæ, skoro w³aciwy porz¹dek zosta³by nara¿ony na szwank,
jeli zaniedbalibymy zastosowanie ich w sam¹ porê. [7] W Stowarzyszeniu jest regulamin, którego przestrzegaj¹ wszyscy, co do
niego nale¿¹. Wielokrotnie powiedzielimy, ¿e ci, którzy nie chc¹
go zachowywaæ, musz¹ odejæ. Ale¿ nie, niektórzy chcieliby ci¹gle nale¿eæ do tego Stowarzyszenia, postêpowanie wiêkszoci jego
cz³onków przynosi mu bowiem powszechne uznanie, ale nastêpnie zadaj¹ sobie niewiele trudu, aby naladowaæ ich przyk³ad
i codziennie zaniedbuj¹ najwa¿niejsze punkty regulaminu. Ten
nieporz¹dek nie pojawi³ siê wród cz³onków pierwszej sekcji,
z bardzo ma³ym wyj¹tkiem, ale jest powszechny wród dzieci.
Skoro absolutnie nie mo¿na by³o tego tolerowaæ, Dyrektor by³
zmuszony dzisiaj surowo ukaraæ panów probantów Couterona,
Reissoleta i Boyera, panów postulantów Chauveta, Josepha Michela, Isnarda, Pina i Girauda, którzy lekcewa¿¹c regulamin zabraniaj¹cy udawania siê na tego rodzaju spotkania nazywane romciragi67, w poprzedni¹ niedzielê byli nieobecni na nieszporach,
aby udaæ siê i czêæ tego wiêtego dnia spêdziæ na najbardziej
skandalicznej rozwi¹z³oci. Trzech pierwszych zosta³o wykrelonych z listy probantów, aby zejæ do rangi postulantów i ponownie poddaæ ich próbie, jak gdyby po raz pierwszy wst¹pili do Stowarzyszenia. Pozostali zostali wykreleni z katalogu postulantów
i umieszczeni poza rzêdami, przy drzwiach chóru, gdzie pozostan¹ tak d³ugo, a¿ swoim w³aciwym zachowaniem nie zas³u¿¹ na
przyjêcie, aby ponownie poddaæ ich próbie.
30 sierpnia: Pierwsza Komunia wiêta [ ]
Dzisiaj Stowarzyszenie zosta³o zbudowane i pocieszone z okazji Pierwszej Komunii wiêtej, któr¹ w jego szeregach mieli szczêcie przyj¹æ panowie Amadeusz de Barret, maj¹cy dziesiêæ lat
i pó³; François Claude Aubert, jedenacie lat i pó³; Adolphe René
Giraud i Claude Allard, dwanacie lat i pó³. Zgodnie z naszym
67
Romciragi. S³owo zdaje siê napisane w ten sposób, ale nie znajduje siê w ¿adnym s³owniku.
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zwyczajem, do tego wa¿nego wydarzenia zostali przygotowani
przez trzydniowe i najcilejsze rekolekcje odprawione w naszym
domu. Do chóru zostali zaproszeni rodzice. Najmniej nadziei budzi ten najm³odszy.
18 padziernika: Pierwsza Komunia wiêta panów Raynauda,
Baylea i Castresa [71 ]
Wydalenie postulanta Chauveta
Pan Chauvet zosta³ wydalony jako niewykazuj¹cy poprawy.
25 padziernika: bierzmowanie panów Auberta, Honorata, de
Barreta, Raynauda, Castresa, Girauda, Castellasa, Baylea,
Giberta, Descomesa, Maisoncellea, Hermittea [ ]
1 listopada: pan Leblanc zelator
Pan Marcou, zelator trzeciej sekcji, wst¹pi³ do stanu duchownego; aby go zast¹piæ, mianowany zosta³ pan Leblanc. Dzisiaj rozpocznie swoje funkcje z t¹ gorliwoci¹ i pobo¿noci¹, jak¹ odznacza siê
od tak dawna w Stowarzyszeniu, bêd¹c jednym z najbardziej przyk³adnych jego cz³onków.
Wielomiesiêczna przerwa. Nominacje na urzêdy
Nie sporz¹dzalimy notatek o tym, co siê wydarzy³o podczas
misji w Barjols, w Remollon i Eyguières68. W przerwie pomiêdzy
misj¹ w Barjols i w Remollon Stowarzyszenie zebra³o siê, aby mianowaæ swoich urzêdników [ ] [72] Stowarzyszenie, uznawszy, ¿e
³askawoæ, jak¹ okazano niektórym m³odym cz³onkom Stowarzyszenia, nie doprowadzi³a do ich poprawy, wydali³o Couterona,
Isnarda, Guiberta i François Bourgarela.
68
Misja w Barjols (8 listopada-20 grudnia 1818 roku), misja w Remollon (17 stycznia-14 lutego 1819 roku) i misja w Eyguières (14 lutego-28 marca 1819 roku)
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25 grudnia: przyjêcie do Stowarzyszenia biskupa Charlesa
Fortunéa de Mazenoda, mianowanego biskupem Marsylii
Przyjêcie panów Touche69, kap³ana, kleryka Delmasa, Anselme’a, doradcy w s¹dzie, Lecointa, studenta prawa, Christinea i Girauda. Panowie Castellas70, Mouans, Honorat, Bouvier, Michel,
Bourgarel Louis, de Barret i Sallier zostali przyjêci do stopnia probantów. Obrzêd mia³ miejsce podczas nocnego oficjum. W tê sam¹
noc Bo¿ego Narodzenia Charles Fortuné de Mazenod, mianowany
biskupem Marsylii71, chcia³, aby go przyj¹æ jako cz³onka Stowarzyszenia. Stowarzyszenie chlubi³o siê nie tylko zaszczytem, jaki
uczyni³ mu biskup, wstêpuj¹c w jego szeregi, ale tak¿e by³o zbudowane ugruntowan¹ pobo¿noci¹, jak¹ okaza³o w tej okolicznoci, która stanie siê godn¹ zapamiêtania epok¹, a jej wspomnienie
bêdzie pobudzaæ nas do gorliwoci i sprawi, ¿e dla ka¿dego z nas
Stowarzyszenie bêdzie jeszcze dro¿sze.
Przerwa
Ten, którego zobowi¹za³em do zachowania kilku notatek podczas mojej nieobecnoci, nic nie zrobi³, a moje ci¹gle zwiêkszaj¹ce siê obowi¹zki nie pozwoli³y mi na uzupe³nienie jego zaniedbania, absolutnie nie mog³em przepisaæ niczego, co dzia³o siê w 1818,
1819, 1820 a¿ do obecnego miesi¹ca — wrzenia 1821 roku72. Jedynie z nekrologu dowiedzia³em siê, ¿e 5 maja 1819 roku zmar³
Irenée Bouteuil, Paulin Castellas 5 czerwca tego samego roku,
a Paulin Bouvier 13 kwietnia 1821 roku. Po tym, jak w ksiêdze

69
Jean Joseph Touche (1794-1874) 19 wrzenia 1818 roku wywiêcony na kap³ana, do nowicjatu Misjonarzy Prowansji wst¹pi³ 8 padziernika tego samego roku. Oblacjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1819, ze Zgromadzenia wyst¹pi³ w 1832 roku.
70
Paulin Castellas (1802-1819). Nawróci³ siê podczas misji w Grans w 1816 roku.
Wst¹pi³ do Misjonarzy jako postulant. Wyjecha³ chory w 1819 roku.
71
Biskup Fortuné (1794-1840) dopiero w 1823 roku zosta³ oficjalnie mianowany
biskupem Marsylii, ale od 1817 roku, odk¹d by³a mowa o reaktywacji diecezji marsylskiej, wymieniano jego nazwisko jako mo¿liwego przysz³ego biskupa tego miasta;
w Aix, gdzie mieszka³ do 1823, nazywano go mianowanym biskupem. W latach 1817-1823 podczas pobytu w Marsylii regularnie spowiada³ w kociele Misji.
72
To, co wydarzy³o siê od 16 grudnia 1818 roku do 8 lipca 1820 roku, zosta³o
zapisane, pocz¹wszy od wrzenia 1821 roku.
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sprawozdañ, w której wszystko jest w porz¹dku chronologicznym73,
znalaz³em tylko kilka rozrzuconych faktów, powiem jedynie s³ówko o ich buduj¹cym ¿yciu oraz ich szlachetnej mierci.
26 grudnia: nominacja na urzêdy [ ]
30 grudnia: wykreleni panowie Bremond i Bayle oraz Ponsard
Martial [ ]

1819
21 lutego: panowie Carpentier, Frochot i Laboulie syn wykreleni
Rada skreli³a panów Carpentiera i Frochora z powodu ich
ma³o buduj¹cego postêpowania; ten sam los podzieli³ pan de Laboulie syn, ale ze wzglêdu na jego ojca o tej decyzji nie poinformowano ca³ego zgromadzonego Stowarzyszenia74.
13 kwietnia: sztandar dla Stowarzyszenia
Na radzie Dyrektor zwróci³ uwagê, ¿e dla Stowarzyszenia upokarzaj¹ce by³o coroczne udawanie siê do obcych, aby nam po¿yczyli sztandar. Zaproponowa³ zbieranie pieniêdzy, aby uszyæ jaki.
Rada zaakceptowa³a tê propozycjê, a tak¿e sposób podsuniêty
przez Dyrektora, aby powo³aæ fundusz, który bêdzie siê rozwija³.
Ustalono sk³adkê w wysokoci dziewiêciu franków dla tych cz³onków Stowarzyszenia, którzy mogli j¹ z³o¿yæ. Aby ta suma dla nikogo nie by³a obci¹¿eniem, podpisz¹ trzy bony w wysokoci trzech
franków, czyli w sumie dziewiêæ franków, suma do zap³aty, czyli
73
Przechowujemy tê ksiêgê Minutes des délibérations prises par les divers Conseils de la Congrégation de la Jeunesse Chrétienne dAix 1817-1837, s. 118 rêkopis. APR
DM 2 b.
74
J.B. Gustave (1800-1867) w latach 1833-1848 by³ pos³em. By³ synem E.J. Balthasara de Laboulie (1779-1856), w 1816 roku g³ówny adwokat w s¹dzie w Aix, w 1821
roku prokurator generalny, przyjaciel Eugeniusza de Mazenoda i obroñca Misjonarzy
Prowansji.
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trzy bony do zrealizowania w trzech ratach: pierwszy w przeci¹gu
miesi¹ca, drugi w ci¹gu roku, trzeci w przeci¹gu dwóch lat. Nie
odwa¿ê siê powiedzieæ, ¿e poród dobrze sytuowanych cz³onków
Stowarzyszenia, którzy wyst¹pili dwa lata i wiêcej po tym ustaleniu, jest niewielu, którzy by nic nie wp³acili.
3 maja: mieræ Irenée Bouteila
Stan wyczerpania, w jaki popad³ ten m³ody cz³owiek, s³usznie
zaniepokoi³ jego rodziców; wezwali go do Varages, jego rodzinnej
miejscowoci, gdzie umar³ po niespe³na miesi¹cu po okrutnej chorobie, która go wysuszy³a w oka mgnieniu. Dawa³ bardzo dobre
przyk³ady i przede wszystkim w ka¿dym dowiadczeniu zwraca³ na
siebie uwagê dziêki ³agodnoci i dobroci. Jego ¿ycie by³o bardzo
cnotliwe, a jego mieræ zbudowa³a wszystkich mieszkañców Varages. Czy dla jego brata Marcelina Bouteuila nie by³oby lepsze, aby
umrzeæ za niego lub w tym samym czasie. ¯y³ tak samo po chrzecijañsku jak on, jak on stroni³ od z³ego towarzystwa, tak jak on
przystêpowa³ do sakramentów. Co za ró¿nica dzisiaj! Jeden jest
w niebie, drugi zszed³ z dobrej drogi przez z³e towarzystwo, którego nie chcia³ unikaæ pomimo moich usilnych upomnieñ, trwa³
w grzechu i ¿ywi³ niewielk¹ nadziejê na swój powrót do cnoty.
20 maja: wykreleni panowie Olivier, Mottet i Miaulan
Rada wykreli³a panów Oliviera starszego, Motteta i Maiulana; na probê Dyrektora postanowiono sporz¹dziæ tabelê, do której
wpisane zosta³yby wszystkie nazwiska cz³onków Stowarzyszenia75.
5 czerwca: mieræ Paulina Castellasa. Mowa pochwalna
Ten m³ody cz³owiek bardzo roztargniony we wczesnym dzieciñstwie nawróci³ siê w wyniku misji, jak¹ wyg³osilimy w jego
rodzinnej miejscowoci — w Grans. Z uczuciami, które zwiasto75
W archiwum nie przechowujemy kompletnej listy cz³onków Stowarzyszenia.
Ojciec Józef Pielorz, zebrawszy wszystkie zapisane nazwiska w dokumentach Stowarzyszenia M³odzie¿y, sporz¹dzi³ listê oko³o 300 nazwisk. Zob. J. Pielorz, Labbé de
Mazenod et les Curés dAix, Rome 1853, t. 3, maszynopis. Ta lista obejmuj¹ca lata 1810-1822 znajduje siê w tomie 3, s. 658-696.

202

Dziennik Mazenoda

wa³y wszystko, czego ³aska potrafi³a dokonaæ w jego duszy, przyst¹pi³ do Pierwszej Komunii wiêtej. Nigdy nie os³ab³ w swoich
dobrych postanowieniach, jakie podj¹³ na ca³e swoje ¿ycie. Skrajnie [75] opuszczony przez swoj¹ matkê, kobietê pozbawion¹ rozs¹dku, sam odczu³ potrzebê, aby pracowaæ. Zdrowy naturalny rozs¹dek, którym by³ obdarzony, da³ pierwszeñstwo wolnoci, jak¹
ca³kowicie cieszy³ siê u siebie, zbawienny nacisk placówki wychowawczej; wykorzysta³ w³adzê, jak¹ jego matka zostawi³a mu nad
sob¹, aby wymóc na niej pozwolenie wst¹pienia do domu Misji,
gdzie w³aciwie zechciano przyst¹piæ do wsparcia jego woli, daj¹c
mu mo¿liwoæ nauki. Nie jestemy w stanie powiedzieæ, jak to
godne mi³oci dziecko by³o ciekawe z racji swej pobo¿noci,
otwartoci, wzglêdów na dobre cechy, które bez wysi³ku rozwija³.
Widzielimy, jak w oka mgnieniu wzrasta³ w cnocie i zaczyna³
budziæ najwiêksze nadzieje, gdy plucie krwi¹ zaniepokoi³o nas
w kwestii jego zdrowia. Udzielono mu wszelkiego rodzaju pomocy, ale nadaremno. Od tego czasu podupad³ do tego stopnia, ¿e
zabra³ nam wszelk¹ nadzieje na odzyskanie zdrowia. Jego matka
chcia³a spróbowaæ, czy zdrowia nie przywróci³oby mu powietrze
z jego rodzinnych stron, ale by³o wrêcz przeciwnie, jego stan jeszcze szybciej siê pogorszy³ i nie mo¿na by³o ukrywaæ, ¿e zbli¿a³ siê
jego koniec. Daleki od trwogi, szczerze siê cieszy³ i w tej materii
najbardziej wzruszaj¹ce rzeczy powiedzia³ ksiêdzu proboszczowi
z Grans, jego pasterzowi, którego mu polecilimy. Zanim wyjecha³
z Aix, przyj¹³ jeszcze sakramenty, których kilkakrotnie mu udzielilimy. Jego ostatnie dni minê³y jedynie na rozmowach o dobrym
Bogu. W chwili swojej mierci, z pe³n¹ wiadomoci¹ zwróci³ siê
do proboszcza, który by³ przy nim, i z uniesieniem zawo³a³: „Czy
nie widzi ksi¹dz otwieraj¹cego siê przed nami nieba? Ach, jakie
ono piêkne! Ach, jakie ono piêkne! Nasz Pan, Najwiêtsza Maryja
Panna, jakie to piêkne!”. Wyci¹gaj¹c rêce do osób, które ukazywa³y siê jego oczom, wyzion¹³ ducha lub lepiej mówi¹c, jego piêkna
dusza ulecia³a do nieba, które siê do niego przybli¿y³o, i nie w¹tpiê, ¿e w tej samej chwili tam wszed³. Jaka piêkna mieræ! Niech
j¹ porówna siê ze mierci¹ tych wszystkich, którzy odeszli z tego
wiata po opuszczeniu Stowarzyszenia. Wszyscy umarli, tak, a¿ do
chwili obecnej wszyscy pomarli w swoim grzechu!!! Co za surowy
s¹d bo¿y!! Któ¿ odwa¿y siê powiedzieæ, ¿e nie zas³u¿y³by

Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix: 1820

203

26 czerwca: przyjêcie [ ]
[76] Definitywnie zosta³ przyjêty pan Bernard76. Panowie de
Saboulin, Bouvier starszy i Sumien przyjêci do grona probantów [ ]
23 grudnia: przyjêcie [ ]
26 grudnia: nominacje na urzêdy na 1820 rok [ ]

1820
Procesja misyjna
Procesja na rozpoczêcie misji, w której, podobnie jak w procesji z krzy¿em, uczestniczy³o ca³e Stowarzyszenie. Cz³onkowie Stowarzyszenia w porozumieniu ze studentami prawa podzielili siê,
aby nieæ krzy¿ od placu Karmelitañskiego a¿ do po³owy Cours.
Ca³e Stowarzyszenie uczestniczy³o w procesji z Najwiêtszym Sakramentem, która wieñczy³a specyficzne æwiczenia misji prowansalskiej, które trwa³y jeszcze wiele dni po ustawieniu krzy¿a i zakoñczeniu misji francuskiej77.
7 maja: zakaz wstêpowania do innego Stowarzyszenia78
Zebranie dwóch pierwszych sekcji Stowarzyszenia. W ich
obecnoci rada zastanawia³a siê, czy artyku³ naszego regulaminu,
76
Marius Barthélemy Bernard (1802-1875) 1 listopada 1822 roku wst¹pi³ do nowicjatu, oblacjê z³o¿y³ 4 listopada 1823 roku. W 1825 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie.
Nied³ugo potem wyst¹pi³ i pos³ugiwa³ w diecezji Aix.
77
Misja w Aix zosta³a wyg³oszona od 12 marca do 24 kwietnia 1820 roku. Misjonarze Prowansji g³osili po prowansalsku w kociele Misji oraz w dwóch parafiach:
w katedrze Najwiêtszego Zbawiciela oraz w kociele wiêtego Jana za Murami. Misjonarze Francji g³osili po francusku w innych kocio³ach.
78
Ta obrona zdumiewa. Wiemy, ¿e papie¿ Pius VII reaktywowa³ Towarzystwo
Jezusowe bull¹ Sollicitudo omnium Ecclesiarum z 7 sierpnia 1814 roku. Biskup de Bausset, przyjaciel jezuitów, w 1819 roku przyby³ do Aix, w 1821 roku powierzy³ im prowadzenie ni¿szego seminarium. By³o o tym ju¿ wiadomo w 1820 roku, sk¹d obawa konkurencji: jezuici zwyczajnie zak³adali Stowarzyszenia M³odzie¿y przy swoich domach.
Zob. J. Burnichon SJ, La Congrégation des Jésuites en France. Histoire d’un siècle
1814-1914, Paris 1914, 3 tomy.
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który wyranie wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia zabrania
wstêpowania do innego Stowarzyszenia, powinien byæ cile egzekwowany. W konsekwencji [77] zorganizowano osobisty apel, ka¿dy z obecnych cz³onków wstawa³ po kolei i przyrzeka³, ¿e nigdy
nie wst¹pi do innego Stowarzyszenia czy Zgromadzenia.
13, 14, 15, 16 czerwca: dopuszczenie, przyjêcie, wydalenie,
Pierwsza Komunia wiêta [ ]
Procesja z krzy¿em
Postument pod krzy¿ misyjny zosta³ ukoñczony, ksi¹dz arcybiskup zechcia³ pójæ, aby procesyjnie oddaæ czeæ znakowi naszego odkupienia. W tym celu wraz z ksiê¿mi wikariuszami generalnymi uda³ siê do naszego kocio³a. Zwo³ano Stowarzyszenie
Najwiêtszego Serca i M³odzie¿y Chrzecijañskiej. Procesja przesz³a rodkiem Cours. Po dojciu do pomnika ksi¹dz arcybiskup
poleci³ Dyrektorowi, aby skierowa³ kilka s³ów zachêty do ludzi
zgromadzonych przy rotundzie. Przechodz¹c rodkiem Cours, wrócilimy do kocio³a, ca³y czas piewaj¹c pieni ku czci krzy¿a wiêtego. Ksi¹dz arcybiskup udzieli³ b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem i bardzo zbudowany wyszed³ z tego nabo¿eñstwa.
1 listopada: wpisanie do nekrologium pana przewodnicz¹cego
de Mazenoda. Udzia³ Stowarzyszenia w egzekwiach
[78] Na probê Dyrektora rada postanowi³a, ¿e wiêtej pamiêci pan przewodnicz¹cy de Mazenod, ojciec naszego Ksiêdza Dyrektora, zostanie wpisany do nekrologium Stowarzyszenia, ¿e bêd¹
mu przys³ugiwaæ wszystkie modlitwy, egzekwia i odpusty, jakie
Stowarzyszenie odprawia wobec wszystkich swoich zmar³ych
cz³onków, chocia¿ za ¿ycia pan przewodnicz¹cy de Mazenod nie
nale¿a³ do Stowarzyszenia79.
26 grudnia: nominacje na urzêdy na rok 1821 [ ]
Przewodnicz¹cy Karol Antoni de Mazenod zmar³ 10 padziernika 1820 roku
w Marsylii. Eugeniusz g³osi³ wówczas rekolekcje w parafii Karmelitów w Marsylii i w tych
dniach by³ przy swoim ojcu, który zmar³ na jego rêkach.
79
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1821
13 kwietnia: mieræ Paulina Bouviera. Mowa pochwalna
mieræ Paulina Bouviera. Jego proste, spokojne i jednolite ¿ycie
dostarcza ma³o godnych wspomnienia faktów. Niemniej by³ anio³em
cnoty, który ci¹gle budowa³, równie drogim Bogu, który obdarzy³ go
swoimi ³askami. Jego pobo¿noæ zawsze by³a pe³na gorliwoci,
a jego ³agodnoæ niezachwiana. Ona by³a wymalowana na jego twarzy, nie wiem, czy kiedykolwiek który z jego kolegów skar¿y³ siê
na niego, jego skromnoæ i dok³adnoæ imponowa³y do tego stopnia,
i¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ przez wszystkich szanowany. Nikt lepiej ni¿ on nie zrozumia³ korzyci, jakie m³ody i dobrej woli cz³owiek mo¿e wyci¹gn¹æ z regu³ i æwiczeñ Stowarzyszenia. Nie tylko
by³ stale obecny na wszystkich spotkaniach, ale za obowi¹zek poczyta³ sobie praktykowanie wszystkich rad dawanych cz³onkom Stowarzyszenia, aby unikaæ z³a i zrobiæ jaki postêp w dobrym. Nigdy
nic nie mog³o go odwieæ od przystêpowania do sakramentów. Nie
uwa¿a³, ¿e podczas wakacji czyni co nadzwyczajnego, aby dowieæ
swej mi³oci do naszego Pana, bo wczenie rano wyrusza³ ze swojej
miejscowoci, aby móc na czas siê wyspowiadaæ przed msz¹ dla Stowarzyszenia, podczas której w ka¿d¹ niedzielê przystêpowa³ do komunii. Czêsto wiêty ¿ar jego duszy nie by³ zaspokojony; aby zaspokoiæ ten g³ód, trzeba by³o mu pozwoliæ czêciej przystêpowaæ do
wiêtego O³tarza. Pewnie, ¿e nie mia³em trudnoci, aby przystaæ na
tak s³uszne pragnienia. Któ¿ zdo³a wypowiedzieæ owoce, jakie otrzymywa³ dziêki temu niebieskiemu pokarmowi…! Jego rodzice, którzy nigdy nie mieli mu nic do zarzucenia, [79] jego wspó³uczniowie,
którzy coraz bardziej podziwiali jego pilnoæ, uprzejmoæ, powci¹gliwoæ i wiernoæ w wype³nianiu wszelkiego rodzaju obowi¹zków,
jakie mia³ do wype³nienia, wreszcie ja, powiernik jego najskrytszych
myli, wiadek jego wiêtych cnót i wielbiciel jego ca³kowicie nadprzyrodzonego i wiêtego ¿ycia. By³ gotowy na niebo i Pan nie zwleka³, aby tam go wezwaæ, ale chcia³ mu oszczêdziæ trwogi bliskiego
rozpadu jego cia³a. A¿ do ostatniej chwili uwa¿a³, ¿e niepotrzebnie
niepokojono siê jego stanem, podczas najtrudniejszych kryzysów,
podczas których, niestety, s³usznie obawialimy siê, ¿e umrze, on
umiecha³ siê, staraj¹c siê nas uspokoiæ, daleki od trwogi, zaskoczo-
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ny, ¿e my nie podzielamy jego spokoju, którego nic nie mog³o zachwiaæ. W tym momencie musia³em wyjechaæ z miasta, aby wyg³osiæ misje w St-Chamas80, nie mog³em powstrzymaæ moich ³ez, po raz
ostatni obejmuj¹c to drogie dziecko. Nie myla³ o tym, ale zrozumia³em, ¿e nie prze¿yje d³u¿ej ni¿ miesi¹c. Powierzy³em go mojemu
wspó³bratu, który podczas mojej nieobecnoci sam by³ w domu, polecaj¹c go jemu, na jego rêce z³o¿y³em ca³a moj¹ troskê. Nikt lepiej
od niego nie by³ w stanie wywi¹zaæ siê ze wszystkiego, co bardziej
kunsztownego mog³y wzbudziæ mi³oæ i gorliwoæ, aby zabezpieczyæ
siê przed zaskoczeniem mierci, któr¹ co dnia wygl¹dalimy jako
nieuchronn¹, nie odmawiaj¹c umieraj¹cemu najmniejszych pomocy duchowych, których potrzebowa³ w swoim smutnym po³o¿eniu
i z których dobrze korzysta³. W sam¹ porê zosta³ zaopatrzony i nazajutrz otrzyma³ ten wspania³y zadatek b³ogos³awionej niemiertelnoci, spokojnie zasn¹³ w Panu, zostawiaj¹c cz³onkom Stowarzyszenia, którzy podczas choroby opiekowali siê nim z w³aciw¹ im
mi³oci¹, przyk³ad i zachêtê, aby przez ca³e ¿ycie s³u¿yæ Bogu, aby
zas³u¿yæ na to, by jego koñcem by³a równie wiêta mieræ. Jego pogrzeb odby³ siê zgodnie ze zwyczajami Stowarzyszenia. I tak jak to
siê sta³o tylko raz (przy mierci Victora Chabota, czyli jeszcze przed
powstaniem Misji), ksiêdza z parafii okazali swoj¹ szczególn¹
uprzejmoæ, pozwalaj¹c Ksiêdzu Dyrektorowi Stowarzyszenia odprawiæ nabo¿eñstwo. A¿ na cmentarz szed³ przy trumnie w sutannie
i w czarnym d³ugim p³aszczu. Wszystkiego tego dokona³ misjonarz,
który zastêpowa³ Dyrektora podczas jego nieobecnoci.
6 maja: odmowa wpisania do nekrologium pana Alexisa
[80] Pan Alexis powiadomi³ radê o mierci pana Paulina Alexisa, swojego kuzyna, który nagle zmar³ w Lyonie. Prosi³, aby za
zmar³ego odprawiono okolicznociowe egzekwia. Dyrektor bardzo
mocno naciska³, aby rada siê nie zgodzi³a, bior¹c pod uwagê, ¿e
wiêtej pamiêci pan Alexis, chocia¿ ostatecznie zosta³ przyjêty do
Stowarzyszenia, zawsze zachowywa³ siê, jakby by³ mu obcy i nawet po swoim ostatecznym w³¹czeniu przyj¹³ postawê przeciwn¹
zobowi¹zaniom cz³onka Stowarzyszenia, i ju¿ od ponad roku nie
80

Misja w St-Chamas: 4 marca-8 kwietnia 1821 roku.
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przychodzi³ na jego æwiczenia. Rada powziê³a decyzjê zgodn¹
z pragnieniem Ksiêdza Dyrektora i postanowi³a, ¿e pan Alexis pod
¿adnym pozorem nie zostanie w³¹czony do nekrologium i ¿e w Stowarzyszeniu nie bêdzie ¿adnego oficjalnego nabo¿eñstwa w jego
intencji; jednak poruszony mi³osierdziem, na probê Ksiêdza Dyrektora, postanowi³, ¿e w intencji jego duszy zostan¹ odprawione
trzy ciche msze wiête.
Zaskakuj¹ca refleksja
Pan Alexis nie jest pierwszym cz³onkiem Stowarzyszenia, który umar³ po wyst¹pieniu z niego, spotka go ten sam los, co apostatów, którzy go poprzedzili. Znamienna sprawa: wszyscy umarli, nie
mog¹c otrzymaæ ostatniego wsparcia ze strony religii. Czy to nie
oznacza, ¿e na nich sprawdza siê okrutna groba wielokrotnie powtarzana w Pimie wiêtym? Równie¿ ile ³ask zmarnowali, wystêpuj¹c ze Stowarzyszenia, do którego wezwa³ ich Bóg, aby zapewniæ im zbawienie. Nigdy nie zrezygnowali, aby staæ siê lepszymi.
Ale namiewanie siê z Boga nie pozostaje bez kary, a przera¿aj¹ce
porównanie, jakie jestemy zmuszeni poczyniæ, myl¹c z jednej
strony o b³ogos³awionym koñcu, rzeczywicie wspania³ej mierci
tych, którzy jako prawdziwie przeznaczeni zmarli w Stowarzyszeniu, aby powiedzieæ w ten sposób, z³o¿eni przez nie na ³onie samego Boga, i z drugiej nêdzna katastrofa, która przedwczenie koñczy ¿ycie niewiernoci i grzechu i te winne dusze str¹ca w otch³añ
piek³a, aby tam na wieki p³onê³y, daje nam namacalnie odczuæ, ¿e
nasze wytrwanie a¿ do koñca jest zwi¹zane z nasz¹ wiernoci¹
i nieroz³¹czn¹ jednoci¹ ze Stowarzyszeniem.
17 czerwca: wiêcenia kap³añskie Hippolytea Courtèsa w Gap
[30 lipca 1820 roku]. Jego msza prymicyjna w Notre-Dame du
Laus
[81] 31 lipca poprzedniego roku Stowarzyszenie zrobi³o Kocio³owi Bo¿emu najpiêkniejszy prezent, jakie mo¿na zrobiæ81, daH. Courtès by³ pierwszym cz³onkiem Stowarzyszenia, który zosta³ wywiêcony
na kap³ana u Misjonarzy Prowansji. Na temat znakomitych ³ask i obfitych darów zob.
Léon Balbeur, Le feu qui brûlait sur lautel, w: Études oblates 14 (1955), s. 261-268.
81
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j¹c mu kap³ana wed³ug bo¿ego Serca, nad wyraz odpowiedniego,
aby wype³niæ wszystkie wznios³e obowi¹zki wiernego s³ugi, krótko mówi¹c, trzeba takim byæ, aby podobaæ siê Bogu, aby budowaæ
i byæ po¿ytecznym dla ludzi. Stowarzyszenie s³usznie mo¿e siê
chlubiæ darem z³o¿onym Kocio³owi, poniewa¿ ksi¹dz Hippolyte
Courtès jest jednym z pierwszych cz³onków Stowarzyszenia, który
wychowa³ siê w jego szeregach, wzrasta³ w jego cieniu, zosta³ uformowany w jego szkole. Jego wspó³bracia byli pozbawieni pociechy, aby byæ na jego wiêceniach i jego mszy prymicyjnej. Na kap³ana zosta³ wywiêcony w Gap, a Najwiêtsz¹ Ofiarê po raz
pierwszy z³o¿y³ w sanktuarium Notre-Dame du Laus. Cz³onkowie
Stowarzyszenia zatem nie mogli byæ wiadkami znakomitych ³ask
i obfitych darów, jakimi Pan raczy³ nape³niæ nowego kap³ana,
prawdziwe pierwociny ofiarowane Bogu przez Stowarzyszenie.
Jednak nie do koñca nie brali udzia³u w tym, co sta³o siê w tym
szczêliwym dniu Zauwa¿am, ¿e wbrew radom Pisma wiêtego
pozwalam sobie na wys³awianie osoby ¿yj¹cej. Zatem koñczê, nikt
nie bêdzie mia³ mi za z³e, ¿e na chwilê o tym zapomnia³em
wiêcenia ksiêdza Alexandrea Dupuy. Jego prymicje
Tym razem bêdê uwa¿a³, pisz¹c w tej ksiêdze o wiêceniach
i prymicjach ksiêdza Alexandre’a Dupuya, kap³ana z Misji i od szeciu lat cz³onka Stowarzyszenia M³odzie¿y. Zosta³ wywiêcony
16 czerwca w kociele seminaryjnym, a mszê prymicyjn¹ odprawi³
nazajutrz w kociele Misji o godzinie ósmej. Cz³onkowie Stowarzyszenia poczytali sobie za obowi¹zek, aby tego dnia zebraæ siê
w Stowarzyszeniu, i z pewnoci¹ bardzo skorzystali z ³ask, które
z nowo wywiêconego kap³ana rozla³y siê na wszystkich zgromadzonych. Po sumie wszyscy us³uguj¹cy weszli do chóru, gdzie
nowy kap³an na³o¿y³ rêce najpierw na kap³anów i pozosta³ych duchownych, nastêpnie na wszystkich cz³onków Stowarzyszenia, którzy dwójkami stanêli przed nim, podczas gdy chór piewa³ psalm:
Credidi propter quod locutus sum, wplataj¹c po ka¿dym wezwaniu
werset zaczynaj¹cy siê od s³ów: quid retribuam Domino. Ten obrzêd we wszystkich sercach rozbudzi³ gorliwoæ. W rzeczywistoci, w tej samej chwili nie mo¿na zobaczyæ nic bardziej wzruszaj¹cego i wspania³ego.
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8 lipca: procesja z Najwiêtszym Sakramentem
[82] W tym roku, z powodu wiekowego wiêta, które odby³o
siê w Marsylii w sam dzieñ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, procesja zosta³a prze³o¿ona na dzieñ oktawy Najwiêtszego Serca82. To
nabo¿eñstwo wyludni³o miasto, a rekolekcje, które j¹ poprzedzi³y
w wielu kocio³ach Marsylii, da³y zajêcie wielu naszym kap³anom.
Ksi¹dz arcybiskup za s³uszne uzna³, aby nam pozwoliæ na odprawienie naszej procesji osiem dni póniej. Jak zawsze, by³a wspania³ym przyk³adem piêkna i wiêtoci. Najwiêtszy Sakrament niós³
wikariusz generalny ksi¹dz Guigou.
3 maja: procesja do krzy¿a
Pod rubryk¹ 3 maja zapomnia³em zaznaczyæ, ¿e ksi¹dz arcybiskup, ponownie chc¹c oddaæ czeæ krzy¿owi, uda³ siê do naszego
kocio³a i poleci³, aby wezwaæ wy¿sze i ni¿sze seminarium, Stowarzyszenie M³odzie¿y Chrzecijañskiej i Stowarzyszenie Najwiêtszego Serca Jezusa. W tym doborowym towarzystwie, piewaj¹c pieni i hymny procesyjnie, uda³ siê do krzy¿a misyjnego.
Po dojciu do stóp krzy¿a piêciokrotnie zapiewano Trishagion:
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus et immortalis, miserere nobis, po nim za ka¿dym razem raz Pater i raz Ave Maria. Ksi¹dz
arcybiskup nastêpnie odmówi³ modlitwê dnia, a procesja jeszcze
rodkiem Cours wróci³a do kocio³a Misji, gdzie ksi¹dz arcybiskup
zakoñczy³ nabo¿eñstwo, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
8 lipca
Z powodu uroczystoci Bo¿ego Cia³a i wiêtego Piotra wiêto
wiêtego Alojzego Gonzagi przeniesiono na 8 lipca. Jak zwykle
obchodzilimy je z pomp¹.
82
wiêta obchodzone zgodnie ze lubem z³o¿onym przez radnych Marsylii 28 maja
1772 roku z okazji ustania d¿umy. Zob. M. de Régis de la Colombier, Fêtes patronales
et usages des corporations et associations à Marseille, Marseille 1863, s. 112-114.
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Mapa okolic Aix

Pawilon Dzieci w 1813 roku. Zob. Dziennik, s. 140
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Wewnêtrzny dziedziniec by³ego wy¿szego seminarium duchownego.
Zob. Dziennik, s. 140

Koció³ wiêtej Magdaleny.
Zob. Dziennik, s. 145-146
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Enclos, letnia posiad³oæ Joannisów. Zob. Dziennik, s. 146, 160

Prezbiterium by³ego Karmelu. Zob. Dziennik, s. 175

Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix: 1813-1821

213

D  DZIENNIK Z MISJI W MARIGNANE
17 listopada  15 grudnia 1816 roku1

WPROWADZENIE
W 1865 roku ojciec Achille Rey, redaktor Missions OMI, opublikowa³ Dziennik z misji w Marignane, którego orygina³ zagin¹³.
W nastêpuj¹cych s³owach zaprezentowa³ tekst: „Dziennik z jednej
misji. Ten Dziennik osobicie zosta³ napisany przez naszego wielebnego Za³o¿yciela. Dzieñ po dniu opowiada nam, co dzia³o siê
podczas misji g³oszonej w Marignane, parafii diecezji Aix. To trzecia misja wyg³oszona przez cz³onków Stowarzyszenia2, Za³o¿yciel
osobicie j¹ prowadzi³. Rozpoczê³a siê 17 listopada, zakoñczy³a siê
15 grudnia 1816 roku; zosta³a uwieñczona pe³nym sukcesem.
Udzielmy g³osu naszemu czcigodnemu Redaktorowi tego sprawozdania; opisze nam wszystkie nabo¿eñstwa odprawiane podczas
misji i towarzysz¹ce jej b³ogos³awieñstwa. Obymy wiernie zachowali depozyt powierzony naszym Ojcom!”.
Ojciec Toussaint Rambert w biografii biskupa de Mazenoda
wydanej w 1883 roku prawie w ca³oci przepisuje ten tekst i mówi,
¿e posiada rêkopis (ten¿e, dz. cyt., t. 1, s. 226). We wprowadzeniu
mówi w nastêpuj¹cy sposób:
„Dziennik z tej godnej pamiêci misji, trzeciej wyg³oszonej
przez nowych Misjonarzy Prowansji, osobicie prowadzonej przez
ich Za³o¿yciela zosta³ spisany dzieñ po dniu przez samego ojca de
Mazenoda. Pomimo jego rozmiarów, publikujemy go w ca³oci.

1
Tekst opublikowany w Missions OMI 1865, s. 276-286, 418-432. Publikuje go
tak¿e Rambert, dz. cyt., t. 1, s. 208-226) wykrelaj¹c jeden czy drugi rozdzia³.
2
To trzecia misja wyg³oszona przez Misjonarzy Prowansji po za³o¿eniu 25 stycznia
1816 roku, ale w grudniu 1815 i w styczniu 1816 ksiê¿a Mie, Icard i Deblieu ewangelizowali wiernych w gminie Pignans. Potem odby³y siê misje w Grans (11 lutego-17 marca
1816 roku), w Fuveau (1 wrzenia-29 wrzenia 1816 roku) i w Marignane, zob. J. Pielorz,
Premières missions des Missionnaires de Provence (1816-1823), w: Missions OMI 1955,
s. 549-561, 641-655; zob. Missions OMI 1931, s. 185-189.
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Nic nie mo¿e nas lepiej wprowadziæ w zrozumienie, czym wówczas by³a misja, nabo¿eñstwa, które podczas niej odprawiano, zmêczenie, dowiadczenia i radoci misjonarzy, codzienne boje, walki,
które trzeba by³o stoczyæ, o ich trudnociach, o nawet kilkukrotnych pora¿kach, wreszcie o ich ostatecznym zwyciêstwie. Równie¿
nic innego nie jest w stanie daæ nam bardziej kompletnego pojêcia
o gorliwoci, pobo¿noci, roztropnoci i m¹droci ogarniaj¹cej
wielkiego misjonarza, którego historie mamy szczêcie napisaæ”
(ten¿e, tam¿e, t. 1, s. 208).
Podczas tej misji ojciec de Mazenod napisa³ przynajmniej dwa
listy do ojca Tempiera, ale dwa krótkie fragmenty niedotycz¹ce
misji zosta³y zachowane przez Yennveux i Reya3.
Do pism Za³o¿yciela przed³o¿onych w 1929 roku Kongregacji
Rytów ojciec Fernand Thiny do³¹czy³ kilka stron zatytu³owanych
Dziennik z misji w Grans (11 lutego-17 marca 1816 roku). Chodzi³o o fragmenty listów ojca de Mazenoda na temat tej misji4 i jego
Dziennika z 5 wrzenia 1857 roku5.
Ojciec de Mazenod prowadzi³ dziennik podczas misji w Mouriès (9 lutego-15 marca 1817 roku). Zachowa³a siê tylko jedna
strona opublikowana przez Ramberta (ten¿e, dz. cyt., t. 1, s. 227).
Zamieszczamy go po Dzienniku z misji w Marignane.
Misje ludowe by³y jednym z g³ównych celów Instytutu i przez
ponad wiek by³y uprzywilejowan¹ pos³ug¹ oblatów. Strony Dziennika z misji w Marignane s¹ prawie jedynym ród³em o tym, ¿e
oblaci stosowali misjonarsk¹ metodê Za³o¿yciela6. Drugi rozdzia³
Regu³y z 1818 roku o misjach ludowych zawiera jedynie kilka
punktów z tej metody (przybycie do parafii, aby g³osiæ Ewangeliê,
odwiedziny po domach), a skupia siê przede wszystkim nad ¿yciem
i specjalnym regulaminem ojców w czasie misji.

Zob. EO I, t. 6, s. 28.
List Za³o¿yciela do swego ojca z 1 maja 1816 roku (orygina³ zagin¹³; kopia
A. Yennveux, dz. cyt., t. 1, s. 222-223; ten¿e, tam¿e, t. 4, s. 162; T. Rambert, dz. cyt.,
t. 1, s. 186; A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 193, 194, 197; list Za³o¿yciela do ojca Tempiera
z 24 lutego i 1 marca 1816 roku, w: EO I, t. 6, s. 20.
5
Orygina³ zagin¹³; kopia T. Rambert, dz. cyt., t. 1, s. 179-180, 182-183.
6
W biografii biskupa de Mazenoda autorstwa Leflona paragrafy odnosz¹ce siê do
metody misyjnej Misjonarzy Oblatów pochodz¹ z tego Dziennika. Zob. J. Leflon, dz.
cyt., t. 2, s. 103-115.
3
4
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Tekst zamieszczony w Missions OMI koñczy siê nastêpuj¹c¹
refleksj¹ redaktora:
Ten Dziennik, taki jaki jest, wyda³ nam siê godny, aby go opublikowaæ. To wspomnienie naszego umi³owanego Ojca, memoria³
pierwszych misji Zgromadzenia. Najszlachetniejszym bogactwem
rodzin s¹ tradycje, one pobudzaj¹ do wspó³zawodnictwa i ukazuj¹
wzory do naladowania. Na tych stronach o¿ywa nasz Ojciec: nadal kszta³tuje nas dziêki jego s³owu i przyk³adowi.
o. Yvon Beaudoin OMI
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TEKST
17 listopada 1816 o dziewi¹tej rano wyruszylimy z Grans,
gdzie odwiedzalimy wiernych tej parafii, którzy ju¿ od dawna
usilnie prosili o tê ³askê. To by³y trzecie odwiedziny, które z³o¿ylimy temu ludowi od lutowej misji1. Zostalimy tam przyjêci
z tak¹ radoci¹ i gorliwoci¹, które tak w³aciwie wskazuj¹ uczucia serca.
Do znanego Marignane dotarlimy o czwartej wieczorem2. Poinformowani parafianie i proboszcz wyszli nam naprzeciw a¿ do
kaplicy wiêtego Miko³aja. Zanim tam doszlimy, kiedy zauwa¿ylimy, ¿e nadchodz¹ ludzie, zgodnie z naszym zwyczajem, uklêknêlimy i uczcilimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Jemu
oddaæ pierwsz¹ daninê naszej czci i powierzyæ mu pracê naszej
pos³ugi, kieruj¹c nasze intencje ku Jego wiêkszej chwale Jego bliskiego Imienia. Skierowalimy nasze kroki ku zbli¿aj¹cemu siê
ksiêdzu proboszczowi3 i w tym samym miejscu, gdzie spotkalimy
siê ponownie, uklêknêlimy, aby oddaæ czeæ krzy¿owi, który trzyma³ w rêku. Przed uca³owaniem go i przekazaniem w rêce superiora misji proboszcz zwróci³ siê do misjonarzy z krótk¹ przemow¹,
1
Misja w Grans, wioska w diecezji Aix licz¹cej 1800 mieszkañców, by³a pierwsz¹
misj¹ wyg³oszon¹ przez Misjonarzy Prowansji po za³o¿eniu Zgromadzenia 25 stycznia
1816 roku. Rozpoczê³a siê 11 lutego i zakoñczy³a 17 marca. W przeci¹gu omiu miesiêcy ojcowie odwiedzili tê wie jeszcze trzykrotnie. W Regule z 1818 roku artyku³y
12 i 14 pierwszego paragrafu O misjach nakazywa³y po czterech lub piêciu miesi¹cach
po misji odnowienie jej w okolicy, gdzie g³osi³o siê ewangeliê, aby umocniæ zrodzone
przez ni¹ owoce.
2
Wioska Marignane by³a po³o¿ona nad brzegiem Zatoki de Berre, 30 kilometrów
od Grans, liczy³a wówczas 1600 mieszkañców. Misjonarze, wyruszywszy o godzinie 9
z Grans do Marignane, dotarli o czwartej po po³udniu. Podró¿ najprawdopodobniej odbyli na pieszo. W Regule z 1818 roku artyku³ 7 pierwszego paragrafu o misjach poleca³,
aby podró¿owaæ pieszo, konno, a nie powozem. Ojcu de Mazenodowi, superiorowi misji, towarzyszyli ojcowie Debleiu, Mie i Maunier. Ojciec Tempier przewa¿nie zostawa³
w Aix, aby zajmowaæ siê Stowarzyszeniem M³odzie¿y i kocio³em Misji.
3
Proboszczem w Marignane by³ wówczas ksi¹dz Brun.
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w której zawiadczy³ o radoci, widz¹c ich poród swojego ludu,
aby wskazaæ mu drogê zbawienia.
Superior, przyjmuj¹c wiêty krzy¿ z r¹k proboszcza, wsta³ i da³
go do uca³owania pozosta³ym misjonarzom, którzy klêczeli. Nastêpnie pob³ogos³awi³ ludzi po kolei, odwracaj¹c siê w ka¿d¹ stronê wiata. Nastêpnie procesja wyruszy³a w kierunku kaplicy wiêtego Miko³aja, któr¹ miniêto, aby udaæ siê na spotkanie misjonarzy.
Weszlimy do kaplicy, aby tam zapiewaæ hymn Iste Confessor, antyfonê i modlitwê ku czci wiêtego Miko³aja, patrona kaplicy i parafii. Nastêpnie procesja, przy piewie litanii do wiêtych, wyruszy³a w stronê kocio³a parafialnego.
Podczas powitania godna uwagi by³a gorliwoæ i radoæ, uniesienia ludzi, którzy pomimo gwa³townego wiatru, masowo unosili
siê ku wiêtemu Miko³ajowi, który w najwymowniejszych s³owach
dawa³ wiadectwo o swoich uczuciach. Zewsz¹d klêkano przed
przechodz¹cymi misjonarzami, wznosz¹c radosne okrzyki i w pewnego rodzaju wybuchu emocji spontanicznie piewano pierwszy
werset pieni: O missien tan desirado!4. Widziano osoby wznosz¹ce rêce ku niebu, inni z radoci¹ je otwierali, p³acz¹c i po tysi¹ckroæ b³ogos³awi¹c wys³anników Pana.
Nie mniej godny uwagi jest fakt, który daje wyobra¿enie o nastawieniu bur¿uazji z miasta, ¿e ani mer, ani fabrykanci nie poczytali sobie za zaszczyt wyjæ naprzeciw wys³annikom Jezusa Chrystusa. Mer tak bardzo posun¹³ siê w poprawnoci swojego wznios³ego
urzêdu, ¿e nie uczestniczy³ ani w mowie na rozpoczêcie, ani w b³ogos³awieñstwie, jakiego po nim udzielono.
Jednym z powodów takiego zachowania jest niewielka zgoda
pomiêdzy proboszczem a cz³onkami rady ekonomicznej5, pomiêdzy
proboszczem a merem. Wystarczy, ¿e pierwszy zwraca uwagê na

4
Ojcowie wydali Recueil de cantiques français et provençaux à l’usage des Missionnaires de Provence, Avignon 1818. Na stronach 215-217 jest pieñ zatytu³owana:
Per l’ouverturo de la Missien. Sk³ada siê z dziesiêciu zwrotek, pierwsz¹ czyta siê nastêpuj¹co: O missien tan désirado, Sias arribado: O missien tan désirado! Sias vengudo
enfin; Que Dieou que vous a mandado; Siegue béni senso fin. Sporód pieni francuskich znajduj¹ siê dwie (s. 110, 112) na rozpoczêcie misji, której tekst ró¿ni siê od pieni piewanej po prowansalsku.
5
Marguilliers: to samo znaczenie co fabrykanci (zobacz ni¿ej): cz³onkowie rad
czuwaj¹cy nad administracj¹ dóbr kocielnych.
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jedn¹ kwestiê, a drudzy sprzeciwiaj¹ siê i jej nie pochwalaj¹. Z tego
wzglêdu sam proboszcz powzi¹³ decyzje o misji, cz³onkowie rady
ekonomicznej widzieli trudnoci nie do przejcia, a mer siê tym nie
przejmowa³. Sk¹din¹d mieli bardzo dziwaczne pretensje, pod którymi proboszcz nie mia³ zamiaru siê uginaæ, i nie trzeba by³o nic
wiêcej, aby skorzystaæ z okazji i sprawiæ mu przykroæ. Zatem ci
panowie z powodu proboszcza w ten sposób zachowali siê wobec
misjonarzy.
To nie przeszkodzi³o, ¿e po powrocie procesji koció³ by³ pe³en. Wystawiono Najwiêtszy Sakrament, zapiewano Veni Creator.
Superior wyg³osi³ wstêpne kazanie, po nim udzielono b³ogos³awieñstwa. Po og³oszeniach wszyscy w pokoju siê rozeszli.
Wieczorem proboszcz i misjonarze rozpoczêli odwiedziny
mieszkañców. Uprzedzili ich cz³onkowie rady ekonomicznej. Chocia¿ mer zachowa³ siê w sposób ma³o odpowiedni, uznalimy, aby
od niego rozpocz¹æ odwiedziny. Wydawa³ siê zaskoczony, byæ
mo¿e by³ to jego sposób, byæ mo¿e tak¿e dlatego, ¿e zastalimy go
w mieszkaniu, które nie odpowiada³o wyobra¿eniu, jakie powinnimy mieæ o jego oficjalnej pozycji.
18, pierwszy poniedzia³ek. Zadzwoniono o czwartej, aby zacz¹æ o pi¹tej. Odmówiono modlitwê porann¹, zapiewano pieñ,
potem by³o kazanie, po nim msza i b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem. Wreszcie druga msza, na której pocz¹tku zapiewano pieñ na wyjcie6.
Po niadaniu a¿ do po³udnia misjonarze ponownie rozpoczêli
odwiedziny. Te odwiedziny nie s¹ zbyt radosne, ale s¹ bardzo wa¿ne, poniewa¿ przybli¿aj¹ misjonarzy do ludzi, którym przybyli g³osiæ Ewangeliê. Ukazuj¹ siê im w ca³ej uprzejmoci mi³oci, która
udziela siê wszystkim, w ten sposób pozyskuj¹ najbardziej obojêtne serca, s¹ zdolni, aby im dodaæ odwagi, ponagliæ i przezwyciê¿yæ pewne opory, a id¹c drog¹, zdarza siê odkryæ i skierowaæ ich
na drogê uleczenia rozwi¹z³oci, która czêsto umyka³a trosce nawet ich gorliwego pasterza. Tak wiêc dzisiaj odkrylimy dwie oso6
Wydaje siê, ¿e w tym miejscu chodzi o lapsus calami w pieni na rozpoczêcie.
Zob. wy¿ej, przypis 4. Oblaci opracowali wiele wydañ Recueil de cantiques. W 1851
by³o ju¿ siódme wydanie. W wydaniu z 1837 roku po raz pierwszy znajdujemy Pieñ na
zakoñczenie (s. 146) lub Dziêkczynny kantyk.

220

Dziennik Mazenoda

by ¿yj¹ce bez sakramentu ma³¿eñstwa, którego nigdy nie zawar³y
i od wielu lat ¿y³y w konkubinacie, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy;
byæ mo¿e zmar³yby w tym stanie, gdyby nie wizyta, któr¹ im z³o¿ylimy.
Podczas tych odwiedzin trzeba zwracaæ uwagê, aby wchodziæ
do wszystkich domów, nawet tam, gdzie przewiduje siê, ¿e zostaniemy le przyjêci, to tylko zas³uga, aby wycierpieæ kilka zniewag
dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze z nich wyci¹galimy
ogromn¹ korzyæ, a tych zniewag nie mo¿na unikn¹æ podczas wype³niania tak wznios³ej pos³ugi, do której ludzie generalnie przywi¹zuj¹ tak wielk¹ wagê.
Wieczorem by³o bardzo wielu ludzi, koció³ nie móg³ ich pomieciæ i na drugim æwiczeniu wszystkie miejsca by³y zajête. Kazanie wyg³oszono na temat zbawienia. Rano g³oszono o modlitwie.
19: Jak zwykle æwiczenia poranne. Wyg³oszono naukê o pierwszym przykazaniu bo¿ym.
Po mszach kontynuowalimy odwiedziny. By³y tak samo pocieszaj¹ce jak wczoraj, umocnilimy siê w przekonaniu, jakie mielimy o ich wielkiej przydatnoci. Ponadto odkrylimy konkubinat,
który mamy nadziejê, ¿e szybko siê zakoñczy, a który bez tych
odwiedzin trwa³by jeszcze d³ugo. Spotkalimy tak¿e upad³ego cz³owieka, od siedmiu lat w stanie ca³kowitej g³uchoty, która nie pozwala mu us³yszeæ nawet dwiêku armaty. Ten cz³owiek z powodu
g³uchoty oddali³ siê od Kocio³a. Po jego sposobie mylenia uznalimy, ¿e jest bardzo sk³onny przyj¹æ sakramenty, da³ nam to do
zrozumienia znakami. Zanim straci³ s³uch, mia³ wspania³ych ksiê¿y-kierowników duchowych; jest wystarczaj¹co obeznany, w³aciwie myli, na poziomie uczuæ jest bardzo pobo¿ny. Kiedy pokazalimy mu krucyfiks, upad³ na kolana, aby z radoci¹ go uca³owaæ.
Odkrylimy tak¿e pewnego szeædziesiêcioletniego mê¿czyznê, który jest bardzo s³abego ducha i nie przyst¹pi³ do Pierwszej
Komunii wiêtej. Bylimy bardzo zaskoczeni sposobem, w jaki
odpowiada³ na nasze pytania. Bez wahania doskonale wyra¿a³ siê
o tajemnicach Trójcy wiêtej, Wcielenia, wiecznej szczêliwoci
w nagrodê lub potêpienia za karê za czyny cz³owieka; krótko mówi¹c, uznalimy, i¿ ten nieszczênik by³ zdolny, po uwadze, jak¹
mu siê jeszcze powiêci, zostanie dopuszczony do sakramentów.
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Poza tym spotkalimy dyrektora szko³y, cz³owieka przewy¿szaj¹cego dyrektorów z miasteczka, który przy okazji misji odszed³ od
swojej ¿ony, z któr¹ od dawna ¿y³, a nawet mia³ dzieci.
Wieczorem by³o tak du¿o ludzi, ¿e wiele osób zosta³o zmuszonych do powrotu do domu, nie mog¹c wejæ do kocio³a. Kazanie
by³o o grzechu miertelnym i ten temat, po podsumowaniu, jakie
mia³o miejsce po modlitwie, pasowa³ do og³oszenia, ¿e nale¿a³o pomyleæ o spowiedzi. Ka¿dy misjonarz mia³ wyznaczony konfesjona³.
20. Zwyczajne æwiczenia poranne. Kontynuowano konferencje o pierwszym przykazaniu bo¿ym. By³o jeszcze wiêcej ludzi ni¿
wczoraj rano: koció³ by³ pe³en, ale o wiele luniej ni¿ wieczorem,
gdy panowa³ taki cisk, ¿e nie mo¿na by³o siê ruszyæ.
Ludziom niespieszno do spowiedzi; przysz³o niewiele osób.
Wieczorem tak jak wczoraj t³um. Kazanie wyg³oszono o mierci. Og³oszenia zosta³y zawarte w podsumowaniu kazania i naturalnie prowadzi³y do kolejnego i bardziej nagl¹cego zaproszenia do
spowiedzi. Mê¿czyni okazali siê równie ma³o gorliwi jak kobiety,
przysz³o ich tylko dwunastu.
21. Podczas konferencji nadal o bo¿ym przykazaniu — cnocie nadziei. Wielu ludzi. Nieco wiêcej kobiet do spowiedzi ni¿
wczoraj, ale nie, daleko mniej ni¿ trzeba. Z czterech misjonarzy
tylko jeden mia³ ci¹gle ludzi do po³udnia, pozostali odeszli, aby zastosowaæ siê do Regu³y7.
Dalsze odwiedziny podczas rekreacji po kolacji, ci¹gle z tym
samym sukcesem dla dobrego efektu, jaki przynosz¹. Doæ du¿o
spowiedzi. Nauka o zbawieniu (czêæ druga).
22. Konferencja o mi³oci Boga i bliniego, ci¹g dalszy pierwszego przykazania. Odwiedziny podczas pokolacyjnej rekreacji.
Kazania o s¹dzie. Taki t³um, ¿e musiano odsun¹æ siê pod
drzwi. Przedsionek kocio³a by³ pe³ny. Do godziny dziesi¹tej doæ
liczne spowiedzi mê¿czyzn.
7
Aby zastosowaæ siê do Regu³y. Po 1818 roku Za³o¿yciel musia³ skorygowaæ
ten tekst. Nie by³o jeszcze Regu³y z 1818 roku. W Regule z 1816 roku w paragrafie
o szczególnym regulaminie na czas misji napisano: Obiad bêdzie siê jeæ w po³udnie.
Zob. linia 357 w wydaniu Duvala, w: Missions OMI 1951, s. 31.
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23. Konferencja o trzecim przykazaniu, krótko o drugim, poniewa¿ bêdzie nauka o blunierstwie. Gdy chodzi o spowied, to
tak jak wczoraj, indywidualne odwiedziny superiora u ¿yj¹cych
w konkubinacie. Co dwa dni wszystkich ich zbierze siê na godzinn¹ naukê. Jeden z nich ma trzydzieci szeæ lat; nie przyst¹pi³ do
Pierwszej Komunii wiêtej.
Nadzwyczajna radoæ wielu tych, którzy siê wyspowiadali,
zadowolenie, które odczuwaj¹ rodziny.
Kazanie o piekle. Po modlitwie zwyczajowe podsumowanie
oraz porywaj¹ca nauka o wiêtowaniu niedzieli, któr¹ wiêkszoæ
mieszkañców bardzo czêsto profanowa³a niewolnicz¹ prac¹. Po
æwiczeniu prawie ¿adnego mê¿czyzny u spowiedzi. Byæ mo¿e dlatego, ¿e w sobotê, po powrocie z pracy gol¹ siê, jakby nie mogli
tego zrobiæ, przychodz¹c do kocio³a, gdy wychodz¹ z posi³ku.
Ojciec Mie zosta³ zmuszony do wyjazdu, dowiedziawszy siê,
¿e jego ojciec jest umieraj¹cy.
24, druga niedziela. Pobudka o szóstej zamiast o czwartej.
Pierwsza msza o siódmej, podczas której jeden z misjonarzy na
ambonie modli siê g³ono na sposób medytacji, naladuj¹c dzia³ania kap³ana.
O dziesi¹tej suma. Po ewangelii nauka, która zawsze powinna
byæ podsumowaniem konferencji z tygodnia. Trzeba, aby by³a interesuj¹ca co do formy i impetu. Nie mo¿na w niej zawrzeæ porannych i wieczornych konferencji; trzeba wybraæ to, co najwa¿niejsze i co mo¿e byæ przydatne. Z kocio³a wyszlimy popo³udniu.
O drugiej rozpoczêlimy nieszpory. Po nieszporach kazanie
o odk³adaniu nawrócenia.
Po kazaniu na ambonê wszed³ Superior, aby podaæ informacje
o procesji pokutnej, która siê odbêdzie. Te og³oszenia, które równie¿ podawano na innych, g³oszonych przez nas misjach, tym bardziej by³y konieczne dzisiaj, kiedy nale¿a³o uprzedziæ ludzi o nadzwyczajnym widoku, który mia³ ich poruszyæ.
Tylko po najdok³adniejszym przemyleniu, po rozmowie z Bogiem i rozwa¿eniu korzyci i niedogodnoci dzia³añ, które nale¿a³o podj¹æ, zdecydowalimy siê na nie, a pomylny odniesiony wynik dowiód³, ¿e podjêta inspiracja pochodzi³a od Boga, co te¿ od
razu zauwa¿ylimy.
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Chodzi³o zatem o uprzedzenie, ¿e misjonarze przybyli w pewnym sensie po to, aby swój los po³¹czyæ z losem mieszkañców
Marignane, ¿e zechcieli uczestniczyæ w procesji pokutnej, która
powinna odbyæ siê w taki sposób, aby mi³osierdzie Boga, którego
wszyscy tak bardzo potrzebowali, zst¹pi³o zarówno na nich, jak
i lud. Aby uzyskaæ tê ³askê, superior, na którym przede wszystkim
spoczywa troska o misjê, w tym dniu ofiarowa³ siebie jako ofiarê
bo¿ej sprawiedliwoci, jako grzesznik i kozio³ ofiarny obarczony
winami ca³ego ludu, dziêki pokornemu dzia³aniu, jakie w tym dniu
podj¹³ w ³¹cznoci z upokorzeniem naszego Pana, mia³ nadziejê,
¿e odwróci Bo¿y gniew, z³agodzi Jego sprawiedliwoæ i wyprosi
³aski koniecznego nawrócenia dla tylu zatwardzia³ych grzeszników,
którzy od dawna trwaj¹ w grzechu i przejawiaj¹ tak niewielkie pragnienie, aby wyjæ z bagna.
W tych zabiegach towarzyszy³y nam takie uczucia. Myl, ¿e
poruszaj¹cy widok takiego upokorzenia móg³by zrobiæ jakiekolwiek wra¿enie, by³a drugorzêdna. Ta jedyna nadzieja nie by³a
w stanie nak³oniæ do stawienia czo³a przeszkodom, które przeczuwa³a ludzka m¹droæ, a które mog³y ust¹piæ tylko dziêki wy¿szym,
wy¿ej wskazanym racjom.
Po zakoñczonym kazaniu superior wszed³ na ambonê, aby
przygotowaæ dusze i nak³oniæ je do spojrzenia na to, co mia³o siê
dokonaæ z odpowiednimi dla wydarzenia uczuciami. Opiera³ siê na
koniecznoci wielkiego wynagrodzenia za przyk³adem naszego
Zbawiciela, wielu wiêtych, miêdzy innymi Karola Boromeusza,
który w najmniejszych nieszczêciach, chc¹c jedynie odwróciæ doczesne nieszczêcia, podczas gdy my chcielimy odwróciæ straszliw¹ chorobê, która po¿era i niszczy dusze, czynili to, co mieli naladowaæ misjonarze Wreszcie zaprosi³ ludzi, aby naladowaæ
¯ydów i z bolej¹cym sercem z³o¿yæ na niego wszystkie ich winy,
upodabniaj¹c siê do koz³a ofiarnego, który mia³ byæ wypêdzony na
pustyniê, obarczony wszystkimi nieprawociami ludu, jedyny godny gniewu niebios, który mia³ od niego odwróciæ pomstê. Szybko
opanowuj¹c siê, zwróci³ siê ku krzy¿owi, mówi¹c, ¿e nawet w tym
stanie poni¿enia w nim sk³ada wszelk¹ nadziejê; kiedy go obj¹³, ju¿
od niego nigdy nie odst¹pi³, a skoro niczym nie ryzykowa³; wrêcz
przeciwnie, mia³ wszelkie powody, aby mieæ nadziejê na mi³osierdzie i przebaczenie. To posuniêcie zrobi³o wra¿enie.
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Zapowiedzia³, ¿e zdejmie kom¿ê, symbol niewinnoci, poniewa¿ teraz uosabia³ grzeszników. Rzeczywicie j¹ zdj¹³, z³o¿y³ na
ambonie, sk¹d zszed³, aby udaæ siê do stóp o³tarza i tam z r¹k proboszcza ubranego w kapê otrzymaæ wielki powróz, który zawi¹za³
wokó³ swojej szyi; nastêpnie zdejmuj¹c buty i poñczochy, wzi¹³
krzy¿ pokutników i w tym stanie stan¹³ na czele procesji, podczas
gdy wszyscy ludzie i duchowni na przemian piewali Parce Domine i werset Miserere. £zy wszystkich uczestników t³umi³y g³osy,
a wra¿enie, jakie zrobi³a ³aska, by³o niespodziewane; poruszeni zostali najbardziej zatwardziali. Nie wszyscy byli tak otwarci na natchnienia Pana; ale by³o wystarczaj¹co du¿o przekonanych tym z³o¿onym aktem wynagrodzenia, jaki mia³ miejsce, wynagrodzili
bo¿emu majestatowi.
Procesja przesz³a ulicami miasteczka, które by³y pe³ne wody,
b³ota i obornika; ale wydaje siê, ¿e depcz¹c nogami po tych nieczystociach, wyp³ywa³y z nich bardzo obfite ród³a ³aski. Któ¿
nim by³ sporód wszystkich misjonarzy, jak godny po¿a³owania
superior, który tyle z tego wynagrodzenia musia³ wzi¹æ na siebie,
który musia³ staæ siê wszystkim dla ludzi i móg³ siê zg³osiæ jako
ofiara? Ale postanowi³, ¿e to on siê ofiaruje, to nie znaczy, ¿e by³
mniej godny, ale dlatego, ¿e by³ najbardziej potrzebuj¹cy8.
Ta procesja zrobi³a najwiêksze wra¿enie i ci¹gnê³a bardzo
obfite ³aski na misjê.
Zakoñczy³a siê procesja, która przebieg³a w najwiêkszym skupieniu, superior odda³ krzy¿ akolicie i uklêkn¹³ u stóp o³tarza
z twarz¹ ku ziemi i w tej postawie modli³ siê o nawrócenie ludzi;
wsta³ dopiero po b³ogos³awieñstwie. Wówczas powróci³ do zakrystii, a gorliwoæ, jakiej do³o¿ono, aby umyæ jego stopy, sprawi³a,
¿e jeden z misjonarzy, w spontanicznym odruchu pokory, nie móg³
8
Po powrocie do Francji pod koniec 1817 roku Fortuné de Mazenod by³ oczarowany sukcesami misji i gorliwoci Eugeniusza, ale przewodnicz¹cy martwi³ siê o zdrowie swojego syna i o to, co nazywa³ przesadn¹ gorliwoci¹. Podczas misji w Eyguières,
w Wielkim Pocie 1819 roku, 10 marca Fortuné napisa³ do przewodnicz¹cego: W ogóle siê nie martw, jeli twój syn niekiedy ucieka siê do przesadnej gorliwoci o zbawienie
dusz ponad granice; to wynagrodzenie dla tych, którzy tak jak ja nie maj¹ ani cnót, ani
talentów. Zapewniono mnie, ¿e procesja przeb³agalna na boso by³a konieczna w okolicy, która nie by³a religijna, aby poruszyæ upione sumienia. W istocie przynios³a wspania³e owoce. Zgromadzenie lub Stowarzyszenie dla m³odych dziewcz¹t lub ch³opców,
które zak³adano podczas misji.
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powstrzymaæ siê od uca³owania ich, co wywo³a³o wybuch czu³oci, to uczucie trudno bêdzie wymazaæ z pamiêci tych, którzy byli
jego wiadkami. Serce nie mog³o ju¿ pomieciæ radoci, pociechy,
szlochów i obfitych ³ez ukazuj¹cych wspania³e uczucia, którymi
by³ wype³niona dusza.
Po b³ogos³awieñstwie ludzie rozeszli siê. Dziewczynki i kilka
kobiet zebra³o siê w kaplicy pokutników.
Podczas naszej misji za³o¿ylimy to szczególne bractwo
dziewcz¹t, aby namacalnie je przekonaæ i pokazaæ im koniecznoæ
rezygnacji z tañców i spacerów w m³odzieñcami. Dowiadczenie
dowiod³o nam, ¿e by³ to najlepszy, jeli nie jedyny rodek, aby je
odwieæ od uprzedzeñ wzbudzanych przez tyle namiêtnoci. Pod
¿adnym pozorem nie pozwala siê, aby do tego bractwa nale¿a³y
dziewczynki, które nie przyst¹pi³y do Pierwszej Komunii wiêtej,
poniewa¿ tam bez wykrêtów mówi siê i ukazuje codzienne zagro¿enia, z odraz¹ przypominaj¹c, co siê dzieje podczas tych niegodziwych spotkañ, ukazuj¹c podstêpne zamiary tych, którzy maj¹
tylko jeden cel, aby je uwieæ. Trzeba mówiæ z wielkim autorytetem i z wielk¹ porywczoci¹, to jedna z najwa¿niejszych praktyk
misyjnych.
Tym razem efekt by³ ca³kowity, nigdy bardziej siê tego nie
spodziewano, poniewa¿ a¿ do tej chwili dziewczêta ukazywa³y tak
odmienne uczucia od tych, które mo¿na by³o od nich wymagaæ, ¿e
misjonarze zaczêli siê niepokoiæ. Do mi³oci do tañca, które w tej
czêci kraju jest nieokie³znan¹ namiêtnoci¹, do zwyczaju, lub lepiej mówi¹c do wyranej woli, aby niczego sobie nie odmawiaæ,
do³¹czy³a prawie niemo¿liwa do przezwyciê¿enia niechêæ do stowarzyszenia9 i niewielka liczba dziewcz¹t, które do niego nale¿a³y; trzeba nawet dodaæ bardzo wielk¹ i utrwalon¹ niechêæ do proboszcza. Trzeba by³o przezwyciê¿yæ tyle namiêtnoci, a ³ask¹
dobrego Boga wszystkie je pokona³a.
Wra¿enie by³o wielkie; ³zy nie przestawa³y p³yn¹æ, w rezultacie wszystkie siê zapisa³y, aby je przyj¹æ do Stowarzyszenia. Po
zakoñczonym æwiczeniu te dziewczêta nie posiada³y siê z radoci
i da³y temu wiadectwo, ciskaj¹c siê nawzajem z g³êbi serca.
9
Zgromadzenie lub Stowarzyszenie dla m³odych dziewcz¹t lub ch³opców, które
zak³adano podczas misji.
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Misjonarze udali siê do konfesjona³u, aby spowiadaæ mê¿czyzn, o ósmej zadzwoniono na modlitwê wieczorn¹, na któr¹
przysz³o bardzo wielu ludzi. Koció³ by³ pe³en. Dodano kilka og³oszeñ o wydarzeniach z dnia.
25, drugi poniedzia³ek. Konferencja o czwartym przykazaniu.
Ca³y dzieñ w konfesjonale.
Kazanie o boskim pochodzeniu religii chrzecijañskiej. Ci¹gle
te same t³umy i uwaga. Ci¹gle spowied mê¿czyzn, a¿ do wyznaczonej godziny wyjcia podczas tej misji, czyli do dziesi¹tej.
26, drugi wtorek. Ci¹g dalszy konferencji o czwartym przykazaniu. Kazanie o cnocie ¿alu.
(Z trudem nadrabiam tê przerwê, poniewa¿ zaniedbuj¹c codzienne opisywanie wydarzeñ z tego tygodnia, ju¿ wiêcej sobie nie
przypominam)10.
[2 grudnia], trzeci wtorek. Rano, w normalnej porze æwiczeñ,
uroczyste nabo¿eñstwo za zmar³ych parafian. Superior odprawi³
piewan¹ sumê, jeden z misjonarzy pos³ugiwa³ jako diakon, ksi¹dz
proboszcz pe³ni³ funkcje subdiakona. Podczas ofiarowania odpowiednie do okolicznoci kazanie. W po³udnie bylimy gotowi, aby
procesyjnie udaæ siê na cmentarz. Udali siê tam wszyscy mê¿czyni i kobiety, którzy byli w kociele. W drodze piewalimy Miserere i De profundis, po ka¿dym wersecie dodaj¹c Requiem aeternam
itd. Po przyjciu na cmentarz, przy grobie, który szybko zosta³
otwarty na ceremoniê, ponownie odprawiono egzekwia. Po nich
Superior powiedzia³ kilka s³ów, jakie wzbudzi³y miejsce i okolicznoci. Zakoñczy³, pokazuj¹c wszystkim czaszkê, któr¹ wrzuci³ do
grobu, który pozostanie otwarty tak d³ugo, a¿ spocznie w nim kto
ze s³uchaczy.
10
W tym miejscu narracji redaktor Missions napisa³: Przerwa, o której mówi Za³o¿yciel, obejmuje ca³y tydzieñ: to druga polowa misji. Brakuje nam opisu obrzêdów,
które w ci¹gu tych omiu dni musia³y wzbudziæ zainteresowanie wiernych i osi¹gniêcie
celów wyznaczonych przez misjonarzy. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e ich celem by³y dzieci
z parafii, które zgodnie z naszymi zwyczajami pierwsze s¹ powo³ane do radoci z dobrodziejstwa pojednania i innych ³ask, których obfitym ród³em jest misja. W rêkopisie
opis zosta³ podjêty w trzeci poniedzia³ek.
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Trzeba, aby to krótkie pouczenie nie trwa³o d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. To pora pracy, ale trzeba, aby kilka s³ów, które powiedziano, by³o dobitnych i wymownych co do si³y i prawdy. £zy
wszystkich uczestników by³y dowodem odpowiedniego wra¿enia,
jakie na nich zrobi³o to wzruszaj¹ce nabo¿eñstwo. Po uca³owaniu
tej ziemi, która jako jedyna jest warta wymownego kazania, rozeszlimy siê.
Po powrocie do kocio³a ponownie zapiewano De Profundis
i, nie trac¹c ani minuty, udzielono b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem.
Wieczorem kazanie by³o o niegodnym przyjmowaniu komunii.
Og³oszenia dotyczy³y porannego nabo¿eñstwa, podczas których
przypomniano najwymowniejsze okolicznoci i dodano refleksje
mog¹ce zrobiæ wra¿enie na tych, którzy nie mogli tam przyjæ.
Spowiednicy ci¹gle zajêci do dziesi¹tej, gdyby niedok³adnie
przestrzegali tego punktu regulaminu, siedzieliby tam d³u¿ej.
[3 grudnia], trzeci wtorek. Konferencja o obmowie i zuchwa³ych podejrzeniach, która mia³a jedynie na celu byæ uzupe³nieniem
poprzedniej nauki, ale temat by³ tak obszerny, ¿e nie dano rady, co
by³o bardzo w³aciwe.
Kazanie o przebaczeniu nieprzyjacio³om; na koñcu ukazano
krucyfiks. Pierwsze og³oszenie o procesji z Najwiêtszym Sakramentem.
Chwilowe zapomnienie superiora podczas tych og³oszeñ udowodni³o nam przywi¹zanie i mi³oæ tego ludu do misjonarzy; ciskano siê u podnó¿a ambony, w postawie os³upienia, nie wydawa³o
siê nawet, ¿e s¹ niespokojni, widz¹c umiech, a nawet s³owa misjonarza, który stawa³ na wysokoci zadania.
Trzecia roda. Ogólna konferencja o przykazaniach kocielnych, zw³aszcza o pierwszym.
Mer, który na wieæ, ¿e misjonarze chc¹ go odwiedziæ, rano
uda³ siê na plebaniê, przyszed³, aby nas podj¹æ i dokonaæ wyboru
miejsca, które wed³ug nas by³oby najlepsze pod krzy¿ misyjny.
Odwiedziny u pewnego konkubenta, obietnica z jego strony, ¿e
siê wyspowiada i zawrze ma³¿eñstwo.
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Konferencja o restytucji. Nie ograniczono siê do przypadków
dóbr kupionych przez pañstwo; powstrzymano siê jedynie od podania nazwiska emigranta; wolnoæ nawet w materii zwrotów asygnatach11. Og³oszenia na ten sam temat i o zbli¿aj¹cym siê dniu
pojednania dla kobiet.
Trzeci czwartek. Konferencja o trzecim przykazaniu kocielnym.
Z dobrym nastawieniem przyszed³ cz³owiek, który od dwudziestu dwóch lat nie postawi³ swojej nogi w kociele. Pobo¿ne
nastawienie wielu kobiet i dziewcz¹t. Wspania³a, codzienna cierpliwoæ, aby od rana do wieczora oczekiwaæ na swoj¹ kolej przy
konfesjonale.
Odwiedziny u dziewiêædziesiêcioletniego mê¿czyzny, aby go
nak³oniæ do spowiedzi. Uwa¿amy, ¿e nie spowiada³ siê ponad piêædziesi¹t lat.
Dobra nauka, aby w przysz³oci nie zwracaæ siê do lusarzy
z miasteczka z prob¹ wykonania krzy¿a misyjnego. Ten, który zamówi³ proboszcz, jest tak masywny, tak nieproporcjonalny, jednym
s³owem tak okropny, ¿e bylimy zmuszeni zostawiæ go u rzemielnika i szybko zamówiæ inny, który byæ mo¿e bêdzie lepszy.
Kazanie o blunierstwie. Rady na ten sam temat. Og³oszenie
o wynagrodzeniu za winy przez pozdrowienie: Jésus-Christ siegue
lauzat12. Zapowied jutrzejszego wiêta wiêtego Miko³aja, patrona parafii. Pilna zachêta dla tych, którzy jeszcze nie pojawili siê
w trybunale mi³osierdzia. Kilka s³ów o spowiedzi kobiet i zapowied specjalnej nauki dla nich.
Trzeci pi¹tek. Punktualnie o pi¹tej uroczysta suma. Podczas
ofiarowania nauka o czwartym przykazaniu kocielnym.
11
Rewolucyjne rz¹dy pozbawi³y Koció³ i szlachtê ich maj¹tków, które nastêpnie
zosta³y sprzedane za marn¹ cenê. Wielu sporód bur¿uazji wzbogaci³o siê przy tej okazji. Asygnaty: rodki p³atnicze wprowadzone 1 kwietnia 1790 roku, w obiegu by³y do
koñca 1796 roku, a których wartoæ zosta³a przekazana na dobra narodowe. By³y emisje
na wielkie sumy do tego stopnia, ¿e w 1793 roku asygnat by³ wart jedynie szóst¹ czêæ
swojej wartoci nominalnej i mniej ni¿ procenty w 1796 roku. Zob. J. Leflon, dz. cyt.,
t. 2, s. 142-143.
12
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
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W miejsce skupienia13, które mia³o niewielkie znaczenie, aby
mo¿na je zrobiæ, na g³os wielkiego dzwonu kobiety i dziewczêta
zgromadzi³y siê o 2.30 po po³udniu i rozmawiano z nimi o dzia³aniu, jakie maj¹ zamiar podj¹æ, i rodkach, aby jak najlepiej temu
sprostaæ. Bardzo wiele osób. Ci dobrzy ludzie swe ¿ycie spêdzaj¹
w kociele.
O pi¹tej nieszpory o wiêtym Miko³aju. Konferencja o jakoci
skruchy. B³ogos³awieñstwo. Og³oszenie o jutrzejszym pocie dla
wszystkich. Ta informacja musi byæ zrêcznie przekazana: trzeba do
niej dojæ d³ug¹ drog¹ okrê¿n¹, mówiæ o Niniwitach itd. Nie za
wiele wymagaæ, aby wiêcej osi¹gn¹æ. Og³oszenie o absolucji dla
kobiet: jutro nie bêdzie w ogóle spowiedzi dla mê¿czyzn.
Wielu mieszkañców z St-Victoret, a nawet z Gignac14, by³o
bardzo gorliwych na porannych i wieczornych æwiczeniach. Ci
ostatni musz¹ przejæ milê, aby tutaj dotrzeæ. Kobiety i dziewczêta
przysz³y godzinê wczeniej przed otwarciem drzwi kocio³a, aby
zaj¹æ miejsce przy konfesjonale, które ci¹gle s¹ oblegane przez t³umy ludzi.
Trzecia sobota. Konferencja o pi¹tym i szóstym przykazaniu,
z powodu kobiet, jutro bowiem wszystkie powinny otrzymaæ rozgrzeszenie, zakoñczona motywami skruchy. Misjonarze przenieli tradycyjny post pi¹tkowy na dzisiaj, aby wraz z ludmi podj¹æ
to dzie³o pokutne. W przysz³oci dobrze bêdzie, aby tylko kobietom przypomnieæ o tym æwiczeniu; one jak najliczniej przychodz¹, nic nie ujdzie ich uwadze. To æwiczenie, ³¹cznie z tym, jakie
by³o dla nich poprzedniego dnia, wystarczy na dzieñ skupienia
dla kobiet.
Ca³y dzieñ spowiadalimy kobiety; misjonarze wyszli o pó³nocy. O szóstej zadzwoniono, aby wspólnie odmówiæ ró¿aniec, wyg³osiæ krótkie pouczenie, udzieliæ b³ogos³awieñstwa i podaæ og³oszenia, które nawi¹zywa³y do szczêcia tych, którzy przyst¹pili do
spowiedzi, oraz o pragnieniach, jakie powinni mieæ inni itd., o jutrzejszej procesji itd.
13
Ten dzieñ, kiedy najpierw kobiety a nastêpnie mê¿czyni odprawiali ostatni¹
spowied przed komuni¹ generaln¹, nazywano skupieniem.
14
Dwie s¹siednie parafie po³o¿one bardzo blisko Marignane.
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Czêsto w trybunale mi³osierdzia dowiadcza siê widocznych
znaków obecnoci Pana. Dzisiaj, w chwili udzielania rozgrzeszenia pewnej osobie, zgodnie z naszym zwyczajem podczas tego
ostatniego spotkania misjonarz powinien tylko zachêciæ do ¿alu
i udzieliæ rozgrzeszenia, lecz nagle poczu³, aby stwarzaæ problemy,
nie zadowalaj¹c siê pierwsz¹ odpowiedzi¹, ale nalega³, a¿ doszed³
do przekonania, ¿e nie mo¿e tej osobie udzieliæ rozgrzeszenia. Nastêpnie sk¹din¹d dowiedzia³ siê, ¿e ta kobieta mia³a niew³aciwe
nastawienie, ¿e zanim wesz³a do konfesjona³u, mia³a czelnoæ prowadziæ z³e rozmowy, i¿ trudno by³o usprawiedliwiæ grzech miertelny.
Czwarta niedziela, 8 grudnia. Pierwsza msza o szóstej.
O ósmej msza z komuni¹ dla kobiet. Gdy kobiety zajê³y miejsca
w rzêdach w kociele, który siê wype³ni³, rozpoczêlimy od piewu Veni Creator, nastêpnie superior odprawi³ cich¹ mszê w asycie
proboszcza w stule i akolitów. Zapomniano o uroczystym okadzeniu, które powinno mieæ miejsce jak podczas cichych, uroczystych
mszy wiêtych w Stowarzyszeniu z Aix. Podczas mszy, misjonarz,
klêcz¹c na ambonie, a¿ do konsekracji wyg³asza³ pobo¿ne refleksje odnosz¹ce siê do ofiary i komunii, do której mia³y przyst¹piæ
wszystkie uczestniczki. Po konsekracji, g³ono i na tym samym
tonie odmówiono wszystkie akty przed komuni¹15. Przed rozdaniem wiêtych Postaci celebrans powiedzia³ kilka s³ów zachêty,
które W³osi naszywaj¹ fervorino. Nastêpnie Cia³o Naszego Pana
rozda³ ponad czterystu kobietom i dziewczêtom, które z godn¹ podziwu gorliwoci¹ i skupieniem przyst¹pi³y do wiêtego Sto³u.
W tym czasie jeden z misjonarzy wypowiada³ akty wiary, uwielbienia, mi³oci i pragnienia itp. Kiedy komunia siê skoñczy³a, piewaczki zaintonowa³y pieni. Po mszy na o³tarzu wystawiono Najwiêtszy
Sakrament, nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê Te Deum i b³ogos³awieñstwem. Wyszlimy o 10.30, piewaj¹c pieni, które zdawa³y siê
pochodziæ z g³êbi serca.
O 10.30 zadzwoniono na sumê, która zaczê³a siê o 11, podczas
sumy nie by³o nauki.
15
98 stron pierwszego wydania Receuil de cantiques z 1818 roku zajmowa³y modlitwy, które mo¿na by³o czytaæ w ró¿nych czêciach mszy. Akty przed komuni¹ znajdowa³y siê na stronach 47-50.
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O drugiej nieszpory. Najwiêtszy Sakrament by³ wystawiony
podczas nieszporów. Kazanie o adoracji Najwiêtszego Sakramentu.
Bezporednio po kazaniu wysz³a procesja. Wczoraj podalimy informacjê, aby wszyscy, którzy chcieli w niej uczestniczyæ, przynieli
wiecê. Zatroszczono siê o informacjê, aby by³y ró¿nej wielkoci,
nawet jedn¹ uncjê, aby ka¿dy choæ w niewielkim stopniu móg³ partycypowaæ w kosztach. Powiadomilimy, jaka by³a intencja Kocio³a w tym godnym pochwa³y zwyczaju. Zaprosilimy wszystkich, aby
siê udaæ i przyczyniæ siê do triumfu, jaki chciano przyznaæ naszemu
Panu Jezusowi Chrystusowi. W koñcu zysk mia³ nawet przynieæ
korzyæ okolicy, poniewa¿ wiece zostawione po procesji w zakrystii mia³y pos³u¿yæ za urz¹dzenie ozdób, których by³y pozbawione.
Wydaje siê, i¿ nie trzeba by³o wiele, aby wzbudziæ gorliwoæ
i zapa³ mieszkañców i nak³oniæ ich do udzia³u w tej procesji. Ale
by³o inaczej, sk¹pstwo powstrzyma³o cztery pi¹te pozbawionych
uczuæ mê¿czyzn; zadowolili siê obejrzeniem przechodz¹cej procesji, jakby to by³o przedstawienie, które zaproponowano, aby zaspokoiæ ich ciekawoæ. Oburzenie misjonarzy siêgnê³o zenitu, a superior by³ tak bardzo poruszony, ¿e po powrocie procesji z ambony
zatrzyma³ Najwiêtszy Sakrament w wejciu do kocio³a, uzna³, ¿e
nale¿y odmówiæ akt wynagrodzenia, jak to mamy w zwyczaju czyniæ w okolicznoci, gdy nasz Pan dozna³ zniewagi z powodu obojêtnoci ludu, który w tym dniu powinien przyzywaæ Jego mi³osierdzia i ich ho³dem wynagrodziæ za ich dawn¹ impertynencjê.
Pomimo niepojêtego zachowania obojêtnych mê¿czyzn koció³
pe³en kobiet i oko³o piêædziesiêciu mê¿czyzn, wszyscy ze wiecami w rêku, ukazali wspania³y widok zdolny wzruszyæ ka¿dego, nawet powci¹gliwych. Nie by³o ¿adnych innych wskazówek. Koniecznie trzeba by³o poprzez ciszê pokazaæ niezadowolenie, jakiego
dowiadczylimy. Superior, schodz¹c z ambony, powiedzia³ tylko
nastêpuj¹ce s³owa: Najpiêkniejszy dzieñ misji by³ najsmutniejszy
dla mojego serca. To zabrzmia³o lepiej ni¿ wyrzut: zreszt¹ stosowniejsze by³o, aby superior w tej chwili nie podejmowa³ ¿adnego
dzia³ania. Kiedy wszed³ do zakrystii, pewien misjonarz powiedzia³
kilka porywczych s³ów, aby podkreliæ, jak bardzo uzasadniony by³
smutek, jakiego dozna³ superior, a który podzielali wszyscy misjonarze, widz¹c kolejn¹ zniewagê, jakiej dozna³ nasz Pan. Jednak
trzeba by³o zawiadczyæ o zadowoleniu z racji pobo¿noci mê¿-
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czyzn obecnych na nabo¿eñstwie, Superior powróci³ i skierowa³ do
nich s³owo, aby im dodaæ odwagi i zaprosiæ ich do wst¹pienia do
Stowarzyszenia.
Dziewczêta pod kierownictwem jednego misjonarza zebra³y
siê w kaplicy pokutników.
Nb. Uwa¿am, ¿e le zrobilimy, nie gromadz¹c mê¿czyzn
przed nieszporami. By³o to spowodowane brakiem czasu, poniewa¿
z kocio³a wyszlimy o pierwszej, a o drugiej trzeba by³o rozpoczynaæ nieszpory. Jestem przekonany, ¿e nie doznalibymy tej
przykroci, gdybymy poufale w przeci¹gu jednej godziny mogli
porozmawiaæ z tymi mê¿czyznami, jak to robilimy gdzie indziej.
Trzeba bêdzie o tym pamiêtaæ podczas kolejnej misji.
Czwarty poniedzia³ek. Konferencja o sakramentach. O drugiej zebranie Stowarzyszenia Dziewcz¹t, aby skonsolidowaæ to
wa¿ne dzie³o, wyznaczyæ urzêdy itd. Æwiczenie rozpoczê³o siê nieszporami o Najwiêtszej Maryi Pannie.
Kazanie o mierci sprawiedliwego i grzesznika. Og³oszenia,
³agodne uwagi o wczorajszym b³êdzie; po czêci wynagrodzili je
gorliwoci¹, aby przyjæ dzisiaj rano i wieczorem; ale aby ca³kowicie wype³niæ ten obowi¹zek, na czwartek zapowiedziano odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem. Ostatnie og³oszenie o ogólnej sk³adce, która
pokryje koszty krzy¿a i jego piedesta³u.
Czwarty wtorek. Konferencja o chrzcie, ci¹g dalszy wczorajszej, oraz o bierzmowaniu. Dzwonnik pomyli³ siê o godzinê, pobudka dopiero o pi¹tej. Uznano, i¿ trzeba rozpocz¹æ od konferencji, aby daæ ludziom wolnoæ rozejcia siê, aby zaj¹æ siê pracami.
Ten rodek ostro¿noci by³ niepotrzebny i chocia¿ konferencja
trwa³a godzinê, wszyscy zostali na mszy i b³ogos³awieñstwie.
Przez ca³y dzieñ spowied, czy to kobiet, które nie mog³y
przyjæ, czy te¿ mê¿czyzn, a nawet tych, którzy jeszcze w ogóle
nie przyst¹pili, a przychodz¹ z bardzo dobrym nastawieniem. Codziennie bardziej dochodzilimy do przekonania, ¿e czterech misjonarzy nawet przy pomocy proboszcza daleko mniej nie wystarczy dla tysi¹ca szeciuset dusz. Prawd¹ jest, ¿e nie odwalamy
roboty. Nie ma prawie nikogo, kogo nie spowiadalibymy cztero-
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krotnie, wielu nawet przychodzi czêciej. Wszyscy jestemy przewiadczeni, i¿ lepiej jest zrobiæ mniej, a dobrze, ni¿ wiêcej, a le.
Tak wiêc gdy nie jestemy na ambonie lub przy o³tarzu, to ci¹gle
jestemy w konfesjonale, zaledwie sprawiamy sobie przyjemnoæ,
aby zjeæ nasz posi³ek; z trudem znajdujemy jedynie pó³ godziny
na wieczorn¹ rekreacjê, i ten czas jeszcze jest przeznaczony na
sprawy zwi¹zane z misj¹: pojednanie, rozmowy, których specjalne
pouczenia spotkalimy w konfesjonale, nieznaj¹cych prawd koniecznych do zbawienia itd.
Podczas tej misji nie uznalimy za stosowne, aby ustanowiæ
biuro pojednania16. Proboszcz uprzedzi³ nas, ¿e nikt sporód bur¿uazji nie wzbudza³ zaufania u ludu, a ten zaproponowany rodek
pojednania by³by bezu¿yteczny. Skoro informacji koniecznych
o utworzeniu biura moglimy zasiêgn¹æ tylko od proboszcza, w tej
materii moglimy pójæ jedynie za jego pomys³em. Tymczasem
dzisiaj uwa¿am, ¿e nie znalelimy wystarczaj¹cej liczby osób
zdolnych do spe³nienia naszych wizji w tym rodzinnym trybunale,
ale nie by³o wiêcej czasu na zastanawianie siê, i to nie by³a nasza
wina, jeli ta okolica zosta³a pozbawiona korzyci, jakie normalnie
przynosz¹ dzia³ania tego biura.
W ten wtorek wieczorem konferencja o ofierze mszy wiêtej.
Wskazówki odnonie do regulaminu ¿ycia, jaki nale¿y zachowywaæ po misji.
Czwarta roda. Konferencja o ma³¿eñstwie, kap³añstwie i ostatnim namaszczeniu.
Kazanie o ludzkim szacunku. Lepiej by³oby zorganizowaæ je
wczeniej. Wskazówki o regulaminie ¿ycia, ci¹g dalszy tego, co
trzeba zrobiæ, aby ¿yæ po chrzecijañsku.
Czwarty czwartek. Konferencja o wierze, nie wyg³osilimy
jej, wyjaniaj¹c pierwsze przykazanie bo¿e, poniewa¿ chcielimy
16
Biura pojednania istnia³y ju¿ podczas misji przed rewolucj¹, mia³y na celu
wzmocnienie dzia³ania kaznodziejów. Dziêki moralnemu autorytetowi i chrzecijañskiemu duchowi notabli, którzy wchodzili w ich sk³ad, to biuro, niemaj¹ce ¿adnego oficjalnego charakteru, doprowadza³o staj¹cych, którzy spontanicznie do niego siê udawali, do
uznania ich powszechnych i obopólnych win. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 142-143,
159-160.
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j¹ wyg³osiæ wieczorem, ale nie znajduj¹c dnia, bylimy zmuszeni
j¹ wyg³osiæ dzisiaj. To jedna z najwa¿niejszych.
Ci¹gle przychodz¹ mê¿czyni, którzy jeszcze siê nie pojawili,
a ich nastawienie jest bardzo pocieszaj¹ce.
Kazanie o niebie. Odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych. Po
raz pierwszy organizujemy ten obrzêd. Przy okazji zaniedbania niedzielnego obowi¹zku og³osilimy tê ceremoniê, aby naszemu Panu
wynagrodziæ tê zniewagê, której dozna³ w dniu powiêconym Jego
zwyciêstwu. To zachowanie nie by³o zamierzone i nie pochodzi³o
ze z³ego nastawienia. Uznalimy, ¿e dla wielu osób powodem strachu by³ zakup wiecy; inni obawiali siê wychodziæ na zewn¹trz bez
kapelusza; u najwiêkszej liczby osób to by³a pewnego rodzaju niemia³oæ, ludzkie wzglêdy. Que diran se me vesoun pourta lou pegoun17 to obraliwy termin od dawna u¿ywany przez libertynów,
aby namiewaæ siê z tych, którzy bior¹ udzia³ w procesjach.
Przygotowano stó³, na którym po³o¿ono otwarty msza³, oleje
wiête, zapalon¹ wiecê, powiêcon¹ sól i ma³¹ bia³¹ szatê, w któr¹ ubiera siê dziecko po chrzcie.
Superior, wchodz¹c na ambonê, wyjani³ obrzêd, który mia³
miejsce. Wystawiono Najwiêtszy Sakrament. Superior kontynuowa³ swoje przemówienie i po wprowadzeniu zwróci³ siê do wiernych, aby g³ono odnowili przyrzeczenia chrzcielne w formie odpowiedzi, co prowadzi³o do ostatniej czêci przemówienia, któr¹
okolicznoæ uczyni³a wzruszaj¹cym. Podczas przemówienia ³zy
zag³usza³y g³os kaznodziei, który by³ zmuszony postaraæ siê, aby
go s³yszano.
Udzielono b³ogos³awieñstwa i nastêpnie po modlitwie, bardzo
gwa³towne informacje o powa¿nym nadu¿yciu, które wliznê³o siê
pomiêdzy inne niegodziwoci, jakie demon wprowadzi³ w tê okolicê: podczas chrztów spora liczba dziewcz¹t i ch³opców, którzy
byli chrzestnymi, bez skrêpowania siê ca³owa³a i tañczy³a ca³y
dzieñ.
Chocia¿ te rozmaite kazania i wszystkie æwiczenia obejmowa³y wiele spotkañ, uznano, ¿e d³u¿ej nie mo¿na zwlekaæ, aby zebraæ
mê¿czyzn, aby ich ponagliæ do wpisywania siê do katalogu Stowa17
Que diran
³uczywo).

Co powiedz¹, jeli zobacz¹ mnie nios¹cego pegoun (pochodnie lub

Dziennik z misji w Marignane: 1816

235

rzyszenia i udzieliæ im kilku dodatkowych informacji itd. Zatem
odprawilimy kobiety, zosta³o tylko wielu mê¿czyzn. Po wypowiedzeniu kilku s³ów zachêty wpisano tych, którzy mieli najlepsz¹
wolê; znalaz³o siê ich stu dwudziestu piêciu. W tym samym czasie
poinformowalimy ich o utworzeniu siedziby18, gdzie cz³onkowie
Stowarzyszenia mogli siê spotkaæ, aby porozmawiaæ i przyzwoicie
zabawiæ. Ten projekt bardzo siê spodoba³. Tak trzeba zrobiæ podczas wszystkich naszych misji.
Czwarty pi¹tek. Konferencja o wyznaniu wiary. Spowied
mê¿czyzn i kobiet. Wszystkie kobiety nie mog³y przyjæ przed niedziel¹. Liczymy, ¿e by³o piêæset piêædziesi¹t kobiet, które od niedzieli i w inne dni tygodnia przyst¹pi³y do komunii.
Wieczorem wyg³osilimy kazanie o mêce pañskiej. Nastêpnie
udzielilimy b³ogos³awieñstwa. Potem rozdano Jésus-Christ siegue
lauzat19, po ich uroczystym b³ogos³awieñstwie wyjaniono powody, które sk³oni³y misjonarzy do zrobienia tego prezentu wiernym
itd. Zapowied jutrzejszego dnia skupienia dla mê¿czyzn.
Czwarta sobota. Zamiast konferencji wyg³osilimy kazanie
o motywach ¿alu; to praktyka, któr¹ ci¹gle nale¿y zachowywaæ, poniewa¿ mê¿czyni, aby otrzymaæ rozgrzeszenie, przychodz¹ ju¿ po
zakoñczonym æwiczeniu porannym. Ta nauka zrobi³a wra¿enie podobne jak na kobietach w sobotê poprzedzaj¹c¹ ich komuniê. Zauwa¿am jedynie, ¿e w przysz³oci, na æwiczenie poranne i wieczorne nale¿y dopuciæ jedynie mê¿czyzn. Dzieñ skupienia trzeba
zachowaæ dla ka¿dej p³ci. W dzieñ poprzedzaj¹cy ich komuniê bêdzie oddzielnie dla nich. Kiedy wyznaczy siê im jaki dzieñ, mê¿czyni za obowi¹zek poczytaj¹ sobie, aby wszystko zostawiæ i udaæ
siê do kocio³a, nawet rano. Zreszt¹ podczas tej misji odznaczaj¹
siê zdumiewaj¹c¹ dok³adnoci¹. Rano koció³ jest zawsze pe³ny,
jest tyle samo mê¿czyzn co kobiet.
A¿ do po³udnia spowied mê¿czyzn. Po obiedzie zaproszenie
mera, aby pójæ zobaczyæ przygotowania, które siê czyni, aby uprz¹tn¹æ, wyrównaæ i wysypaæ piaskiem miejsce, gdzie ma byæ ustawio18
19

Lokal, gdzie m³odzi lub mê¿czyni gromadzili siê na przyzwoite rozrywki.
Pami¹tkowe obrazki?
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ny krzy¿. To co osobliwego, ¿e do tego przedsiêwziêcia zaanga¿owano trzydzieci dwuko³ówek i dwiecie osób. Na czele pracowników sta³ mer, podj¹³ buduj¹ce dzia³anie, skoro wczeniej nie wyznaczy³ go, aby sta³o siê najpiêkniejszym miejscem miejscowoci.
Okolicznoæ ustawienia krzy¿a podsyci³a jego gorliwoæ, zgodn¹
z jego zamiarami, co tylko w niewielkim stopniu przyczyni³o siê do
przyspieszenia prac. Sk¹din¹d na jego probê krzy¿ zostanie ustawiony po przeciwnej stronie placu, z którego chce zrobiæ piêkn¹ alejê.
Poniewa¿ jestemy przy merze, zauwa¿amy, ¿e nie opuszcza
¿adnej wieczornej nauki, ¿e jest bardzo uprzejmy i us³u¿ny wobec
misjonarzy, których nazwa³ wys³annikami Jezusa Chrystusa. Wyda³ polecenie, aby w niedzielê, gdy zostanie ustawiony krzy¿, pozamykaæ bary. Gdyby nie by³ taki jak w pierwszym dniu misji, ¿e
poró¿ni³ siê z proboszczem, na którego narzeka³, podczas gdy proboszcz ze swej strony nie przyznawa³ mu racji, ale ocena tego sporu nie nale¿y do misjonarzy.
Wieczorem æwiczenia tylko dla mê¿czyzn. Koció³ by³ pe³en,
to by³ piêkny widok. Panowa³a zupe³na cisza. Kazanie o synu marnotrawnym. B³ogos³awieñstwo. D³ugie i szczegó³owe informacje
o nastawieniu do jutrzejszej komunii, o szczêciu bycia pojednanym z Bogiem itd.
Misjonarze spowiadali a¿ do trzeciej nad ranem, kiedy piszê te
notatki.
W ci¹gu dnia wybralimy lokal na siedzibê, o której wy¿ej
powiedzielimy. Podczas marszu drog¹ dowiedzielimy siê, ¿e
dwunastu m³odych dwudziestolatków ju¿ znalaz³o jedno miejsce,
aby sobie wzajemnie pomagaæ i wspieraæ siê na dobrej drodze, któr¹ obrali.
[15 grudnia, pi¹ta i ostatnia niedziela]. Pierwsza msza o szóstej, druga o siódmej. O ósmej msza, podczas której do komunii
mieli przyst¹piæ mê¿czyni. Kobiety nie zosta³y dopuszczone do
uczestnictwa. Mê¿czyni zebrali siê ju¿ o siódmej i swoim wyciszeniem ukazywali nastawienie, z jakim przystêpowali do wiêtego
Sto³u. Podczas mszy, chocia¿ nie by³a piewana, uroczyste okadzenie. Przy o³tarzu asystowa³ ubrany w stu³ê proboszcz. Nabo¿eñstwo
rozpoczêlimy od Veni Creator. Przed komuni¹ superior, który odprawia³ mszê, przemawia³ przez kwadrans lub dwadziecia minut.
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Uczestnicy wype³niaj¹cy koció³ zostali przygotowani przez pobo¿ne refleksje i modlitwy, jakie jeden z misjonarzy odmawia³
przez ca³¹ mszê i z pewnoci¹ w tym piêknie Pan zosta³ uwielbiony. To by³ naprawdê wspania³y widok: zgromadzenie tak wielu
trwaj¹cych w skupieniu mê¿czyzn, którzy nie pozwalali sobie nawet na odwrócenie g³owy, by³a taka cisza, ¿e mo¿na by³o us³yszeæ
przelatuj¹c¹ muchê, z anielsk¹ skromnoci¹ zbli¿ali siê do wiêtego Sto³u, bardzo wiele oczu by³o zalanych ³zami, bez zawstydzenia, bez skrêpowania, jakby przez ca³e ¿ycie robili to, czego dokonali po raz pierwszy b¹d drugi. Kiedy Duch wiêty tchnie, szybko
pokonuje odleg³oci. Widzielimy m³odych ludzi, a¿ do chwili
obecnej rozwi¹z³ych, poniewa¿ nigdy nie wiedzieli, ile powabu ma
cnota, jak rozmawiali z osiemdziesiêcioletnimi staruszkami, którzy
b³ogos³awili Pana, ¿e wydoby³ ich z otch³ani, która ich poch³onê³a.
Poród starców by³ jeden osiemdziesiêciolatek, który przyjmuj¹c
komuniê, nie móg³ powstrzymaæ siê od ³ez. Nigdy w okolicy nie
przypominano sobie, aby kiedykolwiek widziano go, jak przystêpowa³ do sakramentów.
Po mszy zapiewalimy Te Deum, nastêpnie udzielilimy b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Póniej wyszlimy,
aby wróciæ na piewan¹ sumê, która by³a po godzinie jedenastej.
W tym samym czasie piewalimy nieszpory, w kociele i na
przylegaj¹cym placu, gdzie znajdowa³ siê krzy¿, wszyscy misjonarze towarzyszyli m³odzie¿y ubranej w stroje pokutne, na boso,
z koron¹ cierniow¹ na g³owie, któr¹ wczeniej przygotowano.
Plac by³ wype³niony ludmi, wszyscy pobo¿nie siê zachowywali, ³¹cz¹c swoje g³osy z g³osami misjonarzy, którzy wraz z wyznaczon¹ do niesienia go m³odzie¿¹ stali przy krzy¿u.
Po nieszporach wszyscy wierni zebrali siê na placu, gdzie by³
krzy¿, przyst¹pilimy do powiêcenia go. Nastêpnie, przy piewie
Vexilla Regis i pieni wyruszy³a procesja. Mer i jego zastêpca
w szarfie, w towarzystwie rady miejskiej, któr¹ zaprosi³, bezporednio przed duchowieñstwem szli za krzy¿em. Nic nie zak³óci³o
porz¹dku i przyzwoitoci procesji. Nieco spónieni dotarlimy na
plac, gdzie mia³ byæ ustawiony krzy¿20.
20
W tekcie w Missions dodano nastêpuj¹c¹ informacjê: W tym miejscu koñczy
siê rêkopis naszego czcigodnego Za³o¿yciela. Nie moglimy znaleæ strony uzupe³niaj¹-
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Poniedzia³ek, drugi dzieñ misji. Dzieñ, tak samo jak wczorajszy wieczór, przeznaczylimy na odwiedziny mieszkañców.
Wszêdzie zostalimy dobrze przyjêci, nawet u protestantów, uznalimy, ¿e musimy ich odwiedziæ, tak jak wszystkich innych.
W czasie odwiedzin w protestanckim domu spotkalimy pastora, który w³anie odprawia³ nabo¿eñstwo dla swoich kamisardów22
w letnim domu w pobli¿u wioski. Zdawa³ siê mocno zak³opotany
postaw¹, jak¹ musia³ zachowaæ; wsta³ tak samo jak gospodarz
domu, przez ca³y czas naszych odwiedzin, która zreszt¹ by³a bardzo krótka, mia³ zdjêty kapelusz i sta³. Wyszlimy po kilku uprzejmych s³owach z jednej i z drugiej strony. Nie zdawalimy sobie
sprawy z ignorancji tych kamisardów, absolutnie nie maj¹ pojêcia
o niczym, jak tylko, ¿e swoje æwiczenia religijne odprawiaj¹ w innym kociele ni¿ nasz, nie spotkalimy ani jednego, który móg³by
nam powiedzieæ, ¿e jest kalwinem; nie s³yszeli nawet o Kalwinie;
ich g³ównym argumentem jest ten, ¿e urodzili siê w tej religii,
uwa¿aj¹ j¹ za dobr¹ jak nasza, w której znajduj¹ wszystko, aby móc
osi¹gn¹æ zbawienie. Zreszt¹ myl¹, ¿e w podstawach to prawie ta
cej jego opis: koñczy siê w chwili, gdy triumf krzy¿a wieñczy³ ca³e cztery tygodnie trudów i apostolskich mozo³ów: byæ mo¿e jego rêka zatrzyma³a siê przed obrazem, który
musia³ powieliæ, aby samem Bogu oddaæ zas³ugi i chwa³ê.
21
Kopia u T. Ramberta, dz. cyt., t. 1, s. 227-228. Mouriès wioska licz¹ca 1800
dusz, niegdy nale¿a³a do diecezji Arles, na mocy konkordatu z 1801 roku w³¹czona do
diecezji Aix. Tê misjê g³osili ojcowie de Mazenod, Deblieu, Tempier i Mie. Proboszcz
nazywa³ siê Armand. Ojciec Rambert zamieszcza list z 19 kwietnia 1817 roku (ten¿e,
tam¿e, t. 1, s. 228-229). Tylko ojciec Rambert zamieszcza stronê Dziennika z tej misji
i we wprowadzeniu zamieszcza nastêpuj¹ce s³owa: „Jest jeszcze rozpoczêcie Dziennika
z tej misji napisane rêk¹ czcigodnego Superiora; ale Dziennik opowiada tylko o wydarzeniach z pierwszego tygodnia. Niew¹tpliwie superiorowi, który by³ najbardziej obci¹¿ony ze wszystkich misjonarzy, nadludzka i ci¹gle zwiêkszaj¹ca siê praca misjonarzy nie
pozwoli³a pisaæ dalej, to jest zupe³nie zrozumia³e, jeli pamiêta siê, ¿e misjonarze k³adli
siê spaæ po pó³nocy, aby wstaæ o trzeciej nad ranem, a tak¿e z trudem znajdowali czas
na jedzenie. Z tego niedokoñczonego Dziennika publikujemy tylko dwa szczególne wydarzenia” [w dalszej czêci tekst, który zamieszczamy].
22
Kamizardzi: nazwa nadana kalwinistom z Cèvennes, którzy w 1685 roku, po
odwo³aniu edyktu nantejskiego walczyli przeciwko wojskom Ludwika XIV. Ten edykt
wydany w 1598 roku przez Henryka IV dawa³ wiele swobód protestantom.
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sama rzecz i w tym tkwi b³¹d, gdy¿ mo¿e w mniejszym stopniu oddaliliby siê od prawdy i daliby wiêcej nadziei na powrót, gdyby
wiedzieli, ¿e ró¿nica jest tak wielka, ¿e dwie drogi nie mog¹ prowadziæ do tego samego celu, poniewa¿ zmierzaj¹ we przeciwnym
kierunku.
Sobota. W miniony wtorek og³osilimy, ¿e o siódmej wieczorem zabrzmi du¿y dzwon, aby wszyscy jednoczenie przerwali
swoje obowi¹zki, jakiekolwiek by by³y, aby uklêknêli, aby trzy
razy odmówiæ Pater, Ave i Gloria Patri w intencji o nawrócenie
grzeszników. Tê modlitwê bardzo wiernie odmawiano; pewien
mê¿czyzna, z tych, którzy od dawna siê ju¿ nie spowiadali, nie
zwraca³ uwagi na obecnoæ wzmocnionego kamisarda; na pierwszy dwiêk dzwonu uklêkn¹³ i z ca³¹ swoj¹ rodzin¹ odmówi³ trzy
razy Pater itd. Natychmiast siê nawróci³ i postanowi³ przyjæ
i wyspowiadaæ siê, co te¿ zrobi³ jako jeden z pierwszych podczas
misji.
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A
Aboukir, bitwa 67
Acton, genera³ 87
Agnano, jezioro 72
Aix 17, 22-24, 101, 119, 210
Aix, Enclos 154, 212
Aix, grandes Maries 136, 162
Aix, hotel Joannis 134
Aix, hotel Valbelle 150
Aix, koció³ Misji 125-126, 169, 188,
212
Aix, koció³ wiêtej Magdaleny 120,
154, 157-159, 211
Aix, kocio³y 140, 144, 154, 212
Aix, misja 203
Aix, Pawilon Dzieci 134, 210
Aix, seminarium 134, 211
Aix, Stowarzyszenie M³odzie¿y 119-212
Albert, ksi¹¿ê 77
Albertas, Jean-Baptiste d 18
Alcamo 81, 83-84
Alexis, Paulin 127, 187, 189, 206
Allard, Claude 197
Amiens 76
André Avellino, wiêty 63
André, Mathieu Dominique 134
Anglia 68
Angoulême, ksi¹¿ê d 27
Anselme 199
Aoleta, markiz 66
Archange Casimir 173-174
Arenella 86
Ariano 63
* Indeksy opracowa³a Monika Król.

Armand, proboszcz z Mouriès 237-239
Assenat 189
Athalie 113
Aubert, Casimir, OMI
Aubert, François Claude 197-198
Aubert, Marius, V.J. Claude 189
Auger 176
Avellino 63
Aymès, Jean J.F. Sylvestre 151
B
Baraguay dHilliers, genera³ 63, 74
Barban, Louis 144
Bardeau, Martin (brat Maur) 166-167
Barjols, misja 198
Barlatier, Gabriel B. Théobald 161
Barret, Amédée, de 197-198
Bastia 99
Bausset, Ferdinand, de, biskup Fréjus
144, 167, 172, 204
Bausset, J.-B. Gabriel de 144, 166
Bayle 198
Belloy, J.-B. de, arcybiskup Pary¿a
44, 109
Belsunce, biskup Marsylii 44
Bernard, Marius A. Barthélemy 203
Berry, ksi¹¿ê de 27-28, 86-88
Berton, Victor 187
Beylot, wikariusz generalny kapitulny z Aix 169
Boileau 175
Boisgelin, Césarie de 67
Bolonia 48
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Bonaparte, Napoléon 45, 59, 98-99,
108, 121, 126, 131-132, 141
Bonnaro, biskup, filipin 97
Bonnet, Catherine Elisabeth 24-26
Bonnet, Jean-B. Hyacinthe 165, 187
Borgoforte 35
Boudens, Robrecht, OMI 15
Bourgarel, François 198
Bourgarel, Louis 199
Bouron, Auguste Barthélemy 164
Bourrelier, Hilarion, Misjonarz Prowansji 174
Bouteille Marc A.J. Amédée 135
Bourrelier, Irénée 199
Bouvier 196, 199
Bouvier, Joseph A. 184
Bouvier, Paulin 151, 200, 203, 205-206
Boyer, A.-J.-B., markiz dEguilles 17
Boyer, cz³onek Stowarzyszenia 189,
197
Braschi Onesti, kardyna³ 78
Bremond, Melchior Fr. de Paule 151,
156, 200
Brun, proboszcz Marignane 217, 224,
226, 232, 237
Brueys dAiguilliers, admira³ 46
Buffon 110, 112
Butero, ksi¹¿ê de 89-92
C
Cadolini Antonio M., barnabita 27
Cannizzaro François i Michel 85, 88
Cannizzaro, rodzina ksiêcia de 85,
88, 98
Carnaro 60-61
Carpentier 200
Carron, Antoine G. Marie 189
Casale Monferrato 32
Caserta 66, 71, 74
Castellas, Paulin 127, 198-203
Castres, cz³onek Stowarzyszenia 198
Cavalier, duchowny 173
Cefalù 99

Chabot, Victor J. Antoine 156-157,
159-160, 162-163, 205-206
Chaine, J.B.D. Claude 136
Championnet, genera³ 74
Chappuis, Adrien 158-162, 172
Chastellux H.G. César de 66, 80, 85
Chastellux, Pauline de 67
Chaubet, cz³onek Stowarzyszenia 170
Chauvet, cz³onek Stowarzyszenia
176, 197-198
Chioggia 35, 60
Christine, cz³onek Stowarzyszenia
199
Christine, proboszcz parafii wiêtego
Jana 171, 179-181
Cimina, ksi¹¿ê de 89
Coletti, ksi¹dz 37
Colli 93
Colonia, rodzina de 32-33
Concorcet 116
Cooke, Robert Marie, OMI 15
Coste, kardyna³ 29
Coulin, François X. Alphonse, Misjonarz Prowansji 170
Courtès, Hippolyte Joseph, Misjonarz Prowansji 123, 134, 207-208
Coussin, Joseph P.F. Lucien 155
Couteron, cz³onek Stowarzyszenia
197-198
Crémone 33
Cuneo 26
Cyceron 69
D
Daime, Henry Anne 134
Dalmacja 60, 62
Dalmas, Louis M.F. Guillaume, Misjonarz Prowansji 179, 189
Damas, Charles de 67
Damas, Roger, hrabia de 67
David, E.L.A. 161
Dayme, cz³onek Stowarzyszenia 176
Deblieu, Jean-Fr. Sébastien, Misjonarz Prowansji 174, 217, 238
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Décard, cz³onek Stowarzyszenia 187
Dedons de Pierrefeu, pani (Elisabeth
Joannis) 25, 32, 43, 59, 102
Dedons de Pierrefeu, Joseph, Emile
32, 43, 59, 102, 185
Delmas, duchowny 199
Descomes, cz³onek Stowarzyszenia
198
Diouloufet, Jean J. Marius 151
Dubois, Jean Baptiste 135
Duch wiêty 29
Dufrenelle, cz³onek Stowarzyszenia
176-177
Dupuy, J.A., Misjonarz Prowansji
151, 179, 208
Durand-Dubraye, rodzina 32
E
Elba, wyspa 99
Escarène 26
Eyguières, misja 198
F
Fabre, cz³onek Stowarzyszenia 175
Fabry, Auguste Charles 135
Feraud, Anne, zob. Nanon
Ferdynand, król Neapolu 12, 73-74,
77, 80, 85, 87, 89-97
Ferrare 48
Filassier, ksi¹dz 52
Fiume 61
Florent, cz³onek Stowarzyszenia 175
Foggia 63
Forbin-Janson, Charles de 134
Foresta, Louis Marie M. de 133
Frochot, cz³onek Stowarzyszenia 200
Fuveau, misja 213
G
Gain de Montagnac, François, de, biskup Tarbes 52-53, 78
Galeffi, kardyna³ 78, 148

Galembert, kawaler de 69, 71, 99
Gallifet, rodzina de 144
Gasq, Louis L. Hyacinthe 151, 189
Gerdil, Jean François, kardyna³ 26
Gibert, cz³onek Stowarzyszenia 198
Gignac, parafia 229
Ginoux, Adrien Michel E. 133
Giovanelli, F.M., patriarcha Wenecji
54
Giraud, Adoplhe René 197-199
Giraud, Pierre J. Marcellin 162, 166,
170, 198
Granmonte, ksi¹¿ê de 89
Grans, misja 201, 213-214, 217, 2 41
Gras, pan de 189
Grenoble, cz³onek Stowarzyszenia
174
Grimaldi, markiz de 34
Guibert, cz³onek Stowarzyszenia 198
Guigou, wikariusz kapitulny z Aix
147
Guillelmy, Charles Dominique G. 133
Guinet, cz³onek Stowarzyszenia 189
H
Hamilton, kawaler 68
Haüy, René Just, ksi¹dz 109
Henricy, cz³onek Stowarzyszenia 189
Henrigues de Montvert, Léopold
158-159, 161
Herculanum 71-73
Hermitte, cz³onek Stowarzyszenia
198
Heyries, Jean Joseph 134, 154-156
Hiszpania, ambasador 54
Honorat J.-B., Misjonarz Prowansji
123
Honorat, Joseph Melchior 184, 199
Hotman, pan d 143
I
Icard, Misjonarz Prowansji 213
Illy, cz³onek Stowarzyszenia 151
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Isnard, cz³onek Stowarzyszenia 197-198
Isnardon, proboszcz parafii wiêtej
Magdaleny 182
Isoard, Louis de G. Joachim 142
Istria 60
J
January, wiêty 66
Jauffret, Joseph C. Matthias 162
Jeancard, Jacques 14
Jezus Chrystus 28, 84, 122, 133, 139,
170, 192, 196, 217, 218, 220,
228, 231
Joannis, Joseph Thomas 19-20, 24
Journu, cz³onek Stowarzyszenia 189
Józef, wiêty 161
Julien, Gaspard François 162
K
Kalwin 238
Karol I dAnjou 63
Karol X, król 17
L
Laboulie, J.-B. Gustave de 200
Laboulie, Joseph Gustave B. de 133,
150, 156
La Cattolica, ksi¹¿ê de 93
Lambert, Melchior Sébastien 134
Lander, pan de 151
Lantelme, cz³onek Stowarzyszenia
161, 172
Larderia, ksiê¿na (ksiê¿na de Cannizzaro) 85, 88-89, 93, 97-98
La Tour du Pin, René N.A. de 135
Latrabia, ksi¹¿ê de 93
Laty, ksi¹dz 136
Laurent, Paul 133, 198
Leblanc, H.J., ksi¹dz 158-159, 161,
198
Lechevalier 116

Lecointe, cz³onek Stowarzyszenia 199
Leflon, Jean 124-125
LEstrange, Augustin de, opat z La
Trappe 178-179
Leydet, Joseph Antoine 165, 187
Liautard, dyrektor Kolegium Stanis³awa w Pary¿u 185-186
Limone 26
Livourne 43
Ludwik, wiêty 93
Ludwik XIV, król 17
Ludwik XVIII, król 17, 141
Ludwik Filip, król 95
Lourdet, M. 51-52
M
Magallon, Paul de 153, 172
Maisoncelle, Louis de 196, 198
Malavagna, ksiê¿niczka de 89
Manfredonia, Marat 62-63, 115
Marcou, Joseph Jacques, Misjonarz
Prowansji 121, 123, 133, 189,
198
Margueri, cz³onek Stowarzyszenia
175
Marguery, Joseph O. Bruno 156
Marie-Amélie 95
Marie-Antoinette, królowa Hiszpanii
95
Marie-Caroline, królowa Obojga Sycylii 75, 77, 80
Marie-Christine, królowa Sardynii 12,
95
Marignane, misja 213-240
Marin, Mathieu 135
Marsylia 99
Marsylia, Stowarzyszenie M³odzie¿y
141
Martin, cz³onek Stowarzyszenia 187
Massé, cz³onek Stowarzyszenia 187
Masset, cz³onek Stowarzyszenia 189
Massimini, barnabita 27
Maunier, Emmanuel, Misjonarz Prowansji 173, 184, 217
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Maur, brat 166
Maurand, cz³onek Stowarzyszenia
170
Maurel, ksi¹dz 152, 165
Maurin, Eugène Claude 151, 172
Mazenod, Auguste André de 32, 36-38, 41, 43-44, 59
Mazenod, Charles Alexandre de 17,
24
Mazenod, Charles Antoine de 10-11,
14, 25, 32-34, 56, 59, 61, 64-65,
75-76, 98-99, 101-102
Mazenod, Charles Fortuné de 10-11,
14, 17-18, 24, 32, 37-38, 56, 59,
70, 76-77, 80, 98-99, 123, 182,
199, 224
Mazenod, Charles Louis Eugène de
24, 32, 35, 45-47, 56, 59-60
Mazenod, Charlotte Césarie Antoinette Eugénie de 32-34, 43-44,
56, 59-60
Mediolan 48
Menc, pan de 143
Miaulan, cz³onek Stowarzyszenia 201
Michel, Joseph 189, 197, 199
Mie, P.N., Misjonarz Prowansji 213,
217, 222, 238
Milesi, François Marie, patriarcha
Wenecji 37-40, 44-45, 54-55
Mille, panna 135
Milliard, kapelan gimnazjum z Aix 185
Miollis F.M.B., biskup Digne 159
Mirabeau 115
Modena 61
Monreale 15, 84, 93-97
Montagnac, biskup de, zob. Gain de
78
Montecatini 36-37
Montgrand, markiz de 11, 34-35
Monti, ojciec 86
Moreau, Noël François, Misjonarz
Prowansji 189
Mottet, cz³onek Stowarzyszenia 201
Mouans, cz³onek Stowarzyszenia
189, 199

Mourachon, cz³onek Stowarzyszenia
172
Mouriès, misja 214-215, 237-239,
241
N
Nanon (Anne Feraud), s³u¿¹ca 10,
32, 35, 99
Neapol 9, 12, 14, 44, 51, 53, 56, 59-63, 65-78
Neapol, hotel du Chapeau-Rouge 64
Neapol, koció³ Santa Maria in Portico 64, 79
Nelson, admira³ 67, 74-75, 77
Nicea 11, 22, 24-25, 29
Nizza, markiz de 77
Notre-Dame de lOsier 12
Notre-Dame du Laus 12
O
Olivella 97, 100
Olivier, Joseph M. Clément 133, 201
Ostiglia 34
P
Palermo 12, 15, 68, 74, 76-78, 80-100
Palis, cz³onek Stowarzyszenia 173
Partinico 81
Pary¿, biblioteka narodowa 114
Pary¿, fabryka gobelinów 112
Pary¿, galeria Luwru 113, 118
Pary¿, koció³ Notre-Dame 45, 107-108, 117
Pary¿, ogród botaniczny 109, 118
Pary¿, Panteon (koció³ wiêtej Genowefy) 115-117
Pastori, ksi¹dz 82-84
Paterno, ksi¹¿ê de 89, 92
Pécoul, Bernard, Misjonarz Prowansji 174
Peisse (Peysse), Louis 144, 175
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Pélissier, cz³onek Stowarzyszenia 135
Pielorz, Jozef, OMI 172, 213
Pius VI 65-66
Pius VII 147-149
Pius IX 12, 72
Pignans, misja 213
Pin, cz³onek Stowarzyszenia 197
Pinchinati, doktor 28-29
Pisani de la Gaude, biskup Vence 40,
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Platon 109
Pola 60-61
Pompeje 12, 71-72, 79
Ponsard, Martial 165, 200
Ponsard, starszy, cz³onek Stowarzyszenia 170
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Pontier, André 135
Pontier, Antoine P. Henry 162
Pontier, Pierre E. Augustin 162, 195-196
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Pozzuoli 71-72
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R
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Rambert, Toussaint, OMI 15, 213-215, 238
Rastoin, cz³onek Stowarzyszenia 175
Raynaud, cz³onek Stowarzyszenia 198
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Rey, Achile, OMI 9-15, 213-215
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Ricard, Antoine 14-15
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Rousseau 115
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S
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Sabran, markiz de 64-65
Saint-Chamas, misja 206
Saint-Laurent du Verdon 101
Saint-Victoret, parafia 229
Sallebant, Marc, P. Joseph 136
Sallier, Fortuné 184-186, 189, 199
Sambucy, ksi¹dz de 45
San Michele, ksiê¿na de 89
Sardynia 99
Savigliano 26
Scati, Léopoldo, barnabita 26-29
Ségeste, wi¹tynia 80-84, 100
Senchon, cz³onek Stowarzyszenia 187
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Sorrent, ksi¹¿ê de 27
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Soufflot, Germain 115
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217, 238
Thierrée, Jean Denis Luc 155
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Touche, Jean Joseph, Misjonarz Prowansji 199
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