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Plac i Bazylika wiêtego Piotra. Biskup de Mazenod bardzo czêsto chodzi³ do Bazyliki wiêtego Piotra.
28 kwietnia 1826 r. wspi¹³ siê na kopu³ê i wszed³ do kuli, która j¹ wieñczy.
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DZIENNIK RZYMSKI
WPROWADZENIE

Kontynuuj¹c wydawanie zachowanych fragmentów Dziennika
Eugeniusza de Mazenoda, w jednym tomie zebralimy strony dotycz¹ce jego podró¿y do Rzymu. Przebywa³ tam szeciokrotnie.
Najpierw w latach 1825-1826 w zwi¹zku z uzyskaniem aprobaty
Konstytucji i Regu³ Zgromadzenia. Z Aix drog¹ l¹dow¹ wyjecha³
30 padziernika 1825 r., przeje¿d¿aj¹c przez Fréjus, Niceê, Turyn,
Genuê. Do Rzymu dotar³ 29 listopada i wyjecha³ stamt¹d 4 maja
1826 roku. Jecha³ przez Loreto nad Adriatykiem, Boloniê, Mediolan, Turyn, Mont-Cenis, Chambéry, Grenoble, Gap i Aix. Do Marsylii powróci³ oko³o 7 lipca 1826 roku.
Drug¹ podró¿ odby³ w roku 1832 w zwi¹zku z wyniesieniem do
godnoci biskupiej. Z Marsylii wyjecha³ pod koniec lipca, przejecha³ przez Aix, gdzie wikariuszem generalnym Zgromadzenia mianowa³ o. Courtès’a, 30 lipca i 1 sierpnia zatrzyma³ siê w Gap i w Notre-Dame du Laus, nastêpnie drog¹ l¹dow¹ skierowa³ siê do Rzymu
i dotar³ tam krótko po 15 sierpnia. Ojciec Tempier, który na niego
czeka³, wyjecha³ kilka dni póniej. Po przyjêciu w dniu 14 padziernika wiêceñ biskupich 4 listopada wyjecha³ z miasta. Szóstego listopada wsiad³ na statek Henryk IV. Z Livorno do Genui p³yn¹³
statkiem Colombo, a na statku Sully z Genui do Marsylii, gdzie
dotar³ 16 listopada.
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Rz¹d francuski zg³osi³ w Stolicy Apostolskiej protest z powodu
wyniesienia Mazenoda do godnoci biskupiej bez jego zgody. Papie¿ Grzegorz XVI pilnie wezwa³ do siebie biskupa Ikozji, który
wyjecha³ natychmiast w pierwszych dniach sierpnia 1833 roku.
Pierwszy etap podró¿y z Marsylii do Nicei odby³ dyli¿ansem pocztowym, a z Nicei do Genui prywatnym powozem. Dalsz¹ czêæ podró¿y z Genui do Livorno, a nastêpnie z Livorno do Civittavecchia
odby³ na statku, którym dotar³ pónym popo³udniem 15 sierpnia.
By³ jeszcze na czczo, ale zbyt póna pora nie pozwoli³a na odprawienie mszy. W Rzymie przebywa³ od 16 sierpnia do pocz¹tku grudnia. Statkiem z Civittavecchia, z postojem w Genui, powróci³ do
Marsylii. Najpierw uda³ siê do Aix, a w kurii biskupiej w Marsylii
pojawi³ siê dopiero 11 grudnia 1833 roku.
Celem czwartej podró¿y w 1845 r. by³o b³ogos³awienie ma³¿eñstwa jego jedynej siostrzenicy Césarie de Boisgelin z markizem
Charles’em de Damas, mieszkaj¹cym w Albano ko³o Rzymu. Podró¿ drog¹ morsk¹, w towarzystwie kanonika Jeancarda, trwa³a od
11 do 14 lipca, a powrót od 11 do 12 sierpnia.
Pi¹t¹ podró¿ biskup de Mazenod odby³ w 1851 r., aby uzyskaæ
zatwierdzenie poprawek do Regu³y naniesionych przez kapitu³ê generaln¹ z 1850 roku. Podró¿owa³ statkiem. Wyp³yn¹³ 21 stycznia,
a do Marsylii powróci³ na pocz¹tku kwietnia. Papie¿ Pius IX
przyzna³ biskupowi Marsylii przywilej wiêtego paliusza, zarezerwowanego dla metropolitów (brewe z 1 kwietnia 1851 r.). W trakcie tej podró¿y Za³o¿yciel i o. Tempier spêdzili piêæ dni w Neapolu
i w okolicach (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 484), ale nie mieli czasu udaæ
siê do Palermo1.
Szóst¹ i ostatni¹ podró¿ odby³ w dniach od 23 padziernika
1854 do 4 stycznia 1855 r., aby wzi¹æ udzia³ w uroczystociach
og³oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu. Biskup de Mazenod
1
List bpa de Mazenoda do Bertranda Talbota, przybranego syna lorda Shrewsbury
z prze³omu maja i czerwca 1851 r. (zob. EO I, t. 3, s. 76): Bardzo chcia³em zaskoczyæ
pana na Sycylii, w zamku, który widzia³em w budowie, na którym mieszka godna szacunku osoba nosz¹ca pañskie nazwisko, która kocha³a mnie jak syna, wówczas by³em
bowiem tak samo m³ody jak pan dzisiaj. By³a to hrabina de Vintimille, teciowa ksiêcia
de Belmonte-Vintimilliea, który zbudowa³ dom w Arencilla, gdzie pan obecnie mieszka. Panieñskie nazwisko tej hrabiny brzmia³o Talbot-Tyrconnel. Ale mia³em jedynie piêæ
dni na spêdzenie czasu w Neapolu, równie¿ tylko z daleka mog³em pana pozdrowiæ.
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i kanonik Jacques Jeancard w dniach od 25 do 27 padziernika na
statku Rekin udali siê z Tulonu do Civittavecchia. Dnia 31 grudnia
wyjechali z Rzymu, 1 stycznia 1855 r. wsiedli na pañstwowy statek,
przybyli do Tulonu, a nastêpnie 4 stycznia do Marsylii. Podczas tej
podró¿y biskup Marsylii zosta³ mianowany przez papie¿a Piusa IX
pomocnikiem tronu papieskiego.
Biskup de Mazenod w latach 1832-1833 napisa³ wiele listów
z Rzymu, ale nie prowadzi³ Dziennika2. Nie znamy szczegó³ów jego
pobytu w Rzymie wraz z o. Tempierem w 1851 roku. Dziennik, przerwany z powodu jego podró¿y do Anglii w sierpniu 1850 r., nie by³
kontynuowany (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 375).
W tomie 17 Pism oblackich zamieszczamy Dziennik z lat 1825-1826 oraz z 1845 i 1854 roku. Do ka¿dej z tych czêci Dziennika
rzymskiego znajdziemy wprowadzenie.

Cel tej publikacji
Podró¿e Za³o¿yciela do Rzymu doæ dobrze poznano z listów,
które pisa³ przede wszystkim do oblatów z Francji. Równie¿ dla
oblatów i swych przyjació³ prowadzi dziennik trzech z szeciu podró¿y.
Nasz¹ wiedzê uzupe³nia lektura paralelna do listów. Rzeczywicie w dzienniku znajdujemy dodatkowe aspekty, które zostan¹ podkrelone we wprowadzeniu do ka¿dej czêci Dziennika rzymskiego. Niech w tym miejscu wystarczy wzmianka o mi³oci Kocio³a,
jego oddanie papie¿owi, jego zainteresowanie obchodami liturgicznymi, jego zabiegi administracyjne, opowiadania o k³opotach i przyjaniach z wieloma kardyna³ami, cz³onkami kleru i rzymskiej arystokracji, jego zadziwienie dyscyplin¹ rzymian i udzia³em mê¿czyzn
w ceremoniach religijnych, itd.
Czêsto podkrelano, ¿e bp de Mazenod by³ bardzo wiadom
tego, ¿e jest Za³o¿ycielem i ojcem. Wiedzia³, ¿e bêdzie mia³ konty2
Posiadamy jednak jego zapiski rekolekcyjne sporz¹dzone w dniach od 7 do 14
padziernika 1832 r., aby przygotowaæ siê do wiêceñ biskupich. Zob. EO I, t. 15,
s. 233-244.
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nuatorów, i chcia³, aby byli wierni swym pocz¹tkom, Konstytucjom
i Regu³om, które u³o¿y³, ksiêgom, które wed³ug niego powinny byæ
w ka¿dym domu, licznym listom i dziennikowi. Przyk³adowo 5 grudnia 1854 r. napisa³: „Te zapiski s¹ przeznaczone dla tych, których
dobry Bóg da³ mi za dzieci, pragnê, aby wiedzieli, co w tej okolicznoci tak chwalebnej dla naszej niepokalanej Matki myla³ i czyni³
ich ojciec”.
Yvon Beaudoin OMI
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A
DZIENNIK
przewielebnego ojca
Karola Józefa Eugeniusza de Mazenoda
prowadzony podczas jego pobytu w Rzymie
(1825-1826)3

WPROWADZENIE
Pierwsza podró¿ o. de Mazenoda do Rzymu trwa³a od koñca
listopada 1825 r. do pocz¹tku maja 1826 roku. Aby zapewniæ przysz³oæ swemu Instytutowi Misjonarzy Prowansji, którego nawet istnienie by³o zagro¿one z racji kanonicznych wymagañ biskupów,
podj¹³ decyzjê o uzyskaniu od Stolicy Apostolskiej zatwierdzenia
Regu³. Informacje o jego ponadpiêciomiesiêcznym pobycie w Rzymie czerpiemy z dwóch róde³: z jego czêstych listów do swych
wspó³braci z Aix-en-Provence i z jego Dziennika. W osobistych
i ¿ywio³owych listach4 prawie codziennie opowiada o swojej podró¿y tam i z powrotem, o staraniach i rozmowach, wyjania moty3
Rêkopis przechowywany w Archiwum Generalnym OMI, zbiory Postulacji:
JM 1825-1826. Rêkopis nie ma tytu³u. Zachowujemy ten, który zosta³ zamieszczony na
pocz¹tku tekstu opublikowanego w Missions OMI, 1872, s. 355-472.
Na ciemnozielon¹ ok³adkê rêkopisu o. Tempier naklei³ bia³y papier z nastêpuj¹cym
napisem: Dziennik naszego czcigodnego Za³o¿yciela i ojca z czasu, jaki w latach 1825-1826 spêdzi³ w Rzymie, aby od naszego Ojca wiêtego Leona XII uzyskaæ zatwierdzenie
naszych Konstytucji i Regu³. Przypis: czêsto w swym Dzienniku dotyka³ tylko wa¿nych
kwestii, ale wówczas pisa³ d³ugie listy. Zob. listy z lat 1825-1826 (EO I, t. 6 i 7).
Zeszyt na pocz¹tku zawiera osiemnacie pustych stron. Za³o¿yciel zaczyna pisaæ
na stronie 19. Numeruje strony od 1-110. Nastêpnie, na koñcu zeszytu, znajduje siê czternacie innych niezapisanych stron. Na odwrocie 18 strony o. Tempier naklei³ inn¹ bia³¹
kartkê z nastêpuj¹cym tekstem: Dziennik naszego czcigodnego i umi³owanego Za³o¿yciela i ojca z czasu jego pobytu w Rzymie, kiedy zabiega³ o zatwierdzenie naszych Regu³ i Konstytucji. Rozpoczêty 26 listopada 1825, ukoñczony 1 maja 1826 roku.
4
Opublikowane w: EO I, t. 6 i 7.

12

Dziennik rzymski

wy podejmowanych przedsiêwziêæ o. Tempierowi, swojemu wiernemu przyjacielowi i pierwszemu wspó³pracownikowi, nie ukrywa
swych zmartwieñ, a nawet obaw w zwi¹zku z wolnym tempem procedury, swych nadziei, a w koñcu i radoci, dowiaduj¹c siê, ¿e
15 lutego kardyna³owie jednog³onie wypowiedzieli siê za zatwierdzeniem Regu³, a dwa dni póniej papie¿ Leon XII zaakceptowa³
i potwierdzi³ decyzjê kongregacji kardyna³ów.
Dziennik, który publikujemy, dotyczy jedynie pobytu w Rzymie od 26 listopada do 4 maja. Dostarcza niewielu nowych informacji na temat kroków zmierzaj¹cych do zatwierdzenia Regu³.
Za³o¿yciel przy okazji sygnalizowa³ kilka wa¿nych wydarzeñ, takich jak dwie jego audiencje u papie¿a5, wizyty u najwa¿niejszych
przedstawicieli Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników6,
u ks. Cappaciniego z sekretariatu wydaj¹cego brewe7, a tak¿e o audiencji z 2 maja u ks. Antonettiego, aby na podstawie rêkopisu zatwierdzonego przez papie¿a sporz¹dziæ kopiê Regu³. Nie wchodzi
jednak w zbyt wiele szczegó³ów i zawsze po prostu mówi, ¿e jego
starania i spotkania dotycz¹ naszej sprawy. Na koñcu sporz¹dzi³
listê wydatków. Jego dziennik jest raczej spisem odkryæ, jakich
dokona³ w Rzymie  zasadniczo jest to dziennik pielgrzyma. Paralelna lektura jego listów jest zatem nieodzowna dla tego, kto chce
mu towarzyszyæ.
Mo¿na by postawiæ sobie pytanie o adresatów tego Dziennika.
Uwa¿amy, ¿e przede wszystkim chodzi o osobiste streszczenie
wa¿nych momentów ¿ycia o. de Mazenoda i Zgromadzenia. Poza
tym niew¹tpliwie chodzi o kwestiê wiernoci swym zasadom i zasadom jego ojca: Czemu¿ s³u¿y³yby podró¿e, gdyby zaniedbywano spisywanie przemylanych uwag o ró¿nych interesuj¹cych rzeczach, które tak czêsto siê napotyka  napisa³ podczas swej
podró¿y do Pary¿a w 1850 roku8. Ale myli tak¿e o ewentualnych
czytelnikach, to znaczy o swej rodzinie i wspó³braciach, którzy zawsze s¹ obecni w jego myli, co ukazuj¹ dyskretne aluzje9.
5
6

itd.

20 grudnia 1825 r. i 15 kwietnia 1826 roku.
22, 29 i 30 grudnia 1825 r.; 8, 16, 19, 20, 28 stycznia; 9, 14, 15, 18 lutego 1826 r.

Koniec lutego, a czêsto w marcu.
Zob. EO I, t. 16, s. 10.
9
Na przyk³ad w Wielki Czwartek, 23 marca, ca³y dzieñ spêdza w Watykanie, aby
7
8

Rzym (1825-1826)
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Ten Dziennik jest zatem dziennikiem pielgrzyma. Wydaje siê,
¿e o. de Mazenod dobrowolnie zdecydowa³, aby poczyniæ ró¿nicê
w treci Dziennika i swych listów. Nie dziwi fakt, ¿e chcia³by d³u¿ej opisywaæ swoje pielgrzymie dzia³ania w Rzymie10. Z pewnoci¹ nie uda³ siê do Rzymu, aby prosiæ o wiat³o z nieba dla swej
przysz³oci, jak to przed nim czynili inni, choæby w 1814 r. Charles de Forbin-Janson11 lub w roku 1706 Louis-Marie Grignion de
Montfort12. Zna³ jednak swoj¹ s³aboæ w odniesieniu do trudnego
przedsiêwziêcia, nad którym pracowa³. Liczy³ zatem przede wszystkim na pomoc Opatrznoci oraz na wstawiennictwo wiêtych, których odwiedza³ i gorliwie przyzywa³13.
Poza tym szybko urzek³o go bogactwo kocio³ów, podnios³oæ
nabo¿eñstw liturgicznych w Bazylice wiêtego Piotra i w Kaplicy
Sykstyñskiej, gorliwoæ rzymian i pielgrzymów w roku wiêtym,
piêkno owietlenia podczas nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych
itp. Bêd¹c cz³owiekiem o ródziemnomorskim temperamencie, nie
móg³ powstrzymaæ siê od mówienia lub, z powodu braku zaufanych ludzi, od opowiadania tego, co widzia³ i czego dowiadcza³.

obejrzeæ wszystkie ceremonie. Napisa³: Namiewano by siê ze mnie, ¿e bêd¹c w Rzymie, nie widzia³em tego, co tylu obcokrajowców
stara³o siê ogl¹daæ z daleka.
W Wielkanoc dodaje: Trzeba by³oby napisaæ ksi¹¿kê, aby zdaæ sprawozdanie z ceremonii. Wydrukowano jedn¹, któr¹ kupiê, aby wyjaniæ temu, kto zechce. 16 kwietnia
mówi jeszcze: Oto prawie opuszczam Rzym i nie widzia³em ani jednego miasta Aby
nie stawiaæ sobie zbyt wiele zarzutów, zrobiê jaki wysi³ek w tej dziedzinie .
10
Po³udniowi pielgrzymi, którzy po d³ugiej, mêcz¹cej i niebezpiecznej podró¿y do
Rzymu w duchu wiary i pokuty mieli radoæ zobaczyæ swoj¹ ojczyznê, zachowywali
chwalebne imiê rzymianina. Zob. Noëlle Marice-Denis i Robert Boulet, Romée, Paris,
wyd. 2, 1948, s. XI.
11
Zob. Philpin de Rivière, Vie de Mgr de Forbin-Janson, Pary¿ 1891, s. 68, 73-74.
12
Zob. Louis Le Crom, Un apôtre marial, saint Louis-Marie Grignion de Montfort
(1673-1716), Turcoing, 1946, s. 152-167. Kiedy Ludwik Maria z daleka zobaczy³ kopu³ê Bazyliki wiêtego Piotra, wybuch³o jego uczucie. Wielkie ³zy p³ynê³y po wychudzonych policzkach, upad³ twarz¹ do ziemi. Wstaj¹c, zdj¹³ buty i na boso przemierza³
ostatnie mile, które dziel¹ go od Rzymu. Tam¿e, s. 159-160.
13
Dnia 21 grudnia na przyk³ad napisa³: A¿ do chwili obecnej dobry Bóg przygotowuje drogi wszêdzie, gdzie siê udajê; jestem daleki, aby w czymkolwiek przypisywaæ
sobie tê korzyæ; dziêkujê za to Bogu, który sam jest mistrzem serc, oraz wiêtym anio³om, a tak¿e wiêtym, których w tym celu codziennie przyzywam.
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Kocio³y
Dnia 26 listopada, w sam dzieñ przyjazdu, uda³ siê do kocio³a
Il Gesù, aby przyj¹æ b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem.
Kolejny dzieñ rozpocz¹³ od odwiedzenia Bazyliki wiêtego Piotra,
gdzie uczestniczy³ w nabo¿eñstwie, potem w procesji z Najwiêtszym Sakramentem z racji nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych.
Stamt¹d uda³ siê do kocio³a Najwiêtszej Trójcy dell Monte, nastêpnie do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej i wiêtego Jana na Lateranie,
a wracaj¹c do ³azarzystów, którzy udzielili mu gociny, przechodzi
obok Koloseum i Kapitolu. Przynajmniej trzygodzinny spacer.
Czwartego grudnia, zastanowiwszy siê szeciokrotnie, napisa³:
Odwiedzi³em wiele kocio³ów, jeden piêkniejszy od drugiego. Naprawdê, jedna z tych piêknych wi¹tyñ upiêkszy³aby ca³e miasto!.
W ci¹gu piêciu miesiêcy odwiedzi³ piêædziesi¹t kocio³ów. Do niektórych uda³ siê kilkakrotnie: dziesiêæ razy do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej, do Bazyliki wiêtego Piotra i do Kaplicy Sykstyñskiej. Bardzo czêsto sporz¹dza³ krótki historyczny opis, czasem
anegdotyczny lub legendarny, opisywa³ architekturê, obrazy i dzie³a sztuki, jakie tam siê znajduj¹14.
Kilka razy zatrzyma³ siê po prostu, poniewa¿ przy okazji spacerów przechodzi³ przed takim czy innym kocio³em. Czêsto siê
tam udawa³, by sprawowaæ mszê, wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwie
z kazaniem, adorowaæ Najwiêtszy Sakrament przy okazji nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych lub tak¿e, aby uzyskaæ jubileuszowy odpust.
Celebracje Eucharystii na grobie wiêtych
Ojciec de Mazenod trzydziestokrotnie odprawi³ msze w pokojach i kocio³ach, gdzie ¿yli lub zostali pochowani wiêci lub przyszli wiêci, którym odda³ czeæ: jezuici  Ignacy Loyola, Franciszek Borgiasz, Alojzy Gonzaga, Jean Berchmans, Stanis³aw Kostka
oraz Józef Kalasanty, wiêty Filip Neri, wiêta Franciszka Rzymska, b³ogos³awiony Leonard z Porto Maurizio, Pawe³ od Krzy¿a
14

Widocznie pos³ugiwa³ siê ksi¹¿k¹ lub przewodnikiem po miecie.
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itd.15. Zauwa¿a siê, ¿e szczególne nabo¿eñstwo mia³ dla apostolskich pracowników, którzy poprzedzili go w misjonarskim powo³aniu. Czêsto wymienia³ b³ogos³awionego Alfonsa Liguoriego, którego relikwie uzyska³, nie maj¹c jednak czasu pojechaæ nawiedziæ
jego grób w Nocera de Pagani16. Trzykrotnie odprawi³ mszê na grobie wiêtego Piotra17. Dnia 16 stycznia napisa³: w tej chwili, gdy
zdajê sobie sprawê z moich uczuæ, ¿e bez wyranej woli, nie maj¹c do tego ¿adnych w¹tpliwoci, moja pobo¿noæ g³ównie kierowa³a siê ku Ksiêciu Aposto³ów, który oczywicie zechcia³ mi wyprosiæ kilka kropel tej wewnêtrznej pociechy, bêd¹cej s³abym
wyobra¿eniem niebiañskiego szczêcia. Wydaje mi siê, ¿e zgodzi³bym siê nawet w tej chwili umrzeæ, ale to tylko przeb³ysk chwili,
który jednak jeszcze zostawi³ kilka ladów podczas dziêkczynienia.
To nie wszystko otrzymaæ te ³aski, trzeba je wykorzystaæ i odpowiedzieæ na mi³osierdzie Boga, które naprawdê jest niepojête
wzglêdem tak biednych i nêdznych grzeszników jak my…”.
Czwartego marca odprawi³ mszê w pokoju kocio³a Il Gesù,
gdzie zmarli wiêci Ignacy i Franciszek Borgiasz. Wówczas opisa³
jedynie miejsca, ale trzydzieci lat póniej, 27 listopada 1854 r.,
ponownie odprawiwszy mszê na tym samym o³tarzu, napisa³: Ci¹gle z wielkim uczuciem pobo¿noci modlê siê w tym wiêtym miejscu; nie mogê zapomnieæ ³aski, jak¹ otrzyma³em podczas mojej
pierwszej podró¿y do Rzymu, gdy odczuwa³em tak wielk¹ potrzebê opieki wszystkich wiêtych, których wzywa³em we wszystkich
ich sanktuariach. Có¿ to by³a za msza! Doliczam siê jedynie czterech lub piêciu w moim ¿yciu, kiedy dowiadczy³em tego rodzaju
³aski; nie prosi siê o ni¹, ale gdy siê j¹ otrzymuje, jest siê zawstydzonym i dziêkuje siê z wielkim uczuciem wdziêcznoci”.
Nabo¿eñstwa czterdziestogodzinne
Znanym faktem jest wiara w rzeczywist¹ obecnoæ Jezusa
Chrystusa w Najwiêtszym Sakramencie i pobo¿noæ eucharystycz15

Daty z ³atwoci¹ mo¿emy znaleæ na koñcu tego tomu w indeksie nazw w³as-
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Zob. EO I, t. 7, s. 69 i 77.
21 grudnia rocznica jego wiêceñ kap³añskich, 13 i 16 stycznia.

nych.
17
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na o. de Mazenoda. Dnia 17 marca 1839 r. napisa³, ¿e od dawna
doznawa³ specjalnych ³ask w tej materii. W Rzymie, czêsto zmartwiony powolnoci¹ procedury i pojawiaj¹cymi siê trudnociami,
odczuwa³ potrzebê osobistej rozmowy z Panem. Piêtnacie razy
bêdzie Go adorowa³ i przyzywa³ podczas nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych18. Za ka¿dym razem dziwi³ siê, widz¹c kocio³y wype³nione pobo¿nymi wiernymi, i podziwia³ piêkno owietlenia. Na
przyk³ad tak napisa³ 2 lutego: Uda³em siê do kocio³a wiêtego
Wawrzyñca in Damaso, aby tam adorowaæ naszego Pana wystawionego z racji nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych. Owietlenie by³o
naprawdê wspania³e. By³em przekonany, ¿e na o³tarzu i w kociele
pali³o siê ponad czterysta wiec. Dekoracja o³tarza siêga³a a¿ do
g³êbi kocio³a i mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to rozpalona ciana.
Najwiêtszy Sakrament ustawiony bardzo wysoko majestatycznie
górowa³ ponad tym potokiem wiate³; to by³o wspania³e i podnios³e,
chocia¿ koció³ by³ wype³niony ludmi, równie¿ nie by³o nikogo,
kogo nie ogarnia³oby najwy¿sze uczucie szacunku, na obu kolanach na ziemi oraz w skupieniu, które szczególnie mnie budowa³o Niechêtnie wyszed³em z tego wiêtego miejsca, gdzie nasz
Pan by³ królem poród swego ludu”19.
Kaznodzieje
Ojciec de Mazenod doæ czêsto udawa³ siê wys³uchaæ kazañ
najwybitniejszych kaznodziejów. Za ka¿dym razem nie móg³ powstrzymaæ siê od sformu³owania pewnych spostrze¿eñ o treci
i formie kazania, którego s³ucha³  on, dla którego przepowiadanie by³o sercem zarówno jego osobistej dzia³alnoci duszpasterskiej, jak i jego Zgromadzenia.

18
27 listopada, 11 i 31 grudnia, 2 i 28 stycznia, 2, 4, 5, 12, 26, 17, 28 lutego,
1 marca, 4 i 6 kwietnia.
19
Za³o¿yciel têskni³ za tym owietleniem i czci¹ oddawan¹ Chrystusowi w Najwiêtszym Sakramencie. Przez ca³e swe ¿ycie w Marsylii pragn¹³ wprowadziæ wieczyst¹ adoracjê. Uda³o mu siê to uczyniæ pod koniec 1859 roku. Wtedy udawa³ siê do kocio³ów, w których by³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament, a w swoim Dzienniku
z 1860, podobnie jak z 1825-1826, wypowiada w³asn¹ radoæ z ogl¹dania naszego Pana
godnie uczczonego poród swego ludu.
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Przy okazji triduum wyznaczonego przez papie¿a jako dziêkczynienie za dobrodziejstwa roku wiêtego, 26 grudnia uda³ siê
wys³uchaæ kazania ks. bpa Marchettiego w kociele wiêtego
Charlesa in Corso, a 27 i 28 w Minerve kazania dominikanina
o. Jabalota. Pierwszego uwa¿a³ za zbyt swobodnego, chocia¿ ma
niesamowit¹ ³atwoæ i pos³uguje siê w³aciwym s³ownictwem. Gdy
chodzi o drugiego, jest on doskona³y pod ka¿dym wzglêdem, przenikniêty doktryn¹ wyjanian¹ z niesamowit¹ precyzj¹ i jasnoci¹ .
Wielu kazañ wys³ucha³ w okresie Wielkiego Postu. Dnia 14 lutego nie wymieni³ nazwiska kaznodziei z Il Gesù, z którego „by³
bardzo zadowolony, nie wyg³osi³ ¿adnego kwiecistego przemówienia, nie by³o ¿adnego wyszukanego zdania, ale to, co powiedzia³,
by³o solidne i pouczaj¹ce. Pi¹tego marca w kociele Najwiêtszej
Maryi Panny Transtévère uczestniczy³ w katechezie pewnego pasjonisty. Napisa³: To misjonarz, który jak mi siê zdaje, nie przestrzega
porz¹dku swojego pouczenia, podczas którego wielokrotnie nie
mog³em powstrzymaæ siê od miechu zarówno ja, jak i wszyscy s³uchaj¹cy. To, co mówi³, by³o dobre, ale mówi³ o zbyt wielu rzeczach, a przede wszystkim zbyt zabawnie; to prawda, ¿e to na korzyæ mieszkañców Transtévère”.
Siódmego marca zatrzyma³ siê w kociele wiêtego Wawrzyñca in Damaso, aby wys³uchaæ kaznodziei, o którym mówiono, ¿e
jest znany. Jego kazanie o s¹dzie by³o najzwyklejszym w wiecie
wydarzeniem, podci¹gniête kilkoma górnolotnymi wyra¿eniami
i mieszn¹, teatraln¹ dykcj¹. Jako jedyny ze wszystkich s³uchaczy
p³aka³ podczas opisu zmiany wszarskich elementów. Dnia 14 marca by³ oczarowany kazaniem ks. Spady w kociele wiêtego Ludwika Francuskiego: imponuj¹ca dykcja, czystoæ stylu, dok³adnoæ, precyzja, porz¹dek, pobo¿noæ, uczucie, zawsze dostosowane
do najprostszych jego s³uchaczy, których poucza³ i namawia³, aby
czyniæ dobro. W mniejszym stopniu delektowa³ siê kazaniem, którego wys³ucha³ 15 marca w kociele Franciszkanów i 24 marca
w kociele Il Gesù.
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Obchody jubileuszowe
Ojciec de Mazenod przyjecha³ do Rzymu pod koniec roku
wiêtego 182520. Siedmiokrotnie bra³ udzia³ w ró¿nych wymaganych æwiczeniach, które pozwoli³yby mu uzyskaæ jubileuszowy
odpust21. Dnia 22 grudnia, po czwartym æwiczeniu jubileuszowym
napisa³: Nie by³oby siê zbyt spragnionym duchowych bogactw,
zw³aszcza gdy w tym wzglêdzie jest siê tak ubogim jak ja22.
Wielkie uroczystoci liturgiczne
Synowskie oddanie, jakie o. de Mazenod ¿ywi³ do papie¿a, i jego zainteresowanie ceremoniami liturgicznymi sk³ania³y go do
uczestnictwa w ka¿dej liturgii w Bazylice wiêtego Piotra lub w Kaplicy Sykstyñskiej: 18 grudnia — beatyfikacja Anio³a z Acri (Ludwik Antoni Falcone), 24 grudnia — zamkniêcie drzwi wiêtych,
wiêto Niepokalanego Poczêcia i Bo¿ego Narodzenia, Ofiarowania Pañskiego, roda popielcowa, Niedziela Palmowa, Wielki Tydzieñ, Wielkanoc itp.
Za ka¿dym razem jego opowiadanie pokazuje, ¿e by³ uwa¿ny
na wiele szczegó³ów z ceremonii, aby je wykorzystaæ w Marsylii — pisa³ 8 grudnia. Te uwagi nie s¹ ¿adn¹ drobnostk¹ dla rubrycystów — komentowa³ w Niedzielê Palmow¹. W przeciwieñstwie do wielu ciekawskich pobo¿noci papie¿a w Wielki Czwartek
pisa³: Papie¿ nie traci z oczu sprawy zasadniczej, jak prawie wszy20
Jubileusz roku wiêtego polega³ na uzyskaniu pod pewnymi warunkami odpustu
zupe³nego udzielonego przez papie¿a, wraz ze specjalnymi uprawnieniami dla spowiedników. Pierwszy rok wiêty obchodzono w 1300 r. za pontyfikatu Bonifacego VIII.
W roku 1470 papie¿ Pawe³ II wyznaczy³ rok wiêty co dwadziecia piêæ lat. W XIX
wieku, w roku 1825, z racji wydarzeñ politycznych nie obchodzono roku wiêtego.
21
9 i 15 grudnia w kociele wiêtego Wawrzyñca in Damaso (spowied, post,
nawiedzenie trzech o³tarzy). 18 i 24 w Bazylice wiêtego Piotra (procesja, zamkniêcie
drzwi wiêtych). 22 (nawiedzenie Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej i kocio³a wiêtych
Wincentego i Atanazego). 30 dziêki nawiedzeniu czterech bazylik wiêkszych i 31 Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej.
22
Ojciec de Mazenod wielk¹ wagê przywi¹zywa³ do odpustów i czêsto o nie prosi³ w Rzymie: w 1814 r. dla Stowarzyszenia M³odzie¿y (zob. EO I, t. 16, s. 154), dla
sanktuarium Notre-Dame du Laus, Kalwarii w Marsylii, dla Misjonarzy Prowansji
w latach 1820-1822 (zob. Missions OMI (1952), s. 73-79, dla Zgromadzenia Oblatów
Maryi Niepokalanej (zob. EO I, t. 7, s. 92).
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scy ci, których przyci¹ga ciekawoæ. Ten dzieñ spêdzi³ w Watykanie raczej, aby zachowaæ tradycjê ni¿ z powodu ciekawoci.
Nie lubi³ obrzêdu umycia nóg w sali wype³nionej zwiedzaj¹cymi
i gdzie ma miejsce „niew³aciwe zamieszanie, to publiczny bankiet kardyna³ów, który jego zdaniem jest zbyt dobr¹ kolacj¹ w tym
dniu i przy jawnej okolicznoci. Doda³ wówczas: „teraz nie wiem,
co to jest, spêdzi³bym trzydzieci lat w Rzymie, a nie zrobi³bym
ani kroku, by to zobaczyæ.
Radoci¹ nape³nia³a go uroczysta msza wielkanocna odprawiona przez papie¿a 26 marca. Tego dnia nie znajdowa³ siê obok niekatolickich turystów, w wiêkszoci angielskich, którzy s¹ bezczynnymi widzami, którzy profanuj¹ nasze wiête misteria, ale
przy dobrych katolikach, z którymi, jak doda³, moglimy wzajemnie wymieniaæ siê uczuciami, które w nas wzbudza³ widok tak
wspania³ego wydarzenia, tak wzruszaj¹cej ceremonii. Trzeba by³oby napisaæ ksi¹¿kê, aby zdaæ relacjê. Jest jedna wydrukowana,
któr¹ kupi³em, aby wyjaniæ temu, kto zechce; ale tym, czego nigdy nie wyra¿ê, jest uczucie mego serca, wspania³e wra¿enia, które udziela³y siê mojej duszy w czasie trwania tego niebiañskiego
wydarzenia. Nie jestem w stanie, absolutnie nie jestem w stanie
wyobraziæ sobie to, co siê sta³o, nie widz¹c tego. Ojciec wiêty
zdawa³ siê wyniesiony ponad wszelkie ludzkie uwarunkowania, ale
im bardziej jest wielki, tym bardziej boskoæ ofiary, któr¹ z³o¿y
podczas tej uroczystoci, staje siê odczuwalna dla oczu i przez nie
przenika a¿ do wnêtrza duszy, tym bardziej ho³d, który jest oddawany godnemu mi³oci sakramentowi, który jest jedynym przedmiotem tego przepychu, tak majestatycznego kultu, w jedynej tak
godnej wi¹tyni na ca³ym wiecie, daje siê odczuæ i narzuca siê
ka¿dej ziemskiej w³adzy, która przed Nim znika i uni¿a. Ile¿ razy
w duchu upada³em przez Nim! Ile¿ razy bezwiednie z moich oczu
p³ynê³y ³zy! Moja dusza by³a zachwycona widokiem mego Boga
czczonego w ten sposób, a moja wdziêcznoæ i szczêcie najwiêksze, ¿e do Niego nale¿ê, ¿e me skromne uwielbienia, wszystkie me
uczucia, wszystkie emocje mego serca na wielkie wezwanie ³¹czê
z wznios³¹ ofiar¹ Najwy¿szego Pasterza, wikariusza Jezusa Chrystusa, ojca i pasterza Kocio³a Powszechnego.
Eugeniusz wyjani³ w tym miejscu tajemnicê swego umi³owania celebracji liturgicznych i jego wiernoæ rubrykom: ho³d, który
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jest oddawany godnemu mi³oci sakramentowi, który jest jedynym
przedmiotem tego przepychu, tak majestatycznego kultu .
Zauwa¿my wreszcie, ¿e przy okazji nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych lub kazañ wielkopostnych o. de Mazenod zawsze by³ zadziwiony widokiem kocio³ów wype³nionych wiernymi, a zw³aszcza
mê¿czyznami. Budowa³a23 go pobo¿noæ i religijnoæ rzymian, tak
samo jak ich dyscyplina i ³agodnoæ24.
Instytucje kocielne
Za³o¿yciel interesowa³ siê tak¿e instytucjami kocielnymi.
Wiele z nich odwiedza³, zw³aszcza te, gdzie mieszkali Francuzi:
kolegium rzymskie (26 listopada), cysterskie opactwo wiêtego Krzy¿a (30 listopada), klasztor Sióstr z Saint-Denis (2 grudnia i 12 marca),
dom Trójcy wiêtej dla Pielgrzymów (3 grudnia), kartuzjê Matki
Bo¿ej Anielskiej (4 grudnia), jezuickie oratorium Caravita (5 grudnia), dom redemptorystów, aby tam spotkaæ postulatora procesu
b³ogos³awionego Alfonsa Liguoriego (29 grudnia, 6 i 14 stycznia),
klaryski z klasztoru wiêtego Wawrzyñca in Panisperna (23 stycznia,
5 marca), pasjonistów wiêtego Jana i Paw³a (12 lutego i 20 kwietnia), pustelniê franciszkañsk¹ wiêtego Bonawentury (28 lutego),
siostry wiêtej Franciszki Rzymskiej z klasztoru Tor de Specchi
(9 marca), nowicjat misjonarzy wiêtego Wincentego à Paulo
(31 grudnia) i jezuitów (18 lutego), itd.
Wszêdzie zachowywa³ sw¹ wolnoæ os¹du. Zauwa¿a³ na przyk³ad, ¿e klasztory Cystersów i Kartuzów s¹ prawie puste; z drugiej
strony budowa³y go niedawno powsta³e wspólnoty zakonne, które
odwiedza³, zw³aszcza wspólnota misjonarzy wiêtego Wincentego
à Paulo, któr¹ lepiej pozna³. Dnia 16 grudnia spêdzi³ rekreacje
z dwoma starszymi ojcami, z których jeden by³ chory. Potem napisa³: To wielkie wzory cnoty, w nie mniejszym stopniu podziwiam
szacunek, mi³oæ i troskê, jak¹ inni kap³ani z domu okazuj¹ temu
biednemu choremu, a tak¿e uwagê, jak¹ okazuj¹ innym. Równie¿
z radoci¹ widzê, ¿e wszyscy s¹ wierni Regule…”.
23
24

Zob. 27 grudnia, 26 i 27 lutego, 5 i 7 marca.
Zob. 7 lutego z okazji karnawa³u.
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Zabytki i miasta
W swym Dzienniku o. de Mazenod czêsto wspomina³ o zabytkach, placach, pa³acach, jakie spotyka³ podczas swoich wypraw:
Koloseum, Forum Romanum, ³uki triumfalne, Kapitol, pagórki
Rzymu, Via Appia i Via Corso, gdzie z okazji karnawa³u bra³
udzia³ w wycigach koni, fontanny, dzielnicê wiêtego Paw³a, piramidê Gajusza Cestiusza, Kwiryna³ i Muzea Watykañskie, itd.
Jednak 16 kwietnia napisa³: Nie mam prawie odwagi, aby
przyznaæ siê, ¿e w Rzymie jestem zajêty wy³¹cznie naszymi sprawami. Zada³em sobie bardzo ma³o trudu, aby zobaczyæ zabytki,
które do tego cudownego miasta przyci¹gaj¹ obcokrajowców. Dbaj¹c jedynie o poszukiwanie zabytków, których pobo¿noæ wszystkich wieków zostawi³a tak wiele ladów, by³em zadowolony, kiedy
odwiedzi³em jak¹ bazylikê, modli³em siê na grobie jakiego wiêtego, podziwia³em niektóre z ich dzie³ i miejsca, w których mieszkali. Oto prawie opuszczam Rzym i nie widzia³em ani jednego
miasta, nie mia³em czasu, a byæ mo¿e i silnej woli, aby pojechaæ
do Tivoli lub w tak znane okolice. Aby nie stawiaæ sobie zbyt wielu zarzutów, zrobiê jaki wysi³ek w tej dziedzinie ”.
Dotrzyma³ s³owa. Tego samego dnia z dwoma misjonarzami
wiêtego Wincentego uda³ siê do willi Doria Pamphili; 17 i 18
pojecha³ do Tivoli, gdzie odwiedzi³ willê Este, wi¹tyniê Sybilli,
grotê Neptuna, wiejsk¹ posiad³oæ Horacego i willê Adriana. Dnia
28 kwietnia po raz ostatni odwiedzi³ Bazylikê wiêtego Piotra.
Przechodz¹c przed drzwiami prowadz¹cymi na kopu³ê, odczuwa
pokusê, aby j¹ zobaczyæ, i jej uleg³. Wszed³ po piêæset dziewiêædziesiêciu schodach raczej, aby móc powiedzieæ, ¿e z ciekawoci
wszed³ do wieñcz¹cej j¹ kuli”. Podziwia³ wspania³¹ budowlê tego
kocio³a i doda³: „na szczycie kopu³y odczuwa siê strach.
Nazajutrz cierpia³ na rwê kulszow¹, która bardzo utrudnia³a mu
poruszanie. Musia³ skoñczyæ ze spacerami. To nawet zmusi³o go
do kilkudniowego opónienia wyjazdu, który nast¹pi³ 4 maja.
Humor o. de Mazenoda
We wszystkich pismach Za³o¿yciel rzadko ¿artowa³, ale mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e w Dzienniku rzymskim, zw³aszcza od po³owy lutego,
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by³ odprê¿ony i w dobrym humorze. Przy ka¿dej okazji potrafi³ siê
miaæ, zobaczyæ i opowiadaæ radosne epizody tego, co siê dzia³o.
Jedenastego lutego z powodu „obojêtnego” s³u¿¹cego nie uda³o mu siê spotkaæ z kard. Pallott¹. Trzykrotnie pojawi³ siê u niewidzialnego kardyna³a, który w okolicach po³udnia by³ jeszcze
w ³ó¿ku i sprzeciwi³ siê, aby pokazywaæ siê w czapce do spania”.
Dnia 12 lutego, przy trzeciej wizycie s³u¿¹cy nie przestawa³ odpowiadaæ: spotka siê z ksiêdzem we wtorek, 14 lutego, w przeddzieñ posiedzenia komisji. Ta mieszna metoda za³atwiania spraw”,
napisa³ Za³o¿yciel, „wcale mnie nie wzruszy³a, zszed³em, miej¹c
siê do rozpuku w mój p³aszcz”25. Pi¹tego marca wielokrotnie nie
móg³ siê powstrzymaæ od miechu, uczestnicz¹c w katechezie pewnego pasjonisty, a nazajutrz rozkoszowa³ siê jeszcze, opowiadaj¹c
o innym kaznodziei z kocio³a wiêtego Wawrzyñca in Damaso,
który jako „jedyny ze s³uchaj¹cych p³aka³, opowiadaj¹c o S¹dzie
Ostatecznym. Dnia 19 marca, w Niedzielê Palmow¹, u ksiêcia Cioraniego jad³ obiad z wieloma dygnitarzami i zauwa¿y³, ¿e w wyniku niezrozumienia kard. Caccia Piatti przyszed³, jak ju¿ posi³ek siê
skoñczy³. Tego samego wieczora spotka³ go u ministra z Sardynii
i ma ochotê go zapytaæ, czy zjad³ dobry obiad!”.
W d³ugim opisie, jaki sporz¹dzi³ o ceremoniach Wielkiego
Czwartku, mo¿na zauwa¿yæ prawdziwego, gadatliwego, a nawet
kpi¹cego po³udniowca, którzy z najmniejszego zdarzenia robi komentarze i ¿arty. Na samym pocz¹tku napisa³, ¿e poza gorliwoci¹
tych, którzy chc¹ zobaczyæ, w tych rozmaitych ceremoniach nie ma
nic ciekawego. Nastêpnie zanotowa³, ¿e w zwi¹zku z ogromn¹ rzesz¹ ludzi, która cisnê³a siê przy wejciu do sali, gdzie papie¿ umywa³ nogi dwunastu kap³anom, Szwajcarzy z ich halabardami i laskami, najgrzeczniej w wiecie na prawo i na lewo zadawali
ciosy”. Kilka chwil póniej dostrzeg³ kap³anów, którym papie¿
umy³ nogi, którzy do tego stopnia byli tak odmiennie ubrani, ¿e
patrz¹c na nich, musia³em siê bardzo powstrzymywaæ, aby nie
parskn¹æ miechem. W sali, w której kardyna³owie rozkoszowali
siê sw¹ zup¹ i piêcioma bardzo smacznymi daniami, on sam je
kawa³ek chleba, jaki mu przyniesiono. Zwierza³ siê: podejmujê
jedynie rodki, aby swoim kapeluszem choæby trochê zakryæ twarz,
25

List do o. Tempiera z 11 i 12 lutego 1826 r., w: EO I, t. 7, s. 26-27, 29.

Rzym (1825-1826)

23

jak gdybym na ucho rozmawia³ z tym, który by³ obok mnie. Na
zakoñczenie obiadu kardyna³ów kaznodzieja w³anie wyg³osi³ rzekom¹ przemowê o eucharystii i doæ wczenie skoñczy³, aby
wytrawnemu zgromadzeniu nie pozwoliæ siê nudziæ. W rzeczywistoci niektórzy, aby nie nara¿aæ siê na ryzyko, powziêli postanowienie, aby zasn¹æ natychmiast, jak wchodzi³ na ambonê. Stamt¹d Za³o¿yciel uda³ siê do Kaplicy Sykstyñskiej na popo³udniowe
nabo¿eñstwo. Drzwi by³y jeszcze zamkniête. Wówczas, jak doda³,
nic nie mówi¹c, wlizgujê siê ma³ymi, znanymi mi schodami, które prowadz¹ do salonu biskupów za o³tarzem; tak dumnie przeszed³em przed wartownikami, ¿e nie mieli ¿adnej w¹tpliwoci, aby z tej
strony cokolwiek mog³oby siê obyæ beze mnie!”.
W Tivoli odwiedzi³ ma³¹ wi¹tyniê bogini kaszlu. Komentowa³, ¿e widocznie w tych odleg³ych wiekach przeziêbienia musia³y byæ grone. W tej wi¹tyni widzê jedynie tylko jedynego dewota tej bogini, której niegdy oddawano czeæ: by³ to stary osio³,
skubi¹cy kilka dbe³ trawy26.
Liczne pielgrzymki Za³o¿yciela do Rzymu, jego rozmowy ze
znanymi osobistociami, godziny spêdzone na uk³adaniu prób, na
kopiowaniu tekstu Regu³, na codziennym prowadzeniu Dziennika
wyjaniaj¹, dlaczego 5 stycznia 1826 r. móg³ napisaæ do o. Tempiera: „Spieszê siê, ci¹gle siê spieszê, spieszê siê na pocztê27.
Jeli wiele pracowa³ i modli³ siê, to bardziej ni¿ kiedykolwiek
odczu³ bo¿¹ pomoc i czêsto za ni¹ dziêkowa³, jak w tekcie z 10 stycznia: W ka¿dej sprawie Bóg towarzyszy mi w tak bardzo odczuwalny sposób, ¿e wydaje mi siê, i¿ nie by³bym w stanie w mojej
duszy zatrzymaæ wrodzonego uczucia wdziêcznoci, które sk³ania
mnie, aby wielbiæ, b³ogos³awiæ i dziêkowaæ Bogu, naszemu Panu
Jezusowi Chrystusowi i w odpowiednich proporcjach Najwiêtszej
Dziewicy, wiêtym anio³om i wiêtym, którym zawdziêczam wstawiennictwo i pociechy, jakich doznajê28.
O. Yvon Beaudoin OMI
26
Zob. Dziennik z tymi datami i inne tego typu refleksjami w listach do o. Tempier. EO I, t. 7, s. 89 i 91.
27
EO I, t. 7, s. 10.
28
List do o. Tempiera z 10 stycznia 1826 r., w: EO I, t. 7, s. 11.

Bazylika Matki Bo¿ej Wiêkszej. W latach 1825-1826 o. de Mazenod czêsto nawiedza³ tê bazylikê.
Zob. Dziennik, 2 grudnia 1825 roku.
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Bazylika wiêtych Aposto³ów. Zob. Dziennik, 7 grudnia 1825 roku.
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TEKST1

[s. 1] 26 listopada2: Do kolegium rzymskiego3 wróci³em
o pierwszej po po³udniu. Spotka³em siê z ojcem rektorem Taparellim4 i z o. Dumouchelem5. Uda³em siê do bpa dIsoarda6, b³ogos³awieñstwo otrzyma³em w Il Gesù7. Obiad zjad³em u ksiêdza biskupa.
Mieszka³em w San Silvestro de Monte cavallo u ksiê¿y Misjonarzy
Francji8.
1
W Missions OMI z 1872 r. pojawi³o siê wiele opuszczeñ i doæ wiele korekcji
stylu. Publikujemy tutaj tekst rêkopisu. Uzupe³niamy skróty, poprawiamy b³êdy ortograficzne i usuwamy wiele du¿ych liter. W przypisach nie podajemy szczegó³ów historycznych o wzmiankowanych kocio³ach; znajdujemy je we wszystkich du¿ych przewodnikach po Rzymie. Jednak sporz¹dzamy krótkie biogramy kardyna³ów i innych osobistoci, z którymi spotka³ siê Za³o¿yciel, poniewa¿ ich nazwiska znajduj¹ siê w Enciclopedia
cattolica (Città del Vaticano 1948-1954, 12 tomów), w Dizionario de eriduzione storico-ecclesiastico autorstwa G. Moroni (Venezia 1840-1851, 103 tomy) lub tak¿e w Hierarchia catholica autorstwa C. Eubela (Monasterii, wydanie póniejsze, 1913-1978,
8 tomów).
2
Ojciec de Mazenod swój list do o. Tempiera z 26 listopada 1825 r. rozpoczyna
nastêpuj¹cymi s³owami: Mój bardzo drogi przyjacielu, dzi rano przyby³em do Rzymu.
W swoich listach z 26 listopada i 3 grudnia przytacza opis podró¿y. Zob. EO I, t. 6,
s. 208-214.
3
Kolegium za³o¿one przez jezuitów w 1551 roku. By³ to dom studiów wy¿szych
i nauk kocielnych otwarty dla duchowieñstwa diecezjalnego i zakonnego. Po kasacie
towarzystwa w 1773 r. budynek sta³ siê siedzib¹ rzymskiego seminarium, oddany Towarzystwu 17 maja 1824 r. na mocy brewe Leona XII. Po roku 1870 pañstwo w³oskie utworzy³o w nim wspó³czesne s³ynne liceum Visconti.
4
Ligi Taparelli d’Azeglio sj (1793-1862), pierwszy rektor, od kiedy kolegium
w 1824 r. zosta³o oddane jezuitom.
5
Etienne Dumouchel sj od kilku lat by³ dyrektorem obserwatorium kolegium rzymskiego.
6
J.-J.-Xavier d’Isoard, wówczas dziekan Roty, urodzi³ siê 23 padziernika 1766 r.
w Aix. W 1803 r. zosta³ mianowany audytorem Roty dla Francji, w 1825 r. wywiêcony
na kap³ana, w 1827 podniesiony do godnoci kardynalskiej, w 1828 r. mianowany arcybiskupem Auch. Zmar³ 7 padziernika 1839 r., krótko po tym jak zosta³ mianowany arcybiskupem Lyonu.
7
Za³o¿yciel pisa³ zatem po francusku. Chodzi o koció³ Il Gesù, budowany w latach 1568-1587, gdzie znajduje siê cia³o wiêtego Ignacego i ramiê wiêtego Franciszka
Ksawerego.
8
Nowicjat i dom studiów Ksiê¿y wiêtego Wincentego à Paulo ko³o Kwiryna³u
(zob. EO I, t. 6, s. 211). Zgromadzenie za³o¿one w 1617 i w 1632 r. zamieszka³e w prze-
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27 niedziela: Poszed³em do Bazyliki wiêtego Piotra. Uczestniczy³em w nabo¿eñstwie w kaplicy. Obecni byli wszyscy kardyna³owie, papie¿ by³ nieobecny. Najwiêtszy Sakrament procesyjnie
zosta³ wniesiony do kaplicy pauliñskiej na czterdziestogodzinne
nabo¿eñstwo. Owietlenie tej kaplicy wed³ug projektu , z ogromn¹ liczb¹ wiec. Po obiedzie, odwiedzaj¹c koció³ Najwiêtszej
Trójcy del Monte, spotka³em ojca opata trapistów9, nastêpnie odwiedzi³em Bazylikê Matki Bo¿ej Wiêkszej, Bazylikê wiêtego Jana
na Lateranie, powróci³em obok Koloseum i Kapitolu.
28 poniedzia³ek: Wizyta u markiza de Crozy10, pe³nomocnika
rz¹du Sardynii, u Ferruciego11, u ojca Rozavena12, w ambasadzie
Francji13.
29: Wyszed³em z ksiêdzem biskupem diecezji Fossombrone14,
aby nawiedziæ koció³ wiêtego Sebastiana i cmentarz wiêtego
Kaliksta. Przeszed³em przed ³ukiem triumfalnym Septymiusza Sewera, doskonale zachowanym i ozdobionym za pontyfikatu Piusa VII. Znajduje siê poni¿ej Kapitolu, na Campo Vaccino, gdzie mo¿na podziwiaæ jeszcze wiele piêknych pozosta³oci, takich jak ca³e
kolumny, kawa³ki wi¹tyñ: pokoju, zgody, Faustyny, Romulusa
i Remusa. £uk triumfalny Tytusa, gdzie pomiêdzy trofeami widzi
siê z³oty wiecznik ze wi¹tyni z Jerozolimy, bardzo misternie wyrzebiony w kamieniu i dobrze zachowany. Na tym samym Campo
oracie wiêtego £azarza w Pary¿u, st¹d kap³anów od misji nazywano ³azarzystami. We
Francji, a zw³aszcza w Marsylii, nazywano ich Kap³anami od Misji Francji. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 2, s. 47 i przypis.
9
Dom Augustin de Lestrange (1754-1827) jest uwa¿any za odnowiciela zakonu
po rewolucji. 28 marca 1817 r. spêdzi³ kilka dni w Aix w domu misji i sprawowa³ msze
dla cz³onków Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej z Aix.
10
W rêkopisie: Crosa. Markiz Croza by³ przedstawicielem króla Sardynii-Piemontu w Rzymie. Za³o¿yciel z pewnoci¹ pozna³ go w kolegium dla szlachty w Turynie;
w 1829 r. napisa³ do niego list. Zob. EO I, t. 13, s. 106-107.
11
Ojciec de Mazenod czêsto wspomina Julesa Ferrucciego, który jak siê wydaje,
by³ porednikiem biskupa Marsylii w rzymskich kongregacjach.
12
Jean-Louis de Leissègues de Rozaven sj (1772-1851) od 1820 r. by³ asystentem
generalnym jezuitów na Francjê.
13
Anne-Adrien, ksi¹¿ê Montmorency-Laval.
14
Biskupem Fossombronne by³ wówczas Luigi Ugolini.
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Vaccino znajduje siê koció³ wiêtych Kosmy i Damiana i Najwiêtszej Maryi Panny la Nuova. Uwa¿a siê, ¿e w tym miejscu
znajdowa³o siê forum.
Kontynuowalimy nasz¹ wêdrówkê, zostawiaj¹c Koloseum po
prawej, a ³uk Konstantyna po lewej15. Ten ³uk zosta³ wzniesiony
przez senat i lud Rzymu z okazji wielkiego zwyciêstwa Konstantyna, jakie dziêki mocy krzy¿a odniós³ nad Maksencjuszem, instinctu divinitatis  pisz¹ poganie. Po lewej stronie zostawi³em koció³
wiêtych Jana i Paw³a oraz wiêtego Grzegorza Wielkiego zbudowany na jego w³asnym domu. Przechodzi siê przed kocio³em
wiêtej Balbiny i w pewnej odleg³oci przed kocio³em wiêtych
Nereusza i Achillesa, który, jak s¹dzê, otwiera siê tylko raz do
roku. Zosta³ on zbudowany w pierwszych wiekach Kocio³a na fundamentach wi¹tyni Izydy; nazywa siê go in fasciola, a tradycja
podaje, ¿e wiêty Piotr w tym miejscu zostawi³ opaskê, która opatrywa³a ranê, zadan¹ jego stopom przez kajdany. Widzi siê pozosta³oci wspania³ych term Karakali: to w tych ruinach odnaleziono
byka i Herkulesa Farnezyjskiego.
Ca³a ta czêæ starego miasta, która posiada³a tyle wspania³oci, gdzie nie spotyka siê ani jednego domu i nic innego ni¿ tylko
kocio³y i ruiny, o których powiedzia³em, zosta³a ca³kowicie spalona w 1084 r. przez Roberta Guiscarda, gdy przyby³, aby uwolniæ
Grzegorza VII otoczonego przez cesarza Henryka16; [s. 2] a tak¿e
zniszczone zosta³o to wszystko, co by³o pomiêdzy Bazylik¹ wiêtego Jana na Lateranie i Kapitolem, i pobo¿noci wiernych zawdziêcza siê, ¿e zachowano lub odbudowano kocio³y, jedyne budowle, które s¹ w tym miejscu. Attyla ze swej strony zniszczy³
wszystko, co by³o od term Karakali a¿ po Bramê £aciñsk¹. Zanim
dochodzi siê do Porta Capena lub wiêtego Sebastiana, widzi siê
koció³ wiêtego Cezarego lub Cezarii. Od17 Porta Capena (drewniana wi¹tynia Kameny, zbudowana przez Numê, poniewa¿ prze15
Ten opis zdumiewa. Gdy oddala siê od centrum miasta, co czyni Za³o¿yciel, to
Koloseum jest po lewej stronie, a ³uk Konstantyna po prawej.
16
Ostatnia linijka pierwszej strony rêkopisu koñczy siê wyra¿eniem w f. Róg
kartki zagin¹³, nie jestemy w stanie dowiedzieæ siê, jakie s³owo wchodzi³o w sk³ad zdania. Ju¿ w 1872 r. wydawca nie by³ w stanie rozczytaæ tego s³owa i omin¹³ wyra¿enie
w f.
17
W rêkopisie zamiast de napisano par.
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chodzono têdy, aby udaæ siê do bramy Capena zbudowanej przez
Italusa niedaleko Alby) wychodzi³a Via Apia wybrukowana przez
Klaudiusza Appiusza a¿ do Kapui.
W pewnej odleg³oci za bram¹, po lewej stronie spotyka siê
ma³y koció³ nazywany Domine, quo vadis. Tradycja przekazuje,
¿e w tym miejscu nasz Pan nios¹cy krzy¿ objawi³ siê wiêtemu
Piotrowi. Zaskoczony wiêty Piotr zapyta³ tymi s³owami: Domine,
quo vadis?18, a Zbawiciel, który chcia³, aby go us³yszeæ, odpowiedzia³ mu: Eo Romam iterum crucifigi19 i zostawiwszy lad swoich
stóp na kamieniu, znikn¹³.
Ten kamieñ znajduje siê w kociele wiêtego Sebastiana po³o¿onym przy tej samej Drodze Apijskiej i zbudowanej przez Konstantyna ponad s³awnym cmentarzem wiêtego Kaliksta papie¿a.
Ten koció³ zosta³ powiêcony wiêtemu Sebastianowi, poniewa¿
cia³o tego wiêtego zosta³o z³o¿one w tym miejscu przez rzymsk¹
matronê, wiêt¹ Lucynê. Utrzymuje siê, ¿e wiêty Grzegorz, sk³adaj¹c Najwiêtsz¹ Ofiarê na o³tarzu, gdzie spoczywa cia³o wiêtego Sebastiana, mia³ wizjê, podczas której anio³ da³ mu poznaæ, ¿e
za ka¿dym razem, gdy na tym o³tarzu bêdzie odprawia³ mszê,
z czyæca bêdzie siê wybawia³o jedn¹ duszê. Poni¿ej o³tarza znajduje siê wspania³a figura wiêtego Sebastiana, dzie³o Antonio Georgettiego na wzorze Berniniego.
Po wys³uchaniu mszy (odprawi³em j¹ przed wyjciem, aby niezbyt d³ugo przytrzymywaæ ksiêdza biskupa w kociele) zeszlimy do
katakumb, przenikniêci pe³nym powagi lêkiem na widok tym podziemnych jam, gdzie ¿y³o i po mierci zosta³o pochowanych tylu
mêczenników. Utrzymuje siê, ¿e by³o ich sto siedemdziesi¹t tysiêcy,
poród nich osiemnastu papie¿y. Na pewien czas z³o¿ono tam cia³o
wiêtego Piotra i wiêtego Paw³a. Widzi siê o³tarz, na którym mszê
odprawiali papie¿e, oraz inny, nieco g³êbiej w katakumbach, gdzie
wiêty Filip Neri spêdza³ noce na modlitwie. Odnalelimy miejsce,
gdzie znajdowa³o siê cia³o wiêtej Cecylii, i to, które zajmowa³ wiêty papie¿ Maksym. Zrobiwszy wiele okr¹¿eñ w tych podziemiach,
dziêki przewodnikowi i zaopatrzeni w niewielk¹ wieczkê, o któr¹

18
19

Panie, dok¹d idziesz?.
Idê do Rzymu, abym zosta³ ponownie ukrzy¿owany”.
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mielimy bardzo wielkie staranie, aby nie pozwoliæ jej zgasn¹æ, jak
tak weszlimy, tak te¿ i wyszlimy przez koció³ na Via Appia a¿ do
cyrku Karakali i grobu Cecylii Metelli. Widzi siê tylko resztki cyrku, którego wielkoæ jednak mo¿na zauwa¿yæ.
30: Ten dzieñ wybra³em, aby nawiedziæ Bazylikê wiêtego
Krzy¿a Jerozolimskiego. Zosta³a zbudowana przez Konstantyna, na
probê jego matki wiêtej Heleny, w jego Pa³acu Sessoriañskim, aby
tam umieciæ drzewo krzy¿a wiêtego, które zosta³o przeniesione
z Jerozolimy. Sykstus III, a nastêpnie Symach, zwo³ali tam dwa sobory, a Benedykt VII odnowi³ j¹, tak ¿e w klasztorze s¹ mnisi z Cîteaux. Benedykt XIV doprowadzi³ j¹ do takiej piêknoci, jak¹ ma dzisiaj. Relikwie krzy¿a wiêtego i kilka innych, takich jak palec
wiêtego Tomasza aposto³a zosta³y umieszczone w emporze, po stronie lektorium, sk¹d w dniu wiêta ukazuje siê je wiernym. Najwiêtszy Sakrament zosta³ ustawiony w g³êbi kocio³a na wysokoci
pierwszego piêtra. Jest podziemna kaplica powiêcona wiêtej Helenie, gdzie z³o¿y³a wiêt¹ ziemiê przywiezion¹ z Jerozolimy [s. 3].
Odosobnienie tego tak piêknego i okaza³ego kocio³a, gdzie
by³em sam z moim s³u¿¹cym, w po³¹czeniu z refleksjami, jakie
poczyni³em w drodze z Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej do Bazyliki Krzy¿a wiêtego, na widok tej olbrzymiej powierzchni tego niegdy zamieszkanego kraju, a dzi zamienionego w olbrzymie ogrody warzywne, nape³ni³y mnie smutkiem, którego w ogóle nie
rozwia³o piêkno klasztoru. Wrêcz przeciwnie, chodz¹c po nim, by³em jeszcze smutniejszy, ten olbrzymi dom jest ju¿ bowiem pustyni¹ zamieszkan¹ jedynie przez czterech zakonników  i z ca³¹
nadziej¹  maj¹ tylko czterech m³odych studentów-profesów, ale
z których jeden ma szesnacie lat, jeden siedemnacie, a dwóch
osiemnacie i najprawdopodobniej nie bêd¹ w stanie zast¹piæ starców, kiedy umr¹. Opat jest wyczerpanym starcem, który prawie ju¿
nie wychodzi ze swego pokoju, i niestety wikariuszem! Bardzo
dobrze go pozna³em podczas podró¿y, jak¹ odbylimy z Genewy
do Rzymu, jest niew¹tpliwie wiêtym zakonnikiem, ale nic niewart¹ osob¹, któr¹ byæ mo¿e spotka³em w moim ¿yciu20.
20
O tym cystersie, nie wymieniaj¹c jego nazwiska, Za³o¿yciel mówi w licie do
o. Tempiera z 3 grudnia 1825 r., zob. EO I, t. 6, s. 213-214.
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Udaj¹c siê do mego klasztoru, nie mog³em oprzeæ siê pragnieniu wst¹pienia jeszcze do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej. Chodzi³em po niej przez pó³ godziny, nie skupiaj¹c siê na ¿adnym szczególnym przedmiocie; delektowa³em siê piêknem tej budowli, po
drodze, z najwiêkszym zbudowaniem zauwa¿y³em nap³yw bardzo
wielkiej liczby pielgrzymów, którzy t³umnie cisnêli siê przy trybuna³ach mi³osierdzia, gdzie w ogromnych konfesjona³ach siedzieli
ojcowie dominikanie, z mi³oci¹ ich s³uchali i od czasu do czasu
k³adli przed nimi, na g³owie lub na ramionach wszystkich tych,
którzy w tym celu klêczeli przez nimi, d³ug¹ fugowan¹ laskê na
kszta³t kija wojskowego. Ca³oæ tego widowiska budowa³a mnie
i jednoczenie porusza³a. Zatrzyma³em siê, aby uwa¿nie siê temu
przez kilka chwil przypatrzeæ. By³o po³udnie. Wszyscy ci ludzie a¿
do tej chwili pozostawali na czczo, poniewa¿ po odejciu od trybuna³u pobo¿nie udawali siê przyj¹æ komuniê wiêt¹ i dla siebie zyskaæ opust. Olbrzymia iloæ refleksji pojawi³a siê w mej duszy.
Utrwalenie ich na pimie trwa³oby zbyt d³ugo. Ci¹gle prawd¹ jest,
¿e Koció³ wzywa tê ogromn¹ rzeszê wiernych w celu uzyskania
odpustu. Przestronne przytu³ki s¹ otwarte, aby ich przyj¹æ. Powinni tam przebywaæ tylko trzy dni, a drugiego dnia powinni na pimie przedstawiæ dowód, ¿e siê wyspowiadali. Nie przypuszczam,
aby papie¿e nadali takie przywileje spowiednikom w przekonaniu,
¿e bêd¹ musieli spowiadaæ jedynie bezgrzesznych. A poród
grzesznych czy trzeba siê domylaæ, ¿e jest wielu, którzy poddali
siê próbie przed przybyciem na jubileusz? Koció³ jednak wie, ¿e
nie odsy³a tych ludzi bez rozgrzeszenia, chyba ¿e musz¹ jeszcze
wynagrodziæ itd. Có¿ zatem daje próba czasu? Widocznie przypuszcza siê, ¿e ofiary, jakie podejmuj¹ ci grzesznicy, aby udaæ siê
do Rzymu, aby tam siê wyspowiadaæ ze swych grzechów w nadziei, ¿e zostan¹ im odpuszczone, w wystarczaj¹cy sposób daj¹
dowód ich dobrej woli i nastawienia ich serca. Zreszt¹ przypuszczam, ¿e ci, którzy czyni¹ to z przyzwyczajenia, nie s¹ przyjmowani bez kaucji.
Powróciwszy do wiêtego Sylwestra de Monte cavallo, gdzie
mieszkam, znalaz³em zaproszenie na kolacjê na godzinê 18 do naszego pana [s. 4] ambasadora. Uda³em siê tam z odraz¹, jak¹ z natury ¿ywiê do tego rodzaju posi³ków. W przerwie, zanim uda³em siê
do pana ambasadora, zapozna³em siê z ksiêdzem wikariuszem ge-
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neralnym ³azarzystów21, który wraz ze mn¹ wszed³ w kilka szczegó³ów odnonie do postawy ich ksiê¿y Misjonarzy Francji, których
wikariusz generalny22 nie odpowiada nawet na listy. Zapewni³
mnie, ¿e w niczym nie przys³u¿y³ siê w decyzji, jak¹ podj¹³ papie¿,
aby wikariuszem generalnym na wszystkie inne kraje mianowaæ
kogo innego ni¿ tego z Francji; by³by gotów ust¹piæ ze swego stanowiska; ale u jego wspó³braci dostrzeg³em bardzo dobrze sformu³owany zamiar, oparty na zwyczaju wszystkich innych zakonów,
wezwania generalatu do Rzymu. Proszê Boga, aby ci wszyscy ksiê¿a, którzy równie¿ pragn¹ dobra, porozumieli siê.
Gdy nadesz³a godzina kolacji, uda³em siê do ambasady; Szwajcar, którego zapyta³em o drogê ze schodów, by³ prawie w stanie
mnie odprawiæ, mówi¹c mi, ¿e pan ambasador jest chory. Nie mia³em zbytniej ochoty siê wspinaæ, jako ¿e by³em w stanie wykorzystaæ pomy³kê i powróciæ do siebie, ale nie sp³ata³em tego figla, by
nie skompromitowaæ tego dobrego Szwajcara, który wzi¹³ mnie
pod rêkê, prosz¹c, abym o niczym nie mówi³, kiedy da³em mu do zrozumienia, ¿e zosta³em zaproszony na kolacjê do Jego Ekscelencji.
Ksi¹¿ê de Montmorency rzeczywicie by³ niedysponowany i w ogóle
siê nie pojawi³, tak ¿e rzecz doæ dziwaczna, gdy¿ nie zna³em go
nawet z widzenia. Ale u niego przynajmniej jad³o siê tak, aby zadowoliæ ¿ar³oków, lub jeli tego chcecie, najdelikatniejszych, poniewa¿ posi³ek by³ suty i bardzo dobry. Przy stole by³o nas jedenacie lub dwanacie osób. Nikogo tam nie zna³em; na szczêcie
posadzono mnie miêdzy przedstawicielem Holandii, którego nazwiska nie znam, i ks. Fea23. Rozmawia³em tylko z tymi dwoma
mê¿czyznami, a zw³aszcza wiele z tym ostatnim, który mówi³ po
w³osku i widocznie by³ zadowolony, ¿e znalaz³ rozmówcê, który
mu odpowiada w jego jêzyku. To bardzo wykszta³cony cz³owiek,
któremu sztuki powinny wiele zawdziêczaæ. Doskonale zna³ historiê swego kraju, przez papie¿a Piusa VII zosta³ mianowany surintendentem zabytków; tê funkcjê pe³ni jeszcze dzisiaj. To ten, który

Ojciec Francesco Baccari, 22 maja 1821 r. na mocy brewe Piusa VII mianowany
wikariuszem generalnym Ksiê¿y Misjonarzy dla domów poza Francj¹.
22
Charles Vincent de Paul Boujard.
23
Ksi¹dz Carlo Fea (1753-1836), archeolog, mianowany przez Piusa VII komisarzem zabytków staro¿ytnoci.
21
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a¿ do fundamentów zbada³ ³uk triumfalny Septymiusza Sewera
oraz drogê, przy której jest po³o¿ony a która prowadzi do Kapitolu. To tam potwierdzi³ prawdê tradycji o wiêzieniu wiêtego Piotra
u podnó¿a Kapitolu na tej w³anie drodze. Dzisiaj to koció³ wiêtego Józefa, cieli24, którego nawiedzê w którym z tych dni.
1 grudnia: Prawie ca³y ranek spêdzi³em w moim pokoju, aby
uporz¹dkowaæ wszystko, co muszê zrobiæ podczas mego pobytu
w Rzymie. Odwiedzi³em kilka kocio³ów, id¹c od ambasadora, spotka³em o. Antommarchiego, by³ego genera³a Serwitów25, w drodze
powrotnej podziwia³em wspania³¹ fontannê Trevi, która tak obficie
zaopatruje w wodê tê doln¹ czêæ miasta. Jej ród³o znajduje siê
osiem mil od Rzymu. Marek Agryppa, szwagier Oktawiana Augusta
[s. 5], sprowadza³ j¹ do swych wspania³ych ³ani, które ju¿ nie istniej¹. Miko³aj V sprowadzi³ te piêkne wody do Rzymu. Klemens XII
poniós³ olbrzymie koszty, aby tê fontannê ozdobiæ figurami, morskimi koñmi itd., a ukoñczy³ j¹ Klemens XIII, umieszczaj¹c na niej
p³askorzeby z marmuru. Figura w rodku jest olbrzymia; podobnie jak trytony, jest dzie³em najlepszych artystów.
2 grudnia: Mia³em zamiar pójæ z³o¿yæ Najwiêtsz¹ Ofiarê na
grobie wiêtej Bibiany, której wiêto Koció³ dzisiaj obchodzi. Ten
koció³ znajduje siê pomiêdzy Bazylik¹ Matki Bo¿ej Wiêkszej
a Bazylik¹ Krzy¿a Jerozolimskiego, poród pól, gdzie ju¿ nie znajduje siê ladów wspania³ego pa³acu, który ozdabia³ te okolice
w czasach Rzymian. Pierwotnie zosta³ zbudowany przez wiêt¹
Olimpiê, obok Pa³acu Licyniusza, gdzie mieszka³a wiêta Bibiana
i gdzie pochowana zosta³a wiêta Darfoza, jej matka oraz wiêta
Demetria, jej siostra, obie mêczennice. Nastêpnie, za Juliana Apostaty przeniesiono jej cia³o. Przeniesienia w 362 r. dokona³ kap³an
o imieniu Jan, zabieraj¹c je na miejsce zwane forum Tauri. Ten
koció³ konsekrowa³ papie¿ Symplicjusz, a odbudowa³ go papie¿
Honoriusz III. Urban VIII ponownie go odnowi³ i poleci³ BerninieW rêkopisie puste miejsce, które uzupe³niamy.
W rêkopisie: Antomarchi. Ojciec Stefano Antommarchi nie by³ genera³em, ale
wikariuszem generalnym serwitów w latach 1814-1823.
24
25
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mu wykonaæ figurê wiêtej. Cia³a wiêtej, jej siostry i matki s¹ z³o¿one pod g³ównym o³tarzem, we wspania³ej urnie ze wschodniego
alabastru, tak samo wielkiej jak o³tarz. Pod kocio³em widaæ kolumnê, do której wiêta Bibiana zosta³a przywi¹zana i biczowana
a¿ do mierci. Cmentarz wiêtego Anastazego, papie¿a, na którym
zosta³o pochowanych trzy tysi¹ce dwustu mêczenników, nie licz¹c
kobiet i dzieci, znajduje siê poni¿ej kocio³a. Có¿ za wspomnienia,
jaki¿ szacunek, jak¹ pobo¿noæ wzbudzaj¹ takie obiekty! Zgodnie
ze zwyczajem kanonicy z Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej powinni
udaæ siê tam i odprawiæ uroczyst¹, piewan¹ mszê; przeszkodzi³a
im z³a pogoda, co mnie bardzo ucieszy³o; bez tego moja msza zosta³aby przesuniêta na póniej.
Ponownie przechodz¹c przed Bazylik¹ Matki Bo¿ej Wiêkszej,
wst¹pi³em do niej po raz czwarty i zatrzyma³em siê na d³u¿ej ni¿
godzinê. Nie zamierzam opisywaæ wszystkiego, co widzi siê w tych
wielkich bazylikach, trwa³oby to zbyt d³ugo i by³oby zbyt niedoskona³e. Bazylika znajduje siê na szczycie Eskwilinu, gdzie by³a
wi¹tynia Junona Lucinea. Wielka kolumna, która jest na miejscu,
jest jedyn¹ zachowan¹ sporód wszystkich, podtrzymuj¹cych wielk¹ wi¹tyniê pokoju, której ruiny widzi siê na Campo Vaccino. Na
to miejsce przeniós³ j¹ papie¿ Pawe³ V i na górze postawi³ figurê
Matki Bo¿ej.
Nazywa siê j¹ tak¿e Bazylik¹ Matki Bo¿ej ad Nives, od cudu
niegu; a tak¿e Bazylik¹ Liberyñsk¹ od papie¿a Liberiusza, który
j¹ konsekrowa³ i zbudowa³ za pieni¹dze i na usiln¹ probê Jana,
rzymskiego patrycjusza; nazywa siê j¹ tak¿e ad Praesepe, poniewa¿ przechowuje siê w niej ¿³ób Naszego Pana. Ale wówczas nie
by³a taka, jak j¹ widzimy obecnie. To Sykstus III z tak¹ wspania³oci¹ odnowi³ j¹ w 432 roku. Jest podtrzymywana przez czterdzieci
antycznych kolumn, ozdobionych mozaikami. Wielu innych papie¿y
stara³o siê o jej upiêkszenie i wzbogacenie niesamowitymi skarbami: Grzegorz III, Adrian I, Leon III, Pascal I, Grzegorz IV, Klemens III, w 1188 r. dobudowano do niej pa³ac, a Grzegorz X zbudowa³ dzwonnicê. W roku 1286 Miko³aj IV odnowi³ pa³ac i w nim
zamieszka³. Wreszcie Benedykt XIV zbudowa³ now¹ fasadê, portyk, odnowi³ koció³ i pa³ac.
Nie mo¿na wejæ we wszystkie szczegó³y piêkna g³ównego
o³tarza i dwóch wielkich kaplic bocznych. Nigdy nie widzia³em tak
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piêknych marmurów jak te, które ozdabiaj¹ kaplicê Matki Bo¿ej,
oko nigdy nie nasyci siê ich ogl¹daniem. [s. 6] Figury, p³askorzeby, malowid³a, wszystko jest odpowiednie. To Pawe³ V, który
wzniós³ kaplicê Matki Bo¿ej, która jest wy³o¿ona tyloma piêknymi
marmurami i tyloma drogimi kamieniami, takimi jak: lazuryt czy
agaty itp. Kaplica po stronie przeciwnej zosta³a zbudowana przez
Sykstusa V. Figury i grobowce tych papie¿y znajduj¹ siê w tych¿e
kaplicach, podobnie jak Piusa V i Klemensa VIII.
W drodze powrotnej odwiedzi³em klasztor Bazylianek, którego prze³o¿on¹ jest pani Baudemont26. Habity tych sióstr, wymylone, jak s¹dzê, przez ich za³o¿yciela, ks. de Sambucyego27, wydawa³y mi siê mieszne i brzydkie, Obawiam siê, ¿e te siostry mia³y
wielkie trudnoci, aby siê utrzymaæ; przyzna³y mi, ¿e maj¹ jedynie
szesnacie pensjonariuszek.
Resztê dnia spêdzi³em na lekturze ¿yciorysu wiêtego Józefa
Kalasantego28, o którym a¿ do chwili obecnej mia³em bardzo niedoskona³e pojêcie. Ta lektura sta³a siê okazj¹ do bardzo smutnych
refleksji i do niezbyt przychylnych opinii wobec tych, którzy poAnna de Baudemont (1764-1834) przed rewolucj¹ by³a klarysk¹. W 1802 r. przy³¹czy³a siê do pani Barat, aby za³o¿yæ Siostry Najwiêtszego Serca Jezusa. By³a prze³o¿on¹ tych¿e sióstr w Amiens, gdy Za³o¿yciel 25 grudnia 1811 r. w ich kaplicy odprawia³
sw¹ mszê prymicyjn¹. Wraz z ks. de Samoucym, kapelanem klasztoru, przygotowa³a
konstytucje, które nie zosta³y zatwierdzone przez o. Varina sj i matkê Barat. W 1816
opuci³a zgromadzenie Sióstr Najwiêtszego Serca i w Rzymie przy³¹czy³a siê do dwóch
by³ych urszulanek i sióstr Najwiêtszego Serca Jezusa, które w poprzednim roku w Rzymie w klasztorze wiêtego Denisa Quattro Fontane otworzy³y szko³ê, gdzie przed 1793 r.
mieszkali trynitarze, a od 1793 r. by³ on w³asnoci¹ Francji. Ksi¹dz de Samoucy u³o¿y³
dla nich regu³ê, która opiera³a siê na regule wiêtego Bazylego. To dlatego Za³o¿yciel
w tym miejscu nazywa je bazyliankami, a 12 marca nazwie je Siostrami wiêtego Denisa. Ubogie i nieliczne w 1834 r. przy³¹czy³y siê do Zakonu Najwiêtszej Maryi Panny
póniejszej wiêtej Joanny de Lestonnac. Zob. Jeanie de Chary r.s.c.j., Historie des constitutions de la Societé du Sacré-Coeur. La formation de l’Institut, 1974, 2 tomy.
27
Eugeniusz w roku 1811 w Pary¿u i w Amiens pozna³ ks. J.-B. Louis-Etienne de
Samboucy-Sainte Estève. Zob. EO I, t. 14, s. 270 i J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt.,
t. 1, s. 401. W 1814 ten¿e ksi¹dz opuci³ Amiens, gdzie by³ kapelanem sióstr Najwiêtszego Serca Jezusa i zosta³ sekretarzem pana de Pressigny, ambasadora Francji w Rzymie. W 1815 r., wywo³awszy niezadowolenie Stolicy Apostolskiej, musia³ opuciæ Rzym
i wróciæ do Francji.
28
W rêkopisie: Calasance zamiast Calasanz. Ojciec de Mazenod mówi o nim
w listach do o. Tempiera z 3 i 6 grudnia 1825 r., z 3 i 5 stycznia 1826 roku. Zob. EO I,
t. 14, s. 212 i 217; tam¿e, t. 7, s. 4 i 8.
26
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zwalali, aby ten wiêty by³ przeladowany w taki sposób, jak to
mia³o miejsce w jego ¿yciu, i mam odwagê, aby ich opisaæ.
3: Zamierza³em udaæ siê do kocio³a Il Gesù, aby odprawiæ
mszê z okazji wiêta wiêtego Franciszka Ksawerego, ale zrezygnowa³em z tego pomys³u, s¹dz¹c, ¿e dzi bêdzie tam zbyt wielu
kap³anów. Rankiem uda³em siê na kilka innych spotkañ, do bpa
Mazio29, audytora wiêtego Oficjum, ale go nie zasta³em. Odwiedzi³em piêæ lub szeæ kocio³ów, miêdzy innymi koció³ wiêtego
Andrzeja della Valle, wspania³y koció³ Teatynów. Uda³em siê tam,
aby w domu tych ojców spotkaæ siê ze s³awnym o. Ventur¹30; poszed³ na obiad. Wróci³em bardzo zmêczony z powodu postu, jaki
w pi¹tki i soboty adwentu zachowuje siê w Rzymie. Posi³ek wystarczy³, abym odzyska³ si³y.
Po obiedzie odwiedzilimy Il Gesù; stamt¹d przenielimy siê
do przytu³ku Trójcy wiêtej31, aby tam byæ wiadkami jednego
z najbardziej wzruszaj¹cych widowisk, jakie mo¿na by³o zobaczyæ.
W tym przytu³ku codziennie gocinê znajdowa³o tysi¹c lub tysi¹c
dwustu pielgrzymów, gdzie przebywali trzy dni. Po przybyciu
przyjmuje siê ich w wielkiej sali, gdzie usadza siê ich na wielkim
podium, które znajduje siê wokó³ ca³ej sali. Ich stopy s¹ oparte
o stopieñ; powy¿ej siedzenia s¹ rury z zimn¹ i ciep³¹ wod¹, która
p³ynie z dwóch kranów znajduj¹cych siê pod miejscem ka¿dego
pielgrzyma; z tych kranów woda p³ynie do cebrzyka ustawionego
przy nogach ka¿dego z nich. Na dany znak pojawia siê tylu cz³onków bractwa, ilu jest pielgrzymów, ubranych w wory, maj¹cych
obrus wokó³ szyi; staj¹ przed ubogimi Jezusa Chrystusa, myj¹ im
29
Biskup Raffaele Mazio (1765-1832) w 1824 r. mianowany przez Leona XII audytorem wiêtego Oficjum, a w 1830 r. przez Piusa VIII mianowany kardyna³em. W zwi¹zku z tym Za³o¿yciel na marginesie rêkopisu doda³: zmar³ jako kardyna³ w.
30
Giocchino Ventura (1792-1861), oratorianin i pisarz, w 1825 r. by³ profesorem
prawa kanonicznego na uniwersytecie w Rzymie. W latach 1830-1833 by³ superiorem
generalnym teatynów.
31
W 1548 r., nied³ugo po swoim przyjedzie do Rzymu, wiêty Filip Neri za³o¿y³
Archibractwo Pielgrzymów i Rekonwalescentów, aby przyjmowaæ pielgrzymów zw³aszcza z okazji roku wiêtego. W 1558 papie¿ Pawe³ IV przydzieli³ bractwu koció³ wiêtego Benedykta in Arenalu, który otrzyma³ nazwê kocio³a Trójcy wiêtej od Pielgrzymów, podobnie jak przyleg³y przytu³ek, niedaleko Ponte Sisto na pocz¹tku via dei
Pettinari.
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nogi, g³ono odmawiaj¹c i polecaj¹c pielgrzymom powtarzaæ Pater, Ave, Gloria i sk³ad apostolski po w³osku, a osuszaj¹c ich stopy
i ca³uj¹c je, powtarzaj¹ wielokrotnie s³owa: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore et l’anima mia32. Tym, co dodatkowo powoduje zbudowanie i wzrost emocji tej pierwszej ceremonii, jest fakt,
¿e wszyscy ksi¹¿êta, biskupi, kardyna³owie, a nawet papie¿ za obowi¹zek postawili sobie spe³nienie tego aktu mi³oci, który wystarczy³, aby niejednokrotnie spowodowaæ nawrócenie grzeszników
i powrót wielu heretyków do Kocio³a.
Ci, którym w ten sposób umyto nogi, wchodz¹ do sali biesiadnej, gdzie ci sami wspó³bracia, z patriarch¹ Mattei33 na czele, us³uguj¹ im przy stole. Dzi wieczorem serwuje siê im dobr¹ zupê, spor¹ porcjê bardzo dobrze przyrz¹dzonego sztokfisza, dwa jajka,
sa³atkê, ser i owoce. Nastêpnie przechodz¹ do dormitoriów, gdzie
znajduj¹ ³ó¿ko, aby odpocz¹æ po trudach podró¿y.
Poza ogromnym zbudowaniem tym wspania³ym dzie³em podziwia³em tak¿e czystoæ, obfitoæ, ale przede wszystkim w³aciwy porz¹dek, który by³ widoczny w ca³ej tej uroczystoci, a tak¿e
w jej szczegó³ach. Zazdrosny, ¿e na w³asne oczy zobaczy³em tyle
mi³oci, wyrazi³em pragnienie, aby uczestniczyæ w³asnymi rêkami,
s³u¿¹c niektórym z tych biedaków, ale trzeba byæ przyjêtym do stowarzyszenia, co te¿ uprzejmie mi zaproponowano. Powstrzyma³em
siê od tego z obawy, ¿e bêdê musia³ zrobiæ co, co sprzeciwia siê
ubóstwu, które jest cnot¹, a ona zobowi¹zuje, by powiêciæ wszystko, co by³oby choæby przyjemne i mia³o drugorzêdn¹ wartoæ.
Pielgrzym, który siê pojawia, musi posiadaæ zawiadczenie do
proboszcza, który potwierdza intencjê zyskania jubileuszu. Wielka
sala na przyjêcia jest przeznaczona na tê weryfikacjê, co odbywa
siê zgodnie z planem i bez zgie³ku. Swoje zawiadczenie wymienia siê na inne, z którym najpierw wchodzi siê do sali, gdzie myje
siê nogi, a nastêpnie do sali biesiadnej. Nazajutrz pielgrzym musi
przynieæ zawiadczenie penitencjarza powiadczaj¹ce, ¿e siê wyspowiada³, bez tego nie zosta³by przyjêty. Pierwsze damy Rzymu
Jezu, Józefie, Maryjo, oddajê wam moje serce i moj¹ duszê.
Lorenzo Matei (1748-1833). Patriarcha Antiochii in partibus, by³ sekretarzem
Sacrée Visite kocio³ów Rzymu. W 1833 mianowany kardyna³em, zmar³ w tym samym
roku. W zwi¹zku z tym Za³o¿yciel na marginesie doda³: zmar³ jako kardyna³ w”.
32
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tê sam¹ pos³ugê w osobnych salach pe³ni¹ wród kobiet. W tym
roku przyjêto oko³o stu tysiêcy pielgrzymów. Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e za pielgrzymów uwa¿a siê jedynie tych, którzy pokonali
szeædziesi¹t mil lub wiêcej.
4: Dzisiaj zamierza³em powróciæ do papieskiej kaplicy, maj¹c nadziejê, ¿e zobaczê papie¿a podczas nabo¿eñstwa. Biskup
dIsoard nie poszed³ tam, ja te¿ zwolni³em siê z odbycia tej wyprawy, tym bardziej ¿e zapewniono nas, i¿ papie¿ siê nie pojawi.
W zamian odwiedzi³em wiele kocio³ów  jeden piêkniejszy od
drugiego. Rzeczywicie, jedna z tych piêknych budowli upiêkszy³aby miasto. Tak samo piêkny jak s³awny jest koció³ wiêtego
Piotra w Okowach. Przechowuje siê tam kajdany, którymi w Jerozolimie, czy te¿ w Rzymie by³ zwi¹zany Ksi¹¿ê Aposto³ów.
Tradycja przekazuje, ¿e w tym miejscu odprawi³ mszê wiêt¹. Tê
wi¹tyniê, któr¹ widzimy obecnie ozdobion¹ cudownymi kolumnami, pozosta³ociami po termach Trajana, który powiêkszy³ te
zbudowane34 przez Tytusa, wybudowano za pieni¹dze cesarzowej
Eudoksji. Pelagiusz II w 555 r. pod g³ównym o³tarzem z³o¿y³ cia³a siedmiu braci machabejskich, a w 1073 r. w tym kociele na
papie¿a zosta³ wybrany Grzegorz VII. Na pomniku Juliusza II
widzimy znan¹ olbrzymi¹ postaæ Moj¿esza, który uchodzi za najpiêkniejszy okaz istniej¹cej sztuki. Twierdzi siê, ¿e Buonarotti po
ukoñczeniu go, sam by³ nim tak oczarowany, ¿e mocno uderzy³
m³otkiem w kolano postaci, krzycz¹c: Mów zatem!. Reszta pos¹gu nie jest jego dzie³em [s. 8].
Koció³ wiêtego Marcina ai Monti jest w rzadkim stylu. Z³oto i najdro¿sze marmury czyni¹ go olniewaj¹cym; to rzadki rodzaj,
tak samo okaza³y jak mi³y. Ten koció³ pierwotnie zosta³ zbudowany przez Konstantyna porodku term Trajana na probê wiêtego
Sylwestra, który w nim wiêtowa³ synod wraz z dwustu osiemdziesiêcioma szecioma biskupami. We wspó³czesnym kociele podziemnym widzi siê fragmenty jego katedry z marmuru. To Symach
oko³o 500 r. powiêci³ go wiêtemu Marcinowi i wiêtemu Sylwestrowi. Sergiusz II odnowi³ go i wzbogaci³ cia³ami wiêtych. Leon IV
34

W rêkopisie celles bâties zamiast ceux bis.
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ozdobi³ go piêknymi kolumnami, które tam siê podziwia; wiêty
Karol Boromeusz, gdy by³ to jego koció³ tytularny, ozdobi³ sufit35;
kard. Paleotto36 za bogatym o³tarzem g³ównym urz¹dzi³ wspania³y
chór, gdzie karmelici odprawiaj¹ oficjum. Wszêdzie widzi siê malowid³a najwiêkszych mistrzów: Poussina, Dominichina itd. Cia³a
wiêtych papie¿y, Marcina i Sylwestra, znajduj¹ siê w piêknej
krypcie podtrzymywanej przez kolumny, dzie³o s³awnego Piotra
z Cortone. Kardyna³ Zelada przyczyni³ siê do dalszego upiêkszenia tej wi¹tyni. To jego koció³ tytularny37.
wiêta Zuzanna, koció³ pocz¹tkowo zbudowany w domu
wiêtego Gabiniusza, ojca wiêtej i brata wiêtego papie¿a Gajusza, który potajemnie konsekrowa³ go w roku 290. wiêta w tym
miejscu ponios³a mêczeñstwo. W nim na papie¿a zosta³ ukoronowany i upiêkszy³ go wiêty Leon III. W tym kociele znajduje siê
czêæ cia³a wiêtej.
Naprzeciw kocio³a wiêtej Zuzanny znajduje siê koció³
wiêtego Bernarda alle terme. To pozosta³oci po wspania³ych termach Dioklecjana. Widzimy w nim inne ruiny w postaci teatru
w ogrodzie klasztoru zamieszkanego przez cystersów, z którego
uczyniono kaplicê powiêcon¹ wiêtej Katarzynie.
Od tych wspania³ych term, które zajmowa³y olbrzymi¹ powierzchniê, nazwê bierze plac, który dziêki ³apówce nazywa siê
termini. Budowa term zosta³a rozpoczêta przez Dioklecjana
i Maksymiliana, którzy zatrudnili tam czterdzieci tysiêcy chrzecijan, którzy nastêpnie ponieli mêczeñstwo. Ich38 budowê kontynuowa³ i ukoñczy³ Konstancjusz i Maksymin, przybrany syn Dioklecjana, który je upiêkszy³ rzebami, portykami itd.; który sprawi³,
¿e by³y bez porównania najpiêkniejsze wobec wszystkiego, co istnia³o. Z tej ca³ej wspania³oci nie pozosta³o ju¿ nic poza ruinami,
które powiadczaj¹, jakie to miejsce musia³o byæ. Osiem kolumn
W rêkopisie plancher zamiast plafond.
W rêkopisie Palleoti zamiast Paleotto. Chodzi o Gabriele Paleotto, w 1565 r.
mianowanego kardyna³em. Jego kocio³em tytularnym by³ koció³ wiêtego Marcina ai
Monti.
37
Kardyna³ Francesco Saverio Zelada. Jego kocio³em tytularnym by³ koció³
wiêtego Marcina, ale ju¿ nie w 1825 r., gdy¿ zmar³ w 1801 r. w wieku 84 lat.
38
W rêkopisie Elles furent ciontinuées et terminées zamiast ils furent continués et
terminés.
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z egipskiego granitu, które podtrzymuj¹ koció³ Matki Bo¿ej Anielskiej, wystarcza, aby mieæ o tym pojêcie. Ten koció³ jest jednym
z najpiêkniejszych kocio³ów Rzymu, przynajmniej jednym z tych,
które mnie najbardziej zachwyci³y sw¹ wspania³¹ piêknoci¹. To
olbrzymi rozmiarowo krzy¿ grecki, dzie³o Buonarrottiego. Benedykt XIV umieci³ w nim w mozaikach orygina³y obrazów, jakie
s¹ w Bazylice wiêtego Piotra. Pomiêdzy tyloma piêknymi obrazami nie mo¿na nie zauwa¿yæ mêczeñstwa wiêtego Sebastiana
autorstwa Dominichina. Nie mog³em siê na niego napatrzeæ; zatrzyma³em siê przy nim na pó³ godziny, nie napatrzywszy siê wystarczaj¹co. Klauzura kartuzów jest podtrzymywana przez sto kolumn, ale to pomieszczenie wyda³o mi siê smutne; byæ mo¿e to
wynik niezamieszkanej pustelni, poniewa¿ nie ma ju¿ prawie zakonników, pozosta³o ich najwy¿ej czterech lub piêciu.
Na placu Termini widzi siê piêkn¹ fontannê nosz¹c¹ tê sam¹
nazwê. To Sykstus V, który przy³¹czy³ Rzym do dawnego Aqua
Martia, który zaopatruje j¹ obficie w wodê. Cztery lwy, z których
dwa s¹ z bia³ego porfiru, a dwa z czarnego granitu, zosta³y przeniesione z Panteonu.
Odwiedzi³em tak¿e koció³ Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, który
znajduje siê na placu. Ca³y jest ozdobiony marmurami, z³oceniami, malowid³ami, rzebami najs³awniejszych mistrzów. Bardzo blisko jest Brama Piusa, kiedy nazywana Nomentana, i Figuleuse.
Sw¹ nazwê bierze od papie¿a Piusa, poniewa¿ Pius IX ozdobi³ j¹,
opieraj¹c siê na szkicach Buonarrottiego.
Zbyt d³ugo trzeba by³oby wymieniaæ wszystkie kocio³y, które
odwiedzi³em. Wracaj¹c t¹ sam¹ drog¹, uwa¿nie z zewn¹trz przyjrza³em siê jedynie piêknemu Pa³acowi Barberinich, zbudowanemu
na ruinach Pa³acu Numa. To Urban VIII zbudowa³ go, wzoruj¹c siê
na rysunkach Berniniego. Na placu Barberinich widzi siê fontannê
Trytona. Znawcy staro¿ytnoci twierdz¹, ¿e tam znajdowa³ siê filar
Tiburtina i wi¹tynia wzniesiona przez Augusta dla Kwiryniusza.
Musia³bym zbyt wiele mówiæ, gdybym chcia³ powiedzieæ
o ró¿nych pa³acach, które znajduj¹ siê na mojej drodze, ich liczba
jest nieskoñczona. W wiêkszoci s¹ to olbrzymie budowle. Nie
wspomnê o nich jedynie dlatego, aby nie wzbudzaæ ¿adnej zazdroci. Mój dzieñ zakoñczy³em wizyt¹ u jego eminencji kard. Zurle-
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go39, wikariusza Jego wi¹tobliwoci, który przyj¹³ mnie bardzo
serdecznie i oczywicie chcia³ podpisaæ i w³asnorêcznie sporz¹dziæ
pozwolenie, które we Francji nazywamy celebretem.
5: Dzisiaj za³atwi³em kilka spraw i odby³em kilka wizyt; oczywicie by³em u jego eminencji, ks. kard. De Gregorio40, który przyj¹³ mnie z niesamowit¹ uprzejmoci¹ i zaprosi³ na jutro na kolacjê.
Dzi wieczorem uczestniczy³em w æwiczeniach oratoryjnych o. Caravita, o którym jezuita, mój towarzysz podró¿y41, z entuzjazmem
mi opowiada³, jakby to by³o dzie³o jednego z jego wspó³braci
i kontynuowane przez Towarzystwo Jezusowe, ale przyznajê, ¿e zawiod³em siê w moich oczekiwaniach. Æwiczenie wydawa³o mi siê
bardzo beztreciowe, litania Pater i Ave Maria, jeszcze ponad trzydzieci Ave. Wreszcie krótkie kazanie, które nie by³o w moim gucie, i w rzeczywistoci nic niewarte. Kaplica by³a wype³niona
mê¿czyznami, którzy wydawali siê bardzo skupieni i pobo¿ni; dwa
lub trzy razy w tygodniu siê biczowali. W Rzymie jest jeszcze piêæ
innych kaplic lub oratoriów jak ta i wszystkie tak samo uczêszczane. Bóg z pewnoci¹ jest w nich uwielbiony.
6: Ranek up³yn¹³ na pisaniu. Zanim uda³em siê do jego eminencji, kard. De Gregorio, by³em w pa³acu na Kwirynale, aby zapoznaæ siê ze s³awnym ks. bpem Marchettim, arcybiskupem Ancyry42. To wybitny biskup z racji swej wiedzy i gorliwoci, których
przyk³ad daje w ka¿dym czasie. W czasach Piusa VII by³ jednym
z misjonarzy, którzy g³osili kazania na placach miejskich. T³umaczy³
listy pasterskie francuskich biskupów napisanych z okazji schizmy
z 1792 roku. Jest autorem wielu dzie³, i chocia¿ ma siedemdziesi¹t
cztery lub siedemdziesi¹t piêæ lat, jeszcze pracuje, przede wszystkim nad sporem o gallikanach, których opinii nie lubi.
39
Placido Zurla (1769-1834), w 1823 r. zosta³ kardyna³em, w 1824 wikariuszem
Jego wi¹tobliwoci dla diecezji rzymskiej.
40
Emanuele De Gregorio (1758-1839) w 1816 r. mianowany kardyna³em.
41
Podró¿ z Genui do Rzymu Za³o¿yciel odby³ z o. Pizzim sj. Zob. EO I, t. 6,
s. 204, 208-209. Oratorium Caravita zosta³o utworzone w 1633 r. przez o. Gravita, którego nazwisko zosta³o zniekszta³cone.
42
Giovanni Marchetti (1753-1829) w 1814 r. mianowany arcybiskupem Ancyry,
na pocz¹tku 1826 r. mianowany sekretarzem Kongregacji Biskupów i Zakonników.
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Kardyna³ De Gregorio traktowa³ mnie z rzadk¹ dobroci¹ i serdecznoci¹. Przypomnia³ sobie, ¿e czêsto mnie widzia³ w Pary¿u
[s. 10] w czasach wygnania rzymskich kardyna³ów. Rzeczywicie
widzia³em go, chocia¿ nie by³ w gronie tych, którym mia³em szczêcie wiadczyæ przys³ugê, jak to by³o z kardyna³ami Matteim, Ruffo, arcybiskupem Neapolu, Gabriellim, Brancadoro, kanonikiem
Muzzarellim43 i innymi. Po kolacji d³ugo w cztery oczy rozmawialimy o wa¿nych sprawach, a nastêpnie by³ tak dobry i pokaza³ mi
szczegó³y prac Kongregacji Kardyna³ów. Trzeba przyznaæ, ¿e dla
swej korzyci ma inn¹ miarê, sumiennie wywi¹zuje siê ze wszystkich swoich obowi¹zków.
7: Wizyta u bpa Caprano44, sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, aby go uprzedziæ o przys³ugach, jakie muszê uzyskaæ, i nastawiæ go, aby mi ich nie odmówi³. Zosta³em bardzo dobrze przyjêty przez tego biskupa, który mi obieca³ swe poparcie.
W tej chwili zajmuje siê przesy³aniem odpowiedzi na pytania, jakie przedstawilimy w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary na temat
naszych Greków45. Wczoraj u kard. De Gregorio widzia³em wszystkie wydrukowane szczegó³y tej sprawy i decyzje powziête w kongregacji.
Wizyta u bpa d’Argenteau46. Dzieñ zakoñczy³em odwiedzeniem
kocio³a wiêtych Aposto³ów w ostatnim dniu nowenny ku czci Niepokalanego Poczêcia. Normalnie papie¿ udziela b³ogos³awieñstwa.
Zast¹pi³ go kardyna³ dziekan. Koció³ wiêtych Aposto³ów zosta³
wzniesiony przez Konstantyna w pobli¿u jednego z jego pa³aców,
a odnowiony dziêki staraniom wielu kardyna³ów i papie¿y.
43
Luigi Ruffo Scilla (1750-1832), Gulio Gabrielli (1748-1822), Cesare Brancadoro (1755-1834) i Alfonso Muzzarelli (1749-1813).
44
Pietro Caprano (1759-1834) w 1823 r. mianowany sekretarzem Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary, w 1626 r. jej prefektem. W 1828 r. mianowany kardyna³em.
45
W Marsylii istnia³a ma³a wspólnota katolików rytu wschodniego. Uczêszczali do
kocio³a wiêtego Miko³aja z Mirry. Patriarcha z Libanu dostarcza³ kap³anów, nic nie
mówi¹c o tym bpowi Fortunatowi, który ich uwa¿a³ za niedouczonych i sprawê skierowa³ do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, aby dowiedzieæ siê, jak wobec nich ma siê
zachowywaæ. Zob. list Eugeniusza do ks. bpa Caprano z 25 kwietnia 1827 roku.
46
Charles-Joseph Benoit dArgeanteau (1787-1870), w 1825 r. mianowany biskupem tytularnym Tyru, by³ nuncjuszem w Bawarii.
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8: Wybra³em ten dzieñ, aby skorzystaæ z pozwolenia papie¿a
i zyskaæ mój jubileuszowy odpust w kociele wiêtego Wawrzyñca in Damaso, ale tak mocno pada³o, ¿e od³o¿y³em to na nastêpny
dzieñ, gdy¿ papie¿ swój indult rozszerzy³ na ca³y tydzieñ. Dzi
rano skorzysta³em z powozu bpa dIsoarda, aby po raz drugi udaæ
siê do Kaplicy Sykstyñskiej. Papie¿ siê tam nie uda³. Nabo¿eñstwo
w tej kaplicy by³o tak piêkne i uroczyste, ¿e w ogóle nie ¿a³owa³em, i¿ tam by³em. Dzi, z racji wiêta, kardyna³owie byli w czerwonych cappa magna, i jaki kardyna³ przewodniczy³. W czasie
Introit wszyscy po dwóch na swoich miejscach odmawiali psalm
Judica, Confiteor itp. Prokuratorzy generalni zakonów czynili to
samo, a tak¿e wszyscy, którzy uczestniczyli, czy to biskupi, czy
duchowni ni¿szych stopni. Zauwa¿y³em, ¿e Confiteor nie odmawiaj¹ jednoczenie, jak to czynimy w Marsylii, ale jeden po drugim, powoli, lekko pochyleni jeden w kierunku drugiego. W ten
sam sposób, po dwóch, odmawiaj¹ równie¿ Gloria, Credo, Sanctus
i Agnus Dei [s. 11]. Podczas ofiarowania diakon po kolei okadzi³
kardyna³ów, pra³atów i prokuratorów generalnych zakonów; w tym
czasie stoj¹, wk³adaj¹ birety i zdejmuj¹ piuskê. Bezporednio przed
okadzeniem k³aniaj¹ siê nastêpnemu, chc¹c go uprzedziæ. Tak samo
czyni¹ podczas znaku pokoju. Zwracam uwagê na te szczegó³y
ceremonii, aby je wykorzystaæ w Marsylii.
W ci¹gu dnia by³em zajêty uk³adaniem proby, któr¹ chcê
przedstawiæ papie¿owi w dniu, kiedy udzieli mi audiencji.
9: Dzi rano nawiedzi³em koció³ wiêtego Wawrzyñca in
Damaso. Aby zyskaæ jubileuszowy odpust, trzeba by³o siê wyspowiadaæ, pociæ i nawiedziæ trzy o³tarze, papie¿ udzieli³ dyspensy od
wszelkich innych nawiedzeñ itd. Ten koció³ pierwotnie zosta³ zbudowany w 380 r. przez wiêtego Damazego ku czci wiêtego Wawrzyñca. Zosta³ zburzony, gdy kard. Riario47 zbudowa³ pa³ac kancelarii
apostolskiej i odbudowa³ go za pontyfikatu Leona X, powiêcaj¹c
dwom wiêtym. Widaæ w nim bardzo piêkne obrazy i czci siê krucyfiks, przed którym modli³a siê wiêta Brygida, a który, zgodnie
z tradycj¹, wiele razy do niej przemawia³. W tym kociele zosta³
47

Rafaele Riario w 1477 r. mianowany kardyna³em w wieku 14 lat.
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pochowany s³awny poeta Annibal Caro48. Jego grób jest naprzeciw
kolumn, z przodu g³ównego o³tarza.
S³u¿¹cy naszego ambasadora wchodzi, aby dzi wieczorem
zaprosiæ mnie na kolacjê do swego pana. Jest ju¿ po drugiej, i jakby49 dzieñ postu, i nie spodziewa³em siê jeæ o tej godzinie, podziêkowa³em mu, nie by³o bowiem w zwyczaju dwukrotnie jeæ kolacjê, a tym bardziej w dni postu. Ten sposób popo³udniowego
zapraszania na kolacjê, nawet jego samego wieczora, jest charakterystyczny dla naszego ambasadora. Czêsto jest nara¿ony na rozczarowanie.
Pismo do ksiêdza arcybiskupa z Reims50, aby mu pogratulowaæ
nominacji kardynalskiej. Na najbli¿szym konsystorzu papie¿ bêdzie
go prekonizowa³.
10: Kardyna³-dziekan, sekretarz stanu51 przekaza³ mi, ¿e przyj¹³by mnie o dziewi¹tej. O tej godzinie znalaz³em siê w Watykanie, gdzie mia³em zaszczyt okazaæ mu wyrazy mego uszanowania.
Jego eminencja przyj¹³ mnie z wielk¹ uprzejmoci¹ i ³askaw¹
grzecznoci¹, ale ca³kowicie zapomnia³ o mojej osobie i o wszystkim, co zrobi³em dla kardyna³ów podczas ich wygnania do Pary¿a.
Musia³em mu przypomnieæ, ¿e bardzo czêsto u niego bywa³em,
a nawet kilka razy by³em na kolacji i przedstawi³em mu Biografiê
czcigodnej Agnieszki52 (oprawion¹ na mój koszt). Bylimy wówczas katechetami w Seminarium wiêtego Sulpicjusza. To ja mu
asystowa³em, gdy przyby³, aby w kaplicy Niemców odprawiæ
mszê, to ja zosta³em zobowi¹zany, aby w tym okresie ich wielkich
nieszczêæ zapytaæ jego, kardyna³a Della Somalia, o potrzeby kardyna³ów. Przypomnia³em mu, ¿e [s. 12] odpowiedzia³, i¿ od dwóch
lat niczego nie potrzebowa³, ale wskaza³ mi tych, którzy byliby
zainteresowani otrzymaniem wsparcia. Od tego czasu wydarzy³o
siê tyle spraw, ¿e móg³ zapomnieæ dawne dzieje. Kardyna³ okaza³
Annibale Caro (1507-1566).
W rêkopisie: i jak¿e tak bêdzie (lub wie), bo to dzieñ postu.
50
Biskup J.-B.-M.-Antoine de Latil, w latach 1824-1838 arcybiskup Reims.
51
Gulio Maria Della Somalia (1744-1830) w latach 1813-1828 sekretarz stanu.
52
Niew¹tpliwie Agnieszka od Jezusa de Langeac (1602-1634), której heroicznoæ
cnót w 1808 r. og³osi³ papie¿ Pius VII, beatyfikowana 20 listopada 1994 roku.
48
49
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siê nie mniej grzeczny, ale ja ze swej strony poczyni³em refleksjê,
¿e szaleñstwem by³oby czyniæ dobro w celu zwrócenia na siebie
uwagi ludzi. Sam Bóg potrafi wzi¹æ pod uwagê to, co czynimy dla
Niego. Wszystko trzeba czyniæ, aby siê Jemu podobaæ.
Kardyna³ powiedzia³ mi o niegodziwym Girardzie53. Ponownie
przys³ano by go do nas, poniewa¿ odwo³a³ wszystkie swoje b³êdy,
ale w tym wzglêdzie nie nale¿a³oby mu ufaæ. Jest bardzo przekonany, ¿e nigdy nie by³ szaleñcem. Orygina³, którego spotka³em, przechodz¹c od wiêtego Piotra do Bazyliki Matki Bo¿ej in Transtevere,
chcia³by mnie przekonaæ o czym innym. Zna³em pielgrzyma, chocia¿ on siê nie domyla³, to niejaki o. Chabrier, francuski franciszkanin konwentualny, penitencjarz54 i niesamowity gadu³a, który po
moim stroju uzna³, ¿e jestem Francuzem, zatrzyma³ mnie na rodku
ulicy, prawie pod samymi oknami wariatów, gdzie zamkniêto Girarda. S³u¿¹cy bpa dIsoarda, który by³ ze mn¹, zdradzi³ mnie, podaj¹c
moje nazwisko i wyliczaj¹c me zas³ugi, gdy¿ w przeciwnym razie
bardzo dobrze bawi³bym siê, pozwalaj¹c mu paplaæ55 na mój temat;
wiedzia³em, ¿e w zwi¹zku ze spraw¹ Girarda pozwala³ sobie na pewne wypowiedzi. Ten biedny zakonnik, który by³ wobec mnie bardzo
arogancki, zachowywa³ siê z rezerw¹ i bardzo chcia³ mnie przekonaæ, ¿e jego pupil by³ wariatem. Pomyla³em, aby nie wypowiadaæ
lekkomylnego s¹du, myl¹c, ¿e on by³ k³amc¹. Wnet zawróci³
z drogi, niew¹tpliwie chc¹c uprzedziæ Girarda, ¿e przyszed³em. Na
pró¿no wybra³ dla niego z³y moment, nigdy bowiem nie mia³em
zamiaru zajmowaæ siê tym nieszczênikiem. Gdyby to by³ nasz diecezjanin, by³aby to zupe³nie inna sprawa.
Chocia¿ wycieñczony (nie jad³em od dwudziestu czterech godzin; pi¹tki i soboty adwentu w Rzymie s¹ dniami postu), musiaJoseph Girard, kap³an z diecezji Clermont. Kilka miesiêcy spêdzi³ w Marsylii.
5 maja 1825 r. bp Fortunat de Mazenod, dowiedziawszy siê o jego wyjedzie do Rzymu, napisa³ do kardyna³a wikariusza Jego wi¹tobliwoci, ¿e ten kap³an jest wizjonerem, ¿e daje najbardziej z³udne idee w dziedzinie teologii i mistycyzmu i ¿e byæ mo¿e
myli siê w dziedzinie artyku³ów moralnych. 13 czerwca 1825 r. o. Tempier ucili³, ¿e
Girard by³ ojciec dziecka urodzonego przez jedn¹ z zakonnic, które u niego mieszka³y.
Zob. Reg. des lettres administratives, Archives de larchevêché de Marseille.
54
Bernard Chabrier (1743-1827) OFM Conv., oficjalny spowiednik jêzyka francuskiego w Bazylice wiêtego Piotra.
55
Potoczycie mówiæ.
53
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³em pójæ do pana ambasadora, którego tym razem mia³em szczêcie spotkaæ. Powiedzia³ mi o Girardzie. Postanowi³, ¿e tego ³otra
odele do Francji. Ksi¹dz penitencjarz francuski bardzo pilnie
chcia³ go zobaczyæ, oddanego pod opiekê wieckiego skrzyd³a, aby
go uchroniæ od szykan jego biskupa z Clermont56. Ten pusty mnich
w tej kwestii wyg³osi³ kilka zasad, które zas³ugiwa³yby na zbadanie przez wiête Oficjum. Pan ambasador prawie siê pokusi³ mi go
przedstawiæ jako wartociowego cz³owieka, ale potrzebowa³em jedynie piêciu minut, by uznaæ, ¿e by³ jedynie biednym cz³owiekiem.
To nie to samo, co ojciec Monteinard57 ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi; zgadzam siê z w³aciw¹ opini¹, jak¹
o nim wyg³osi³ pan ambasador.
Zanim opuci³em Watykan, uda³em siê do apartamentów Ojca
wiêtego, aby dowiedzieæ siê, czy bp Barberini58 poprosi³ o audiencjê dla mnie. Ca³kiem po prostu o tym zapomnia³. Móg³bym
przyjæ dzisiaj, nikt jednak nie czeka³, ale przyznajê, ¿e nie niepokoi³em siê z tego powodu. Zaskoczony nie mia³em przy sobie dokumentów, które muszê przed³o¿yæ Jego wi¹tobliwoci, lecz sk¹din¹d by³em bardzo spokojny, ¿e kard. De Gregorio i kilku innych
powiedzia³o o mnie papie¿owi, zanim go zobaczy³em.
11, trzecia niedziela adwentu: Nie mogê siê nasyciæ, patrz¹c
na nabo¿eñstwa Kocio³a, kiedy s¹ sprawowane z godnoci¹. To
dlatego chêtnie powracam do papieskiej kaplicy. Ojciec wiêty
nie uczestniczy³ w nim, ale by³ jeszcze pewien kardyna³, który
przewodniczy³; nie ma niczego bardziej majestatycznego ni¿ widok tego majestatycznego zgromadzenia. Po Ewangelii kazanie
po ³acinie wyg³osi³ pewien ojciec augustianin. To kazanie bez porównania nie podoba³o mi siê, poniewa¿ wys³ucha³em go w pierwsz¹ niedzielê adwentu. Uzna³em, ¿e ten mnich pozwala³ sobie na
przesadne i niepowa¿ne refleksje, z racji aluzji, jakie móg³ poczyC.-A.-Henry Duvalk de Dampierre, w latach 1802-1833 biskup Clermont.
W rêkopisie: Monténard. Bruno Monteinard, kap³an ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, odpowiedzialny za koció³ wiêtej Trójcy del Monte. Zob.
4 i 6 kwietnia 1826 roku.
58
Benedetto Barberini, zwierzchnik lokajów papie¿y Piusa VII i Leona XII,
w 1826 r. mianowany kardyna³em.
56
57
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niæ, odnosz¹c jego s³owa do kardyna³ów, przed którymi g³osi³ kazanie. Za sob¹ mia³em dwóch innych mnichów, którzy swymi dziwacznymi umiechami, wymienianymi przy ka¿dej aluzji59, udowodnili mi, ¿e mia³em racjê. Gdy kardyna³ rozpoczyna piewaæ
prefacjê, zdejmuje mu siê piuskê. Zdejmuje siê j¹ tak¿e podczas
piewu Ewangelii.
W kaplicy zosta³em zagadniêty przez ks. Contiego60, który zosta³ pra³atem de mantellone61. To drugi stopieñ pra³atów. Pozna³em
go w Pary¿u, gdy by³ kapelanem kard. Despuiga62. Nastêpnie zwi¹za³ siê z bpem Della Geng¹, który dzi jest papie¿em; powiedzia³
mi, ¿e go spowiada³ w czasie jego pobytu we Francji.
Wreszcie przed³o¿y³em list, który mia³em do kard. Paccy63.
Jego eminencja bardzo grzecznie mnie przyj¹³ i z wielkim zainteresowaniem i powa¿aniem rozmawia³ ze mn¹ o ks. Taille64. Wzi¹³em odpowiedzialnoæ za ró¿aniec, który oczywicie papie¿ zechcia³ mu przes³aæ.
Ponownie zobaczy³em kard. De Gregorio i przekaza³em pani
hrabinie de la Tour du Pin list od pana de Césollesa. Widzia³em
tak¿e opata z la Trappe i o. Monteinarda, a mój dzieñ zakoñczy³em
pójciem na adoracjê do kocio³a wiêtego Andrzeja della Valle,
gdzie odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa czterdziestogodzinne.
W kaplicy papieskiej zobaczy³em, ¿e diakon, kiedy udajê siê
odpiewaæ Ewangeliê, oddaje rewerencje prezbiterium; podczas
mszy piewanej i pontyfikalnej przewodnicz¹cy jej pra³at nie ma
wyszukanej mitry, ale bia³¹, któr¹ na przyk³ad ma na³o¿on¹ podczas kazania, Gloria i Credo [s. 14].
59
Pomijamy ma³o jasn¹ koñcówkê tego zdania: które widocznie czynili przy
swych ³awkach.
60
To jedyny raz, kiedy w swoich pismach o. de Mazenod wymienia go z nazwiska.
61
Godnoæ kocielna: pra³at, który przy ró¿nych okazjach mia³ prawo nosiæ czerwony p³aszcz.
62
Antonio Despuig y Dameto († 1813) urodzony na Palma di Maiorca.
63
Bartolomeo Pacca (1756-1844), wówczas prodatariusz i prefekt Kongregacji Biskupów i Zakonników.
64
Ojciec de Mazenod kolejny raz wspomnia³ o tym opacie 20 grudnia. S¹dz¹c
z kontekstu, ten kap³an zdaje siê pochodziæ z Marsylii lub z Aix; jego nazwisko nie pojawia siê w Nekrologium duchowieñstwa marsylskiego z XIX wieku.
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12: Ca³y ranek pracowa³em u siebie. Po obiedzie poszed³em do
Pa³acu Colonna, aby tam zobaczyæ kard. Ercolaniego65, wystawionego po swej mierci na galowym ³o¿u. Spodziewa³em siê zobaczyæ gorliw¹ kaplicê i co wspania³ego, a zobaczy³em jedynie wielki baldachim, na którym na znacznej wysokoci z³o¿ono cia³o
zmar³ego kardyna³a w sutannie, kom¿y i mantolecie, i w kapeluszu
kardynalskim na g³owie. £o¿e, na którym z³o¿ono zmar³ego, by³o
bardzo szerokie, nakryte wielkim z³otym suknem. Doko³a pali³y siê
tylko cztery wiece. Wielka liczba osób przychodzi³a po kolei, aby
zobaczyæ to przedstawienie, które wzbudza³o we mnie wiêkszy ¿al
ni¿ zaspokaja³o m¹ ciekawoæ, poza obojêtnoci¹ lokajów, któr¹
zauwa¿y³em, przechodz¹c do pierwszego przedpokoju, dowiadczy³em bowiem pewnego rodzaju odrazy na widok liczby much
po¿eraj¹cych oczy, nos i usta zmar³ego, a jego wysoka pozycja nie
ochroni³a przed t¹ zniewag¹, tym bardziej nie obroni przed ¿ar³ocznoci¹ robaków, które niebawem zaw³adn¹ tymi resztkami, jakby
wydan¹ im zdobycz¹.
Czyni¹c te refleksje, wyszed³em z tego pa³acu i uda³em siê do
ks. pra³ata Mazio, audytora wiêtego Oficjum, który przyj¹³ mnie
z otwartymi ramionami, okaza³ wiele oznak zainteresowania, zaoferowa³ sw¹ pomoc, z którym ustalimy, ¿e w niedzielê zostanê
poproszony do Ojca wiêtego, aby mi pozwoli³ odprawiæ mszê na
konfesji Ksiêcia Aposto³ów, a nastêpnie zaj¹æ odpowiednie miejsce, aby zobaczyæ obrzêd b³ogos³awieñstwa czcigodnego [Anio³a
z Acri66], który w tym dniu powinien siê odbyæ. To dobre przyjêcie
niew¹tpliwie zawdziêczam listowi polecaj¹cemu, który dla tego
pra³ata da³ mi ksi¹dz arcybiskup z Genui67, okaza³ mi on szczególn¹ uprzejmoæ podczas mego pobytu w jego arcybiskupim miecie.
13: Dzi nie mam nic do napisania. Zadowolony z piêknego
widoku, jaki odkrywam z mego okna, sk¹d ogarniam wzrokiem
ca³e miasto, spod ogrodu domu, w którym mieszkam, widzê przed
Luigi Ercolani (1758-1825), kreowany kardyna³em w 1811 roku.
Ange d’Arici († 1739), kapucyn. Nazwisko jest pominiête w rêkopisie.
67
Luigi Lambruschini (1776-1854), w latach 1819-1827 arcybiskup Genui, od
1827-1831 roku nuncjusz w Pary¿u, w 1831 r. mianowany kardyna³em, a w 1836 r. sekretarzem stanu.
65
66
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sob¹ ogrody Pa³acu Colonna, na wprost, w niedalekiej odleg³oci,
kopu³y kocio³a Il Gesù i innych wi¹tyñ; nieco dalej koció³ wiêtego Andrzeja della Valle, po lewej stronie, niedaleko od Kapitolu
kolumnadê Trajana, na prawo koció³ wiêtego Ignacego, kolegium
rzymskie i obserwatorium; dalej kolumnadê Antonina, Montecitorio, plac Narodów i tyle innych godnych uwagi; a przede wszystkim piêkny Watykan i ta niedaj¹ca siê z niczym porównaæ kopu³a
Bazyliki wiêtego Piotra, jednym s³owem ca³e miasto. Wyszed³em
tylko na chwilê, aby pójæ spotkaæ siê z naszym drogim dziekanem
Rote, który [s. 15], jak mam nadziejê, niebawem bêdzie kardyna³em. Poszed³ na obiad do ambasadora Francji, który dzi, z okazji
wiêtej £ucji, zaprosi³ wszystkich kanoników od wiêtego Jana na
Lateranie i innych pra³atów. Skoro nie uczyni³ mi zaszczytu, aby
mnie zaprosiæ, zrezygnowa³em z pójcia dzi rano zobaczyæ, jak on
sprawuje nabo¿eñstwo w Bazylice wiêtego Jana na Lateranie.
Pe³ni¹c funkcjê przedstawiciela króla Francji, kanonik tej bazyliki
uczestniczy³ w nabo¿eñstwie pod baldachimem umieszczonym na
rodku stal prezbiterium i po³o¿onym wy¿ej ni¿ nawet miejsca samych kardyna³ów. Okadzono go bezporednio po nich, a przed kanonikami. Zapomnia³ jedynie zaintonowaæ Deus in adjutorium. Ten
zwyczaj siêga czasów Henryka IV.
14: Nie zabiega³em, aby pójæ zobaczyæ pogrzeb kard. Ercolaniego, w którym powinni wzi¹æ udzia³ wszyscy kardyna³owie. By³em na miejscu, u bpa Caprano, sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, który z zadowoleniem powiadomi³ mnie, ¿e Ojciec
wiêty udzieli³ mi wszystkich odpustów, o które go prosi³em, a mówi¹c o moim wujku, powiedzia³: Och!, biskup Marsylii jest zas³u¿onym cz³owiekiem. A pra³at chcia³ dodaæ, ¿e jego bratanek
jest jego godny. Nie zatrzymuj¹c siê na refleksji bpa Caprano, która mo¿e byæ przydatna w sprawie, któr¹ mam na oku, dozna³em
wielkiej pociechy, ¿e G³owa Kocio³a tak dobrze myli o moim
wujku; ja równie¿ z tylu powodów go ceni³em.
W ci¹gu dnia pojawi³em siê u kard. Guerrieri-Gonzagi68; przyj¹³ mnie tak, jak jestem przyzwyczajony, aby mnie wszêdzie przyj68
Cesare Guerrieri-Gonzaga (1742-1832), w 1819 r. mianowany kardyna³em,
wówczas by³ prosekretarzem Memoriali.
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mowano. U tego kardyna³a spotka³em Wielebnego Ojca Fortisa69,
genera³a jezuitów, cz³owieka bardzo godnego szacunku, który jednak wydawa³ mi siê przyt³oczony wiekiem i chorobami.
15: Jeszcze dzisiaj uczyni³em wszystko, co zosta³o polecone,
aby po raz drugi staraæ siê o uzyskanie jubileuszowego odpustu dla
wiêtych dusz czyæcowych, jak to okrela³ indult udzielony w tej
kwestii przez Ojca wiêtego. Nawiedzi³em koció³ wiêtego Wawrzyñca in Damaso i o³tarze, które zosta³y wyszczególnione. Niech
Bóg raczy je uczyniæ po¿ytecznymi dla wiêtych dusz, a zw³aszcza modlitwy, które odmówi³em za dusze moich drogich zmar³ych
rodziców. Mój ojciec tak wi¹tobliwie umar³ na moich rêkach;
w moich mylach, a tak¿e podczas codziennej mszy z pewnoci¹
s¹ obecni moja dobra babcia [str. 16], tak gor¹co przeze mnie kochana, mój dziadek, moja ciotka. Nie wiem, dlaczego wspominam
o mojej siostrze, zmar³ej w tak m³odym wieku, ale to z racji uczucia, jakie moja ma³a siostrzenica Caroline tak¿e codziennie zajmuje w tej kolekcji, ona bowiem z pewnoci¹ nie potrzebowa³a mych
modlitw. Ale moje serce jest takie, ¿e nie potrafi zapomnieæ nikogo z tych, których kocha, ¿yj¹cych czy zmar³ych.
16: Natychmiast po mojej mszy poszed³em do Watykanu spotkaæ siê z jego eminencj¹, kardyna³em sekretarzem stanu. Tym razem rozmawialimy po w³osku. By³ uprzejmy uprzedziæ Ojca
wiêtego o pragnieniu, które mia³em, aby uca³owaæ jego stopy
i byæ przyjêtym przez niego na audiencji. Jego wi¹tobliwoæ zechcia³ mi oczywicie udzieliæ tej ³aski. Kardyna³ poda³ mi kilka
wskazówek, jak powinienem siê zachowaæ. Gdy bêdê gotowy, osobicie mnie przedstawi, jeli sprawi mi to przyjemnoæ. Wychodz¹c
od jego eminencji, poszed³em do Bazyliki wiêtego Piotra, gdzie
ponad godzinê podziwia³em piêkno tego kocio³a, który zawsze
móg³bym ogl¹daæ. Wiele pracy wk³ada siê w przygotowania do
beatyfikacji s³ugi bo¿ego, czcigodnego Anio³a z Acri. Ta uroczystoæ powinna odbyæ siê w niedzielê.

69

Luigi Fortis (1748-1829), w 1820 r. wybrany genera³em jezuitów.
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Rekreacjê spêdzi³em z ks. Colluccim70, jednym z naszych ³azarzystów, który ma siedemdziesi¹t cztery lata. Da³bym mu zaledwie szeædziesi¹t. Nie jestem w stanie wyraziæ, do jakiego stopnia
by³em zbudowany jego piêkn¹ prostot¹, piêknem jego duszy i uczuciami, jakie wyra¿a³ z podziwu godn¹ ³agodnoci¹. Ogarnia³a go
s³aboæ, chocia¿ nie rzuca³a siê w oczy; to nie powstrzyma³o go,
aby jeszcze w tym roku uda³ siê w podró¿ g³osiæ misje, ale si³a
choroby lub raczej polecenie lekarza zmusi³o go do wycofania siê,
by³ bowiem gotowy do wyruszenia w drogê. Mówi³ mi, ¿e tym, co
go zawsze podtrzymywa³o, by³ pokój duszy, którym móg³ siê cieszyæ w swym wiêtym stanie, i codziennie dziêkowa³ Bogu za swe
powo³anie. Zauwa¿y³em mi³oæ, z jak¹ zawsze by³ gotowy udaæ siê
do konfesjona³u, i jego pe³en szacunku sposób podejcia do wszystkich. Tego wiêtego kap³ana uwa¿am za wielkiego s³ugê Boga.
Mówi³ mi jeszcze, ¿e przyjmowanie wszystkiego z bo¿ej rêki by³o
tym, co dawa³o mu najwiêcej szczêcia.
W domu jest inny chory, który od omiu lat nie wychodzi ze
swego pokoju. To wielki misjonarz, ma sparali¿owan¹ po³owê cia³a. W tym stanie nadal spowiada i ci¹gle jest zadowolony i oddany.
To wielkie przyk³ady cnoty, w nie mniejszym stopniu podziwiam
szacunek, mi³oæ i troskê, jakie inni ksiê¿a z tego domu okazuj¹
temu biednemu [s. 17] choremu, oraz wzglêdy, jakie okazuj¹ wobec drugiego. Z radoci¹ zauwa¿am tak¿e wiernoæ wszystkich
wobec regulaminu domu. Wszystko dobrze funkcjonuje. Dziêkujê
Bogu, ¿e da³ mi mo¿liwoæ przypatrywania siê tak piêknemu i ci¹gle starannemu postêpowaniu. Jedna rzecz nape³nia mnie za¿enowaniem, ¿e bêd¹c tak daleko od ich cnót, okazuj¹ mi wszelkiego rodzaju uprzedzaj¹c¹ grzecznoæ i szacunek, na który z pewnoci¹
nie zas³ugujê.
Do szczêcia mieszkania z tak wiêtymi osobami do³¹cza jeszcze inna znacz¹ca okolicznoæ, która czêsto w ci¹gu dnia dostarcza mi kilku pozytywnych myli; w tym samym domu, który zdaje
siê zachowywaæ mi³¹ woñ jego cnót, przez czterdzieci lat mieszka³ b³ogos³awiony Tomasi71 oraz mój czcigodny mistrz, czcigodny
Bartolomeo Antonio Collucci (1753-1830).
W rêkopisie Tommasi. Giuseppe Maria Tomasi ze zgromadzenia teatynów (1649-1713), kardyna³, beatyfikowany w 1803 r., kanonizowany 12 padziernika 1986 roku.
70
71
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ks. Bartélemy Zinelli72, który tu zmar³ w opinii wiêtoci, poniewa¿
jemu przypisuje siê wiele cudów i rozmaitych proroctw; odnalaz³em
gipsowy odlew ukazuj¹cy jego postaæ, a jego cia³o spoczywa w kociele, gdzie codziennie rano mia³em szczêcie odprawiaæ mszê.
17: Dzisiaj nie mam nic do napisania. Ksi¹dz Bourdet, kap³an
z diecezji awinioñskiej, który na mocy powo³ania zosta³ wezwany
do wspomagania misji wród niewiernych, zaj¹³ mi ca³y ranek od
dziêkczynienia po mszy a¿ do obiadu. Przeczyta³ mi wszystkie listy i wtajemniczy³ w swe pragnienia, które s¹ bardziej buduj¹ce,
pragnie bowiem mêczeñstwa tak jak inni odpoczynku. Bardzo korzystnie powiedzia³em o nim jego eminencji, kardyna³owi sekretarzowi stanu i da³em mu kilka innych dowodów dobrej woli, aby
tutaj pomóc w przyspieszeniu jego spraw. W zamian ten dobry kap³an wtajemniczy³ mnie nieco w swe modlitwy i dzie³a mi³osierdzia. Po obiedzie inny, mniej interesuj¹cy kap³an, którego mi³oæ
nakaza³a mi s³uchaæ, zabra³ mi czêæ czasu, a zamierza³em go lepiej lub choæby przyjemniej wykorzystaæ, poniewa¿ powinienem
napisaæ do rodziny.
18: Ten dzieñ powinien byæ godny pamiêci. Przenios³em siê do
Bazyliki wiêtego Piotra, gdzie pra³at Mazio posadzi³ mnie w zarezerwowanym sektorze, sk¹d wspaniale widzia³em i s³ysza³em.
Najpierw widzia³em ca³¹ czêæ kocio³a wiêtego Piotra, jaka jest
miêdzy konfesj¹ a ty³em kocio³a, gdzie znajduje siê katedra wiêtego Piotra podtrzymywana przez czterech doktorów Kocio³a 
dwóch ³aciñskich i dwóch greckich  któr¹ owietla olbrzymia
liczba wiec z okazji beatyfikacji b³ogos³awionego Anio³a z Acri,
kap³ana, kapucyñskiego misjonarza, którego pokryty materia³em
obraz umieszczono na znacznej wysokoci, ca³kowicie otoczony
pochodniami. Nadesz³a godzina [s. 19] uroczystoci, kardyna³owie
ze wiêtej Kongregacji Rytów i wszyscy inni cz³onkowie tej¿e kongregacji usiedli w ³awkach po stronie ewangelii, kapitu³a wiêtego
72
Ksi¹dz Bartolo Zinelli, urodzi³ siê w 1772 r., w 1799 wst¹pi³ do Stowarzyszenia
Wiary. Zmar³ w 1802 r. w domu wiêtego Sylwestra na Kwirynale, który przez kilka lat,
przed rozwi¹zaniem w 1806 r., nale¿a³ do Stowarzyszenia.
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Piotra, kard. Galleffi73, archiprezbiter we w³asnej osobie, naprzeciw, po stronie lektorium pra³at wicezarz¹dca sprawowa³ uroczyste nabo¿eñstwo. Genera³ kapucynów podszed³ do kardyna³a
dziekana, który na³o¿y³ swój biret, podczas gdy zakonnik wyg³osi³ przemówienie po ³acinie, z którego nikt nie zrozumia³ ani s³owa. Po zakoñczeniu kardyna³ przekaza³ dekret kanonizacyjny
ubranemu w kom¿ê duchownemu, który wszed³ na ambonê i g³ono go odczyta³. W chwili gdy skoñczy³ czytaæ dekret, opad³ materia³ przykrywaj¹cy obraz, a pra³at celebrans zaintonowa³ Te
Deum. Nastêpnie odprawia³ uroczyst¹ mszê wiêt¹ o b³ogos³awionym. Muzyka g³osowa, której towarzyszy³y tylko organy, by³a
wspania³a. Po mszy duchowieñstwo wysz³o, ale my oczywicie
pilnowalimy siê, aby nie wychodziæ, wiedz¹c, ¿e wkrótce przybêdzie Ojciec wiêty, aby pomodliæ siê przed obrazem wiêtego.
W oczekiwaniu pra³at Mazio okaza³ mi wzglêdy, wrêczaj¹c ¿yciorys i obrazek nowego b³ogos³awionego, które rozdawano ka¿demu kardyna³owi i biskupowi; uprzedzi³ mnie, ¿e by³ tam ksi¹¿ê de Blacas74, nie mog³em siê oprzeæ, aby na chwilê do niego
nie podejæ; w asycie wielu kardyna³ów nadszed³ papie¿, wróci³em wiêc na swoje miejsce, które zaj¹³ dla mnie m³ody francuski
literat, ku mojej radoci delektowa³em siê widokiem Ojca wiêtego, który z anielsk¹ pobo¿noci¹ modli³ siê, klêcz¹c na przenonym klêczniku. Moje modlitwy z³¹czy³em z jego modlitwami,
delektowa³em siê, wpatruj¹c siê w niego, gdy kapelan bpa dIsoarda przyby³, aby mnie wyprowadziæ z mojej ekstazy, mówi¹c mi,
¿e od ponad trzech kwadransów ksi¹dz biskup czeka na mnie
w powozie. W tej chwili papie¿ wsta³, przez co dozna³em radoci, bêd¹c zmuszony do wyjcia. Spojrza³em na wszystkich
uczestników. Zobaczy³em wielu ludzi, którzy spogl¹dali z ciekawoci¹, a nawet z zainteresowaniem; nie zauwa¿y³em, ¿e inni podzielali to uczucie g³êbokiej czci zmieszanej ze s³odkim uczuciem,
które wype³nia³o m¹ duszê. To wynik zwyczaju wiary skierowanej
ku temu przedmiotowi.

73
W rêkopisie Galeffi. Pietro Francesco Galleffi (1770-1837), w 1803 r. mianowany kardyna³em. Wówczas by³ kamerlingiem.
74
Pierre-Louis-Jean-Casimir de Blacas d’Aulps (1771-1839), wówczas ambasador
w Neapolu.
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Powrócilimy do Pa³acu Mattei, gdzie mieszka ks. bp dIsoard;
zjedlimy nieco i wnet wsiedlimy do powozu, aby pojechaæ do
Bazyliki wiêtego Piotra na procesjê wraz z bractwem, które postara³o siê o uzyskanie odpustu jubileuszowego za statio w Bazylice wiêtego Piotra. Biskup, dziekan Rote w biskupich szatach niós³
krzy¿, by³em obok niego w sutannie i d³ugim p³aszczu. Id¹c, piewalimy litaniê do wiêtych, dowiadczy³em prawdziwej przyjemnoci [s. 19], jak mój g³os, wypiewuj¹c chwa³ê Boga, roznosi³ siê
po ulicach stolicy chrzecijañskiego wiata. Po dojciu do Bazyliki
wiêtego Piotra do uczczenia wiernych podano relikwie narzêdzi
mêki, takie jak autentyczne drzewo krzy¿a, wiêt¹ w³óczniê itp.
By³em poruszony g³êbok¹ cisz¹, która podczas tej ceremonii panowa³a w ca³ej olbrzymiej bazylice. Wszyscy klêczeli i bardzo pobo¿nie siê modlili. Tymczasem t³um by³ bardzo wielki. W tej materii
muszê zauwa¿yæ, poczyniwszy tê uwagê, odk¹d jestem w Rzymie,
nieustannie odwiedzaj¹c kocio³y, ¿e zawsze i wszêdzie widzia³em
panuj¹c¹ ogromn¹ przyzwoitoæ oraz ¿e zawsze bardziej mnie buduje pobo¿noæ pielgrzymów, którzy w wiêkszoci wywodz¹ siê
z ludu, s¹ biednymi wieniakami, w wiêkszoci obszarpanymi. Powrócilimy w nocy, piewaj¹c Te Deum. Nabo¿eñstwo zakoñczy³o
siê b³ogos³awieñstwem Najwiêtszym Sakramentem, którego
udzieli³ ksi¹dz biskup dziekan.
19: Ksi¹dz Bourdet zaj¹³ mi ranek, towarzyszy³em mu do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, aby s³u¿yæ mu za t³umacza przy
bpie Caprano. Nigdy nie uwierzy³bym, ¿e mam poparcie w Rzymie. By³em dostatecznie szczêliwy, aby wywiadczyæ przys³ugê
temu wiêtemu kap³anowi. Za³atwilimy jego sprawê. Prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary wrêczy mu list; przeka¿ê mu, ¿e ma
pewne uprawnienia, i powróci siê do Pary¿a, aby stamt¹d udaæ siê
do niewiernych i byæ mo¿e tam przelaæ sw¹ krew dla Jezusa
Chrystusa. Skorzysta³em z okazji i nawi¹za³em z nim dobr¹ wiê
modlitwy. Ona ca³kowicie wyjdzie mi na dobre.
20: O dziewi¹tej rano wsiad³em do powozu ksiêdza biskupa
dziekana i uda³em siê do Watykanu. Nadesz³a chwila, abym stawi³
siê u Jego wi¹tobliwoci. Kardyna³-sekretarz stanu ju¿ go powia-
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domi³ o moim pragnieniu z³o¿enia mu homagium mego pe³nego
szacunku oddania. O mnie powiedzia³ mu tak¿e bp Caprano. Raczy³ odpowiedzieæ bpowi Mazio, który na moj¹ korzyæ zechcia³
mu powiedzieæ o najbardziej zobowi¹zuj¹cych kwestiach; powiedzia³ kardyna³owi-sekretarzowi stanu, ¿e z najwiêksz¹ przyjemnoci¹ by mnie zobaczy³; musia³em pojawiæ siê na audiencji u niego.
Kardyna³ Della Somaglia by³ uprzejmy mi to przekazaæ, gdy tymczasem biskup, zwiernik lokajów, nie zada³ sobie trudu, aby mnie
o tym powiadomiæ, jak to by³o uzgodnione z bpem dIsoardem.
Kiedy zobaczy³em tego dobrego zwierzchnika lokajów, ks. bpa
Barberiniego, nie by³em zdziwiony jego beztrosk¹: to nic niewarty
cz³owiek, wiêcej nie mo¿na o nim pomyleæ; co nie przeszkadza
w byciu dobrym kap³anem. Widz¹c, ¿e o mnie zapomnia³ [s. 20],
szczerze mu powiedzia³em, a nie mog¹c ju¿ d³u¿ej odk³adaæ udania siê do Jego wi¹tobliwoci bez nara¿enia siê na zarzuty, przyszed³em bez powiadomienia, poprosi³em ksiêdza biskupa, aby
zechcia³ oczywicie uprzedziæ Ojca wiêtego, ¿e by³em w jego
przedpokoju od chwili, gdy przechodzili ministrowie. Wszystko
jest uporz¹dkowane na tym wspania³ym dworze. Codziennie szczegó³owo rozplanowuje siê audiencje, s³ucham tych, którzy pracuj¹
z papie¿em. Aby wszyscy o tym wiedzieli, w przedpokoju najbli¿ej s¹siaduj¹cym z biurem Ojca wiêtego znajduje siê przywieszona wydrukowana lista. Na niej widnia³em w mojej godnoci wikariusza generalnego, który we W³oszech jest typem pra³ata; nadaje
siê nam tytu³ monsignore. Czekaj¹c, a¿ wyjd¹ ci, którzy pracuj¹
z Ojcem wiêtym (dzi we wtorek byli sekretarz do spraw brewe,
prefekt Kongregacji Biskupów i Zakonników, ksi¹dz biskup eleemosynarius papieski i prefekt papieskiego pa³acu, zapozna³em siê
z ksiêdzem arcybiskupem ze Sieny75, który po moim ubiorze
wzi¹wszy mnie za Francuza, podszed³ do mnie, aby nieco porozmawiaæ o Francji, gdzie za czasów Napoleona przebywa³ na wygnaniu. Nie omieszka³ pochwaliæ siê przyjêciem, jakie mu zgotowano, i wszelkimi znakami grzecznoci, jakie mu okazano.
Kardyna³ Pacca równie¿ ze mn¹ rozmawia³ i usilnie prosi³, aby do
niego wróciæ. Lepiej odczyta³, jak mi powiedzia³, list pana Tailléa,
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Giuseppe Mancini, w latach 1824-1855 arcybiskup Sieny.
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który mnie jemu poleci³, doda³ zbyt zadowalaj¹ce kwestie i zosta³
wezwany do Ojca wiêtego, podczas gdy rozmawia³ ze mn¹.
Wszed³em pierwszy sporód tych, którzy nie mieli wyznaczonej audiencji, co zdziwi³o nieco przewielebnego ojca genera³a dominikanów76, który widocznie by³ pewien, ¿e wejdzie przede mn¹;
ale Ojciec wiêty wezwa³ mnie pierwszego, by³em pos³uszny, nie
daj¹c siê prosiæ. Jego wi¹tobliwoæ przebywa³ w swej ma³ej sypialni; wydawa³a mi siê bardzo ma³o przestronna. Obok alkowy
przys³oniêtej zas³onami z karmazynowego adamaszku jest kanapa,
na której siedzia³ papie¿, wspieraj¹c siê o stoj¹ce przed nim biurko. Normalnie trzykrotnie siê przyklêka, ja przyklêkn¹³em tylko
raz; papie¿ uprzejmie da³ mi znak, abym siê zbli¿y³; uklêkn¹³em
u jego stóp i pochyli³em siê do ziemi, nie mog¹c uca³owaæ jego
stóp, których widocznie nie chcia³ podsun¹æ. Szybko powiedzia³
mi, abym wsta³; nie chcia³em; nalega³, prosi³em go, aby pozwoli³
mi pozostaæ na klêczkach; ta pozycja bardzo mi odpowiada³a. Wydawa³o siê, ¿e z trudem na to siê zgadza; powiadczy³a mi to bardziej jego twarz ni¿ jego pe³ne grzecznoci i ³agodnoci s³owa. Nie
jestem w stanie opisaæ wszystkiego, co siê sta³o podczas tej wspania³ej audiencji, która trwa³a ponad pó³ godziny, niew¹tpliwie ku
wielkiej przykroci ojca dominikanina, który nie jad³ obiadu, ja te¿
by³em na czczo. Papie¿ okaza³ mi niewypowiedzian¹ dobroæ. Mówi³ bardzo d³ugo, s³ucha³ mnie z wielk¹ uwag¹, gdy ja mówi³em.
Rozmowa toczy³a siê po w³osku, zawsze do mnie mówi³ w trzeciej
osobie, u¿ywaj¹c najmilszych s³ów. Tam, gdzie stanowczo móg³by
siê wyraziæ, raczy³ podaæ mi szczegó³owe wyjanienia. Jednym s³owem udzieli³ mi wszystkiego, o co go prosi³em. By³ ¿yczliwy na
miejscu wskazaæ mi osobê77, do której powinienem siê zg³osiæ ze
spraw¹, niepokoi³ siê, chc¹c sobie przypomnieæ, gdzie ta osoba
mieszka; przynajmniej powiedzia³ mi, gdzie ta osoba pracowa³a
i gdzie na pewno móg³bym j¹ znaleæ; ale obawiaj¹c siê, i¿ nie zapamiêtam jego nazwiska, Ojciec wiêty do tego stopnia by³ dobry,
¿e na swoim biurku po³o¿y³ æwiartkê papieru, osobicie podsun¹³
76
Joachim Briz op, w latach 1825-1831 65 genera³ zakonu, w 1832 r. mianowany
biskupem Segowii.
77
Na marginesie Za³o¿yciel napisa³: Ksi¹dz archiprezbiter Adinolfi, prosekretarz
Kongregacji Biskupów i Zakonników.
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mi pulpit do pisania i da³ mi pióro, bym zapisa³. Przyznajê, ¿e a¿
do wzruszenia by³em zmieszany; przechowujê zatem ten adres napisany piórem papie¿a z szacunku i zarazem na pami¹tkê jego niesamowitej dobroci. By³em oburzony, ¿e pisz¹c na klêcz¹co i na
brzegu biurka Ojca wiêtego, które by³o zawalone kilkoma papierami, wysz³y gryzmo³y. Zanim wróci³em na swoje miejsce, powiedzia³ mi: mylê, ¿e nie wyjedzie ksi¹dz od razu, zobaczymy siê
ponownie. Wychodz¹c, nie mog³em uca³owaæ jego stóp; prosi³em
go przynajmniej o jego b³ogos³awieñstwo, które przyj¹³em g³êboko pochylony, a serce mia³em pe³ne pociechy i radoci.
21: Wybra³em ten dzieñ, rocznicê moich wiêceñ kap³añskich,
aby pójæ i najwiêtsz¹ ofiarê z³o¿yæ na konfesji wiêtego Piotra.
Ksi¹dz Bourdet przyby³, chc¹c z³apaæ mnie ju¿ wczenie rano,
z najwiêksz¹ mo¿liw¹ pobo¿noci¹ udalimy siê a¿ do bazyliki. Natychmiast zostalimy obs³u¿eni. Do podziemi nie wchodzi siê, nie
dowiadczaj¹c silnego uczucia szacunku i pobo¿noci. Mszê z formularza o wiêtym Tomaszu odprawi³em na cia³ach wiêtego Piotra i wiêtego Paw³a, którego po³owa, obok cia³ wiêtych papie¿y
[s. 22] z pierwszych wieków Kocio³a spoczywa pod tym o³tarzem.
Moja msza musia³a byæ d³uga, poniewa¿ chcia³em sprawiæ sobie
przyjemnoæ i w moim duchu w memento po nazwisku wymieniæ
tych wszystkich, których zbawienie w szczególny sposób jest mi
drogie. To akt komunii, dla którego miejsce i okolicznoci by³y
bardzo odpowiednie. Pos³ugiwa³em do mszy mojemu towarzyszowi, który wywiadczy³ mi tê sam¹ przys³ugê, a myl, ¿e ten wiêty
kap³an przyby³ do grobu wiêtych Aposto³ów, aby zaczerpn¹æ si³y
do wyznawania swojej wiary poród cierpieñ w krajach pogañskich
oraz z nich uczyniæ w pewnym sensie sw¹ pierwsz¹ misjê, wzbudzi³a we mnie szacunek do niego oraz wiele dobrych uczuæ.
Pra³ata Mazio zasta³em w zakrystii. Poleci³ mnie jako prze³o¿onego zakrystii. Uczestniczy³em w oficjum godziny czytañ i lauderów, a podczas prymy chcia³, abym z nim w pomieszczeniu do
tego przeznaczonym w tym piêknym ci¹gu loggi zakrystii zbudowanej przez papie¿a Piusa VI wypi³ fili¿ankê czekolady.
Oficjum nie by³o z³e, dlatego ¿e: po pierwsze, wysokie stalle
by³y zarezerwowane dla kanoników, niskie dla beneficjariuszy; po
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drugie, ¿e czytania dwóch pierwszych nokturnów by³y piewane
przez beneficjariuszy, te z trzeciego nokturnu przez kanoników; po
trzecie, ¿e osoba pe³ni¹ca w tym tygodniu dy¿ur, a tak¿e dwaj beneficjariusze-chórzyci podczas laudesów maj¹ kapê; po czwarte,
¿e prowadz¹cy, pomimo ¿e jest w kapie, ponownie zajmie swe
miejsce w stalli, jego miejsce jest pierwsze po stronie ewangelii;
po pi¹te, ¿e okadza siê ka¿dego kanonika i ka¿dego beneficjariusza. To samo zauwa¿y³em w kaplicy papieskiej. Pra³at, który odprawia mszê, czeka, i prefacjê zaczyna dopiero pod koniec okadzenia; po szóste, ¿e kanoników okadza siê przed chórzystami, chocia¿
s¹ w kapach; co przeciwnego zawsze szokowa³o mnie w Marsylii,
koniecznie trzeba to zreformowaæ; po siódme, ¿e podczas Benedictus, kiedy celebrans udaje siê okadzaæ o³tarz, dwaj kanonicy w strojach chóralnych udaj¹ siê mu asystowaæ, to znaczy, ¿e przychodz¹,
aby stan¹æ w prezbiterium poni¿ej stopni o³tarza; po ósme, tutaj,
a tak¿e w kaplicy papieskiej, zarówno w chwili okadzenia, jak
i znaku pokoju kanonicy kolejno siê pozdrawiaj¹, jakby chc¹c siê
uprzedziæ; po ósme, tak samo jak w kaplicy papieskiej, kanonicy
po dwóch, na przemian, a¿ do Oremus w³¹cznie odmawiaj¹ Introit,
a tak¿e Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei.
Jak¿e bardzo chcia³em spêdziæ ten dzieñ w skupieniu, ale trzeba by³o udaæ siê do osoby, któr¹ Ojciec wiêty mi wskaza³. By³em
z tego powodu bardzo zadowolony, z pewnoci¹ moj¹ wizytê móg³by uznaæ za nie na miejscu, poniewa¿ by³a to godzina [s. 23] jego
obiadu i dzieñ wakacji. Ale do chwili obecnej wszêdzie, gdzie siê
udajê, Bóg toruje drogi; jestem daleki w czymkolwiek sobie przypisywaæ tê zas³ugê; dziêkujê za to jedynemu Bogu, który jest w³adc¹ serc, wiêtym anio³om i wiêtym, których codziennie w tej intencji przyzywam.
22: Nie nale¿y byæ zbyt spragnionym duchowych bogactw,
zw³aszcza jeli w tym zakresie jest siê tak biednym jak ja. Z zapa³em skorzysta³em z okazji, aby jeszcze raz zyskaæ jubileuszowy
odpust. Papie¿ udzieli³ mo¿liwoci zyskania go wszystkim czcicielom Najwiêtszego Serca Jezusa pod warunkiem nawiedzenia jednej z czterech bazylik lub innego kocio³a, gdzie do publicznej czci
wystawiony jest obraz Najwiêtszego Serca Jezusa. W konsekwencji poszed³em do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej, która jest najbli-
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¿ej miejsca mego zamieszkania, i do kocio³a parafialnego papie¿y, kiedy mieszkaj¹ na Kwirynale. Nosi on wezwanie wiêtych
Wincentego i Anastazego, a wszyscy papie¿e, którzy zmarli na
Kwirynale, w tym kociele zostawili cz¹stkê swego cia³a. Ich imiona s¹ wypisane na dwóch wielkich marmurach umieszczonych po
lewej i prawej stronie w prezbiterium.
Kardyna³ De Gregorio zaprosi³ mnie na obiad. U niego zasta³em dwóch nowych sekretarzy: bpa Marchettiego, arcybiskupa in
partibus, z Kongregacji Biskupów i Zakonników, i bpa Salê78, sekretarza soboru. To s¹ urzêdy kardynalskie. Na tym obiedzie by³
tak¿e brat o. Taparellego, rektor kolegium rzymskiego, syn markiza dAzeglio, mój przyjaciel79 oraz pewien orygina³ nazywany hrabi¹80; ma on zamiar w Meksyku stworzyæ koloniê, której z pewnoci¹ ja nie bêdê kapelanem.
23: Ca³y dzieñ pada³ deszcz; nie wyszed³em. Jednak mia³em
interesuj¹ce odwiedziny uczciwego lokaja, który wygl¹daj¹c na
dwudziestolatka, przyszed³ mnie prosiæ o gratyfikacjê. Zapyta³em:
z jakiej racji? Czy domylono by siê? Pewien przyjaciel, udaj¹c siê
do swego prze³o¿onego, napisa³ moje nazwisko na drzwiach. Uzna³em to za zbyt g³upi ¿art i odes³a³em go bez gratyfikacji. Ten zdziwiony naiwniak powiedzia³ mi: Ale, ekscelencjo, serwetka? Wcale nie dotyka³em serwetki u pañskiego prze³o¿onego, bo go nie
widzia³em. Proszê, aby odszed³ pan w pokoju i nie wraca³ wiêcej.
Przed kilkoma dniami przytrafi³o mi siê podobne zdarzenie. Wychodz¹c od kardyna³a sekretarza stanu, uda³em siê do apartamentów Ojca wiêtego; bêd¹c na stopniu, s³u¿¹cy bpa dIsoarda, który
mi towarzyszy³, doæ g³ono powiedzia³: Ekscelencja, prze³o¿ony
lokajów byæ mo¿e przyjdzie”. „Tak, mój szef jest tam na górze 
odpowiedzia³ lokaj, który tam przez przypadek siê znalaz³. To wystarczy³o, by po dwóch godzinach by³ przed moimi drzwiami i prosi³ mnie o gratyfikacjê dla rodziny ekscelencji, prze³o¿onego lokajów [s. 24]. Obawia³bym siê, czy nie bêdzie siê ze mnie namiewa³
Antonio Sala (1762-1839), w 1831 r. zostanie mianowany kardyna³em.
Jak siê wydaje, poznali siê w seminarium w Pary¿u. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 1,
s. 110 i 381.
80
Za³o¿yciel nie napisa³ nazwiska.
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z tchórzami81 swego pokroju, gdybym by³ tak g³upi, aby daæ mu
kilka monet. Zreszt¹ zadowalaj¹ siê niewielk¹ sum¹. Op³ata, jak¹
nak³adaj¹ na ka¿d¹ osobê, która pojawia siê u ich prze³o¿onego,
wynosi trzydzieci szeæ soli; ale ten niewielki podatek jest pobierany przez wielu celników. S³usznie odmówi³em trzech paoli tym
impertynenckim lokajom, z którymi nie chcê mieæ nic do czynienia, ale chêtnie da³em trzydzieci s³u¿¹cym bpa dIsoarda, do którego codziennie siê udajê.
24: Wczenie rano by³em u ksiêdza archiprezbitera Adinolfiego. Sprawozdanie, jakie mi z³o¿y³ o tym, co w mojej kwestii sta³o
siê podczas wczorajszej wieczornej audiencji u papie¿a, podwoi³o
moj¹ wdziêcznoæ i mi³oæ do tego wiêtego papie¿a, który okazuj¹c mi na nowo oznaki swej opieki w temacie, który tak bardzo
dotyczy religii, jest dowodem, jak bardzo ona jest mu droga i jak
bardzo jest godny, aby byæ jej zwierzchnikiem82. W drodze powrotnej nawiedzi³em koció³ wiêtego Pantaleona, gdzie spoczywa cia³o wiêtego Józefa Kalasantego, którego opiece powierzy³em siê
z ca³ej mej duszy.
Wieczorem by³em zaj¹æ miejsce przy drzwiach wiêtych, aby
zobaczyæ ich zamkniêcie przez papie¿a wraz z towarzysz¹cymi mu
obrzêdami. To nie by³a ³atwa sprawa, chocia¿ by³em zaopatrzony
w pieczêæ pana ambasadora. Potrzebowa³em poparcia kard. De
Gregorio, aby wejæ do zamkniêtej przestrzeni, a i tam trzeba by³o
siê rozpychaæ ³okciami w celu znalezienia miejsca. Dziêki natrêtnym i powa¿nym naleganiom uda³o mi siê sforsowaæ ciasny otwór
w trybunie, któr¹ specjalnie wznosi siê w perystylu: panowie Anglicy zatkali go, podczas gdy w g³êbi dojrza³em miejsca. Nie bez
trudu tam siê dosta³em. Ci, którzy chcieli stan¹æ na tych trybunach,
bez mi³osierdzia zostali wypêdzeni z otoczenia papie¿a.
Czekaj¹c na rozpoczêcie nabo¿eñstwa, mia³em czas przypatrzeæ siê wszystkim przygotowaniom. Ca³a czêæ dziedziñca otoczonego kolumnami od strony drzwi wiêtych by³a pokryta karmaCz³owiek pozbawiony godnoci.
Biskup Adinolfi swe memorandum dla papie¿a zakoñczy³, mówi¹c, ¿e nale¿a³oby pochwaliæ regu³y. Ojciec wiêty mu odpowiedzia³: Moim zamiarem jest nie tylko,
aby je pochwaliæ, ale aby je zatwierdzono. Por. EO I, t. 6, s. 233.
81
82
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zynowym adamaszkiem ze z³otymi frêdzlami, to znaczy namiastk¹
z³ota. Wzd³u¿ wznosi³a siê dwupiêtrowa galeria; czêæ wy¿sza
przeznaczona dla kobiet, ta poni¿ej dla mê¿czyzn. Na prawo od
drzwi wiêtych postawiono tron papieski, obok i naprzeciw ³awki
dla kardyna³ów. Na lewo od drzwi sta³ olbrzymi stolik, gdzie po³o¿ono trzy ozdobione ceg³y oraz wszelkie koniecznie potrzebne narzêdzia do murowania, to znaczy kielniê z poz³acanego srebra, dwa
poz³acane korytka, zaprawê itp. Za sto³em by³y dwa miejsca dla
penitencjarzy Ojca wiêtego i prze³o¿onych zakonów; nieco dalej
w g³êbi podest dla muzyków.
Na dany sygna³ procesja wyruszy³a z pa³acu z Watykanu,
wszyscy pra³aci, kardyna³owie nios¹cy w rêku zapalone pochodnie.
Wszyscy byli ubrani w szaty odpowiadaj¹ce ich godnoci, na g³owie bia³a mitra. Papie¿ szed³ ostatni, w z³otej mitrze na g³owie
[s. 25], przed nim senat i zwierzchnicy jego gwardii. Przechodz¹c
przez bazylikê, odda³ czeæ relikwiom mêki pañskiej: drzewu prawdziwego krzy¿a i w³óczni itd., potem zatrzyma³ siê przy o³tarzu
Najwiêtszego Sakramentu, aby adorowaæ Tego, do którego odnosi³a siê czeæ oddana relikwiom. Procesja przesz³a przez same
drzwi wiête i ka¿dy zaj¹³ swoje miejsce. Papie¿ usiad³ na swoim
tronie. Zszed³ z niego, aby pob³ogos³awiæ kamienie i wapno, trzymaj¹c w rêku zapalon¹ wiecê, któr¹ niós³ podczas procesji. Potem
papie¿ ukl¹k³ przez drzwiami wiêtymi, maj¹c mitrê na g³owie,
a kielni¹ trzykrotnie na³o¿y³ zaprawê, za ka¿dym razem odmawiaj¹c modlitwê. Nastêpnie w ten sam sposób po³o¿y³ trzy kamienie
i zakoñczy³ potrójnym uczynieniem znaku krzy¿a. Gdy papie¿ dokona³ tego obrzêdu, chór piewa³ hymn: Coelestis Urbs Jerusalem.
Papie¿ powróci³ na tron i umy³ rêce, rzymski ksi¹¿ê poda³ mu dzbanek. Odmówi³ wiele wersetów, na które odpowiada³ mu chór, oraz
pewn¹ modlitwê. Nastêpnie, gdy kardyna³owie i pra³aci zgasili
wiece, papie¿ zaintonowa³ Te Deum; po jego zakoñczeniu papie¿,
maj¹c przed sob¹ krzy¿, a co z tym siê wi¹¿e, odkryt¹ g³owê,
udzieli³ uroczystego b³ogos³awieñstwa, do którego przywi¹zany
jest odpust zupe³ny in forma jubilaei, co niebawem og³osili dwaj
asystuj¹cy mu kardyna³owie-diakoni: jeden po ³acinie, a drugi po
w³osku. Kardyna³owie towarzyszyli papie¿owi a¿ do ma³ej zakrystii specjalnie na tê okazjê udekorowan¹ adamaszkowymi tkaninami i ka¿dy odchodzi³. Ja równie¿ odszed³em z bpem dIsoardem,
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który z racji swego urzêdu dziekana Roty podczas tej uroczystoci
trzyma³ mitrê papie¿a.
25: Wszystko dobrze rozwa¿one, wola³em zachowaæ porz¹dek
domu, gdzie mieszka³em, ni¿ pobiec do kilku bazylik, aby uczestniczyæ we mszy o pó³nocy. Skoro podczas tej mszy zabronione jest
rozdawanie komunii, to nasi ksiê¿a zaczynaj¹ oficjum dopiero po
dwóch godzinach; dziêki temu mszê odprawia siê jedynie o witaniu,
a wspólnota mo¿e zadoæuczyniæ swej pobo¿noci, przyjmuj¹c
podczas niej komuniê. Uczestniczy³em w oficjum, moj¹ pierwsz¹
mszê odprawia³em w czasie sumy, a dwie pozosta³e natychmiast
po pierwszej. To nie by³o w moim zwyczaju, ale trzeba dopasowaæ siê do okolicznoci; nie by³em zmartwiony, ¿e w ten sposób
post¹pi³em.
O 10 poszed³em do Kaplicy Sykstyñskiej, aby tam uczestniczyæ we mszy, któr¹ odprawi³ kard. Pacca; podczas tej mszy kardyna³owie-diakoni przyst¹pili do komunii. Po mszy papie¿ w lektyce uda³ siê do salonu przygotowanego w wy¿szej czêci Bazyliki
wiêtego Piotra, gdzie siê znajduje g³ówny balkon; z tego balkonu
papie¿ udziela uroczystego b³ogos³awieñstwa, o którym wszyscy
s³usznie mówi¹. Pra³aci kardyna³owie udali siê tam wczeniej;
wlizn¹³em siê tam, chc¹c rzuciæ okiem na plac, który przedstawia³
wspania³y obraz, poniewa¿ by³ pokryty olbrzymi¹ mas¹ osób, które g³owy mia³y wzniesione w górê ku balkonowi, gdzie mia³ siê
pojawiæ [s. 26] papie¿, aby udzieliæ uroczystego b³ogos³awieñstwa
miastu i wiatu. Ca³y garnizon by³ ustawiony w bojowym szyku,
a za oddzia³em wiele powozów i kolejna masa ludzi wieñcz¹ca ten
¿ywy i naprawdê zdumiewaj¹cy obraz. Po przypatrzeniu siê temu
widokowi, zastanawia³em siê, czy powinienem wmieszaæ siê w lud,
aby rzuciæ okiem na g³ówny balkon, gdzie mia³ pojawiæ siê papie¿,
niesiony na wielkim przenonym tronie i otoczony ca³ym swoim
dworem, czy powinienem zostaæ na przejciu dla papie¿a, aby go
zobaczyæ z bliska, obejrzeæ jego ubiór, jego tiarê, tron, na który siê
go wynosi, dwa wielkie wachlarze z piór itd. Postanowi³em zostaæ,
ale by³em sk³onny wierzyæ, ¿e le post¹pi³em.
W chwili, gdy papie¿ udziela³ b³ogos³awieñstwa, znacz¹ca by³a
uwaga wszystkich oczu, które wpatrywa³y siê w papie¿a, oraz sku-
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pienie wszystkich us³uguj¹cych. Zaledwie jak skoñczono piewaæ,
krzyki radoci, fanfary, muzyka oddzia³u, kanonada z Zamku wiêtego Anio³a i dwiêk wszystkich dzwonów spowodowa³y nagle takie po³¹czenie, które rozwesela³o duszê, obwieszcza³o wiêto dzia³ania i uczucia, jakie ono wzbudza³o. Papie¿ zdj¹³ swe ozdoby,
powróci³ do lektyki i uda³ siê do swych apartamentów, gdzie towarzyszylimy mu, kolejny raz przyj¹wszy jego b³ogos³awieñstwo na
trasie jego przejcia.
26: Papie¿ przed³u¿y³ jubileusz a¿ do ostatniego dnia miesi¹ca. W pewnej czêci kocio³ów zaleci³ triduum jako dziêkczynienie za dobrodziejstwa otrzymane od Boga w ci¹gu roku wiêtego.
Zostali wybrani najznakomitsi kaznodzieje, aby przez ich kazania
wzbudziæ uczucia wdziêcznoci, które nale¿¹ siê Panu. Marchetti,
arcybiskup Ancyre in partibus przez te trzy dni bêdzie g³osi³ kazania w kociele wiêtego Karola al Corso. Pa³a³em najwiêkszym
pragnieniem s³uchaæ tego¿ biskupa, który zawsze bra³ udzia³ we
wszystkich misjach, jakie od czterdziestu lat g³oszono w Rzymie.
Podczas swobodnego kazania, które g³osi³, zauwa¿y³em niesamowit¹ ³atwoæ i pos³ugiwanie siê w³aciwym s³ownictwem. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³a to rozmowa, podczas której biskup przypomnia³ wszystkie misje, w których uczestniczy³, precyzuj¹c stan,
w jakim, w ka¿dej z tych epok, by³ lud. To by³o w celu wiêkszego
uwypuklenia dobrodziejstw Boga itd. Zakoñczy³ medytacj¹ o Jezusie, naszym Panu, który da³ nam przyk³ad pogardy bogactwami,
przyjemnociami i zaszczytami. To by³o dobre.
27: Dzisiaj nie powróci³em do kocio³a wiêtego Karola, ale
by³em w La Minerve83, aby pos³uchaæ dominikanina, o. Jabalota84.
By³em oczarowany jego kazaniem, wspania³ym pod ka¿dym
wzglêdem, pe³nym doktryny wy³o¿onej z dok³adnoci¹ i podziwu
godn¹ przejrzystoci¹. Mówi³ o sprawach bardzo wznios³ych, takich jak natura S³owa, przez które wszystko zosta³o stworzone itp.
83

nów.

Koció³ Najwiêtszej Maryi Panny de la Minerve obs³ugiwany przez dominika-

84
Francesco Ferdinando Jabalot wówczas zastêpca ekonoma generalnego dominikanów. Od 1832 a¿ do mierci w 1834 r. by³ genera³em zakonu.
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To, co by³o dogmatyczne w jego kazaniu, nie szkodzi³o poruszeniom [s. 27] naj¿ywszej pobo¿noci. Przypominaj¹c o dobrodziejstwach Boga z podziwu godn¹ wytwornoci¹, ukaza³ wznios³oæ
tego najwy¿szego Bytu. Pos³uguj¹c siê fragmentem Pisma wiêtego, gdzie Dawid poleca, aby oszczêdzono jego syna Absaloma,
potrafi³ to po³¹czyæ z najbardziej poruszaj¹cym patosem. Bóg zechcia³ udzieliæ grzesznikom rodka, aby do Niego powróciæ w tym
wiêtym czasie; nakazuje pierwiastkom, chorobom, anio³om i mierci, aby ich oszczêdziæ itd. To by³o wspania³e. Sprowadzaj¹c nastêpnie wszystko do Jezusa Chrystusa, podkreli³ dobrodziejstwo wcielenia, które wynios³o cz³owieka ponad anio³ów. Dowodzi³, ¿e przez
wcielenie i przyjêcie zas³ug Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia
grzechów los cz³owieka upad³ego by³ lepszy ni¿ cz³owieka w stanie niewinnoci. Porówna³ s³aboæ Adama ulegaj¹cego prostej sugestii, podczas gdy niezliczona rzesza wiernych dziêki mocy Odkupiciela codziennie przeciwstawia siê najbardziej nieokie³znanym
sk³onnociom i wszelkiego rodzaju pokusom, podczas gdy tysi¹ce
mêczenników poród najstraszniejszych cierpieñ stawi³o czo³o
mierci i przela³o sw¹ krew a¿ do ostatniej krwi, ani¿eli zgrzeszy³o. We wszystkich czêciach jego kazania by³o piêkno i bogactwo.
Nie zapomnia³ zauwa¿yæ jeszcze, ¿e w stanie niewinnoci cz³owiek, który upad³by, nie mia³by tej samej pomocy, jak grzesznik,
który w zas³ugach Odkupiciela znajduje lekarstwo na swe niegodziwoci itd. Równie dok³adny i przejrzysty by³ w wyjanieniu,
jakie poczyni³ o odpustach, a medytacja nie odstawa³a od reszty
nauki.
Koció³ by³ nabity ludmi, a w Rzymie trzy czwarte s³uchaczy
tworz¹85 mê¿czyni; z przyjemnoci¹ bowiem mo¿na powiedzieæ,
¿e olbrzymia wiêkszoæ mieszkañców wszystkich tych okolic jest
naprawdê religijna, a odk¹d przyjecha³em do W³och, a zw³aszcza
do Rzymu, bardzo jestem zbudowany tym, co widzê.
28: Za bardzo by³em zadowolony z o. Jabalota, aby dzi nie
powróciæ do la Minerve. Jego kazanie by³o innego rodzaju, ale jak
zawsze wspania³e. Wyjania³, czym by³ jubileusz oraz co trzeba
85

W rêkopisie: zamiast liczby mnogiej liczba pojedyncza.
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by³o zrobiæ, aby go zyskaæ, st¹d wysnu³ wniosek, ¿e wielka liczba
tych, którzy myleli, ¿e go zyska³a, w rzeczywistoci go nie zyska³a. Nauka by³a solidna i jasna. Medytacja by³a przeprowadzona
z zamiarem sk³onienia ludzi, aby wiêcej nie grzeszyli. By³a dzie³em prawdziwego misjonarza, mocna i poruszaj¹ca. Ojciec Jabalot
zacz¹³ od dowiedzenia na podstawie Pisma wiêtego, ¿e by³a pewna miara grzechów, po której nie by³o ju¿ nadziei na przebaczenie,
to znaczy po których Bóg siê ukrywa³. Przytoczy³ najpierw obietnicê dan¹ przez Boga Abrahamowi, ¿e da mu kraj [s. 28] Amorytów, poniewa¿ te ludy dope³ni³y miary swych niegodziwoci. Nastêpnie cytowa³ Ozeasza i dwóch innych proroków: Pan mówi:
przebaczê im do trzech grzechów, czwartego ju¿ nie itd. Zbyt d³ugo
trzeba by³oby analizowaæ te cudowne nauki; zauwa¿y³em jedynie, ¿e
kaznodzieja w ogóle nie krzycza³, nie czyni³ ¿adnych niestosownych
gestów, jak to utrzymuje siê we Francji, ¿e tak postêpuj¹ w³oscy
kaznodzieje. Wszystko by³o majestatyczne i doskonale odpowiadaj¹ce godnoci ambony.
29: Moj¹ pierwsz¹ wizytê z³o¿y³em ksiêdzu archiprezbiterowi
Adinolfiemu, którego zasta³em w ³ó¿ku. Nastêpnie by³em w wiêtym Oficjum spotkaæ siê tam z pra³atem Mazio, który uczyni³ mi
prezent w postaci niewielkiej ksi¹¿eczki napisanej dok³adnie przez
o. Jabalota o ¿ydach pod k¹tem ich relacji z narodami chrzecijañskimi. Ten ma³y podarunek nadszed³ w sam¹ porê, poniewa¿ przed
dzisiejszym wieczorem i kolacj¹ u dziekana Rote wraz z o. Jabalotem, kard. Turriozzim86, biskupem sufraganem Olmutzem i innymi,
spieszy³em siê, by na ulicach przeczytaæ broszurê i móc potem
o niej porozmawiaæ z autorem, obok którego mia³em zaszczyt siedzieæ. To jeden z najbardziej szanowanych ludzi pod wzglêdem
wykszta³cenia i obserwancji; jest syn i brat Francuzów, to bp Turchi87, arcybiskup Parmy, który dawa³ mu pierwsze wyk³ady z homiletyki i wywiêci³ go na kap³ana. Jest wielkim wielbicielem
Lammenaisgo i bardzo obeznany w naszej literaturze. By³em bar-

86
87

my.

Fabrizio Turriozzi (1755-1826), do 1823 r. kardyna³.
Adeodato Turchi (1724-1830) ofm. conv., w latach 1788-1803 arcybiskup Par-
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dzo zadowolony, ¿e go pozna³em, i nie pozwolê mu wyjechaæ do
Bolonii, gdzie bêdzie g³osi³ kazania wielkopostne, jeli jeszcze raz
go nie spotkam.
Dzi rano spotka³em siê równie¿ z kard. Pacc¹, któremu jasno
i d³ugo mówi³em o naszej sprawie. Jest on prefektem kongregacji,
która ma o niej zdecydowaæ.
Wreszcie odnalaz³em dom ojców redemptorystów. Zbyt d³ugo
siê tam zatrzyma³em. Dzi, bardzo szczêliwy, poszed³em do nich.
Najchêtniej z nim rozmawia³em podczas tej nocy w drodze do Neapolu, z wieloma jego towarzyszami, którzy przez piêæ miesiêcy
prowadzili misje w diecezji Velletri. Bardzo namawia³ mnie, abym
odwiedzi³ grób b³ogos³awionego Alfonsa. Przyznajê, ¿e mia³em
bardzo wielk¹ pokusê, aby nie opuszczaæ W³och bez odbycia tej
pielgrzymki. Prosi³em tego wiêtego, aby mnie owieci³, co powinienem zrobiæ. Proces kanonizacyjny posuwa siê naprzód, byæ
mo¿e za rok bêdziemy mieli radoæ uznania go za wiêtego88. Temu
ojcu przekaza³em dwa egzemplarze naszych litanii, w których by³
przyzywany, i zwróci³em siê z prob¹ do ojca genera³a o relikwie
b³ogos³awionego dla kocio³a w Marsylii i dla kocio³a misji. Tymczasem zebra³em kilka obrazków. Powrócê do tych ojców, chocia¿
prokurator generalny89, który pozostaje w hospicjum, w ogóle mi
siê nie podoba. Przeciwko sobie ma jedynie gruboskórnoæ; wewn¹trz to dobry cz³owiek, to prawda, ¿e le wychowany, ale bardzo oddany swemu b³ogos³awionemu ojcu, którego zna³, gdy¿
przyj¹³ go do Zgromadzenia [s. 29].
30: Wizyta u ks. bpa Marchettiego, który zosta³ sekretarzem
Kongregacji Biskupów i Zakonników; chcê go na bie¿¹co powiadomiæ o naszej sprawie. Wizyta u ambasadora Francji, aby siê
usprawiedliwiæ, ¿e nie odpowiedzia³em na jego wczorajsze zaproszenie, to ju¿ trzeci raz, jak by³em zmuszony odmówiæ.
Skorzysta³em z indultu papie¿a; jeszcze udziela jubileuszowego odpustu tym, którzy nawiedz¹ cztery bazyliki; odwiedzilimy je
z bpem dIsoardem, a jeli Bóg zechce, zakoñczymy jutro, uzysku88
89

Brewe beatyfikacyjne: 6 wrzenia 1816, kanonizacyjne: 26 maja 1839.
Giuseppe Mautone (1765-1845).
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j¹c ostatni odpust, udzielany przez papie¿a tym, którzy odwiedz¹
jedn¹ z czterech bazylik.
31: Wizyta u kard. Pediciniego90, aby go pouczyæ o sprawie,
której jest referentem. W naszym kociele nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne. Ostatni odpust, który stara³em siê uzyskaæ, nawiedzaj¹c Bazylikê Matki Bo¿ej Wiêkszej, jest ona bowiem w najbli¿szym s¹siedztwie mego miejsca zamieszkania.
Przy okazji wiêta odwiedzilimy nowicjat naszych ksiê¿y.
Pewien nowicjusz wyg³osi³ nam kazanie przed piêknym ¿³óbkiem,
który by³ owietlony. By³em zadowolony z jego kazania. W swym
nowicjacie maj¹ pokój, w którym przez czterdzieci lat mieszka³
kard. Joseph-Marie Tomasi; urz¹dzili w nim kaplicê. Poszed³em
tam z szacunkiem, który koniecznie powinien byæ zwi¹zany ze
wspomnieniem pokornych cnót, jakie ten wiêty zakonnik ci¹gle
praktykowa³ z pewnym rodzajem gorliwoci w tym samym miejscu.
Moje dziêkczynienie zwyczajowo odprawi³em na ma³ym chórze,
gdzie mia³ zwyczaj odprawiaæ swoje, ale jakie zmieszanie z powodu
ró¿nicy uczuæ! Mimo to jestem bardzo zadowolony, ¿e tam by³em,
to dodatkowa pomoc; kiedy jest siê ubogim, nie zaniedbuje siê niczego, aby siê nieco wznieæ w swej niezmiernej biedzie.
90
Carlo Pediccini (1769-1843), w 1823 r. mianowany kardyna³em. Wówczas prefekt Kongregacji Nietykalnoci Duchownych, mianowany sprawozdawc¹ i referentem
komisji kardyna³ów zajmuj¹cej siê badaniem regu³.

Koció³ Najwiêtszej Maryi Panny in Campitelli. Za³o¿yciel nawiedzi³ ten koció³ 8 stycznia 1826 roku.
15 lutego uczestniczy³ w dziewiêciu mszach podczas spotkania kardyna³ów.
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Corso, ojciec de Mazenod mówi o nim 28 stycznia.
Dnia 7 lutego 1826 r. bierze udzia³ w wycigach konnych z okazji karnawa³u.
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1 stycznia 1826 r.: Po spe³nieniu obowi¹zków duchowych
w naszym kociele wiêtego Sylwestra zgodnie ze zwyczajem by³em na mszy w Kaplicy Sykstyñskiej. Papie¿ nie zszed³. Nabo¿eñstwo odprawia³ kard. Pedicini. Po sumie kard. Castiglioni1, wielki
penitencjarz, poprosi³ mnie, abym poczeka³ w przejciu; okaza³ najwiêksze pragnienie poznania mnie, mówi¹c mi, ¿e by³ wiernym
s³ug¹ mego wujka, biskupa Marsylii itd. Na jutro na godzinê 9 wyznaczy³ mi spotkanie u siebie. Przechodz¹c, ¿yczy³em dobrego
roku kardyna³owi sekretarzowi stanu Delli Somaglii i kard. Guerrieriemu. Wieczorem nawiedzi³em cia³o b³ogos³awionego Tomasiego,
które spoczywa pod o³tarzem jemu powiêconym w kociele wiêtego Marcina ai Monti. To w tym klasztorze Karmelitów o. Pouillard2
napisa³ swe dzie³o o bia³ym trzewiku papie¿a [s. 30].
2 stycznia: Godzinê spêdzi³em u kardyna³a wielkiego penitencjarza. Kolejne zapewnienia z jego strony o oddaniu dla biskupa
Marsylii. Nie s¹dzê, aby na d³ugo zapomnia³ o naszej rozmowie.
Nastêpnie w popiechu poszed³em do kard. Pediciniego, którego
natychmiast opuci³em, aby nie przeoczyæ, tak jak przedwczoraj,
procesji z Najwiêtszym Sakramentem, podczas której poproszono
mnie o niesienie jednego z dr¹¿ków baldachimu. Ta procesja odby³a siê z okazji zakoñczenia nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych.
Przypomnia³em sobie g³upotê naszych nauczycieli, którzy dawniej,
przy okazji naszej procesji ku czci Serca Jezusa, utrzymywali, i¿
nies³ychane by³o, ¿e nigdy nie organizowano procesji z Najwiêtszym Sakramentem poza oktaw¹ Corpus Domini. Gdyby siê nigdy
1
W rêkopisie: Castiglione. Francesco Saverio Castiglioni (1761-1830), w 1816 r.
mianowany kardyna³em, w 1829 r. wybrany na papie¿a, przybra³ imiê Piusa VIII.
2
W rêkopisie: Ponyard. Jacques Gabriel Pouillard (1751-1819), karmelita. Podczas
swego pobytu w Rzymie w czasie rewolucji napisa³ po w³osku: Dissertazione sopra l’anteriorità del baccio de’piedi de’sommi Pontefici, all’introduzione della Croce sulle loro
scarpe. Rzym, 1807.
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nie wydostano ze swej dziury i nic by siê nie widzia³o, by³oby siê
bardziej przezornym.
Dzi wieczorem wróci³em do ojców redemptorystów. Ojciec
prokurator generalny da³ mi doæ du¿y kawa³ek podszewki sutanny b³ogos³awionego Liguoriego; pokaza³ mi tak¿e rêkopis jego teologii moralnej napisanej jego rêk¹. To doæ drobne kaligraficzne
pismo. Rêkopis jest bardzo czysty i starannie uporz¹dkowany. Pismo jest staranne; wszystkie litery s¹ osobno, to kopia przepisana
na czysto. Z szacunkiem i pewnego rodzaju uczuciem poca³owa³em ten drogocenny rêkopis, a korzystaj¹c z okazji, odwa¿y³em siê
poprosiæ o kilka stron obojêtnie jakiego rêkopisu, oby tylko by³
z podpisem wiêtego, ale o. Mautone nie móg³ zaspokoiæ mojej pobo¿noci. Ekskomunika grozi temu, kto da³by lub po¿yczy³by najmniejsz¹ rzecz przechowywan¹ w domu lub w hospicjum tych¿e
ojców.
Ten, do którego siê zwróci³em, a który obecnie jest postulatorem procesu kanonizacyjnego, zosta³ przyjêty do stowarzyszenia
przez samego wiêtego; powiedzia³ mi, ¿e jeszcze jest czterdziestu, którzy go znali. Powiedzia³ mi bardzo znacz¹c¹ rzecz, nie czytalimy o niej w biografii, która do nas dotar³a, i¿ b³ogos³awiony
w swoim w³asnym musia³ znosiæ wiele gorzkich zmartwieñ i byæ
mo¿e najwiêkszy ból ze strony papie¿a Piusa VI. Wypowiedzia³
wojnê i odsun¹³ od Zgromadzenia. Mianowano innego wy¿szego
prze³o¿onego, umar³ on w tym stanie kl¹twy. Ojciec prokurator
generalny porówna³ go do wiêtego Józefa Kalasantego i powiedzia³ mi: Chciano go zrobiæ wiêtym za jednym posuniêciem no¿yczek.
Wszystkie te zmartwienia zawdziêcza³ dwu ojcom, którzy
dziêki w³adzy papie¿a zajêli jego miejsce na czele Zgromadzenia.
Ojciec Mautone na pewno zna³ wszystkie [s. 33] sprawy, gdy¿ dzia³y siê za jego czasów, ale zosta³y tak¿e zamieszczone w trzytomowej biografii, w któr¹ nie mo¿na siê ju¿ zaopatrzyæ, i postanawiam
pójæ i przeczytaæ j¹ w bibliotece tych ksiê¿y, poniewa¿ nie mog¹
po¿yczyæ nawet najmniejszej rzeczy.
3: Nic godnego uwagi.
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4: Póno wyszed³em do bpa Marchettiego; prawie nie mia³em
czasu, aby usi¹æ, kard. Castiglioni przyszed³ tam prawie natychmiast jak ja, a ja nie stara³em siê spotkaæ siê z nim u biskupa. Stamt¹d poszed³em do Ferrucciego, którego wczoraj wieczorem nie
zasta³em, by mu przedstawiæ wa¿ny dokument. Nastêpnie, przechodz¹c przez piêkny plac Navona, którego jeszcze nie widzia³em,
uda³em siê do kardyna³a Zadziwi³ mnie sw¹ wielkoci¹, piêknem
swych budowli, sw¹ wspania³¹ fontann¹ i obfitoci¹ wody, która
z niej wyp³ywa. Niegdy znajdowa³ siê tu nieistniej¹cy cyrk nazywany cyrkiem dogorywania3. By³o zbyt póno, abym wszed³ do
wspania³ego kocio³a wiêtej Agnieszki, który zosta³ wzniesiony
na tym placu. Znajduje siê na tym samym miejscu, które w czasach pogañskich by³o powiêcone prostytucji; utrzymuje siê, ¿e tê
budowlê wzniesiono na miejscu, gdzie dziewica, wiêta Agnieszka
zosta³a wystawiona i w cudowny sposób przez anio³a zachowana
od wszelkiej obelgi. Ten koció³ wówczas by³ bardzo ma³y, ale
nowy blask otrzyma³ dziêki okolicznoci chrztu wiêtej Franciszki
Rzymskiej. Innocenty X w piêknych proporcjach wzniós³ koció³,
który mo¿na podziwiaæ jeszcze dzisiaj. Grób tego papie¿a, dzie³o
Berniniego, znajduje siê w drzwiach kocio³a. Utrzymuje siê, ¿e
skarbiec zakrystii by³ bardzo bogaty, widzi siê tam monstrancjê,
która jest warta sto trzydzieci tysiêcy rzymskich talarów. Innocenty X wzniós³ tak¿e pa³ac Pamfili, gdzie mo¿na zobaczyæ obrazy
pierwszych mistrzów. Równie¿ ten papie¿ s³awnemu Berniniemu
poleci³ wykonaæ wspania³¹ fontannê przedstawiaj¹c¹ morze; na jej
rodku wznosz¹ siê ska³y, z których wyp³ywaj¹ cztery rzeki przedstawione za pomoc¹ czterech marmurowych pos¹gów. S¹ to: Dunaj, Ganges, Nil i Argentano4. Na tej fontannie widzi siê tak¿e konia, lwa, palmy itp., które s¹ wykonane w³asnorêcznie przez
Berniniego, a na ska³ach wznosi siê egipski obelisk znaleziony na
ruinach cyrku Karakali.
5: Moje pierwsze wyjcie od rana do kocio³a wiêtego Pantaleona, aby odprawiæ najwiêtsz¹ ofiarê na grobie wiêtego Józefa

3
4

Piazza Navona lub cyrk dogorywania, staro¿ytny stadion Domicjana.
Argentano: Rio de la Plata z Republiki Argentyny.
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Kalasantego. Za wstawiennictwem tego wielkiego wiêtego musia³em poprosiæ Boga o wiele ³ask. Widzia³em w nim kard. Adinolfiego, z którym mia³em do czynienia. Nastêpnie uda³em siê do pa³acu
na Kwirynale, aby tam, równie¿ w sprawach, spotkaæ siê z bpem
Marchettim, arcybiskupem Ancyre, w koñcu z kard. Pedicinim. Po
po³udniu wizyta u markiza Anticiego, mê¿a bratanicy kard. Mattei,
który mi po¿yczy³ broszurê o s³awnym adwokacie dworu z Pary¿a,
napisan¹ przez ks. de Lamennaisgo. Na koniec uda³em siê do naszego ambasadora na kolacjê.
6: wiêto Objawienia Pañskiego: O zwyczajowej godzinie
uda³em siê do Kaplicy Sykstyñskiej, w nadziei ¿e zobaczê tam papie¿a, uczestnicz¹cego w nabo¿eñstwie. Wcale siê nie pomyli³em
w moich oczekiwaniach. Wszyscy kardyna³owie byli na swoich
miejscach, kardyna³ celebrans siedzia³ przy kredencji, papie¿ przyszed³ w asycie biskupów pos³uguj¹cych przy tronie i pra³atów. By³
ubrany w kapê, na g³owie mia³ tiarê. Kardyna³ celebrans, diakon
i subdiakon przyszli, aby zaj¹æ miejsca po lewej stronie papie¿a,
który po chwili modlitwy na stopniach prezbiterium, w doæ znacznej odleg³oci od o³tarza zaintonowa³ Introït. Biskupi i pra³aci siedz¹cy z ty³u odmawiali go w tym samym czasie miêdzy sob¹,
a kardyna³owie w ³awkach czynili tak samo we dwójkach, zgodnie
ze zwyczajem, a tak¿e inni pra³aci i prze³o¿eni ró¿nych zakonów,
wreszcie wszyscy, którzy mieli miejsce w kaplicy. Po zakoñczeniu
Introït wzi¹³ mitrê, trzyman¹ przez ca³e nabo¿eñstwo przez dziekana Roty, i zaj¹³ miejsce na tronie, maj¹c po obu stronach kardyna³ów diakonów w cappa magna. Odczyta³ Introït, po którym kardyna³owie jeden po drugim podeszli do homagium, to znaczy id¹c
przez rodek kaplicy w ich wlok¹cych siê cappa magna do tronu
papie¿a, podchodzili a¿ do niego, aby uca³owaæ rêkê, któr¹ papie¿
im podsuwa³, nie wyjmuj¹c spod olbrzymiej kapy, któr¹ by³ okryty. Kardyna³owie powrócili na swe miejsce, najstarszym kardyna³em-prezbiterem obecnie jest kard. Fesch5, podszed³ do tronu, aby
pob³ogos³awiæ kadzid³o papie¿owi. Po tym jak celebrans okadzi³
5
Joseph Fesch (1763-1839), wujek Napoleona I. W 1802 r. mianowany arcybiskupem Lyonu, po upadku imperatora wycofa³ siê do Rzymu. Pozosta³ tam do mierci, bêd¹c arcybiskupem Lyonu.
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o³tarz i sam zosta³ okadzony, diakon zaniós³ trybularz do kardyna³a-prezbitera, który klêcza³ przed tronem, i okadza³ siedz¹cego papie¿a z mitr¹ na g³owie. Kardyna³owie zeszli ze swoich miejsc, aby
utworzyæ ko³o i wraz z papie¿em odmówiæ Gloria in excelsis. Biskup asystuj¹cy przy tronie trzyma³ ksiêgê papie¿owi, a inny biskup, którego pozna³em jako Eleemosynarius, trzyma³ lichtarz.
Papie¿ podczas modlitwy sta³ bez mitry. Na siedz¹co czyta³ list
i ewangeliê.
Subdiakon, po odczytaniu listu podszed³ a¿ do papie¿a, dwaj
mistrzowie ceremonii rozsunêli kapê i ukazali pewien rodzaj wlok¹cej siê bia³ej, jedwabnej sukni, która spada³a a¿ do stóp, aby subdiakon, pochylaj¹c siê, móg³ uca³owaæ stopy papie¿a. Przed ewangeli¹ kardyna³-prezbiter pob³ogos³awi³ kadzid³o. Papie¿ [s. 33] na
stoj¹co i z ods³oniêt¹ g³ow¹ wys³ucha³ ewangelii. Po ewangelii, jak
subdiakon przyszed³, aby go uca³owaæ, zosta³ okadzany przez kardyna³a-diakona, który tym razem okadza³ go, stoj¹c. Diakon po
odmówieniu Munda cor meum uca³owa³ stopy papie¿a, co subdiakon uczyni³ po odpiewaniu listu. Papie¿ za ka¿dym razem b³ogos³awi³ tego, który podchodzi³, aby z pokor¹ siê pok³oniæ. Kaznodzieja podchodzi³, aby tak samo post¹piæ przed wejciem na
ambonê. Po zakoñczonym kazaniu og³osi³ odpusty, po czym diakon podszed³ do podnó¿ka tronu, gdzie piewa³ Confiteor. Papie¿
sta³ bez mitry z racji krzy¿a, który przynosi siê, aby go przed nim
ustawiæ, zapiewa³ Misereatur, Indulgentiam i formu³ê b³ogos³awieñstwa dla uzyskania odpustu. Kardyna³ celebrans zaintonowa³
Credo, które kardyna³owie w³anie odmówili, stoj¹c w kole, podobnie odmówili Gloria. Na ofiarowanie kardyna³-prezbiter ponownie
pob³ogos³awi³ kadzid³o i po okadzeniu o³tarza i samego celebransa
okadzi³ papie¿a. Skoro papie¿ siedzia³ w mitrze, kardyna³ ukl¹k³,
aby go okadziæ. Nastêpnie diakon jak zwykle okadzi³ prezbiterium.
Papie¿ wsta³ na prefacjê, a kardyna³owie podeszli, aby w kole odpiewaæ Sanctus.
Papie¿ zszed³ z tronu, aby uklêkn¹æ na dole stopni prezbiterium na kwadratowej poduszce, maj¹c przed sob¹ faldistorium, na
którym siê opar³. Po podniesieniu wróci³ na swój tron, gdzie sta³
a¿ do chwili, gdy zostanie spo¿yta Przenajwiêtsza Krew. Kardyna³owie podeszli, aby w kole odmówiæ Agnus Dei wraz z papie¿em, który b³ogos³awi³ ich za ka¿dym razem, gdy odchodzili. Kar-
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dyna³-prezbiter znak pokoju otrzyma³ przy o³tarzu od kardyna³a
celebransa. W tym czasie asystuj¹cy kap³an uda³ siê zaj¹æ miejsce
poni¿ej tego, które w prezbiterium zaj¹³ kardyna³-prezbiter. Ten,
otrzymawszy znak pokoju przy o³tarzu, poszed³ przekazaæ go papie¿owi, który z kolei przekaza³ go dwom us³uguj¹cym mu kardyna³om-diakonom. Kardyna³-prezbiter powróci³ na swoje miejsce
w prezbiterium (miejsce, które zawsze ponownie zajmowa³ po tym,
jak trzeba by³o utworzyæ ko³o); to tam przekaza³ znak pokoju asystuj¹cemu kap³anowi, który poszed³ przekazaæ go kardyna³owi-dziekanowi, nastêpnie kardyna³owi, który zaj¹³ miejsce obok kardyna³a-prezbitera, od którego go otrzyma³, nastêpnie najstarszemu
kardyna³owi-diakonowi, który zaj¹³ miejsce po stronie przeciwnej,
nastêpnie najstarszemu z kardyna³ów asystuj¹cych, pierwszemu
pra³atowi, pierwszemu prokuratorowi generalnemu zakonu. Po
modlitwach papie¿ udzieli³ uroczystego b³ogos³awieñstwa. Czyta³
ewangeliê i odszed³ w asycie tych, z którymi przyszed³.
A¿ dot¹d [s. 34] w Rzymie nie widzia³em bardziej uroczystego nabo¿eñstwa ni¿ to. Có¿ by³oby, gdyby papie¿ przewodniczy³!
Ale ¿adnej nadziei a¿ do Wielkanocy.
Ponad dwie godziny spêdzi³em u redemptorystów, aby czytaæ
biografiê ich wiêtego, gdy¿ pod kar¹ ekskomuniki zabronione jest
wynoszenie jej poza dom, jak i wszystkich przedmiotów, które tam
siê znajduj¹.
Có¿ w tym czasie robiono w Marsylii? Biskup, w otoczeniu
duchowieñstwa, odprawia³ pontyfikalne nabo¿eñstwo w katedrze;
o. Tempier siedzia³ przy nim; Cailhol zgodnie z porz¹dkiem i z dostojeñstwem kierowa³ i prowadzi³ ceremonie! W Nîmes nasi dobrzy
ojcowie byli zajêci misj¹. Ka¿dy na swój sposób pracowa³, aby
oddaæ chwa³ê Bogu.
7: Zatrzymany w domu przez przewielebnego ojca opata trapistów, nieco póniej wyszed³em do Daterie, aby tam spotkaæ kard.
Paccê, którego tam nie by³o, ale poszed³em poszukaæ go w jego
rezydencji i powiedzia³em to, co powinienem powiedzieæ. Dalsza
czêæ dnia by³a przeznaczona na pisanie. Miniona noc zosta³a zhañbiona okropn¹ zbrodni¹: pewien pra³at zosta³ zamordowany w ³ó¿ku przez swego s³u¿¹cego. Ten zbrodniarz ucieczk¹ nie uchyli³ siê
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od czekaj¹cej go kary; s¹dzi³, ¿e zachowuj¹c zimn¹ krew, oddali
od siebie podejrzenia. Zosta³ zatrzymany; ale jego kara nie wskrzesi jego nieszczêliwego zwierzchnika.
8: Odprawi³em piewan¹ sumê w naszym kociele, gdy¿ dzisiaj nic nie by³o w papieskiej kaplicy. Zanios³em moje ma³e wspomnienia ks. kard. Pacce, który dzisiaj zaprosi³ mnie na kolacjê.
B³ogos³awieñstwo otrzyma³em we wspania³ym kociele Najwiêtszej Maryi Panny in Campitelli, obs³ugiwanym przez ksiê¿y della
Madre di Dio, gdzie czci siê wizerunek Najwiêtszej Maryi Panny
z szafiru wielkoci palmy6. Widzi siê tam równie¿ kolumnê z przezroczystego alabastru, bardzo cennego, która znajduje siê przed
oknem kopu³y.
9: Poszed³em do zak³adu Alexis, spotka³em kard. Pediciniego
i o. Monteinarda.
10: Któ¿ powiedzia³by, ¿e bêd¹c prawie dwa miesi¹ce w Rzymie, nie poszed³em jeszcze zobaczyæ Panteonu? Przyznajê, ¿e teraz, kiedy widzia³em tê wspania³¹ wi¹tyniê, jestem zawstydzony,
¿e tak d³ugo zwleka³em z pójciem i podziwianiem jej piêkna.
Mówi siê, ¿e to najpiêkniejsze istniej¹ce dzie³o architektury; nie
potrafiê tego oceniæ. Wszystko, co mogê powiedzieæ, to uczucie,
jakiego dowiadczy³em, wchodz¹c do tej wspania³ej rotundy. Pó³
godziny spêdzi³em w ekstatycznym zachwycie, moje oczy nie by³y
w stanie podziwiaæ proporcji, elegancji, wielkoci i wspania³oci
tej jedynej w swoim rodzaju budowli. Rotunda jest poprzedzona
[s. 35] portykiem podtrzymywanym przez szesnacie wspania³ych
kolumn z orientalnego granitu, które maj¹ szeædziesi¹t szeæ palm
wysokoci i szeæ rednicy, dwigary by³y z metalu. Nie wiadomo,
kim by³ ten, kto wzniós³ Panteon, nazywany tak dlatego, ¿e zosta³
powiêcony wszystkim bogom; ale to Agrypa, ziêæ Augusta, który
zbudowa³ portyk. Dnia 14 maja 607 r. papie¿ Bonifacy IV tê wi¹tyniê powiêci³ Najwiêtszej Maryi Pannie i wszystkim mêczennikom. Przywieziono tam dwadziecia osiem wózków koci wiêtych
mêczenników, aby je z³o¿ono pod g³ównym o³tarzem, a kocio³o6

Staro¿ytna rzymska miara d³ugoci oko³o 7,3 cm.
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wi nadano wezwanie Najwiêtszej Maryi Panny ad Martyres. Eugeniusz IV odnowi³ tê wi¹tyniê, a Urban VIII zabra³ wszystkie
metale z portyku, aby je wykorzystaæ w Bazylice wiêtego Piotra.
Aleksander VII, Klemens IX, Klemens XI i Benedykt XIV odnowili zarówno koció³, jak i portyk. Wiadomo, ¿e wiat³o do tej
wi¹tyni wpada przez wierzcho³ek kopu³y, który jest otwarty, co
sprawia, ¿e w kociele jest bardzo zimno i pada jak na ulicy. Dziêki witra¿owi mo¿na by³oby zapobiec tej niedogodnoci. Nie wiem,
z jakiego powodu zrezygnowano z podjêcia takiej decyzji.
11: Dzisiaj deszcz pokrzy¿owa³ wszystkie moje plany. Czêæ
popo³udnia spêdzi³em u ojców Najwiêtszego Zbawiciela na czytaniu biografii ich wiêtego za³o¿yciela, poniewa¿ wynoszenie czegokolwiek z tego domu jest zabronione pod kar¹ ekskomuniki.
Zosta³em zaproszony na spêdzenie wieczoru u pana ambasadora;
pomyla³em, ¿e lepiej bêdzie pozostaæ u siebie. Nie przyjecha³em
do Rzymu, aby spotykaæ siê z ludmi, do których nie idê nawet we
Francji. Dlatego równie¿ nie pójdê do ksiêcia de Torloni, pomimo
jego nagl¹cego zaproszenia.
12: Dzisiaj równie¿ deszcz; ale tym razem nie przeszkodzi³ mi
wyjæ w za³atwieniu moich spraw. Zatem po kolei by³em u ekspedytora Colonna, u kard. Pediciniego, u ks. Caprano, arcybpa Iconea, w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, u kard. De Gregorio,
u bpa dArgenteau, u kard. Paccy i wreszcie, jak codziennie, u ks. bpa
dIsoarda, dziekana Rote.
13: Przed pójciem do Watykanu, aby spotkaæ siê z kardyna³em-sekretarzem stanu, skorzysta³em z okazji, aby zrobiæ sobie
przyjemnoæ i po raz drugi odprawiæ mszê na konfesji wiêtego
Piotra. Nie mówiê o tym kociele, trzeba by³oby zbyt wiele mówiæ.
14: Sprawa u kard. Paccy. Przez czêæ dnia czyta³em u redemptorystów.
15: By³em u kardyna³a-sekretarza stanu. Potem u ks. Mazio ze
wiêtego Oficjum, nastêpnie w Il Gesù, aby wys³uchaæ wyjanienia Pisma wiêtego, w koñcu u ksiêcia de Bracciano, aby tam zjeæ
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kolacjê z kardyna³ami Spin¹7, De Gregorio i Vidonim8. Na tej wystawnej kolacji by³ ksi¹¿ê Nisceni, Sycylijczyk, co da³o nam sposobnoæ nieco porozmawiaæ o tym kraju. A¿ do drzwi ksiêcia Torloni towarzyszy³ mi hrabia Mizerio, mediolañski w³adca, z którym
przed piêtnastu dniami pozna³em siê w Kaplicy Sykstyñskiej. Mia³
przyjemnoæ przypomnieæ mi, ¿e w czasie mej podró¿y obieca³em
mu udaæ siê do Mediolanu. To by³o dla mnie dowodem, ¿e jego
zaproszenie nie by³o jedynie zwyk³¹ uprzejmoci¹, i rzeczywicie
zamierzam siê z nim spotkaæ, gdy pojadê do Mediolanu, tym bardziej ¿e powiedziano mi, i¿ jest wspania³ym chrzecijaninem.
16: Po raz trzeci by³em odprawiæ mszê wiêt¹ na konfesji
wiêtego Piotra  ci¹gle z now¹ pociech¹. Och! Jak dobrze by³oby, gdybym by³ w tych podziemiach! Moja msza by³a nieco d³uga,
liczy³em na uprzejmoæ mojego ministranta, który wiedzia³, ¿e jego
czas zostanie nagrodzony. O ile rzeczy mo¿na prosiæ Boga, gdy
odprawia siê Najwiêtsz¹ Ofiarê na grobie takiego aposto³a jak
wiêty Piotr! Za pierwszym razem, kiedy pójdê, bardziej zajmê siê
wiêtym Paw³em; dzisiaj wiara wiêtego Piotra, jego mi³oæ do
Jezusa Chrystusa, jego ból, ¿e go obrazi³, uczucia naszego Pana
wobec niego, przywileje, jakimi Go wzbogaci³, gor¹ce pragnienie,
aby mieæ udzia³ w jego wszystkich piêknych cnotach, aby czerpaæ
z tego ród³a, aby bezwzglêdnie przylgn¹æ, zwi¹zaæ siê z t¹ pierwsz¹ ska³¹, przyku³y ca³¹ moj¹ uwagê. Oczywicie powierzy³em siê
równie¿ temu wielkiemu Aposto³owi nie tylko dlatego, ¿e w Confiteor dwukrotnie wymienia siê wiêtego Paw³a, w modlitwach
i w kanonie, ale zauwa¿am, ¿e w tej chwili, gdy zdajê sobie sprawê z moich uczuæ, ¿e bez wyranej woli, nie maj¹c co do tego ¿adnych w¹tpliwoci, moja pobo¿noæ g³ównie kierowa³a siê ku Ksiêciu Aposto³ów, który oczywicie chcia³ mi wyprosiæ kilka kropel
tej wewnêtrznej pociechy, która jest mglistym wyobra¿eniem niebiañskiego szczêcia. Wydaje mi siê, ¿e zgodzi³bym siê w tej chwili
umrzeæ, ale to tylko przeb³ysk chwili, który jednak jeszcze zostawi³ kilka ladów podczas dziêkczynienia. To nie wszystko otrzyGiuseppe Spina (1756-1828), w 1802 r. mianowany kardyna³em, w latach 1802-1819 arcybiskup Genui.
8
Pietro Vidoni Soresina (1759-1830), w 1816 r. mianowany kardyna³em.
7
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maæ te ³aski, trzeba je wykorzystaæ i odpowiedzieæ na mi³osierdzie
Boga, które naprawdê jest niepojête wzglêdem tak biednych i nêdznych grzeszników jak my. Tym razem tak¿e nie zapomnia³em po
imieniu wymieniæ tych, których zbawienie w szczególny sposób
mnie interesowa³o; niew¹tpliwie odwdziêcz¹ mi siê swymi modlitwami i czêci¹, jak¹ dadz¹ mi w swych zas³ugach.
Po moim dziêkczynieniu uda³em siê do kardyna³a-sekretarza
stanu. By³ u niego pan genera³ Bracci i zauwa¿y³em, ¿e d³ugo tam
zosta³; niew¹tpliwe opowiada³ kardyna³owi o wszystkich wyprawach swego ¿ycia. W koñcu wyszed³, i dziêki uprzedzaj¹cej dobroci jego eminencji wszed³em po nim, chocia¿ poczekalnia by³a
pe³na ubiegaj¹cych siê o ten sam zaszczyt. Ale [s. 37] pra³at,
zwierzchnik domu, uprzedzi³ mnie, ¿e powinienem iæ. Kardyna³,
jak zwykle, nie móg³ byæ bardziej uprzejmy dla mnie. Powiedzia³em mu wszystko, co mia³em mu do powiedzenia, na wszystko siê
zgodzilimy. Przyjemne jest to, ¿e zobowi¹za³ mnie do udania siê
do Bazyliki wiêtego Piotra do dobrego ojca prokuratora redemptorystów. Pos³a³ po niego, aby wydaæ pozwolenie na po¿yczenie mi
biografii b³ogos³awionego Liguoriego, któr¹ z powodu ekskomuniki ci¹¿¹cej na wszystkich, którzy cokolwiek wynieliby lub zabrali
z tego domu, by³em zmuszony pójæ czytaæ w schronisku, gdzie
mieszka.
Wychodz¹c z Watykanu, wst¹pi³em do kard. Paccy  ci¹gle
w mojej sprawie. Mam nadziejê, ¿e zdecyduje siê jutro, pomimo
ch³odu, pójæ do papie¿a, chocia¿ lekarz siê temu jeszcze sprzeciwia. Wróci³em do kard. Pediciniego, aby go powiadomiæ o nastawieniu kard. Paccy. Jeli sprawa nie posunie siê zbyt szybko, to nie
z mojej winy.
17: Dzisiaj nic godnego uwagi poza tym, ¿e poszed³em na kolacjê do bpa Mazio. Na tej kolacji by³em z sekretarzem nuncjusza
w Pary¿u, który za wszelk¹ cenê chcia³ siê ze mn¹ spotkaæ, podczas gdy by³ nikim; wiedzia³em, sk¹d pochodzi³a ta znajomoæ, ale
nie chcia³em za bardzo po³kn¹æ tej sprawy, która mog³aby mnie
zbyt daleko zaprowadziæ, poniewa¿ by³bym zobowi¹zany powiedzieæ mu to, co w tej sprawie swemu prze³o¿onemu zdecydowa³ siê
zrobiæ  bardzo z³y ¿art  mówi¹c mu, ¿e biskupi z Francji nie
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przekazuj¹ akt z jego zarz¹dzania ksiê¿om nuncjuszom, a tym bardziej ksiê¿om sekretarzom. Jedyny szacunek, jaki okazujemy Jego
wi¹tobliwoci, móg³ mu zaoszczêdziæ tej nauczki, na któr¹ oczywicie zas³u¿y³, mieszaj¹c siê w nie swoje sprawy9.
18: Dzi zrobi³em g³upstwo, nie udaj¹c siê do Bazyliki wiêtego Piotra, gdzie zszed³ papie¿, aby wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwie.
Kolacjê wraz z o. Oriolim, najbardziej znanym franciszkaninem
konwentualnym swego zakonu10, zjad³em u przedstawiciela króla
Sardynii. Wraz ze swoim genera³em zosta³ wygnany z Francji
i chlubi³ siê tym, ¿e jest jednym z wielbicieli Lamennaisego, z czego wyci¹gn¹³em wniosek, ¿e najznakomitsi ludzie w Rzymie s¹ ze
szko³y tego wielkiego filozofa, poniewa¿ mog³em przytoczyæ
o. Venturê, teatyna, o. Jabalota, dominikanina, markiza Anticiego
i wielu innych [s. 38].
19: Dowiedzia³em siê, ¿e kard. Pacca otrzyma³ od papie¿a to,
czego pragn¹³em11. Natychmiast uda³em siê do kard. Pediciniego
powiadomiæ go i co z nim pokombinowaæ w tej kwestii. Stamt¹d
poszed³em na obiad do kardyna³a; by³o nas osiemnastu przy stole.
Na tej kolacji by³ ks. Muzi12, biskup, który zosta³ wys³any do Chile, a którego misja nie by³a szczêliwa. Nie jestem zaskoczony, ¿e
pad³ ofiar¹ intryganta, który przyby³ do Rzymu, aby zacz¹æ negocjacje, którymi siê chwali³ i uwa¿a³ siê za bohatera. Zawiedziony
w swych nadziejach kpi³ sobie z wys³annika Stolicy Apostolskiej,
który by³ zmuszony wróciæ tak, jak pojecha³.
20: Wyszed³em o wczesnej porze, aby spotkaæ siê z bpem
Marchettim, zanim uda siê do kongregacji. Nie zasta³em go; wróci³em do niego póniej i powiedzia³em mu, ¿e uwa¿am go za po9
Aluzja do usuniêcia w sierpniu 1823 r. ze Zgromadzenia Misjonarzy Francji
z Marsylii i o interwencji w tej sprawie ks. Macchiego, nuncjusza w Pary¿u. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 230.
10
Anton Francesco Orioli (1778-1852), w 1838 r. mianowany kardyna³em.
11
Aby Regu³a zosta³a zbadana przez komisjê trzech kardyna³ów.
12
W rêkopisie Macchio. Najprawdopodobniej chodzi o Giovanniego Muzzi, wys³anego w 1822 r. na misjê do Chile.

82

Dziennik rzymski

¿ytecznego dla naszych spraw. Stamt¹d uda³em siê do ksiêcia de
Montmorencyego, naszego ambasadora, potem do kocio³a Matki
Bo¿ej in Monterone, do redemptorystów, aby tam czytaæ wspomnienia i biografiê ich b³ogos³awionego za³o¿yciela.
21: Po mojej mszy uda³em siê do kocio³a wiêtego Ludwika
Francuskiego, aby wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwie za Ludwika XVI13.
Siedzia³em obok Augustyna de Lestrangea, opata trapistów, którego dzisiaj rano spotka³em u siebie. Msza zosta³a odprawiona
przez superiora wspólnoty wiêtego Ludwika. By³ obecny ambasador, dziekan Rote, dobrze znany nam grecki biskup, pan dArgenteau i kilku Francuzów. To nabo¿eñstwo by³o bardzo liche; nie
by³o ani kazania, ani odczytania testamentu, ani muzyki. Aby nam
to wynagrodziæ, dobry superior bardzo uroczycie zapiewa³ prefacjê o zmar³ych na ton z Wielkanocy i Bo¿ego Narodzenia.
Nie by³em bardziej zadowolony z odwiedzin w kociele wiêtej Agnieszki. By³o zbyt póno na podziwianie piêkna tej budowli;
widzia³em j¹ jedynie zbyt owietlon¹ dziêki wiecom zapalonym
w podziemiach, gdzie zeszlimy po adoracji Boga w górnym kociele. Nigdy, moim zdaniem, bardziej odpychaj¹cej i karygodnej
pobo¿noci. Tradycja podaje, ¿e te podziemia s¹ domem publicznym, gdzie zosta³a stracona wiêta Agnieszka. Najpierw w to nie
wierzê, to pomieszczenie jest okropne i raczej pasuje do wiêzienia
ni¿ do tego rodzaju miejsca. Ale mniejsza z tym, za wszelk¹ cenê
pragnie siê, abycie uwa¿ali, ¿e tak by³o, a gdybycie nie wiedzieli, pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ zobaczycie, schodz¹c po schodach, jest
ten wspania³y napis, który ju¿ tak bardzo musia³ nas zbudowaæ, gdy
odmawialimy oficjum: ingressa Agnes turpitudinis locum. Próbowa³em zawróciæ z drogi, do tego stopnia myl o wejciu in loco
turpitudinis nape³nia³a mnie odraz¹. Ale nie, trzeba by³o pójæ do
koñca. Wchodz¹c do tego obrzydliwego miejsca, w pierwszej kaplicy na lewo na o³tarzu, w miejscu obrazu jest p³askorzeba, która
na pierwszy rzut oka wydawa³a mi siê bardzo dobrze wykonana.
Mówiê, ¿e na pierwszy rzut oka, poniewa¿ natychmiast odwróci³em siê od tego ohydztwa. P³askorzeba ukazywa³a wiêt¹ zupe³nie
13
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nag¹, maj¹c¹ jedynie w³osy za ubranie, pomiêdzy dwoma ¿o³nierzami, którzy gdzie j¹ prowadz¹. Historia, a raczej tradycja, wystarczaj¹co o tym mówi¹. Nadal nie mog³em poj¹æ mojego oburzenia, a dwaj redemptoryci, którzy dzi wieczorem chcieli broniæ
tych nikczemnoci, zapamiêtaj¹, jakie uczucia mo¿e wzbudziæ
i z jak¹ si³¹ potrafiê odpieraæ fa³szywe argumenty, jakie ma siê odwagê przytaczaæ w tak skandalicznej sprawie. Zanim tam wszed³em, na to wiête miejsce przyszed³ budowaæ siê nowicjat benedyktynów, a po mnie wesz³o tam nie wiem jakie kap³añskie
kolegium. Zarówno rektor kolegium, jak i mistrz nowicjuszów zas³u¿yli na baty14 oraz na zawieszenie, aby daæ im czas na nauczenie siê ich zawodu.
22: Wyszed³em zbyt póno, aby mieæ czas na pisanie. Poszed³em do Ripa Grande, to znaczy do portu, gdzie zawijaj¹ statki.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, kiedy do Marsylii wyjedzie kapitan,
który przyjecha³ tutaj za³adowaæ siê; chcia³bym go poprosiæ o zabranie ksiêdzu biskupowi popiersia obecnego papie¿a. Oczywicie
jeli zostanie mu miejsce na umieszczenie go na swoim ma³ym,
bardzo ob³adowanym statku. Nieco w pospiechu wróci³em, aby
kolejny raz zjeæ kolacjê u ksiêcia pana de Bracciano.
23: Wizyta w moich sprawach u kard. Pediciniego, u ks. bpa
Marchettiego i kard. Paccy. Odwiedziny u klarysek15 od wiêtego
Wawrzyñca in Panisperna. Te zakonnice, po tym, jak d³ugo we
wnêtrzu ich domu rozmawialimy o szczêciu, którym siê tam cieszy³y, o jednoci, o pokoju, który pomiêdzy nimi panuje, zechcia³y
mi pokazaæ swój ogród. Ju¿ wczeniej uzyska³y wymagane pozwolenia. G³ówna [s. 40] brama siê otwar³a i znalaz³em siê przy wejciu do ogrodu; od ksieni, matki wikarii i dwóch m³odych, zachwycaj¹cych niewinnoci¹ i cnot¹ wychowanek w nagrodê ubranych
w strój zakonny we wnêtrzu domu oddziela³ nas tylko próg bramy.
Z uprzejmoci¹ pokaza³y mi ruiny ma³ych rozdzielaj¹cych cian,
szop i fontann, które ka¿da zakonnica mia³a na swój prywatny u¿y14
15

Wyra¿enie donner les étrivières: sprawiæ ch³ostê, dawaæ baty.
W rêkopisie Za³o¿yciel normalnie pisa³ Claristes.
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tek, zanim zrobi³y ogromny wysi³ek, aby ograniczyæ siê do ¿ycia
wspólnotowego. By³y zadowolone z przybycia na to miejsce, zanim zobowi¹za³ je do tego papie¿; ale z tego, co mi opowiada³y, co
daje im ksieni, ofiara wydawa³a siê nie najgorsza. W rzeczywistoci klaryski mog¹ siê zadowoliæ zup¹, trzema daniami i deserem.
Zreszt¹ w domu panuje dyscyplina; zakonnice s¹ tam zadowolone
 to zasadnicza sprawa. Nastêpnie zakonnice wprowadzi³y mnie
do pomieszczenia, które nazywaj¹ zakrysti¹, sk¹d wszed³em do
kocio³a, aby adorowaæ Najwiêtszy Sakrament. Utrzymuje siê, ¿e
ten koció³ zosta³ wzniesiony na termach olimpijskich, gdzie zosta³ spalony wiêty Wawrzyniec; ale ta pobo¿na tradycja chyba nie
jest oparta na solidnych dowodach.
Mój dzieñ zakoñczy³em u pana ambasadora, gdzie zjad³em
kolacjê z przedstawicielem króla Sardynii i rodzin¹ Castellane, która przyby³a do Italii na kilka miesiêcy.
24: Dzisiaj by³em w Ripa Grande, na brzegu Tybru, aby na
statek za³adowaæ popiersie papie¿a, które wysy³am mojemu wujkowi. Mia³em czas na podziwianie brzegów rzeki, podczas gdy
kamerdyner bpa dIsoarda na cle dopytywa³ siê o formalnoci, jakie trzeba by³o spe³niæ. Statek nie móg³ jeszcze postawiæ ¿agli,
poniewa¿ potrzeba dwóch panów16 wody, aby móg³ pop³yn¹æ. Jeli
poziom wód nie podniesie siê, bêdzie trzeba uj¹æ czêæ za³adunku
i w ten sposób odci¹¿yæ okrêt. Na tej Ripa Grande, która mog³aby
s³u¿yæ za promenadê, wówczas nie trzeba by³oby przechodziæ
przez najbrzydsz¹ dzielnicê miasta, znajduje siê przytu³ek wiêtego Micha³a, wspania³a placówka skupiaj¹ca wiele dzie³ i doskonale zarz¹dzana przez grupê kardyna³ów i innych wybitnych osobistoci.
25: Poza moimi zwyczajowymi wizytami u kardyna³ów nic
godnego uwagi. Dzisiaj stracono potwora, który w nocy z 6 na
7 tego miesi¹ca zamordowa³ swego m³odego prze³o¿onego, bpa
Traetto, aby mu ukraæ sumê, któr¹ ten pra³at otrzyma³, a któr¹ ju¿

16
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rozdysponowa³. Ten m³ody zbrodniarz, maj¹cy zaledwie dziewiêtnacie lat, poniós³ karê nazywan¹ tutaj del maglio, to znaczy, ¿e zabi³
jednym ciosem w skronie, nastêpnie poder¿n¹³ gard³o i w koñcu
poæwiartowa³. Chocia¿ nie by³o wiadków jego zbrodni i ci¹gle zaprzecza³, ¿e siê jej dopuci³, sêdziowie zdecydowali, by go skazaæ.
Papie¿ s³usznie poruszony zbrodni¹, któr¹ wszystkie okolicznoci
czyni¹ okropn¹, odmówi³ ³aski, o któr¹ go poproszono. Potwór by³
przekonany, ¿e tak d³ugo jak siê nie przyzna, nie bêdzie mo¿na go
skazaæ; zaniepokoi³ siê zatem nieco, gdy o pó³nocy przybyto oznajmiæ mu wyrok, ale kiedy zobaczy³, ¿e za osiem godzin zabrano siê
do przeniesienia go do miejsca kary, poprosi³ o swego spowiednika i po d³ugiej rozmowie z nim pogodzi³ siê ze mierci¹ i przesta³
mówiæ o swej niewinnoci. Ta cisza równa³a siê z przyznaniem siê,
nie wymagano zatem ju¿ tego od niego, przed mierci¹ bowiem
wyspowiada³ siê i przyj¹³ komuniê.
26: Wizyta w naszych sprawach u bpa Marchettiego i kard.
Paccy, z grzecznoci u bpa Mazio i hrabiego de Castellane, którego nie zasta³em; wyprawa jednak siê op³aci³a, poniewa¿ zamieszka³ na placu del Popolo, na koñcu miasta. To na tym placu wczoraj
mia³a miejsce egzekucja; dzisiaj ustawia siê trybuny na wycigi
konne, które bêd¹ siê odbywaæ w ró¿ne dni karnawa³u.
27: W moich wyprawach, które zmusi³y mnie do przejcia
przez pó³ miasta, wst¹pi³em do kocio³a wiêtego Jana Chrzciciela
Florentczyków, który wieñczy wspania³¹ ulicê Giulia. Zauwa¿a siê,
¿e w tym kociele jest s³ynny obraz mêczeñstwa wiêtych Kosmy
i Damiana wykonany przez Salvatora Rosê. Nie spodoba³y mi siê
kolory, a ca³y obraz wydawa³ mi siê zbyt ponury. Poród innych
rzeczy w tym kociele zauwa¿a siê dwa mauzolea z rzadkiego
i wspania³ego marmuru. Florentczycy najchêtniej daj¹ siê chowaæ
w tym kociele, obok którego znajduje siê równie¿ schronisko dla
ludzi z tego narodu.
28: Wyszed³em o wczesnej godzinie, aby udaæ siê do kardyna³a Paccy, który zawsze z grzecznoci¹ mnie przyjmuje i nie postêpuje szybciej, chocia¿ jeszcze dzisiaj rano powiedzia³ mi, ¿e papie¿
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poleci³ mu mnie za³atwiæ17. Stamt¹d uda³em siê do wiêtego Oficjum, to znaczy w podró¿ od Bazyliki wiêtego Piotra, aby o naszych sprawach porozmawiaæ z bpem Mazio, asesorem wiêtego
Oficjum. Zanim do niego siê uda³em, przez godzinê zatrzyma³em
siê w kociele wiêtego Piotra, aby z now¹ przyjemnoci¹ go podziwiaæ, chocia¿ podziwia³em go ju¿ dziesiêæ razy. Z tym pra³atem
wróci³em a¿ do Stygmatów18, stamt¹d kontynuowa³em moj¹ wyprawê, aby na kolacjê zd¹¿yæ do kocio³a wiêtego Sylwestra, podczas gdy maski p³ata³y swe psikusy; stamt¹d us³ysza³em dzwon
Kapitolu, który ich powiadamia³, aby siê usun¹æ, podobnie jak trzy
godziny wczeniej ten sam g³os pozwala³ im na wyjcie. Zrobi³y
miejsce dla koni [s. 42], które da³y widowisko wspania³ego wycigu z placu del Poplolo na plac Wenecki lub wiêtego Marka, który
jest po drugiej stronie del Corso, to znaczy piêknej ulicy ci¹gn¹cej
siê wzd³u¿ piêknych kocio³ów i pa³aców, która we wspania³ym
szeregu ci¹gnie siê od bramy del Popolo a¿ do tego punktu miasta.
Konie, które zdoby³y nagrodê, otrzymaj¹, poza kwot¹ pieniê¿n¹,
która jak s¹dzê opiera siê na trzydziestu rzymskich talarach, sztandar, który odpowiednio do nagrody rzeczywicie jest fragmentem
materia³u z jedwabiu, aksamitu, srebrnego lub z³otego sukna. Te
materia³y s¹ dostarczane przez ¯ydów zamiast podatku. Najwa¿niejsze osoby z tego narodu mia³y siê dzi stawiæ u rzymskiego senatora, aby oddaæ mu czeæ i z pokor¹ upaæ do jego stóp. Uroczyste przemówienie zakoñczyli prob¹ do jego ekscelencji, aby Ojca
wiêtego nadal prosiæ o jego niesamowit¹ protekcjê. Senator, podsuwaj¹c stopê, jak gdyby ich zwalnia³ od uca³owania stóp,
z godnoci¹ powiedzia³: Zostaniecie wys³uchani. By³em zmartwiony, ¿e nie wzi¹³em udzia³u w tej groteskowej scenie.
Swój dzieñ zakoñczy³em odprawieniem mojej czterdziestogodzinnej adoracji, która odbywa³a siê niedaleko od mojej dzielnicy.
O³tarz by³ owietlony z niesamowitym gustem. Dwiecie wiec,
które pal¹ siê przed Najwiêtszym Sakramentem, jest tak dobrze
rozmieszonych, ¿e nie ra¿¹ w oczy, jak to mia³o miejsce kiedy.
Szybciej prowadziæ moje sprawy.
Koció³ niedaleko placu Argentina, gdzie Za³o¿yciel musia³ przechodziæ, udaj¹c
siê z kocio³a wiêtego Sylwestra do Bazyliki wiêtego Piotra. Na fasadzie kocio³a
znajduje siê figura wiêtego Franciszka otrzymuj¹cego stygmaty.
17
18
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29: Po odprawieniu piewanej mszy wiêtej w naszym kociele dzi rano nie wyszed³em. Po obiedzie nawiedzi³em koció³ stacyjny wiêtego Paw³a za Murami. Co za boleæ zobaczyæ jedn¹
z tak piêknych bazylik, która sta³a siê ofiar¹ p³omieni. Po¿ar by³
tak wielki, ¿e nawet kolumny podtrzymuj¹ce budowlê, z³amane
przez zapadaj¹ce siê sklepienie, doszczêtnie popêka³y. Papie¿ przywi¹zuje najwiêksz¹ wagê do odbudowy tej wi¹tyni; przeznaczy³
sumê talarów rzymskich sk³adanych corocznie do skarbca; zaprosi³ kardyna³ów i wszystkich innych towarzyszy, aby wed³ug
swoich mo¿liwoci siê przy³¹czyli. Uczestnictwo w odbudowie jest
ogromne, ofiary nap³ywaj¹ ze wszystkich stron chrzecijañskiego
wiata, ale gdzie znajdzie siê kolumny takie jak te, które siê zniszczy³y? Dawniej by³y della mole Hadriana, dzisiaj Zamku wiêtego
Anio³a; jakoæ marmuru i piêkno sztuki by³y zadziwiaj¹ce.
Koció³ pierwotnie zbudowany przez Konstantyna na grobie
wiêtego Paw³a, ale powiêkszony i uczyniony wspania³ym przez
cesarzy Walentyniana, Teodozjusza, Arkadiusza, Honoriusza i Eudoksjê oraz upiêkszony przez wielu papie¿y, sk³ada³ siê z piêciu
naw z czterema rzêdami kolumn; te w nawie rodkowej by³y z drogocennego marmuru, te w nawach bocznych z granitu egipskiego,
dwadziecia osiem zdobi¹cych kaplice by³o z porfiru; w sumie by³o
ich sto piêædziesi¹t osiem. Koció³ mia³ trzysta piêædziesi¹t piêæ
palm d³ugoci i dwiecie trzy szerokoci. Trzy bramy by³y z metalu wyrobionego [s. 43] w Konstantynopolu.
W jednej z bocznych kaplic, która nie zosta³a zniszczona, przechowuje siê cudowny krucyfiks, który jak s¹dz¹, przemówi³ do
wiêtej Brygidy. W tej samej kaplicy pokazano mi kajdanki wiêtego Paw³a. To po prostu kawa³ek ³añcucha, który jest podobny do
³añcuchów od naszych walizek. Ogieñ oszczêdzi³ tak¿e portrety
papie¿y od wiêtego Piotra a¿ do Klemensa XIV, które namalowano na cianie nawy znajduj¹cej siê za g³ównym o³tarzem.
Ta bazylika pocz¹tkowo by³a obs³ugiwana przez zwyk³ych
ksiê¿y, nastêpnie przez zakonników, którzy stawali w dzieñ i w nocy, aby piewaæ na chwa³ê Bogu. W roku 936 osiedli³ siê tam wiêty Odon z Cluny wraz ze swymi zakonnikami, a Marcin V umieci³ tam w koñcu benedyktynów, których opat zosta³ mianowany
kardyna³em przez Eugeniusza IV. Papie¿ Pius VII by³ zakonnikiem
w tym domu, wobec którego zawsze odnosi³ siê z mi³oci¹. Posta-
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rano siê go ukryæ w tych ostatnich dniach strasznego wydarzenia,
które a¿ nadto wyranie go zasmuci³y.
Powracaj¹c do miasta, zauwa¿y³em najpierw ma³¹ kaplicê powiêcon¹ wiêtemu Piotrowi i wiêtemu Paw³owi, gdzie na placu,
jak siê utrzymuje, ci dwaj wiêci aposto³owie po¿egnali siê po raz
ostatni, id¹c na mêczeñstwo. wiêty Dionizy Areopagita przytacza
s³owa tego po¿egnania, co skrzêtnie musia³ wymyliæ, aby opisaæ
ka¿dego Aposto³a: Vade in pace — mówi wiêty Piotr do wiêtego
Paw³a  praedicator bonorum, mediator salutis et dux justorum;
a wiêty Pawe³ mu odpowiada: Pax tibi, fundamentum Ecclesiarum, et pastor agnorum et ovium Christi.
Tam ca³kiem blisko jest winnica lub wie wiêtej Franciszki
Rzymskiej. Nieco bli¿ej miasta, na tej samej staro¿ytnej via Ostiensis widzi siê ma³y koció³ powiêcony Zbawicielowi. To tam wiêta Plotylda, matka wiêtego Flawiana i ucznia aposto³ów, przysz³a
ich oczekiwaæ, aby zobaczyæ, jak byli prowadzeni na mêkê. Utrzymuje siê, ¿e wiêty Pawe³ poprosi³ j¹ o jej chustê, by zawi¹zaæ sobie oczy w chwili, gdy cinano mu g³owê, obiecuj¹c, ¿e zwróci j¹,
co te¿ zrobi³ po swym mêczeñstwie.
Wreszcie tu¿ przy bramie miejskiej widzi siê piramidê grobow¹ Gajusza Sekstusa, prefekta Epulonów. Jest zbudowana z kwadratowych, marmurowych bloków; u swej podstawy ma sto trzydzieci palm ze wszystkich stron i sto szeædziesi¹t palm
wysokoci. Ta piramida jeszcze doskonale jest zachowana, chocia¿
z racji swego po³o¿enia tysi¹c razy powinna byæ zniszczona przez
barbarzyñców, którzy wielokrotnie pustoszyli Rzym i burzyli prawie wszystko, co by³o staro¿ytne.
Wracaj¹c, z radoci¹ wszed³em do kocio³a wiêtej Martyny
na Campo Vaccino. Aby tam dojæ od via Ostiense, min¹³em prawie wszystkie najbardziej godne pamiêci miejsca, ale gdzie nie ma
ju¿ ladu po ¿adnym z nich, to znaczy wi¹tyniê Fauny i Diany,
Pa³ac Trajana, termy Decjusza, Wzgórze Awentyñskie, jedno
z siedmiu zaliczonych przez Ancusa Marcjusza, dom cesarza Witeliusza, wi¹tyniê Herkulesa i Dobrej Bogini, której kap³ankami
by³y tylko kobiety. Na tej wielkiej [s. 44] przestrzeni nie znajduje
siê ju¿ nic poza kilkoma rozproszonymi kocio³ami, i to jeli nie
opuszczonymi, to ma³o uczêszczanymi, taki jak koció³ wiêtej
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Saby. W s¹siaduj¹cym klasztorze by³a cela wiêtej Sylwii, matki
wiêtego Grzegorza Wielkiego, która stamt¹d zawsze wysy³a³a
miskê warzyw i wody swojemu synowi, wówczas zakonnikowi
w swym w³asnym domu u podnó¿a góry Caelius, dawniej nazywanej Clivus Scauri. Wszed³em do kocio³a Santa Prisca, który niegdy by³ domem ma³¿onków Pryscylli i Akwili, którzy przyjêli
wiêtego Piotra za pierwszym razem, kiedy by³ w Rzymie, i przez
niego zostali ochrzczeni. wiêty Pryscylla, maj¹cy wówczas dwa
lata, mia³ to samo szczêcie co jego ojciec, bêd¹cy wówczas konsulem. Wierzy siê zatem, ¿e to tam po raz pierwszy w Rzymie zosta³a z³o¿ona Najwiêtsza Ofiara i og³oszona Ewangelia. Utrzymuje siê tak¿e, ¿e zatrzyma³ siê tam wiêty Pawe³, kiedy po raz drugi
przyby³ do Rzymu, poniewa¿ Koryntianom napisa³, ¿e spotka³ siê
z Akwil¹ i Pryscyll¹ i u nich mieszka³. Cia³a wiêtych Pryscylli
i Akwili, i Pryski spoczywaj¹ w tym samym kociele przebudowanym przez Adriana I i Kaliksta III.
Wracam do kocio³a wiêtej Martyny. Dzisiaj jest wigilia jej
wiêta. Koció³ dolny by³ otwarty: jest czaruj¹cy w swych rozmaitych przedzia³ach. Cia³o wiêtej, która w tym miejscu ponios³a
mêczeñstwo, spoczywa pod wspania³ym o³tarzem. Pewien wyznaczony do tego kap³an daje wszystkim do uca³owania srebrn¹ g³owê osadzon¹ na tacy z tego samego metalu; na niej jest czaszka
wiêtej, która odbiera publiczn¹ czeæ w Rzymie, który chroni³a
przy wielu okazjach.
30: Póno wyszed³em; by³em tylko w dwóch kocio³ach, aby
adorowaæ Najwiêtszy Sakrament, i u kardyna³a Paccy, aby wrêczyæ mu fragment listów, które otrzyma³em o misji w Nîmes, a które chce przeczytaæ naszemu Ojcu wiêtemu, papie¿owi.
31: Kiedy ma siê co do za³atwienia, to trzeba siê tym zajmowaæ. Tak wiêc równie¿ i dzisiaj wizyta u kard. Pediciniego, bpa
Marchettiego, bpa Caprano i u kard. De Gregorio, którego nie zasta³em.

Campo Vaccino (Forum Romanum). Koció³ wiêtego Wawrzyñca in Miranda, koció³
i klasztor wiêtych Kosmy i Damiana, koció³ Matki Bo¿ej della Nova, w g³êbi ³uk triumfalny Tytusa.
Ojciec de Mazenod odwiedzi³ to miejsce 29 listopada 1825 r. i 29 stycznia 1826 roku.
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Koció³ wiêtych Jana i Paw³a au Caelius. Ojciec de Mazenod mówi o nawiedzeniu tego kocio³a
i Ojców Pasjonistów 12 lutego i 20 kwietnia 1826 roku.
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Luty

1: Ca³y dzieñ studium. Dzieñ nakazanego postu, to przepis od
ponad stu piêædziesiêciu lat.
2: Odprawi³em pierwsz¹ mszê, aby na czas przybyæ do Kaplicy Sykstyñskiej, gdzie Ojciec wiêty mia³ pob³ogos³awiæ i rozdawaæ wiece. Wielka rzesza dystyngowanych obcokrajowców równie¿ z tego samego powodu tam siê uda³a. Papie¿ rzeczywicie
zszed³ i wszyscy obecni kardyna³owie ubrani w szaty w³aciwe ich
godnoci, to znaczy kardyna³owie-biskupi w kapie, kardyna³owie-prezbiterzy w ornatach i kardyna³owie-diakoni w ornatach zagiêtych z przodu z powodu siedemdziesi¹tnicy. Wszyscy mieli bia³e
adamaszkowe mitry w rêku. Kiedy papie¿ pob³ogos³awi³ wiece,
kardyna³-dziekan podszed³, aby mu wrêczyæ trzy, które zabra³, siedz¹c na tronie i ca³uj¹c je. Wszyscy obecni kardyna³owie podchodzili kolejno, aby z r¹k papie¿a otrzymaæ du¿¹, trzy- lub czterofuntow¹ wiecê. Otrzymuj¹c j¹, najpierw ca³owali wiecê, potem rêkê
najwy¿szego kap³ana, a na koñcu jego kolana. Po nich podeszli
patriarchowie i biskupi asystuj¹cy przy tronie; otrzymuj¹c wiecê,
równie¿ ca³owali rêkê i kolana papie¿a, ale klêcz¹c, podczas gdy
kardyna³owie stali. Po biskupach kolejno podchodzili pra³aci
i wszyscy z kaplicy, ale zarówno jedni, jak i drudzy po przyklêkniêciu zginali siê, aby poca³owaæ stopê papie¿a, a nastêpnie z jego
rêki otrzymywali wiecê. Obecni byli [s. 45] tak¿e genera³owie zakonów, prokuratorzy generalni i kolegium niemieckie.
Po tych ksiê¿ach by³em pierwszy z obecnych cudzoziemców,
którzy pod¹¿ali za moj¹ godn¹ szacunku osob¹. Mia³em na sobie
sutannê i d³ugi p³aszcz; z szacunku dla naszego francuskiego ubioru pozwoli³em, aby ci¹gn¹³ siê tren mej sutanny, co musia³o zrobiæ
doæ du¿e wra¿enie, gdy wchodzi³em po stopniach tronu. Pochyli³em siê u stóp Ojca wiêtego i z prawdziwym nabo¿eñstwem uca³owa³em jego stopê, to znaczy welurowy trzewik uwieñczony z³o-
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tym krzy¿em. Nastêpnie z szacunkiem z jego r¹k przyj¹³em wiecê, któr¹ pob³ogos³awi³, i po pokornym przyklêkniêciu wróci³em na
swoje miejsce, z uwag¹ bacz¹c na moj¹ wiecê, któr¹ zamierzam
ze sob¹ zabraæ do Francji, aby zachowaæ wspomnienie o nabo¿eñstwie i papie¿u, który mnie ni¹ obdarowa³.
Gdy zakoñczy³o siê rozdawanie, ruszy³a procesja. Papie¿ przyszed³, aby zasi¹æ na sedia gestatoria, na której niesiono go tu¿ za
mn¹; kiedy zosta³ wyniesiony na ramiona nios¹cych go, jego pierwsze b³ogos³awieñstwo by³o dla mnie samego, gdy¿ w tej chwili
w tym miejscu by³em tylko sam, pra³aci i prokuratorzy zakonów
szli ju¿ w procesji. Papie¿ w lewej rêce trzyma³ wiecê, a praw¹
b³ogos³awi³. Procesja wysz³a z Kaplicy Sykstyñskiej i okr¹¿y³a
wielk¹ salê, która jest przed kaplic¹. Jak tylko procesja powróci³a,
kardyna³owie zdjêli swe szaty i w³o¿yli cappa lub p³aszcz z gronostaja, a papie¿ zmieni³ kapê, potem jak zawsze rozpocz¹³ mszê,
us³uguj¹cym po lewej stronie by³ kard. Pediccini, a po prawej dwaj
kardyna³owie-diakoni asystuj¹cy przy tronie.
Po mszy papie¿ zaintonowa³ Te Deum jako dziêkczynienie za
lub z³o¿ony w czasie trzêsienia ziemi; po Te Deum odpiewa³ wiele wersetów poprzedzonych modlitwami; w koñcu udzieli³ uroczystego b³ogos³awieñstwa, a kardyna³ celebrans og³osi³ odpusty. By³a
prawie pierwsza, gdy nabo¿eñstwo siê zakoñczy³o, a papie¿ musia³
byæ zmêczony.
W ci¹gu dnia na moment wst¹pi³em do Il Gesù, potem w kociele Minerva, gdzie by³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament, odmówi³em czêæ oficjum. Stamt¹d poszed³em do wiêtego Wawrzyñca in Damaso, poniewa¿ dzi jest jego nakazane wiêto, aby
adorowaæ Najwiêtszy Sakrament wystawiony z racji nabo¿eñstw
czterdziestogodzinnych. Owietlenie by³o naprawdê cudowne. By³em przekonany, ¿e na o³tarzu i w kociele pali³o siê ponad czterysta wiec. Dekoracja o³tarza siêga³a a¿ do g³êbi kocio³a i mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³a to p³on¹ca ciana. Wystawiony na bardzo du¿ej wysokoci Najwiêtszy Sakrament majestatycznie górowa³ nad
tym potokiem wiat³a; to by³o cudowne i imponuj¹ce, równie¿ koció³ by³ wype³niony ludmi, nie by³o ani jednej osoby, która nie
trwa³a w postawie najg³êbszego szacunku, klêcz¹c na ziemi na obu
kolanach i w skupieniu, które w szczególny sposób mnie zbudo-
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wa³o. Niespe³na trzydzieci minut po moim przyjciu zapiewano
kilka motetów przy akompaniamencie skrzypiec, basów i innych
instrumentów. Niechêtnie wyszed³em z tego wiêtego miejsca,
gdzie nasz Pan by³ królem [s. 46] poród swego ludu.
W ci¹gu dnia, kiedy by³em u bpa dIsoarda, którego spotka³em
w Watykanie, przyszed³ superior od wiêtego Ludwika, aby mu
wrêczyæ zwyczajow¹ wiecê. Pokaza³ nam tê, któr¹ zaniós³ papie¿owi. To by³ ciekawy okaz: by³a wiêksza ode mnie i proporcjonalnie szeroka do swych rozmiarów, prawdziwy pascha³ o ogromnych
rozmiarach, wa¿y³ szesnacie liwrów. Wszystkie bazyliki i g³ówne
kocio³y sk³adaj¹ papie¿owi ten sam podarunek, który przyjmuje
z r¹k proboszczów tych kocio³ów, którzy przychodz¹, aby mu go
pokazaæ, i ca³uj¹ stopê. Kardyna³ wikariusz otrzymuje ten sam dar
od jeszcze wiêkszej liczby kocio³ów, poniewa¿ wszystkie parafie,
wszystkie bractwa przybywaj¹, aby mu wrêczyæ ich wiece. Nie
by³bym w stanie ich policzyæ. Ta kontrybucja wydaje mi siê zupe³nie na miejscu i nie wiem, dlaczego ten zwyczaj nie istnieje wszêdzie we Francji.
Dzi dzieñ, który nazywa siê t³ustym czwartkiem, ale w Rzymie
jest siê chrzecijaninem. Z racji wiêta wszystko odby³o siê tak jak
w najwiêksz¹ niedzielê: ¿adnych masek, ¿adnych wycigów, jednym
s³owem niczego, co zapowiada³o rozproszenie. Ten ho³d z³o¿ony religii w czasie i w dniu, gdy szaleje siê w ca³ej Europie, sprawi³ mi
najwiêksz¹ przyjemnoæ. Wczoraj równie¿ nie by³o niczego z racji
postu. W ogóle tutaj karnawa³ ogranicza siê do szeciu dni wyznaczonych przez policjê, podczas których o konkretnej godzinie pozwala siê na wyjcie w maskach, o innej godzinie powozy mog¹
przejechaæ przez Corso, o jeszcze innej powinny znikn¹æ, aby zrobiæ miejsce na wycigi konne, po ich zakoñczeniu wje¿d¿aj¹ powozy; ale o 24, to znaczy po zmroku, nie pozwala siê nikomu mieæ
maski na twarzy. To minimum, które trzeba zachowywaæ, a pañstwo
jest bardzo zadowolone, ¿e w ten sposób mo¿e opanowaæ pasje ludzi. Dzisiejsze wiêto i wczorajsza wigilia, przedzielone dwoma
dniami karnawa³u; panowie konserwatorzy (to urzêdnicy miejscy)
poprosili papie¿a o zadoæuczynienie publicznoci, pozwalaj¹c, aby
karnawa³ rozpocz¹³ siê dwa dni wczeniej. Ojciec wiêty, najwidoczniej uwa¿aj¹c, ¿e to w³aciwe zwyciêstwo nad piek³em, odmówi³ tej
³aski, dobrze post¹pi³, chocia¿ da³ przyk³ad przeciwny ni¿ Pius VI.
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3: Ze wszystkich osób, które musia³em odwiedziæ, spotka³em
tylko o. Antommarchiego, by³ego genera³a Serwitów, wujka Antonia Antommarchiego, tego wspania³ego m³odego cz³owieka, którego prowadzi³em wówczas, kiedy studiowa³ prawo w Aix. Jest tak¿e wujkiem innego Antommarchiego, chirurga Bonapartego, który
w³anie wyda³ swe wspomnienia nosz¹ce tytu³: Ostatnie chwile
Napoleona, t. 2, in. 8. Dobry zakonnik po¿yczy³ mi to dzie³o, które
przeczyta³em [s. 47] za jednym zamachem. Kiedy mu je zwrócê,
nie bêdê móg³ siê oprzeæ, aby dobremu ojcu powiedzieæ, ¿e jego
bratanek jest cynicznym niegodziwcem, który nie przyniós³ chwa³y swemu bohaterowi, swobodnie go ukazuj¹c. Jednak to nie wystarcza pokazaæ, ¿e jest siê ateist¹ i rewolucjonist¹, nale¿a³o jeszcze odnieæ siê do wielu cech tego wielkiego cz³owieka, którego
wychwala, aby dowieæ, ¿e gardzi³ s³ugami wiary, ¿e wydawa³ siê
popieraæ katolicyzm tylko dla polityki, który w g³êbi siebie by³
zagorza³ym deist¹ i przestêpc¹ bez wyrzutów sumienia, nie wstydzi³ siê bowiem o nim powiedzieæ, ¿e gdyby to jeszcze raz mo¿na
by³o zrobiæ, zabi³by tak¿e ksiêcia dEnghiena19.
4: Wyszed³em jedynie po to, aby wspania³¹ godzinê spêdziæ
w kociele wiêtego Wawrzyñca in Damaso, gdzie Najwiêtszy Sakrament jeszcze by³ jeszcze wystawiony z t¹ sam¹ wystawnoci¹
co wczoraj i przedwczoraj: ten sam nap³yw ludzi, to samo skupienie, ten sam szacunek. By³o jeszcze nieco muzyki, ale ³agodnej,
poruszaj¹cej, w³aciwej, aby wzbudziæ pobo¿noæ. Wyrwa³em siê
z tego wiêtego miejsca, gdzie chêtnie chcia³bym powiedzieæ jak
wiêty Piotr: Bonum est nos hic esse.
5: Dzisiaj trzeba by³o wybraæ, skoro dwukrotnie nie chcia³em
jeæ obiadu. Kardyna³20 zaprasza³ mnie od dwóch dni; ambasador,
zgodnie ze swoim zwyczajem, pomyla³ o tym dopiero dzisiaj; da-

19
Louis-Antoine, ksi¹¿ê dEnghien (1772-1804) by³ ostatnim mêskim potomkiem
rodziny Condés, bocznej ga³êzi rodziny królewskiej Burbonów. To polityczne morderstwo bêdzie uwa¿ane za ciê¿kie przewinienie Bonapartego.
20
Za³o¿yciel nie wymienia po nazwisku tego kardyna³a, ale zostawia miejsce, aby
to uczyniæ.
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³em pierwszeñstwo kardyna³owi, u którego jad³em z wieloma genera³ami zakonów i kilkoma pra³atami.
Dzisiaj rano by³em w kociele Santi Apostoli odwiedziæ o. Orio21
lego , jednego z prze³o¿onych zakonu, który cieszy siê opini¹ wiedzy itd. To ten sam, z którym jad³em obiad u ministra Sardynii,
a którego maniery i rozmowa podoba³y mi siê, na co zwróci³em mu
uwagê w okrelonym czasie. Wychodz¹c z kocio³a wiêtych Aposto³ów, znalaz³em siê na placu Il Gesu dok³adnie w chwili, gdy
z kocio³a wychodzi³ papie¿, gdzie uda³ siê przez ponad pó³ godziny adorowaæ Najwiêtszy Sakrament uroczycie wystawiony z racji niedzieli zapustnej. Ten dzieñ w Rzymie nie jest dniem rozpusty; przynajmniej do pó³nocy nie widaæ niczego, co zapowiada
karnawa³; to z racji wiêtoci niedzieli. Uwa¿am jednak, ¿e w godzinie sztuk s¹ dozwolone maski; rzeczywicie wracaj¹c z Il Gesù,
gdzie odprawi³em moj¹ adoracjê, spotka³em kilku, ale kiedy szed³em nieco póniej, nie nacieszy³em oka owietleniem. Jutro i potem bêdê tam na czas [s. 47].
6: W czasie, kiedy w miecie zajmowano siê maskowymi korowodami i wycigami koni, skierowa³em moje kroki do Koloseum,
aby tam wzi¹æ udzia³ w pobo¿nym æwiczeniu, którego pomys³odawc¹, a jeli nie, to przynajmniej bardzo gorliwym promotorem by³
wiêty Leonard z Porto Maurizio. Wiadomo, ¿e Koloseum by³o wielkim teatrem mog¹cym pomieciæ osiemdziesi¹t siedem tysiêcy ludzi.
Zosta³o wzniesione przez Flawiusza Wespazjana, a ukoñczone przez
Tytusa, który mu je dedykowa³. Do pracy zatrudniono trzydzieci
tysiêcy ¯ydów. W dniu powiêcenia tej olbrzymiej budowli zabito
piêæ tysiêcy dzikich zwierz¹t, a przez sto dni obchodzono tam wspania³e wiêta i zbyt okrutne widowiska, zabito bowiem tam bardzo
wielu chrzecijan. Nazwano je Koloseum od olbrzymiego na dwanacie stóp pos¹gu przedstawiaj¹cego Nerona z g³ow¹ otoczon¹ promieniami, poniewa¿ ten tyran utrzymywa³, ¿e jest podobny do s³oñca. Dzisiaj w Koloseum zbudowano [ ]22 i w niektóre dni przychodzi
21
W rêkopisie Auriol. Chodzi o o. Antona Francesco Oriolego (zob. wy¿ej,
18 stycznia). Koció³ wiêtych Aposto³ów obs³ugiwali franciszkanie konwentualni.
22
Za³o¿yciel napisa³: ma³e oratoria, zostawiaj¹c wolne miejsce, aby dodaæ ich
liczbê.
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siê tam, aby odprawiaæ via crucis. To papie¿ jest obroñc¹ tego dzie³a; pewien kardyna³ zosta³ przez niego mianowany wiecznym dyrektorem. Za swego ¿ycia by³ nim kard. Mattei, dzisiaj jest nim
kard. Fesch, który w wyznaczone dni nie omieszka siê tam nie
udaæ, aby osobicie przewodniczyæ drodze krzy¿owej przy udziale
bractw pokutnych. Przyby³em nieco póno, droga krzy¿owa ju¿ siê
zakoñczy³a, mog³em otrzymaæ jedynie koñcowe b³ogos³awieñstwo;
kardyna³ udzieli³ go olbrzymim krzy¿em procesyjnym, którego ju¿
nie odda³; niesiono go na czele procesji, piewaj¹c bardzo poruszaj¹c¹ pieñ o krzy¿u, a¿ do kocio³a wiêtych Kosmy i Damiana,
gdzie wszyscy wys³uchalimy kazania wyg³oszonego przez jednego z kap³anów bractwa; nastêpnie mia³a miejsce medytacja poprowadzona przez jednego z ojców zakonu wiêtego Bonawentury,
domu rekolekcyjnego des Récollets, gdzie zmar³ b³ogos³awiony
Leonard z Porto Maurizio. To æwiczenie zakoñczy³o siê b³ogos³awieñstwem Najwiêtszym Sakramentem, którego udzieli³ nam bp
Myre, który jest wszechobecny.
Udaj¹c siê do bpa dIsoarda, gdzie powinienem zjeæ obiad,
wst¹pi³em do kocio³a Il Gesù na chwilê adoracji i zobaczyæ wspania³¹ dekoracjê, któr¹ wszyscy wychwalaj¹. Niewiele zabrak³o, aby
mnie oczarowa³a jak ta z kocio³a wiêtego Wawrzyñca in Damaso. Byæ mo¿e jest wiêcej wiec, ale moim zdaniem robi¹ mniejsze
wra¿enie, a ca³oæ w mniejszym stopniu rzuca siê w oczy [s. 48].
7: Dzisiaj ostatni dzieñ karnawa³u; ale tutaj a¿ do po³udnia jest
spokojnie, gdy wielki dzwon z Kapitolu uprzedzi szaleñców, ¿e
mog¹ przemierzaæ ulice. Wyszed³em z zamiarem udania siê do
kocio³a wiêtego Grzegorza i odprawienia z racji wspomnienia
wiêtego Romualda mszy, ale nikogo nie by³o w domu, wszyscy
mnisi przebywali w Saint-Romuald, ma³ym schronisku blisko placu Weneckiego, gdzie zakonnik, który zabiera³ klucz z klasztoru
wiêtego Grzegorza, zechcia³ zaoferowaæ siê, aby mnie tam zaprowadziæ, ale po przyjciu do kocio³a zastalimy szeciu ksiê¿y, którzy czekali na odprawienie mszy przy dwóch o³tarzach wolnych
sporód trzech znajduj¹cych siê w kociele. Nie mia³em ochoty
czekaæ tak d³ugo, poszed³em prosto do Il Gesù, z³o¿y³em Najwiêtsz¹ Ofiarê na grobie wiêtego Ignacego we wspania³ej kaplicy
wzniesionej ku czci wiêtego w tym kociele.
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By³em zaproszony na obiad do markiza de Crozy, ministra
z Sardynii. Po obiedzie biskup dIsoard wys³a³ do mnie swego s³u¿¹cego z prob¹ pos³uchania pana adwokata Malacrii, który mnie
zaprosi³, aby z jego okien rzuciæ okiem na Corso, co w Rzymie
uwa¿a siê za jedyny w swoim rodzaju widok. Nie s¹dzi³em, ¿e
muszê odmawiaæ, uda³em siê wiêc uliczkami do tego pana, który
rzeczywicie grzecznie nalega³, abym przyszed³ do niego na tê okazjê. Nie wiadomo, czym bardziej siê zdumiewaæ, czy urokiem widowiska, które odbywa siê na tej niekoñcz¹cej siê i piêknej ulicy
nazywanej Corso, od koñca do koñca pokrytej t³umem ludzi, który
siê t³oczy i ciska, czy te¿ t¹ mas¹ osób, które zape³niaj¹ wszystkie
balkony, wszystkie okna piêknych domów i wielu pa³aców ozdabiaj¹cych tê ulicê, a które dzisiaj od góry do do³u s¹ wy³o¿one ró¿owym adamaszkiem ze z³otymi tasiemkami, czy te¿ przesad¹ osób
w maskach, które w rozmaity sposób szalej¹, podskakuj¹, krzycz¹,
miotaj¹ siê i w koñcu na zwyczajne zaproszenie, które kieruje do
nich wojsko, wycofuj¹ siê podobnie jak ca³a rzesza wype³niaj¹ca
ulice, aby zrobiæ miejsce dla koni, które przebiegn¹ w celu zdobycia nagrody w wycigu. Uleg³oæ masy pijanej z radoci jest naprawdê wspania³a i zas³uguje na uznanie. Jak tylko konie przebieg³y, t³um zaj¹³ ulice, ale tym razem prawo do przejazdu maj¹
samochody, które zrobi³y to najspokojniej ze wszystkich, nie zdarzy³o siê bowiem najmniejsze nieszczêcie, chocia¿ piesi otaczaj¹
je ze wszystkich stron, wzajemnie rzucaj¹ siê z dra¿etkami na tych,
którzy s¹ wewn¹trz kolasek, wiêkszoæ otwartych dla przyjemnoci i wygody spaceruj¹cych.
Ale to ostatni dzieñ karnawa³u, który rozbawia taki t³um, niebawem zakoñczy siê; zatem trzeba go puciæ w niepamiêæ; nie
wiem, czy to dlatego, albo te¿ po to, aby dostarczyæ sobie dodatkowej przyjemnoci, jest w zwyczaju, ¿e po zapadniêciu zmierzchu ka¿dy zaopatruje siê w ma³¹ wieczkê nazywan¹ moccoletto;
ci, którzy usiedli na chodnikach, które zrobiono przed domami, ci,
którzy przemieszczaj¹ siê powozami, wszyscy ciekawscy, którzy
stoj¹ w oknach, tak samo trzymaj¹ w swych rêkach swe zapalone
moccoletti, co  trzeba przyznaæ  robi czaruj¹cy efekt i staje siê
okazj¹ do kolejnego rozbawienia przez gry dla jednych, którzy chc¹
je zachowaæ, aby siê pali³y, oraz innych, którzy pragn¹ nimi zaw³adn¹æ lub je zgasiæ. Jednak dla czci tego ludu trzeba powiedzieæ,
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¿e wszystkie gry, które wszêdzie by³yby tematami dyskusji i dysput, tutaj odbywaj¹ siê bez najmniejszego nieporz¹dku i w nieskrêpowanej radoci. W pierwszej godzinie nocy23 wydaje siê polecenie zgaszenia wszystkich moccoletti, wszystkie gasn¹ jakby za
jednym zdmuchniêciem. Ka¿dy odchodzi. Jedni id¹ na to, co nazywa siê fiest¹, czyli na bal maskowy do teatru, inni rozchodz¹ siê
do swego towarzystwa, aby nikt nie zosta³ zaatakowany na ulicy,
aczkolwiek nie zauwa¿y³em, aby by³o wiele patroli; ja nie spotka³em ¿adnego. Gdy wybija dziesi¹ta, z t¹ sam¹ uleg³oci¹ opuci siê
fiestê i wróci siê do siebie, aby przed pó³noc¹ zjeæ kolacjê; o tej
bowiem godzinie wielki dzwon zadzwoni, aby uprzedziæ, ¿e zaczyna siê post; od tej pory nie ma ju¿ mowy o szaleñstwach. Wszystko siê zakoñczy³o i powraca do normalnego porz¹dku. Dzwon bije
od jedenastej do pó³nocy, aby ka¿dy, bêd¹c uprzedzony, powzi¹³
odpowiednie rodki w celu zakoñczenia posi³ku, gdy rozpocznie siê
post.
O W³ochach i ludnoci Rzymu mo¿na powiedzieæ to, co siê
chce, ale nie mo¿na nie podziwiaæ ³agodnoci tego ludu i ich uleg³oci, z jak¹ poddaje siê tak m¹drym rozkazom policji, które z trudem mo¿na by³oby zachowaæ narodowi mniej religijnemu ni¿ ten.
8: Zabiega³em o to, aby dzisiaj udaæ siê do Kaplicy Sykstyñskiej, uczestniczyæ w nabo¿eñstwie i przyj¹æ popió³ z r¹k papie¿a;
poniewa¿ bardzo wielk¹ wartoæ nadajê temu, co mnie zbli¿a do
g³owy Kocio³a. Gdy papie¿ zszed³, przyst¹pi³ do b³ogos³awieñstwa wed³ug pontyfika³u, którego [s. 50] bardzo dok³adnie przestrzega siê w jego kaplicy. Równie¿ subdiakon, trzymaj¹cy
tackê, na której znajdowa³ siê popió³, klêcza³, gdy papie¿ go
b³ogos³awi³. To nie kardyna³-dziekan, ale kardyna³-celebrans na³o¿y³ popió³ papie¿owi i pierwszy przyj¹³ go z jego r¹k. Po nim
kardyna³-dziekan, ca³e wiête kolegium, biskupi, pra³aci i ca³a kaplica. Przysz³a równie¿ moja kolej i pomimo ¿e w kolejce ustawi³a siê wielka liczba obcokrajowców w wyszywanych strojach,
urzêdników i innych, pamiêtaj¹c o mojej godnoci, ustawi³em siê
23
W godzinie zapadniêcia zmierzchu, na pocz¹tku lutego to oznacza godzinê
7 wieczorem.
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pierwszy i po uca³owaniu trzewika papie¿a z jego r¹k na moj¹
g³owê przyj¹³em popió³, to znaczy na tonsurê — tak samo jak
robimy we Francji, tak te¿ jest w kaplicy. wieckim popió³ nak³ada siê na czo³o.
Msza odby³a siê zgodnie ze zwyczajem. Prokurator generalny
teatynów mia³ wyg³osiæ kazanie po ³acinie; jego pamiêæ nie by³
zbyt dobra i bardzo je skróci³. Niemniej jednak by³a 12.30, gdy
wyszlimy z nabo¿eñstwa.
Zawsze w Rzymie jest to k³opotliwe, gdy obok stoi kilku Anglików. Dzisiaj obok siebie mia³em kilku, co bardzo mnie zmartwi³o. Najpierw wzi¹³em ich za katolików, ale szybko wyprowadzono
mnie z b³êdu, mówi¹c, ¿e dzisiaj równie¿ mieli obrzêd posypania
popio³em, ale nie robili tylu ceregieli, poniewa¿ poprzestali na pójciu do prezbiterium. Powstrzyma³em moje oburzenie, aby mu odpowiedzieæ, ¿e niech tak bêdzie24, ludzie nie byli czystymi duchami, ale maj¹ duszê i cia³o, do serca powinnimy dotrzeæ przez
zmys³y; wzi¹³em moj¹ ksi¹¿kê, aby siê modliæ. Takich ludzi powinno siê trzymaæ z dala, oni przez brak szacunku i gadulstwo zak³ócaj¹ nasze ceremonie. Nic by siê nie sta³o, gdyby patrz¹c na wiêtoæ naszych tajemnic, z³orzeczyliby nieco dalej; profanacja by³aby
mniejsza.
Nadszed³ czas na obiad. Zaraz po nim zosta³em zabrany przez
ojca spowiednika domu papieskiego, który dzi rano w kaplicy zaproponowa³ mi, aby dzi po obiedzie razem odbyæ stacjê do kocio³a wiêtej Sabiny. To bardzo wartociowy cz³owiek, nale¿y do zakonu Serwitów i cieszy siê dobr¹ opini¹. By³ przewodnikiem
spaceru. Najpierw poszlimy do kocio³a Matki Bo¿ej in Cosmedin, gdzie pokazuje siê marmurowe krzes³o, z którego, jak siê
utrzymuje, kazania g³osi³ wiêty Augustyn. Jest bardziej ni¿ pewne, ¿e koció³ ten zosta³ nawet zbudowany w miejscu dawnej wi¹tyni, po której zosta³o jeszcze wiele kolumn. Zapewnia siê, ¿e by³a
to wi¹tynia skromnoci. Koció³ jest bardzo stary; widaæ w nim
dwie ambony z marmuru, a tak¿e o³tarz oddzielony na sposób grecki pod sklepieniem [s. 51] podtrzymywanym przez kolumny z ró¿owego granitu. W prezbiterium kultem otacza siê pewn¹ liczbê
24

Niech stanie siê w ten sposób: s³owa trudne do odczytania w rêkopisie.
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mêczenników. Dzisiaj jest to kolegiata. Weszlimy na Wzgórze
Awentyñskie — jeden z siedmiu pagórków w³¹czony do Rzymu
przez Ankusa Marcjusza. Wracaj¹c, zauwa¿ylimy kilka fragmentów fortyfikacji, pozosta³oci po dawnym mieszkaniu papie¿y, sporód których wielu bulle podpisywa³o z tego miejsca apud Sanctam Sabinam, s¹siaduj¹cego z kocio³em wiêtej Sabiny. Koció³
zosta³ wzniesiony w 425 r. na domu rodzinnym wiêtej lub na ruinach wi¹tyni Diany. Gdy tylko Grzegorz Wielki wyznaczy³ ten
koció³ jako stacyjny w pierwszym dniu postu, papie¿e przybywali
tam, aby w tym dniu posypywaæ popio³em. Byæ mo¿e w tym czasie zbudowano tam dla nich pa³ac. Honoriusz III koció³ i czêæ
pa³acu przekaza³ wiêtemu Dominikowi, który przyj¹³ w nim wiêtego Franciszka z Asy¿u i wiêtego Ange z zakonu Karmelitów.
Widzia³em pokój wiêtego oraz Piusa V, oba zosta³y zamienione na
kaplice. Wszyscy wielcy wiêci zakonu dominikañskiego mieszkali w tym domu. W ogrodzie pokazuje siê bardzo piêkne drzewo
cytrynowe zasadzone przez samego wiêtego Dominika. Jest tak¿e
jedno zasadzone przez wiêtego Tomasza, który umar³ wówczas,
gdy dom by³ opuszczony. W tyle kocio³a widaæ jeden z wielkich
kamieni, które przywi¹zywano chrzecijanom do szyi, gdy wrzucano ich do Tybru. Koció³ jest piêkny; jest podtrzymywany przez
dwadziecia dwie marmurowe kolumny; ale bardzo dotyka mnie
i buduje wspomnienie wszystkich wiêtych, którzy przez szeæset
lat przewinêli siê przez to miejsce. Ten dom, podobnie jak inne, odczuwa nieszczêcia czasu  w nowicjacie jest tylko szeciu nowicjuszów.
W pobli¿u kocio³a wiêtej Sabiny znajduje siê koció³ i klasztor wiêtego Aleksego. Eufemion, ojciec wiêtego Aleksego, na
ruinach wi¹tyni Herkulesa zbudowa³ swój pa³ac. Wiadomo, ¿e
wiêty Aleksy, jako nieznany biedak, szeæ lat spêdzi³ pod schodami pa³acu swego ojca. Pa³ac zosta³ zamieniony na koció³; widaæ
w nim studniê domu, która znajduje siê w samym kociele, oraz
fragment schodów. Król Karol IV Hiszpañski dobrze siê czu³ podczas tego pobytu; w klasztorze wzniós³ mieszkanie i kocio³owi
przekaza³ bardzo piêkne prezenty.
Na tej samej wy¿ynie znajduje siê koció³ Matki Bo¿ej del
priorato — to koció³ przeoratu wiêtego Jana Jerozolimskiego.
Jest bardzo piêkny. Widok tych wszystkich miejsc, które odwiedzi-
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limy, jest cudowny; Rzym widzi siê jak na d³oni i po czêci,
z pewnej elewacji dostrzega siê bardzo malownicze punkty widokowe; w dole pagórka p³ynie Tyber, po przeciwnej stronie budynki
siêgaj¹ rzeki, aby prze³adowaæ towary na Ripa Grande. Wydaje siê,
¿e to miejsce nie straci³o dobrego smaku dawnych Rzymian, widaæ
bowiem jeszcze resztki starych tarasów, które podtrzymywa³y teren na zboczu pagórka, gdzie musia³y znajdowaæ siê czaruj¹ce
ogrody [s. 52].
9: Dzisiaj wyszed³em tylko w moich sprawach; w tym celu
jak zwykle zatrzyma³em siê u ks. bpa Marchettiego, kard. Pediciniego i kard. Paccy. Biskup Marchetti by³ u kard. Paccy, gdy pojawi³em siê u jego eminencji. Skorzysta³em z okazji i przekaza³em mu pilny licik, aby udzieli³ instrukcji ksiêdzu sekretarzowi.
Rzeczywicie by³ on mym dobrym anio³em, który kierowa³ moimi krokami. Wydano polecenia w celu rozpoczêcia mojej sprawy. Od miesi¹ca le¿a³a od³ogiem, z pewnoci¹ nie ze z³ej woli
kardyna³a, z którego wrêcz przeciwnie muszê byæ bardzo zadowolony, ale lekkie spowolnienie powsta³o z powodu innych spraw
albo odwiedzin ca³ej jego rodziny, któr¹ trzeba by³o nieco rozweseliæ w czasie karnawa³u.
Dzi spotka³em równie¿ kardyna³a Spinê. pieszy³em siê, by
do niego wróciæ, poniewa¿ wiedzia³em, ¿e prosi³ o mój adres,
chc¹c mnie odwiedziæ, czemu chcia³em zapobiec i czego chcia³em
unikn¹æ. Zosta³em przyjêty w taki sposób, do jakiego jestem przyzwyczajony w przypadku przyjmowania przez wszystkich kardyna³ów i wszystkich pra³atów, których mia³em okazjê spotkaæ
w Rzymie, to znaczy bardzo grzecznie i serdecznie. Nastêpnie krótk¹ kurtuazyjn¹ wizytê z³o¿y³em kard. De Gregorio. Mój dzieñ zakoñczy³em przekazaniem Ferrucciemu wykazu odpustów, o które
prosi³ mnie Suzanne dla Notre-Dame de Bon-Secours25.
10: Wyszed³em porozmawiaæ z kard. Pedicinim, który by³
wys³uchaæ kazania w papieskich apartamentach. To kazanie
25
Koció³ na Kalwarii, którego o. Marius Suzanne by³ rektorem, by³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej Dobrej Rady.
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w Wielkim Pocie jest w ka¿d¹ rodê i pi¹tek. Zaszed³em do pana
ambasadora, który za wszelk¹ cenê chcia³ mnie zaprosiæ na kolacjê. Mam wielk¹ awersjê, aby w Wielkim Pocie wyra¿aæ zgodê
na tego typu zaproszenia. Nie mog³em odmówiæ. Stamt¹d poszed³em do kardyna³a wikariusza, od którego wyszed³em dopiero po
pó³torej godziny wyczerpany potrzeb¹ jedzenia. Wst¹pi³em do
bpa dIsoarda, który zaoferowa³ mi przek¹skê, i zjad³em kawa³ek
chleba. Aby pójæ na kolacjê, musia³em czekaæ szeæ godzin; zabra³em ze sob¹ do schroniska de Monterone fragmenty biografii
b³ogos³awionego Alfonsa. Kolacja u ambasadora by³a wystawna,
tak jak siê spodziewa³em. Zaproszono pana i pani¹ de La Tour du
Pin, ambasadorów Francji w Turynie, a tak¿e niemieck¹ ksiê¿niczkê, angielsk¹ damê, pana dArgenteau, stryjecznego wnuka s³awnego Fixa i wiele innych osób, sporód których zna³em jedynie
markizê de Prié.
11: Dla mnie posêpny dzieñ z powodu niepotrzebnych zakupów, które musia³em zrobiæ.
12: Póno wyszed³em na czterdziestogodzinn¹ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu, która trwa³a w kociele wiêtych Jana
i Paw³a powy¿ej Koloseum. Wyruszy³em do tego doæ oddalonego
kocio³a, mijaj¹c wi¹tyniê Pokoju, z której zosta³y jedynie trzy
ma³e, pozbawione wszelkich ozdób ³uki. By³a to jednak jedna
z najpiêkniejszych budowli staro¿ytnego Rzymu, rozpoczêta przez
Klaudiusza, a ukoñczona przez Wespazjana, który z³o¿y³ w niej
naczynia zabrane z Jerozolimy. Z omiu kolumn podtrzymuj¹cych
g³ówn¹ nawê zosta³a tylko jedna, któr¹ Pawe³ V ustawi³ na placu
Matki Bo¿ej Wiêkszej. Wychodz¹c spod tych ³uków, przeszed³em
pod s³awnym ³ukiem Tytusa, gdzie widaæ p³askorzebê przedstawiaj¹c¹ siedmioramienny wiecznik ze wi¹tyni jerozolimskiej.
Wszed³em do kocio³a nazywanego kocio³em Matki Bo¿ej Nowej
prowadzonym przez zakonników z kongregacji oliwetañskiej. Zosta³ wzniesiony w przedsionku Domus aurea Nerona [s. 53] ku czci
wiêtych aposto³ów, poniewa¿ przyjmuje siê, ¿e w tym miejscu
wiêty Piotr upad³ na kolana i poprosi³ Boga, by Szymon Czarnoksiê¿nik, który w tej chwili wsta³ na oczach ca³ego ludu i samego
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Nerona, zosta³ str¹cony. Widaæ kamieñ, na którym uklêkn¹³ wiêty
aposto³, wkomponowany w cianê kocio³a, ale poza pe³n¹ czci
wiar¹ wiernych nie ma innych dowodów autentycznoci tego kamienia, na którym jest zaznaczone miejsce kolan. Kieruj¹c swe
kroki ku ³ukowi Konstantyna znajduj¹cemu siê w pobli¿u26 Koloseum, razem z ogromnym t³umem, który zmierza³ t¹ sam¹ drog¹
co ja, uda³em siê do kocio³a wiêtych Jana i Paw³a. Dzieñ by³
wspania³y, a ka¿dy za cel swego spaceru obra³ koció³, gdzie odbywa³a siê czterdziestogodzinna adoracja. Po przyjciu na plac kocielny zadowoli³em siê adorowaniem Najwiêtszego Sakramentu
pod zewnêtrznym portykiem, zbyt trudno bowiem by³o przedostaæ
siê do kocio³a. Nasz³a mnie myl, aby zapukaæ do drzwi klasztoru
zamieszkanego przez ojców pasjonistów; ci ojcowie byli uprzejmi
wpuciæ mnie na ma³y zewnêtrzny balkon ich domu, gdzie spokojnie mog³em odprawiæ moj¹ adoracjê. Kiedy j¹ skoñczy³em, jeden
z braci z najwiêkszymi honorami na wiecie towarzyszy³ mi, oprowadzaj¹c mnie po ca³ym domu, który uzna³em za bardzo czysty
i nastrajaj¹cy do pobo¿noci i skupienia. Za wszelk¹ cenê chcia³
mnie wprowadziæ do piêknego, ma³ego biura, gdzie zaproponowa³
mi fili¿ankê kawy. Odmówi³em jednak, aby tych dobrych ojców nie
obci¹¿aæ gocinnoci¹, której zechcieli mi udzieliæ. Chodz¹c po
domu i po ogrodach, spotka³em wielu tych ojców, miêdzy innymi
ojca rektora i ojca genera³a; byli równie¿ mili i obaj bardzo uprzejmi. Ju¿ mia³em wychodziæ, gdy zobaczy³ mnie pra³at Brignoles,
brat ministra spraw zagranicznych w Turynie; ten pra³at pospieszy³
siê i pozdrowi³ mnie, nadaj¹c mi tytu³, który w jego kraju przys³uguje wikariuszom generalnym; cieszê siê wra¿eniem, jakie to zrobi³o na moim pe³nym mi³oci bracie, który niew¹tpliwie by³ zadowolony, ¿e by³ tak mi³y dla jakiego nieznajomego, w którym nie
dostrzeg³ nikogo mniejszego od pra³ata. Ojciec rektor zapowiedzia³
mi, abym do nich powróci³, a poniewa¿ ¿ywi³em pragnienie odprawiæ mszê w pokoju ich czcigodnego za³o¿yciela o. Paw³a27, poprosi³ mnie o pozostanie w tym dniu na kolacji ze wspólnot¹, która
by³a zachwycona, ¿e mo¿e siê ze mn¹ zapoznaæ. Z tego wiêtego
Francuski zwrot à toucher: w pobli¿u, na wyci¹gniêcie rêki.
wiêty Pawe³ od Krzy¿a; Paul-François Danei (1694-1775) beatyfikowany w 1852,
kanonizowany w 1867 roku.
26
27
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domu wyszed³em bardzo zbudowany i poruszony uprzejm¹ mi³oci¹ tych, którzy w nim mieszkali [s. 54].
13: Kilka koniecznych wypraw. Nic szczególnego poza opowieciami, jakie mi przedstawiono o zdjêciu biskupa, który wprowadzi³ w b³¹d Stolicê Apostolsk¹, aby udzieliæ mu wiêceñ. Nieszczêsny wiêtokradca zosta³ skazany na mieræ, ale papie¿, który
udzieli³ mu wiêceñ, zamieni³ karê na do¿ywotne wiêzienie. W tym
sensie jego historia jest zadziwiaj¹ca, ¿e m³ody dwudziestoletni
cz³owiek, obecnie ma dwadziecia dwa lata, by³ na tyle sprytny, na
tyle pod³y, aby przekonaæ tylu m¹drych ludzi, a nawet samego papie¿a, tylko król Egiptu oczekiwa³ jego przyjazdu, aby pokazaæ jak
najprzychylniejsze nastawienie dla chrzecijan; ale chcia³ byæ biskupem, poniewa¿ to by³oby wygodne dla niego samego. W konsekwencji ten hipokryta przyj¹³ wiêcenia i wyjecha³ do Kairu
w towarzystwie pewnego zakonnika, którego z przezornoci przydzielono mu do rady. Wnet odkry³, ¿e mia³ do czynienia z nieszczênikiem oraz ¿e nie by³o ani jednego s³owa prawdy w tym, co zrobi³.
14: Zazwyczaj od dziesi¹tej do po³udnia zajmujê siê sprawami, które mam do wykonania w Rzymie, ale od pocz¹tku postu ani
razu nie mog³em uczestniczyæ w kazaniu, które wyg³asza siê dok³adnie o tej godzinie. Dzisiaj poszed³em wys³uchaæ kaznodziei
z kocio³a Il Gesù, z którego jestem bardzo zadowolony; nie wyg³osi³ ¿adnego kwiecistego przemówienia, nie by³o ani jednego wyszukanego zdania, ale to, co mówi³, by³o solidne i pouczaj¹ce.
Dowodzi³, ¿e prawo Jezusa Chrystusa by³o najbardziej rozs¹dne, ¿e
jest rozwiniêciem i udoskonaleniem prawa naturalnego, ¿e ³atwiej
i przyjemniej mo¿na je zachowywaæ ni¿ prawo wiata. Zawsze
mia³em zamiar wyg³osiæ kazanie, aby udowodniæ drug¹ czêæ jego
przemówienia.
Po obiedzie uda³em siê do ks. kard. Pallotty28, który na tê godzinê wyznaczy³ mi spotkanie. Cudownie mnie przyj¹³, wraz ze
mn¹ poruszy³ wszystkie szczegó³y sprawy, która mnie do niego
28
W rêkopisie: Pallota. Antonio Pallotta (1770-1834) w 1823 r. mianowany kardyna³em. Przyjaciel kardyna³a Pediciniego i cz³onek komisji trzech kardyna³ów wyznaczonych do przestudiowania Regu³.
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sprowadzi³a, bez k³opotu przysta³ na wszystkie spostrze¿enia, jakie mu poczyni³em, wzruszy³ siê relacj¹ o buduj¹cych rzeczach,
o których mu opowiedzia³em, i nie pozwoli³ mi wyjæ bez okazania mi oznak swego szacunku  a ja odwa¿ê siê powiedzieæ 
swojej przyjani, delikatnie bowiem uderzy³ mnie w policzek. Tak
samo uczyni³ kard. Pedicini, na tej podstawie dochodzê do wniosku, ¿e muszê wygl¹daæ na m³odszego ni¿ jestem, te oznaki dobroci
i poparcia okazuje siê bowiem tylko tym, których uwa¿a siê za
wiele m³odszych od siebie. To niczego nie odejmuje od moich
czterdziestu trzech lat [s. 55].
15: Po odprawieniu mszy wiêtej pierwszym zajêciem tego ranka by³o udanie siê do ks. kard. Pediciniego, aby go uprzedziæ o rozmowie, jak¹ odby³em wczoraj z ks. kard. Pallott¹, oraz by przekazaæ
mu notatki, jakie sporz¹dzi³em na pimie, w celu odpowiedzenia na
kilka przedstawionych mi uwag. Stamt¹d pieszy³em siê do ks. kard.
Paccy, aby byæ na czas i powiedzieæ mu s³ówko, zanim u niego zbior¹ siê inni kardyna³owie. Uprzedzi³em jego eminencjê, ¿e podczas
ich kongregacji bêdê w kociele in Campitelli29, jeli bêd¹ mnie potrzebowaæ, móg³bym natychmiast siê u nich pojawiæ; ten koció³ jest
naprzeciw pa³acu kardyna³a. Wychodz¹c, poleci³em, aby mnie powiadomiono o zakoñczeniu kongregacji. Dok³adnie o tym zapomniano, do tego stopnia, ¿e swobodnie, bez zak³óceñ mog³em wys³uchaæ
dziewiêciu mszy jedna po drugiej. A zatem! Có¿ powiem? Nigdy
lepiej nie czu³em siê w kociele. Wchodz¹c tam, postanowi³em modliæ siê ca³ym moim sercem, podczas gdy kardyna³owie zajmowali
siê naszymi sprawami. Czas zdawa³ mi siê bardzo krótki. O pierwszej wyszed³em z kocio³a, poniewa¿ zrozumia³em, ¿e o mnie zapomniano, nie przypuszczaj¹c, ¿e w postny dzieñ ksiê¿a kardyna³owie
na tak pón¹ porê zechc¹ od³o¿yæ obiad. Poszed³em zjeæ swój, który zosta³ przygotowany w popiechu, a dzi wieczorem dwie godziny pracowa³em z arcybiskupem-sekretarzem30 na temat tego, o czym
zdecydowano dzi rano podczas kongregacji.
29
W tym kociele, wzniesionym w latach 1662-1667, aby umieciæ w nim cudowny obraz Santa Maria in Portico (por. 20 marca), znajduje siê grób wiêtego Jana
Leonardiego (1541-1609), za³o¿yciela Kleryków Regularnych Matki Bo¿ej.
30
Biskup Marchetti.
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16: Dzisiaj kontynuowa³em rozpoczêt¹ wczoraj pracê z ks. arcybpem Ancyre, ta praca zosta³a ukoñczona.
17: Przed pójciem do ks. Gamberiniego31, biskupa z Orvieto,
który przyj¹³ mnie dzi rano, poszed³em do kolegium rzymskiego,
aby mszê odprawiæ w pokoju, w którym mieszka³ wiêty Alojzy
Gonzaga32. Znajduje siê on na trzecim piêtrze domu i wychodzi na
dziedziniec. Wydaje siê, ¿e w momencie beatyfikacji wiêtego zosta³ zamieniony na kaplicê. Do dzisiaj zachowa³y siê drzwi i okna
z jego czasów, ale obecnie wchodzi siê innymi drzwiami, stare zosta³y zamurowane, chocia¿ by³y na miejscu i w dobrym stanie, aczkolwiek nieco zniszczone przez robaki, podobnie jak okiennice.
Ten pokój jest du¿y; wydaje siê, ¿e mieszka³o w nim dwóch scholastyków. Jest wytapetowany karmazynowym adamaszkiem, z³oconymi ró¿d¿kami. O³tarz jest z drewna; pod o³tarzem znajduje siê
relikwiarz, w którym przez piêædziesi¹t lat by³o z³o¿one cia³o wiêtego [s. 56]. Na cianach widzi siê wiele obrazów ukazuj¹cych ró¿ne wydarzenia z ¿ycia wiêtego i jego b³ogos³awionej mierci. Te
obrazy znajdowa³y siê w apartamentach czcigodnego kardyna³a
Bellarmina33. Pokój, który widzi siê dzisiaj, nie jest tym samym,
gdzie wiêty zmar³; s¹dzê, ¿e infirmeria by³a tam, gdzie znajduje
siê koció³, który wówczas nie by³ jeszcze zbudowany.
Niedaleko od tego pokoju znajduje siê pokój, w którym mieszka³ czcigodny Berchmans34, a za nim pokój jednego z mêczenników, którego nazwisko mi umknê³o. Tu¿ obok pokoju wiêtego
Alojzego widaæ piêkn¹ kaplicê, bardzo piêknie udekorowan¹, gdzie
wiêty z³o¿y³ swe luby. W zakrystii tej kaplicy znajduje siê obraz
naszego Pana ukrzy¿owanego, który wiêty zabiera³ na swe podró¿e. Teraz jest oprawiony w srebro, podobnie jak dwa w³asnorêcz-

31
Antonio Domenico Gamberini (1760-1841) w 1825 r. mianowany biskupem
Orvieto.
32
Alojzy Gonzaga sj (1568-1591) beatyfikowany w 1605 i kanonizowany 31 grudnia 1726 roku.
33
Robert Bellarmin sj (1542-1621) beatyfikowany w 1923 i kanonizowany w 1930
roku.
34
Jan Berchmans sj (1599-1621) beatyfikowany w 1865, kanonizowany w 1888
roku.

108

Dziennik rzymski

nie napisane listy, jakie po nim siê przechowuje. Nie zagwarantowa³bym, ¿e ramy by³y srebrne, wydawa³y mi siê z tego metalu, ale
skoro moja uwaga skierowa³a siê na g³ówny przedmiot, to mog³em
siê pomyliæ. Czas nieco mnie przynagla, po¿egna³em siê z o. Taparellim, rektorem kolegium i w popiechu uda³em siê do bpa Gamberiniego, przez którego wspaniale zosta³em przyjêty. To najbardziej dystyngowany cz³owiek z kurii rzymskiej; zanim zosta³
mianowany biskupem Orvieto, pe³ni³ najwa¿niejsze funkcje, obiecano mu, ¿e zostanie kardyna³em, a ja uwa¿am, ¿e nie bêdzie poród ostatnich nominowanych.
18: Od dawna pragn¹³em z³o¿yæ najwiêtsz¹ ofiarê w pokoju,
w którym zmar³ Stanis³aw Kostka35, tym bardziej ¿e wiêty Sylwester, gdzie mieszkam, jest dwa kroki od kocio³a wiêtego Andrzeja,
nowicjatu jezuitów, gdzie mieszka³ wiêty Stanis³aw i przeszed³ do
lepszego ¿ycia. Nie chc¹c tego rana oddalaæ siê z dzielnicy, aby na
czas udaæ siê do bpa Marchettiego, który mieszka na Kwirynale,
dok³adnie naprzeciwko nowicjatu, zdecydowa³em siê odbyæ krótk¹
pielgrzymkê. Niemia³o zadzwoni³em do furty; natychmiast jeden
z braci przyszed³ mi otworzyæ. Kiedy przedstawi³em mu cel mej
wizyty, wprowadzi³ mnie do rozmównicy, gdzie czeka³em, a¿ moja
misja zostanie przedstawiona ojcu rektorowi. Dla wygody obcokrajowców na stole zosta³y wy³o¿one ksi¹¿ki, które zdaj¹ siê ich zapraszaæ, aby nie marnowali czasu. Wzi¹³em pierwsz¹ z brzegu,
by³a to Regu³a Towarzystwa, najprawdopodobniej zostawiona jako
przynêta dla ludzi dobrej woli.
Postanowienia zosta³y wydane, podczas gdy czyta³em, aby zaspokoiæ m¹ pobo¿noæ. Brat przyszed³ mnie zabraæ i towarzyszy³
mi a¿ do drzwi kaplicy, gdzie wszystko zasta³em w porz¹dku:
dwóch zakrystianów, którzy mieli mi us³ugiwaæ, zapalone wiece
i trzeciego nowicjusza, francuskiego ksiêdza, aby czyni³ honory gospodarza domu. Na podstawie mojego stroju os¹dzono, ¿e jestem
Francuzem; sk¹din¹d zapowiedzia³em siê. Ojciec rektor, który jednoczenie jest mistrzem nowicjuszów, zatroszczy³ siê o wszystko
bez nara¿ania siê na ruszenie siê z miejsca. Jednak gdy cieszy³em
35

Stanis³aw Kostka sj (1550-1568) kanonizowany 31 grudnia 1726 roku.
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siê, ¿e go pozna³em, po modlitwie przed figur¹ wiêtego, ustawion¹ dok³adnie tam, gdzie sta³o jego ³ó¿ko, zapyta³em francuskiego
ksiêdza-nowicjusza, czy niedyskrecj¹ bêdzie poprosiæ o spotkanie
z ksiêdzem rektorem; zapewni³ mnie, ¿e wrêcz przeciwnie, natychmiast poszed³ go powiadomiæ o moim pragnieniu spotkania siê
z nim. Razem weszlimy do niego, by³em zadowolony z jego przyjêcia, a tak¿e z niego samego. Po¿egna³em siê z nim po piêtnastominutowej rozmowie, proponuj¹c, ¿e go odwiedzê przed opuszczeniem Rzymu. Wróciwszy do kaplicy, odprawi³em mszê wiêt¹ na
o³tarzu, który znajdowa³ siê w bardzo dobrym miejscu, tam gdzie
wiêty upad³ na ziemiê i zmar³. Po odprawieniu mego dziêkczynienia wróci³em do zakrystii, aby zabraæ mój p³aszcz, wtedy ksi¹dz-nowicjusz na tacce poda³ mi ma³¹ ksi¹¿eczkê zawieraj¹c¹ ¿ywot
wiêtego i grawerunek, a dwaj m³odzi nowicjusze zakrystianie z tej
kaplicy wziêli na siebie obowi¹zek pokazaæ mi wszystkie relikwie
i objaniæ wszystkie obrazy znajduj¹ce siê w ró¿nych ma³ych pokoikach, które niegdy by³y infirmeri¹, a dzi zosta³y zamienione
na kaplice. Bardzo im podziêkowa³em za ich ¿yczliwoæ, poleci³em siê ich modlitwom i na nowo powierzaj¹c siê prowadzeniu
francuskiego nowicjusza, wraz z nim zwiedzi³em czêæ domu
i ogrodów, oczywicie nie wchodz¹c do czêci zamieszkanej przez
trzy rodzaje nowicjuszów, to znaczy: kap³anów, kleryków i braci,
którzy nie maj¹ ¿adnego kontaktu z nimi. W tej chwili w nowicjacie jest siedmiu kap³anów; nie zapyta³em, ilu jest kleryków, ale
wiem, ¿e maj¹ ich doæ du¿o, co nie jest niczym zdumiewaj¹cym.
Nowicjat w Rzymie przyjmuje wszystkich nowicjuszów ze wszystkich narodów, aby zape³niæ  jak mylê  rzymskie kolegium po
z³o¿eniu lubów. Kap³an-nowicjusz i ojciec rektor okazali wzglêdy, aby do us³ugiwania mi oddelegowaæ przewodnika, którym, jak
wspomnia³em, by³ Francuz. Przyby³ do Rzymu na tym samym
okrêcie co ksi¹dz Julien Giraud, nawiedzony Gérard i jego g³upi
towarzysz.
Wychodz¹c od wiêtego Andrzeja, wszed³em do pa³acu na
Kwirynale, gdzie biskup Marchetti og³osi³ mi radosn¹ nowinê, ¿e
wczoraj wieczorem papie¿ zatwierdzi³ i promulgowa³ decyzjê
kongregacji w naszej sprawie. Te Deum laudamus. Per singulos
dies benedicimus te; et laudamus nomen tuum in saeculum saeculi
[s. 58].
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19: Ca³y dzieñ pisanie, wyszed³em na chwilê, aby poszukaæ
kopisty.
20: Wczenie wyszed³em w poszukiwaniu kopisty, którego
nie mogê znaleæ, przynajmniej takiego, jakiego potrzebowa³bym.
Poszed³em do kocio³a Nouva36, aby mszê odprawiæ na o³tarzu,
gdzie spoczywa cia³o wiêtego Filipa Nereusza. Nie mam czasu
opowiedzieæ o wszystkim, co jest piêkne w tym kociele, zarówno o rzebach, jak i o obrazach. Widzia³em obraz Caravaggia,
którego reprodukcjê mam w Aix, ukazuj¹cy pogrzeb naszego
Pana. Nastêpnie z dwóch powodów uda³em siê do kocio³a wiêtego Andrzeja della Valle. Ojciec Ventura wychodzi³, tak ¿e tym
razem tylko w popiechu mog³em z nim porozmawiaæ. Obojêtnie
jaka by³aby jego zaleta, nie zamierzam go wiêcej spotkaæ  zbyt
trudno z nim siê spotkaæ. Chcia³em tak¿e odwiedziæ archiprezbitera Adinolfiego, nie by³o go w sekretariacie. Nieco póniej spotka³em go na ulicy. Zatrzymalimy siê na jaki czas, aby porozmawiaæ. Ponownie wyrazi³ mi swe wielkie zaskoczenie z sukcesu
naszej sprawy. Powiedzia³, ¿e nigdy nie widziano czego podobnego, to papie¿ chcia³, aby wydano zatwierdzaj¹ce brewe; on sam
podyktowa³ wiele spraw, które chcia³by, aby w nim siê znalaz³y,
itd.. Zreszt¹ archiprezbiter, podsekretarz kongregacji, nie powraca³ do tego. Po jego minie i zdziwieniu wywnioskowa³em, ¿e
gdyby sprawa zale¿a³a od niego, nie mielibymy powodów, aby
byæ tak zadowoleni.
Stamt¹d uda³em siê do ksiêdza arcybiskupa z Ancyre, który
przekaza³ mi dokumenty, a nawet swój raport, nie by³ zdenerwowany, ¿e go przeczyta³em, a cieszê siê bardzo, ¿e mogê go skopiowaæ. Wreszcie dowlok³em siê do kard. Pediciniego, aby mu podziêkowaæ. Oczywicie uda³o siê d³u¿ej nie zwlekaæ. Ju¿ z lekkim
zaskoczeniem zauwa¿y³, ¿e pozbawi³em go przyjemnoci zobaczyæ
mnie po tym, jak dla mnie zada³ sobie tyle trudu. Moja wizyta
wszystko za³atwi³a, ale przyznajê, ¿e mêczê siê; wszystkie me wyprawy mnie rujnuj¹, a myl, ¿e z powodu braku kopisty w³asno36
Filip Neri (1515-1595), za³o¿yciel Ksiê¿y Oratorian, kanonizowany 12 marca
1622 roku.
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rêcznie bêdê musia³ przepisaæ dwiecie stron, ma³ych in-folio, nie
sprzyja, aby mi dodaæ odwagi.
21: Z tego powodu, ¿e nie zlaz³em kopisty, który zaj¹³by siê
wykonaniem tej pracy w tygodniu, ca³y dzieñ przepisywa³em. Rêkopis trzymano by przynajmniej trzy tygodnie, kosztowa³by mnie
trzydzieci rzymskich talarów, jeli nie wiêcej. Zrobiê to w przeci¹gu trzech dni, kosztem bêdzie jedynie moje cierpienie, które rzeczywicie nie jest b³ah¹ spraw¹, dzisiaj pisa³em bowiem dwanacie
godzin.
22, 23, 24: Te trzy dni i po³owa nocy  to znaczy a¿ do trzeciej nad ranem  zosta³y przeznaczone na przepisywanie.
25: Zdecydowana czêæ dnia zosta³a przeznaczona jeszcze na
pisanie. To by³y proby, które nale¿a³o sporz¹dziæ w dwóch kopiach, itd. Mylê, ¿e na tym zakoñczê, moje ramiona bowiem zdrêtwia³y.
26: Narada z bpem Marchettim; list od niego zanios³em pra³atowi Capacciniemu37, którego nie zasta³em. Po obiedzie, po takim
tygodniu, jaki spêdzi³em, musia³em siê nieco oderwaæ. Postanowi³em skierowaæ me kroki do kocio³a wiêtego Wawrzyñca za Murami [s. 59], gdzie odbywa³a siê adoracja czterdziestogodzinna.
Nap³yw ludzi by³ tak wielki, poniewa¿ w Rzymie jest zwyczaj, ¿e
gdy adoracja czterdziestogodzinna odbywa siê za murami, w niedzielê, a tak¿e gdy jest piêkna pogoda, w te okolice wychodzi siê
na spacery. To, co wydaje mi siê wspania³e, a czego nie przestanê
powtarzaæ, to fakt, ¿e t³um wcale nie przeszkadza siê skupiæ.
Wchodzi siê do kocio³a, który jest wype³niony ludmi, ka¿dy
z porywaj¹cym szacunkiem trwa na modlitwie, klêcz¹c na obu kolanach na ziemi; wielu z nich na adoracji trwa d³u¿ej ni¿ kwadrans.
37
W rêkopisie: Capacini. Francesco Capaccini (1784-1845), wówczas substytut
w sekretariacie do spraw brewe. W 1831 r. zostanie substytutem sekretariatu stanu, gdzie
Za³o¿yciel spotka go w zwi¹zku ze spraw¹ Ikozji. 21 kwietnia 1845 mianowany kardyna³em. Zmar³ w czerwcu tego samego roku.
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Brak najmniejszego ha³asu, ¿adnego s³owa; ci¹gle coraz bardziej
jestem zbudowany. W drodze, jak mi siê wydaje, spotka³em grupê
m³odzie¿y, która by³a tam tylko na spacerze i byæ mo¿e nie mieli
zamiaru dotrzeæ a¿ do kocio³a, który znajduje siê milê od bramy
miejskiej; ale nie widzia³em nic niestosownego, szacunek ludu dla
duchowieñstwa jest tak g³êboki, ¿e zdarzy³o siê, i¿ kilka razy pozdrowili mnie ludzie, których nie zna³em. Koció³ wiêtego Wawrzyñca za Murami jest bazylik¹; tak jak w staro¿ytnych kocio³ach
widaæ w nim marmurowe ambony; o³tarz jest bardzo wysoko i rzeczywicie bardzo staro¿ytny. Zdaje siê, ¿e cia³o wiêtego zosta³o
z³o¿one w podziemiach, które znajduj¹ siê pod o³tarzem, oraz ¿e
cia³o wiêtego Szczepana przetransportowane z Jerozolimy z³o¿ono obok niego. W bazylice pos³uguj¹ kanonicy regularni.
27: Dzisiaj jak zwykle uda³em siê do bpa Marchettiego, a od
niego do sekretariatu Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników. Biskup Marchetti powiadomi³ mnie, ¿e bp Capaccini da³ mu
odpowied i dzisiaj wieczorem bêd¹ mieli zebranie w naszej sprawie. Skorzysta³em z tego czasu, aby pójæ i moj¹ czterdziestogodzinn¹ adoracjê odprawiæ w kociele wiêtej Prudencji, gdzie jak
utrzymuje siê, mieszka³ wiêty Piotr. Chocia¿ ten koció³ znajdowa³ siê w nieco odleg³ej dzielnicy  jak wyszed³em, to od prawie
dwóch godzin by³o ju¿ ciemno  by³o w nim i zosta³o wielu ludzi, którzy wchodzili i wychodzili, ale ka¿dy odpowiednio siê zachowywa³. Nie widaæ by³o nikogo, kto przybiera³by z³¹ postawê
albo by³ nieodpowiednio ubrany. Co za kontrast z tym, co widzimy
we Francji, gdzie wszyscy ³ajdacy gromadz¹ siê przy drzwiach
kocio³ów, gdzie najmniejsze wydarzenie religijne przyci¹ga hultajów z okolicy [s. 60].
28: Kolejny powód do zbudowania w tym dniu. Mszê odprawi³em w kociele wiêtego Bonawentury, w domu starców (ritirio)
ojców franciszkanów. W tym domu zmar³ b³ogos³awiony Leonard
z Porto Maurizio38. Jest piêæ domów ritiri, które s¹ rodzajem reformy, chocia¿ nie s¹ odseparowane od zakonu, w pewien sposób s¹

38
Leonard z Porto Maurizio (Paul Jérôme Casanova, 1676-1751), beatyfikowany
w 1796, kanonizowany w 1867 roku.
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niezale¿ne; gwardian klasztoru wiêtego Bonawentury jest jakby
prowincja³em innych domów, to on dysponuje cz³onkami itd. Papie¿ wyda³ polecenie, aby wspólnoty franciszkañskie nie przeszkadza³y zakonnikom, którzy przyjmuj¹ i ¿yj¹ wed³ug regu³y wiêtego Franciszka lepiej ni¿ oni.
Mszê odprawi³em przy g³ównym o³tarzu, pod którym znajduje
siê cia³o b³ogos³awionego Leonarda w zakonnym habicie. Nie ma
nic okropnego w tym, aby na niego spojrzeæ, g³owa, rêce i stopy s¹
bowiem pokryte warstw¹ wosku na³o¿on¹ na cia³o. Widok tego
wiêtego cia³a wzbudzi³ we mnie nieprawdziw¹ czeæ; przypomnia³em sobie wszystko, co wycierpia³ w trudnej pos³udze misyjnej,
wiêtego prosi³em, aby mnie i naszym wyjedna³ udzia³ w jego duchu, który go o¿ywia³ przez ca³e jego ¿ycie. W prezbiterium zauwa¿a siê wiele marmurowych tablic wspominaj¹cych nazwiska
kilku zakonników, którzy zmarli w tym ritirio w opinii wiêtoci.
Po moim dziêkczynieniu zaprowadzono mnie do ojca wikariusza,
który jest równie¿ postulatorem sprawy. By³em poruszony ubóstwem i czystoci¹ domu, przez który przechodzi³em. Ojciec wikariusz by³ bardzo mi³y; natychmiast zaprowadzi³ mnie do pokoju,
gdzie przechowuje siê siennik, deski i fragmenty ³ó¿ka, na którym
zmar³ b³ogos³awiony. Robaki zaczê³y toczyæ deski, ale ten py³
uzdrowi³ wielu chorych. Nastêpnie odwiedzilimy pokój, gdzie b³ogos³awiony odda³ ducha Bogu; teraz zamieniony zosta³ na kaplicê.
To ma³a cela, w której obecnie naprzeciw drzwi widaæ o³tarz, który w niej postawiono, po prawej stronie ma³¹ kredencjê zawieraj¹c¹ ornamenty, po lewej stronie jest miejsce, gdzie znajdowa³o siê
³ó¿ko wiêtego. Po jednej i po drugiej stronie drzwi umieszczono
dwa wielkie relikwiarze; w jednym znajduje siê habit, w którym
zmar³, jego sznur i przera¿aj¹ca w³osiennica wykonana z ostrych
¿elaznych blaszek; w drugim sztandar, który wywiesza³ na misjach,
i pude³ko jego relikwii. Naoko³o celi, na ma³ych obrazach przedstawione s¹ ró¿ne cuda, jakie dokona³y siê za porednictwem b³ogos³awionego [61].
Dobry ojciec wikariusz ze wzruszeniem mówi³ mi o wielu
szczegó³ach ¿ycia tego wielkiego s³ugi bo¿ego. ¯y³ z tymi, którzy
widzieli b³ogos³awionego, a profesor ojca wikariusza opowiada³
mu, co us³ysza³ od brata Diégo, który by³ przy nim a¿ do ostatniej
chwili. Krótko przed mierci¹ b³ogos³awiony poprosi³ go, aby wy-
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szed³ z celi i zamkn¹³ drzwi. Ledwie co wyszed³, stan¹wszy naprzeciw drzwi, na bardzo ma³ym korytarzu, na którym znajdowa³y
siê wszystkie pokoje infirmerii, zosta³ olepiony mocnym wiat³em,
które dochodzi³o do niego jedynie przez trzy ma³e otwory znajduj¹ce siê w drzwiach, aby przetkn¹æ nitkê, która jest przywi¹zana do
drewnianej zasuwki. Jednoczenie s³ysza³, jak z niesamowit¹ radoci¹ mówi³. Gdy wszed³ do celi, wiêty w³anie wyzion¹³ ducha.
Gdy wychodzilimy z tego drogocennego pokoju, nadszed³ ojciec gwardian. Ojciec wikariusz oddali³ siê, przepowiadaj¹c mi, ¿e
powrócê odprawiæ mszê w kaplicy; da³ mi relikwie. Przez pozosta³¹ czêæ domu przeszlimy z czcigodnym ojcem gwardianem, który da³ mi wskazówki, jakie przekaza³em wy¿ej. Pokaza³ mi ciany
o niesamowitej gruboci, które s¹ pozosta³ociami po Pa³acu Nerona. Któ¿ by powiedzia³ temu potworowi, ¿e ziemskie anio³y zamieszkaj¹ na szcz¹tkach jego pa³acu? W klasztorze wyznaczono
czêæ dla ludzi, którzy chc¹ przyjechaæ odprawiæ rekolekcje.
W tym czasie jest wiele osób, miêdzy innymi brat ks. kard. Galleffiego. Wyszed³em przepojony, gdy zakonnicy wchodzili do chóru,
aby odmówiæ sekstê, nonê i nieszpory. Rozwa¿aj¹c w moim duchu
wszystkie dobre myli, jakimi zosta³em nape³niony w tym wiêtym
miejscu, skierowa³em siê ku pa³acowi na Kwirynale, aby od ksiêdza arcybiskupa z Ancyre dowiedzieæ siê, czy podczas spotkania,
które odby³o siê u niego wczoraj wieczorem, zdecydowano o czym.
Wszystko cudownie siê uk³ada. Wraz ks. bpem Capaccinim szukali najprostszej i najszybszej drogi; nie w¹tpiê, ¿e brewe najpóniej
zostanie wydane w przysz³ym tygodniu.
Po obiedzie spotka³em Ferrucciego, o. Monteinarda, opata z La
Trappe, których sprawy niestety nie posuwaj¹ siê tak szybko jak
moje39; mój wieczór zakoñczy³em czterdziestogodzinn¹ adoracj¹,
podczas której wszystko by³o tak samo buduj¹ce jak wczoraj.

39
Ojciec Augustyn de Lestrange (zob. 27 listopada), oskar¿ony w Stolicy Apostolskiej o autorytaryzm i zaniedbania administracyjne w swych relacjach z klasztorami trapistów, w 1825 r. zosta³ wezwany do Rzymu, gdzie przebywa³ dwa lata. Zmar³, wracaj¹c do Francji.
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1: Dowiedzia³em siê, ¿e bp Capaccini wczoraj powinien byæ
na audiencji u papie¿a i z pewnoci¹ otrzyma³ wskazówki odnonie do brewe, które powinien zredagowaæ. Zatem dzi rano pospieszy³em siê do niego. Przyj¹³ mnie z najwiêksz¹ uprzejmoci¹,
nie zapomnia³ mi powiedzieæ, ¿e Ojciec wiêty bardzo pozytywnie mu o nim mówi³, polecaj¹c przyspieszyæ moj¹ sprawê, to znaczy przed³o¿yæ j¹ ponad wszystkie inne. W konsekwencji bp Capaccini zaproponowa³ przys³aæ do mnie osobê, która jest
odpowiedzialna za zredagowanie brewe, ale odmówi³em, podziêkowawszy ksiêdzu biskupowi za tê nadmiern¹ dobroæ. Poprosi³em o adres tego ksiêdza, chc¹c osobicie do niego pójæ, co te¿
natychmiast zrobi³em. Zasta³em ks. Barluziego i porozmawia³em
z nim o sprawie. S¹dzê, ¿e brewe zostanie zredagowane w sobotê; ta praca wymaga pewnej starannoci.
Adoracja czterdziestogodzinna odbywa³a siê w kociele wiêtych Kosmy i Damiana zbudowanym na staro¿ytnej wi¹tyni Romulusa i Remusa; odprawi³em moj¹ adoracje i pomimo ¿e by³o ju¿
póno w nocy, widzia³em tylko bardzo buduj¹ce rzeczy.
2: Dzisiaj nie spodziewa³em siê zmêczenia. Po krótkiej wizycie u ks. Julesa Barluzziego uda³em siê do bpa Antonettiego, podsekretarza w sekretariacie Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, który wraz ze mn¹ mia³ sprawdziæ mój obszerny
rêkopis. Któ¿ by siê domyla³, ¿e ten dobry cz³owiek powiêci siê
sprawdziæ go od pierwszego do ostatniego s³owa! Zawczasu przed
sto³em przygotowa³ wycie³any fotel, abym wygodnie usiad³; zaj¹³
miejsce obok mnie i podczas gdy ja g³ono czyta³em, mo¿na powiedzieæ, ¿e oczyma i nosem ledzi³ kopiê, któr¹ zrobi³em. Ten
uczciwy kap³an na widok bardzo niski, a tak¿e wydawa³o mi siê,
niezbyt rozs¹dny. Czytanie trwa³o prawie cztery i pó³ godziny bez
przerwy. Mia³em sposobnoæ szybko, a nawet bardzo szybko czy-
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taæ, nie trzeba by³o niczego wiêcej, jak tylko czasu, aby skoñczyæ
to wielkie dzie³o. Okrutnik ledzi³ wszystko co do joty; to du¿o,
gdy¿ nie zapowiada³em artyku³ów; ju¿ wiêcej nie mog³em, a bez
szklanki wody, któr¹ podczas tego d³ugiego spotkania pi³em kropla po kropli, nie by³bym w stanie wys³owiæ siê. By³em mu przynajmniej wdziêczny za to, ¿e by³ dobrze zorientowany i nie znu¿y³
siê. Za korzyæ uzna³em zakoñczenie w czasie jednego spotkania,
chocia¿ by³o ono dla mnie zabójcze. Ale d³ugo bêdê pamiêta³
o g³upstwach dobrego ks. Antonettiego. Ka¿dy inny tê pracê wykona³by w kwadrans. W rzeczywistoci musia³ tylko [s. 63] sprawdziæ poprawki, ale by³ takim naiwniakiem, ¿e gdybym chcia³, móg³bym dla niego przemierzaæ góry, podobnie jak opuszcza³em wiersze. Aby siê oderwaæ od porannego znu¿enia, które sprawi³o, ¿e
mam podra¿nione gard³o, zakupi³em plan Rzymu z widokiem wnêtrza kocio³a wiêtego Piotra, placu wiêtego Piotra i dwóch innych rycin do galerii mego wujka.
3: Kolejna wyprawa do ks. Giulio Barluzziego, nastêpnie do
sekretariatu Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, gdzie
dowiedzia³em siê, ¿e powinienem sporz¹dziæ trzeci¹ kopiê mojej
proby. Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony!, pogodzony, aby siê poddaæ, przynios³em rêkopis do siebie; od razu siê pospieszy³em. Kiedy przestanê byæ kopist¹? Kiedy moje wyprawy siê zakoñcz¹?
4: Od dawna chcia³em odprawiæ mszê w wewnêtrznej kaplicy kocio³a Il Gesù zrobionej w pokoju, w którym zmarli wiêty
Ignacy40 i wiêty Franciszek Borgiasz41. Dzisiaj zazna³em tej pociechy. Miano dobr¹ intencjê, aby zachowaæ ten drogocenny pokój, gdy budowano wspania³y dom jezuitów. Wchodzi siê tam
przez ma³e wewnêtrzne schody prowadz¹ce na wielkie korytarze
domu; drzwi s¹ jeszcze te same, które otwiera³ i zamyka³ wiêty
Ignacy, kiedy wchodzi³ do swego pokoju. To mieszkanie sk³ada
siê z czterech bardzo niskich pokojów; pierwszy jest ciemny, s¹dzê, ¿e wiat³o pada tylko na schody i na korytarz, byæ mo¿e by³
40
41

Ignacy Loyola sj (1491-1556) kanonizowany w 1622 roku.
Franciszek Borgiasz sj (1510-1572) kanonizowany w 1671 roku.

Marzec 1826 roku

117

to przedpokój; dzisiaj s³u¿y jako przejcie i zakrystia kaplicy, która znajduje siê naprzeciwko drzwi. W tym pokoju mieszka³ wiêty, tam u³o¿y³ swe konstytucje; zmar³ w nim Laynez, drugi genera³ zakonu. Widaæ tam ca³¹ postaæ, lub lepiej mówi¹c, manekina
przedstawiaj¹cego wiêtego Ignacego ubranego w kap³añskie szaty. Alba, ornat i czteroro¿ny biret s¹ tymi samymi, którymi pos³ugiwa³ siê wiêty. W tym pokoju mia³ wiele wizji, przynajmniej
tak jest napisane na cianie. Okno z tego pokoju wychodzi na
ma³e podwórko. Wracaj¹c do pierwszej kaplicy, wchodzi siê do
innej kaplicy. Ten pokój by³ nieco wiêkszy; okno wychodzi na
ulicê, na pierwszym piêtrze. Przypuszczam, ¿e drzwi, przez które
siê obecnie wchodzi, nie by³o w czasach wiêtego, poniewa¿ dok³adnie tam sta³o ³ó¿ko, jest to bowiem miejsce, gdzie zmar³ zarówno on, jak i Franciszek Borgiasz. Nieco wczeniej jest o³tarz,
przy którym wiêty Ignacy odprawia³ mszê [s. 64]. Przy tym samym o³tarzu drug¹ mszê odprawi³ wiêty Karol Boromeusz. Przypuszczam, ¿e wielu innych wiêtych sk³ada³o najwiêtsz¹ ofiarê
na tym o³tarzu, przed figur¹ Matki Bo¿ej, która ju¿ tam by³a
w czasach wiêtego Ignacego. Równie¿ wiêty Filip Neri przyszed³
na to miejsce, aby porozmawiaæ ze wiêtym Ignacym. Zaznaczono miejsce, gdzie wiêty modli³ siê, oraz to, w którym wiêty
Franciszek Borgiasz przyj¹³ wiêtego Alojzego Gonzagê i Stanis³awa. Drzwi przylegaj¹ce do nastêpnego pokoju, które dzisiaj
s³u¿y jako zakrystia kaplicy, s¹ takie same jak w czasach wiêtego. Na górze napisano, ¿e wiêty je otwiera³, gdy wzywa³ brata,
który mu us³ugiwa³, a który wówczas mieszka³ w tym pokoju.
Widaæ tak¿e szafê, gdzie przechowuje siê wiele rzeczy nale¿¹cych do czcigodnego kard. Bellarmina, miêdzy innymi stare
spodnie, które wydawa³y siê podarte, du¿¹ czerwon¹ piuskê, ¿elazny ³añcuch, który jest dok³adnie taki, jak te, które wytwarza
siê dzisiaj, ale na ca³ej d³ugoci jest pokryty i zszyty na bielinie,
widocznie aby nie niszczyæ koszuli.
Mia³em szczêcie odprawiæ mszê na o³tarzu, gdzie wszyscy ci
wiêci odprawiali przede mn¹; moje dziêkczynienie odprawi³em
w miejscu, gdzie jak mówi¹, modli³ siê wiêty Ignacy: oto podobieñstwo, gdyby trzeba by³o zaznaczyæ ró¿nicê, u³o¿y³bym
d³u¿sz¹ pieñ od tej, z której zapo¿yczam te s³owa. Niemniej jednak wszystkie te drogocenne wspomnienia sprawi³y mi najwiêksz¹
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przyjemnoæ, a okolicznoci za bardzo odpowiadaj¹ mojemu
upodobaniu, abym nie odczuwa³ wielkiego zadowolenia w celu
odwiedzenia tego miejsca.
5: Nie mog³em d³u¿ej zwlekaæ, aby pójæ i mszê wiêt¹ odprawiæ w kociele wiêtego Wawrzyñca in Panisperna. Od dawna
obieca³em to dobrym klaryskom, które niecierpliwie na mnie czekaj¹. Dla mnie nie by³o nic równie piêknego. Trudno by³o mi siê
powstrzymaæ od miechu, gdy zobaczy³em, ¿e traktuje siê mnie jak
pra³ata  szeæ zapalonych wiec, lichtarz itp. Nie dopuci³bym do
tego [s. 65], gdybym to zauwa¿y³ przed wyjciem do o³tarza. Nie
mówiê o grzecznoci po mszy; wiadomo, do czego s¹ zdolne zakonnice. Przyjemnoæ sprawi³ mi sam fakt, zauwa¿y³em bowiem,
¿e w tym klasztorze panuje dyscyplina, wszystkie zakonnice s¹
zadowolone, zachwycone zw³aszcza z tego powodu, ¿e po wielu
trudach zaprowadzono doskona³e ¿ycie wspólnotowe. Utrzymuje
siê, ¿e w podziemiach tego klasztornego kocio³a mieræ mêczeñsk¹ poniós³ wiêty Wawrzyniec.
Po obiedzie poszed³em nawiedziæ koció³ San Pietro in Montorio po³o¿ony w najwy¿szej czêci miasta, naprzeciw tej, w której
mieszkam. Tam zosta³ ukrzy¿owany aposto³ Piotr. W tym samym
miejscu, gdzie pokazuje siê dó³, gdzie by³ ustawiony krzy¿, zbudowano kaplicê. Kaplica, a tak¿e koció³ i klasztor, powa¿nie zosta³y
zniszczone; osiedlili siê tam franciszkanie, ale ich dom jest obrazem ubóstwa. W kociele nie widaæ ju¿ s³ynnego obrazu przemienienia Rafaela; obecnie znajduje siê w muzeum, gdzie umieszczono go po powrocie z Pary¿a. Widok jest wspania³y: z placu przed
kocio³em widaæ miasto Rzym w ca³ej jego rozci¹g³oci, d³ugoæ
Tybru i wioskê a¿ do Frascati za miastem i z boku tak daleko jak
wzrok mo¿e siêgn¹æ. Ta imponuj¹ca panorama wprawia w zdumienie. Z ¿alem schodzê z tej ma³ej góry, jak¹ jest Janiculum, ale
dzwony wzywaj¹ mnie do kocio³a.
Dzisiaj rozpoczêto katechezy, które odbywa³y siê przez osiem
dni w trzydziestu kocio³ach wyznaczonych przez kardyna³a wikariusza. Zatrzyma³em siê w najbli¿szym; by³a to Bazylika Matki
Bo¿ej in Transtevre. Podobnie jak wszystkie inne kocio³y, by³a
wype³niona ludmi. Przyznajê, ¿e nie bardzo by³em zadowolony
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z ojca pasjonisty, który zosta³ wyznaczony do wyg³oszenia katechezy w tym kociele. To misjonarz, który jak mi siê zdaje, nie przywi¹zywa³ zbyt wielkiej uwagi do porz¹dku w swoim pouczeniu,
podczas którego wiele razy ja i s³uchaj¹cy nie moglimy powstrzymaæ siê od miechu. To, co mówi³, by³o w³aciwe, ale powiedzia³
o zbyt wielu kwestiach i przede wszystkim zbyt spokojnie; prawd¹
jest, ¿e to na korzyæ mieszkañców Transtevre.
Na balkon naszego kocio³a przysz³a królowa Sardynii i jej
córki, aby wys³uchaæ pouczenia. Te kazania wszêdzie powinny skupiaæ siê na sakramencie pokuty, aby wiernych przygotowaæ do godnego przyjêcia komunii wielkanocnej. Tê praktykê zawdziêczamy
staraniom papie¿a Benedykta XIV. Rozpoczyna siê ró¿añcem, koñczy siê cnotami teologicznymi, które odmawia wyg³aszaj¹cy katechezê, a tak¿e wszyscy ludzie s³owo po s³owie [66].
6: Poszed³em do cudownego kocio³a wiêtego Ignacego, aby
mszê odprawiæ na grobie wiêtego Alojzego Gonzagi. Stamt¹d pokaza³em siê w kociele wiêtego Andrzeja della Valle, w nadziei
¿e w sekretariacie Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników
zostanie wydany dokument, ale nic z tego, brakowa³o jeszcze pewnej rzeczy, której dzi wieczorem po kolacji u kard. Paccy poszed³em szukaæ u bpa Marchettiego.
7: Niepotrzebna wizyta u bpa Capacciniego; wizyta u ks. Julesa Barluzziego, aby co zweryfikowaæ w brewe. Wraz z nim wizyta u jego wujka kanonika w nadziei, ¿e zna jaki w³aciwy powód.
Postój w sekretariacie Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, aby przyspieszyæ wyci¹gniêcie dekretu, który bêdzie gotowy
dopiero w sobotê. Powrót do kocio³a wiêtego Wawrzyñca in
Damaso, aby wys³uchaæ kaznodziei, o którym mówiono, ¿e jest
s³awny. Jego kazanie o s¹dzie by³o najzwyklejsze w wiecie, wzbogacone kilkoma empatycznymi wyra¿eniami i miesznie teatraln¹
dykcj¹. Jako jedyny ze wszystkich s³uchaj¹cych p³aka³ podczas
opisu zmiany wszystkich elementów itd. Na postawie tego, co
wszêdzie tutaj widzê, audytorium prawie w ca³oci tworzyli mê¿czyni, na brzegach t³umu widziano tylko kilka rozproszonych kobiet. Ten nap³yw mê¿czyzn i wszystkie æwiczenia duchowne to jed-
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na z rzeczy, która najbardziej buduje mnie w Rzymie. W kociele
zachowuj¹ siê inaczej ni¿ nasi mê¿czyni z Francji.
Wieczorem wzi¹³em udzia³ w katechezie w kociele domu,
w którym mieszkam. Królowa Sardynii i jej dwie córki, które
mieszkaj¹ w pa³acu na Kwirynale, wytrwale na nie przychodz¹. To
æwiczenie, powtarzane w trzydziestu kocio³ach Rzymu przez kolejne osiem dni, musi byæ bardzo po¿yteczne dla ludzi, którzy t³umnie do nich siê zbiegaj¹. Dzisiaj nasz misjonarz wyg³osi³ katechezê
o grzechu zgorszenia. To æwiczenie codziennie podczas misji maj¹
misjonarze wiêtego Wincentego.
8: Kilka zwyczajnych wypraw. Ojciec wiêty by³ uprzejmy na
moj¹ korzyæ zdj¹æ ekskomunikê ci¹¿¹c¹ na tych, którzy wynosz¹
ksi¹¿ki z zakonnych bibliotek. Do siebie zabra³em trzy tomy biografii b³ogos³awionego Alfonsa. W kociele Matki Bo¿ej in Monterone zapozna³em siê z dwoma redemptorystami, z których jeden
w³anie zosta³ wywiêcony na biskupa diecezji Kalabrii42; wydaje
mi siê, ¿e gdybym mia³ wybieraæ, to da³bym pierwszeñstwo jego
bratu, asystentowi wy¿szego rektora. D³ugo rozmawialimy na temat prowadzenia misji itd. Obliczyli, ¿e na tysi¹c mieszkañców
razem z dzieæmi potrzeba im dwóch misjonarzy. Dzisiaj u redemptorystów spotka³em wielu ludzi: miêdzy innymi ksiêdza, który by³
jeszcze zdenerwowany na biednego prefekta apostolskiego, którego spotkalimy w Marsylii. Nie brzydzi³ siê tym, ¿e mówi³ przeciwko niemu. Na szczêcie by³em tam, aby przywieæ go do rozs¹dku. Uda³o mi siê przynajmniej powiedzieæ temu ksiêdzu, ¿e
prefekta apostolskiego mo¿na by³oby oskar¿yæ o brak roztropnoci, jednak nie bêdê tego rozstrzyga³, tak ma³o zaufania budzi³ we
mnie ten ksi¹dz [s. 67].
9: Wyszed³em wczenie rano, aby udaæ siê do bpa Capacciniego i ks. Julesa Barluzziego; stamt¹d do klasztoru di Torre di Specchio, aby tam odprawiæ mszê w pokoju wiêtej Franciszki Rzymskiej43, za³o¿ycielki zakonu sióstr ¿yj¹cych wed³ug regu³y wiêtego
Andrea Rispoli, biskup Squillace i jego brat Pietro. Por. EO I, t. 7, s. 80, przypis 56.
Franciszka Rzymska (Francesca Bussa de’Leoni, wdowa Ponzaini, 1384-1436)
kanonizowana w 1608 roku.
42
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Benedykta, które jednak nie sk³adaj¹ lubów. Ich oblacje sk³adaj¹
na grobie wiêtej, który zachowa³ siê w kociele wiêtej Franciszki Rzymskiej na Campo Vaccino, tam równie¿ siê je grzebie. Mog¹
wyjæ do miasta, jednak czyni¹ to doæ rzadko. W czasie tej oktawy wszyscy wchodz¹ do klasztoru, zosta³em przyjêty w pokoju jednej z kuzynek kard. Mattei. Do tej wspólnoty przyjmuje siê tylko
kobiety. Bardzo rzadko zdarza siê, aby te, które z³o¿y³y oblacjê
sk³adaj¹c¹ siê ze zwyczajnej przysiêgi pos³uszeñstwa i sta³oci
miejsca, opuszcza³y dom; przytacza siê bardzo ma³o przyk³adów;
trzeba nawet, aby by³y wystarczaj¹co oddalone, pani Mattei bowiem powiedzia³a mi, ¿e nie by³o ¿adnego przyk³adu takiej niesta³oci. Zaledwie usiad³em, przysz³a jedna z sióstr, proponuj¹c mi
fili¿ankê czekolady i szklankê lemoniady; odmówi³em obu ku wielkiemu zaskoczeniu biednej siostry, której wyt³umaczy³em, ¿e jestem przejazdem w Rzymie i zgodnie z francuskim zwyczajem zachowujê post, nic nie jedz¹c rano. Siostry zaprosi³y mnie, abym
wróci³ dzi po po³udniu na panegiryk o ich wiêtej matce; nie by³o
to moim zamiarem, chcia³em bowiem udaæ siê do kard. Paccy, który mieszka bardzo blisko klasztoru, wcale tam nie poszed³em na
kazania, ale na b³ogos³awieñstwo, na które czeka³em pó³torej godziny. W piêknym kociele tych sióstr, poród dwustu piêædziesiêciu wiec, Najwiêtszy Sakrament by³ wystawiony przez ca³y
dzieñ.
10, 11: Kilka wyjæ w ró¿nych sprawach.
12: Mszê odprawi³em u sióstr wiêtego Denisa, których prze³o¿ona, pani Baudemont, by³a prze³o¿on¹ sióstr Najwiêtszego Serca Jezusa w Amiens, kiedy w dzieñ Bo¿ego Narodzenia 1811 r.
w ich kociele odprawi³em m¹ mszê prymicyjn¹. Po obiedzie wys³ucha³em kazania wyg³oszonego przez ksiêdza proboszcza Spadê
w kociele wiêtego Ludwika Francuskiego. By³em nim zachwycony. Szlachetna dykcja, czystoæ stylu, precyzja, dok³adnoæ, porz¹dek, pobo¿noæ, emocje, zawsze przystêpne dla najprostszych
sporód jego s³uchaczy, który ich poucza³ i zachêca³ do czynienia
dobra. By³em bardzo zdenerwowany, ¿e by³ to ostatni dzieñ katechez przygotowuj¹cych do Wielkanocy, z pewnoci¹ wróci³bym do
kocio³a wiêtego Ludwika [s. 68].
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13: Zwyczajne i zupe³nie niepotrzebne wyprawy jak wczoraj
z wyj¹tkiem tego, ¿e wyci¹gn¹³em mój rêkopis wraz z dekretami
i pieczêciami, ale to wszystko, co ma zwi¹zek z brewe, zosta³o
wstrzymane z powodu bezczynnoci bpa Capacciniego, który niczego nie potrafi wprawiæ w ruch. Jego sposób dzia³ania bêdzie
ciemn¹ plam¹ na moim obrazie z Rzymu.
Dzisiaj odby³ siê konsystorz, na którym mianowano czterech
kardyna³ów  dwóch obcokrajowców i dwóch rzymian. Rzymianami s¹ genera³ kapucynów44, kaznodzieja papieski, cz³owiek zas³u¿ony oraz ojciec opat kamedu³ów45. Dwaj obcokrajowcy to arcybiskup Reims46 i arcybiskup Walencji47. Wieczorem odby³o siê
wielkie przyjêcie u ambasadora Francji z okazji nominacji kard.
de Latila. Ambasador Hiszpanii zatrzasn¹³ swe drzwi, w ten sposób mniej go to kosztowa³o. Dwaj rzymscy kardyna³owie przyjmowali w swych klasztorach. Od bryczek udaj¹cych siê od jednego do drugiego kardyna³a powsta³ wielki ha³as; na szczêcie,
owietlenie oraz ogniska palone na znak radoci rozb³yskiwa³y
w taki sposób, aby mo¿na by³o unikn¹æ przejechania. Na chwilê
pojawi³em siê u naszego ambasadora dla uczczenia naszego kardyna³a, poniewa¿ wieczorami nigdy nie udajê siê na wielkie zgromadzenia. Szybko potem wróci³em do mego klasztoru, zasmucony widokiem wielu osób, a nawet kap³anów, jak pomimo postu
brali sobie na sumienie wspania³e lody; mo¿liwe jest, ¿e lody
mo¿na by³o zaliczyæ do p³ynów, które nie naruszaj¹ postu: w rzeczywistoci topi¹ siê w ustach; ale moim zdaniem dotkliwie wykraczaj¹ przeciwko duchowi umartwienia, od którego nie powinno siê tak ³atwo stroniæ w tym wiêtym czasie. Przyznajê, ¿e post
mniej by mnie kosztowa³, gdybym rano wypi³ spor¹ fili¿ankê czekolady, po obiedzie fili¿ankê kawy, wieczorem przed posi³kiem
lody, godzinê przed nim szklankê lemoniady i wreszcie kolacjê.
Jeli trzeba, abym przestrzega³ postu równie¿ w dni wi¹teczne,
móg³by to byæ tak¿e dzieñ Wielkanocy.

Luigi Miara (1775-1847)
Mauro Cappellari (1756-1846) w 1831 r. wybrany na papie¿a (Grzegorz XVI).
46
Jean-Baptiset-M.-A.-A. de Latil (1761-1739) w 1824 r. mianowany arcybiskupem Reims.
47
Francis Xavier de Cienfuegos y Jovellanos arcybiskup Sewilli, a nie Walencji.
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14: Przed³u¿aj¹ca siê lektura ¿ywota b³ogos³awionego Alfonsa
Liguriego. Wyjcie do bpa Capacciniego, bpa Marchettiego, ks. Julesa i do sekretariatu do spraw brewe, itd.
15: Wychodz¹c, uda³em siê do ks. Julesa i bpa Marchettiego.
Nastêpnie skierowa³em kroki ku ritiro wiêtego Bonawentury, aby
mszê odprawiæ w pokoju, w którym zmar³ b³ogos³awiony Leonard
z Porto Maurizio. Z radoci¹ dziêkczynienie odprawi³em na miejscu, gdzie niegdy znajdowa³o siê jego skromne ³ó¿ko. Skoro [s. 69]
nie mia³em relikwiarza, nie mo¿na by³o mi daæ relikwii b³ogos³awionego. Powrócê, maj¹c ze sob¹ wszystko, czego potrzeba, aby
kolejny raz nie zawieæ mojej nadziei. W drodze powrotnej wszed³em do kocio³a Reformatów, aby wys³uchaæ kazania. Nie by³o
prawie nikogo. Kaznodzieje skar¿¹ siê, gdy nie s¹ popularni. By³em zadowolony z jego kazania, wyg³oszonego jednak z nieco zbyt
du¿¹ liczb¹ gestów. Zgodnie z nauk¹ wyg³osi³ kazanie o przeznaczeniu. Nie bez powodu trzeba zauwa¿yæ, ¿e przez osiem dni trwania katechez trzydzieci lub wiêcej kocio³ów by³o zawsze pe³nych,
chocia¿ nie wszyscy kaznodzieje w równym stopniu nie mieli tej
samej si³y, gdy tymczasem wielkopostnym kaznodziejom oddaje
siê sprawiedliwoæ; wydaje siê, ¿e zarówno tutaj, jak i w innych
miejscach przychodzi siê ich s³uchaæ jedynie z ciekawoci, podczas
gdy do innych idzie siê z obowi¹zku lub z pragnieniem, aby czego siê dowiedzieæ.
16: Dzisiaj papie¿ przewodniczy³ publicznemu konsystorzowi,
na którym na³o¿y³ kapelusze dwom rzymskim kardyna³om mianowanym na tajnym konsystorzu 13 dnia tego miesi¹ca. Wszyscy
kardyna³owie zebrali siê w jednej z sal Watykanu, przygotowani do
tej ceremonii, na której ustawiono trybuny dla dyplomatów oraz
zostawiono miejsca dla publicznoci, papie¿ w³anie usiad³ na tronie. Mistrz ceremonii wzywa adwokata konsystorza, który powinien broniæ sprawy beatyfikacji, mówi¹c g³ono: accedat. Adwokat konsystorza w towarzystwie dwóch pra³atów staje u podnó¿a
papieskiego tronu i po ³acinie wyg³asza przemówienie o sprawie;
tym razem chodzi³o o czcigodnego Paw³a od Krzy¿a, za³o¿yciela
pasjonistów. W po³owie przemówienia mistrz ceremonii przerywa
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mu, mówi¹c: recedat. Adwokat staje z boku; wówczas kardyna³owie diakoni w towarzystwie mistrza ceremonii udaj¹ siê po nowych
kardyna³ów. Gdy tylko wyszli, mistrz ceremonii ponownie tymi
samymi s³owy wzywa adwokata konsystorza, a ten zbli¿aj¹c siê do
podnó¿ka papieskiego tronu, kontynuuje swe przemówienie od
miejsca, w którym zosta³o mu przerwane; mówi z pamiêci, ale jego
s¹siad trzyma zeszyt, aby w razie potrzeby mu pomóc. Kiedy kardyna³owie przychodz¹, on odchodzi. Dwaj kardyna³owie, którym
papie¿ dzisiaj na³o¿y³ kapelusz, s¹ zakonnikami [s. 70]; nosili wiêc
strój w³aciwy kardyna³om zakonnikom, to znaczy zamiast nosiæ
cappa magna z fioletowej lub ró¿owej tkaniny, zale¿nie od dnia,
ich cappa jest w kolorze ich zakonu. Tak wiêc kard. Miara, genera³
kapucynów, sutannê i d³ugi p³aszcz mia³ w kolorze br¹zowym
i futro z kuny, a kard. Cappellari, który jest kamedu³¹, by³ ca³y
ubrany na bia³o. Obaj mieli czerwone piuski i birety. Ka¿demu towarzyszy³o dwóch kardyna³ów diakonów, upadli do stóp papie¿a
i je uca³owali. Klêcz¹c, uca³owali jego rêkê; nastêpnie wstali, ucisnêli go. Odeszli od tronu i poszli uciskaæ swoich kolegów, wszystkich kardyna³ów ze wiêtego kolegium, pocz¹wszy od kardyna³a
dziekana. Potem wracaj¹c na swoje miejsca, usiedli i na³o¿yli swe
czerwone birety. Przywo³any ponownie adwokat konsystorza przyszed³, aby u stóp papieskiego tronu zakoñczyæ swoje przemówienie; papie¿ powiedzia³ do niego kilka s³ów, których nie mog³em
zrozumieæ, chocia¿ by³em bardzo blisko, mia³em bowiem miejsce
za kardyna³em dziekanem. Mistrzowie ceremonii wezwali dwóch
nowych kardyna³ów, którzy uklêknêli u stóp papie¿a, aby otrzymaæ
czerwony kapelusz. Papie¿ na³o¿y³ go im na g³owê, okryt¹ kapturem ich cappa, wypowiadaj¹c krótk¹ modlitwê, z której us³ysza³em wiele nastêpuj¹cych s³ów: Przyjmijcie kapelusz itd. i a¿ do
przelania krwi broñcie wiary i praw Kocio³a. Mistrzowie ceremonii zatrzymali kapelusze, które dzi wieczorem z wielk¹ pomp¹
zobowi¹zali siê zanieæ do ich domów, propter retributionem. Te
kapelusze rzeczywicie s¹ podobne do tych, jakie w naszych hrabstwach nosz¹ ch³opi. Papie¿ odszed³ do s¹siedniej sali, aby siê rozebraæ, za nim udali siê wszyscy kardyna³owie i ja równie¿. Ustawieni byli w grupach obok dwóch nowych kardyna³ów. Najstarszy,
to znaczy kard. Miara, w kilku s³owach podziêkowa³ Ojcu wiêtemu, na które papie¿ odpowiedzia³ co mi³ego; nastêpnie zasiad³ na
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przenonym krzele i powróci³ do swych apartamentów. Kolegium
kardynalskie uda³o siê do Kaplicy Sykstyñskiej, gdzie dwaj nowi
kardyna³owie podczas piewu Te Deum uklêknêli i padli na twarz
u stóp o³tarza. Kardyna³-dziekan, stoj¹c po lewej stronie o³tarza,
gdzie by³ pulpit, odpiewa³ kilka wezwañ i modlitw; kardyna³owie
wstali i ustawili siê przy wejciu do prezbiterium, aby podziêkowaæ lub pozdrowiæ ka¿dego kardyna³a, przechodz¹c bardzo serdecznie go uciskali. Oto, na czym polega obrzêd kapelusza, który
jest pewnego rodzaju objêciem stanowiska.
Nadszed³ czas, abym bêd¹c od czterech miesiêcy w Rzymie,
zwiedzi³ muzeum. Znajome mi osoby zaczê³y siê obawiaæ, ¿e wyszed³em, nie zadaj¹c sobie trudu pójæ i zobaczyæ arcydzie³a, jakie
ono skrywa³o. To nie by³o moim zamiarem, aczkolwiek mogê przyznaæ, ¿e bez wielkich wysi³ków powiêci³bym siê, do tego stopnia
sta³em siê niewra¿liwy na wszystko, co nie ma zwi¹zku z jedynym
najwa¿niejszym. To naprawdê co wspania³ego; nie jestem w stanie tego opisaæ, by³oby to zbyt d³ugie pisaæ w sposób naukowy
i rzeczywicie trzeba by³oby byæ zorientowanym w rzebie. Gdy
chodzi o obrazy, wystarczy powiedzieæ, ¿e wszystkie s¹ namalowane przez Rafaela oraz ¿e przechowuje siê tam arcydzie³a najwiêkszych mistrzów. Pomieszczenie wed³ug mnie jest jedyne
w swoim rodzaju. Szybko koñczê ten artyku³, obawiaj¹c siê, ¿e
wejdê w kilka szczegó³ów o zgromadzonych tam rzadkich okazach,
co zrobi³bym le i niedoskonale, bo niezbyt siê na tym znam.
17: S¹dzi³em, ¿e muszê powiedzieæ s³ówko bpowi Marchettiemu, ale przede wszystkim muszê dok³adnie w porze obiadowej
udaæ siê do kocio³a wiêtego Andrzeja della Valle, bo najwa¿niejsze s¹ nasze sprawy. Chc¹c zakoñczyæ na tym punkcie, trzykrotnie
uda³em siê w drogê. Tylko w ten sposób cokolwiek mo¿na doprowadziæ do celu. Os³abiony wróci³em na obiad. Posi³ek, chocia¿
sk³adaj¹cy siê z owoców, przywróci³ mi si³y. Po obiedzie zjawi³em
siê u ks. Julesa. W sumie zabiegi podjête w ci¹gu tego dnia przyspieszy³y sprawy.
19: Niedziela Palmowa: O godzinie 9 uda³em siê do Kaplicy
Sykstyñskiej. Nie bez trudu mog³em dotrzeæ do przedsionka [s. 72].
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Wszêdzie by³o t³oczno, ale przedosta³em siê przez t³um, a s³u¿ba
porz¹dkowa wprowadzi³a mnie do przestrzeni zarezerwowanej,
gdzie nie pozwala siê wchodziæ tylko zbyt wielu obcokrajowcom
zagradzaj¹cym przejcie, a zw³aszcza Anglikom, którzy bardzo le
siê zachowuj¹. Mo¿na siê powstrzymaæ od udzielenia im dopuszczenia na to widowisko, poniewa¿ nasze wiête uroczystoci nie s¹
niczym wa¿nym dla nich. Czekaj¹c na przybycie papie¿a, wszyscy
wzrokiem szukali dwóch nowych kardyna³ów; rozumia³em, ¿e bardziej ciekawe by³oby zobaczenie nowego kardyna³a kapucyna ni¿
kamedu³y, ale za pierwszym razem oszuka³ ciekawskich, gdy¿ siê
nie pojawi³.
Jak tylko ukaza³ siê papie¿, kardyna³owie przyst¹pili do z³o¿enia pos³uszeñstwa, nastêpnie papie¿ rozpocz¹³ powiêcenie palm,
biskup sacrista w kapie, diakon i dwaj subdiakoni klêczeli u stóp
papie¿a, trzymaj¹c w rêku palmy dla papie¿a. B³ogos³awieñstwo,
na które przyby³ kardyna³-prezbiter, aby podaæ kadzid³o, zakoñczy³o siê, a kardyna³-dziekan kolejno poda³ papie¿owi trzy palmy, nastêpnie otrzyma³ swoj¹, po nim otrzymali je wszyscy inni kardyna³owie, czyni¹c jak zwykle  poca³owali palmê, rêkê i kolana
papie¿a. Nastêpnie podeszli obecni biskupi i uca³owali tylko palmê i kolana. Po przejciu wszystkich urzêdników wezwano najbardziej zas³u¿onych obcokrajowców. Pojawi³em siê jako jeden
z pierwszych, ze czci¹ i wdziêcznoci¹ z r¹k samego papie¿a otrzyma³em palmê, któr¹ zachowujê tak samo jak wiecê z dnia oczyszczenia. Kardyna³owie w³o¿yli szaty w³aciwe ich stopniom i ruszy³a procesja; papie¿a, jak zwykle, niesiono na przenonym tronie.
Kardyna³ Odescalchi48 ubra³ siê, aby przewodniczyæ sumie. Jak tylko procesja wesz³a, papie¿ rozpocz¹³ akt pokutny, kardyna³ celebrans by³ po jego lewej stronie i odpowiada³ wraz z wszystkimi
us³uguj¹cymi do o³tarza, po prawej stronie papie¿a by³o dwóch diakonów. Papie¿ wróci³ na swój tron, na którym usiad³, aby pob³ogos³awiæ kadzid³o; zanim opuci³ doln¹ czêæ prezbiterium, na lewo
i na prawo pob³ogos³awi³ zgromadzenie. Reszta jak zwykle. Zauwa¿y³em jedynie, ¿e dwaj asystuj¹cy kardyna³owie-diakoni stali,
kiedy papie¿ czyta³ z msza³u, oraz ¿e [s. 73] pierwszy zawsze na-
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Carlo Odescalchi (176-1841) w 1823 r. mianowany kardyna³em.

Marzec 1826 roku

127

k³ada³ mitrê, podczas gdy drugi j¹ ci¹ga³. Papie¿ bez podpierania
ca³y czas sta³ z palm¹ w rêku podczas pasji, któr¹ cudownie odpiewano, a która trwa³a prawie godzinê; zauwa¿y³em tak¿e, ¿e
podczas pasji wszyscy kardyna³owie mieli piuski na g³owach
i zdejmowali je jedynie wtedy, gdy diakon piewa³ ewangeliê;
w koñcu zauwa¿y³em, ¿e kardyna³owie przyklêkali na oba kolana,
gdy schodzili od swoich krzese³, aby na Agnus Dei stan¹æ w kole
i przed odejciem na swoje miejsce. Te uwagi dla rubrycystów nie
s¹ ¿adnymi drobnostkami. Kiedy kap³an podczas mszy piewa: Pax
Domini sit semper vobiscum, papie¿, kardyna³owie i wszyscy pos³uguj¹cy czyni¹ znak krzy¿a na czole, na ustach i na piersi.
Na obiedzie by³em u hrabiego Ciorani wraz z kardyna³em wikariuszem, kard. Turiozzim, bpem Capaccinim, któremu powiedzia³em s³ówko o naszej sprawie, nie wiem w koñcu z iloma innymi biskupami siê zapozna³em, miêdzy innymi z greckim
arcybiskupem Mirry49. Zaproszony by³ kard. Caccia Piatti50, ale
przez nieporozumienie pomyli³ godzinê i przyszed³ dopiero na koniec obiadu. Przepraszaj¹c, znikn¹³ w drzwiach. Biskup Capaccini
by³ bardzo radosny i nawet bardzo uprzejmy; po obiedzie bardzo
radonie gra³ na pianinie, aby zabawiæ towarzystwo.
Zanim tego wieczoru u ministra Sardynii spotka³am kard. Caccia Piattiego, mia³em ochotê zapytaæ go, czy dobrze siê najad³. To
jeden z kardyna³ów, który us³ugiwa³ papie¿owi przy tronie. Powiedzia³ mi, ¿e w Popielce i w wiêto ofiarowania, kiedy podszed³em
do papie¿a, aby uca³owaæ jego stopy i otrzymaæ wiecê, papie¿
powiedzia³ mu, kim jestem.
20: Ksi¹dz arcybiskup Myre zaszczyci³ mnie dzi rano swoimi
odwiedzinami. Nie mo¿na byæ bardziej skwapliwym. W rozmowie
mia³ wzgl¹d zasugerowaæ motyw jego wezwania do Rzymu oraz
powiedzieæ  chocia¿ go o to nie prosi³em  ¿e w Marsylii wykonywa³ jedynie polecenia ksiêdza arcybiskupa z Aix. Uzna³em to
za sprytny rodek ostro¿noci. pieszy³em siê do kard. Paccy, któ-
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Maxime Masloum w latach 1815-1833 biskup Mirry.
Giovanni Caccia Piatti (1751-1833) w 1816 r. mianowany kardyna³em.
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ry powinien udaæ siê do papie¿a, aby go poprosiæ, jeli to mo¿liwe,
o zwolnienie z op³aty za brewe. Da³oby to czterdzieci lub piêædziesi¹t piastrów oszczêdnoci [s. 74]. Jeli nie zapomni o moim
poleceniu, to mam nadziejê, ¿e uzyskam tê ³askê. Bêd¹c nieopodal
kocio³a de Campitelli, poszed³em odprawiæ tam mszê przy g³ównym o³tarzu, przed cudownym wizerunkiem, który wed³ug tradycji
zosta³ przyniesiony przez anio³ów wiêtemu Galowi, zapewne pod
portykiem domu, w którym mieszka³, gdzie obecnie jest koció³.
wiêty nie odwa¿y³ siê go dotykaæ, obraz zosta³ przekazany na rêce
papie¿a. Wizerunek jest utrwalony na drogocennym kamieniu
o znacznych rozmiarach.
21: Nic szczególnego. Pisa³em i pojawi³em siê w biurze do
spraw brewe. Przepisana na czysto kopia zosta³a przekazana bpowi Capacciniemu, który przeka¿e j¹ papie¿owi, gdy tylko bêdzie
móg³ siê do niego dostaæ. Wieczorem spotkanie z kanonikiem,
wujkiem ks. Julesa ze strony matki. To cz³owiek ca³kowicie oddany dobrym dzie³om.
22: Wielka roda: Kiedy przyszed³em, Kaplica Sykstyñska
by³a tak zat³oczona, ¿e nie mog³em dostaæ siê na moje zwyczajne
miejsce. Zamiast zostaæ poród tej ciekawskiej masy ludzi, którzy
cisnêli siê, aby za trzy godziny wys³uchaæ Miserere, zszed³em
wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwie w Bazylice wiêtego Piotra. Dziêki
uprzejmoci ojców redemptorystów, Rispoldiemu i Mautone, mog³em usi¹æ. Pierwsza skarga, dziêki elastycznoci i ³agodnoci tonów, zosta³a zapiewana naprawdê wspania³ym g³osem; trzecia
równie dobrze zosta³a zapiewana na trzy g³osy. Tak wiêc pod
wzglêdem piewów niczego nie straci³em, bior¹c udzia³ w nabo¿eñstwie w Bazylice wiêtego Piotra.
23: [Wielki Czwartek]: Nauczka z wczorajszego dnia sprawi³a, ¿e podj¹³em decyzjê, aby z udaniem siê do Bazyliki wiêtego
Piotra nie czekaæ dzisiaj na bpa dIsoarda. Po tym jak mia³em
szczêcie odprawiæ mszê w wewnêtrznej kaplicy domu, na mocy
wyranego pozwolenia ksiêdza kardyna³a-wikariusza, którego po-
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prosi³em wczoraj i udzieli³ mi tej ³aski, chocia¿ papie¿ poleci³ mu,
aby zgody udziela³ bardzo niechêtnie i tylko osobom zas³u¿onym
w Kociele, uda³em siê do Watykanu. Kiedy przyszed³em do Kaplicy Sykstyñskiej, gdzie normalnie odprawia siê nabo¿eñstwa, nie
wszystkie miejsca by³y ju¿ zajête. Nie by³o absolutnie nic nadzwyczajnego. Wszystko odbywa³o siê tak jak gdzie indziej. Kardyna³-dziekan przewodniczy³ sumie; by³ na niej obecny papie¿ i uczestniczy³ zgodnie z normalnymi zwyczajami. Godna uwagi jest
pobo¿noæ, która ci¹gle o¿ywia go podczas wszystkich nabo¿eñstw.
Nie traci z oczu g³ównego przedmiotu, prawie wszystkich obecnych przyci¹ga bowiem ciekawoæ [s. 75]. To on niós³ Najwiêtszy
Sakrament do przenonego o³tarza ustawionego w kaplicy Pauliñskiej. Tê kaplicê od Sykstyñskiej oddziela tylko wielka sala wejciowa.
Dzisiaj w Watykanie mo¿na by³o zobaczyæ wiele rzeczy. Postanowi³em je zobaczyæ raczej dla zachowania zwyczaju ni¿ z ciekawoci; namiewano by siê ze mnie, ¿e by³em w Rzymie i nie
widzia³em tego, po co tak wielu obcokrajowców, niczym lekkoduchów, przyje¿d¿a z tak daleka. W tym roku nap³yw tego rodzaju
ludzi, zw³aszcza Anglików, jest olbrzymi. W schroniskach nie ma
ju¿ miejsc. Teraz wiem, co to jest, spêdzi³bym trzydzieci lat
w Rzymie i nie zrobi³bym jednego kroku, aby to zobaczyæ. Zupe³nie szczerze, nie ma nic ciekawego jak tylko gorliwoæ tych, którzy chc¹ zobaczyæ.
Po tym jak Najwiêtszy Sakrament zosta³ postawiony na grobie, papie¿ udzieli³ b³ogos³awieñstwa z balkonu wychodz¹cego na
plac wiêtego Piotra. W tym czasie rzesza zgromadzi³a siê przy
drzwiach sali, gdzie mia³ przybyæ papie¿, aby obmyæ nogi dwunastu kap³anom z ró¿nych narodów, który nastêpnie w innej sali
bêdzie us³ugiwa³ do sto³u. Wszyscy jednoczenie chcieli tam
wejæ, ale Szwajcarzy z ich halabardami i laskami zaprowadzili
w³aciwy porz¹dek; najdelikatniej na wiecie na prawo i na lewo
wymierzali ciosy, szarpali, zdenerwowani krzyczeli; to niew³aciwe zamieszanie. Wycofa³bym siê, gdybym znalaz³ siê zbyt blisko
drzwi; w koñcu w wyniku popchniêcia znalaz³em siê w rodku;
ale jak¿e trzeba by³o siê biæ, aby zbli¿yæ siê do aposto³ów; zrobi³em tak jak wielu innych, którzy starali siê jedynie o to, by ich
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zobaczyæ. Uzbroi³em siê w cierpliwoæ, czekaj¹c na przyjcie
papie¿a, kilka chwil rozmawia³em z bpem Brignolesem, znudzi³em siê tym tumultem, uda³em siê ju¿ do wyjcia, gdy spotka³em
ministra z Sardynii, który wzi¹³ mnie pod rêkê, aby mnie zatrzymaæ. Razem weszlimy na górê, a mijaj¹c salê, w której papie¿
umywa³ nogi dwunastu kap³anom, widzia³em dwóch lub trzech,
którzy nie byli jeszcze przy stole. By³y to figury z osnowy nieu¿ywanych kapeluszy51, by³y ubrane w suknie z bia³ej ser¿y, na
g³owie mia³y bia³¹ czapkê, prawie jak nasz biret bez pomponu.
Na ich widok trudno by³o mi siê powstrzymaæ od miechu. Minêlimy tê salê i dziêki haftowanemu ubraniu mego towarzysza, nie
bez kilku trudnoci, doszlimy do sali biesiadnej. By³a tak bardzo wype³niona ludmi, ¿e mimo mojego wzrostu, mog³em zobaczyæ jedynie [s. 76] bukiet kwiatów, który sta³ na rodku. Nie
widzia³em ani goci, ani dañ, ani wspania³ej obs³ugi, która podawa³a, ale przypadkiem spotkalimy kard. Cacciê Piatiego, który
poszukiwa³ zwierzchnika jego pokoju, i wraz z nim weszlimy do
sali bankietowej kardyna³ów. By³o w niej mniej ludzi, a sprawy
uk³ada³y siê bardziej przyzwoicie. Robiono obchód, zadowalaj¹c
siê ogl¹daniem deseru przygotowanego dla ka¿dego kardyna³a.
Wczoraj podj¹³em decyzjê o spêdzeniu ca³ego dnia w Watykanie,
na wszelki wypadek do kieszeni w³o¿y³em dwie bu³ki, które mia³yby mi s³u¿yæ na kolacjê, gdybym tylko znalaz³ odpowiedni¹
okazjê, aby j¹ zjeæ. Wykorzysta³em chwilê, gdy kardyna³owie
jedli swój zbyt dobry obiad, moim zdaniem w dniu i okolicznociach reklamy. Podano im zupê i piêæ bardzo smacznych dañ,
które w po³¹czeniu z konfiturami z ich deseru, dobrym winem,
kaw¹ i likierem, którego wszyscy ci, których by³em w stanie zobaczyæ, odmawiali, by³y przysmakiem, który w sali wzbudza³
wiêksz¹ zazdroæ. Ja nie chcia³em dobrych k¹sków, rozmawiaj¹c
z moim s¹siadem, spokojnie jad³em kawa³ek bu³ki, jak¹ zabra³em;
powzi¹³em jedynie inny rodek ostro¿noci, zas³aniaj¹c moim kapeluszem czêæ twarzy, tak jakbym na ucho mówi³ do tego, który
by³ obok mnie. By³ to Francuz; nie wydawa³ siê dobrze usposobiony, aby zadowoliæ siê tym skromnym posi³kiem. Kiedy obiad
51
Wyra¿enie, którego nie spotyka siê w s³ownikach. Calot w starym jêzyku francuskim: osnowa nieu¿ywanych kapeluszy.
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kardyna³ów siê zakoñczy³, zabrano wszystko, co znajdowa³o siê
na stole, z wyj¹tkiem obrusa; wówczas przyszed³ kaznodzieja,
wszed³ na przygotowan¹ w tym celu ambonê i wyg³osi³ rzekome
kazanie o eucharystii, ale mówi³ le i ma³o o tej wielkiej tajemnicy, poczyni³ kilka poetyckich opisów o fiat stworzenia i zakoñczy³ doæ szybko, nie daj¹c wytwornemu zgromadzeniu czasu na
nudê. Rzeczywicie niektórzy, nie chc¹c nara¿aæ siê na ryzyko,
powziêli rodki i zasnêli natychmiast, jak wchodzi³ na ambonê.
Zbli¿a³a siê trzecia. Czekanie dla czekania, wola³em zejæ do
Kaplicy Sykstyñskiej, aby zaj¹æ miejsce; drzwi by³y zamkniête,
a ju¿ wielka liczba ciekawskich zatarasowa³a dostêp. Nic nie mówi¹c, wlizn¹³em siê ma³ymi, dobrze mi znanymi schodami prowadz¹cymi do salonu pra³atów za o³tarzem; tak dumnie przeszed³em
przed stra¿¹, ¿e nie musia³a mieæ ¿adnej w¹tpliwoci, i¿ cokolwiek
na tej stronie mo¿na by³oby zrobiæ beze mnie. Zaj¹³em miejsce
i spokojnie czeka³em na rozpoczêcie nabo¿eñstwa. Mia³em czas,
wiêc ponad godzinê medytowa³em nad tajemnic¹ dnia. Tymczasem
drzwi siê otworzy³y, miejsca zape³ni³y siê obcokrajowcami, którzy
musieli uzbroiæ siê w nadmiern¹ dawkê cierpliwoci i poczciwoci, aby najpierw godzinê czekaæ na rozpoczêcie nabo¿eñstwa, zostaæ tam przez ca³y czas jego trwania, to znaczy trzy godziny, nie
rozumiej¹c nic, o czym mówiono. Dlaczego? Aby powiedzieæ, ¿e
widzieli ceremonie Wielkiego Tygodnia i na koniec us³yszeli piêkne Miserere. A zatem, ja jestem katolikiem i dziêki Bogu, gdy jestem na nabo¿eñstwie, chêtnie wnikam w ducha Kocio³a; ale czy
nie by³o to tylko po to, aby obejrzeæ pró¿nuj¹cych widzów, którzy
sw¹ obecnoci¹ bezczeszcz¹ nasze wiête tajemnice, nigdy w ¿yciu nie wrócê na te nabo¿eñstwa. Nie wzbrania³bym siê od zobaczenia papie¿a, przy³¹czenia siê do modlitw widzialnej G³owy
Kocio³a, ale chcia³bym byæ jedynie w rodzinie, a zbytnio cierpiê,
widz¹c, jak to, co najwiêkszego mamy na ziemi, jest widowiskiem
dla niegodziwców, którzy swymi mylami, sw¹ postaw¹ i blunierstwami zniewa¿aj¹ Jezusa Chrystusa, namiewaj¹ siê z papie¿a,
s³ug wiary, z jej ceremonii i kultu. Zatem doæ o ka¿dej sprawie.
Niech Bóg sprawi, abym jutro by³ bardziej zadowolony z moich
s¹siadów.
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24, Wielki Pi¹tek: Mia³em tak samo z³e s¹siedztwo jak wczoraj. To wada udzia³u obcokrajowców, których panowie Szwajcarzy
najchêtniej umieszczaj¹ na najlepszych miejscach, poniewa¿ s¹
ubrani w piêkne, wyszywane stroje lub maj¹ odznaki albo szlify.
Nabo¿eñstwo prowadzi³ kardyna³-penitencjarz; nie by³o nic szczególnego, ale godna uwagi by³a adoracja krzy¿a. Papie¿ zdj¹³ sw¹
kapê i buty, a podtrzymywany przez dwóch mistrzów ceremonii
i dwóch innych podtrzymuj¹cych falda52, uczci³ krzy¿ trzykrotnym
zwyczajowym przyklêkniêciem. Kardyna³ przewodnicz¹cy i kardyna³-dziekan adorowali krzy¿ po nim, nastêpnie dwójkami wszyscy
kardyna³owie; dzisiaj wszyscy maj¹ skromniejsze fiolety. Papie¿
niesie tak¿e Najwiêtszy Sakrament na mszê darów uprzednio
przygotowanych, odmawia siê nieszpory i ka¿dy odchodzi.
Wychodz¹c z kaplicy, natychmiast poszed³em do kocio³a Il
Gesù, aby wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwie trzech godzin agonii Naszego Pana. Odprawia siê je w wielu kocio³ach, ale po fakcie by³em zdenerwowany, ¿e wybra³em w³anie ten koció³, nie by³em
bowiem zadowolony z ojca kaznodziei. Nabo¿eñstwo jest jednak
mocne [s. 78] i samo w sobie pe³ne czci. Gromadzi siê w po³udnie
i w kociele pozostaje siê do trzeciej, aby na wiête æwiczenia przeznaczyæ trzy godziny, kiedy Nasz Pan wisia³ na krzy¿u. Kocio³y,
w których odbywa siê to æwiczenie, od samego pocz¹tku s¹ pe³ne,
a ku czci ludu rzymskiego trzeba powiedzieæ, ¿e ka¿dy trwa w bardzo buduj¹cym skupieniu. Zgromadzenie sk³ada siê z osób z wszystkich warstw spo³ecznych  z biskupów, ksiê¿y, zakonników, w³adców i dam. Kolejno czyta siê wyjanienie siedmiu ostatnich s³ów
wypowiedzianych przez Naszego Pana na krzy¿u, bardzo uwa¿nie
siê go s³ucha, wszystko jest przeplatane pieni¹ na temat wyjaniony przez kaznodziejê. Na koniec, nic nie mówi¹c, udziela siê b³ogos³awieñstwa relikwiami krzy¿a. Wszyscy, którzy chc¹ spêdziæ
ca³y dzieñ w kociele, mog¹ to uczyniæ, nabo¿eñstwo zaczyna siê
bowiem po tym æwiczeniu, a wieczorem bardzo uroczycie odprawia siê stacje via crucis.
25: W Wielk¹ Sobotê w porannym oficjum uczestniczy³em
w kociele domu, w którym mieszkam; nie mog¹c odprawiæ mszy,
52

Opadaj¹ca i powiewna czêæ ubrania.
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chcia³em przyj¹æ komuniê, a skoro komunii udziela siê jedynie po
mszy, rozproszy³bym siê, gdybym poszed³ gdzie indziej. Przechodz¹c, zauwa¿y³em, ¿e koció³, gdzie dzwony bi³y przed tymi
z Bazyliki wiêtego Piotra, by³ ob³o¿ony karami.
26: wiêty dzieñ Wielkanocy: Podj¹³em wszelkie rodki
ostro¿noci, aby niczego nie straciæ z piêknej celebracji tego dnia.
Po odprawieniu mszy bardzo wczenie rano do Bazyliki wiêtego
Piotra przyszed³em przed otwarciem ogrodzenia. W chórze kanoników rozpoczêto godzinê czytañ. Biskup Mazio, ten, który powinien wskazaæ mi miejsce, by³ na oficjum, uczestniczy³em w nim.
Po laudesach by³ uprzejmy wyjæ, aby zaproponowaæ mi cioccolata, któr¹ przyj¹³em tylko z grzecznoci, poniewa¿ obawia³em siê,
¿e z powodu zbyt du¿ego nap³ywu obcokrajowców nie bêdê mia³
ju¿ dobrego miejsca. Piêtnacie minut póniej tak by siê sta³o.
Dziêki bpowi Mazio nie mog³em mieæ lepszego miejsca. By³em
w ³awce znajduj¹cej siê pomiêdzy korpusem dyplomatycznym a biskupami, dok³adnie na rodku prezbiterium, w równej [s. 79] odleg³oci od o³tarza i papieskiego tronu, który jest w g³êbi prezbiterium, naprzeciw miejsca, w którym siê ubiera i zaczyna tercjê;
w konsekwencji w zasiêgu, aby wszystko cudownie widzieæ; poza
tym na mocy wyj¹tku mia³em szczêcie byæ obok dobrych katolików, z którymi moglimy dzieliæ uczucia, jakie wzbudza³ widok
tak wspania³ego widowiska, tak poruszaj¹cej ceremonii. Trzeba by
napisaæ ksi¹¿kê, aby zdaæ sprawozdanie. Jest jedna, któr¹ kupiê,
aby to wyt³umaczyæ temu, kto bêdzie chcia³, ale nigdy nie wypowiem uczucia mego serca, delikatnych wra¿eñ, które udziela³y siê
mej duszy w czasie trwania tej niebiañskiej sceny. Nie mo¿na, absolutnie nie mo¿na wyobraziæ sobie tego, co siê dzieje, nie widz¹c
tego. Papie¿ zdaje siê górowaæ nad ludzkim stanem; ale im wiêkszy jest, tym bardziej wiêtoæ ofiary, któr¹ w³anie z³o¿y³ podczas
tej ceremonii, staje siê odczuwalna dla oczu i t¹ drog¹ przenika a¿
do g³êbi duszy, tym bardziej odczuwalna staje siê czeæ do godnego mi³oci sakramentu, który jest jedynym przedmiotem tego wiat³a, tak majestatycznego kultu w wi¹tyni jedynie godnej Niego na
ca³ym wiecie oraz sk³ania ziemsk¹ w³adzê, która przed Nim przyæmiewa i niknie. Ile¿ razy w duchu pada³em na twarz! Ile¿ razy
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z moich oczu mimowolnie p³ynê³y ³zy! Moja dusza by³a w ekstazie na widok mojego Boga uczczonego w ten sposób, a moja
wdziêcznoæ i moje najwiêksze szczêcie, aby do Niego nale¿eæ,
zjednoczyæ me nieporadne adoracje, wszystkie odczucia i wszystkie uczucia mego serca z wielk¹ inwokacj¹, z wznios³¹ ofiar¹ najwy¿szego pasterza, wikariusza Jezusa Chrystusa i pasterza Kocio³a Powszechnego.
Po mszy papie¿ wraz z tym samym orszakiem, z którym przyby³, z balkonu wychodz¹cego na plac wiêtego Piotra udzieli³ apostolskiego b³ogos³awieñstwa. Bardzo szybko [s. 80] przecisn¹³em
siê na plac, poród tych olbrzymich t³umów ludzi, którzy tworz¹
¿ywy dywan na tej olbrzymiej przestrzeni. Tutaj to jeszcze co
imponuj¹cego. Zw³aszcza moment, kiedy papie¿ wstaje z przenonego tronu, rozk³ada ramiona, wznosi je ku niebu i b³ogos³awi klêcz¹ce mnóstwo, podczas gdy wystrza³y dzia³ pochodz¹cych
z Zamku Anio³a daj¹ znak w miecie, jak i wielki dzwon z Bazyliki wiêtego Piotra; fanfary, muzyka i bêbny s¹ po to, aby na ka¿dym wywrzeæ jak najwiêksze wra¿enie.
Wieczorem tego piêknego dnia fasada i kopu³a Bazyliki wiêtego Piotra s¹ owietlone p³omienistymi wazami. Gdy wybija
pierwsza w nocy, scena zmienia siê, i mniej ni¿ w ci¹gu minuty
ca³a kopu³a i fasada s¹ w ogniu. Ten nag³y i trwa³y efekt jest wynikiem olniewaj¹cego wiat³a wielu lampionów, które, chocia¿ nie
wiem jak, zapalaj¹ siê w jednej chwili w mgnieniu oka. Ta druga
iluminacja trwa ca³¹ noc. O drugiej w nocy t³um, który znajdowa³
siê na placu wiêtego Piotra, aby cieszyæ siê t¹ wspania³¹ iluminacj¹, niewyranie, ale masowo i bez najmniejszego zamieszania
przenosi siê pod Zamek wiêtego Anio³a, aby zobaczyæ wystrza³y
sztucznych ogni, które nazywa siê girandola. By³em zaproszony do
ks. Ferrucciego, gdzie przebywa³o doborowe towarzystwo: kardyna³owie Turriozi, Frosini53, Caccia Piatti, ksi¹¿ê i ksiê¿na Altieri,
markiza Massimi, ambasador Francji itd. Na przyjêciu nie zabrak³o lodów i herbatników. Wydosta³em siê najwczeniej, jak to mo¿liwe, aby do mej wspólnoty dotrzeæ przed modlitw¹ wieczorn¹.

53

Antonio Frosini (1751-1834) w 1823 r. mianowany kardyna³em.
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27: Zosta³em zaproszony do uczestnictwa w sakrze bpa Rispolego, redemptorysty. Ceremonii przewodniczy³ kard. Della Somaglia. Ten dzieñ spêdzi³em w klasztorze tych ojców. Nowy biskup
w ogóle nie zmienia ubioru: po prostu swój krzy¿ nosi na habicie
Zgromadzenia. Buduje mnie ta pokora, ale nie bardzo pochwalam
ten zwyczaj, chocia¿ to jedynie sposób biskupów, którzy nigdy nie
zrzucaj¹ sutanny, co nie jest praktykowane przez tych, którzy nie
zachowuj¹ habitu swego zakonu lub zgromadzenia. Ten zwyczaj
pochwalam jedynie pod tym wzglêdem, ale wola³bym, aby noszono kolory biskupie [s. 81].
28: Dzisiaj, a tak¿e w dzieñ Wielkanocy, obiad jad³em u bpa
Mazio; oczekiwano mnie u kard. Paccy, ale z powodu niezrozumienia nie przysta³em na jego zaproszenie. Nie podoba³o mi siê to, ¿e
czekaj¹c na mnie, przesun¹³ obiad o czterdzieci piêæ minut.
29: Tego rana pisanie, konieczne wizyty.
30: Nic szczególnego
31: Obiad zjad³em u kard. Paccy, który mi po¿yczy³ pierwszy
tom rêkopisu z opisu wydarzeñ, których by³ wiadkiem. To opracowanie jest godne uwagi z racji bezstronnoci, z jak¹ zosta³o napisane; zawiera bardzo interesuj¹ce fakty. Historia zaczerpnie z niego materia³y. Bardzo cieszê siê z wyci¹gniêcia fragmentu, który
warto znaæ. Traktuje o s³ynnym konkordacie z Fontainebleau. Oto,
co przytacza kardyna³. Po opisaniu swego przybycia do Fontainebleau, w nastêpuj¹cych s³owach opisuje swoje pierwsze spotkanie
z papie¿em54 [s. 85]. Wszystkie te fakty s¹ mi bardzo dobrze znane; w czasie tych wydarzeñ by³em w Pary¿u, a zwyczajne relacje,
jakie mia³em z wieloma kardyna³ami, zw³aszcza z kard. Mattei,
który zaszczyci³ mnie swym zaufaniem i przyjani¹, sk³oni³y mnie
54
Za zbyteczne uwa¿amy przytaczanie d³ugich fragmentów w jêzyku w³oskim
(s. 81-86) opublikowanych i przet³umaczonych na jêzyk francuski przez ks. Jameta (3 tomy,
Caen, imp. F. Poisson, 1832) i M. Queyras (2 tomy, Paris, Sagnier et Bray 1816 i 1860).
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do takiego samego dzia³ania nie tylko, aby potwierdziæ prawdziwoæ relacji kard. Paccy, ale ¿eby dodaæ do niego jeszcze bardzo
interesuj¹ce okolicznoci. Nie biorê ich pod uwagê, aby przepisaæ
jeszcze fragment wspomnieñ kardyna³a, tym bardziej ¿e przyniós³
tyle zaszczytów Francji i delikatnoci uczuæ tego ksiêcia Kocio³a
[s. 86].
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1 kwietnia: Kontynuowa³em czytanie interesuj¹cych wspomnieñ kard. Paccy; trzeba by³oby móc je skopiowaæ w ca³oci,
aby mieæ pewnoæ, ¿e nie pomin¹ jakiego nieprzewidzianego
wydarzenia. Historia zaczerpnie z nich bardzo cenne dokumenty
na temat brewe wydartego w Sawonie przez natarczywoæ i przebieg³oæ kardyna³ów pochlebców oraz o zbyt s³awnym konkordacie z Fontainebleau55. Jak¿e wielki jest papie¿ w zgodzie, jakiej
udzieli³ w swej s³aboci i wycofaniu artyku³ów, jakie zawiera³y.
Ten nadmiar pob³a¿liwoci mo¿na by³oby przypisaæ insynuacjom
i radom tych, którzy go otaczali (kardyna³ wymienia ich z nazwiska, niczego bowiem nie ukrywa we Wspomnieniach); móg³by
równie¿ zatuszowaæ winê, któr¹ sobie wyrzuca³, mówi¹c, co jest
prawd¹, ¿e pozwoli³ sobie pójæ na te ustêpstwa jedynie po to,
aby unikn¹æ nieszczêcia, które zagra¿a³o Kocio³owi; ale nie!
W licie do Napoleona i w dwóch przemówieniach do kardyna55
Poniewa¿ papie¿ Pius VII zosta³ wygnany z Pañstwa Kocielnego i uwiêziony
w Sawonie, odmówi³ kanonicznego ustanowienia biskupów mianowanych przez Napoleona. Sytuacja sta³a siê powa¿na, wiele diecezji pozostawa³o bez biskupa. Cesarz mianowa³ komisje, w czerwcu 1811 r. zwo³a³ synod narodowy do Pary¿a, ale bez rezultatu,
wszyscy potwierdzili, ¿e kanoniczne ustanowienie mo¿e byæ nadane jedynie przez papie¿a lub w jego imieniu.
Po synodzie narodowym do Sawony zosta³o pos³anych kilku biskupów i u papie¿a
wystarali siê o dekret, na mocy którego metropolici w imieniu papie¿a mogli udzielaæ
kanonicznego ustanowienia biskupom, jeli Ojciec wiêty nie wrêczy³ go rok po nominacji Napoleona. Napoleon nie zaaprobowa³ klauzuli: w imieniu papie¿a, a Pius VII
odmówi³ zmodyfikowania swego tekstu (brewe z Sawony).
Krótko po tym papie¿ zosta³ zabrany do Fontainebleau. Wskutek osobistego nacisku Napoleona Ojciec wiêty z³o¿y³ swój podpis pod tekstem zawieraj¹cym 11 artyku³ów wstêpnych. By³a w nich mowa miêdzy innymi o tym, ¿e jeli papie¿ od³o¿y³by na
wiêcej ni¿ szeæ miesiêcy udzielenie kanonicznego objêcia urzêdu biskupowi mianowanemu zgodnie z konkordatami, zosta³oby ono udzielone przez metropolitê. Artyku³ 9
przewidywa³, ¿e Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, archiwa watykañskie itd. znajdowa³yby siê w miejscu, w którym przebywa Ojciec wiêty. To, co nazywano konkordatem z Fontainebleau, Napoleon og³osi³ prawem pañstwowym.
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³ów ogranicza siê tylko do wyra¿enia z poruszaj¹c¹ pokor¹ swego ¿alu i wycofania, anuluj¹c i jako nieby³e og³aszaj¹c to, co zrobiono. Kardyna³ Pacca mia³ racjê, mówi¹c mi, ¿e trzeba by³o ca³ej mocy tego wiêtego papie¿a, aby poczyniæ podobne kroki.
Chocia¿ bardzo siê spieszy³em, nie opar³em siê przyjemnoci zaznajomienia siê z dokumentami daj¹cymi tak pe³ny obraz papie¿a, który w tak heroiczny sposób potrafi³ naprawiæ nadmiar dobroci i uleg³oci, czego nie waham siê nazwaæ chwil¹ b³êdu,
a które jednoczenie rzucaj¹ tak wiele wiat³a na historiê epoki.
Kiedy te wydarzenia rozgrywa³y siê w Fontainebleau, by³em
umieraj¹cy z powodu zakanej choroby, jak¹ zarazili mnie [s. 87]
austriaccy jeñcy, gdy im pos³ugiwa³em w wiêzieniu w Aix. To
dlatego a¿ do chwili obecnej mia³em tylko czêciow¹ wiedzê.
Mylê siê o rok, to rok póniej, w tym samym czasie, kiedy podnosi³em siê z choroby wiêniów56 [s. 90].
We Wspomnieniach mowa, ¿e gdy tylko papie¿ zdecydowa³ siê
na tak wspania³omylne dzia³anie, poczu³ ulgê i dokona³a siê w nim
widoczna zmiana; odzyska³ sw¹ zwyczajn¹ radoæ i sta³y umiech,
który mu towarzyszy³; nie skar¿y³ siê ju¿ wiêcej na brak apetytu
i bezsennoæ i jak sam powiedzia³, poczu³ siê uwolniony od ci¹¿¹cego na nim ogromnego brzemienia.
Napoleon potraktowa³ list papie¿a jako nieby³y i pospieszy³,
aby konkordat z Fontainebleau og³osiæ prawem pañstwowym,
a na mocy innego dekretu og³osi³ go jako obowi¹zuj¹cy dla arcybiskupów, biskupów i kapitu³ cesarstwa, co zosta³o zamieszczone
równie¿ w dzienniku ustaw. Papie¿ s¹dzi³, ¿e powinien z³o¿yæ reklamacjê, co wyrazi³ w odezwie, jak¹ przekaza³ ka¿demu kardyna³owi. Jest zbyt d³uga, abym j¹ przepisa³. Ten umiar by³ konieczny w okolicznoci, ³atwo bowiem mo¿na by³o przeczuwaæ, jakie
by³y zamiary tyrana, a gdyby sprawiedliwoæ bo¿a go nie powali³a, nieunikniona by³aby schizma i okrutne przeladowanie
[s. 91].

Za³o¿yciel by³ chory w 1814 r., a konkordat z Fontainebleau podpisano w 1813
roku. Ojciec de Mazenod w tym miejscu przepisa³ list papie¿a Piusa VII do Napoleona
z 24 marca 1813 r., w którym owiadczy³ wycofanie podpisania konkordatu, oraz list do
kardyna³ów z tego samego dnia, aby powiadomiæ ich o treci listu do cesarza.
56
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Ile¿ interesuj¹cych i nieznanych spraw jest jeszcze we Wspomnieniach!, ale obawiam siê, ¿e d³ugo siê jeszcze nie uka¿¹, z powodu zgodnoci z prawd¹, z jak¹ zosta³y napisane przez wiadka
 lub lepiej mówi¹c  przez takiego aktora, jakim jest kard. Pacca, który ka¿d¹ rzecz nazywa po imieniu i ze wzglêdu na szacunek
dla prawdy nie oszczêdza nikogo57. Odpowiedzialnoci¹ za brewe
podpisane przez papie¿a w Sawonie obarcza kard. Rovellerê58, biskupa, a dzi kard. Bertazzolego59, którzy uchodzili za redaktorów.
Có¿ za ró¿nica  wykrzykuje kard. Pacca  pomiêdzy brewe
podsuniêtym papie¿owi przez oddelegowanych kardyna³ów i biskupów w Sawonie a piêknym i energicznym listem napisanym przez
Ojca wiêtego do kard. Caprary60, kiedy przy sobie mia³ jedynie
kilka osób ze swego orszaku! pochi sui familiari, to znaczy, kiedy
by³ zmuszony dzia³aæ, opieraj¹c siê na swych w³asnych przekonaniach, bez nagabywania przez kogokolwiek.
Jeszcze inna okolicznoæ, której nie chcia³bym pomin¹æ. Kiedy papie¿ zastanawia³ siê, czy podpisaæ konkordat z Fontainebleau, który wed³ug niego bêdzie jedynie artyku³em, zawaha³ siê
i spojrza³ na bpa Bertazzolego, prosz¹c go wzrokiem o radê, biskup, pochylaj¹c g³owê i wzruszaj¹c ramionami, wykona³ ten ruch,
jaki stosuje siê wówczas, gdy udziela siê rady, aby ust¹piæ lub poddaæ siê, a papie¿ sk³adaj¹c podpis, pokaza³, ¿e czyni³ to titubante
e contro cuore61. Nazajutrz mia³ temperaturê, popad³ w g³êbok¹ melancholiê, a kiedy przyby³ kard. di Pietro62 i ukaza³ mu truciznê
zawart¹ w tych artyku³ach, papie¿, zobaczywszy rzeczy w prawdziwym wietle i przyznawszy siê do pope³nionego b³êdu i op³akanych konsekwencji, jakie mog³y wyp³yn¹æ, nape³niony bólem przez
wiele dni powstrzymywa³ siê od sprawowania najwiêtszej ofiary,
uwa¿a³ siê za niegodnego przystêpowania do o³tarza, czego nie kry³
przed francuskimi biskupami i kardyna³ami, którzy byli w Fontainebleau. Tylko dziêki uprzejmoci m¹drego kardyna³a zdecydowa³ siê
na podejcie do o³tarza.
57
58
59
60
61
62

Nastêpuje krótki cytat (s. 91).
Aurelio Rovellera ( 1812) mianowany kardyna³em w 1794 roku.
Francesco Bertazzoli ( 1814) mianowany kardyna³em 10 marca 1823 roku.
Giovanni Battista Caprara ( 1810) mianowany kardyna³em w 1802 roku.
Obawiaj¹c siê i wbrew sobie.
Michele Di Pietro (1747-1821) mianowany kardyna³em w 1802 roku.

140

Dziennik rzymski

2: Kontynuacja bardzo interesuj¹cych Wspomnieñ. Godzinê
spêdzi³em u kardyna³a-wielkiego penitencjarza Castiglione, aby
porozmawiaæ z nim o wielu sprawach.
Od dawna chcia³em nawiedziæ grób czcigodnego Benoît-Josepf
Labrea63, który zmar³ w Rzymie w Wielk¹ rodê 1783 roku. Spoczywa w kociele Madonna ai Monti, gdzie dokona³o siê tyle cudów. Pó³ godziny z wielk¹ pociech¹ modli³em siê na jego grobie.
Mam nadziejê, ¿e niebawem podejmie siê kwestiê jego beatyfikacji, zapomniano o niej jedynie z powodu wydarzeñ, poniewa¿ do
beatyfikacji potrzeba wielu cudów. Brakuje tak¿e pieniêdzy, poniewa¿ te [s. 92], które zosta³y zebrane na proces, zosta³y przeznaczone na inne beatyfikacje lub zginê³y podczas rewolucji, które przy
wielu okazjach od wielu lat wstrz¹sa³y Rzymem.
Przechodz¹c przed rzymskim kolegium, widzia³em schodz¹cego w stroju kard. Pediciniego; przypuszczaj¹c, ¿e powinien odprawiaæ jak¹ uroczystoæ, równie¿ i ja wszed³em. Prowadzony przez
bukszpanowe ramiona, którymi by³ pokryty bruk, doszed³em do
wewnêtrznej kaplicy, gdzie powinno siê piewaæ pierwsze nieszpory zwiastowania. W tym momencie trwa³o kazanie, nastêpnie kardyna³ udzieli³ b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Panowie z tego stowarzyszenia, które nazywa siê prima primaria,
poniewa¿ jako pierwsze zosta³o za³o¿one, grzecznie z³o¿yli mi zaproszenie, abym przyszed³ jutro z nimi odprawiæ mszê, na co chêtnie siê zgodzi³em.
3: O pó³ do ósmej uda³em siê do ich kaplicy, gdzie najwiêtsz¹ ofiarê z³o¿y³em bezporednio po ojcu generale jezuitów, który by³ przy o³tarzu, gdy przyszed³em. Panowie ze stowarzyszenia
do oko³o po³owy mojej mszy odprawiali medytacjê; nastêpnie
odpiewali godzinê czytañ i jutrzniê z oficjum o Matce Bo¿ej. Po
wys³uchaniu mszy i dziêkczynieniu zgodnie ze zwyczajem przeszed³em do jadalni, gdzie wypi³em fili¿ankê czekolady i lemoniadê, aby post¹piæ jak wszyscy inni, którzy mi dotrzymywali towa-

Benoît-Josepf Labre (1748-1783) beatyfikowany 20 maja 1860, kanonizowany
8 grudnia 1881 roku.
63
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rzystwa. W tym czasie cz³onkowie stowarzyszenia uczestniczyli
w mszy konwentualnej, podczas której powinni przyst¹piæ do
komunii. Zakrystianie byli uprzejmi daæ mi wiele obrazków
przedstawiaj¹cych obraz Matki Bo¿ej, który jest w g³ównym o³tarzu; przyj¹³em je z wdziêcznoci¹, polecaj¹c siê ich modlitwom.
Wydawa³o mi siê, ¿e nie ma zbyt wielu cz³onków stowarzyszenia, nie s¹dzê, aby by³o ich wiêcej ni¿ stu, ale zostali wybrani.
W tej samej chwili, w ró¿nych czêciach domu, us³yszano inne
g³osy, które równie¿ wys³awia³y Boga; to inne stowarzyszenia
prowadzone równie¿ przez jezuitów, podzielone wed³ug wieku
i klas m³odzie¿y. Nie mog³em powstrzymaæ siê od wspomnienia
o tym wspania³ym i buduj¹cym stowarzyszeniu, które za³o¿y³em
w Aix i które Kocio³owi przysporzy³o tylu kap³anów, a wiatu
dobrych chrzecijan, a które nadal istnia³o pomimo mojej nieobecnoci, chocia¿ zazdroæ i fa³szywa gorliwoæ spiskowa³y
przeciwko niemu, chc¹c je zniszczyæ64.
4: Zosta³em zaproszony przez przewielebnego o. Monteinarda
ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, odpowiedzialnego za dom i koció³ francuski Najwiêtszej Trójcy z Góry,
aby odprawiæ nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne. Zawsze proszono biskupa, poniewa¿ w Rzymie to nabo¿eñstwo jest odprawiane
z wielk¹ pomp¹. Ojciec Monteinard chcia³ z³o¿yæ ho³d duchowieñstwu z Francji, zapraszaj¹c wielkiego wikariusza francuskiego do
odprawienia nabo¿eñstwa, które polega na celebrowaniu sumy, prowadzeniu procesji z Najwiêtszym Sakramentem oraz wystawieniu
Go nastêpnie na tronie z ognia, tak liczne i rozb³yskaj¹ce s¹ wiece, które p³on¹ przy o³tarzu w tym dniu. Najwiêtszy Sakrament
bêdzie wystawiony do pojutrza. Ten sam biskup  pos³uguj¹c siê
wyra¿eniem kraju  który wprowadzi³ nabo¿eñstwo czterdziesto-

64
W 1826 r. nadal istnia³o Stowarzyszenie M³odzie¿y z Aix, by³o niewielu cz³onków, prowadzi³ je o. Courtès. Zob. EO I, t. 7, s. 82. Dziennik obrad koñczy siê w 1837
roku. Jezuici, którzy w 1821 r. podjêli siê prowadzenia seminarium w Aix, za³o¿yli
w nim maryjne stowarzyszenie, które wnet przyci¹gnê³o chrzecijañsk¹ m³odzie¿ z Aix.
By³o równie¿ stowarzyszenie m³odzie¿y podobne do tego z domu oblackiego prowadzone najpierw przez pewnego ojca jezuitê, a w póniejszym okresie przez Zgromadzenie
Najwiêtszego Serca Dzieci¹tka Jezus za³o¿one przez ks. Timon-Davida.
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godzinne, w³anie je zlikwidowa³. Ponownie przed Najwiêtszym
Sakramentem odprawia siê sumê, procesje, ponownie jak w pierwszy dzieñ znowu piewa siê litaniê do wiêtych i Tantum ergo,
nastêpnie udziela siê b³ogos³awieñstwa. Dok³ada siê starañ, aby
drugiego dnia nabo¿eñstwo odprawiæ nieco póniej, tak by Najwiêtszy Sakrament by³ ju¿ wystawiony w kolejnym kociele,
gdzie odprawia siê nabo¿eñstwa czterdziestogodzinne, zanim zostanie udzielone b³ogos³awieñstwo; i tak od pierwszego a¿ do ostatniego dnia w roku, bez najmniejszej przerwy, Najwiêtszy Sakrament dniem i noc¹ by³ wystawiony do adoracji wiernych. Wierni
okazuj¹ wdziêcznoæ za tê znacz¹c¹ ³askê, gdy¿ kocio³y, w których jest wystawiony Najwiêtszy Sakrament, zawsze s¹ wype³nione prawdziwymi czcicielami.
5: Nadal czyta³em Wspomnienia ksiêdza kardyna³a. Nie mog³em siê oprzeæ, aby nie skopiowaæ opinii, jak¹ ma o duchowieñstwie Francji65. Zbyt d³ugo trzeba by³oby cytowaæ refleksje, jakie
kardyna³ dodaje, by dowieæ, ¿e papie¿e Pius VI i Pius VII nie
mieli wyboru osób, które im towarzyszy³y w ich podró¿ach, i nie
mieli mo¿liwoci wyrobienia sobie zdania o ich duchowieñstwie66.
Ale chcê jeszcze przepisaæ wa¿ny fragment, który powiadcza, ¿e
w tak wa¿nej kwestii wszystkie rozumne duchy s¹dz¹ tak samo jak
my, chce powiedzieæ o rabunku dóbr narodowych, do których ani
moralnie, ani religijnie nie ma prawa. Kardyna³ mówi: dei quali,
non v’è autorità sulla terra, che potesse legittimamente sporgliari67 [s. 95].
6: Jak powiedzia³em, piewan¹ sumê odprawi³em w kociele
wiêtej Trójcy dei Monti. Nabo¿eñstwo skoñczy³o siê dopiero

65
Kardyna³ Pacca ¿a³uje, ¿e duchowieñstwo francuskie i w³oskie nie mia³o mo¿liwoci czêciej siê spotkaæ, by lepiej siê zrozumieæ i doceniæ. Opuszczamy trzy nastêpuj¹ce strony (s. 93-95).
66
Zdanie le wypowiedziane, ale doæ ³atwo rozumiemy jego sens.
67
Na ziemi nie ma w³adzy, która prawowicie mog³aby je przej¹æ. Wyra¿enie jest
mocne, to w rzeczywistoci powiedziane, ¿e szlachta na mocy bo¿ego prawa pozostawa³a w³acicielami swych dóbr oraz ¿e ¿adna w³adza, ani cywilna, ani duchowa, nie
mog³a ich ruszyæ.
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o pierwszej. W tym dniu odprawialimy mszê o moim wiêtym patronie, wielkim wiêtym Józefie.
By³em zachwycony, mog¹c uroczycie obchodziæ wiêto. Po
mszy u o. Monteinarda, jedynego ze Zgromadzenia Najwiêtszych
Serc, gwardiana tego domu, na jego koszt napilimy siê cioccolata.
Mo¿e ponieæ ten wydatek, dom wiêtej Trójcy ma bowiem szeæ
tysiêcy rzymskich talarów dochodu. Bóg wie, na co przeznacza siê
ten dochód, odk¹d rozporz¹dza nim wiecka komisja, która miesza
sacrum z profanum i bez ceregieli zmienia prawdziwy cel rodków,
które zosta³y przekazane kocio³owi. Francja w Rzymie ma trzy inne
kocielne posiad³oci, a poza tym akademiê, na któr¹, jak s¹dzê,
przeznacza siê najwiêksz¹ czêæ kocielnych dochodów. Sk¹din¹d
trzeba op³acaæ tych, którzy oczywicie chc¹ zaj¹æ siê administrowaniem tymi rodkami. Dziwiê siê, ¿e papie¿ nie koryguje tych wszystkich nadu¿yæ, najprawdopodobniej spotka³by siê z niezadowoleniem
dworu. Uwa¿am, ¿e gdyby o tym nieporz¹dku poinformowa³ króla,
król nie poprosi³by go o nic wiêcej ni¿ tylko zaniechania tego.
7: Dzisiaj wyszed³em tylko wieczorem na spotkanie, jakie
ustali³ kard. Pacca. Powiadomi³ mnie, ¿e ci¹gle przychylnie do
mnie nastawiony papie¿ bardzo chêtnie zgodzi³ siê na obni¿kê
op³aty za brewe oraz ¿e bardzo chêtnie ponownie mnie zobaczy,
kiedy zechcê pojawiæ siê u niego na audiencji. Wobec tego postaram siê o to. Odda³em kardyna³owi trzeci tom jego interesuj¹cych
Wspomnieñ. Czytaj¹c je, zauwa¿y³em dwie sprawy [s. 96]; kiedy
mówi³ o Francji, nie robi³ tego do koñca dok³adnie; pozwoli³em
sobie zwróciæ mu na to uwagê. Podziwia³em ³atwoæ i ochotê, jakie w³o¿y³ do poprawienia tych dwóch fragmentów; dziêkuj¹c mi,
wzi¹³ do rêki pióro, i nic nie mówi¹c, poprawi³ je na moich oczach.
8: Kilka wizyt, zakupy ró¿añców, relikwiarzy itp.
9: Przez pani¹ Baudemont, prze³o¿on¹ sióstr z klasztoru wiêtego Denisa, zosta³em poproszony o odprawienie w ich kociele
mszy i udzielenie Pierwszej Komunii wiêtej wielu wychowankom
z ich pensjonatu. Zgodzi³em siê na jej zaproszenie; ale jeli z jednej
strony tê pos³ugê spe³ni³em z zadowoleniem, to z drugiej moje serce
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potwornie zosta³o rozdarte widokiem tych dzieci w tym samym wieku co nasza Caroline68, ubranych dok³adnie tak samo jak ona zosta³a
ubrana podczas Pierwszej Komunii wiêtej, któr¹ to drogie dziecko,
ukoronowane kwiatami, na ³o¿u mierci przyjê³o jako wiatyk. Ach!
Jak bardzo czujê i dowiadczam, ¿e mo¿na byæ poddanym bo¿ej
woli, nie pomijaj¹c g³êbokiego smutku! Biedny ma³y anio³! By³em
w pokoiku przylegaj¹cym do pokoju mojej siostry, kiedy przysz³a
na wiat; ochrzci³em j¹ i mnie przypad³o w udziale zaopatrzyæ j¹
na mieræ i udzieliæ ostatniego namaszczenia! Natura wzdraga siê,
ale ujarzmia j¹ ³aska, wzbudzaj¹c wiarê i nadziejê. Drogie dziecko! Widzê ciê w niebie, na które liczy³a z tak¹ pewnoci¹ i prostot¹. To piêkne niebo zosta³o uczynione dla takich, którzy jak ty
zachowali niewinnoæ: Talium est enim regnum caelorum (Mt 19,
14). To s³owa, które wyry³em na grobie. Teraz, gdy królujesz z dobrym Bogiem, którego tak bardzo pragnê³a posi¹æ, wypro Jego
³askawoæ i mi³osierdzie dla tych, którzy tak jak ja przez swe grzechy zas³u¿yli, aby na wieki byæ od Niego oddzielonymi, a którzy
jeszcze maj¹ odwagê ufaæ, ¿e dziêki zas³ugom Jezusa Chrystusa
i modlitwom wiêtych mog¹ dojæ do b³ogos³awionej ojczyzny, aby
na wieki kochaæ i uwielbiaæ samego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem wiêtym ¿yje i króluje na wieki wieków.
10: Kilka wizyt w celu zakoñczenia spraw.
11: U kardyna³a-wielkiego penitencjarza w Montecitorio, aby
przekazaæ pewne dokumenty ksiêdzu Niel, który udaje siê do Pary¿a. Odwiedziny u kanonika Del Bufalo69 w celu poznania Instytutu Misjonarzy Najdro¿szej Krwi Naszego Pana [s. 97].
Caroline de Boisgelin, siostrzenica Za³o¿yciela zmar³a w wieku 13 lat na grulicê 26 czerwca 1825 roku. By³a pensjonariuszk¹ u Sióstr Najwiêtszego Serca, ulica Varennes w Pary¿u. Biskup Fortunat i Eugeniusz przebywali w tym czasie w stolicy, gdzie
uczestniczyli w koronacji Karola X.
69
Póniej na marginesie rêkopisu Za³o¿yciel doda³: zmar³ w opinii wiêtoci. Rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny (1851). Gaspar del Buffalo (1786-1837) zosta³ beatyfikowany w 1904 r. i kanonizowany 12 czerwca 1954 roku. Ojciec de Mazenod uda siê
na spotkanie z nim wraz z projektem po³¹czenia dwóch Zgromadzeñ. Zob. F. Ciardi, Un
projet de fusion avec les Missionnaires du Précieux Sang, Vie Oblate Life 37 (1978),
s. 65-71.
68
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13: Markiz de Croza polubi³ mnie bardzo i chcia³ mnie czêciej widywaæ, nie mog³em mu odmówiæ pójcia na obiad wraz
z jego rodzin¹. Wynaj¹³ drugie piêtro pa³acu, w którym mieszka³;
wchodz¹c do pokoju, gdzie na pocz¹tku tego roku zosta³ zamordowany biedny pra³at Traietto, nie mog³em siê powstrzymaæ od dr¿enia. Markiz ten pokój przerobi na sw¹ kaplicê jako zadoæuczynienie za tê zbrodniê.
14: Mój wyjazd zaplanowa³em na czwartek 27. Muszê zatem
po¿egnaæ siê z osobami, które podczas mego pobytu w Rzymie
okaza³y mi tyle oznak zainteresowania. Wczoraj z ministrem Sardynii uzgodnilimy, ¿e wzi¹³by mnie do swego powozu, aby razem
udaæ siê do kardyna³a-sekretarza stanu. Nie bez przyczyny zgodzi³em siê na ten uk³ad; pi¹tek by³ bowiem dniem audiencji dla ministrów, musia³em siê obawiaæ, ¿e sam zbyt d³ugo musia³bym czekaæ w przedpokoju. To, co przewidzia³em, te¿ siê sta³o. Weszlimy
pierwsi, zostawiaj¹c najprawdopodobniej a¿ do po³udnia pra³ata
i tyle innych osób, które czeka³y na swoj¹ kolej. Kardyna³, jak zawsze, by³ dla mnie bardzo mi³y; okaza³ swój smutek, widz¹c, jak
odje¿d¿am, bardzo serdecznie mnie uciska³, ¿ycz¹c mi dobrej podró¿y. Dowiadczy³em pewnego smutku, ¿e wiêcej nie zobaczê
tego wspania³ego kardyna³a, którego zna³em od tylu lat, którego
w tak z³ych czasach widzia³em w Pary¿u. Po¿egna³em siê tak¿e
z kardyna³ami Spin¹ i Pacc¹, który jutro wyje¿d¿a do Porto; mam
nadziejê spotkaæ go tam za kilka dni.
15: Papie¿ udzieli³ mi pozwolenia na po¿egnanie siê z nim;
zapyta³em bpa Barberiniego, zwiernika apartamentów, w jaki dzieñ
móg³bym przyjæ; zarezerwowa³ dla mnie sobotê.
Zapomnia³em zapisaæ, ¿e 11 uczestniczy³em w bardzo interesuj¹cym spotkaniu w akademii des Arcades, która odbywa³a siê na
Kapitolu w sali wypo¿yczonej przez papie¿a Leona XII. Kardyna³
wikariusz wyg³osi³ mowê powitaln¹, któr¹ bardzo chwalono,
a wielka liczba cz³onków akademii kolejno j¹ chwali³a: jedni sonetami, drudzy odami, anakreontykami po ³acinie i po w³osku, pochwa³ami, piosenkami a¿ po epigramy w jêzyku greckim. Sporód
cz³onków akademii wyró¿nia³a siê pani Henriette Dionigi Orfie,
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która w swoim czasie odczyta³a bardzo piêkny sonet. Widowisko
by³o olniewaj¹ce, sala by³a wype³niona wybranym towarzystwem,
poród którego odznacza³a siê prawie po³owa wiêtego kolegium,
królowa Sardynii i królewny jej córki. Posadzono mnie miêdzy pra³atami, zupe³nie tu¿ przy zwierzchniku [s. 98] pokoju Jego wi¹tobliwoci (to znaczy pierwszym szambelanie); to tam, korzystaj¹c
z okazji, poprosi³em go o mój dzieñ na audiencjê.
W sobotê nie zapomnia³em u udaniu siê do Watykanu. Chocia¿
by³o jeszcze doæ wczenie, w poczekalni, znajduj¹cej siê tu¿ przed
pokojem, w której przebywaj¹ ministrowie, zasta³em kilka osób, ta
druga by³a zape³niona do po³owy; to prawda, ¿e nie jest du¿a. Ale
skoro pra³aci, którzy czekali na sw¹ kolej, aby wejæ, byli tak daleko jak premier, którego wprowadzono do papieskich apartamentów,
mog³em po¿egnaæ siê z dzisiejsz¹ audiencj¹. To by³ minister, którego papie¿ wyznaczy³ do wielu spraw; na szczêcie inni ministrowie byli bardzo szybko odsy³ani. Mnie wprowadzono bezporednio po nich. Niew¹tpliwie zmartwi³em tych, którzy liczyli, ¿e wejd¹
przede mn¹, ale jednak niewiele, aby odczuwaæ pokusê zrzeczenia
siê na ich korzyæ przywileju, jaki raczy³a mi oczywicie okazaæ
Jego wi¹tobliwoæ.
Zosta³em przyjêty w tym samym pokoju, co za pierwszym razem. Papie¿ siedzia³ na tym samym miejscu, ale s¹dzi³em, ¿e
o wiele lepiej siê czuje. Da³ mi znak, abym podszed³, chc¹c skróciæ ceremonia³, który zak³ada trzykrotne przyklêkniêcie, ja przyklêkn¹³em tylko raz, zanim znalaz³em siê u jego stóp, gdzie chcia³em zostaæ w pozycji klêcz¹cej pomimo nalegañ, jakie do mnie
kierowa³, abym wsta³. Pierwsze skierowane do niego s³owa by³y
wyrazem mej wdziêcznoci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wywiadczy³a mi Jego wi¹tobliwoæ; papie¿ zrozumia³, ¿e by³em
o tym przekonany i by³ ³askaw mi powiedzieæ, ¿e musia³ dla mnie
zrobiæ to, co jest jednoznaczne z tym, co nale¿a³o zrobiæ. Ojciec
wiêty tak bardzo mnie ugoci³, ¿e natychmiast miêdzy nami wywi¹za³a siê bardzo interesuj¹ca rozmowa; a jeli ja odkry³em swe
serce, on ze swego raczy³ mówiæ do mnie z zaufaniem, które pokaza³o mi szacunek, jakim oczywicie chce mnie obdarzyæ. Skorzysta³em z tej jak¿e piêknej okazji i przedstawi³em mu wszystkie
proby, które zapisa³em na kawa³ku papieru. Nie podj¹³em ¿adnych
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innych rodków ostro¿noci ni¿ tylko ten, aby po raz ostatni Jego
wi¹tobliwoæ prosiæ o pozwolenie bycia niedyskretnym, gdy mia³bym szczêcie byæ u jego stóp. Wypisa³em szesnacie punktów
[s. 99], które wypowiedzia³em jeden po drugim. Papie¿ niczego mi
nie odmówi³; wrêcz przeciwnie, z charakterystyczn¹ dla niego ³askawoci¹ zechcia³ mi udzieliæ wszystkiego, o co go prosi³em.
Przygotowa³ list do mojego wujka, który w³asnorêcznie mi przekaza³. Rozweseli³em go  sam równie¿ umiechn¹³ siê  gdy powiedzia³em, ¿e mia³em skrupu³y, wyrzuty sumienia, których nie potrafi³em wyciszyæ inaczej ni¿ tylko powiadamiaj¹c go o nich.
Powiedzia³em mu, ¿e przez króla Sardynii zosta³em zobowi¹zany
wyraziæ Jego wi¹tobliwoci pragnienie, ¿e mia³ przybyæ do Rzymu z okazji roku jubileuszowego, ale sprawy królestwa odwiod³y
go od tej myli. Ojcze wiêty, za pierwszym razem, kiedy mia³em
zaszczyt byæ przyjêtym na audiencji, nie omieli³em siê wywi¹zaæ
z mojego zlecenia, aby nie pyszniæ siê z powodu tak wspania³ego
ambasadora itd. Papie¿ uprzejmie siê umiechn¹³ i po pochwale
tego w³adcy powiedzia³ mi o uczuciach, jakie wobec niego ¿ywi,
gdybym go spotka³ podczas mego przejazdu po tych królestwach.
Papie¿ powiedzia³ mi o Francji; zna j¹ lepiej ni¿ wiêkszoæ tych,
którzy chcieli mu udzieliæ wskazówek. By³em zadowolony i prawie zdziwiony szczegó³ami, o których nie waha³ siê mi powiedzieæ; na to zaufanie odpowiedzia³em szczerym wyra¿eniem mych
uczuæ o obecnym stanie rzeczy. Poród rozmaitych kwestii, jakie
poruszono podczas tej d³ugiej audiencji, rozmawialimy o ostatnim
licie pasterskim, który wydano w celu potêpienia tajnych stowarzyszeñ; skorzysta³em z tej okazji i powiedzia³em mu o nawróceniu lo¿y
masoñskiej z Aubagne; by³ bardzo zadowolony i oczywicie chcia³
mi wyjaniæ, dlaczego da³ rok czasu tym, którzy powróciliby, aby
ich zwolniæ od ujawnienia.
Nigdy nie zapomnê wszystkich innych szczegó³ów z tej godnej pamiêci audiencji. Zakoñczy³em prob¹ do Ojca wiêtego
o ró¿aniec dla mego wujka, a dla siebie o medal: Jubileusz ogo³oci³ mnie ze wszystkiego” — odpowiedzia³ mi  nie mam niczego tutaj, ale jutro bpowi Caprano przeka¿ê wszystko, czego ksi¹dz
pragnie. Nie zapomnia³ o tym, nazajutrz bowiem rzeczywicie
przekaza³ mi wspania³y ró¿aniec powi¹zany z³otym ³añcuszkiem
z frêdzlem i wielkim z³otym medalem; wiêcej ni¿ dwa srebrne me-
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dale dla mnie. Nie by³em w stanie uca³owaæ [s. 100] jego stóp;
dwukrotnie poda³ mi rêkê, któr¹ uca³owa³em z prawdziw¹ pobo¿noci¹. Poprosi³em go o jego apostolskie b³ogos³awieñstwo dla
mojej mamy, mojej siostry, jej dzieci, jej rodziny, mojego wujka,
dla naszego Stowarzyszenia i dla mnie: Och! Udzielam go ksiêdzu
z ca³ego mego serca, de rore caeli, wznosz¹c oczy ku niebu, mówi¹c o naszych ksiê¿ach, niech nadal pracuj¹ dla dobra dusz itp.
Poleci³ mi pozdrowiæ mego wujka oraz ¿yczy³ mi dobrej podró¿y.
Podczas ten audiencji na zawsze udzieli³ wszystkich ³ask, których wczeniej udzieli³ na siedem lat: Trzeba by³oby wydaæ reskrypt”  powiedzia³ do mnie  aby nastêpnie móc je zapisaæ.
Ojcze wiêty  powiedzia³em do niego  jestem wikariuszem
generalnym, czy sam nie móg³bym powiadczyæ ³ask, których Ojciec wiêty s³ownie raczy³ mi udzieliæ?. Oczywicie  odpowiedzia³ mi. Zrobiê to we Francji, tutaj bowiem nie mam ¿adnej
pieczêci. Ojciec wiêty s³ownie doda³ inne ³aski, które potwierdzê w ten sam sposób.
Mo¿liwe, ¿e ci, którzy czekali w przedpokoju, uwa¿ali, ¿e moja
audiencja trwa zbyt d³ugo; jeli chodzi o mnie, to wydawa³a mi siê
bardzo krótka i w³aciwie wykorzystana.
16: Nie omielê siê wyznaæ, ¿e w Rzymie zajmowa³em siê
wy³¹cznie moimi sprawami, w bardzo niewielkim stopniu przywi¹zywa³em wagê do zobaczenia ciekawostek, które do tego miasta
przyci¹gaj¹ tylu obcokrajowców. Dba³em jedynie o odszukanie zabytków, po których pobo¿noæ wszystkich wieków zostawi³a tyle
ladów, by³em zadowolony wówczas, gdy odwiedzi³em bazylikê,
modli³em siê na grobie wiêtych, kontemplowa³em niektóre z ich
dzie³, a szczególnie miejsca, w których mieszkali. Oto przyszed³
czas, abym opuci³ Rzym, nie widzia³em ani jednej willi, nie mia³em czasu, a byæ mo¿e i silnej woli jechaæ do Tivoli lub w tak znane okolice. Aby nie naraziæ siê na zbyt wiele zarzutów, zrobiê jaki wysi³ek w tym wzglêdzie i dzisiaj zacznê od zwiedzenia willi
Pamfili Doria, która rzeczywicie zas³uguje na to, by j¹ zobaczyæ.
To willa królewska. Obszar jest ogromny, aleje, zagajniki, wodotryski [s. 101], fontanny s¹ doskonale urz¹dzone. W tej wspania³ej
willi s¹ wodne cieki, które mo¿na by³oby nazwaæ ma³ymi jeziora-
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mi, organami, które odgrywa woda, oraz tyle innych ciekawostek,
które przemierzy³em wraz z dwoma redemptorystami, bez których
byæ mo¿e trudno by³oby mi siê zdecydowaæ na odbycie tej trasy.
W drodze powrotnej zatrzymalimy siê przed piêkn¹ fontann¹ nazywan¹ i fontanoni, która dostarcza³a wystarczaj¹co wody ca³ej
czêci miasta nazywanej Trastevere. Wielu papie¿y przyczyni³o siê
do budowy tej piêknej fontanny; moim zdaniem nie jest tak piêkna
jak fontanna nazywana Trevi, któr¹ mo¿na porównaæ do rzeki.
Upiêksza i dostarcza wspania³ej wody przeciwnej czêci miasta.
17: Od dawna pragn¹³em odprawiæ najwiêtsz¹ ofiarê w pokoju, który przez ponad trzydzieci lat zajmowa³ wiêty Filip Neri,
oraz u¿yæ tego samego kielicha, którego on u¿ywa³. Innego dnia
poszed³em wybadaæ teren i nie robi³em sobie z³udzeñ w tym wzglêdzie. Oczywicie obiecano mi dzieñ, który chcia³bym wybraæ, rozkoszowano siê tym, aby zaspokoiæ m¹ pobo¿noæ. Poszed³em dzi
rano, kaplica natychmiast by³a otwarta, a drogocenny kielich przygotowany. O³tarz dok³adnie znajduje siê w bardzo ma³ym pokoju,
który zajmowa³ wiêty, to ten sam, w którym zosta³ obdarzony tyloma niebiañskimi wizjami, ten, w którym odwiedzi³ go wiêty
Karol Boromeusz, wiêty Ignacy z Loyoli i Félix de Cantalice. Ten
pokój jako jedyny z ca³ego domu nie sta³ siê ofiar¹ p³omieni. Pan
nie chcia³ pozwoliæ, aby sanktuarium tak cenne dla pobo¿noci
zosta³o zabrane wiernym, którzy z ró¿nych czêci wiata przybywaj¹ zaczerpn¹æ tam w³aciwych wra¿eñ. Tak przynajmniej powinno byæ, aczkolwiek nie wiem, czy bardzo poszukuje siê tego ukrytego skarbca, który z niesamowitym szczêciem odkry³em. Te
wspomnienia z podobnych zabytków dobrze mi robi¹; mo¿liwe, ¿e
innym mniej, poniewa¿ nie zachodzi tak wielka potrzeba rozbudzania ich pobo¿noci. Dziekan i g³ówny zakrystianin byli dla mnie
ponad miarê mili. Pomogli mi ubraæ [s. 102] i zdj¹æ kap³añskie
szaty, a po moim dziêkczynieniu trzeba by³o zgodziæ siê na cioccolata.
O trzeciej godzinie podj¹³em powa¿ne postanowienie udaæ siê
do Tivoli; przyby³em tam przed noc¹. Zatrzymawszy siê u ksiê¿y
misji, pozosta³¹ czêæ dnia wykorzysta³em na zwiedzanie willi d’Este,
nazajutrz chc¹ zobaczyæ wszystko, co do Tivoli, tak drogiego dla
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staro¿ytnych Rzymian, ci¹ga obcokrajowców. Willa Westy, chocia¿ opuszczona, wspaniale siê jeszcze prezentuje. To królewski
dom, po³o¿ony na zboczu pagórka, otoczony wielkim ogrodem, do
którego schodzi siê po tarasach, które tworz¹ wspania³y amfiteatr.
Jest bardzo dobrze zaopatrzony w wodê, ale wiele fontann jest nieczynnych; na rabatach, które niegdy s³u¿y³y do ozdoby, posadzono cebulê i kapustê. Ten dom powinien kupiæ papie¿, pobyt w nim
by³by przyjemny i zdrowy.
18: Na nogach by³em od pi¹tej rano. Bardzo wczenie odprawi³em mszê wiêt¹ i natychmiast po moim dziêkczynieniu wyszlimy wraz z ksiêdzem kanonikiem Sertilim, któremu zosta³em rekomendowany, aby zwiedziæ wszystko, co nale¿a³o zobaczyæ. Pod
kierunkiem tak wprawnego przewodnika najpierw poszed³em do
wi¹tyni nazywanej wi¹tyni¹ Sybilii. Ta budowla jest bardzo stara, ma formê ko³a, zachowa³o siê dwie trzecie kolumn. Im bardziej
siê j¹ ogl¹da, tym bardziej podziwia siê elegancjê tej konstrukcji,
proporcje, pracê; szkoda, ¿e niektóre rysy zapowiadaj¹ jej bliski
upadek. To bêdzie strata dla sztuki. Zamiast nale¿eæ do jakiego
karczmarza, który pos³uguje siê ni¹ w celu wylansowania swojego
hotelu, ta wi¹tynia gdyby by³a w³asnoci¹ rz¹du, dziêki jakim
wydatkom na ten cel zachowana by by³a od ca³kowitej ruiny. Obok
tej wspania³ej budowli znajduje siê inna zamieniona na koció³,
w której jeszcze widaæ wiele kolumn w po³owie nagryzionych zêbem czasu; uwa¿a siê, ¿e by³a powiêcona Wecie.
Po z³o¿eniu ho³du podziwu tym piêknym rzymskim pozosta³ociom, artystycznie wykonan¹ cie¿k¹ na urwistej skale zeszlimy
do groty nazywanej Grot¹ Neptuna. Zanim tam dotarlimy, bez
popiechu uwa¿nie przypatrywalimy siê znajduj¹cej siê naprzeciw
kaskadzie [s. 103], która robi wspania³e wra¿enie; to fragment wód
z rzeki [Aniene], która z ha³asem i ca³kowicie spieniona spada
z [ ] s¹¿ni wysokoci, ale najpiêkniejszy strach, jaki odczu³em
w tego rodzaju materii, to wra¿enie, jakie robi spadek pozosta³ej
wody z rzeki w tym, co nazywa siê Grot¹ Neptuna. Do tej budz¹cej
strach groty nie zbli¿ano by siê bez najwiêkszego ryzyka, gdyby
nie postarano siê zainstalowaæ porêczy, która chroni ciekawskich
przed wpadniêciem do tej otch³ani, gdzie ze wszystkich stron,
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z olbrzymim ha³asem, ze znacznej wysokoci i gwa³townie wpadaj¹ wody, z impetem pod¹¿aj¹c do otworów, w których unosz¹ siê
spienione i uderzaj¹ o siebie. Nie mog³em powstrzymaæ siê od
dreszczy, podziwiaj¹c efekt tych wód, i podziêkowa³em panu Miollisowi70, któremu zawdziêcza siê zarówno drogê prowadz¹c¹ do
groty, jak i ochronn¹ barierkê chroni¹c¹ tych, którzy siê zbli¿aj¹.
Ostatnie wypadki powiadczaj¹, ¿e rozs¹dne, a nawet konieczne
jest powziêcie rodków ostro¿noci.
Wychodz¹c z groty, doszlimy do kaplicy zbudowanej na resztkach wiejskiej posiad³oci Horacego; trzeba by³o tamtêdy przejæ,
by zobaczyæ to, co nazywa siê cascatelle, które powsta³y dziêki
spadaj¹cym wodom, którym zmieniono bieg, aby je skierowaæ do
m³ynów i fabryk Tivoli. Obrazy doskonale odda³y prawdê tych
wspania³ych widoków, czy to tutaj, czy te¿ w Grocie Neptuna.
Przeszlimy przez pola, gdzie znajdowa³a siê cudowna wiejska
posiad³oæ [Horacego]. Znajdowa³a siê dok³adnie naprzeciw posiad³oci Mecenasa71, z której zachowa³o siê nieco wiêcej, ale nie na
tyle, by mieæ najmniejsze pojêcie o jej wspania³oci i jej ozdobach.
Zwiedzi³em j¹ po przejciu rzeki, jaka p³ynie w g³êbi doliny; widaæ tam kilka ma³ych, dobrze zachowanych ³uków, samotny robotnik by³ jedyn¹ osob¹, któr¹ spotkalimy w tych miejscach, niegdy
uczêszczanych przez wszystkich, którymi Rzym szczyci³ siê jako
mêdrcami, p³odnymi geniuszami, zdolnymi artystami w najpiêkniejszym czasie tej republiki, jeli tê nazwê mo¿na nadaæ Cesarstwu Rzymskiemu w czasach Augusta.
Przed wejciem do willi Mecenasa [s. 104] zwiedzilimy ma³¹
wi¹tyniê bogini kaszlu. Widocznie katary by³y niebezpieczne
w dawnych czasach. W tej wi¹tyni, w formie rotundy, której mury
bardzo dobrze siê zachowa³y, widzê tylko jednego nabo¿nisia godnego bogini, któr¹ niegdy czczono: by³ to stary osio³ skubi¹cy kilka dbe³ trawy. To pobudzi³o moj¹ wyobranie, by³em bowiem na
czczo, a zbli¿ylimy siê do pory obiadu. Posi³ek, chocia¿ skromny,
zosta³ zjedzony z apetytem i w milczeniu, poniewa¿ bylimy w re70
Genera³ Francis de Miollis, Prowansalczyk, gubernator Rzymu podczas okupacji przez oddzia³y Napoleona. By³ bratem bpa Digne dobrze znanego Za³o¿ycielowi
oblatów.
71
Mecenas (69-8 p.n.e.).
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fektarzu ksiê¿y misji, a chocia¿ w sumie by³o tylko dwóch ksiê¿y,
jeden z braci nie omieszka³ byle jak czytaæ, aby nie odczuwa³o siê
pokusy do rozmowy.
Na koniec poszlimy zwiedziæ willê Adriana, która znajduje
siê pó³ mili od Tivoli. Chocia¿ z tej ogromnej wiejskiej posiad³oci
nie ma nic poza kilkoma ruinami, nic nie da³o mi wiêkszego pojêcia
o rzymskiej wspania³oci. Ta wiejska posiad³oæ, o ile tak mo¿na
nazwaæ tê olbrzymi¹ powierzchniê, mia³a szeæ tysiêcy obwodów,
czyli ponad dwie mile. Cesarz Hadrian zawar³ w nim wszystko, co
najpiêkniejszego zobaczy³ w przemierzanych przez siebie krajach.
Chcia³, aby na tym obszarze obcokrajowcy ze wszystkich narodów
odnaleli te same budowle i najdro¿sze rzadkoci, co w ich krajach:
teatry, wi¹tynie, atenea, licea, hipodromy, fontanny a¿ po jeziora
i lasy. Antykwariusze staraj¹ siê o to, by w tych rozmaitych przedmiotach dostrzec pozosta³oci, które  wydaje siê  przetrwa³y
jedynie dla potwierdzenia tej olbrzymiej koncepcji, które jednoczenie wiadcz¹, podobnie jak tyle innych spotykanych na ka¿dym
kroku ruin, o pró¿noci ludzkich wytworów i marnoci wszystkich
ludzkich dzie³ na tej ziemi.
Powóz skierowa³ mnie we w³aciwym kierunku, i dotykaj¹c
brzuchem ziemi, dotarlimy do Rzymu, dziêki odrobinie wina, które rozweseli³o naszego wonicê, które niemniej jednak nie zm¹ci³o
ani jego widzenia, ani mylenia. Powierzy³em siê naszym anio³om
stró¿om i dziêki ich pomocy dotarlimy do w³aciwego portu
[s. 105].
19: Nadszed³ czas odebraæ brewe, które na kilka dni zostawi³em jako wzór. Chocia¿ papie¿ podarowa³ mi op³atê, która wynios³aby czterdzieci siedem piastrów, musia³em wydaæ dziewiêæ na
drobne rozrywki dla ksiê¿y ni¿szych urzêdników i kilka na dodatek.
20: Odby³em drug¹ pielgrzymkê do kocio³a wiêtych Jana
i Paw³a odprawiæ mszê w pokoju czcigodnego Paw³a od Krzy¿a
oraz na tym samym o³tarzu, przy którym odprawia³ ten wielki s³uga bo¿y. Starannie w jego pokoju przechowuje siê przedmioty, którymi pos³ugiwa³ siê w ci¹gu swego ¿ycia. Moje dziêkczynienie od-
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prawi³em przed krzy¿em, jaki nosi³ podczas misji, opar³em siê
o ten sam ma³y stó³, na którym jest napisane, ¿e wspiera³ siê na
nim, kiedy odprawia³ oracjê. Z szacunku nie odwa¿y³em siê usi¹æ
na dwóch krzes³ach, które mu s³u¿y³y, zadowoli³em siê przy³o¿eniem warg do miejsca, na którym opiera³ swe rêce. W przeszklonej
szafie widaæ pewne rzeczy, które do niego nale¿a³y: biblia, brewiarze, O naladowaniu Jezusa Chrystusa, jego w³osiennica, jego buty,
ubrania, ³ó¿ko, a¿ po jego krew przechowywan¹ w butelce. Ojciec
postulator procesu by³ uprzejmy daæ mi wiele fragmentów jego tuniki, a tak¿e bpa Strambiego72, jednego z pierwszych uczniów czcigodnego, który nastêpnie zosta³ biskupem Maceraty i zmar³ w opinii wiêtoci, gdy papie¿ powróci³; utrzymywano, ¿e swoje ¿ycie
z³o¿y³ w ofierze Bogu w zamian za g³owê Kocio³a. Ojcowie pasjonici poprosili mnie, abym z nimi zosta³ na obiedzie, rozpocz¹³em od udania siê do chóru, gdzie zgodnie ze zwyczajem, na stoj¹co, i bardzo powoli, jak siê odmawia ka¿de oficjum, odmówilimy
sekstê i nonê.
Wchodz¹c, nikt bardziej poza mn¹ nie by³ zaskoczony, ¿e na
mojej drodze spotka³em teologa Lanteriego73, który nawet dzisiaj
pomimo wieku i niedomagañ przyjecha³ z Turynu, aby zaj¹æ siê
tym, czego nie móg³ za³atwiæ z daleka, a byæ mo¿e bêdzie mia³
trudnoci za³atwiæ tak¿e z bliska pomimo wszelkiego poparcia, jakie towarzyszy³y tym zabiegom, które jakby poprzedzi³y jego przyjazd. Ja ufam jedynie Bogu i w s³usznoæ mej sprawy, za³atwi³em
j¹ bez innego wsparcia. Tego samego ¿yczê temu godnemu szacunku cz³owiekowi [s. 106].
21: Nie zapomnia³em, ¿e Ojciec wiêty obieca³ mi, i¿ bpowi
Caprano przeka¿e ró¿aniec dla mego wujka i medale, które bardzo
chcia³ mi wrêczyæ; dwukrotnie chcia³em odebraæ te rzeczy, ale na
darmo, drzwi pra³ata zasta³em ci¹gle zamkniête. Dzisiaj wiêcej
szczêcia, zasta³em go u siebie i chocia¿ by³ to dzieñ poczty, wpuci³ mnie i cudownie przyj¹³. Rozmowa znacznie przed³u¿y³a siê
Vincenzo Maria Strambi (1745-1824) kanonizowany 11 czerwca 1950 roku.
Pio Bruno Lanteri (1759-1830), za³o¿yciel Oblatów Dziewicy Maryi, og³oszony
czcigodnym 23 listopada 1965 roku. Jesieni¹ uzyska³ aprobatê dla swego Zgromadzenia.
72
73
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poza czas, jaki sobie wyznaczy³em, ale biskup dziêki swym wytwornym manierom i ufnoci, jakie oczywicie zechcia³ do³¹czyæ
do tej rozmowy, uczyni³ te chwile bardziej przyjemnymi i interesuj¹cymi, ni¿ zamierza³em. Przekaza³ mi pe³ny punkt widzenia sprawy Greków z Marsylii74.
Po obiedzie, wchodz¹c do kocio³a wiêtych Aposto³ów, spotka³em siê z kardyna³em-wikariuszem, który przyszed³ przeprowadziæ tam wizytacjê apostolsk¹. Po adoracji Najwiêtszego Sakramentu wszed³ do zakrystii, gdzie wszyscy zakonnicy usiedli wokó³
niego, wyg³osi³ krótkie przemówienie, w którym przypominaj¹c
im, ¿e byli dzieæmi wiêtego Franciszka i uczniami wiêtego Bonawentury, zachêci³ ich, aby nie zdradzali tak wiêtego ojca i tak
wielkiego mistrza. Nastêpnie przeszed³ do chóru, gdzie ubra³ fioletow¹ stu³ê i kapê, chc¹c odprawiæ egzekwia, podczas którego pozosta³ w pozycji siedz¹cej a¿ do Pater.
Ruszy³a procesja, ale wcale nie ¿eby iæ na cmentarz, czego takiego nie ma w Rzymie75, ale wewn¹trz kocio³a, gdzie znajduj¹ siê
groby; przechodz¹c, kardyna³ kropi³ je wod¹ wiêcon¹; przed wejciem do chóru odprawi³ drugie egzekwia, potem zmieni³ szaty
i w kapie z bia³ego sukna przyszed³ i stan¹³ u stóp o³tarza Najwiêtszego Sakramentu. Na o³tarzu po³o¿ono cyborium, okadzi³ je podczas
piewu Tantum ergo, po tej zwrotce, w towarzystwie ojca dominikanina, który z nim przeprowadza³ wizytacjê, podszed³ do o³tarza obejrzeæ
wiête naczynia; zszed³ do stóp o³tarza, kolejny raz przy piewie Genitori Genitoque dokona³ okadzenia; po odmówieniu modlitwy udzieli³ b³ogos³awieñstwa, zdj¹³ kapê i stu³ê, a wizytacjê kontynuowa³
w krótkiej pelerynce. Pozwoli³em mu wykonywaæ jego funkcje, uda³em siê do pra³ata Forniciego, jednego z papieskich ceremoniarzy,
który zrobi³ mi prezent w postaci dzie³a o liturgii i ceremoniach76.
22: Obiad z teologo Lanterim. Zaklepa³em sobie moje miejsce
w dyli¿ansie, aby w niedzielê 30 przez Loreto, Mediolan i Turyn
wyruszyæ w drogê powrotn¹ do Francji.
Zob. poni¿ej 7 grudnia 1825, przypis 45.
Nie ma nic na zewn¹trz, wokó³ kocio³ów.
76
Giovanni Fornici w 1825 r. opublikowa³ dzie³o zatytu³owane Institutiones litur74
75

gice.
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23: Obiad u biskupa Mazio. Wszed³em do Il Gesù przyj¹æ b³ogos³awieñstwo. Wychodz¹c, spotka³em siê z najs³awniejszymi literatami Rzymu, którzy w³anie ustalili, aby pomimo sprzeciwu, jakiego doznajê, nie porzucaæ zamiaru za³o¿enia dziennika77.
24: Obiad u markiza de Croza, z którym codziennie ³¹czy nas
coraz wiêksza ¿yczliwoæ, tym bardziej z powodu zgodnoci naszych zasad i wzajemnego szacunku, jaki mamy do siebie nawzajem. Na tym obiedzie byli o. Orioli Triolo i teologo Lanteri.
Wieczorem o. Mautone, ten redemptorysta, który mia³ szczêcie znaæ b³ogos³awionego Liguoriego, sprawi³ mi wspania³y prezent, który ceniê bardziej ni¿ skarb: to kawa³ek koci b³ogos³awionego oraz list, ca³y napisany w³asnorêcznie przez niego. Nie
potrafi³bym powiedzieæ, która z tych rzeczy jest dla mnie cenniejsza. Moje oczy nie mog¹ siê nasyciæ ich widokiem. Ten dobry o.
Mautone, wrêczaj¹c mi ten prezent, wiedzia³ o przyjemnoci, jak¹
mi sprawi³. By³em bardzo uwa¿ny na wszystko, co mi powiedzia³,
kiedy mi go wrêcza³. To byæ mo¿e s³aboæ powtarzaæ to, ale to
wyznanie pochodz¹ce z ust cz³owieka, który nigdy w ¿yciu nie
wypowiedzia³ jakiegokolwiek komplementu, wyjani³o mi zagadkê z okólnikowego przyjêcia, jakie zgotowa³ mi w Rzymie; w tym
miejscu chcê to zapisaæ, wcale nie po to, aby o nim pamiêtaæ, ale
ku pociesze moich przyjació³, którym zostanie powierzony ten
dziennik, aby na kilka chwil ich rozbawiæ: Ci wszyscy, którzy
poznali ksiêdza w Rzymie — powiedzia³ mi zatem ten dobry ojciec — powtarzaj¹, ¿e uda³o siê ksiêdzu podbiæ serca wszystkich
oraz ¿e nie ma nikogo, kto by ksiêdza nie kocha³ i nie szanowa³.
Doda³: To sprawi³ b³ogos³awiony. Rzeczywicie codziennie go
przyzywam i musia³ siê przyczyniæ do tego ogólnego nastawienia,
którego nie mog³em nie zauwa¿yæ ka¿dego dnia, odk¹d jestem
w Rzymie.
25-26: Deszcz mi przeszkodzi³. Piszê u siebie.

Byæ mo¿e Giornele ecclesiastico di Roma, periodyk, który ukazywa³ siê od
1785-1798 r. i w 1825 roku.
77
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27: Niezadowolony, ¿e odprawi³em mszê, u¿ywaj¹c kielicha
wiêtego Filipa Neri, w pokoju, jaki zajmowa³ w San Girolamo
della Carita, i na o³tarzu, gdzie spoczywa jego cia³o; chcia³em j¹
odprawiæ w kaplicy s¹siaduj¹cej z pokojem, który zajmowa³, a który jest t¹ sam¹ kaplic¹, w której na tak d³ugo zatrzymywa³ siê sprawowaæ wiête tajemnice. Jest tam jeszcze ten sam krzy¿, te same
lichtarze, ten sam obraz Matki Bo¿ej, ten sam ma³y dzwonek przytwierdzony do ciany, który wykorzystywano podczas mszy wiêtej. We wczeniejszym pomieszczeniu w przeszklonej szafie widaæ
konfesjona³ z pospolitego drzewa oraz kratê z ma³ymi otworkami
[s. 108], ambonê, z której naucza³ lud, ³ó¿ko, ma³y piecyk, aby siê
ogrzaæ, buty itp. Nastêpnie zwiedzi³em dom, który jest bardzo piêkny, bibliotekê, która zachowa³a siê w ca³oci. Na rega³ach zamkniêtych ma³ymi siatkami z drutu ustawiono wszystkie ksi¹¿ki, jakich
u¿ywa³ wiêty.
Oko³o godziny drugiej uda³em siê do markiza Crozy na obiad.
Nie spodziewa³em siê, ¿e tam dowiem siê, i¿ jego sekretarz, ten
sam, który dwie godziny wczeniej przyby³ do mnie przekazaæ mi
mój paszport, wyda³ ostatnie tchnienie. Przechodz¹c ulic¹, zosta³
powalony atakiem padaczki. Po obiedzie udalimy siê do La Sapience wys³uchaæ wyk³adu, jaki wyg³osi³ bp Marchetti z okazji rozpoczêcia posiedzeñ akademii katolickiej. Spotkanie by³o dla wybranych; prelegent obali³ system o. Ventury na temat w³adzy, który
zaczerpn¹³ od autora.
28: Z Ksiêciem Aposto³ów po¿egna³em siê w Bazylice wiêtego Piotra. Przechodz¹c przed drzwiami prowadz¹cymi na kopu³ê, mia³em pokusê j¹ zobaczyæ; zatem wszed³em tam raczej po to,
by móc powiedzieæ, ¿e wszed³em do wieñcz¹cej j¹ kuli, ni¿ przez
zwyk³¹ ciekawoæ. Prawd¹ jest to, o czym siê mówi, mog³y do niej
wejæ trzydzieci dwie osoby; w tym celu szeæ osób powinno stan¹æ na ¿elaznych prêtach, które siê ³¹cz¹, aby podtrzymywaæ kulê,
a dwadziecia osiem osób spokojnie mo¿e tam usi¹æ w rzêdzie.
Schody s¹ tak piêkne i tak ³atwo mo¿na dotrzeæ nawet a¿ do kuli,
do której bez najmniejszego ryzyka wchodzi siê przez rodek, ¿e
nie pojmujê, w jaki sposób swoje nazwisko mo¿na zapisaæ w wielkiej ksiêdze, któr¹ przechowuje siê w pomieszczeniu poni¿ej kuli.
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Schodz¹c, zatrzyma³em siê na wewnêtrznym gzymsie; to stamt¹d
mo¿na oceniæ cudown¹ konstrukcjê tego kocio³a. Dobrze zachowane s¹ proporcje, czego nie zauwa¿a siê, gdy siê jest w kociele,
ale z góry kopu³y odczuwa siê przera¿enie; przechodz¹cy ludzie
wydaj¹ siê nie wiêksi od kanarków, bardzo niewyranie rozró¿nia
siê przedmioty. Trzeba by³o pokonaæ piêæset dziewiêædziesi¹t schodów, aby dotrzeæ do kuli.
Wracaj¹c z Bazyliki wiêtego Piotra, zaszed³em do o. Tadinie78
go , s³ynnego karmelity, profesora teologii moralnej na uniwersytecie La Sapience, aby siê z nim po¿egnaæ, do Ferrucciego, przekazaæ mu moje ostatnie polecenia, do klasztoru Augustianów
z Santa Maria del Popolo, aby spotkaæ siê z przeorem, o którym
powiadomiono mnie, ¿e jest bardzo wartociowym cz³owiekiem.
Stamt¹d, id¹c alej¹ prowadz¹c¹ do piêknej promenady z MontePincio, dotar³em do o. Monteinarda, po¿egna³em siê tak¿e z dobrym opatem trapistów, który nie by³ zadowolony ze swego pobytu w Rzymie. Zakoñczy³em odwiedzinami u ambasadora, gdzie
zosta³em zaproszony na obiad.
29: Ambasador poprosi³ mnie do siebie; poszed³em tam dopiero po odbyciu wszystkich wizyt. Ponad pó³torej godziny rozmawia³
ze mn¹ w swoim gabinecie, by³em bardzo zadowolony z zasad, jakie przedstawi³, i ze wszystkiego, co by³ w stanie mi powiedzieæ.
By³o zimno i wilgotno i nie wiem, czy to w³anie temu, czy te¿
lekkiemu nadmiernemu zmêczeniu powinienem przypisaæ bardzo
mocny ból miêni w lewej ³ydce i takie os³abienie w tej czêci cia³a, ¿e prawie nie mogê siê poruszaæ. Jutro powinienem wyjechaæ;
wyjazd uda³o mi siê prze³o¿yæ a¿ do czwartku.
30: Mój ból zamiast ust¹piæ, zwiêkszy³ siê. Zmusi³em siê jednak i wyszed³em; ale mogê siê poruszaæ jedynie z bardzo wielk¹
trudnoci¹. Kiedy przyszed³em do markiza de Crozy, zaproponowano mi przeja¿d¿kê powozem; to æwiczenie nie przynios³o mi
78
W rêkopisie Taddini. Póniej Za³o¿yciel napisa³ na marginesie: mieræ kardyna³a, arcybiskupa Genui. Chodzi³o o Placido Tadiniego (1759-1847), mianowanego
w 1823 r. biskupem Biella, a arcybiskupem i kardyna³em Genui w 1832 roku.
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niczego dobrego, a kiedy chcia³em wróciæ, myla³em, ¿e nie dotrê
do siebie. Jeli tak dalej bêdzie, bêdê mia³ piêkn¹ podró¿, postanowi³em bowiem zakoñczyæ moj¹ podró¿ i na pewno wyjechaæ we
czwartek.
Dzi rano by³em u bpa Marchettiego poznaæ odpowied na
ostatni¹ probê, któr¹ za jego porednictwem przedstawi³em papie¿owi. Biskup Marchetti powiedzia³ mi, ¿e papie¿ nie tylko udzieli³
mi tego, o co go prosi³em, ale chcia³, aby to odby³o siê z ca³kowit¹
swobod¹: amplissime, a skoro jeli by³em spokojny, ¿e otrzymam
brewe, musiano tylko powiadomiæ o tym bpa Capacciniego. Prawd¹ jest wiêc, ¿e a¿ do ostatniej chwili Ojciec wiêty by³ przychylnie nastawiony do mojej sprawy.
1 maja: Miênie mojej ³ydki s¹ bardziej ni¿ kiedykolwiek
zaczerwienione i s³abe [s. 110]. Dzisiaj nie mog³em wyjæ i z wielkim trudem odprawi³em mszê wiêt¹. Ta niedyspozycja wygl¹da mi
na rwê kulszow¹. Jeli tak jest, muszê uzbroiæ siê w cierpliwoæ79.
79
Za³o¿yciel opuci³ Rzym 4 maja w dzieñ Wniebowst¹pienia. Ból nogi trwa³ tylko kilka dni. Zob. EO I, t. 7, s. 93-94.
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Wydatki podczas mojego pobytu w Rzymie80.

Przyjazd 26 listopada

franki

Na c³o . . . . . .
Dla kamerdynera . .
Dla tragarza
wieca . . . . . .
Wysy³ka listu . . .
Czekolada i papier .
Karta bezpieczeñstwa
Wysy³ka listu . . .
Jak wy¿ej . . . . .
Jak wy¿ej . . . . .
Jak wy¿ej . . . . .
Czekolada i papier .
Dla s³u¿¹cych kard. de
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3
.
1
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2
. 1,7
. 1,8

Grudzieñ
9, pranie . .
10, lustro . .
Znaczki, ró¿ne
17, pranie . .
Papier . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
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.

Tekst napisany na osobnej kartce sk³adaj¹cy siê z czterech stron. Na odwrocie
czwartej strony ojciec Tempier napisa³: Konto lub zestawienie jego wydatków poniesionych w Rzymie w czasie pobytu, jaki odby³ w 1825-26 roku. Szczególnie trudne do
odczytania s¹ skrócone tytu³y ksi¹¿ek.
80
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Wysy³ka listu z Marsylii . . . . . . . . . . . .

3

Gratyfikacja dla s³u¿¹cych bpa Caprano

. . . . . .

3

23, para butów . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

24, Gratyfikacja dla s³u¿¹cych bpa dIsoarda . . . . .

30

25, Znaczki . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
29, Wysy³ka listu . . . . . . . . . . . . . . .

1

30, Sprawunki i niewielkie koszty . . . . . . . . .

3

Op³ata za jedzenie u wiêtego Sylwestra . . . . . . 124
Op³ata za miejsce z Rzymu do Genui, gratyfikacje
Suma z miesi¹ca . . . . . . . . . . .

.

. 200

86,4 + 324

Styczeñ 1826
Gratyfikacje dla s³u¿¹cych ambasadora . . . . . . .

4

Wysy³ka listu

. . . . . . . . . . . . . . . .

5

Czekolada . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Wysy³ka listu

. . . . . . . . . . . . . . . .

2

Impostatura . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Jak wy¿ej i chleb do pieczêtowania . . . . . . . .

1

Dla ksiêdza z Bazyliki wiêtego Piotra . . . . . . . 0,5
Wysy³ka listu

. . . . . . . . . . . . . . . .

5

Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Op³ata za jedzenie u wiêtego Sylwestra . . . . . . 124
Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Popiersie papie¿a . . . . . . . . . . . . . . .

40

Skrzynka i opakowanie . . . . . . . . . . . . .

40

Tragarz itp. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Teologia Panzutiego . . . . . . . . . . . . . .

25

Suma z miesi¹ca . . . . . . . . . . . .

151 + 109
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21 stycznia 1826 r. od rzymskiego bankiera Cioraniego81 wyp³aci³em 100 rzymskich talarów
Za moje utrzymanie bêdê p³aci³, pocz¹wszy do 28 stycznia w³¹cznie
Luty
Czekolada . . . . . . . . . . . . . .
wieca . . . . . . . . . . . . . . .
Listy z Genui i Turynu . . . . . . . . .
Inne listy . . . . . . . . . . . . . .
Jak wy¿ej . . . . . . . . . . . . . .
Jak wy¿ej . . . . . . . . . . . . . .
Bielizna . . . . . . . . . . . . . .
Wysy³ka listu . . . . . . . . . . . .
Gratyfikacja dla s³u¿¹cych kard. Pediciniego .
Oprawa ksi¹¿ki . . . . . . . . . . . .
Wysy³ka dwóch listów . . . . . . . . .
Op³ata za jedzenie . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
6
.
1
.
8
.
4
.
5
.
5
.
4
.
3
.
3
.
2
.
4
. 128

[Suma z miesi¹ca] . . . . . . . . . . . . . . 173
Marzec
Moj¹ op³atê za jedzenie bêdê p³aci³, pocz¹wszy od 1 marca w³¹cznie
Zakup 3 panoram Bazyliki wiêtego Piotra
Zakup planu Rzymu . . . . . . . . .
Zakup dwóch egzemplarzy Via crucis . .
Zakup ró¿nych obrazków . . . . . . .
Wysy³ka listu . . . . . . . . . . .
81

Ciorani lub Civrani.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

30
44
50
10
2
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Oprawa ksi¹¿ki . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Impostatura . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Bolgeni, Fatti dommat . . . . . . . . . . . . .

15

Se i Gians[enisti] sian Giac . . . . . . . . . . .

6

Mozzi, Storia d . . . . . . . . . . . . . . .

15

P.VI, Sup nurisat . . . . . . . . . . . . . . .

8

Confutaz[ione] di due libelli . . . . . . . . . . .

12

Bielizna

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

W sekretariacie Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Dla sprawdzaj¹cego akta . . . . . . . . . . . .

10

Sermons du père Lejeune . . . . . . . . . . . .

12

Listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

W³osy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Wysy³ka listów . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Decreta authentica Sacra Rituum cong . . . . . . .

60

Dostarczenie liwek . . . . . . . . . . . . . .

8

Cataneo, Massime eterne . . . . . . . . . . . .

3

Listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Dzie³a Marchettiego

82

. . . . . . . . . . . . . 160

Anti Febronius . . . . . . . . . . . . . . . .
Togni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
6

Op³ata za jedzenie . . . . . . . . . . . . . . . 124
Suma z miesi¹ca . . . . . . . . . . . .

150 + 502

82
Najprawdopodobniej Critique de lhistoire ecclésiastiques Clauda Fleury, Besançon 1808. W oblackiej bibliotece przechowujemy jeden z tych domów, ex libris domu
z Aix.
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Kwiecieñ
Muratori, 24 v . . . . .
Barruel, 2 . . . . . . .
Bolgeni, Dellespiscopato, 5
Nova vitae de Pontef, 19 .
Dissertazione dello Stato, 2
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60
5
18
76
8

Moj¹ op³atê za jedzenie bêdê p³aci³, pocz¹wszy od 1 kwietnia
w³¹cznie
Wysy³ka listów z Nîmes . . . . .
Impostatura . . . . . . . . . .
Wysy³ka listów . . . . . . . . .
Ró¿añce i relikwiarze . . . . . .
Gratyfikacja dla s³u¿¹cych kard. Pacca
Listy . . . . . . . . . . . . .
Podró¿ do Tivoli . . . . . . . .
Ksi¹¿ki . . . . . . . . . . . .
Pranie . . . . . . . . . . . .
Impostatura . . . . . . . . . .
Zelowanie butów . . . . . . . .
Brewe zatwierdzaj¹ce . . . . . .
Op³ata za dyli¿ans . . . . . . .
Paszport na policji . . . . . . .
Rycina papie¿a . . . . . . . . .
Pranie . . . . . . . . . . . .
Gratyfikacja na kopule . . . . . .
Jak wy¿ej dla s³u¿¹cych z Sardynii .
[Suma]
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3
.
1
.
6
. 140
.
5
.
3
. 16
. 180
.
3
.
1
.
6
. 88
. 40
.
3
.
6
.
3
.
1
.
5

56 + 671

Suma wszystkich wydatków: 2222 franków, z czego 641 na
ksi¹¿ki zakupione w Rzymie

Plac Rotundy i Panteon. Za³o¿yciel zwiedzi³ to miejsce 10 stycznia 1826 r.:
Jestem zawstydzony, ¿e tak d³ugo zwleka³em, aby pójæ i podziwiaæ jej piêkno.
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Piazza Navona i koció³ pw. wiêtej Agnieszki.
Ojciec de Mazenod odwiedzi³ te miejsca i opisa³ 4 i 21 stycznia 1826 roku.
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B
Podró¿ do Rzymu
na prze³omie lipca i sierpnia 1845 roku
WPROWADZENIE
Dokument
Od 1837 do 1861 r. bp de Mazenod prowadzi³ dziennik. Na
podstawie starego spisu wiadomo, ¿e dziennik sk³ada³ siê z trzydziestu zeszytów, oko³o stu stron ka¿dy. W Archiwach Generalnych
przechowujemy tylko dziesiêæ tomów1. Dziesi¹ty i ostatni zeszyt
obejmuje okres od 10 kwietnia do jesieni 1845 roku. Tekst zajmuje
trzydzieci dwie pierwsze strony 76-kartkowego zeszytu, reszta
pozosta³a niezapisana.
Pierwsz¹ dat¹, jaka siê pojawia na 20 stronie, jest dzieñ 11 lipca — dzieñ wyjazdu do Rzymu. Nastêpnie mamy dwanacie innych stron bez daty (21-32), na których Za³o¿yciel przytacza kilka
szczegó³ów z czwartej podró¿y, jak¹ odby³ do Rzymu. Tê czêæ
dziennika w³anie publikujemy. Na podstawie kontekstu mo¿na
s¹dziæ, ¿e zosta³ on napisany jaki czas po powrocie do Marsylii2.
Czas trwania i motywy podró¿y
Dnia 11 lipca, w towarzystwie kanonika Jacquesa Jeancarda —
jednego ze swych wikariuszów generalnych — bp de Mazenod
opuci³ Marsyliê. Do Rzymu dotarli 14 lipca; z Rzymu wyjechali
1
Orygina³ w Archiwach Generalnych, ród³a Mazenod JM. Wed³ug wskazówek
pozostawionych przez o. Charlesa Tatina omi Dziennik (1826-1861) sk³ada³ siê
z 31 zeszytów (³¹cznie z tym z lat 1825-1826). Por. Inwentaryzacja archiwów Postulacji
przeprowadzona w latach 1926-1928 przez o. Augusta Estèvea, s. 15.
2
W ósmej linii opowiadania Za³o¿yciel ucili³, ¿e ten opis sporz¹dzi³ po powrocie. Wszystko wydaje siê napisane w tym samym czasie i niew¹tpliwie doæ szeroko po
12 wrzenia, poniewa¿ tekst koñczy siê listem genera³a jezuitów adresowanym do papie¿a nosz¹cym w³anie tê datê.
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8 sierpnia, do Marsylii powrócili 11 lub 12 sierpnia3. W miêdzyczasie, 16 lipca, pojecha³ do Albano, nastêpnie w Rzymie przebywa od 22 do 24 lipca i 7 sierpnia, w dzieñ lubu swej siostrzenicy4.
W rzeczywistoci bp de Mazenod uda³ siê do Rzymu pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo swej jedynej siostrzenicy, Césarie de Boisgelin,
z markizem Charles’em de Damas. Sporód piêciorga dzieci, jakie
urodzi³y siê w ma³¿eñstwie jego siostry Eugénie z Armandem-Natalem de Boiseglin, prze¿y³o tylko dwoje: Eugène (1821-1905)
i Césarie (1818-1909)5. Dnia 7 sierpnia polubi³a markiza Charlesa
de Damas6.
Charles de Damas by³ synem Rogera de Damas i Pauline de
Chastellux, dwóch rodzin, które de Mazenodowie poznali w Palermo7. Roger de Damas by³ na s³u¿bie króla Obojga Sycylii i sta³ siê
naczelnym inspektorem oddzia³ów z Neapolu. W 1814 r. polubi³
Pauline de Chastellux, jej brat César by³ przyjacielem Eugeniusza
w Palermo, o którym wspomina w swoim dzienniku z wygnania8.
Ma³¿eñstwo zawarto w kaplicy kard. Actona9. Charles Janvier
Eduard Acton (1803-1847), w wieku trzydziestu lat mianowany
3
Data powrotu jest trudna do ustalenia. Na podstawie listu Armanda Natala de
Boisgelina do pani de Mazenod z 27 lipca wszyscy (nowo¿eñcy, rodzina Boisgelin, bp
de Mazenod i Jeancard) 8 sierpnia zamierzaj¹ opuciæ Rzym, aby 9 sierpnia wsi¹æ na
statek do Civitavecchia i do Marsylii przybiæ 12 lub 13 sierpnia. A. Rey (dz. cyt., t. 2,
s. 215) napisa³, ¿e powrót nast¹pi³ 11 sierpnia, ale najprawdopodobniej dos³ownie potraktowa³ zdanie Za³o¿yciela, nosz¹ce datê 11 sierpnia, ale napisane po powrocie: podró¿, pobyt w Rzymie i powrót mniej wiêcej za miesi¹c. Jeli statek z Civitavecchia
wyp³yn¹³ 9 sierpnia, to do Marsylii móg³ zawin¹æ jednak 11 sierpnia.
4
List Armanda Natala de Boisgelina, Eugénie i Eugeniusza de Mazenod do pani
de Mazenod z 25-28 lipca. Orygina³, Archiwum Generalne, kolekcja Boisgelin.
5
Caroline zmar³a w 1828 r. w Pary¿u w wieku 13 lat, Nathalie w St Martin-des-Pallières w 1829 r. w wieku 19 lat, Louis, jezuicki nowicjusz zmar³ w wieku 26 lat
w Awinionie 24 marca 1842 roku.
6
Nie 16 lipca, jak b³êdnie wskazano w EO I, t. 16, s. 68. Z powodu braku pewnych dokumentów, które trzeba by³o odwie¿yæ (List Eugeniusza do swej matki z 18 lipca), lub zosta³ prze³o¿ony na 7 sierpnia. Zob. List Armanda Natala de Boisgelina, Eugénie i Eugeniusza de Mazenod do pani de Mazenod z 25-28 lipca. Orygina³, Archiwum
Generalne, kolekcja Boisgelin.
7
Zob. EO I, t. 16, s. 67, 68, 82 i 87 oraz J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 1,
s. 188-189, 204-207. Przechowujemy 18 listów napisanych przez biskupa de Mazenoda
do hrabiny Roger de Damas w latach 1845-1854. Orygina³: APR N-M-Damas.
8
Zob. EO I, t. 16, s. 68.
9
Zob. A. Rey, dz. cyt., t, 2, s. 214.
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kardyna³em, by³ synem Johna Francisa Actona (1737-1811), z pochodzenia Anglika, który by³ ministrem króla Neapolu i ulubieñcem królowej Marii Karoliny10.
Treæ oraz osobliwoci tych kilku stron
Dziennik rzymski dostarcza niewielu informacji o pobycie w tym
miecie. Za³o¿yciel nie mówi³, gdzie mieszka, a tak¿e w ogóle nie
wspomnia³ o lubie Césarie. Na jednej stronie opowiedzia³ o swej
audiencji u papie¿a oraz o kilku tematach rozmów. Nastêpnie wymieni³ dziesi¹tki spotkanych kardyna³ów, a na pocz¹tku czwartej
strony doda³: „w Rzymie mówiono jedynie o g³onej sprawie jezuitów”. Mowa o tym na omiu kolejnych stronach.
Sprawa jezuitów
W latach 1843-1848, pod koniec rz¹dów Ludwika Filipa, bp de
Mazenod bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w walkê o wolnoæ nauczania, a przede wszystkim drugoplanowo w obronê jezuitów, których zawsze darzy³ wielkim szacunkiem.
Po rewolucji lipcowej z 1830 r. rz¹d Ludwika Filipa zapowiedzia³ prawo o wolnoci nauczania, które choæby lekko rozluni³o
karby uniwersyteckiego monopolu wprowadzonego przez Napoleona. Przede wszystkim tej wolnoci domagali siê liberalni katolicy,
tacy jak Lamennais i Avenir, aby zapewniæ chrzecijañskie wychowanie dzieci.
W 1833 r. rz¹d to prawo wprowadzi³ do szkó³ podstawowych,
ale w ponadpodstawowych nic siê nie zmieni³o. W roku 1838 uniewa¿niono nawet maturê uczniów ni¿szych seminariów, poniewa¿ te
instytucje nie by³y poddane kontroli uniwersytetu.

John Francis Acton, przez pomy³kê nazwany Joseph wiele razy jest wymieniony
przez Leflona, dz. cyt., t. 2, s. 189-190, 214. Zob. tak¿e EO I, t. 16, s. 89. Kardyna³
Acton pracowa³ nad zbli¿eniem Stolicy Apostolskiej i Kocio³a z Anglii. Jego neapolitañskie pochodzenie t³umaczy kontakty z rodzin¹ de Damas.
10
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Wobec nalegania biskupów i katolików rz¹d w latach 1840,
1841 i 1844 ustanawia³ prawa odrzucane przez Koció³. W miêdzyczasie gorliwsi katolicy atakowali czêsto ateistyczne nauczanie
uniwersyteckie oraz jego monopol. Uniwersytet i jego antyklerykalni zwolennicy bronili siê, atakuj¹c. Podobnie jak w przesz³oci
atakowali jezuitów, ¿e byli inspiratorami biskupów, i prosili w³adze, aby zamkniêto ich domy. Biskup de Mazenod obieca³ wówczas, ¿e bêdzie ich broni³11.
Rz¹d zdawa³ siê uspokajaæ antykleryka³ów i powzi¹³ pewne
dzia³ania przeciwko Towarzystwu, poniewa¿ pod koniec 1843 r.
wys³a³ list do biskupów, prosz¹c o informacje o wspólnotach zakonnych mieszkaj¹cych na terenie diecezji. Biskup de Mazenod
odpowiedzia³ ministrowi kultu apologi¹ Towarzystwa, które szczególnie wziêto na celownik w okólniku12.
Groby przeciwko jezuitom, a nawet przeciwko niezatwierdzonym zgromadzeniom trwa³y a¿ do 1845 roku. Biskup Marsylii za
w³aciwe uzna³ interweniowaæ u nowego ministra sprawiedliwoci,
aby potwierdziæ, ¿e Towarzystwo nie zajmuje siê polityk¹. Dnia 29
kwietnia napisa³ miêdzy innymi: „Dzia³alnoæ jezuitów ogranicza
siê do sprowadzania dusz do Boga, do formowania dobrych chrzecijan bez niepokojenia kolorów ich sztandaru. Tê dzia³alnoæ wype³niali pod kierunkiem biskupów i w ca³kowitej zale¿noci od ich
wytycznych. Wszêdzie s¹ najbardziej pos³usznymi sporód naszych
ksiê¿y, dalecy od dominacji nad biskupami, jak miano odwagê siê
wyraziæ. W tym, co dotyczy mojej diecezji, mogê powiadczyæ, ¿e
nie tylko muszê pochwaliæ ich sposób postêpowania wobec mojego
urzêdu, ale poza tym wiem o wielkim dobru, jakie czyni¹ w Marsylii, które zjedna³o im wielu przyjació³ we wszystkich warstwach
i we wszystkich opiniach spo³ecznych”13.
Rz¹d nie odwa¿y³ siê zamkn¹æ domów jezuitów manu militari, ale chcia³ postaraæ siê — podobnie jak w 1828 r. — o interwencjê papie¿a. Papie¿ oficjalnie odpowiedzia³, ¿e jego obowi¹zkiem
by³o broniæ zakonników, jednak stara³ siê zrozumieæ genera³a jeZob. Dziennik, 4 czerwca 1843; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 158.
List do ministra sprawiedliwoci, 4 stycznia 1844. Marsylia, Archiwum arcybiskupie, Ksiêga listów administracyjnych, t. 4, nr 443.
13
List z 29 kwietnia 1845. Tam¿e, t. 5, nr 77 oraz dziennik, 18-20 czerwca 1845.
11

12
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zuitów, ¿e nale¿a³o ust¹piæ w kilku punktach, aby ocaliæ Towarzystwo we Francji, a nawet inne niezatwierdzone zgromadzenia. Na
mocy pos³uszeñstwa o. Roothaan zamkn¹³ najwiêksze domy w Pary¿u, Lyonie i Awinionie.
Biskup de Mazenod przebywa³ wówczas w Rzymie. Tu¿ przed
swoim wyjazdem napisa³ do papie¿a i poprosi³ go o nieuginanie siê
przed rz¹dem. To list z 8 lipca, w którym wspomina o audiencji
u Grzegorza XVI. Nastêpnie w dzienniku opowiedzia³ o wszystkich
perypetiach, które poprzedzi³y i towarzyszy³y decyzji genera³a jezuitów. Wszystkie informacje mia³ od swego przyjaciela bpa dIsoarda, który w ca³ej tej sprawie by³ ³¹cznikiem pomiêdzy kardyna³em
sekretarzem stanu Lambruschinim a panem Pellegrini Rossim, ambasadorem rz¹du francuskiego przy papie¿u. Biskup de Mazenod
i kan. Jeancard uczestniczyli nawet w sformu³owaniu noty sekretarza stanu do pana Rossiego.
W biografii bpa de Mazenoda kan. Leflon opublikowa³ strony
dziennika maj¹ce zwi¹zek z t¹ spraw¹ i napisa³: „Zapiski z jego
dziennika dostarczaj¹ tak wspania³ego uzupe³nienia do wszystkiego, co napisali historycy o tych tak mrocznych negocjacjach, które
w ca³oci nale¿y przytoczyæ”14.
W tej sprawie bp de Mazenod kolejny raz pokaza³ swój szacunek i przywi¹zanie do jezuitów, którymi zawsze siê interesowa³,
broni³ ich, sprowadzi³ do Marsylii, stawia³ oblatom za wzór, chocia¿ rzadko dawa³ im sposobnoæ do pracy z jezuitami, swoje Stowarzyszenie uwa¿aj¹c za „atom w porównaniu z Towarzystwem
Jezusowym”15.
Adresaci Dziennika  co wnosi ten dokument
Dnia 11 stycznia 1837 r., na wyrane naleganie o. Tempiera
bp de Mazenod zacz¹³ pisaæ swój dziennik, aby „zachowaæ wspoJ. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 212-216.
Zob. list de Mazenoda do o. Gautreleta, prowincja³a jezuitów z Lyonu przy okazji opuszczenia przez oblatów Wy¿szego Seminarium w Romans, 20 padziernika 1857,
w: EO I, t. 13, s. 216. Zob. Y. Beaudoin, Mgr de Mazenod et les Jésuites, w: Vie oblate
Life 51 (1992), s. 125-179.
14
15
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mnienia faktów i okolicznoci, które mog³yby zainteresowaæ jego
dzieci”16.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e tê czêæ dziennika i wszystkie pozosta³e napisa³, aby jego dzieci zachowa³y wspomnienie o tej podró¿y do Rzymu, o jego relacjach z papie¿em i wieloma kardyna³ami oraz o roli,
jak¹ odegra³ w obronie jezuitów.
Te strony, napisane po trzynastu latach bycia biskupem
i w szeædziesi¹tym trzecim roku ¿ycia podaj¹ nam kilka szczegó³ów o ¿yciu Eugeniusza, jego roli, jak¹ stara³ siê odegraæ jako biskup Marsylii, o z³o¿onych relacjach pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹
a Francj¹, o mi³oci, jak¹ bp de Mazenod ¿ywi³ do swej rodziny,
o czasie, jakiego nie obawia³ siê jej powiêcaæ. Wreszcie jawi siê
jako zawsze podobny do siebie ze sw¹ bezkompromisowoci¹ wobec rz¹du oraz surowymi s¹dami o m³odych dyplomatach spotkanych na statku albo jeszcze o kilku francuskich duchownych, których zachowania nie pochwala³ w zwi¹zku ze spraw¹ jezuitów.
Yvon Beaudoin OMI
16

A. Rey, dz. cyt, t. 2, s. 702.
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TEKST

10 lipca [s. 20]
Otrzyma³em mój paszport do Rzymu. Jutro wsi¹dê na statek
Sésostris…
11 lipca
Wyjazd do Rzymu na parowcu Sésostris, kapitanem jest Gerieu. Ta podró¿, przed któr¹ przyznajê, mam taki wstrêt, by³a spowodowana bardzo wyranie wypowiedzianym pragnieniem ca³ej
mojej rodziny. Nie wyobra¿ano sobie, aby kto inny ni¿ ja móg³
pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo mojej jedynej siostrzenicy. Przysta³em
na to tak s³uszne ¿yczenie i pod opiek¹ Boga i naszej dobrej Mère
wyruszam wraz z Jeancardem17.
Podró¿, pobyt w Rzymie i powrót dok³adnie za miesi¹c. Podczas wyp³yniêcia silny wiatr, przybycie do Livorno wieczorem 12.
Msza w katedrze o 1318. Grzecznie i z nietuzinkowymi honorami
zosta³em przyjêty przez ksiê¿y kanoników, sporód których dwóch
mi us³ugiwa³o, podczas gdy pozostali duchowni otaczali o³tarz. Po
powrocie do zakrystii mnie, mojemu wikariuszowi generalnemu
oraz kapitanowi, który uczestniczy³ we mszy, podano czekoladê.
Wyjazd za dwie godziny, bardzo piêkna pogoda w Civitavecchia,
gdzie dotarlimy doæ [s. 21] wczenie rano. Msza w Civitavecchia,
której nie zauwa¿y³ nikt oprócz zakrystianina. Na statku spotkanie
17
Jacques Jeancard (1799-1875) w latach 1821-1834 by³ oblatem, nastêpnie zosta³
wspó³pracownikiem bpa de Mazenoda w kurii biskupiej. W 1858 zosta³ mianowany biskupem pomocniczym Marsylii.
18
13 lipca z Livorno bp de Mazenod napisa³ do o. Tempiera: Nie mo¿emy jechaæ
do Pizy, nie zd¹¿ylibymy na odp³yniêcie statku. Cudownie znios³em podró¿, tê okolicznoæ zatai ojciec przed moj¹ matk¹ . 18 lipca napisa³ do swej matki: Podró¿ jest tak
³atwa, i¿ rzeczywicie ¿a³ujê, ¿e nie przyjecha³a ze mn¹!”.
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z pewnym panem de La Rozière, synem królobójcy Thuriota19. By³
to sekretarz ambasady francuskiego przedstawicielstwa w Rzymie,
którego pan Rossi20 wys³a³ do Pary¿a, aby zdaæ relacjê ze swych
negocjacji w Rzymie w zwi¹zku ze spraw¹ jezuitów. Ten pan de
La Rozière w swym nietakcie posun¹³ siê nie tylko do tego, aby
unikn¹æ rozmowy ze mn¹, ale do tego, ¿e przechodz¹c obok mnie,
nie pozdrowi³ mnie. Móg³bym nie wiedzieæ, kim jest, ale on nie
móg³ siê pomyliæ, poniewa¿ mia³em sutannê, a na mojej szyi by³
zawieszony pektora³. To prymitywne zachowanie do tego stopnia
oburzy³o wszystkich uczciwych panów, którzy razem z nami podró¿owali, ¿e ¿aden z nich nie chcia³ ani do niego podejæ, ani te¿
wypowiedzieæ jednego s³owa. By³ zmuszony rozmawiaæ z m³odym
policjantem zwi¹zanym z ambasad¹ Francji w Neapolu, którego nie
opuszcza³, a który w czasie podró¿y by³ tak samo bezczelny jak on.
Ten ladaco nazywa³ siê 21, a chocia¿ wygl¹da³, ¿e nie mia³ wiêcej
ni¿ dwadziecia lat, by³ udekorowany odznaczeniami, co wszystkich pasa¿erów, którzy byli udekorowani Legi¹ Honorow¹, doprowadzi³o do powziêcia decyzji, aby zdj¹æ odznaczenia, gdyby znaleli siê w obecnoci tego smarkacza22. Wszyscy ci panowie starali
siê mi nadskakiwaæ, chc¹c naprawiæ zniewagê tych dwóch dyplomatów, na których siê oburzyli. Moja postawa by³a taka, jaka powinna byæ. Kapitan, pan Gerieu, przekroczy³ granicê w³aciwego
zachowania siê.
Za siedem godzin z Civitavecchia uda³em siê do Rzymu, gdzie
dotar³em tego samego dnia, 14 lipca, o godzinie czwartej po po³udniu. Moja siostra, szwagier i moja siostrzenica byli w Albano23.

19
W rêkopisie: Turriot. Chodzi o Thuriota de la Rozièrea. Za królobójcê zosta³
uznany ka¿dy, kto g³osowa³ za skazaniem na mieræ króla Ludwika XVI, zgilotynowanego 21 stycznia 1793 roku.
20
Hrabia Pellegrini Rossi (1787-1848), polityk francuski o w³oskich korzeniach.
W 1845 r. minister Francis Guizot wys³a³ go w charakterze ambasadora do Rzymu, aby
zbadaæ kwestiê jezuitów. Do Rzymu przyby³ przed mierci¹ Grzegorza XVI. We wrzeniu 1848 r. Pius IX mianowa³ go swoim pierwszym ministrem. Zosta³ zamordowany
15 listopada.
21
Zostawione puste miejsce.
22
W oryginale s³owo: marmouset: m³ody mê¿czyzna lub nic nieznacz¹ca osoba.
23
Albano znajduje siê 25 km na po³udniowy wschód od Rzymu.

Podró¿ do Rzymu na prze³omie lipca i sierpnia 1845 roku

175

Mój siostrzeniec24 przyjecha³ do Rzymu, gdzie na mnie oczekiwa³,
podczas gdy ja przez jeden dzieñ odpoczywa³em. Wieczorem tego
dnia odwiedziny Joséphine de Coriolis25. Nazajutrz msza w kociele Najwiêtszej Trójcy ai Monti. Odwiedziny u kard. Fransoniego26.
Przyjacielskie przyjêcie u jego eminencji.
Podró¿ do Albano na spotkanie z moj¹ rodzin¹ i z pani¹ Damas; przebywali tam w celu unikniêcia rzymskiego skwaru, który
ja uzna³em za nie do zniesienia. Msza w kociele Karmelitów
w Albano. Szesnastego [s. 22] powrót do Rzymu.
Audiencja u papie¿a wyznaczona na ten sam dzieñ, na który
poproszono27. Ojciec wiêty powieci³ mi pó³torej godziny i okaza³ nadzwyczajn¹ mi³oæ a¿ to tego stopnia, ¿e serdecznie mnie
uciska³. Chcia³em g³ono odczytaæ list, który do niego napisa³em
w sprawie jezuitów28. Powiedzia³ mi to, co odpowiedzia³ innym
biskupom, którzy napisali do niego w tej samej sprawie, i zechcia³
zachowaæ mój list, który widocznie mu siê spodoba³, i w³o¿y³ go
do szuflady swego biurka.
Mówi¹c o sprawach dotycz¹cych Kocio³a we Francji, powiedzia³ mi, ¿e chcia³ przeczytaæ Dupina, Cousina, Quineta i Michele24

gelin.

Jego siostra, szwagier, markiz Armand-Natal i jego siostrzeniec Eugène de Bois-

25
Prze³o¿ona Sióstr Najwiêtszego Serca w kociele wiêtej Trójcy ai Monti
w Rzymie. Coriolisowie byli rodzin¹ parlamentarzystów z Aix. Pani de Coriolis by³a
spokrewniona z rodzin¹ de Boiseglin.
26
Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856) od 1834 a¿ do mierci prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. 18 listów bpa de Mazenoda do tego kardyna³a opublikowano w EO I, t. 5.
27
Nie mo¿na cile ustaliæ dnia audiencji u Grzegorza XVI: nale¿y wykluczyæ 16,
gdy¿ tego dnia od 8 rano do 5 wieczorem” Za³o¿yciel by³ w Albano. Zob. list Armanda-Natala de Boisgelina i Eugénie do pani de Mazenod z 25-28 lipca.
28
List z 8 lipca 1845. Orygina³ w: ASV: Epistulae latinae, posizioni e minute,
s.d. 1845, 102. W tym licie bp de Mazenod prosi³ papie¿a, aby nie szed³ na ustêpstwa
wobec rz¹du francuskiego, jak to mia³o miejsce w 1828 r. w zwi¹zku z zamkniêciem
domów jezuickich we Francji. Napisa³ miêdzy innymi: Ani biskupi, ani duchowieñstwo
nie daj¹ siê zastraszyæ. Wiedz¹, ¿e w³adza ich nieprzyjació³ jest ograniczona, ¿e pod³oæ
ich grób i ich norm pozbawia ich kredytu Równie¿ a¿ do dnia dzisiejszego nie tylko
nas wprawia siê w k³opot. W Rzymie chciano stworzyæ pozór, aby obawa wiêkszego
nieszczêcia dla religii nie sk³oni³a Waszej wi¹tobliwoci do pójcia na jakie ustêpstwa. Tak wiêc omielê siê powiedzieæ, ¿e w tym momencie te ustêpstwa by³yby bardziej szkodliwe”.
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ta29, to on mia³ fragmenty tych dzie³, tezy zosta³y potêpione i przekazano je do wiêtego Oficjum, aby wydaæ dekret30. Nie mog³em
oprzeæ siê i powiedzia³em mu, ¿e tym razem potêpienie bezporednio zosta³o wzbudzone przez Ducha wiêtego. Wówczas przekaza³
mi w³asnorêcznie napisane notatki, które bardzo ³atwo mog³em
odczytaæ, poniewa¿ przepisuj¹c je do dzie³, jakie czyta³, postara³
siê nie zrobiæ ¿adnego b³êdu w jêzyku francuskim. Przyznajê, ¿e
szczególnie by³em poruszony t¹ naprawdê papiesk¹ trosk¹ i nie
mog³em powstrzymaæ siê od dania wiadectwa o moim podziwie
dla papie¿a. By³em tym poruszony do g³êbi duszy. Poprosi³em Ojca
wiêtego równie¿ o zapoznanie siê z t¹ naprawdê godn¹ uwagi
okolicznoci¹ w historii tej¿e kontrowersji.
Nie bêdê powtarza³ wszystkiego, co powiedzia³ podczas tej
godnej zapamiêtania audiencji. Mam wiadomoæ, ¿e wype³ni³em
swój obowi¹zek jako biskup przebywaj¹cy w obecnoci G³owy
Kocio³a, który od pocz¹tku traktowa³ mnie jak brata, gdy¿ powstrzymywa³ mnie, abym przed nim klêcza³, w czasie audiencji
serdecznie mnie uciska³ i wyjawi³ mi swe pragnienie ponownie
mnie zobaczyæ, zanim opuszczê Rzym, powiedzia³em mu bowiem,
¿e przyby³em aby pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo mojej siostrzenicy
z markizem de Damas. Zanim wyszed³em, poprosi³em [s. 23] o pozwolenie przedstawienia mu ks. Jeancarda, którego ³askawie dopuci³ do uca³owania stóp, mówi¹c mu, ¿e w Rzymie nie potrzebowa³by innego przewodnika31 ni¿ tylko mnie. Ojciec wiêty jest
wzruszony spotkaniem z francuskim biskupem, z którym swobodnie mo¿e rozmawiaæ po w³osku.
Po pó³toragodzinnej audiencji ma siê pewnoæ, ¿e przechodz¹c
przez poczekalniê, z szacunkiem bêdzie siê pozdrawianym. Muszê

29
André-Marie Dupin (1783-1865), obroñca wolnoci gallikañskiego kocio³a,
przeciwko jezuitom i ultramontanistom; Victor Cousin (1792-1867), filozof i polityk,
w 1840 minister edukacji w rz¹dzie Thiersa; Edgar Guinet (1803-1875), filozof, historyk i polityk; Jules Michelet (1798-1874), historyk. Guinet i Michelet, jako profesorowie w Kolegium Francuskim, byli g³ównymi intelektualnymi mentorami wojuj¹cego antyklerykalizmu w czasach Ludwika Filipa.
30
Dzie³a ka¿dego z nich 8 sierpnia 1844 i 5 kwietnia 1845 r. zosta³y wpisane do
indeksu ksi¹g zakazanych.
31
W rêkopisie Cicéron zamiast cicerone.
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jednak powiedzieæ, ¿e bp Medici32, zwierzchnik papieskich apartamentów, nie zwleka³ z dowodami bycia bardzo mi³ym wobec
mnie.
Kolejno spotka³em siê z doæ du¿¹ grup¹ kardyna³ów: z Ostinim, prefektem Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników;
Castracane’em, wielkim penitencjarzem; Fransonim, prefektem
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary; Partizim, kardyna³em-wikariuszem; Mezzofantim, Oriolim Actonem, Lambruschinim i Bernettim33. Nie spotka³em wród nich kardyna³ów Macchiego i Bianchiego34. Spotka³em tak¿e kardyna³a Micarê35, dziekana wiêtego
kolegium. Niestety, nie by³o mojego wspania³ego przyjaciela kard.
Paccy36, na którego grobie modli³em siê w kociele Monticeli37,
gdzie jest pochowany, w oczekiwaniu a¿ wzniesie mu siê grobowiec. Wszyscy kardyna³owie byli wspaniali wobec mnie. Lambruschini by³ do tego stopnia mi³y, ¿e wspólnego naszego przyjaciela
wypyta³, czy by³em z niego zadowolony, a Orioli zdradzi³ sekret,
którego zawsze z zachwycaj¹c¹ wdziêcznoci¹ strzeg³em. Zna³em
pewnego francuskiego biskupa” — powiedzia³ Jeancard — „który
by³by naszym, to znaczy kardyna³em, gdyby ¿y³ papie¿ Leon XII.
Chocia¿ wówczas by³em skromnym zakonnikiem, bardzo daleko
od G³owy Kocio³a, papie¿ jednak okaza³ mi wiele wzglêdów
i zwierzy³ mi siê, ¿e jego zamiarem by³o zatrzymanie ówczesnego
ks. de Mazenoda, aby go skierowaæ na drogê do godnoci kardynalskiej38.

32
Biskup Lawinio deMedici Spada, w tym czasie zwierzchnik papieskich apartamentów i dowódca wojsk papieskich.
33
Pietro Ostii († 1848), Castro Castracane degli Antelmini († 1852), Constantino
Patrizi Naro († 1876), Giuseppe Mezzofanti († 1849), Antonio Francesco Orioli († 1852),
Charles Acton († 1847), Luigi Lamruschini († 1854) i Tommaso Bernetti († 1852).
34
Vincenzo Macchi († 1860), Ambrosio Biamchi († 1856).
35
Luigi Micara († 1877). Za³o¿yciel przebywa³ w Rzymie, gdy w 1826 r. bp Micara zosta³ mianowany kardyna³em.
36
Bartolomeo Pacca († 1844), z którym o. de Mazenod czêsto spotyka³ siê w latach 1825-1826, wówczas by³ prefektem Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników.
37
Santa Maria in Monticeli, koció³ s¹siaduj¹cy ze wi¹tyni¹ San Salvatore in
Onda, dwa kroku od via Arenula.
38
Biskup Jeancard wspomina o tym fakcie w Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, Tours 1872, s. 262-264.
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W tym czasie, gdy przyby³em do Rzymu zatwierdziæ nasze
Zgromadzenie, by³em bardzo daleki o czym takim myleæ. Wspania³e nastawienie papie¿a Leona XII u³atwi³o proces zatwierdzenia,
o co gorliwie zabiega³em, a który a¿ dot¹d wszystkim innym odmawia³ [s. 24].
Wszystkie te wizyty s³usznie zosta³y mi wynagrodzone.
W ostatnim dniu spodziewa³em siê, ¿e ze swej strony je powtórzê, z wyj¹tkiem kilku kardyna³ów, z którymi wielokrotnie siê
spotka³em, przede wszystkim z sekretarzem stanu, z kard. Lambruschinim, z kardyna³em-wikariuszem, z kardyna³ami Bernettim
i Antonem. Ten ostatni, znany mnie i od mojego dzieciñstwa39
mojej rodzinie zaprosi³ mnie na obiad, czego inni kardyna³owie
nie maj¹ w zwyczaju czyniæ. Niegdy to kard. Pacca czyni³ dla
mnie honory gospodarza domu.
W Rzymie mówiono jedynie o powa¿nej kwestii jezuitów. Gdy
przyjecha³em, by³a ju¿ bardzo zaawansowana. Wówczas wys³ano
ju¿ depesze pana Rossiego. Ale czy¿by poprzestano na s³usznoci,
¿e minister Guizot zniekszta³ci³ je w swej przemowie w parlamencie? Nie zdecydowa³bym siê na to. Jedno jest pewne, ¿e w tej okolicznoci bezczelnie k³amano. Papie¿ rzeczywicie mi powiedzia³,
¿e odpowiedzia³ na usilne proby ministra z Francji, ¿e jego obowi¹zkiem jest umacniaæ i popieraæ w Kociele wszystkie zgromadzenia zakonne oraz ¿e w konsekwencji nie móg³, non posso,
w ¿aden sposób przy³o¿yæ rêki do niszcz¹cych zamiarów francuskiego rz¹du. Skoro taka by³a jego decyzja, tym samym w tej materii nie wyda³by ¿adnego polecenia ani wskazówki genera³owi
jezuitów, który mia³ ca³kowit¹ wolnoæ w wydaniu takiego postanowienia, gdyby uzna³ to za s³uszne dla swego zakonu. Oto, na co
zwraca siê uwagê na pocz¹tku tych negocjacji. Spo³eczeñstwo we
Francji, a tak¿e w Rzymie wiele plotkowa³o o tej kwestii, i jak to
zawsze ma miejsce, wypowiedziano wiele k³amstw, poniewa¿ nie
wiedziano o tajemnicy s³u¿bowej sprawy. Mog³em doskonale poznaæ wszystkie szczegó³y.
39
Charles Anton urodzi³ siê 6 marca 1803 w Neapolu. Jego ojciec od wiosny 1804 r.
do swej mierci w 1881 r. mieszka³ w Palermo. W latach 1811-1823 Charles studiowa³
w Anglii. W Palermo móg³ go spotkaæ ojciec Eugeniusza i jego bracia, ale nie Eugeniusz.
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Oto ca³kowita prawda. Pan Rossi [s. 25], wys³any do Stolicy
wiêtej w celu wycofania jezuitów z Francji, aby spe³niæ wymagania rzekomej opinii i rz¹dowi oszczêdziæ nieprzyjemnoci, i zabraæ
siê do wprowadzenia rzekomych praw, które mo¿na by³oby mu
przypisaæ, najpierw zosta³ doæ le przyjêty, kardyna³ sekretarz stanu uda³ siê do swojej diecezji, aby uczestniczyæ w synodzie, i w ten
sposób uchyli³ siê od zabiegów dyplomatycznych. Tamten uda³ siê
bezporednio do papie¿a, który odmówi³ wys³uchania go w tej
kwestii i odes³a³ do swego ministra. Pan Rossi naciska³, korzystaj¹c
z okazji, ¿e ministra nie by³o. Papie¿ odpowiedzia³ mu, ¿e w sekretariacie stanu zawsze by³ kto, kto zastêpowa³ nieobecnego ministra, do którego powinien siê zwróciæ. Odprawiony w ten sposób
pan Rossi nie ukrywa³ swego niezadowolenia. Wzburzony postanowi³ pokazaæ siê tym, którzy go atakowali. Wszyscy nie ustêpowali, ale niektórzy francuscy ksiê¿a, bezapelacyjnie mieszni
w swych ¿¹daniach, bardzo siê oburzyli i postanowili wszêdzie rozpowszechniaæ ich obawy, aby sobie dodaæ powagi. W tej sprawie,
na oczach wszystkich, zachowali siê bardzo niegodnie. Ci, którzy
siê wyró¿niali, to przede wszystkim bp de Falloux, bp de Brimaud,
ksi¹dz proboszcz La Croix, ksi¹dz proboszcz Bonnechose40 oraz
kilku ksiê¿y od wiêtego Ludwika i dobry o. Vaures41, francuski
penitencjarz w Bazylice wiêtego Piotra.

40
Ci duchowni bez w¹tpienia byli urzêdnikami kurii rzymskiej, ale w encyklopediach nie znajdujemy ich nazwisk, zw³aszcza nazwiska G. Moroni, Dizonario di erudizione storico-eclesiastico, Venezia 1840-1861, t. 103 lub w Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1948-1954, t. 12. Znamy jednak ks. Henri-Marie-Gaston de Bonnechosea
(1800-1883), wówczas rektora kocio³a wiêtego Ludwika Francuskiego, który póniej
zosta³ biskupem Carcassonne, Evry i arcybiskupem Rouen. W 1863 r. zosta³ mianowany
kardyna³em i senatorem. Biskup Falloux (1807-1854), w 1877 mianowany kardyna³em,
by³ najstarszym bratem hrabiego de Falloux, polityka i zwolennika wolnoci nauczania
we Francji.
41
W rêkopisie Vaure. Chodzi³o o o. François Vaures OFM Conv.
42
Biskup de Mazenod te szczegó³y zaczerpn¹³ od ks. Louisa Joachima dIsoarda
Vauvenarguesa, wówczas audytora Roty, który zmar³ w 1847 r. (zob. Dario di Roma,
nr 48, 1847). Ten ksi¹dz by³ bratankiem (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 213) bpa d’Isoarda,
którego o. de Mazenod tak czêsto wymienia w swoim Dzienniku rzymskim z lat 1825-1826. To ks. dIsoard by³ ³¹cznikiem pomiêdzy rodzin¹ Damas i bpem de Mazenodem
(wobec rodziny de Boisgelin) w pertraktacjach w zwi¹zku ze lubem Cesarie. Zob. list
bpa de Mazenoda do matki z 23 marca 1845 roku.
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Pan Rossi poszed³ na ca³oæ. W tym, co mówi, jest tylko pewnego rodzaju ekstrawagancja. Którego dnia zapomnia³ siê przed
ks. d’Isoardem42, o którym wiedzia³, ¿e jest w dobrych relacjach
z kard. Lambruschinim, i posun¹³ siê a¿ do obraliwych przypuszczeñ. Wed³ug niego nie by³o mowy o rz¹dzeniu Kocio³em, wszystkim rz¹dzili jezuici, a papie¿ i wiête kolegium byli od nich zale¿ni. Wyrzucano by sobie, ¿e siê z niego kpi, wchodzi³ na mównicê,
aby we [s. 26] Francji donieæ o podobnej potwornoci. To doprowadzi³oby do schizmy. Nie wiadomo, z kim mieli do czynienia, oni
na to zwracali uwagê, wprowadzono by rewolucjê, z której by siê
nie wypl¹tali. Mówi¹c o tym, gestykulowa³, podskakiwa³ na swoim fotelu, w wielkim popiechu wstawa³, do tego stopnia zbli¿a³
siê do swego rozmówcy, ¿e swoim nosem dotyka³ jego twarzy.
Wszystkie te uniesienia oczywicie by³y tylko gr¹, a jego groby
zosta³y do³¹czone bez w¹tpienia w nadziei, ¿eby ich przeraziæ.
Pan Rossi zakoñczy³ z³o¿eniem ultimatum, o którym dowiedziano siê w chwili powrotu kardyna³a ze swej diecezji. Papie¿
zwo³a³ posiedzenie kardyna³ów, decyzja, jak¹ podjêto, by³a taka, i¿
papie¿ og³osi³ — to znaczy nie musia³ dawaæ polecenia ani rady
jezuitom — ¿e jego obowi¹zkiem by³o popieraæ ich, a tak¿e inne
zakony i zgromadzenia zakonne, ¿e powo³a³ siê na to, co w swej
m¹droci za s³uszne do zrobienia uzna³ genera³ jezuitów. Ojciec
Roothaan43 zosta³ poinformowany przez us³u¿nych francuskich
ksiê¿y, którzy zechcieli zainteresowaæ siê t¹ spraw¹, o gniewie
i grobach pana Rossiego, i zupe³nie go to nie wzruszy³o. Nie móg³
równie¿ pozostaæ obojêtny na wizytacjê, jak¹ przeprowadzi³o
dwóch kardyna³ów wys³anych do niego przez papie¿a na zakoñczenie kongregacji, jaka odby³a siê jego obecnoci. Byli to kardyna³owie Patrizi, wikariusz Jego wi¹tobliwoci, oraz Acton, zdeklarowany przyjaciel jezuitów. Zostali wys³ani do niego przez papie¿a
w charakterze legatów. Te eminencje, powtarzaj¹c, ¿e najwy¿szy
pasterz nie chcia³ wydawaæ poleceñ ani wskazówek, z pewnego
rodzaju gwa³townoci¹ ukazuj¹ ojcu genera³owi zagro¿enie dla
43
Jean Philippe Roothaan, urodzi³ siê w 1785 r. w Amsterdamie, zmar³ w Rzymie
w 1853 roku. Od 1829 r. a¿ do mierci by³ genera³em jezuitów. W chwili rewolucji rzymskiej z 1848 r. schroni³ siê w Marsylii. Rozpoczêto jego proces kanonizacyjny.

Podró¿ do Rzymu na prze³omie lipca i sierpnia 1845 roku

181

pozycji Towarzystwa we Francji, to wszystko, czego nale¿a³o siê
obawiaæ z uporczywym sprzeciwem, ¿e w przypadku braku porozumienia na wielk¹ skalê na szwank nara¿ono by nie tylko jezuitów, ale i wszystkie inne zgromadzenia toczy³yby walkê a¿ do
ostatniej kropli krwi, a po zastanowieniu siê, vide et considera,
powiedziano ojcu genera³owi, ¿e Ojciec wiêty jeszcze tego samego wieczoru oczekiwa³ na odpowied. Na pocz¹tku ojciec genera³
utrzymywa³, ¿e bêd¹c na miejscu, dla niego w³aciwe by³oby poznanie odczuæ jezuitów we Francji, wtedy by³by w stanie lepiej go
poinstruowaæ. Tê propozycjê odrzucono jako zbyt odleg³¹. Przynajmniej konieczne by³o poznanie odczuæ tych, których bo¿a opatrznoæ da³a mu jako radê. O wczesnej porze, papie¿ bowiem przed
10 powinien wiedzieæ, jak¹ decyzjê mia³ podj¹æ.
Warunek tej ambasady jest tajemnic¹, której delikatnoæ o. Roothaana i jego oddanie Stolicy Apostolskiej skrupulatnie pozwoli³a
mu zachowaæ. Nie s¹dzi³em, ¿e zgodzi³ siê pozwoliæ, by na nim
spoczywa³a odpowiedzialnoæ za postanowienie, jakie mu zarzuca
kilku przeczulonych z Francji. Có¿ mia³ zrobiæ ten biedny genera³
po zdobyciu wiedzy czy te¿ woli papie¿a? Musia³ tylko siê zgodziæ, niezale¿nie od jego sposobu mylenia. Rzeczywicie tak
post¹pi³ z szacunku dla G³owy Kocio³a i nie bra³ na siebie odpowiedzialnoci, jaka mu grozi³a. Zgodzi³ siê zatem podzieliæ domy
z Pary¿a, Lyonu i Awinionu i ograniczyæ liczbê nowicjuszów we
Francji. To wszystko, na co wyrazi³ zgodê. Kardyna³ Lambruschini
powiadomi³ pana Rossiego, który przygotowa³ sw¹ depeszê do Pary¿a. Nie potrafiê sobie wyobraziæ, na jakiej podstawie kardyna³
zezwoli³ na zamkniêcie kocio³ów jezuitów. Prawd¹ jest, i¿ powiedziano, ¿e mo¿na do nich wchodziæ przez dom, jakkolwiek by siê
sta³o, nie by³o dnia, aby kardyna³ nie by³ tym zak³opotany. O 9 wieczorem wezwa³ ksiêdza proboszcza d’Isoarda (ten fakt nikomu nie
jest znany, przytaczam go tylko tutaj, aby potwierdziæ prawdê historyczn¹ tej wa¿nej sprawy). Ksi¹dz zasta³ kardyna³a w stanie rozpaczy. Opanowa³y mnie wyrzuty sumienia — powiedzia³ — ¿e z
depeszy pana Rossiego, gdy mu j¹ odczytano, nie usuniêto fragmentu, w którym zdawa³ siê wyra¿aæ zgodê na zamkniêcie kocio³ów jezuitów. Tak nie mo¿e byæ, sk¹din¹d by³aby to uzurpacja praw
biskupów. Mój przyjacielu, proszê natychmiast udaæ siê do pana
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Rossiego i w moim imieniu powiedzieæ mu, ¿e absolutnie ¿¹dam
usuniêcia tego twierdzenia z depeszy, poniewa¿ nie mo¿na zgodziæ
siê na to, z czym wyst¹pi³. Ksi¹dz nie da³ siê prosiæ dwa razy
i popiesznie uda³ siê do ambasady Francji, sk¹d najpierw go wyrzucono; on jednak nalega³, aby wejæ, i by³a prawie jedenasta, jak
wpuszczono go do biura pana Rossiego, który zajmowa³ siê zaklejaniem swych depesz. Wyjani³ ministrowi powód swej wizyty. Ten
wpad³ w sza³, co zdarza³o mu siê doæ czêsto w relacjach z ksiêdzem. Oto moja depesza ukoñczona — powiedzia³ — w³anie j¹
zaklei³em, nie trzeba ju¿ wiêcej do tego powracaæ. Wobec bardzo
niemi³ych s³ów, których ksi¹dz wys³ucha³ z zimn¹ krwi¹, aby rzeczywicie powtórzyæ, ¿e koniecznie powinien usun¹æ ten fragment,
ksi¹dz kardyna³ sekretarz stanu postanowi³ go potêpiæ na forum
Europy. Si³¹ zmusi³ go do tego. Minister zatem z wciek³oci¹
wzi¹³ pióro i na oczach ksiêdza usun¹³ fragment zawieraj¹cy zgubn¹ niespodziankê. A zatem — powiedzia³ minister — nie tak bêdzie, ale widzi ksi¹dz, ¿e na nowo muszê sporz¹dziæ depeszê, i na
te s³owa poci¹gn¹³ za sznurek dzwonka, aby przywo³aæ swego
syna, który mia³ j¹ przepisaæ. Zadowolony ksi¹dz z popiechem
wróci³ na Kwiryna³, aby o wszystkim poinformowaæ kardyna³a,
który z chorobliw¹ niecierpliwoci¹ na niego czeka³.
Oto pewnik, który znam z ust samego ksiêdza proboszcza
d’Isoarda, mojego przyjaciela, który na bie¿¹co powiadomi³ mnie
o wszystkich jego negocjacjach. To nie pierwszy raz, gdy by³ zaanga¿owany [s. 29] w tê zawi³¹ sprawê, cieszy³ siê bowiem ca³kowitym zaufaniem kard. Lambruschiniego, a nie tych biednych osobistoci, które chcia³y w Rzymie podkreliæ sw¹ wartoæ, a które
dla wszystkich sta³y siê pomiewiskiem.
Trzeba to powiedzieæ, ¿e chc¹c zbytnio mataczyæ w sprawach,
niekiedy wpada siê w wielkie k³opoty. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e
chcia³ dzia³aæ podstêpnie i da³ siê zaskoczyæ. Panu Rossiemu nale¿a³o bardziej zdecydowanie odpowiedzieæ, poniewa¿ g³ono mówi³
to, czego nie móg³ i nie powinien czyniæ. ¯adnej w¹tpliwoci, ¿e
depesze tego dyplomaty nie zosta³y przeczytane kardyna³owi sekretarzowi stanu. A zatem dlaczego (niezale¿nie od tego, ¿e wymaga³, aby je skróciæ, po tym jak up³yn¹³ ca³y dzieñ) postanowi³ przemyciæ pewne w¹tpliwe wyra¿enia, na których mo¿na by³o oprzeæ
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siê w Pary¿u, by wyolbrzymiæ rzekome ustêpstwa, na jakie poszed³
papie¿? Próbowa³em wierzyæ, ¿e tak samo, jak pozwolono na zamkniêcie kocio³ów, tak samo mo¿na by³o nie zwróciæ uwagi na
to, co ma zwi¹zek z domami i z tymi, którzy jeszcze mogliby
w nich mieszkaæ.
Mniejsza z tym, wszechmocny pan minister ow³adniêty wielkim uczuciem wdziêcznoci, ¿e mo¿e byæ poinstruowany w Pary¿u,
uwa¿a³, ¿e dokonuje cudów, kieruj¹c wspania³y list dziêkczynny do
kardyna³a sekretarza stanu, w którym wychwala³ niesamowit¹ m¹droæ Jego wi¹tobliwoci itd. Odpowied nie by³a taka, jakiej
móg³ spodziewaæ siê pan minister. Papie¿ poczu³ siê dotkniêty
sprytnymi pochwa³ami, szczególnie ¿e wypowiedzia³ siê na temat
tego, czego nie chcia³ zrobiæ, nota by³a przesi¹kniêta tym odczuciem, a jej s³owa by³y tak stanowcze, ¿e minister wciek³ siê do
bia³oci. Sekretarza ambasady odes³a³ do ksiêdza proboszcza dIsoarda. Ten uda³ siê do pana Rossiego, który w jego obecnoci wpad³
w okropny gniew. Zagrozi³, ¿e opuci Rzym, jeli kardyna³ sekretarz stanu nie wycofa tej noty, któr¹ uzna³ za niesprawiedliw¹.
Trzeba by³o go uspokoiæ i zezwoliæ udaæ siê do kardyna³a, aby
przedstawiæ mu stan rzeczy. To w³anie zrobi³ ks. d’Isoard, który
nie móg³ ukryæ, ¿e [s. 30] nota zawiera³a zbyt mocne wyra¿enia.
Jego eminencjê uzna³ za sk³onnego, aby j¹ poprawiæ, zosta³ nawet
zobowi¹zany przez ksiêdza kardyna³a do zredagowania innej.
Ksi¹dz dIsoard nie chcia³ braæ na siebie tej odpowiedzialnoci
i tego samego wieczora przyszed³ mnie poinformowaæ o ca³ej sprawie. Nazajutrz powinienem wyjechaæ do Albano44. Przed udaniem
siê na spoczynek z Jeancardem zredagowalimy stosowne i wznios³e zdanie, które ratowa³o honor Stolicy wiêtej w tym wstecznym
kroku; o czwartej rano zanios³em j¹ do ksiêdza, który ju¿ wsta³,
i uda³em siê do Albano, gdzie na mnie czekano. Wydaje siê, ¿e
w tej chwili sprawy zosta³y z³agodzone, ale rz¹d francuski wcale
nie zamierza³ ust¹piæ. Nie wiedzia³em, czy trybuna³ w Rzymie usi³owa³ jeszcze bardziej ustêpowaæ, ale wiem, ¿e miesi¹c póniej oj44
To musia³o wydarzyæ siê 6 sierpnia, w przeddzieñ lubu Cesarie. Póniej Za³o¿yciel mówi³, ¿e miesi¹c póniej genera³ jezuitów napisa³ do papie¿a. List nosi datê
12 wrzenia.
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ciec genera³ jezuitów uwa¿a³, i¿ do samego papie¿a musi skierowaæ bardzo stanowczy list, który przytaczam w tym miejscu jako
interesuj¹ce ród³o w tej tak delikatnej sprawie.
Proba skierowana 12 wrzenia przez najprzewielebniejszego
ojca genera³a do Jego wi¹tobliwoci45: „Ojcze wiêty. Niech z prostot¹ i ca³kowit¹ synowsk¹ ufnoci¹ wolno mi bêdzie z³o¿yæ u stóp
Waszej wi¹tobliwoci wyrazy moich uczuæ i mych myli na temat smutnej sytuacji, w jakiej we Francji znajduje siê Towarzystwo, którego bo¿a opatrznoæ ustanowi³a mnie prze³o¿onym. Czujê siê w obowi¹zku wyt³umaczyæ siê z najwiêksz¹ szczeroci¹
i ukazaæ sprawy tak, jak je postrzegam.
We Francji partia niegodziwoci i utworzony przez ni¹ rz¹d
podejmuj¹ wszelkie wysi³ki, aby w tym królestwie zniszczyæ Towarzystwo Jezusowe. Ale wykonanie tych przesadnych norm wobec umowy, która przewiduje wolnoæ kultu, oraz w spo³eczeñstwie, w którym ogromna wiêkszoæ wyznaje wiarê katolick¹,
ukazuje trudnoci, które rz¹d dostrzega i uznaje. Pomyla³ wiêc o
dokonaniu sprytnego zabiegu, by na Stolicê wiêt¹ uda³o siê zrzuciæ ca³¹ pod³oæ tego przeladowania, co te¿ by³o celem misji pana
Rossiego w Rzymie. Wasza wi¹tobliwoæ z apostolsk¹ gorliwoci¹ odrzuci³a probê, jaka zosta³a z³o¿ona, aby wykorzystaæ swój
autorytet do skasowania we Francji Towarzystwa, ale w tym samym czasie Wasza wi¹tobliwoæ uzna³a, ¿e pewne rodki ostro¿noci, pewne ustêpstwa poczynione przez genera³a mog³yby uciszyæ burzê. Aluzje Waszej wi¹tobliwoci w tej materii zosta³y
przeze mnie przyjête, moim obowi¹zkiem by³o bowiem post¹piæ
w ten sposób. Wasza wi¹tobliwoæ wie o tym. Mam przed sob¹
napisane przeze mnie listy, które Wasza wi¹tobliwoæ raczy³ zaakceptowaæ, zapewniaj¹c mnie, ¿e Wasza wi¹tobliwoæ by³ z nich
zadowolony, oraz z dobroci¹ uznaj¹c, ¿e listy nakazywa³y wystarczaj¹ce ustêpstwa.
Od tego czasu wszystko by³o czynione w moim imieniu, wobec ludzi wzi¹³em na siebie wszelk¹ odpowiedzialnoæ za podjête

45
Biskup de Mazenod by³ szczêliwy, przepisuj¹c ten list, poniewa¿ o. Roothaan
podziela³ opiniê, której zawsze broni³: nigdy nie nale¿y iæ na ustêpstwa.
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decyzje. Starannie zabiega³em, aby nie powiedzieæ najmniejszego
s³owa, które mog³oby skompromitowaæ Stolicê wiêt¹. Wydane
polecenia przedstawia³em jako rezultat moich osobistych przekonañ. Ale jaki jest owoc tej uleg³oci we Francji? Dobrzy wpadli
w konsternacjê i g³êbokie upokorzenie, s³abi byli zgorszeni, niegodziwcy triumfowali, nasi przyjaciele, nasi protektorzy, nasi obroñcy byli zrozpaczeni; zapewnili, ¿e te ustêpstwa by³yby dla nas bardziej zgubne, ni¿ mog³aby nimi byæ wszelka gwa³townoæ rz¹du,
oraz ¿e odmawiali bronienia tych, którzy rezygnowali z w³asnej
obrony.
Tymczasem rz¹d bardzo jasno og³osi³, ¿e misja pana Rossiego
przynios³a wszystko, czego oczekiwano od Stolicy wiêtej, ¿e minister ju¿ nic wiêcej nie musia³ nam wyjaniaæ, ¿e genera³ jezuitów
zosta³ zobowi¹zany do wykonania, a gdyby nie wykona³ wszystkiego, o co zosta³ poproszony, do Rzymu z³o¿ono by odwo³anie,
aby go zmusiæ, itd.
Ojcze wiêty, wszystko to, co przyrzek³em, w wiêkszoci zosta³o wykonane, a niebawem zostanie wykonane w pe³ni. W tym
miejscu oczywicie nie powiem o wszystkim, ile nas to kosztowa³o, jakie wewnêtrzne przykroci przynios³o, jakie krzywdy wyrz¹dzi³o naszym ksiê¿om oraz dzie³om podjêtym dla zbawienia dusz,
które nale¿a³o przerwaæ lub porzuciæ. Nie wspomnê oczywicie
o tym, co przy tej okazji powiedziano o mojej skromnej osobie.
Bardziej dotyka mnie to, ¿e wiadomoci podane przez rz¹d francuski w ogóle nie zosta³y zdementowane, ca³e odium w koñcu zrzucono na Stolicê wiêt¹, w której imieniu, jak siê mówi, negocjacje
z panem Rossim prowadzi³ kardyna³ sekretarz stanu. Ale w tej
chwili na to wszystko nie widzê ¿adnego lekarstwa.
Moja pokorna proba ma na wzglêdzie przede wszystkim przysz³oæ. Rz¹d zg³asza ¿¹dania bardzo wykraczaj¹ce poza poczynione ustêpstwa. Jego komisarze bêd¹ nachodziæ nawet te nasze rezydencje zamieszkane jedynie przez piêciu lub szeciu ojców,
a niektórzy sporód nich pracuj¹cy w oddali, g³osz¹cy misje lub rekolekcje w innych diecezjach prawie zawsze s¹ poza domem.
Ojcze wiêty, kiedy tych zakonników pouczy³em, aby podporz¹dkowali siê przyjêtym normom, obawiali siê — zobaczywszy
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siebie a¿ nadto oswojonych i utwierdzonych w swych obawach
w obliczu wiadomoci og³oszonych przez rz¹d — i napisali do
mnie, aby przynajmniej zapytaæ, czy poczynione ustêpstwa by³y
nec plus ultra, a ja, bazuj¹c na obietnicach, jakie z³o¿y³ mi najprzewielebniejszy kardyna³ Lambruschini, a tak¿e na przychylnoci
i dobroci Waszej wi¹tobliwoci, odpisa³em im w taki sposób, aby
ich uspokoiæ w tym wzglêdzie. Prawd¹ jest, ¿e nie tylko na przysz³oæ zobowi¹zuje mnie ta obietnica, ale ponadto obowi¹zek mojego urzêdu. Prawd¹ jest, ¿e w³adza genera³a Towarzystwa jest
wielka, ale jest ograniczona przez konstytucje zakonu, które w formalny sposób zabraniaj¹ mu rozwi¹zywania jedynego domu, a niew¹tpliwie jeszcze bardziej ca³ej prowincji.
Mam odwagê zatem bardzo pokornie prosiæ Wasz¹ wi¹tobliwoæ o niewymaganie ode mnie ¿adnych innych ustêpstw ni¿ te,
które zosta³y poczynione, a w przypadku, gdy Wasza wi¹tobliwoæ uzna³aby za s³uszne poprosiæ o inne, proszê mi to obwieciæ
jako formalny nakaz po to, abym móg³ powiedzieæ, ¿e dzia³am
z upowa¿nienia Najwy¿szego Pasterza. Jestemy dzieæmi pos³uszeñstwa, wszystko, co Wasza wi¹tobliwoæ rozporz¹dzi, dok³adnie zostanie wykonane. Gdybym w tej kwestii móg³ wypowiedzieæ
swoj¹ myl, to powiedzia³bym, ¿e lepiej by³oby ju¿ pozwoliæ naszym ojcom z Francji walczyæ z rz¹dem tak, jak bêd¹ potrafili robiæ. Otrzymaj¹ potê¿ne wsparcie. Niew¹tpliwie bêd¹ mogli polec
w boju, ale na drodze ustêpstw ich upadek by³by jeszcze pewniejszy. Przynajmniej honor Stolicy Apostolskiej w niczym nie zosta³by nara¿ony na szwank, co, niezale¿nie od rozwi¹zania, bêdzie dla
nas wielk¹ radoci¹”.
12 wrzenia przed³o¿ono Ojcu wiêtemu.
„Ojciec wiêty przeczyta³ mój list w mojej obecnoci i odpowiedzia³ mi: Nie, nie, wystarczy to, co ojciec obieca³ i poleci³, jeli zechc¹ posun¹æ siê dalej, bêdzie trzeba byæ zdecydowanym…
a jego gest mówi³ jeszcze wiêcej ni¿ jego s³owa. Nastêpnie odpowiedzia³ mi, ¿e w materii podziêkowania zaadresowanego z Pary¿a ani Stolica wiêta, ani kardyna³ nie móg³ przyj¹æ podziêkowania, poniewa¿ na nic siê nie zgodzili, ¿e ojciec genera³ podj¹³ kilka
rodków ostro¿noci, aby z k³opotów wybawiæ rz¹d francuski,
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a tak¿e ¿e miano nadziejê, i¿ ministrowie w tym zachowaniu dostrzeg¹ dodatkowy motyw, aby z wiêksz¹ dyskrecj¹ i przychylnoci¹ obchodziæ siê z jezuitami. Ojcze wiêty, to nie przeszkadza —
doda³em — ¿e wszystko, co a¿ dot¹d zrobi³em, czyni³em na mocy
pos³uszeñstwa wobec starañ, którym podda³em siê ze strony Waszej wi¹tobliwoci. Oczywicie, oczywicie — odpowiedzia³ papie¿!”46.
46
Ta proba o. Roothaana oraz opis jego audiencji u papie¿a niew¹tpliwie zosta³y
wys³ane z Rzymu przez ks. dIsoarda, z którym Za³o¿yciel by³ bardzo zwi¹zany w Rzymie. Istniej¹ inne hipotezy. Ten list móg³ wys³aæ o. Roothaan, aby siê usprawiedliwiæ
przed jezuitami z Francji. Biskup de Mazenod zosta³ o tym powiadomiony przez jezuitów, którzy od 1839 r. osiedlili siê w Marsylii. Prowadzili liczne dzie³a, a biskup czêsto
spotyka³ siê z niektórymi sporód nich, szczególnie z oo. Barthèsem i Barellem.
W dzienniku ten list zdaje siê zapisany nie w tym samym czasie, co poprzedzaj¹ce go
strony. Wraz z nastêpuj¹cym po nim komentarzem móg³ zostaæ przekazany przez samego o. Roohaana, gdy w 1848 r. znalaz³ schronienie w Marsylii.

Koció³ i klasztor wiêtej Trójcy il Monti. Biskup de Mazenod czêsto tam chodzi³.
W Bo¿e Narodzenie 1854 r. odprawi³ tam mszê wiêt¹.
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Pa³ac na Kwirynale, gdzie bp de Mazenod mieszka³
podczas swego pobytu w Rzymie w 1854 roku.
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C
Podró¿ naszego czcigodnego Za³o¿yciela do Rzymu
w 1854 roku
na og³oszenie dogmatu Niepokalanego Poczêcia1
WPROWADZENIE

Okolicznoci podró¿y
Zaledwie zamieszka³ w Gaecie podczas rzymskiej rewolucji
z 1848 r., papie¿ Pius IX og³osi³ swój zamiar zwrócenia siê o nadprzyrodzone dzia³anie Najwiêtszej Maryi Panny, aby uciszyæ
straszne burze, które natar³y na Koció³, aby odnowiæ nabo¿eñstwo
do Maryi i og³osiæ dogmat o Jej niepokalanym poczêciu.
Dnia 2 lutego 1849 r. w encyklice Ubi primum papie¿ zwróci³
siê z prob¹ do wszystkich biskupów, aby go powiadomili, jaka
w tej materii by³a „pobo¿noæ, jakie by³y ¿yczenia duchowieñstwa
oraz ich osobiste odczucia”. Biskup de Mazenod pospieszy³ siê
udzieliæ entuzjastycznej odpowiedzi, któr¹ zamieszczono w pierwszym i trzecim tomie Pareri2. Jedn¹ odpowied wys³a³ jako biskup
Marsylii3, a drug¹ w imieniu Oblatów Maryi Niepokalanej, ukazu1
Ten tytu³ znajduje siê w tekcie opublikowanym w Missions OMI, nr 41 (marzec
1873), s. 5-67. Redaktor Missions na pocz¹tku tej publikacji napisa³: Fragmenty Dziennika. W przypisie doda³: W czasie tej podró¿y ksiêdzu biskupowi towarzyszy³ jego wikariusz generalny, ks. Jeancard, który w kilku miejscach uzupe³ni³ opis naszego czcigodnego Za³o¿yciela w tomie, jakie mu zawdziêczamy (Mélanges historiques, Tours
1872, s. 270-198). W lHistoire de Mgr de Mazenod o. Achilles Rey prawie w ca³oci
zamieszcza ten opis (A. Rey, tam¿e, t. 2, s. 510-536).
2
Pareri sulla definizione dogmatica dell’immacolato concepimeto della beata vergine Maria… Rzym 1851.
3
List do Piusa IX z 28 kwietnia 1849 roku. Tekst ³aciñski w Pareri, t. 1, s. 136-140;
t³umaczenie francuskie w licie pasterskim bpa de Mazenoda z 8 lipca 1849 r., s. 6-8
oraz u E. Hoffet, Mgr C.-J.-Eugène de Mazenod… et la définition du dogme de l’immaculée conception, w: Missions OMI 1904, s. 239-245.
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j¹c nazwê Zgromadzenia jako wiadectwo tradycyjnej wiary Kocio³a4.
Na szeæset trzy odpowiedzi, jakie otrzyma³ Ojciec wiêty,
piêæset czterdzieci szeæ wyra¿a³o probê o definicjê dogmatyczn¹. Wówczas Pius IX powiadomi³, ¿e 8 grudnia 1854 r. zamierza
og³osiæ dogmat.
Latem 1854 r. o. Casimir Aubert dowiedzia³ siê, ¿e papie¿ osobicie zaprosi³ pewn¹ liczbê biskupów, ale pomin¹³ Za³o¿yciela.
Dnia 18 sierpnia napisa³ do bpa Barnabo, aby mu zasugerowaæ zaproszenie biskupa Marsylii i superiora generalnego Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej. Prosi³ go o interwencjê w tej sprawie u papie¿a.
Dnia 3 wrzenia sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
odpowiedzia³ nie ojcu Aubertowi, ale osobicie bpowi de Mazenodowi, ¿e papie¿ nie wystosowa³ ¿adnego osobistego zaproszenia.
Po prostu poprosi³ nuncjuszów o powiadomienie arcybiskupów
i biskupów, którzy chêtnie udaliby siê do Rzymu na og³oszenie dogmatu. Tymczasem bp Barnabo w zaufaniu doda³, ¿e jego obecnoæ
w Rzymie sprawia³aby papie¿owi przyjemnoæ5.
Biskup de Mazenod odpisa³ 19 wrzenia i wyrazi³ swe zaskoczenie, a tak¿e powiedzia³, ¿e by³ bardzo zmartwiony, i¿ postêpowanie bez w¹tpienia zainspirowane przez w³aciwe uczucie, o którym — jak doda³ — zapewniam ksiêdza przed Bogiem; nic nie
wiedzia³em, a dowiedzia³em siê jedynie z listu ksiêdza biskupa, co
mog³o ksiêdzu biskupowi daæ do mylenia, ¿e uciek³em siê do
wybiegu, aby uzyskaæ poparcie ksiêdza biskupa u Ojca wiêtego
4
List bez daty. Tekst ³aciñski w Pareri, t. 3, s. 361-364 oraz u E. Hoffet, z 28 kwietnia wraz z t³umaczeniem francuskim, dz. cyt., s. 247-252.
5
Tornerà di gradimento a Sua Beatudine. Listu o. Auberta nie odnaleziono. Istnienie oraz jego data s¹ znane dziêki odpowiedzi bpa Barnabo z 3 wrzenia. Brudnopis:
Arch. Cong. de Propaganda Fide, lettere e decreti, 1854, t. 345, f. 862. List bpa Barnabo
ci¹gle by³ uwa¿any za specjalne zaproszenie papie¿a. Zob. J. Jeancard, dz. cyt., s. 271:
Pius IX na zasadzie specjalnego wyró¿nienia zaprosi³ go, aby przyjechaæ przyczyniæ
siê do uwielbienia Biskup de Mazenod, jako biskup i superior generalny, bardzo mocno prze¿ywa³ ten zaszczyt. Z sercem pe³nym radoci wyjecha³ do Rzymu. 3 listopada
1854 r. w podobnym stylu napisa³ bp Guibert: Pragnê ksiêdzu biskupowi pogratulowaæ
oznak szacunku, jakie Jego wi¹tobliwoæ okaza³a ksiêdzu biskupowi, zapraszaj¹c was
do wziêcia udzia³u w spotkaniu biskupów. To wyró¿nienie zawdziêcza siê oczywicie
dokonaniom i wiekowi ksiêdza biskupa (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 537).
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Mój drogi ksiê¿e biskupie, proszê mi wierzyæ, ¿e gdyby nasz³a
mnie myl, jaka zaniepokoi³a tego, który dopuci³ siê nietaktu, pisz¹c do ksiêdza biskupa, móg³bym s¹dziæ, ¿e zupe³nie zapomnia³em o tak poruszaj¹cej uprzejmoci dla mojej osoby, a zaufanie
i oddanie zmuszaj¹ mnie, aby ze szczeroci¹ i prostot¹ nie zwracaæ
siê bezporednio do ksiêdza biskupa. Czy¿ nie w ten sposób zawsze
postêpowa³em6.
Kilka dni póniej bp de Mazenod otrzyma³ list od bpa Bouviera z Mans, w którym powiadomi³ go, ¿e 23 padziernika, udaj¹c
siê do Rzymu, bêdzie przejazdem w Marsylii, i by³by szczêliwy,
gdybym mu towarzyszy³7.
Biskup de Mazenod bezzw³ocznie napisa³ do ministra ¿eglugi,
aby dla siebie, dla ks. Jeancarda i jednego s³u¿¹cego poprosiæ o
darmowe miejsce na rz¹dowym statku8.
Ramy czasowe podró¿y
Dnia 22 padziernika bp de Mazenod wyda³ list pasterski, w którym powiadomi³ o roku jubileuszowym og³oszonym przez papie¿a
Piusa IX (encyklika z 1 sierpnia) oraz o swej podró¿y do Rzymu.
6
Tam¿e, Scritture riferite nei congressi, Francia 1848-1856, t. 3. ff. 872-873.
Wydaje siê, ¿e ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 367) nie zna³ tych listów. Jednak, nie wspominaj¹c o licie biskupa Barnabo, Rey pisze: Czêste i przyjacielskie relacje, jakie Za³o¿yciel Oblatów Maryi Niepokalanej utrzymywa³ z kardyna³em prefektem Dzie³a Rozkrzewiania Wiary oraz jego dostojnym sekretarzem biskupem Barnabo sprawi³y, ¿e dowiedzia³ siê, i¿ zaproszenie w imieniu papie¿a do wielu biskupów zosta³o wystosowane
nie tylko na drodze urzêdowej; by³y zaproszenia oficjalne, ale te¿ z dobrej woli. Tekst
pozwala przypuszczaæ, ¿e Rey nie zna³ odpowiedzi biskupa Barnabo, który jednak nie
mówi³ ani o oficjalnym, ani o nieoficjalnym zaproszeniu.
7
Listy bpa Bouviera z 19 wrzenia i 1 padziernika (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 508).
Te listy i odpowiedzi bpa de Mazenoda nie zosta³y odnalezione.
8
List z 7 padziernika. Arch. Nationales de Paris, Marseille BB3, 687, f. 20: „Bêd¹c wezwanym przez Najwy¿szego Pasterza, aby byæ w gronie biskupów, którzy powinni zebraæ siê w Rzymie, by tam przedyskutowaæ znacz¹c¹ kwestiê niepokalanego poczêcia , 9 padziernika napisa³ do ministra kultu (Re. Lettres administratives, t. 6,
s. 141), prosz¹c go, aby zechcia³ poprzeæ jego sprawê u pañskiego kolegi, jednoczenie
spe³niaj¹c obowi¹zek, by bez pana wiedzy nie opuszczaæ Francji. Minister kultu odpisuje 14 padziernika, mówi¹c, ¿e popiera probê, i doda³: Nie omieszkam przy nadarzaj¹cej siê okazji poprosiæ wasz¹ wysokoæ o zdanie rz¹dowi relacji ze swej gorliwoci
i roztropnoci podczas pobytu w Rzymie. ANP F 19 2535.
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Nastêpnego dnia, 23 padziernika, nie czekaj¹c na bpa Bouviera,
którego zatrzyma³a choroba, wyjecha³ z Marsylii. Dnia 25 padziernika na statku Rekin opuci³ Tulon, 27 zszed³ na l¹d w Civitavecchia i tego samego dnia uda³ siê do Rzymu. Mieszka³ w hotelu
Minerwa, ale od wieczora 28 padziernika, na zaproszenie papie¿a, zamieszka³ na Kwirynale. Wraz z dwoma swymi towarzyszami
w pa³acu mieszka³ a¿ do 31 grudnia, dnia wyjazdu z Rzymu. Podró¿ powrotna, tak samo jak do Rzymu, pañstwowym statkiem
z Civitavecchia do Tulonu (1-3 stycznia). Tego samego dnia podró¿nicy powrócili do Marsylii.
Zajêcia w Rzymie
Z dwumiesiêcznego pobytu w Rzymie mamy jedynie trzy listy
Za³o¿yciela do oblatów z Marsylii. W licie z 22 listopada do
o. Tempiera mówi³ o swych zajêciach: „uczestnictwo w nabo¿eñstwach, obrady w Watykanie, gocie, których trzeba przyj¹æ, sprawy do za³atwienia itd., zapada noc”9. To krótkie wymienienie da³o
nam bardzo pobie¿ny obraz wszystkich jego obowi¹zków w Rzymie. Znamy je jednak dziêki opisowi z jego dziennika.
Odwiedziny: Biskup de Mazenod przede wszystkim spotyka³
siê z wieloma osobistociami, które odwiedza³ lub przyjmowa³10.
Zanotowano trzydziestu kardyna³ów, piêædziesiêciu biskupów,
dziesiêciu pra³atów, francuskich genera³ów wojskowych11 itp. Aby
EO I, t. 11, s. 250.
Kilka razy wielokrotnie musia³ siê przemieszczaæ, aby spotkaæ takiego czy innego kardyna³a, czêsto sam kardyna³ przychodzi³ nawet do niego z wizyt¹ i nie zasta³ go.
11
Zdumiewa nas widok, ¿e krótko po swym przyjedzie do Rzymu spotka³ siê
z trzema genera³ami armii francuskiej okupuj¹cej Rzym, która w 1850 r. pozwoli³a papie¿owi powróciæ do Watykanu. Wydaje siê, ¿e wyjanienie znajduje siê w licie pasterskim z 3 lutego 1855 r., w którym zamieszczono bullê Ineffabilis. Pod koniec tego listu
wyrazi³ sw¹ ufnoæ w opiekê Maryi Niepokalanej i doda³: Poród innych nadziei, za
szczególnie uprawnione uwa¿amy te, które w szczególny sposób ¿ywimy do Francji.
Ona zwróci³a Rzymowi jego wygnanego papie¿a, nie zaprzesta³a go ochraniaæ swymi
zwyciêskimi wojskami, w ten sposób u³atwi³a, a nawet przyczyni³a siê do uroczystego
og³oszenia dogmatu o niepokalanym poczêciu. To og³oszenie, które odby³o siê w obecnoci genera³ów i ich ¿o³nierzy, tak¿e przy znacz¹cym udziale wielu biskupów i kap³anów, obieca³o zatem dla niej tym obfitsze, wszelkiego rodzaju ³aski, ta katolicka prawda
z wielk¹ mi³oci¹ zosta³a bowiem przez nasz przyjêta”.
9
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1854 rok

195

sprawiæ przyjemnoæ swym dwom towarzyszom, ale równie¿ z racji osobistej pobo¿noci i rozrywki odwiedzi³ San Pietro in Montorio, koció³ wiêtego Paw³a Tre Fontane (10 listopada), pokój,
w którym zmar³ wiêty Ignacy Loyola i wiêty Franciszek Borgiasz, Kongregacjê Rozkrzewiania Wiary (27 listopada), kocio³y
wiêtego Grzegorza oraz Jana i Paw³a (3 grudnia); 21 grudnia,
w rocznicê swych wiêceñ kap³añskich, odprawi³ mszê na grobie
wiêtego Piotra, a w noc Bo¿ego Narodzenia, w rocznicê swoich
prymicji, u Sióstr Najwiêtszego Serca. Niekiedy, wbrew swoim
zwyczajom, udawa³ siê na oficjalne przyjêcia z okazji wyniesienia
do godnoci kardynalskiej bpa Scitovszky’ego, prymasa Wêgier
(13 i 16 grudnia), patriarchy Lizbony i arcybiskupa Toledo (27 i 28
listopada) oraz na obiady wydane przez ksiêcia Torloniê (8 grudnia) i kard. Cagiano (14 grudnia).
Pos³uga duszpasterska: Chêtnie zgadza³ siê na pe³nienie pos³ugi duszpasterskiej. W niedzielê, 5 listopada, odprawi³ mszê dla
oddzia³u okupacyjnego, zaproszony przez ks. Julesa Levela, rektora kocio³a wiêtego Ludwika Francuskiego; 12 na zaproszenie
kapelana, ks. de Geslina, na Zamku wiêtego Anio³a12 udzieli³ komunii i bierzmowania kilku wiêniom — wojskowym i cywilom.
W niedzielê, 26 listopada, na zaproszenie franciszkanów, na Palatynie odprawi³ uroczyst¹ mszê w wiêt¹ ku czci b³ogos³awionego
Leonarda z Porto Maurizio w rycie w. Bonawentury. W niedzielê,
17 grudnia, by³ wspó³konsekratorem bpa Bizzarriego, sekretarza
Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników. 26 grudnia odprawi³ mszê w apartamencie bpa Bouviera z Mans i udzieli³ mu wiatyku; 29 po uroczystej mszy sprawowanej w kociele Il Gesù, na
zaproszenie genera³a jezuitów towarzyszy³ bpowi Bouvierowi
w jego agonii i opuci³ go dopiero po jego mierci.
Obecny na wszystkich mszach papieskich: Biskup de Mazenod uczestniczy³ we wszystkich ceremoniach liturgicznych sprawowanych przez papie¿a. Zgodnie ze swym zwyczajem, w dzienniku
Mo¿liwe, ¿e msza i odwiedziny na Zamku wiêtego Anio³a mia³y miejsce w tym
samym dniu, czyli w niedzielê 12 listopada.
12
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opisa³ szczegó³y wielu odprawianych wówczas nabo¿eñstw z okazji Wszystkich wiêtych, Dnia Zadusznego, 3 listopada nabo¿eñstwo za zmar³ych papie¿y. W pi¹tek, 17 listopada, uroczycie odprawi³ pierwsze nieszpory z okazji konsekracji Bazyliki wiêtego
Piotra, nazajutrz uczestniczy³ we mszy i w drugich nieszporach.
Mówi¹c o tej mszy, 18 listopada napisa³: „moje serce kipi katolicyzmem”. 16 i 30 listopada uda³ siê na publiczny konsystorz (mianowanie nowych kardyna³ów). 3 grudnia wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie (1 niedziela adwentu), 8 i 25 grudnia w Bazylice wiêtego
Piotra, a 10 grudnia w konsekracji Bazyliki wiêtego Paw³a.
Og³oszenie dogmatu: Za³o¿yciel interesowa³ siê przede
wszystkim tym, co ma bli¿szy lub dalszy zwi¹zek z dogmatyczn¹
definicj¹ dogmatu niepokalanego poczêcia. 30 padziernika zosta³
przyjêty przez Piusa IX, zanim jeszcze poprosi³ o audiencjê. Papie¿
poinformowa³ go, ¿e mianuje go szambelanem tronu papieskiego,
poda³ mu szczegó³y o ceremoniale, jaki zamierza³ zastosowaæ
8 grudnia, oraz o zamiarze konsekracji niedawno odbudowanej Bazyliki wiêtego Paw³a.
Od pierwszych dni listopada odwiedzi³ kard. Gousseta, jezuitê
o. Perrone’a, jednego z teologów, który pracowa³ nad sformu³owaniem bulli. Tam dowiedzia³ siê, ¿e „na spotkaniach biskupów, które siê odbêd¹, nie bêdzie chodzi³o o dyskusjê, czy doktrynê o niepokalanym poczêciu nale¿y og³osiæ jako dogmat wiary, czy tylko
jako opiniê blisk¹ teologicznie (teza kardyna³a Gousseta), ale wys³uchanie jedynie odczytania bulli dogmatycznej i zg³oszenie
uwag”. Dnia 19 uda³ siê w odwiedziny do bpa Pacificiego, sekretarza komisji odpowiedzialnej za przygotowanie bulli, aby zanieæ
mu tekst listów apostolskich papie¿y Leona XII, Grzegorza XVI
i Piusa IX dotycz¹cych zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
W dniach 20-24 bra³ udzia³ we wszystkich obradach odbywaj¹cych siê w Watykanie, podczas których kardyna³owie i biskupi
mogli poczyniæ uwagi odnonie do tekstu bulli. Zreszt¹, napisa³,
¿e nie wypowiada siê z racji „niemo¿liwej do pokonania niemia³oci i z obawy, ¿e niezbyt dobrze wys³owi siê po ³acinie, której
nie u¿ywa”. Ale pewne zdarzenie pozwoli³o nam podziwiaæ jego
pobo¿noæ maryjn¹. Dnia 20 listopada przewodnicz¹cy kard. Bru-
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nelli pierwsze posiedzenie rozpocz¹³ od odmówienia Veni Creator
bez wezwania do Maryi i odmówienia Angelus w po³udnie. Za³o¿yciel by³ tym „zaskoczony i zasmucony. Myl, aby zaproponowaæ mu naprawienie tego przeoczenia, towarzyszy³a mi przez
ca³y dzieñ i dzisiaj rano” — napisa³ — „w czasie dziêkczynienia
poczu³em siê bardziej zobowi¹zany do wykonania tego zamiaru”.
Dnia 21 listopada przed posiedzeniem swój zamiar przedstawi³
bpowi Barnabo, który z tej racji, ¿e by³ teologiem, bêdzie siedzia³
blisko przewodnicz¹cego. Nastêpnie bp de Mazenod z radoci¹
potwierdzi³, ¿e kard. Brunelli odmówi³ Veni Creator wraz z trzema Ave Maria, a w po³udnie przerwa³ obrady, aby na klêcz¹co
odmówiæ Angelus.
Dnia 23 listopada, na przedostatnim posiedzeniu, bp de Mazenod by³ niespokojny, poniewa¿ „podniós³ siê g³os”13, aby poprosiæ
o ca³kowit¹ zmianê projektu [ ] bulli i ¿e ta „propozycja na pimie” powinna zostaæ przed³o¿ona papie¿owi. Gdy powróci³ na
Kwiryna³ 24 listopada, napisa³ do Ojca wiêtego z prob¹ o „odrzucenie” tej propozycji i „b³aga³ go”, aby nie zatrzymywa³ siê na
motywach przytoczonych jako dowód w tej kwestii. Dnia 2 grudnia napisa³ drugi list do papie¿a, w którym poprosi³ go o ustanowienie wiêta z okazji powiêcenia Bazyliki wiêtego Paw³a,
5 grudnia trzeci list z prob¹, aby jako dogmat og³osiæ prawdê
o niepokalanym poczêciu i nie s³uchaæ niektórych biskupów, którzy nie chc¹ „ostatecznego orzeczenia, tym samym, zgodnie z duchem wieku, robi¹c nieszczêsne ustêpstwo kosztem chwa³y Matki
Bo¿ej i honoru Kocio³a”.
Ósmego grudnia z niesamowit¹ radoci¹ i wielkim wzruszeniem uczestniczy³ w papieskiej mszy i og³oszeniu dogmatu. Nazajutrz bra³ udzia³ w tajnym konsystorzu z okazji og³oszenia dogmatu, a w niedzielê, 10 grudnia, ranek spêdzi³ w Bazylice wiêtego
Paw³a za Murami, gdzie przy udziale wszystkich biskupów obecnych w Rzymie papie¿ konsekrowa³ now¹ bazylikê.
Dnia 26 grudnia dwukrotnie spotka³ siê z papie¿em. Pónym
popo³udniem Pius IX uda³ siê na Kwiryna³, aby odwiedziæ ciê¿ko
chorego bpa Bouviera. Papie¿ w chwili przyjcia zosta³ powitany
13

Chodzi³o o kard. Gousseta. Zob. Dziennik z 23 i 24 listopada.
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przez bpa de Mazenoda, który towarzyszy³ mu a¿ do powozu
w momencie odjazdu. Osobicie towarzyszy³ papie¿owi a¿ do Watykanu na audiencjê po¿egnaln¹, któr¹ odby³ o 22.30. Wówczas przekaza³ papie¿owi pochwalny list napisany przez ksiê¿y z Bractwa wiêtego Wincentego a Paulo z Marsylii oraz album z opisem piêknego
wiêta, które w moim biskupim miecie mia³o miejsce 8 grudnia.
Przed wyjazdem, 30 grudnia, napisa³ czwarty list do papie¿a,
aby podziêkowaæ mu za jego gocinnoæ i uprzejmoæ przy okazji
choroby i mierci bpa Bouviera.
Kiedy i dlaczego zosta³ napisany ten dziennik?
Doæ jasny by³ fakt, ¿e Za³o¿yciel napisa³ ten tekst w chwili,
gdy mia³y miejsce poszczególne wydarzenia, ale nie zawsze podawa³ datê, niew¹tpliwie dlatego, ¿e nie móg³ pisaæ codziennie,
szczególnie na pocz¹tku listopada. Wtedy, kiedy jest to mo¿liwe do
ustalenia, w nawiasach kwadratowych podajemy opuszczone daty,
bior¹c pod uwagê tekst o. Reya i kontekst.
Dnia 5 grudnia, zanim skopiowa³ swój list do papie¿a, poda³
adresatów dziennika. Napisa³ nastêpuj¹ce s³owa: „Te zapiski s¹
przeznaczone dla tych, których dobry Bóg da³ mi jako dzieci. Opowiadam siê za tym, aby wiedzieli, co myla³ i co czyni³ ich ojciec
w tak donios³ej okolicznoci dla naszej Niepokalanej Matki. To dla
nich w tym miejscu przepisujê list, który tego samego wieczora
skierowa³em do papie¿a”.
W biografii bpa de Mazenoda, gdzie jest mowa o wydarzeniach z 1854 r., o. Rey napisa³: „Chcielibymy w ca³oci móc opublikowaæ dziennik, który nasz czcigodny Za³o¿yciel napisa³ na
probê swych duchowych dzieci ” (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 510).
Takie wyjanienie jest mo¿liwe, wiemy, ¿e dziennik zacz¹³ prowadziæ w 1837 r. na probê o. Tempiera.
Osobliwoci tej publikacji
Rêkopis dziennika siê nie zachowa³. Zagin¹³ wówczas, gdy
w 1922 r. o. Marcel Bernad opublikowa³ swe dzie³o: Bibliographie
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
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Dziennik zosta³ opublikowany w Missions OMI, 1873, s. 5-67
(„Fragmenty jego dziennika”) oraz w L’Histoire de Mgr de Mazenod, która ukaza³a siê w 1928 r., ale przygotowana by³a w latach
1885-1903 przez o. Reya, który opublikowa³ go prawie w ca³oci
(tam¿e, t. 2, s. 510-536). Te dwa teksty znacz¹co siê ró¿ni¹. Ten
z Missions OMI ci¹gle zawiera cechy charakterystyczne z dziennika z lat 1825-1826, którego orygina³ siê zachowa³, a który ukaza³
siê w Missions w 1872 roku. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e w wydaniu
z 1872 r. zosta³a ulepszona budowa zdañ oraz powtórzenia poprawionych wyrazów, pominiêto paragrafy, w których Za³o¿yciel mówi³
o sprawach marsylskich lub bardziej osobistych niemaj¹cych zwi¹zku z celem jego podró¿y z lat 1825-1826. Te pominiêcia t³umaczy
fakt, ¿e periodyk Missions OMI by³ „oficjaln¹” publikacj¹ przeznaczon¹ dla szerszego grona czytelników. Nie wiemy, kto w latach
1872-1873 by³ redaktorem Missions OMI14. Widocznie chodzi
o tego samego ojca, który szed³ za tymi samymi kryteriami wydania.
Ojciec Rey z pewnoci¹ dysponowa³ rêkopisem. Skoro jego
dzie³o by³o przeznaczone dla oblatów, publikuje wiele zdañ i fragmentów, które mówi¹ o bardziej osobistych sprawach, jak np.
o sprzeciwie kard. Gousseta wobec definicji dogmatycznej (5 grudnia), o nominacji markiza Eugène de Boisgelina do tytu³u komandora Orderu wiêtego Grzegorza Wielkiego (14 grudnia), o rozmowie z bpem Bouvierem, podczas której mówi³ o korekcie swej
teologii wymaganej przez Rzym w 1852 r. (20 grudnia), o intrygach pana Chaillota i zwolenników (22 grudnia) i o kilku szczegó³ach z odwiedzin Piusa IX na Kwirynale 25 grudnia.
Wydanie o. Reya jest podobne do Dziennika z wygnania do
Italii, opublikowanego w Missions OMI w 1866 r., wówczas Rey
by³ redaktorem periodyku. W niniejszym opracowaniu, jak i w tym
z 1866 r. doda³ osobiste komentarze, fragment listu Za³o¿yciela,
zdania zamieszczone w Mélanges historiques bpa Jeancarda.
Publikacja Dziennika z 1854 r. jest trudn¹ kwesti¹. ¯aden z dwóch
posiadanych tekstów nie jest kompletnym orygina³em. Nie mamy
do czynienia z d³ug¹ analiz¹ krytyczn¹ tekstu.
14
Ojciec Rey by³ nim niew¹tpliwie w latach 1862-1867, ale do tego stopnia milczeniem pominiêto fakt, ¿e nie wiemy, kto go zast¹pi³ w latach 1868-1875. Zob. H. Verkin, Missions OMI, w: Dictionnaire dhistoire oblate.
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Publikujemy tekst, który ukaza³ siê w Missions OMI 1873 r.,
który jest najstarszy oraz najbardziej kompletny. W nawiasach zamieszczamy najwa¿niejsze i najpewniejsze szczegó³y zamieszczone przez Reya, a w przypisach podajemy kilka jego innych i krótkich dodatków, nie bior¹c pod uwagê póniejszych modyfikacji
budowy zdañ, które w ogóle nie zmieniaj¹ treci.
Tekst obfituje w przypisy. W szczególnoci podalimy kilka
szczegó³ów biograficznych g³ównych spotkanych osób, nie powtarzaj¹c tych szczegó³ów w odniesieniu do osób wymienionych
w Dzienniku z lat 1825-1826 lub z 1845 roku. W indeksie nazw
w³asnych, zamieszczonym na koñcu tomu wyt³uszczon¹ czcionk¹
podajemy numery stron, na których znajduj¹ siê dane biograficzne
wiêkszoci osób wymienionych w tym tomie.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Dziennik rzymski z 1854 r., podobnie jak
dwa poprzednie, opowiada istotne wydarzenia z ¿ycia Za³o¿yciela,
i jak napisa³ o. Rey, pokazuje nam jego „wiarê, pobo¿noæ, m¹droæ, serce, bezgraniczne oddanie Kocio³owi, papie¿owi, Najwiêtszej Maryi Pannie i naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi”
(A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 510).
Rzym, 8 grudnia 1996 roku
o. Yvon Beaudoin OMI
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Dnia 23 padziernika wyjazd z Marsylii, 25 z Tulonu na Rekinie, 27 przyjazd do Civitavecchia. Przyjêci przez kapitana Castagnola w imieniu ksiêdza delegata15. Natychmiast wyjazd do Rzymu
w pocztowym dyli¿ansie. Wysiedlimy w Minerve16. Nazajutrz poszed³em do Sióstr Najwiêtszego Serca17, aby tam odprawiæ mszê.
Powrót w niedzielê w tym samym celu. W miêdzyczasie, w imieniu
kardyna³a sekretarza stanu18 oraz z polecenia papie¿a przyszed³ ks.
Jules Barluzzi19, aby mnie powiadomiæ, ¿e papie¿ przygotowa³ dla
mnie apartamenty na Kwirynale20. To te, które zajmowa³ kard. Lambruschini21, gdy by³ sekretarzem stanu. Papie¿ nie poprzesta³ jedynie
na tym, aby nas ulokowaæ, ale z prawdziwie królewsk¹ wspania³oci¹ przyj¹³ biskupów i towarzysz¹ce im osoby. W sobotê 28
bp Barnabo22, spotykaj¹c mnie na placu San Silvestro in capite, zaprosi³ mnie do swego powozu i zabra³ do hotelu Minerve, gdzie spêdzi³ ze mn¹ godzinê i powiadomi³ o wszystkim, co zrobiono, aby
przygotowaæ istotne postanowienie, które zostanie og³oszone.
[Poniedzia³ek, 30 padziernika, audiencja u papie¿a]: Zanim poprosi³em o audiencjê, papie¿, uprzedzaj¹c me pragnienia,
15
30 grudnia, podczas podró¿y do Civitavecchia, Za³o¿yciel wspomina o biskupie
i ponownie o ksiêdzu delegacie. Delegatami byli pra³aci wyznaczeni przez rz¹d z upowa¿nienia Pañstwa Kocielnego.
16
W hotelu Minerwa, J. Jeancard, dz. cyt., s. 272.
17
U Sióstr Najwiêtszego Serca w kociele wiêtej Trójcy ai Monti.
18
Dobrze znany bpowi de Mazenodowi w latach 1825-1826 w czasie sporz¹dzania brewe zatwierdzaj¹cego Regu³y.
19
W 1854 roku sekretarzem stanu by³ kard. Giacomo Antonelli (1806-1876).
20
Biskup de Mazenod zamieszka³ w apartamentach na Kwirynale w sobotê wieczorem, 28 padziernika. Zob. J. Jeancard, dz. cyt., s. 272
21
Luigi Lambruschini w latach 1836-1846 sekretarz stanu.
22
Alessandro Barnabo (1801-1874) w latach 1848-1856 sekretarz Kongregacji do
spraw Biskupów i Zakonników, z którym Za³o¿yciel od dawna utrzymywa³ kontakty listowne. Zob. EO I, t. 5.
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napisa³ do mnie poprzez zwierzchnika papieskich apartamentów23, ¿e przyj¹³by mnie 30 padziernika. Podczas tej audiencji
Ojciec wiêty by³ nad wyraz uprzejmy dla mnie, mówi³ mi, abym
przed jakimkolwiek og³oszeniem popatrza³ na siebie jako na
szambelana tronu papieskiego. Przekaza³em mu swój list pasterski z okazji jubileuszu24, w mojej obecnoci zacz¹³ go czytaæ.
Przedstawia³em mu probê, jak¹ na adres Jego wi¹tobliwoci
przes³a³ mi kard. Bonald25. Podczas tej d³ugiej audiencji papie¿
kaza³ mi siê rozgociæ, mogê powiedzieæ, ¿e obaj mialimy siê
na ca³e gard³a. Nie obawia³em siê mu powiedzieæ, ¿e we Francji
nie kryto zaskoczenia po tym, jak ksi¹dz nuncjusz26 wola³ zaprosiæ kard. Gousseta27 ni¿ kard. Bonalda, o którym z wszelkich
mo¿liwych powodów nale¿a³oby myleæ. Papie¿ zobowi¹za³ mnie
do napisania listu do niego i powiadomienia, ¿e z przyjemnoci¹
by go zobaczy³; sam nawet u do³u proby napisa³, ¿e zaproponowa³em mu jego kandydaturê w imieniu ksiêdza kardyna³a: cum
desiderio amplectendi Romae card. archiep. oratorem28. Szybko
wywi¹za³em siê z polecenia, a¿eby wnikn¹æ w punkt widzenia
Ojca wiêtego, w moim licie do kardyna³a nalega³em, aby niezw³ocznie uda³ siê do Rzymu29.
Podczas audiencji papie¿ przedstawia³ mi swe myli na temat
naszego zebrania w Rzymie oraz na temat ceremonia³u, jakim zaW 1854 r. zwiernikiem papieskich apartamentów by³ bp Edoardo Borromeo-Arese (1822-1881), w 1868 r. mianowany kardyna³em.
24
List pasterski biskupa Marsylii, aby og³osiæ rok jubileuszowy wyznaczony
w encyklice przez naszego Ojca wiêtego z 1 sierpnia 1854 roku. Marsylia, 22 padziernika 1854 roku. Na mocy tej encykliki papie¿ udzieli³ odpustu zupe³nego w formie jubileuszowej wszystkim, którzy w dowolnym czasie wype³ni¹ warunki, jakie wskazuje, aby w niebie wyprosiæ ustanie rozmaitych nieszczêæ trapi¹cych wiat. W tym
czasie grona epidemia cholery dziesi¹tkowa³a miasta na po³udniu Europy. W Marsylii
wierni mogli zyskaæ odpust do 4 listopada 1854 — 4 lutego 1855.
25
Louis-Jacques de Bonald (1787-1870), wspó³uczeñ Eugeniusza z Seminarium
wiêtego Sulpicjusza, a od 1840 r. a¿ do mierci arcybiskup Lyonu.
26
Nuncjuszem by³ wówczas bp Carlo Sacconni ( 1889) w 1861 r. mianowany
kardyna³em.
27
Thomass Gousset (1792-1866) od 1840 r. arcybiskup Reims, od 1850 r. kardyna³.
28
„Wraz z pragnieniem uciskania w Rzymie pytaj¹cego kardyna³a arcybiskupa.
29
Dysponujemy piêtnastoma listami kard. de Bonalda do bpa de Mazenoda z lat
1847-1860 oraz czterema listami Za³o¿yciela do kardyna³a, ten z koñca padziernika
1854 r. nie zosta³ odnaleziony.
23
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mierza siê pos³u¿yæ. Pozwoli³em sobie mu powiedzieæ, ¿e by³oby
piêknie, gdyby w chwili, gdy swym dononym g³osem bêdzie og³asza³ nieomyln¹ prawdê, rozleg³y siê okrzyki pochwalne. To nie
przeszkodzi³oby w wyst¹pieniu przed nim najstarszego sporód
kardyna³ów, arcybiskupów i biskupów, aby w imieniu Kocio³a mu
podziêkowaæ. Papie¿ mówi³ mi tak¿e, ¿e chcia³by skorzystaæ z tego
wa¿nego zebrania biskupów, aby konsekrowaæ koció³ wiêtego
Paw³a30, ale sprzeciwiono siê temu, gdy¿ nie ukoñczono jeszcze
kostki brukowej itd. Bardzo go zachêca³em do pod¹¿ania za t¹ w³aciw¹ inspiracj¹, zapewniaj¹c go, ¿e niekiedy konsekrowano kocio³y przed ich ca³kowitym ukoñczeniem, oraz ¿e jeli Bóg pozwoli mi ¿yæ, tak post¹piê w przypadku mojej przysz³ej katedry
w Marsylii. Rzeczywicie spotkanie ponad stu biskupów ze wszystkich narodów by³oby jedyn¹ okazj¹, która nigdy siê nie powtórzy.
Ta myl do tego stopnia absorbowa³a Jego wi¹tobliwoæ, i¿ powiedzia³ mi, ¿e w tym przypadku by³by w stanie sporz¹dziæ listê
na marmurze, na którym umieci³by nazwiska wszystkich obecnych
biskupów31. Nie wiem, czy awersja lub trudnoci ze strony mistrzów ceremonii nie przewy¿sz¹ tej wspania³ej myli papie¿a.
Mia³em sposobnoæ porozmawiaæ o tej kwestii z przewodnicz¹cym
kolegium papieskich ceremoniarzy i w bardzo zdecydowany sposób zachêci³em go, aby nie robiæ trudnoci, aby papie¿a odwieæ
od tej myli.
Ojciec wiêty nie pozwoli³ mi odejæ bez powiadomienia
mnie, ¿e mianowa³ mnie pra³atem, szambelanem tronu papieskiego32, a tak¿e o tym, abym nie oczekiwa³ na otrzymanie brewe
w celu nabycia przywilejów zwi¹zanych z t¹ godnoci¹. Podziêkowa³em mu, zwracaj¹c uwagê, ¿e z tego przywileju, który w 1832 r.

30
Zniszczona w wyniku po¿aru w 1823 r., a odbudowana dziêki darom otrzymanym ze wszystkich diecezji wiata.
31
Konsekracja odby³a siê w niedzielê 10 grudnia. Nazwiska obecnych arcybiskupów i biskupów widniej¹ na tablicach umieszczonych w absydzie. Biskup de Mazenod
jest czwarty z listy biskupów.
32
1 listopada 1854 r. Za³o¿yciel na mocy brewe Piusa IX Romanorum Pontificium
zosta³ mianowany szambelanem tronu papieskiego i rzymskim ksiêciem. Orygina³: AGR,
zasoby Postulacji, DM XIV 1 b. Szambelani tronu papieskiego to pra³aci ubrani jak biskupi, którzy ten tytu³ otrzymali od papie¿a, aby braæ udzia³ w uroczystych ceremoniach,
w których on uczestniczy.
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chcia³ mi nadaæ papie¿ Grzegorz XVI, nie mog³em skorzystaæ,
gdy zosta³em wywiêcony na biskupa. Obecny papie¿ móg³ pamiêtaæ, ¿e ten przywilej sam mi zaoferowa³ podczas mej ostatniej
podró¿y. Wówczas formalnie zrezygnowa³em z tego przywileju,
poniewa¿ z jego ³askawoci czeka³em na wiêksze wyró¿nienie, co
rzeczywicie urzeczywistni³o siê dziêki przywilejowi pallium,
którego mi zechcia³ udzieliæ i na mocy specjalnej ³aski osobicie
mi na³o¿y³33.
Nazajutrz, a tak¿e dwa dni po naszym przyjedzie, poszed³em
do Sióstr Najwiêtszego Serca, aby odprawiæ mszê. Tym razem
odprawi³em j¹ jednak u siebie, w pewnym sensie, aby odpocz¹æ,
poniewa¿ w moich apartamentach mia³em przygotowany o³tarz.
Spotka³em równie¿ kard. Fransoniego34, z którym d³ugo rozmawia³em o naszych misjach, czekaj¹c, aby powróciæ do tej kwestii,
gdy bêdê rozmawia³ z bpem Barnabo.
[Pocz¹tek listopada: odwiedziny u francuskich dostojników wojskowych, u kardyna³ów itp.]: Odwiedzi³em g³ównodowodz¹cego genera³a dywizji, pana de Montreala, g³ównodowodz¹cego genera³a na miejscu, barona Fririona, oraz mego
diecezjanina, genera³a de Pontevèsa35. Spotka³em jedynie pierwszego i nie by³o mnie u siebie, kiedy on z³o¿y³ mi wizytê. Poszed³em równie¿ do naszego pana ambasadora36, ale nie zasta³em go;
on równie¿ mnie nie zasta³, gdy przyszed³ do mnie. Spotka³em

33
Paliusz jest znakiem w³adzy metropolitów. Zob. Imposition du pallium, 3 kwietnia 1851. Akt podpisany przez Josepha de Tigne, prefekta papieskich ceremonii. Orygina³: AGR, zasoby Postulacji, DM XIV 1 b. Na odwrocie rêkopisu o. Tempier napisa³:
Akt biskupa Josepha de Tigne, prefekta ceremonii papieskich, stwierdzaj¹cy, ¿e Jego
wi¹tobliwoæ, papie¿ Pius IX 3 kwietnia 1851 r. osobicie nada³ wiêty paliusz bpowi
K.J.E. de Mazenodowi, biskupowi Marsylii.
34
Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856), od 1834 r. a¿ do mierci prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Za³o¿yciel napisa³ do niego wiele listów. Zob. EO I, t. 5.
35
Wygnany z Rzymu przez rewolucjê z listopada 1848 r. papie¿ Pius IX pod eskort¹ wojsk francuskich powróci³ tam w kwietniu 1850 roku. Wojska francuskie stacjonowa³y a¿ do 1870 roku. W 1854 r. genera³em i komendantem oddzia³u francuskiej armii
okupacyjnej w Rzymie zosta³ mianowany marsylczyk Louis-J.-B.-E. de Pontevès (1805-1855).
36
Hrabia Alphonse-Gérard de Rayneval.
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bpa Levela, bpa de La Croix, kardyna³a-wikariusza, kard. Caterini37; pierwszego znam od dawna; drugi jest asesorem wiêtego
Oficjum, pozna³em go podczas mej pierwszej podró¿y, co da³o mi
sposobnoæ porozmawiaæ z nim o naszym synodzie prowincjalnym. Kardyna³ Caterini jest purpuratem wyró¿niaj¹cym siê sw¹
m¹droci¹.
Na nabo¿eñstwo odprawiane przez papie¿a38 we Wszystkich
wiêtych, w Dzieñ Zaduszny i nastêpnego dnia w intencji wszystkich zmar³ych papie¿y poszed³em jako pra³at, szambelan tronu papieskiego. Przedwczoraj odwiedzi³em kard. Mariniego39, zarówno
on, jak i kard. Ugolini40 byli bardzo uprzejmi wobec mnie w zakrystii, gdzie czekano, a¿ papie¿ ubierze siê przed wejciem do kaplicy. Wczoraj poszed³em do kard. Gousetta41 oraz do o. Perrone’a42.
W spotkaniach biskupów, które siê odbêd¹, nie bêdzie chodzi³o
o dyskusjê, czy doktrynê o niepokalanym poczêciu nale¿y og³osiæ
jako dogmat wiary, czy tylko jako opiniê blisk¹ teologicznie. Bêdzie chodzi³o jedynie o wys³uchanie bulli dogmatycznej, któr¹ papie¿ og³osi z tak¹ sam¹ w³adz¹, jak wiêty Leon Wielki, wysy³aj¹c
swe apostolskie listy na sobór chalcedoñski. Jure assensus, sine
jure dissensus, jure instructionis43. Poszed³em do kard. Ferrettie37
Pra³at Jules Level (1802-1871), wówczas rektor kocio³a wiêtego Ludwika
Francuskiego, kardyna³em wikariuszem by³ Constantino Patrizi, Prospero Caterinii
(1795-1881) w 1853 r. zosta³ mianowany kardyna³em.
38
Ceremonie liturgiczne pod przewodnictwem papie¿a.
39
Petro Marini (1794-1863), w 1846 r. mianowany kardyna³em.
40
Giuseppe Ugolini (1782-1867), do roku 1838 kardyna³.
41
Biskup de Mazenod pierwsz¹ wizytê z³o¿y³ kard. Goussetowi na pocz¹tku listopada, kolejn¹ 28 listopada (zob. Dziennik, 28 listopada). Biskup Jeancard, który pisa³
ponad dwadziecia lat po podró¿y do Rzymu, wspomnia³ o jednej wizycie, któr¹ umiejscowi³ po wiêcie powiêcenia Bazyliki wiêtego Piotra 18 listopada. Poda³ wiele interesuj¹cych szczegó³ów o tej wizycie, pominiêtych przez Za³o¿yciela (J. Jeancard, dz.
cyt., s. 282-285). W tym miejscu Rey napisa³ (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 511): wizyta
u kard. Gousseta, aby jego eminencji dowieæ, ¿e w ogóle nie ¿ywi ¿adnej urazy, nie
waha³em siê, aby pójæ go zobaczyæ. Ta refleksja Za³o¿yciela najprawdopodobniej jest
oryginalna. W 1852 r., podczas debat o katolickim dziennikarstwie i Correspondance de
Rome, kard. Gousset nazwa³ bpa de Mazenoda gallikaninem. Dotkniêty do ¿ywego bp
de Mazenod energicznie broni³ swego przywi¹zania do papie¿a i Stolicy Apostolskiej
w d³ugim licie wys³anym najpierw do kardyna³a, a nastêpnie do wielu francuskich biskupów. Kardyna³ Gousset nigdy na ten list nie odpowiedzia³. Zob. J. Leflon, Mgr de
Mazenod, t. 3, s. 345-348.
42
Giovanni Perrone s.j. (1794-1876), teolog i profesor rzymskiego kolegium.

206

Dziennik rzymski

go44, spotka³em go, jak wsiada³ do powozu i jecha³ na kongregacjê,
jaka odbywa siê w Watykanie, aby zatwierdziæ ostatni¹ pracê wykonan¹ przez komisjê teologów w odniesieniu do obecnej kwestii.
Bêdê mia³ zaszczyt ponownie go spotkaæ, poniewa¿ muszê mu powiedzieæ o ró¿nych sprawach. Zosta³em zaproszony przez rektora
kocio³a wiêtego Ludwika Francuskiego45, aby w niedzielê odprawiæ mszê dla oddzia³ów okupacyjnych. Z przyjemnoci¹ przyj¹³em
to zaproszenie. Przekazano mi dziewiêæ tomów kolekcji zawieraj¹cej wszystkie odpowiedzi biskupów na encyklikê papie¿a o niepokalanym poczêciu. Odpowiedzia³o piêciuset siedemdziesiêciu
biskupów: piêciuset trzydziestu pozytywnie, prosz¹c, aby decyzja
zosta³a og³oszona; trzydziestu szeciu uzna³o j¹ za prawdê doktrynaln¹, nie s¹dz¹c, aby decyzja by³a stosowna, tylko czterech wypowiedzia³o siê zdecydowanie negatywnie.
Podczas moich wypraw spotka³em mojego diecezjanina, kartuza, o. Norberta46, który jest wikariuszem domu. Spotka³em tak¿e
o. Perrone’a, którego opinia publiczna mianuje kardyna³em. To
by³aby s³uszna nagroda za wszystkie przys³ugi, jakie ten ojciec od
ponad trzydziestu lat wywiadcza Kocio³owi, zw³aszcza za to
wszystko, co zrobi³, aby wspomóc punkt widzenia w obecnej sprawie. Ale czym jest kardynalat dla dobrego zakonnika, szczêliwego w swoim stanie?47.
43
Ojciec Rey w tym miejscu napisa³ (ten¿e, dz. cyt., t, 2, s. 511): Wcale nie chodzi³o o wywo³anie dyskusji nad bull¹, ale aby j¹ oddaæ do redakcji, opieraj¹c siê na ich
uwagach, czy to w materii lepiej lub gorzej dobranych wyra¿eñ, czy te¿ celem dodatkowych wyjanieñ, ale ci¹gle pod k¹tem papieskiej decyzji. Z tymi og³oszeniami by³o podobnie jak z listami wiêtego Leona Wielkiego na Sobór Chalcedoñski  przypomniano zasady w tej materii: Jure assensus, sine jure dissensus, jure instructionis  prawo
do wyjanienia, prawo zgody, bez prawa do ró¿nicy zdañ. Ojciec Rey zdaje siê nie
cytowaæ Dziennika, ale list papie¿a z 3 listopada.
44
Gabrielle Ferretti (1795-1869), od 1838 r. kardyna³, wówczas wielki penitencjarz.
45
Pra³at Jules Level.
46
Ojciec Norbert Loubry, 16 lipca 1833 r. profes Wielkiej Kartuzji, urodzi³ siê
6 sierpnia 1807 r. w Marsylii i zmar³ 19 lipca 1867 r. w kartuzji Bosserville ko³o Nancy.
Kartuzja w Rzymie znajdowa³a siê niedaleko kocio³a Santa Maria degli Angeli.
47
Na temat tego ojca bp Jeancard napisa³: Biskup de Mazenod… mówi mi, zgodnie z jego zwyczajami w najwiêkszej poufa³oci: lubiê o. Perrone, jest doskona³y z racji
swej prostoty, ca³kowitej i wrodzonej ³atwoci i wolny od roszczeñ. Ten¿e, dz. cyt.,
s. 288.
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Zawsze z poczuciem pobo¿noci odwiedzam miejsce, gdzie
zosta³ stracony wiêty Piotr w San Pietro in Montorio. Stamt¹d
poszlimy do willi Pamfilli i ze wzruszeniem modlilimy siê u stóp
pomnika, jaki ksiê¿na Doria wznios³a w swej willi na kociach
biednych Francuzów, którzy w tym miejscu stracili swe ¿ycie podczas oblê¿enia Rzymu, którzy przybyli wyzwoliæ go spod rewolucyjnej tyranii. Obiad zjedlimy u ambasadora Francji; wród zaproszonych by³ tak¿e kard. Gousset; wiele mówi³ o pracy, jak¹
wykona³ w sprawie, która nas wszystkich zajmuje. Wed³ug mnie
praca zosta³ wykonana przez innych. Jeli papie¿ mi uwierzy³, powstrzyma³by siê, aby zadawaæ sobie tyle trudu, móg³by oprzeæ siê
jedynie na przyzwoleniu piêciuset trzydziestu biskupów, którzy jak
tego siê spodziewano, wypowiedzieli siê o tradycji ich kocio³ów.
Trzydziestu szeciu, którzy martwi¹ siê pewnymi czysto ludzkimi
trudnociami i za nieodpowiednie uwa¿aj¹, aby jako dogmat wiary
og³osiæ to, co jednak uznaj¹ za doktrynê Kocio³a, w kwestii zasadniczej mo¿e zostaæ zaliczonych do grona zwolenników. W rzeczywistoci dysydenci kurcz¹ siê do nieznacznej liczby czterech.
Czy papie¿ powinien wzi¹æ pod uwagê tê rozbie¿noæ? Wspó³czuæ
i przejæ nad tym do porz¹dku dziennego.
[Pi¹tek], 10 listopada: Poszed³em do Bazyliki wiêtego Paw³a za Murami; piêkno tego kocio³a jest osza³amiaj¹ce. Mo¿na
wpaæ w zachwyt wobec wspania³oci jej kolumn, marmurów
i malowide³. Szeæ kolumn z egipskiego alabastru, podarowanych
Jego wi¹tobliwoci Grzegorzowi XVI przez wicekróla Egiptu, jest
bezcennych. Z zadowoleniem spogl¹da³em na pewne przygotowania, które zapowiadaj¹, ¿e papie¿ pochyli³ siê nad myl¹, aby ten
koció³ konsekrowaæ w czasie jedynej sprzyjaj¹cej temu okazji.
Zechcia³ mi oczywicie powiedzieæ o tym podczas audiencji z 30,
a tak¿e o projekcie, który zosta³ unicestwiony przez tych, którzy
mu zwracali uwagê, ¿e bazylika nie jest jeszcze wy³o¿ona kostk¹;
postanowi³em dodaæ odwagi Jego wi¹tobliwoci, aby szed³ za sw¹
myl¹, nie zatrzymuj¹c siê na ciasnych opiniach tych formalistów,
którzy nie pojmuj¹, jak wspania³a to idea. W porywie entuzjazmu,
jakie wzbudzi³a we mnie ta informacja, tak zgodna z moim sposobem postrzegania spraw, posun¹³em siê a¿ do tego, ¿e swoj¹ rêkê
po³o¿y³em na d³oni papie¿a. Równie dogodna okolicznoæ ju¿ ni-
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gdy siê nie powtórzy. Papie¿ otoczony biskupami z ca³ego wiata,
aby konsekrowaæ równie s³awn¹ bazylikê, odbudowan¹ z ofiar
wszystkich chrzecijan — to podnios³e! Pozwoli³em sobie jeszcze
powiedzieæ Ojcu wiêtemu, ¿e jeli Bóg pozwoli mi ¿yæ, jak tylko
moja nowa katedra zostanie pokryta dachem, pospieszê siê j¹ konsekrowaæ z obawy, ¿e nie bêdzie czasu, gdy bêdê czeka³, a¿ zostanie ukoñczona. By³bym szczêliwy, gdybym moimi refleksjami
móg³ przyczyniæ siê do podtrzymania Ojca wiêtego w jego piêknym zamiarze. Raczy³ dodaæ, ¿e na wielkiej marmurowej tablicy
poleci wyryæ nazwiska wszystkich biskupów, którzy wziêli udzia³
w tej uroczystej celebracji.
Wychodz¹c z Bazyliki wiêtego Paw³a, powróci³em do Trois-Fontaine, miejsca, gdzie ten wielki aposto³ poniós³ mêczeñstwo.
Widaæ tam trzy ród³a wyp³ywaj¹ce w bliskiej odleg³oci od siebie. Tradycja utrzymuje, ¿e te trzy ród³a wytrysnê³y w tym samym
miejscu, gdzie g³owa wiêtego Paw³a trzykrotnym odbiciem dotknê³a ziemi, kiedy ciêto wiêtego.
11 listopada: Ksi¹dz de Geslin48, kapelan Zamku wiêtego
Anio³a, zaprosi³ mnie na odprawienie mszy w koszarach, aby kilku
francuskim uwiêzionym ¿o³nierzom udzieliæ bierzmowania, innym
wieckim i wojskowym osadzonym udzieliæ komunii wiêtej,
a nawet bardzo niecywilnym, jest bowiem jeden, który pewnemu
francuskiemu ¿o³nierzowi zada³ ciosy no¿em.
[Niedziela, 12]: Dzisiaj w niedzielê 12 in fiocchi49 uda³em siê
do Zamku wiêtego Anio³a, a po przemówieniu, o wyg³oszenie
którego dla tych biednych, pojednanych z Bogiem wiêniów poproszono mnie, odprawi³em mszê, podczas której wszyscy przyst¹pili
do komunii. Nastêpnie, po wyg³oszeniu do nich jeszcze kilku s³ów
pociechy i zachêty, udzieli³em bierzmowania tym, którzy zostali
przygotowani. Wród tych, którzy przyst¹pili do komunii, by³ biedny oficer, który w nastêpnych dniach zostanie zdegradowany. Nastêpnie odwiedzi³em ich w ich kwaterach, a panu Geslinowi prze48
49

Paul-Alexandre de Geslin de Kersolon (1817-1888), pisarz i dziennikarz.
In fiocchi: w uroczystym stroju.
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kaza³em ja³mu¿nê, aby dzisiaj dla nich urz¹dziæ przyjêcie. Zwiedzilimy ca³e koszary, gdzie nie przypuszczano, ¿e znajdzie siê
bardzo piêkny apartament, który w tej chwili zajmuje komendant.
Wspiêlimy siê a¿ do stóp wiêtego archanio³a Micha³a, ogromnej
figury z br¹zu, któr¹ mo¿na dostrzec z bardzo daleka. Archanio³
jest ukazany, jak wk³ada miecz do pochwy; to dlatego, aby przypomnieæ wizjê, jak¹ mia³ wiêty Grzegorz Wielki w chwili, gdy przy
okazji wielkiej klêski, id¹c w procesji na czele swego ludu, naprzeciw zamku zobaczy³ anio³a niszczyciela chowaj¹cego miecz do
pochwy i zaraza ust¹pi³a.
Bêd¹c tak blisko Watykanu, wsiad³em do powozu, aby siê tam
udaæ. Muszê spotkaæ siê z kard. Antonellim i odwiedziæ pra³atów
z domu Jego wi¹tobliwoci, pra³atów: Stellê, Talbota, de Mérode’a
i Borromeo50. Kontynuowa³em odwiedziny. Poszed³em do kardyna³ów Savellego i Tostiego51, którzy ju¿ bardziej nie mogli byæ
uprzejmi dla mnie. Ten ostatni, który jest dusz¹ wielkiego konserwatorium wiêtego Micha³a52, chce spêdziæ ze mn¹ ca³y dzieñ
i pokazaæ mi wszystko, co jest interesuj¹ce w tej ogromnej instytucji. Zjawi³em siê u kard. Brunellego i kard. Della Gengi53, którego
nie zasta³em, podobnie jak asesora wiêtego Oficjum bpa Lucidiego i bpa Bizzarriego54, sekretarza Kongregacji do spraw Biskupów
i Zakonników. Wiêcej szczêcia mia³em u naszego drogiego genera³a de Pontevèsa, którego zasta³em u siebie. Wszystkie moje wyprawy, jak to czêsto bywa, zakoñczy³em, id¹c na adoracjê do kocio³a wiêtego Sylwestra, wchodz¹c przez drzwi prowadz¹ce do
domu. Poszed³em przy okazji na przyjacielskie spotkanie z pra³a50
Pra³at Borromeo by³ prze³o¿onym apartamentu. Pra³at Mérode to z pewnoci¹
F.-X.-Frédéric de Mérode (1820-1874), w 1866 r. zosta³ mianowany biskupem tytularnym Meliteny.
51
Domenico Savelli (1792-1964) mianowany kardyna³em w 1853 r. i Antonio Trosti (1776-1866) od 1838 r. kardyna³.
52
Budowla maj¹ca 335 m d³ugoci, w pobli¿u Tybru przy Portese Transtevre. Budowla wznoszona od 1676 r. by³a siedzib¹ g³ównych organizacji charytatywnych papieskiego Rzymu, sporód których wyró¿niæ mo¿na konserwatorium lub sierociniec, gdzie
m³odzie¿ uczy³a siê zawodu. Odnowiona po ostatniej wojnie jest obecnie siedzib¹ Ministerstwa Kultury.
53
Giovanni Brunelli ( 1861), w 1853 r. mianowany kardyna³em, Gabriele Della
Genga Sermattei, bratanek Leona XII mianowany kardyna³em w 1863 roku.
54
Giuseppe Andrea Bizzarri ( 1877), w 1863 r. mianowany kardyna³em.
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tem zakrystianem55, który mieszka w jednym ze skrzyde³ pa³acu,
w którym i ja mieszkam. Chcia³bym wiedzieæ, co bêdê musia³ zrobiæ jutro, aby odpowiedzieæ na zawiadomienie przekazane mi przez
kard. Scitovszky’ego56, prymasa Wêgier; bêdzie on przyjmowa³
z okazji otrzymania kapelusza kardynalskiego, który zostanie mu
wrêczony podczas konsystorza. Pragnê zupe³nie zachowaæ protokó³. Najpierw polega on na etykietalnej wizycie, podczas której
kardyna³ przyjmuje kardyna³ów, ksi¹¿êta i wszelkie osobistoci
w galowych strojach. Gdy chodzi o nas, biskupów, to rano powinnimy siê tam udaæ w mantelletta57, wieczorem w normalnym stroju,
to znaczy w fioletowej sutannie i d³ugim p³aszczu. Oto, co bêdzie
jutro; nie wiem jeszcze, co siê wydarzy pojutrze. Na wielkim dziedziñcu na Kwirynale przygotowuje siê owietlenie. Kardyna³
mieszka³ u papie¿a, w apartamentach znajduj¹cych siê pod zegarem; na placu powinna byæ tak¿e orkiestra, a w dzielnicy owietlenie. Wiem, ¿e publiczny konsystorz odbêdzie siê we czwartek, na
którym kardyna³ otrzyma kapelusz. S¹dzê, ¿e wezmê w nim udzia³
jako biskup us³uguj¹cy przy tronie.
Oto wrêczono mi piêkny list od zakonnic z Bogoty, napisany
po hiszpañsku, z gratulacjami i podziêkowaniem za to, co zrobi³em dla zmar³ego bpa Mosquera58, ich prawowitego arcybiskupa.
Nigdy nie s¹dzi³bym, ¿e spe³nienie obowi¹zku, co te¿ zrobi³em,
z prostego powodu szacunku i powa¿ania dla tego obroñcy wiary,
który przyjecha³ dope³niæ swych dni w moim biskupim miecie,
wzbudzi tyle wiadectw wdziêcznoci. Mylê siê: to nie tylko zakonnice z jednego klasztoru, ale pisz¹ do mnie prze³o¿one wszystkich klasztorów z Bogoty.

55
W 1854 r. bp de Mazenod czêsto mówi³ o biskupie zakrystianie, ale nigdy nie
wymieni³ jego nazwiska. Tymczasem chodzi³o o Giuseppe Mariê Castellaniego OSA
(1798-1854), biskupa Porfirii i zakrystiana Jego wi¹tobliwoci.
56
Jean Scitkovszky, arcybiskup Ostrzyhomia i Budapesztu, mianowany kardyna³em 16 listopada 1854 roku.
57
W pelerynce.
58
Biskup Emmanuel Joseph Mosquera, biskup Santa Fe w Bogocie wygnany z Republiki Kolumbii, gdzie jego brat gen. de Mosquera by³ prezydentem, zmar³ 10 grudnia
1853 r. podczas pobytu w Marsylii. Uroczystociom pogrzebowym przewodniczy³ bp de
Mazenod, a mowê pogrzebow¹ wyg³osi³ o. Charles Barret OMI.
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[Poniedzia³ek, 13]: W³anie z moim wiernym przyjacielem
pra³atem zakrystianem z³o¿y³em sw¹ pierwsz¹ wizytê jego eminencji kardyna³owi Scitovszkyemu. Dzisiaj rano wszyscy kardyna³owie i rzymscy ksi¹¿êta przesy³aj¹ mu gratulacje przez swych
szlachciców, którzy przybywaj¹ w galowym stroju, z mieczem przy
boku i obszernym jedwabnym p³aszczu na ramionach, w oficjalnych powozach ich zwierzchników. Najpierw w pierwszej poczekalni na g³os wyczytuje siê ich po nazwisku, po raz drugi i trzeci
w salonie. Zwierzchnik apartamentów wychodzi naprzeciw wyczytanej osoby, aby po wskazaniu przedstawiæ j¹ jego eminencji, który w³anie j¹ przyj¹³ w drzwiach, gdzie jego eminencja stoi. W ten
sam sposób postêpuje siê z pra³atami i biskupami. Tak samo by³o
w przypadku pra³ata zakrystiana i moim. Kardyna³ przyj¹³ nas
z honorami; mówi tylko po ³acinie. Zwiêle pogratulowalimy mu
w tym jêzyku; congratulor wypowiedzia³ siê z emfaz¹. Jego eminencja zasiad³ z nami podczas krótkich przerw miêdzy jednymi
i kolejnymi gratulacjami, nie zwlekalimy z po¿egnaniem i ust¹pieniem miejsca innym.
Nie zapomnia³em udaæ siê dzi wieczorem na wielkie ricevimento59, wiedzia³em, ¿e spotkam siê z wszystkimi znacznymi osobistociami Rzymu. Bardzo mocno poruszy³o mnie przede wszystkim spotkanie z tyloma biskupami z ca³ego wiata. Z Francji, poza
dwoma kardyna³ami — Mathieu60 i Gaussetem — by³em jedynym
biskupem reprezentuj¹cym nasz episkopat. Arcybiskupi z Baltimore, z Nowego Jorku, biskupi z Pittsburgha i Buffalo reprezentowali
Stany Zjednoczone61; kardyna³ Wiseman, biskup Beverley i jeszcze
jeden biskup Angliê62; arcybiskup Dublina, ten z Armagh, z Tuam
i inni biskupi Irlandiê63, kardyna³ arcybiskup z Mechelen, biskup

Przyjêcie.
Jacques M.A. César Mathieu, w latach 1834-1875 arcybiskup Besançon.
61
Francis Patrick Kenrick, w latach 1851-1863 arcybiskup Baltimore, John Joseph
Hughes, w latach 1837-1864 arcybiskup Nowego Jorku, Michael O’Connor, w latach
1853-1866 biskup Pittsburgha (bp de Mazenod napisa³ Plattsburg), i Jean Timon, w latach 1850-1860 bp Buffalo.
62
Nicholas Patrick Wiseman (1802-1865), arcybiskup Westminsteru i John Briggs,
w latach 1850-1860 biskup Beverly.
63
Paul Cullen, w latach 1852-1878 arcybiskup Dublina, Joseph Dixon, w latach
1852-1855 arcybiskup Armagh, i John MacHalle, w latach 1834-1881 biskup Tuam.
59
60
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z Namur i Tournai Belgiê64. By³ tak¿e arcybiskup Wiednia, arcybiskup Monachium65, arcybiskup Turynu, Cagliari, Genui66, biskupi
z Annecy i Lozanny67 i nie wiem ilu innych jeszcze. Po zamienieniu kilku s³ów ze znanymi mi kardyna³ami, biskupami i pra³atami,
wycofa³em siê i uda³em siê do moich apartamentów.
[Poniedzia³ek], 13 listopada: Rano w [poniedzia³ek] 13 poszed³em z³o¿yæ wizytê, której kard. Mathieu ³askawie zechcia³ mi
udzieliæ, aby przekazaæ mi listy, które dla mnie dano mu w Marsylii; na chwilê wst¹pi³em do kocio³a wiêtej Trójcy ai Monti spotkaæ siostry Najwiêtszego Serca. Stamt¹d uda³em siê do kard.
Della Gengi, który przyj¹³ mnie z w³aciw¹ sobie grzecznoci¹
i wylewnoci¹ serca, która przypomina mi ¿yczliwoæ jego wiêtego wujka, papie¿a Leona XII. Po obiedzie pu³kownik Caramelli
przyby³ zabraæ mnie do swego powozu i pojechalimy zobaczyæ
nowo wynaleziony piec. Nie jest ani na drewno, ani na wêgiel, ale
na zwyczajne spalanie siê gliniastej ziemi przygotowanej z kilkoma substancjami chemicznymi. Potrzeba jedynie dwudziestu piêciu minut, aby wypiec partiê chleba. Palenisko, które rozgrzewa
piec, przez trzydzieci godzin utrzymuje jednakow¹ temperaturê
i w tym czasie zu¿ywa jedynie szeædziesi¹t centymów mieszanki.
W ci¹gu dwudziestu czterech godzin mo¿na upiec piêædziesi¹t partii chleba. Odkrywca, którego nazwiska nie znam, jest bardzo
uprzejmym i prostym Bretoñczykiem; bardzo chlubi siê wsparciem,
które bardzo ³atwo zyska³ tutaj po tym, jak akademia przebada³a
jego system i uwa¿nie nadzorowa³a jego wykonanie.
Po powrocie do siebie w sutannie i fioletowym p³aszczu odwiedzi³em mistrza ceremonii. Podobnie jak wszystkich biskupów
64
Engelbert Stercks, w latach 1832-1867 kardyna³, arcybiskup Mechelen, Nicolas
Joseph Deheselle, w latach 1836-1865 biskup Namur, i Gaspar Joseph Labis, w latach
1835-1872 biskup Tournai.
65
Joseph Omar von Rausher, w latach 153-1876 arcybiskup Wiednia, Charles Auguste von Reisach, od 1841-1856 arcybiskup Monachium.
66
Lugi Fransoni, w latach 1832-1862 arcybiskup Turynu, Giovanni Emmanuel Marongiù Nurra, w latach 1842-1862 arcybiskup Cagliari, i Andrea Charvaz, od 1852-1870
arcybiskup Genui.
67
Louis Rendu, w latach 1843-1859 biskup Annecy, i Etienne Marilley, w latach
1846-1879 biskup Lozanny.
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przebywaj¹cych w Rzymie, tak¿e i mnie wys³a³ do niego jego eminencja, archiprezbiter Bazyliki wiêtego Piotra, aby nas zaprosiæ
do uczestnictwa w nabo¿eñstwach, które odbêd¹ siê u wiêtego
Piotra z racji rocznicy konsekracji bazyliki. Jestemy zaproszeni na
pierwsze i drugie nieszpory, a tak¿e na sumê, któr¹ odprawi papie¿
wraz z kardyna³ami. Godzinê póniej odwiedzi³ mnie pra³at Lucidi, asesor wiêtego Oficjum, najpierw w swojej sprawie, nastêpnie,
by mi powiedzieæ, ¿e zosta³ zobowi¹zany przez ksiêdza kardyna³a
archiprezbitera zaprosiæ mnie do pontyfikalnego przewodniczenia
pierwszym nieszporom, które w tym roku zostan¹ odpiewane
przed papieskim o³tarzem, stale pra³atów nie mog³y pomieciæ
wszystkich zaproszonych pra³atów. Zatem w pi¹tek o 2 po po³udniu uda³em siê na tê ceremoniê do zakrystii Bazyliki wiêtego Piotra. Przyszli ojcowie z Ritiro wiêtego Bonawentury, aby w swoim
imieniu zaprosiæ mnie do odprawienia w jego wiêto, w niedzielê,
26 tego miesi¹ca mszy w ich kociele, przy o³tarzu, pod którym
spoczywa b³ogos³awiony Leonard z Porto Maurizio.
[Wtorek, 14 listopada]: Jakie¿ znu¿enie odczu³em, aby skorzystaæ z zaproszenia, jakie z³o¿yli mi jezuici! Uczestniczy³em
w rozdaniu nagród w rzymskim kolegium, które odby³o siê w kociele wiêtego Ignacego. To æwiczenie, któremu przewodniczy³
kard. Caterini, by³o jeszcze nudniejsze ni¿ samo nasze rozdawanie
nagród w kolegiach i ni¿szych seminariach. By³o przynajmniej tysi¹c uczniów ubiegaj¹cych siê o te nagrody, na które sk³ada³y siê
przydzielane im medale; u nas rozdaje siê ksi¹¿ki. Nie moglimy
znieæ nudy. Aby zwiêkszyæ nieszczêcie, przy wyjciu czeka³ nas
ulewny deszcz, który sprawi³, ¿e nasza wizyta, któr¹ powinienem
z³o¿yæ kard. Mattei i podziêkowaæ mu za jego zaproszenie, by³a
bardzo mêcz¹ca. By³ bardzo uprzejmy dla mnie i bardzo d³ugo tam
zabawilimy.
[Czwartek], 16 listopada: Oto ja po powrocie z uczestnictwa
w publicznym konsystorzu, podczas którego papie¿ wrêczy³ kapelusz kardynalski nowemu kardyna³owi prymasowi Wêgier; do Watykanu uda³em siê z moim wiernym przyjacielem pra³atem zakrystianem. Weszlimy do sali, w której powinien ubieraæ siê papie¿.
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Zdj¹³em manteletta, aby przywdziaæ cappa68. Spotka³em siê jeszcze ze znaczn¹ grup¹ innych biskupów asystuj¹cych przy tronie.
Arcybiskup Mediolanu69 chcia³ poznaæ nazwiska i diecezje asystuj¹cych biskupów. W imieniu Marsylii by³ zobowi¹zany z³o¿yæ mi
najpiêkniejsze ze wszystkich gratulacje. Przyby³ papie¿, zdj¹³ krótk¹ pelerynkê, w³o¿y³ kapê i mitrê i uda³ siê do sali konsystorza,
gdzie czekali na niego wszyscy kardyna³owie. Za nim pod¹¿ali asystuj¹cy biskupi, stanêlimy po lewej i po prawej stronie papie¿a.
Otoczony swoimi wspó³braæmi adwokat konsystorza stan¹³ u podnó¿a stopni i zacz¹³ obronê sprawy s³ugi bo¿ego. Na g³os mistrza
ceremonii w randze szefa adwokat przesta³, aby pozwoliæ na dokoñczenie przepisanego obrzêdu, ponownie zacz¹³ sw¹ przemowê,
gdy go wezwano. Dwaj kardyna³owie diakoni udali siê po swego
wspó³brata i przyprowadzili go przed papie¿a. Id¹c przez salê,
w równej odleg³oci wykona³ trzy uk³ony; nastêpnie przyszed³
i uklêkn¹³ u stóp papie¿a, aby najpierw uca³owaæ jego stopê, a nastêpnie rêkê, po czym papie¿ wsta³, chc¹c go uciskaæ. Nastêpnie
kardyna³ poszed³ ucisn¹æ wszystkich kardyna³ów, zaczynaj¹c od
dziekana, wielebnego ksiêdza Macchiego70, który wydawa³ mi siê
bardzo zestarzeæ; mia³ osiemdziesi¹t szeæ lat. Po ucisku kard.
Scitovszky’ego ponownie zaprowadzono do stóp papie¿a, który
na³o¿y³ mu na g³owê czerwony kapelusz, odmawiaj¹c formu³ê
modlitwy, w której przypomina mu siê, ¿e a¿ do przelania krwi,
usque ad effusionem sanguinis inclusive, przyrzeka broniæ praw
Kocio³a. Papie¿, przed którym szed³ jego dwór, a za nim asystuj¹cy biskupi, oddali³ siê, podczas gdy kardyna³owie, piewaj¹c Te
Deum, procesyjnie szli do Kaplicy Sykstyñskiej; kardyna³ dziekan
odmówi³ modlitwê, nastêpnie udali siê do apartamentów papieskich
na tajny konsystorz.
Nowy kardyna³ po otrzymaniu kocio³a tytularnego i piercienia na tajnym konsystorzu, w ci¹gu dnia spe³nia³ pewne wyznaczone mu obowi¹zki. Bêdzie modli³ siê w Bazylice wiêtego Piotra,
uda siê z oficjaln¹ wizyt¹ do kardyna³a dziekana wiêtego kolegium; wieczorem, po powrocie do siebie, bêdzie czeka³ w swoim
68
69
70

kapê.
Bartolomeo Homilii, w latach 1847-1859 arcybiskup Mediolanu.
Vincenzo Macchi ( 1860), w 1826 r. mianowany kardyna³em.
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apartamencie, gdy z wielk¹ pomp¹ przyniesie mu siê czerwony
kapelusz, który rano papie¿ na³o¿y na jego g³owê podczas publicznego konsystorza. Tymczasem salony rozwietlone à giorno71 setkami wiec zape³nia³y siê kardyna³ami, pra³atami, ksi¹¿êtami,
ksiê¿nymi i wieloma innymi osobami. Zanim kapelusz dotrze, prowadzi siê wiele rozmów. Z Bazyliki wiêtego Piotra wyruszono
z nim pó³ godziny po Angelus, drogê trzeba pokonaæ konnym zaprzêgiem; nie widzia³em go podczas przejazdu, z pewnoci¹ towarzyszyli mu dwaj s³u¿¹cy trzymaj¹cy pochodnie w rêku. Po dotarciu do apartamentów kardyna³a tajny papieski szambelan, który jest
wyznaczony do wrêczenia mu kapelusza, z powag¹ przemierza
apartamenty a¿ do sali tronowej, gdzie pod baldachimem znajduje
siê portret urzêduj¹cego papie¿a. Fotel, który nigdy przez nikogo
nie jest zajêty i w tym celu zawsze normalnie pozostaje odwrócony do ciany, tym razem s³u¿y kardyna³owi, który na nim zasiada,
aby wys³uchaæ mowy pochwalnej, któr¹ do niego oficjalnie kieruje
tajny papieski szambelan. W tej chwili sala tronowa jest wype³niona kardyna³ami, pra³atami i wieloma innymi osobami. Po zakoñczonej laudacji tajnego szambelana, nowy kardyna³, ca³y czas siedz¹c, odpowiada na ni¹. Kardyna³ Scitovszky, nie mówi¹c ani po
w³osku, ani po francuski, sw¹ przemowê wyg³osi³ po ³acinie.
Skromnie odpowiedzia³ na pompatyczne pochwa³y, jakich w³anie
wys³ucha³; powiedzia³ ma³y komplement mówcy, kardyna³om i biskupom ze wszystkich czêci wiata, którzy z racji okolicznoci,
której sobie pogratulowa³, zebrali siê w Rzymie i posiedzenie zosta³o zamkniête.
Przenielimy siê do innych salonów, aby spêdziæ wieczór
i wypiæ ch³odz¹cy napój. Tak spotka³em kard. Baluffiego, kard.
Brunellego i kardyna³a kapucyna, którego nie zosta³em u nich72.
Kardyna³ Baluffi by³ czaruj¹cy i zechcia³ oczywicie wspomnieæ
o przyjêciu, jakie mu zgotowa³em w czasie jego pobytu w Marsylii; kardyna³ kapucyn, z którego czcigodnej twarzy przebija³a wiêtoæ, nie zapomnia³ podziêkowaæ mi za poparcie, którego jego zakonowi zawsze udziela³em w mojej diecezji. D³ugo równie¿
Jak w po³udnie.
Gaetano Baluffi († 1866). Kardyna³em kapucynem by³ G. Recanati, mianowany
w 1853 roku.
71
72
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rozmawialimy z kard. Caterinim i kard. Savellim. W koñcu, pozdrowiwszy wielu nowo przyby³ych biskupów, a zw³aszcza dobrego biskupa z Montrealu, który przyp³yn¹³ dzisiaj rano73, wróci³em
do siebie. Aby udaæ siê do siebie, musia³em przejæ jedynie przez
dziedziniec Kwiryna³u; wróci³em bardzo niezadowolony z tej pompatycznej uroczystoci, któr¹ w³anie zobaczy³em. Pan da³ mi ³askê odczuæ pró¿noæ wszystkiego, co przesunê³o siê przed moimi
oczyma. W moim sercu porównywa³em te myli i odczucia z tymi,
jakie trzy dni temu wype³nia³y moje serce, gdy by³em w ritiro
wiêtego Bonawentury. W czasie tej wizyty, z ca³¹ gorliwoci¹, na
jak¹ by³o mnie staæ, modli³em siê w celi oraz w tym samym miejscu, gdzie b³ogos³awiony Leonard z Porto Maurizio odda³ swego
ducha Bogu. Z trudem wyrwa³em siê z tego wiêtego miejsca, podczas gdy tak zwleka³em z wyjciem z piêknych salonów Kwiryna³u. Zabieram ze sob¹ nowo wydane dzie³a b³ogos³awionego oraz
kawa³ek jego relikwii.
[Pi¹tek, 17 listopada]: Wracam od wiêtego Piotra, gdzie w³anie odprawi³em uroczyste nieszpory. Nie bêdê w stanie podziêkowaæ kardyna³owi archiprezbiterowi oraz kanonikom za zaszczyt,
jaki zechcieli mi okazaæ, oraz za szczêcie, jakie mi sprawili. Na
ceremonii by³o trzydziestu biskupów i jeszcze wiêksza liczba
w miecie. Obecnoæ tak wielkiej liczby biskupów sk³oni³a mnie do
powziêcia decyzji, aby oficjum odprawiæ w prezbiterium bazyliki,
a nie w kaplicy kanoników. Uroczystoæ by³a nad wyraz podnios³a.
Zatem podszed³em do papieskiego o³tarza, aby okadziæ go oraz
relikwie z³o¿one w stopniach. Od tego o³tarza udzieli³em uroczystego b³ogos³awieñstwa na zakoñczenie nieszporów. Asysta by³a
jak najbardziej okaza³a; widziano kardyna³a archiprezbitera, trzydziestu biskupów w kom¿ach i mantelletta, ca³¹ kapitu³ê Bazyliki
wiêtego Piotra w cappa, duchowieñstwo ni¿szego stopnia, beneficjariuszy, kapelanów i m³odych duchownych74. To by³o zachwycaj¹ce, tym bardziej ¿e obrzêdy odprawia siê z dok³adnoci¹, precyzj¹ i zauwa¿aln¹ powag¹. Na magnificat celebrans wraz
73
74

Ignace Bourget (1799-1885), w latach 1840-1878 biskup Montrealu.
Rey pisze: „m³odzi duchowni, dwie orkiestry wybranych muzyków.
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z dwoma asystuj¹cymi i czterema chórzystami w kapach, poprzedzony dworzanami i s³u¿b¹ o³tarza oraz szecioma lub omioma
kanonikami, którzy wychodz¹ z prezbiterium, udaje siê okadziæ
o³tarz, gdzie spoczywa Najwiêtszy Sakrament. Nastêpnie udaje siê
do konfesji wiêtego Piotra, gdzie schodzi siê po piêknych schodach znajduj¹cych siê przed g³ównym o³tarzem. Bez trudu mo¿na
sobie wyobraziæ silne wzruszenie, jakiego siê doznaje, kiedy naprzeciw widzi siê grób skrywaj¹cy drogocenne relikwie wielkiego
aposto³a, wybranego przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby by³
kamieniem wêgielnym Jego Kocio³a. Z jakim szacunkiem uklêkn¹³em, co te¿ nakazuje ceremonia³! Z jakim s³odkim wzruszeniem
potrójnym rzutem okadzi³em te czcigodne szcz¹tki, które zdaj¹ siê
potêgowaæ mi³oæ do Jezusa, któr¹ w tak wielkim stopniu posiada³a gorliwa dusza nimi o¿ywiona. Przez ca³y magnificat nasyca³em
siê tymi mylami i odczuciami, i dziêki Bogu by³ wystarczaj¹co
d³ugi, aby u³atwiæ okadzenie wielu uczestników w prezbiterium.
Tutaj, podobnie jak u wiêtego Jana na Lateranie zauwa¿y³em, ¿e
organy gra³y przez ca³y czas okadzania, pomiêdzy ostatnim wersem magnificat i Gloria Patri, ¿e piewa siê jedynie po zakoñczeniu okadzenia. Ale w tych chwilach szczêcia nie myla³em jedynie o sobie, w moim duchu obecni byli wszyscy ci, którzy
zas³uguj¹ na moje wspomnienie i dla nich modli³em siê o te same
³aski, o które prosi³em dla siebie75.
75
Oto relacja bpa Jeancarda (dz. cyt., s. 275-281): o tej jak najbardziej okaza³ej
uroczystoci, w której przebija jego przywi¹zanie do bpa de Mazenoda. Rozpoczyna
od wzmianki o ponad dwustu biskupach siedz¹cych w prezbiterium. Na swoim podniesionym fotelu i poród ozdób ca³kowicie b³yszcz¹cych od z³otych haftów, nasz pra³at
dziêki postawie ca³ej jego osoby oraz pe³nej religijnego dostojeñstwa fizjonomii jania³
godnoci¹. Sk³aniam siê, aby w tej sytuacji spojrzeæ na niego z synowsk¹ i w pewnym
stopniu wrodzon¹ przyjani¹. By³em dymny, widz¹c, jak jest uhonorowany. Ale podczas
magnificat, gdy zobaczy³em go w otoczeniu jego asysty, za nim omiu kanoników
w kapach i dwunastu kanoników w cappa magna, jak w mitrze na g³owie, od grobu
wiêtego Piotra procesyjnie pod¹¿a³ g³ówn¹ naw¹ bazyliki, aby okadziæ o³tarz Najwiêtszego Sakramentu, nasz³a mnie myl, która do najwy¿szego stopnia wznosi³a me obecne
zmartwienia. Nie widzê ju¿ zwyczajnego celebransa, który w zwyczajny sposób przewodniczy religijnej uroczystoci; ale w tym przepychu bo¿ego kultu, w tej najpiêkniejszej wi¹tyni wiata, nie widzê ju¿ nawet biskupa Marsylii zastêpuj¹cego w tej godzinie
samego Najwy¿szego Pasterza, ale widzê w nim anio³a, tych, którzy s¹ najbli¿ej Boga
itd.. Bardzo ³atwo zauwa¿a siê górnolotnoæ bpa Jeancarda i bardziej bezporedni styl
Za³o¿yciela.
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[Sobota], 18: Jeszcze jestem wzruszony wspania³ym nabo¿eñstwem, w którym w³anie wzi¹³em udzia³ w Bazylice wiêtego
Piotra76. Moje serce kipi katolicyzmem, jeli mogê siê w ten sposób wyraziæ. Czterdziestu biskupów ze wszystkich narodów zebranych w olbrzymim prezbiterium Bazyliki wiêtego Piotra, pod
przewodem G³owy Kocio³a, nastêpcy Ksiêcia Aposto³ów, na którym jeden z nas, biskup z Wêgier, uroczycie sprawowa³ wiête
misteria w tym samym rycie, z tymi samymi pieniami, tymi samymi rytami, które mamy w naszych diecezjach, które znajduj¹ siê
w tak wielkiej odleg³oci od siebie. Ten pokój sp³ywa³ od o³tarza,
poprzez poca³unek z najczulszym braterstwem udziela³ siê wszystkim biskupom wzruszonym przebywaniem razem w tak wiêtym
miejscu i w podobnej okolicznoci. Wszyscy zbiegli siê z krañców
ziemi, a tak¿e z mniej lub bardziej s¹siaduj¹cych regionów, na
zwyczajne zaproszenie ich umi³owanego zwierzchnika, aby wraz
z nim przyczyniæ siê do chwalebnego wywy¿szenia niepokalanej
Dziewicy, wiêtej Matki Boga oraz nas, a w jeszcze szczególniejszy sposób mojej. To zachwycaj¹ce!
Wychodz¹c z nabo¿eñstwa, papie¿ i wszyscy biskupi zatrzymali siê i przyklêknêli na rodku g³ównej nawy bazyliki, aby uczciæ
wiête relikwie, które jeden z kanoników przy pomocy wielu akolitów po kolei nam pokazywa³ z górnego balkonu po lewej stronie
prezbiterium. Uczestnicy zostali powiadomieni o przyniesieniu
wiêtych relikwii dononym i przejmuj¹cym biciem dwóch wewnêtrznych dzwonów, które, jeli zwróci siê uwagê na to, co dzia³o siê przede mn¹, mia³y zachêcaæ do skupienia i uwagi. W chwili
ukazania wiêtych relikwii g³êboka cisza panowa³a w ca³ym
ogromnym kociele; nie mo¿na opisaæ uczucia, jakiego doznajê,
a którego niew¹tpliwie, podobnie jak ja, dozna³o wielu innych. Musia³em wyj¹æ moj¹ chusteczkê, aby wytrzeæ ³zy, które wyp³ynê³y
z moich oczu. Odszed³em, obiecuj¹c, ¿e powrócê na to wiête miejsce na drugie nieszpory wiêta. Bêdziemy mieli jedynie czas na to,
aby pojechaæ do siebie i zjeæ obiad, a nastêpnie ponownie o 2.30
zebraæ siê u wiêtego Piotra.

76

Msza ze wiêta powiêcenia kocio³a wiêtego Piotra.
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Dzisiejsze nieszpory by³y tak samo bardzo uroczyste jak wczoraj. Arcybiskup Wiednia77 prowadzi³ pontyfikalne nabo¿eñstwo,
któremu ja przewodniczy³em wczoraj. By³o mniej obecnych biskupów; ale skoro w zwyczaju jest, ¿e kardyna³owie archiprezbiterzy
bazylik zapraszaj¹ innych kardyna³ów, którzy ci¹gle tam przybywaj¹, te eminencje poczu³y siê w obowi¹zku uczestnictwa. By³o ich
bardzo wielu, siedz¹cych od strony prezbiterium, a my z drugiej
strony naprzeciw nich.
[Niedziela, 19]: Dzisiaj kardyna³ sekretarz stanu na uroczystym bankiecie w Watykanie zebra³ czterdziestu kardyna³ów i biskupów. Niew¹tpliwie kolejnych zaprosi w innym dniu. Rano nie
zmarnowa³em mego czasu; a¿ trzykrotnie poszed³em do pra³ata
Pacificiego78, sekretarza zgromadzenia biskupów i koñcowego redaktora bulli, aby dostarczyæ mu jeden dokument z notatkami, które przypominaj¹ apostolskie dekrety potwierdzaj¹ce doktrynê Stolicy wiêtej o niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny.
Daleki od bycia niedyskretnym pra³at Pacifici bardzo gor¹co podziêkowa³ mi za moje zabiegi, powiedzia³ mi, ¿e poszukiwa³ tego,
co w³anie mu dostarczy³em, ¿e zwróci³ siê do pewnej dobrze znanej osoby, aby mieæ datê listów apostolskich, o których w³anie mu
powiedzia³em, ale nie uda³o mu siê; by³ szczêliwy, ¿e dostarczy³em mu materia³y, aby zape³niæ tê lukê; chodzi³o o listy apostolskie Leona XII ustanawiaj¹ce i zatwierdzaj¹ce zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, to znaczy, jak stanowi¹ te
listy, sine labe originali concepta. Przed³o¿y³em mu tak¿e listy
apostolskie Grzegorza XVI i Piusa IV potwierdzaj¹ce to samo
Zgromadzenie. Pra³at Pacifici by³ bardzo uradowany, ¿e sprawi³em
mu prezent w postaci egzemplarza naszych wiêtych regu³; zrobi³em to z przyjemnoci¹. Mam oczywicie nadziejê, ¿e w przypisach
bulli, jako dowód ci¹g³ej nauki Kocio³a rzymskiego o niepokalanym poczêciu naszej b³ogos³awionej Matki, Najwiêtszej Dziewicy Maryi, bêdziemy mieli pociechê przeczytaæ cytaty z zatwierdzaj¹cych nas listów apostolskich79. Pospieszy³em siê z³o¿yæ wizytê
J.O. von Rausher, zobacz przypis 65.
Lucca Pacifici, sekretarz listów ³aciñskich.
79
Ta proba Za³o¿yciela porednio zosta³ wys³uchana. Bulla wzmiankuje o brac77
78
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kardyna³om, z którymi powinienem siê spotkaæ; ju¿ odwiedzi³em
nastêpuj¹cych kardyna³ów: Patrizi, Della Genga, Catering, Marini,
Tosti, Fransoni, Ferretti, Antonelli, Balluffi, Brunelli, Mattei. Pozosta³o mi jeszcze spotkaæ siê z kardyna³ami: Altierim, Cagiano,
De Angelisem, Lucciardim, Ugolinim i Macchim, Riario wujkiem
i Riario, arcybiskupem Neapolu80. Odwiedzi³em tak¿e kardyna³ów:
Recanatiego81, Wisemana, Gousseta, Mathieu, Savellego i Scitovszky’ego, prymasa Wêgier, który w zesz³¹ sobotê otrzyma³ kapelusz.
Moj¹ wizytówkê zostawi³em równie¿ u ksiê¿nej Borghèse82, która
ostatnio przyjecha³a z Francji, przypomnia³a mi, ¿e przyby³a mnie
odwiedziæ podczas swego pobytu w Marsylii, sk¹din¹d od niej i jej
rodziny dozna³em wielu uprzejmoci podczas mej ostatniej podró¿y do Rzymu. Nie ma nic bardziej nieprzyjemnego od spotkañ ze
znacz¹cymi osobistociami na salonach, w dniach przyjêæ, zanim
z³o¿y³o siê je tym, którzy doznali zaszczytu odwiedzin, co doskonale odpowiada ich sposobowi postêpowania nawet wbrew wszelkim konwenansom.
[Poniedzia³ek, 20] by³ wyznaczony na pierwsze zebranie kardyna³ów i biskupów, które powinno odbyæ siê w Watykanie; spotkanie rzeczywicie odby³o siê w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Przewodniczy³ mu jego eminencja kard. Brunelli
przy wspó³udziale dwóch eminencji kardyna³ów Cateriniego i Santucciego83. Wchodz¹cy kardyna³owie i biskupi zajêli miejsca po
prawej i lewej stronie zgodnie z rang¹ ich promocji. Pierwszym
twach, zgromadzeniach i stowarzyszeniach zakonnych ustanowionych ku czci Niepokalanego Poczêcia. Zob. Emile Hoffet OMI, Mgr C.J. Eugène de Mazenod… et définition du dogme de l’Immaculée Conception. Liège 1904, s. 53-54 (Missions OMI 1904,
s. 285-286).
80
Kardyna³ Luigi Altieri ( 1867), Ottavio Capiano de Azevedo († 1867), wówczas prefekt Kongregacji Soboru, Filippo De Angelis († 1877), Domenico Luciardi
(† 1864), Tomaso Riario Sforza (1782-1857), w 1822 r. mianowany kardyna³em, wujek
arcybiskupa Neapolu Sisto Riario Sforza († 1877). Na pocz¹tku pobytu w Rzymie bp de
Mazenod spotka³ siê ju¿ z kard. Ugiolinim (zob. przypis 40) i 16 listopada z kard. Macchim (zob. przypis 70).
81
Giusto Recanti († 1861).
82
Guendaline Talbot de Shrewsbury, ¿ona Marcantonia Borghèse, urodzonego
w Pary¿u w 1814 r. i przyjaciela papie¿y Grzegorza XVI i Piusa IX.
83
Vincenzo Santucci (1796-1851) w 1853 r. mianowany kardyna³em.
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w ³awce po prawej stronie by³ patriarcha Aleksandrii84, po nim naprzeciw siebie i wed³ug rangi siedzieli arcybiskupi. Biskupi zajmowali dwa kolejne rzêdy ³awek, za pierwszymi, które zajmowali arcybiskupi. Mia³em smutny przywilej zasiadania w trzecim rzêdzie
po prawej, maj¹c przed sob¹ jedynie biskupa z Policastro wywiêconego w 1819 r. i biskupa z Fanza wywiêconego w tym samym
roku co ja, ale w lipcu, podczas gdy ja zosta³em wywiêcony
w padzierniku85. Niestety, przede mn¹ wywiêceni zostali jedynie
bp Cardelli, bp Minucci, arcybp Florencji i bp Fransoni86. Policzy³em, ¿e za nami by³o trzydziestu arcybiskupów i piêædziesiêciu
trzech biskupów w m³odym wieku, do których do³¹czyli nowo przybyli, tacy jak biskupi Amiens i Orleanu87 oraz wszyscy biskupi francuscy, którzy bêd¹ mogli przyjechaæ, poród biskupów mamy bowiem jedynie tych z Châlon i Cannes, a poród arcybiskupów tych
z Lyonu i [Bourges] Bourget, którzy s¹ najstarsi konsekracj¹88.
Powracam do naszego Zgromadzenia. Trzej kardyna³owie zasiedli na fotelach na górze wielkiej sali konsystorza, zwróceni twarzami ku Zgromadzeniu; po ich prawej stronie by³o biurko dwóch
pra³atów sekretarzy, po lewej stronie na taborecie siedzia³ pra³at,
zwiernik mistrzów ceremonii. W g³êbi sali zostali umiejscowieni
pra³aci i teologowie, tworz¹cy cia³o, które przygotowa³o pracê; byli
tam, by odpowiadaæ na uwagi lub zastrze¿enia biskupów, którzy
D.A. Foscolo ( 1860), w latach 1847-1860 patriarcha Aleksandrii.
Niciola Maria Laudisio, w latach 1824-1862 biskup Policastro, Giovanni Benedetto Folicaldi, w latach 1832-1867 biskup Faenzy. W uroczystoci og³oszenia dogmatu
i powiêcenia bazyliki udzia³ wzi¹³ jeszcze jeden biskup, starszy od niego. By³ nim Francesco Maria Barzelotti, w latach 1832-1861 biskup Sovany i Pitigliano, którego nazwisko na marmurowych tablicach w Bazylikach wiêtego Piotra i Paw³a widnieje przed
bpem de Mazenodem.
86
Arcybiskupi mianowani przed Za³o¿ycielem: Luigi Maria Cardelli, w latach
1811-1832 arcybiskup Smyrny, a od 1832-1868 arcybiskup-biskup Archidan w Bu³garii, Ferdinando Minucci, w latach 1828-1856 arcybiskup Florencji, i Luigi Fransoni,
w latach 1832-1862 arcybiskup Turynu.
87
Louis Antoine de Salinis, w latach 1849-1856 biskup Amiens, i A.F. Philibert
Dupanloup, w latach 1849-1878 biskup Orleanu.
88
J.M.F. Victor de Monyer de Prilly, w latach 1832-1860 biskup Châlons, Charles
Jean La Motte de Broons de Vauvert, w latach 1827-1860 biskup Vannes, Louis Jacques
de Bonald, w latach 1840-1870 arcybiskup Lyonu, i J.M.A. Célestin Dupont, w latach
1842-1859 arcybiskup Bourget. Po mierci tego ostatniego Napoleon III zg³osi³ bpa de
Mazenoda do godnoci kardynalskiej.
84
85
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zostali zaproszeni, aby z ca³kowit¹ wolnoci¹ je zg³aszaæ odnonie
do uk³adu bulli, ale nie na temat jej treci czy s³usznoci sprawy.
O przypomnienie tego, w bardzo dobrze przygotowanej przemowie
i wyg³oszonej ze wspania³¹ dykcj¹, zatroszczy³ siê jego eminencja,
kardyna³ przewodnicz¹cy. Na pocz¹tku spotkania, gdy ca³e Zgromadzenie odmówi³o Veni Creator, kardyna³, który na przemian
z nami odmawia³ wersety, odczyta³ modlitwê. By³em zaskoczony,
¿e nie dodano ma³ego wezwania do Najwiêtszej Maryi Panny; nie
wypada³o mi tego sugerowaæ, a tym bardziej zwracaæ uwagi, ¿e
by³oby buduj¹ce, abymy w momencie bicia dzwonów na Angelus
wszyscy uklêknêli i odmówili tê modlitwê. Przemówienie kardyna³a zakoñczy³o siê, a bullê, której egzemplarz wszyscy mieli
w rêku, bardzo wyranie odczyta³ jeden z pra³atów sekretarzy. Na
podstawie tego, co zapowiedzia³ kardyna³ przewodnicz¹cy, lektor
zatrzymywa³ siê przy ka¿dym paragrafie, aby sprawiæ udogodnienie tym, którzy chcieli zg³osiæ uwagi. Rzeczywicie kilku biskupów je zg³osi³o89. Zosta³y wyjanione przez wielu teologów z kongregacji. W sumie zauwa¿y³em jedynie, ¿e by³y uprawnione
powody do zg³oszenia trudnoci, które teolodzy swobodnie rozwik³ali. Dokonali tego dziêki ³atwoci wys³awiania siê i sile wspania³ych argumentów. Obrady przed³u¿y³y siê a¿ do 2 po po³udniu.
[Wtorek] 21: Podczas dzisiejszych obrad kilka uwag zg³osi³o
wielu biskupów amerykañskich, angielskich i irlandzkich. Zniknê³y dziêki wspania³ym odpowiedziom udzielonym przez oo. Passagliê90 i Perrona, którzy wspaniale mówili (co nie ustrzeg³o nas od
ripost Kardyna³ przewodnicz¹cy zakoñczy³ obrady, proponuj¹c,
aby wstali ci, którzy zgadzali siê z tymi biskupami. Byli prawie
sami)91.
89
W tym miejscu Rey doda³: Kilku biskupów skorzysta³o z tej przyjemnoci,
miêdzy innymi jeden z francuskich pra³atów. Ojciec Passaglia by³ zmuszony mu odpowiedzieæ. Dokona³ tego, zwyciê¿aj¹c, a odpowied pra³ata nie przynios³a sukcesu
Wyrazi³ te same zastrze¿enia przedstawione przez arcybiskupów i biskupów z krajów
protestanckich odnonie do pewnych sformu³owañ, obawiaj¹c siê, ¿e ura¿¹ innowierców .
90
Carlo Passaglia (1812-1887), w latach 1827-1854 jezuita, wówczas by³ profesorem dogmatyki w rzymskim kolegium.
91
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 516.
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Wczoraj zauwa¿y³em, ¿e jego eminencja, kardyna³ przewodnicz¹cy zadowoli³ siê wezwaniem Ducha wiêtego, na sposób chóralny, ze zgromadzeniem biskupów, odmawiaj¹c Veni Creator;
by³em zmartwiony, ¿e ani on, ani my nie pomylelimy, aby powierzyæ siê opiece Najwiêtszej Dziewicy. Myl zaproponowania mu
naprawienia tego przeoczenia towarzyszy³a mi przez ca³y dzieñ
i dzisiaj rano, w czasie mego dziêkczynienia, poczu³em siê bardziej
zobowi¹zany do wykonania tego zamiaru.
Rzeczywicie, przychodz¹c na zebranie, sta³em na czatach od
chwili przyjcia kardyna³ów, i w momencie ich wejcia poprosi³em
bpa Barnabo o za³atwienie mojej sprawy. Moja propozycja natychmiast zosta³a zaakceptowana, ale to nie jedyna rzecz, która mnie
zasmuci³a podczas wczorajszych obrad: g³ówny dzwon od wiêtego Piotra bi³ w po³udnie, aby przypomnieæ o odmówieniu Angelus,
a obrady trwa³y bez przerwy. Postanowi³em równie¿ zaproponowaæ
kardyna³owi przewodnicz¹cemu, aby ten ho³d oddaæ Matce Bo¿ej,
dla uczczenia której siê zebralimy92. To, ¿e pozwoli³em sobie poprosiæ szczególnie jego eminencjê, sprawi³o, ¿e z wielk¹ uprzejmoci¹ zgodzi³ siê na moj¹ propozycjê. Po Veni Creator nie zadowoli³
siê odmówieniem jednego Ave, ale odmówi³ z nami trzy; podobnie
gdy dzwoniono na Angelus, przerwa³ spotkanie i wszyscy uklêknêli, aby odmówiæ tê modlitwê.
[roda], 22: Przyby³o wielu francuskich biskupów. Spotka³em
biskupa z Grenoble, z Amiens, z Blois i arcybiskupa Awinionu93.
Biskup z Blois powiedzia³ mi, ¿e bêdzie nas dwudziestu z Francji;
by³em bardzo szczêliwy z tego powodu. Dzisiaj mielimy jedn¹
sesjê, a jeszcze jedn¹ bêdziemy mieli jutro.

92
W tym miejscu Rey doda³: Sukces mojej pierwszej proby pozwoli³ mi ¿ywiæ
nadziejê na powodzenie za drugim razem, a skoro nie by³o czasu do stracenia, zwróci³em siê natychmiast do jego eminencji, co nie by³o pozbawione trudnoci. Równie¿
w tej samej chwili rozpoczê³a siê Veni Creator, a po modlitwie kardyna³ nie zadowoli³
siê itd..
93
J.M. Archille Ginoulhiac, w latach 1853-1870 biskup Grenoble, L.A. de Salinis
biskup Amiens (zob. przypis 70), Louis Théophile du Pallu du Parc, w latach 1851-1877
biskup Blois, i J.-M. Mathias Debalay, w latach 1848-1863 arcybiskup Awinionu.
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[Czwartek], 23: Wczoraj i dzisiaj zg³oszono kilka uwag do
bulli. Podobnie jak na poprzednich sesjach wspaniale zosta³y wyt³umaczone przez teologów z komisji. (Obrady rozpoczê³y siê przemówieniem pewnego francuskiego biskupa, który nie zmierza³ do
niczego wiêcej jak tylko do ca³kowitego przeredagowania bulli, do
jej uproszenia itp. £atwo powiedzieæ. Skoro potrzebowano ponad
dwóch lat, aby u³o¿yæ j¹ w takim kszta³cie, jak jest, to jak mo¿na
bêdzie jeszcze j¹ przepracowaæ! To naprawdê zakrawa na kpiny!
Poczyniono kilka refleksji odnonie do prawdziwoci kilku tekstów: teologowie w zadowalaj¹cy sposób na nie odpowiedzieli. Arcybiskupi z krajów protestanckich ponowili swe proby o krótk¹
i obowi¹zuj¹c¹ definicjê, ale woln¹ od wyra¿eñ tekstu oraz wiadectw, które mog³yby spowodowaæ spory, itp. Ten atak wywo³a³a
wspania³a wypowied o. Passaglii. Ojciec Perrone by³ zobowi¹zany odpowiedzieæ na inne uwagi, co uczyni³ ze swym wrodzonym
talentem i porywczoci¹. Obrady przed³u¿y³y siê a¿ do 14.30)94.
[Pi¹tek], 2495: Dzisiejsze spotkanie by³o ostatnie. Podobnie jak
poprzednie zapowiedziano jedynie z powodu kilku nieznacznych
uwag, które natychmiast rozwi¹zano. Zakoñczy³o siê wybuchem
katolickiego uczucia, poprzez które wszyscy biskupi dali wiadectwo swej uleg³oci i oddania Stolicy Apostolskiej i osoby Ojca
wiêtego. Kardyna³ przewodnicz¹cy by³ wzruszony do ³ez. Chcia³em oczywicie zg³osiæ propozycjê, która z pewnoci¹ radonie
zosta³aby przyjêta, ale zrezygnowa³em z powodu niemo¿liwej do
pokonania niemia³oci i z obawy, ¿e niezbyt dobrze wys³owi siê
po ³acinie, której nie u¿ywa. Trudnoæ mog³em oceniæ po sposobie
wypowiedzi wiêkszoci tych, którzy ju¿ zabrali g³os. Jako dowód
mej wiadomoci (oraz wyrazu mego pogl¹du ca³kowicie odmiennego od wypowiedzianego przez kard. Gousseta)96 uzna³em, ¿e
muszê napisaæ do Ojca wiêtego list, który w ca³oci zamieszczam:

Rey (dz. cyt., t. 2, s. 516-517) doda³ paragraf ujêty w nawiasach.
Ojciec Hoffet doda³ interesuj¹ce szczegó³y na temat obrad z 24 listopada (ten¿e,
Missions OMI 1904, s. 293-294), szczegó³y, które znajduje w dziele bpa J.B. Malou
z Brugii L’Immaculée Conception de la bienheureuse vierge Marie considerée comme
dogme de foi, Bruxelles 1857, t. 2, s. 367 i n.
96
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 517.
94
95
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„Ojcze wiêty,
Jeszcze zupe³nie poruszony pobo¿n¹ oznak¹, która dzi rano
naznaczy³a koniec naszych biskupich spotkañ, do których z ca³ego
serca przy³¹czy³em siê, ¿a³ujê, ¿e nie odwa¿y³em siê zaproponowaæ
wszystkim obecnym biskupom, aby razem pójæ i u stóp Waszej
wi¹tobliwoci z³o¿yæ wyrazy naszego czu³ego przywi¹zania, a tak¿e pe³nego szacunku zaufania, z jakim oczekujemy na ostateczne
s³owo nastêpcy wiêtego Piotra.
Jednak skoro wczoraj na naszym zgromadzeniu podniós³ siê
g³os z prob¹, aby projekt bulli, jak¹ nam przedstawiono na Wasze
polecenie, zosta³ ca³kowicie przeredagowany, oraz ¿e ta propozycja napisana przez jednego z naszych kolegów powinna zostaæ
przed³o¿ona Waszej wi¹tobliwoci, czujê wewnêtrzny nacisk, aby
w tym, co siê mnie tyczy, odrzuciæ tê propozycjê i prosiæ Wasz¹
wi¹tobliwoæ nie skupiaæ siê na motywach podanych za dowód
materii.
Jeli siê nie mylê, jest to pomys³ ma³ej grupy tych, którzy od
pocz¹tku zdawali siê chcieæ pomniejszyæ wagê decyzji Ojca wiêtego.
Ojcze wiêty, Wasza wsparta z wysoka m¹droæ potêpi tê opiniê, która nie zrobi³a ¿adnego wra¿enia na zgromadzonych biskupach, o czym musiano Was poinformowaæ. Gdy chodzi o mnie, to
uwa¿am j¹ za niefortunn¹, poniewa¿ gdyby mog³a zdobyæ przewagê, spowodowa³aby bardzo powa¿ne trudnoci. Decyzja tak bardzo
wyczekiwana przez pasterzy i ludzi, w pewnym stopniu zosta³aby os³abiona, gdyby nie by³a poprzedzona wspania³ym wyt³umaczeniem, jakie czytamy w projekcie bulli, a tak¿e umotywowana
przez stra¿ników tradycji, którzy w niej zostali wymienieni, i gdyby jednoczenie nie podawa³a doæ wyranej interpretacji tekstów
Pisma wiêtego, które powinny zostaæ przytoczone jako pewniki
prawdy objawionej. Byæ mo¿e pewnego dnia powiedziano by, ¿e
udano siê za morza i za góry nie tylko po to, aby zg³osiæ szczegó³owe uwagi (co wydaje mi siê jedyn¹ uprawnion¹ kwesti¹), ale
tak¿e, aby poprzez ca³oæ redakcji na nowo uformowaæ sam Koció³ rzymski, lub przynajmniej najwybitniejszych teologów, sugeruj¹c im inny jêzyk, a poprzez to jednym s³owem przeredagowaæ bullê.
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To by³oby nie do przyjêcia dla kogo, kto podobnie jak ja
w sercu zwa¿a na szacunek Kocio³a, Matki i Nauczycielki; jestem
najmniejszym z biskupów, ale jestem za bardzo przywi¹zany do
wiêtego Kocio³a, aby nie odczuwaæ wielkiej dra¿liwoci w zwi¹zku z tym, co zw³aszcza przy tej okazji zupe³nie nie przyczynia siê
do zrealizowania wznios³ych zamiarów Waszej wi¹tobliwoci
i powiêkszenia na ziemi chwa³y Najwiêtszej Dziewicy, i pobudzenia nabo¿eñstwa wzglêdem Niej.
Ojcze wiêty, Wasza ojcowska wyrozumia³oæ raczy zatem
wybaczyæ brak delikatnoci w mojej gorliwoci i pozwoli mi wyraziæ pragnienie, ¿e z Rzymu, a tak¿e ze Stolicy Apostolskiej pochodzi wszystko, zarówno pod wzglêdem treci, jak i formy w decyzji, któr¹ Duch wiêty z³o¿y na Waszych wiêtych wargach.
Ojcze wiêty, proszê pozwoliæ na przyjêcie ho³du religijnego
szacunku, z jakim upadam do Waszych stóp, aby prosiæ o Wasze
apostolskie b³ogos³awieñstwo.
Ojcze wiêty, jestem oddanym synem Waszej wi¹tobliwoci”.
K. Józef Eugeniusz, biskup Marsylii.
[Sobota, 25]: Biskup Barnabo, którego spotka³em dzisiaj, aby
mu przekazaæ list, jaki napisa³em do papie¿a, sprawi³ mi najwiêkszy zawód, ¿e nie poszed³ za moj¹ inspiracj¹, kiedy mia³em zamiar
nak³oniæ do tego piêknego znaku, aby wszyscy razem poszli z³o¿yæ Ojcu wiêtemu ho³d naszych uczuæ. Dobry Bóg na to nie pozwoli³ (ta inicjatywa przynios³aby mi zaszczyt)97.
[Niedziela, 26]: Kardyna³ Baluffi wychodzi ode mnie; nie potrzebujê mówiæ, jak bardzo by³ dla mnie uprzejmy podczas jego
d³ugiej wizyty; w tym miejscu pragnê zapisaæ, ¿e potwierdzi³ mi
kwestie, których nie zna³em tak szczegó³owo. To kwestia Matki
Bo¿ej z Ankony. Kardyna³ pochodzi z tego regionu; kiedy mówi³em mu o szczególnej ³asce, której jak wierzy³em, dozna³em podczas mego pobytu w tym miecie98, on opowiedzia³ mi, ¿e rzeczyTen¿e, tam¿e, s. 518.
Nigdy w swoich pismach bp de Mazenod nie mówi o tej wizycie w Ankonie, ale
z pewnoci¹ by³ tam we wtorek 9 maja 1826 r., opuszczaj¹c Loreto (Zob. EO I, t. 7,
97
98
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wicie Napoleon zgodzi³ siê sprowadziæ cudowny obraz, który ju¿
by³ pozbawiony swych klejnotów. Pewien adwokat, dowódca rewolucjonistów z kraju, bez obawy powiedzia³ mu, ¿e cud obrotu oczu
nie powinien byæ dalej badany, zosta³ bowiem potwierdzony przez
ponad siedemdziesi¹t tysiêcy osób, które by³y tego wiadkami.
Genera³ ustawi³ go w jadalni naprzeciwko siebie; na obiad zaprosi³
dwóch kanoników, którzy przynieli obraz. Podano zupê, wszyscy
j¹ zjedli, a genera³ skierowa³ oczy ku obrazowi i by³ jakby poruszony tym, co widzia³; energicznie opuci³ g³owê i kontynuowa³
jedzenie. Ponownie skierowa³ wzrok na obraz, ponownie do tego
stopnia by³ zaskoczony, ¿e nie potrafi³ tego ukryæ. Wreszcie za
trzecim razem to, co widzia³, tak bardzo g³êboko go poruszy³o, ¿e
wsta³ od sto³u przed zakoñczeniem obiadu, jednoczenie z nim
wszyscy gocie. Wyranie zaniepokojony i z zauwa¿aln¹ szybkoci¹ dzia³ania Bonaparte poleci³, aby natychmiast zwrócono
wszystkie klejnoty, które zosta³y zdjête, dwom kanonikom zwróci³
cudowny obraz, polecaj¹c go zas³oniæ, aby tak jawny cud nie zosta³ sp³aszczony przez niedyskretn¹ ciekawoæ t³umów; uznaj¹c
cud, nie chcia³ oddaæ chwa³y Bogu. Kanonicy, bardzo zadowoleni,
¿e mog¹ przenieæ cudowny obraz do katedry, byli pos³uszni poleceniom genera³a.
[Poniedzia³ek], 27:
Mój dzieñ rozpocz¹³em od odprawienia mszy wiêtej w pokoju,
gdzie zmarli oraz mieszkali po swym wiêtym generalacie wiêty
Ignacy i wiêty Franciszek Borgiasz. To w tym pokoju do Towarzystwa Jezusowego zostali przyjêci wiêty Alojzy Gonzaga i wiêty Stanis³aw Kostka. To tam, gdzie wiêty Filip Neri i inni wiêci
¿yj¹cy w tych czasach musieli odwiedzaæ dwóch genera³ów i z nimi
rozmawiaæ. Po zamienieniu go na kaplicê wiêty Karol i wiêty
s. 96-97). W jego dokumentach (DM II 7) przechowujemy kopiê listu kawalera Nappi
do ks. Canoniciego datowanego w Ankonie na 26 czerwca 1796 r., w którym opowiedzia³ o cudzie oczu Matki Bo¿ej z katedry San Ciriaco. Cud mia³ miejsce 25 czerwca,
kiedy wierni t³umnie siê zbiegli do kocio³a, dowiaduj¹c siê, ¿e oddzia³y francuskie zaw³adnê³y Ankon¹ i Pañstwem Kocielnym. Przysz³y cesarz Napoleon w lutym 1797 r.
wkroczy³ do Ankony i poprosi³ o pokazanie obrazu, zostawi³ go jednak na miejscu, polecaj¹c, aby go zas³oniêto. Zob. I mille santuari mariani d’Italia 1960, s. 395.
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Franciszek Salezy przychodzili tam, aby mszê wiêt¹ odprawiaæ na
tym samym o³tarzu, na którym i ja mia³em szczêcie z³o¿yæ Najwiêtsz¹ Ofiarê. Zawsze z wielkim poczuciem pobo¿noci modlê
siê w tym wiêtym miejscu; nie mogê zapomnieæ o ³asce, jakiej
dozna³em podczas mojej pierwszej podró¿y do Rzymu, gdzie tak
bardzo potrzebowa³em wstawiennictwa wszystkich wiêtych, których przyzywa³em w ka¿dym z powiêconym ich sanktuarium. Có¿
to by³a za msza! Doliczam siê tylko czterech lub piêciu w moim
¿yciu, gdy dozna³em tego rodzaju ³aski; nie prosi siê o ni¹, ale skoro siê j¹ otrzymuje, uni¿a siê i dziêkuje z wielkim poczuciem
wdziêcznoci99.
Wreszcie przyby³ kard. Bonald, poszed³em go odwiedziæ. Powiedzia³ mi, ¿e nie przyjecha³by, gdyby nie list, który do niego
napisa³em.
(Jeszcze dwa ricevimenti kardyna³ów, jedno na Kwirynale
z kardyna³em patriarch¹ Lizbony100, drugie w ambasadzie Hiszpanii dla kardyna³a arcybiskupa Toledo)101.
Dzi rano poszed³em do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary;
spotka³em jego eminencjê kard. Fransoniego i przekaza³em mu list
od o. Semerii. D³ugo rozmawialimy o misji na Cejlonie i by³em
szczêliwy, kiedy stwierdzi³em, jakie jest nastawienie kongregacji
wzglêdem naszych misjonarzy, którzy pracuj¹ na tej wyspie. Na
ricevimento spotka³em patriarchê Lizbony, dobrego kard. Falconieriego102, jedynego ¿yj¹cego z trzech konsekratorów; nie poznalibymy siê, niebawem min¹ bowiem dwadziecia trzy lata, gdy siê
spotkalimy. Nasze spotkanie, poród tak wielkiego t³umu, by³o
jednym z najbardziej wzruszaj¹cych. Nie mog³em wiêcej go zatrzymywaæ: mowa o dwóch przyjacio³ach, którzy spotkali siê po d³u4 marca 1826 r. Za³o¿yciel odprawi³ mszê w tym samym miejscu. W dzienniku,
pod t¹ dat¹ napisa³ po prostu: mia³em dzisiaj tê radoæ Mia³em szczêcie odprawiæ
mszê .
100
Guillaume Henriques de Carvalho, w latach 1845-1857 patriarcha Lizbony,
w 1846 r. mianowany kardyna³em; kapelusz kardynalski otrzyma³ dopiero 30 listopada
1854 roku.
101
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 519. Arcybiskupem Toledo w latach 1847-1857 by³ Jean
Joseph Bonel y Orbe. 30 listopada 1854 r. otrzyma³ kapelusz kardynalski.
102
Clarissimo Falconieri, od 1826 do 1859 arcybiskup Rawenny, w 1859 r. mianowany kardyna³em.
99
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giej przewie. Obiecalimy sobie, ¿e siê spotkamy, nie omieszkam
jutro pójæ po niego przy okazji wyjcia, które muszê odbyæ w celu
z³o¿enia wielu wizyt.
(Ksi¹¿ê Józef Bonaparte przyszed³ zaprosiæ mnie do udzia³u
w nabo¿eñstwie, które odbêdzie siê we rodê 29 w intencji jego
matki w kociele Najwiêtszej Maryi Panny in via lata)103.
[Wtorek 28]: Có¿ za dzieñ odwiedzin dzisiaj! Poszed³em odwiedziæ kardyna³ów: Ferrettiego, Della Gengê, Falconieriego, Cagiano, De Angelisa, de Bonalda, Gousseta, ksi¹¿¹t Borghese’a
i Torloniê104 oraz biskupów z Bruges, Walencji i Orleanu105. Wieczorem ricevimento u kardyna³a arcybiskupa Toledo (spotka³em siê
z arcybiskupem Utrechtu i pewnym biskupem holenderskim, ale
nie sufraganem106, z arcybiskupem Monachium107 oraz biskupami
hiszpañskimi z Salamanki i Compostelli108 we wspania³ym pa³acu
hiszpañskiej ambasady)109.
[roda], 29: Uda³em siê na nabo¿eñstwo w intencji ksiê¿nej
de Canino; zaproszono wszystkich biskupów francuskich obecnych
w Rzymie; na trybunie, która zosta³a nam wyznaczona, spotkalimy siê z kardyna³ami de Bonaldem i Mathieu, z arcybiskupami
Aix i Awinionu, z biskupami z Saint-Flour, Blois, Grenoble, Amiens
103
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 519. Ksi¹¿ê Joseph Bonaparte urodzi³ siê w 1824 r.
w Filadelfii, zmar³ w 1865 r. w Rzymie. Jego ojciec, Charles Lucien, bratanek Napoleona I i ksiêcia de Canino by³ cz³onkiem junty, która w 1848 r. dosz³a do w³adzy w Pañstwie Kocielnym przeciwko Piusowi IX. Biskup de Mazenod interweniowa³ u papie¿a
w jego sprawie. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 414; J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 3,
s. 308-311. Charles Lucien by³ kuzynem Napoleona III. Jego matka, która zmar³a w 1854 r.
w Neapolu, by³a bratanic¹ Napoleona I.
104
Ksi¹¿ê Borghèse (zob. przypis 81) i ksi¹¿ê Alessandro Torlonia (1809-1886),
bardzo bogaty bankier, o¿eni³ siê z ksiê¿niczk¹ Teres¹ Colonna.
105
Jean-Baptiste Malou, w latach 1848-1864 biskup Brugii i Pierre Chatrousse,
w latach 1840-1857 biskup Valence.
106
Jean Zwysen, w latach 1853-1868 arcybiskup Utrechtu i André Ignace Scaepman, w latach 1862-1868 koadiutor, w latach 1868-1883 nastêpca.
107
Charles Auguste von Reisach, w latach 1846-1856 arcybiskup Monachium.
108
Ferdynand de La Puente, w latach 1852-1857 biskup Salamanki, i Michel Garcia Cuesta, w latach 1851-1874 biskup Compostelli.
109
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 519. Redaktor Missions OMI w nastêpuj¹cy sposób streci³ to zdanie: Spotka³em wielu kardyna³ów i wielu biskupów ze wszystkich krajów”.
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i Arras110. Pontyfikalnej mszy i egzekwiom przewodniczy³ biskup
z Amiens. Synowie zmar³ej, z których jeden jest duchownym111,
stali u stóp katafalku, na którym le¿a³o cia³o ich matki. Zauwa¿ono, ¿e ca³y czas p³akali, ci¹gle te¿ klêczeli. Wróci³em do siebie, aby
wiêcej w tym dniu nie wychodziæ. (Musia³em wiele pisaæ)112. Kilka odwiedzin oczywicie zak³óci³o mój spokój, ale czy mo¿na byæ
niewdziêcznym wobec ludzi za ich uprzejmoæ? Ostatnie odwiedziny u bpa Berardiego, substytuta w sekretariacie stanu, który przyniós³ mi moje brewe nominacyjne na pra³ata, szambelana tronu
papieskiego.
[Czwartek], 30: Napisawszy do bpa Taché113 i do naszych ojców znad Rzeki Czerwonej, oddawszy ich pod specjaln¹ opiekê
wiêtego aposto³a Andrzeja podczas mszy, któr¹ odprawi³em
w mojej ma³ej kaplicy, uda³em siê z moim wiernym pra³atem zakrystianem na publiczny konsystorz. Papie¿ podczas niego mia³
wrêczyæ kapelusz patriarsze Indii114 i arcybiskupowi Toledo. Wczeniej zatrzymalimy siê u ksiêdza arcybiskupa Pary¿a115, którego
Ojciec wiêty ulokowa³ w apartamentach archiprezbiteratu wiêtego Piotra. Purpurat przyj¹³ mnie z nadzwyczajn¹ uprzejmoci¹,
przypominaj¹c pra³atowi zakrystianowi o bardzo pochlebnych rzeczach dla mnie. Zostawilimy go i udalimy siê na konsystorz116,
który odbywa³ siê tam, gdzie zwykle. Na trybunie dostrzeg³em arcybiskupa Aix i biskupa Valence.
P.M. Joseph Darcimoles, w latach 1847-1857 arcybiskup Aix, J.B.P. Marie
Lyonnet, w latach 1852-1857 biskup St-Flour, Pierre Louis Parisis, w latach 1851-1866
biskup Arras.
111
Lucien Bonaparte (1825-1895), w 1853 wywiêcony na kap³ana, w 1868 przez
Piusa IX mianowany kardyna³em.
112
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 520.
113
Alexandre Antonin Taché OMI, koadiutor wikariusza apostolskiego, nastêpnie
w latach 1853-1871 biskup diecezji St-Boniface, do 1894 r. arcybiskup.
114
Wed³ug Eubela, Hierarchia catholica, w latach 1852-1874 tytu³ patriarchy Indii
Zachodnich przys³ugiwa³ bpowi Thomasowi Iglesias y Barcones. Nie by³ on kardyna³em. Za³o¿yciel mówi w tym miejscu o patriarsze Lizbony, kard. Guillaume Henriques
de Carvalho.
115
M.D. Auguste Sibour, w latach 1848-1857 arcybiskup Pary¿a.
116
W tekcie Reya (ten¿e, dz. cyt., t. 2, s. 520) po s³owie konsystorz czytamy: Nie
uzna³ za w³aciwe tam siê pojawiæ przed spotkaniem z papie¿em, który tego wieczoru
przyjmie go na audiencji”.
110
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[Pi¹tek], 1 grudnia: Po tak wielu dniach z deszczem, ten dzieñ
wydawa³ siê piêkny, wyszlimy na pieszo, aby nieco nacieszyæ siê
s³oñcem, którego do tak dawna nie by³o. Nasze kroki skierowalimy do kocio³a wiêtego Grzegorza Wielkiego, weszlimy do
kocio³a Pasjonistów pod wezwaniem wiêtych Jana i Paw³a117. Ci
dobrzy ojcowie przyjêli nas z wielkim zapa³em; pozwolili nam
odwiedziæ celê, gdzie zmar³ ich wiêty za³o¿yciel, i uczciæ wszystkie przedmioty, którymi siê pos³ugiwali. Usiad³em na fotelu, który
normalnie s³u¿y³ mu w ostatnich latach jego ¿ycia, kiedy nie móg³
ju¿ chodziæ. Odwiedzi³em kaplicê, w której odprawia³ mszê; sam,
podczas mej pierwszej podró¿y do Rzymu118 odprawia³em na tym
samym o³tarzu, poniewa¿ mia³em bardzo wielkie pragnienie przyzywaæ wielu wiêtych, aby uzyskaæ to, o co prosiæ przyjecha³em.
Ponownie zeszlimy do kocio³a, aby tam uczciæ jego cia³o z³o¿one pod o³tarzem Najwiêtszego Sakramentu. Przed wyjciem musia³em obiecaæ tym dobrym ojcom, ¿e przyjdê odprawiæ mszê
u nich i zjem obiad ze wspólnot¹.
S¹dzê, ¿e jestem dobrze poinformowany, mówi¹c, ¿e konsystorz, jaki wczoraj mia³ miejsce w obecnoci Ojca wiêtego na temat obecnej sprawy, trwa³ jedynie czterdzieci piêæ minut, ³¹cznie
z przemówieniem papie¿a, oraz ¿e kardyna³owie byli jednomylni,
aby przyj¹æ propozycjê najwy¿szego pasterza, to znaczy og³osiæ
dogmat. Mimo to ci¹gle dowiadczam pewnego niepokoju z powodu ró¿nych ma³ych wypowiedzi, które s³ysza³em. Najpierw chodzi³o jedynie o nieznaczne przeredagowanie bulli, aby usatysfakcjonowaæ niektórych biskupów, którzy przejawiali takie pragnienie;
dzisiaj pewien kardyna³ powiedzia³ mi, ¿e byæ mo¿e modyfikacjom

W tekcie Reya (ten¿e, dz. cyt., t. 2, s. 520) po s³owach wiêtych Jana i Paw³a
czytamy: Spodziewa³em siê gorliwoci, z jak¹ ci dobrzy ojcowie mnie przyjêli. S¹
wdziêczni za gocinê, jak¹ okazujemy tym sporód nich, którzy przeje¿d¿aj¹ przez Marsyliê, aby udaæ siê do ich ró¿nych domów.
118
Za³o¿yciel mszê wiêt¹ na tym o³tarzu odprawi³ 20 kwietnia 1826 roku.
117
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bêd¹ podlegaæ wyra¿enia z dekretu. Mam nadziejê, ¿e Bóg zachowa nas od tego nieszczêcia. Lepiej by³oby w ogóle siê nie wypowiadaæ. Potrzeba bardzo konkretnej definicji dogmatycznej, co
papie¿ zawsze zamierza³ uczyniæ i jak odnonie do tej kwestii pozytywnie wypowiedzia³o siê wielu biskupów. Gdyby post¹piono
inaczej, oznacza³oby to pozbawienie Najwiêtszej Dziewicy szczytu, na którym siê znajduje. Niemo¿liwe jest, aby papie¿ nie odczuwa³, ¿e sprawy s¹ w takim punkcie, w jakim s¹. Jutro podczas
sumy, w której bêdê uczestniczy³ w Bazylice wiêtego Piotra, bêdê
prosi³ tego wielkiego aposto³a, aby towarzyszy³ i umacnia³ swego
nastêpcê w tej tak decyduj¹cej okolicznoci dla chwa³y i wywy¿szenia Maryi, naszej Matki.
Wieczorem odwiedzi³ mnie arcybiskup Pary¿a; razem poszlimy do pra³ata zakrystiana, do kaplicy, w której uczcilimy g³owê
wiêtego mêczennika Wawrzyñca. W wyrazie figury, która jest
w bardzo dobrym stanie, ci ksiê¿a potrafili rozpoznaæ ból i poddanie.
[Sobota, 2 grudnia]: Ponownie skierowa³em do papie¿a krótki list z prob¹ o ustanowienie w ca³ym Kociele wiêta powiêcenia Bazyliki wiêtego Paw³a. Sk³ania siê, aby tê piêkn¹ ceremoniê
odprawiæ w otoczeniu biskupów obecnych w Rzymie nazajutrz po
wiêcie Niepokalanego Poczêciu. Przepisujê w tym miejscu ten
list, aby zachowaæ o nim wspomnienie; póniej zobaczymy, czy
przyniesie owoc, którego pragnê.
„Ojcze wiêty,
Jedynym zmartwieniem, jakiego doznajê, odk¹d jestem w Rzymie, tak blisko Waszej wi¹tobliwoci, to fakt, ¿e jestem pozbawiony pociechy, aby móc nie tylko tak czêsto jak tego ¿yczy³oby
sobie moje serce, ale przynajmniej od czasu do czasu odnowiæ
u Waszych stóp ho³d mego szacunku i mego synowskiego oddania.
Z poddaniem znoszê tê ofiarê, któr¹ nakazuje mi dyskrecja, i staram siê sobie j¹ wynagrodziæ tak czêsto, jak jest we mnie, przebywaj¹c wszêdzie, gdzie mogê cieszyæ siê Wasz¹ obecnoci¹ i w Waszej osobie kontemplowaæ wikariusza Jezusa Chrystusa, którego
kocham z tak¹ s³odycz¹.

Grudzieñ 1854 rok

233

Nie odwa¿aj¹c siê przed moim wyjazdem prosiæ o audiencjê
u Waszej wi¹tobliwoci, pozwalam sobie skierowaæ do Was kilka
linijek, aby z prostot¹ przekazaæ myl, która mnie zajmuje.
Wasza wi¹tobliwoæ byæ mo¿e przypomina sobie, z jak¹ radoci¹ z Waszych ust przyj¹³em piêkny zamiar, jaki Wasza wi¹tobliwoæ podjê³a, aby konsekrowaæ Bazylikê wiêtego Paw³a w otoczeniu tylu biskupów przyby³ych do Rzymu z ca³ego wiata, przy
szczêliwej okazji, która nas zjednoczy³a. Pozwalam sobie powiedzieæ Waszej wi¹tobliwoci, ¿e nie nale¿y pozwoliæ zraziæ siê niewielkim trudnociom, które siê pojawia³y, aby odwieæ Wasz¹
wi¹tobliwoci od wykonania tak bardzo natchnionego planu.
Dzisiaj omielê siê Wam przed³o¿yæ pomys³, który wydaje mi
siê jakby ukoronowaniem postanowienia powziêtego przez Wasz¹
wi¹tobliwoæ. Ojcze wiêty, by³oby to ustanowienie w ca³ym
Kociele nabo¿eñstwa wspominaj¹cego tê wspania³¹ uroczystoæ
i ka¿dego roku mo¿na by obchodziæ jej rocznicê, jak to ma miejsce w przypadku innych wielkich bazylik. Czytania z drugiego nokturnu mog³yby zawrzeæ opis tego, co dokona siê w tych piêknych
dniach, i przypomina³yby, ¿e do m¹droci i pobo¿noci Waszej
wi¹tobliwoci nale¿y wykonanie tej szlachetnej myli.
Upadaj¹c u Waszych stóp, proszê Was o apostolskie b³ogos³awieñstwo, jestem najbardziej oddanym synem Waszej wi¹tobliwoci”.
Karol Józef Eugeniusz
biskup Marsylii
Rzym, 2 grudnia 1854
3 grudnia, 1 niedziela adwentu: Wielka liczba obecnych w Rzymie biskupów nie pozwoli³a na odprawienie nabo¿eñstwa jak zwykle w Kaplicy Sykstyñskiej; papie¿ zatem zdecydowa³, ¿e odbêdzie
siê u wiêtego Piotra; nie potrzebowano niczego wiêkszego ni¿
tylko przestronnej powierzchni prezbiterium tej bazyliki, aby pomieciæ wszystkich pra³atów. Nabo¿eñstwo by³o bardzo uroczyste.
Na ogó³ dzisiejsze nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne papie¿ odprawia w Kaplicy Pauliñskiej; tym razem w samej Bazylice wiêtego Piotra; tak wiêc po piewanej sumie odprawionej przez jednego z biskupów, szambelanów tronu papieskiego, papie¿ podszed³
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do o³tarza, gdzie po³o¿y³ Najwiêtszy Sakrament, który niós³
w procesji poprzedzony przez wszystkich kardyna³ów ze wiecami w rêki, za nim szli wszyscy biskupi, którzy równie¿ nieli zapalon¹ wiecê. Procesja okr¹¿y³a koció³; po dojciu do o³tarza Ojciec wiêty udzieli³ b³ogos³awieñstwa i wystawi³ Najwiêtszy
Sakrament na nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne. Od dawna nie
widziano tylu kardyna³ów zebranych w kociele wiêtego Piotra;
doliczono siê piêædziesiêciu piêciu kardyna³ów, a liczba biskupów
przekracza³a setkê.
Pra³at zakrystian oczywicie zechcia³ przekazaæ mój list papie¿owi, który wydawa³ siê z niego zadowolony. Informacje otrzymam
póniej.
Dzieñ by³ wspania³y; po spacerze na piêknej promenadzie
Monte Pincio poszed³em do kocio³a Serca Jezusa, aby przyj¹æ b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem; mówiono, ¿e tam spotyka
siê ca³e miasto. Mój dzieñ zakoñczy³em odwiedzinami w Pa³acu Borghèse; ksi¹¿ê i ksiê¿na przekazali mi, ¿e zgodnie ze zwyczajem ich
salony s¹ otwarte w niedzielê adwentu. To pewien rodzaj zaproszenia, na które wypada odpowiedzieæ. Pra³at de Ségur119, nasz audytor Roty, wrêczy³ tego samego typu zaproszenie na poniedzia³ek
i czwartek. Tak samo zrobi ambasador Francji w dniach, które
wska¿e; ka¿dy kraj ma swe zwyczaje.
[Poniedzia³ek, 4 grudnia]: Nabo¿eñstwa czterdziestodniowe
odbywa³y siê w kociele wiêtego Piotra, a Ojciec wiêty postanowi³, aby tam, a tak¿e w wielkich bazylikach, wystawiono relikwie wraz z odpisem zupe³nym dla wszystkich, którzy je nawiedzaj¹. Za obowi¹zek uzna³em pójcie do wiêtego Piotra, aby tam
adorowaæ Najwiêtszy Sakrament i uczciæ relikwie. Najwiêtszy
Sakrament zosta³ wystawiony na g³ównym o³tarzu porodku ponad
dwustu wiec. Pó³mrok, jaki wprowadzono w ca³ym kociele, podkreli³ piêkno owietlenia o³tarza, które wspaniale rozjania³o piêkn¹ monstrancjê. W czasie adoracji towarzyszy³a mi jedna myl:
nasz boski Zbawiciel by³ tam stosownie postawiony na tronie,
w najpiêkniejszej wi¹tyni wiata, sk¹d królowa³ na ca³y wiat.
119
Louis-Gaston-Adrien de Ségur (1820-1881). W 1852 r. mianowany audytorem
Roty Rzymskiej. Wnet olep³ i w 1856 r. opuci³ Rzym.
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Wydawa³o mi siê, ¿e by³ tam nie tylko dla mieszkañców tego miasta, ale dla wszystkich stworzeñ, dla których jest jedynym panem
i najwy¿szym mistrzem. Podoba³o mi siê zatem, ¿e w imieniu ca³ej ziemi mog³em z³o¿yæ mu ho³d, odwa¿y³em siê wypraszaæ dla
niej Jego wielkie mi³osierdzie. Nastêpnie poszed³em uczciæ relikwie wystawione na o³tarzu, gdzie normalnie spoczywa Najwiêtszy Sakrament. Pod wielkim baldachimem i piêkn¹ tkanin¹, która
przykrywa³a ca³y o³tarz, na rodku po³o¿ono chustê Weroniki oprawion¹ we wspania³e z³ote i srebrne ramy, w ca³oci us³an¹ klejnotami. Widzimy na niej doskona³e lady wiêtej twarzy Naszego
Pana, o wiele lepiej podkrelone od tych, które zaledwie mo¿na
odkryæ na wiêtym ca³unie turyñskim. Po lewej i prawej stronie
wystawiono dwa wielkie relikwiarze krzy¿a wiêtego oraz inny,
w którym wystawiono cierñ z korony Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten cierñ jest dok³adnie podobny do tego, który czci siê
w kociele wiêtego Krzy¿a Jerozolimskiego.
Nawiedzenie, które odby³em u naszego ¿yj¹cego Pana, dostarczy³o mi tylko wiêcej pogardy dla wszystkich pozosta³oci pogañstwa, które s³usznie pod pewnym k¹tem podziwia siê w muzeum120,
które z upodobaniem poszed³em pokazaæ moim towarzyszom. Bêd¹c w dzielnicy, zwiedzilimy konserwatorium za³o¿one przez ksiêcia Torloniê, aby tam spotkaæ nasze dobre siostry wiêtego Wincentego à Paulo121, który by³ ¿yczliwy przyjrzeæ siê rozmaitym
pracom wykonanym dla sierot w tym domu, utworzonym i wspomaganym jego hojnymi darami.
[Wtorek], 5 grudnia: Odk¹d jestem w Rzymie, nie przestajê
dowiadczaæ przeplatania siê nadziei i lêku w kwestii wielkich
spraw, które nas zwo³a³y. Podczas mej pierwszej audiencji Ojciec
wiêty raczy³ mi powiedzieæ w taki sposób, aby nie zostawiæ mi
¿adnej w¹tpliwoci co do jego zamiarów. Wszyscy cz³onkowie
komisji teologicznych i kardyna³ów, których spotyka³em, mówi¹ do
mnie w taki sposób, aby mi uzmys³owiæ, ¿e sprawa zosta³a tak

Najprawdopodobniej Muzea Watykañskie.
Conservatori lub sierociniec znajduj¹cy siê w Salita San Onofrio w pobli¿u
Watykanu.
120

121
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dobrze przygotowana, ¿e nie ma siê czego obawiaæ, niezale¿nie od
tego, z której strony pojawia³yby siê trudnoci.
[Tekst z Missions OMI z 1873 r.]
Jednak choæ wszystko zosta³o uzgodnione co do treci sprawy,
wielu biskupów zaczê³o kontestowaæ s³usznoæ tej definicji. Zawsze s¹dzi³em, ¿e te przesadne obawy bêd¹ mia³y pewien wp³yw
na papie¿a; to w³anie sk³oni³o mnie do napisania pierwszego listu
do papie¿a. Skoro dowiadujê siê, ¿e ci¹gle mówi siê o tej kwestii
s³usznoci, uzna³em, ¿e byæ mo¿e nie bêdzie daremne kolejny raz
napisaæ do Ojca wiêtego, aby go prosiæ o obstawanie przy pierwszej myli122. Z pewnoci¹ nie upieram siê, aby iæ naprzód, ale za
obowi¹zek uwa¿am zrobiæ wszystko, co w mojej mocy, aby w pewien sposób przyczyniæ siê do chwa³y, która dziêki tej definicji
powinna przypaæ w udziale Najwiêtszej Dziewicy, jeli zostanie
ona og³oszona w taki sposób, jak Ojciec wiêty zawsze zamierza³
to uczyniæ. Te zapiski zosta³y sporz¹dzone dla tych, których dobry
Bóg da³ mi za dzieci, zale¿y mi na tym, aby wiedzieli, o czym przy
tej szczêliwej i tak chwalebnej dla naszej Niepokalanej Matki okazji myla³ i robi³ ich ojciec. To dla nich przepisa³em tutaj list, jaki
skierowa³em do papie¿a tego samego wieczoru, a który Jego Eminencja, ksi¹dz kardyna³ sekretarz stanu zechcia³ siê zobowi¹zaæ
jutro rano mu przekazaæ:
122
Biskup Jeancard (ten¿e, dz. cyt., s. 288-291) poda³ bezporedni motyw tego listu do papie¿a. W okolicach 8 grudnia  napisa³  kardyna³ wikariusz opublikowa³
invito sagro, aby zarz¹dziæ modlitwy przygotowuj¹ce do uroczystoci [ ] Jêzyk kardyna³a, z powodu doæ jasnych wyra¿eñ, pozwala³ przeczuwaæ naturê decyzji dotycz¹cej
niepokalanego poczêcia. Nie wiem, dlaczego wywo³a³o to zdziwienie, a nawet przera¿enie w pewnych krêgach francuskich teologów [ ]. Mówili, ¿e to by³oby zadaniem k³amu publicznie wyg³oszonym opiniom przez naszych dawnych gallikanów i byæ mo¿e
pod¿eganiem do wrogich rodków dzia³ania ze strony rz¹dowej, a jednoczenie do rozdwojenia w narodzie mog¹cego os³abiæ lub spowodowaæ roz³am w Kociele. Poród
wielu biskupów powsta³o poruszenie i prawdziwa panika. Wed³ug bpa Jeancarda jeden
z biskupów poprosi³ wówczas bpa de Mazenoda, aby zobowi¹za³ siê do przekazania
Ojcu wiêtemu ich uwag. Doda³: nasz biskup nie by³ zbyt zadowolony, ¿e jego wybrano, da³ poznaæ swój smutek prawie niczym krzywdê uczynion¹ jego wierze. Bez wahania umotywowa³ sw¹ odmowê, owiadczaj¹c, ¿e z ca³ego serca pragnie orzeczenia, od
którego chciano odst¹piæ. To wyt³umaczenie wydaje siê ma³o prawdopodobne. W wyniku tego incydentu bp de Mazenod napisa³ list z 5 grudnia.
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[Tekst Reya, dz. cyt., t. 2, s. 523]
(Z drugiej strony kard. Gousset, który nied³ugo po mnie przyby³ z Francji, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zacz¹³ podnosiæ
groby. S³ysza³em, jak wypowiada³ opiniê sprzeczn¹ z uczuciami
wyra¿onymi przez papie¿a i przyjêt¹ przez zdecydowan¹ wiêkszoæ
biskupów wiata. Chcia³by, aby Najwy¿szy Pasterz w bulli ograniczy³ siê do og³oszenia doktryny o niepokalanym poczêciu jako
prawdy bliskiej teologicznie. To ¿¹danie uzna³em za tak obce, ¿e
nie obawia³em siê ¿adnej aprobaty. Czy¿ Niepokalane Poczêcie nie
zosta³o ju¿ uznane w ca³ym Kociele jako prawda bliska teologicznie? Nieistotne. Powiadomi³em papie¿a o opinii kardyna³a, aby
mia³ siê na bacznoci przed tymi insynuacjami, gdy pojawi siê
u niego. Teologowie z komisji, pra³aci zakonnicy, z którymi rozmawia³em, w ogóle nie niepokoj¹ siê z powodu tej aberracji, ale
kardyna³ do tego, kto chcia³ s³uchaæ, mówi³, ¿e wiele pracowa³ itp.
Powiedzia³em o tym, co mia³o miejsce podczas obrad biskupów,
o atakach skierowanych przeciwko zredagowaniu bulli, uwagach
angielskich, irlandzkich i amerykañskich biskupów. Biskupi niemieccy nie wypowiadaj¹ siê, ale podzielaj¹ stanowisko wyra¿one
przez biskupów z krajów protestanckich, a od niedawna przy³¹czy³o siê do nich wielu biskupów francuskich. Mam powody s¹dziæ,
¿e pewna liczba sporód nich wzorowa³a siê na wspólnym centrum.
G³ono wypowiadaj¹ siê przeciwko potrzebie definicji, ale nie s¹dzê, aby mogli dostarczyæ papie¿owi kilka uwag w swoim kierunku. To sk³oni³o mnie do napisania pierwszego listu do papie¿a
zamieszczonego w tych notatkach. Dzisiaj dowiadujê siê, ¿e kilku
z nich, a miêdzy innymi pewien kardyna³ moich przyjació³, którego osobicie wezwa³em do Rzymu123, a który ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie chcia³, aby papie¿ bezporednio wypowiedzia³
siê w tej kwestii, uzna³o za z³e, ¿e kardyna³ wikariusz do tego stopnia zagalopowa³ siê w Notification, ¿e w³anie na 8 wyznaczy³
wiêto Niepokalanego Poczêcia; formalnie obwieszcza, ¿e Najwy¿szy Pasterz dogmatem wiary og³osi prawdê o Niepokalanym
Poczêciu Matki Bo¿ej.

123

Kardyna³ de Bonald.
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To zawiadomienie, które jest niczym polecenie ordynariusza,
nie powinno byæ bardziej precyzyjne i skoro nic nie jest zatwierdzane bez papieskiej aprobaty, uwa¿am, ¿e sprzeciwiaj¹cy siê biskupi byli z tego powodu niezadowoleni. Jeszcze bardziej by³em
zaciek³y w poczuciu, które rzeczywicie zdaje siê nie do przyjêcia.
Jednak¿e, jak mog³em przypuszczaæ, drêczyli papie¿a swymi pismami, a w szczególny sposób dwóch kardyna³ów, o których wy¿ej powiedzia³em, uzna³em, ¿e nie zaszkodzi³oby kolejny raz napisaæ do Ojca wiêtego, aby zrównowa¿yæ ich wp³yw, w razie
potrzeby utwierdziæ go, gdyby uwagi tych biskupów mog³y zrobiæ
na nim jakiekolwiek wra¿enie — czy¿ nie by³aby to tylko strata —
pokazuj¹c mu, ¿e najstarsi biskupi francuscy nie podzielali ich opinii. Oto list, jaki tego samego wieczoru skierowa³em do papie¿a,
a który zosta³ mu przekazany nastêpnego dnia rano przez kardyna³a sekretarza stanu, którego zobowi¹za³em, nie mówi¹c mu, co zawiera³):
„Ojcze wiêty,
W waszym sercu jest zbyt wiele pob³a¿liwoci i dlatego pokona³em strach, aby naprzykrzaæ siê Waszej wi¹tobliwoci, sk³adaj¹c kolejny raz u waszych stóp m¹ pokorn¹ probê o wa¿nej sprawie, która trzyma w napiêciu ca³y Koció³.
Ucieszy³em siê dzi rano, czytaj¹c w urzêdowym zawiadomieniu jego eminencji kardyna³a wikariusza, ¿e mia³ s³uszn¹ nadziejê,
i¿ wiara w niepokalane poczêcie zostanie og³oszona jako dogmat
wiary; ale w tym samym czasie dowiedzia³em siê, ¿e biskupi, którzy nie chcieli ostatecznego okrelenia, mieli nadziejê, ¿e ich pogl¹dy przewa¿¹. By³em tym przera¿ony; Ojcze wiêty, omielê siê
powiedzieæ, ¿e ci biskupi poddali siê wp³ywom zbyt ludzkich
obaw; nie widz¹, ¿e w duchu czasów id¹ na straszne ustêpstwo
kosztem chwa³y Matki Bo¿ej i szacunku Kocio³a.
Ojcze wiêty, wielkim z³em by³oby pod¹¿aæ za ich opini¹.
W³adza okrelenia dogmatu wiary sta³aby siê problematyczna
w oczach wielu narodów, które s¹dzi³yby, ¿e Koció³, aby wyraziæ
siê w ten sposób, sam zw¹tpi³ i nie odwa¿y siê ju¿ wykorzystaæ
pe³ni swej wiary w materii prawd wiary. Istotne jest, aby rzeczywicie udowodniæ co przeciwnego. To by³aby najlepsza odpowied
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dla tych, którzy na temat obecnej kwestii zaprzeczyli prawu Kocio³a do dogmatycznej definicji.
Nieprzyjaciele religii odnieliby wielk¹ korzyæ, gdyby Stolica wiêta zatrzyma³a siê w drodze i og³osi³aby, ¿e siê wycofuje
i nie jest odwa¿na w swych doktrynach. Protestantyzm i niegodziwa filozofia, których tak nies³usznie siê obawiano, uzna³yby w tym
pewien znak s³aboci i schy³ku, podczas gdyby przeciwnie ograniczy³y siê do atakowania w istocie znaczenia niepokalanego poczêcia, kontrowersje, które stanê³yby im na drodze, si³¹ prawdy doprowadzi³yby do pewnego i spektakularnego triumfu Kocio³a.
Opinia, z któr¹ pozwalam sobie walczyæ przed Wasz¹ wi¹tobliwoci¹, stoi w sprzecznoci z powszechnym oczekiwaniem wiernych; jeli by³aby im znana, g³êboko zasmuci³aby zdecydowan¹
wiêkszoæ. Gdyby tej opinii uda³o siê w czymkolwiek os³abiæ tak
wyczekiwan¹ i upragnion¹ decyzjê, przynios³aby niewypowiedziane rozczarowanie po tym, jak dokona³o siê na oczach tak uwa¿nego wiata i gdy ju¿ w wielu diecezjach, a w mojej szczególnie,
czyni siê przygotowania do najbardziej spektakularnego uzewnêtrznienia wiêtej radoci.
Wasza wi¹tobliwoæ mog³a zdecydowaæ o wszystkim, w niczym nie konsultuj¹c siê z biskupami. Ale poniewa¿ Wasza wi¹tobliwoæ z Gaety prosi³a o wiadectwo i odczucia wszystkich biskupów, któ¿ zatem mia³by prawo siê skar¿yæ, czy Wasza decyzja, Ojcze
wiêty, jest zgodna z opini¹ prawie wszystkich sporód nich? Sami
gallikanie, zgodnie z ich zasadami, nie byliby w stanie. W jaki sposób obecni w Rzymie biskupi, którzy w sumie reprezentuj¹ tylko
samych siebie, mogli pomyleæ, ¿e istniej¹ przes³anki, aby pos³uchaæ
ich odczuæ wbrew odczuciom tylu ich nieobecnych kolegów, którzy
wszyscy wypowiedzieli siê za dogmatycznym orzeczeniem. Podziwiam, ¿e wyszli od instrukcji Waszej wi¹tobliwoci, która im obwieci³a, aby uwagi wypowiedzieæ na temat formy, nie zajmuj¹c siê
treci¹. Wysi³ki odnonie do sedna kwestii, bardzo dobrze sformu³owane, jak odpowiednia nota, wed³ug mnie nie powinny byæ dopuszczone bez szkody dla praw i godnoci Stolicy wiêtej, które
w oczach ca³ego wiata i potomnych maj¹ na celu odwróciæ jej kroki.
Ojcze wiêty, wreszcie chwa³a Najwiêtszej Dziewicy dozna³aby powa¿nego uszczerbku, gdyby w obecnej okolicznoci i w stop-
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niu, do jakiego sprawa dosz³a, nie zosta³oby og³oszone, ¿e nauka
o niepokalanym poczêciu, mieszcz¹c siê w wiêtym depozycie, powinna byæ odt¹d uwa¿ana za dogmat wiary, w który nale¿y wierzyæ sercem i wyznawaæ ustami i jednoczenie, ¿e nie mo¿na siê
jej sprzeciwiaæ bez nara¿enia siê na kl¹twy Kocio³a. Wydaje mi
siê, ¿e projekt bulli, tak ³agodny i wywa¿ony w sformu³owaniu
systemu kar, powinien byæ zachowany w ca³oci, zw³aszcza w swej
ostatniej czêci.
Ojcze wiêty, proszê was zatem na kolanach, abycie byli bardziej stanowczy w tym, co wypowiecie. Nie pod¹¿aj¹c za waszymi
w³asnymi natchnieniami, ale natchnieniami Ducha wiêtego unikniecie poni¿enia Najwiêtszej Dziewicy w opinii wiernych, do czego dosz³oby dzisiaj dziêki poredniej i niepe³nej decyzji.
Upadaj¹c do stóp Waszej wi¹tobliwoci, przyzywam Waszego apostolskiego b³ogos³awieñstwa i z najg³êbszym szacunkiem
jestem najbardziej oddanym synem waszej wi¹tobliwoci”.
Karol Józef Eugeniusz
biskup Marsylii
Rzym, 5 grudnia 1854 r.
Nie wiem, jaki bêdzie los listu, w ka¿dym razie pisz¹c go,
uwa¿a³em, ¿e wywi¹zujê siê z obowi¹zku sumienia124, jestem
szczêliwy, ¿e tak uczyni³em.
Zreszt¹ mam nadziejê, ¿e ró¿ne listy, które by³em w stanie
skierowaæ do Ojca wiêtego, zosta³y dobrze przyjête i nawet sprawi³y mu przyjemnoæ. To rzeczywicie upewni³o mnie w przypadku
pierwszego listu, gdy przez bpa Pacificiego, sekretarza ³aciñskich
listów, Ojciec wiêty zechcia³ go przekazaæ, wypowiadaj¹c siê
w przychylnym tonie. Biskup Berardi, substytut w sekretariacie stanu, powiedzia³ mi dzi rano, ¿e list, w którym prosi³em Ojca wiêtego o ustanowienie wiêta lub nabo¿eñstwa z okazji konsekracji
Bazyliki wiêtego Paw³a, musia³ zrobiæ na nim wra¿enie, otrzyma³
124
Rey (ten¿e, dz. cyt., t. 2, s. 525) napisa³: wyra¿aj¹c sprzeciw, na jaki mnie tylko staæ, przeciwko naciskowi, jaki na papie¿u starali siê wywrzeæ biskupi, którzy przyjêli ich po¿a³owania godn¹ opiniê, z któr¹ walczê.
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bowiem polecenie, aby zaj¹æ siê t¹ spraw¹ (Zgodzono siê z moj¹
myl¹ czy te¿ nie? Nic o tym nie wiem, ci¹gle jestem bardzo zadowolony, ¿e poszed³em za m¹ inspiracj¹, przedk³adaj¹c j¹ Ojcu
wiêtemu. Obieca³em sobie, ¿e bêdê tak robi³ za ka¿dym razem,
gdy uznam, ¿e to dobre natchnienie. Czy by³em za bardzo zasmucony, ¿e nie uczyni³em tego podczas ostatniej sesji biskupów,
wszyscy wypominaj¹ moj¹ g³upi¹ niemia³oæ w tym dniu)125.
[roda], 6 grudnia: Do Rzymu po kolei otrzyma³em wspania³e listy od bpa Taché, o. Farauda, o. Grolliera z misji nad Rzek¹
Czerwon¹ oraz listy od dobrego o. Semerii z Cejlonu126. Mog³em
jedynie biæ czo³em ku ziemi, czytaj¹c wspania³e treci tych listów.
Jak¿e serce mog³oby siê nie wzruszyæ! Jeli nie obieca siê nam
zamieciæ ich w Rocznikach Kongregacji Rozkrzewiania Wiary,
trzeba bêdzie opublikowaæ je w inny sposób. Niepublikowanie
dzie³ Jego mi³osierdzia by³oby ukrywaniem dzie³ Boga i szkod¹ dla
Jego chwa³y. Otrzyma³em tak¿e dobre listy od o. Ricarda. Mówi
mi o wszystkim, co staraj¹ siê robiæ nasi ojcowie w Oregonie, aby
ewangelizowaæ i nawracaæ plemiona, poród których przebywaj¹.
Niech dobry Bóg bêdzie b³ogos³awiony za wszystko dobro, jakie
dokonuje siê przez naszych drogich oblatów, a nasza Niepokalana
Matka niech coraz bardziej pomna¿a liczbê powo³añ, aby to dobro
jeszcze bardziej siê rozmna¿a³o i wzrasta³o.
[Czwartek], 7 grudnia: Ca³y dzieñ pada³ deszcz. Deszcz nie
przeszkodzi³ owietleniu, jakie siê przygotowuje. Dzwony z ca³ego miasta zapowiadaj¹ nam wielkie wiêto w dniu jutrzejszym; ale
nadal jest brzydka pogoda; to zasmuca mnie tym bardziej, ¿e nie
ma widoku na poprawê. Zatem wewnêtrznej radoci zabraknie czego, co to piêkne wiêto powinno wzbudziæ we wszystkich sercach.
Tymczasem Najwy¿szy Pasterz niczego nie zaniedba³, aby wszystko do tego siê przyczyni³o. W urzêdowym zawiadomieniu wydanym przez kardyna³a wikariusza poleci³, aby pi¹tkowy post
i wstrzemiêliwoæ zachowywaæ dzisiaj we czwartek, w wigiliê
125
126

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 525.
Ten¿e, tam¿e dodaje: i o. Ricarda z Oregonu.
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wielkiego wiêta, z ca³kowit¹ surowoci¹, poniewa¿ jajka i nabia³
s¹ zabronione, aby jutro, w pi¹tek, swobodnie mo¿na by³o jeæ
potrawy miêsne, nie zachowuj¹c abstynencji i postu w tym dniu
radoci i szczêcia. Z wielk¹ radoci¹ zachowa³em ten post z ca³¹
jego surowoci¹, a jutro z t¹ sam¹ radoci¹ bêdê jad³ miêso, maj¹c
na myli, ¿e dziêki temu wejdê w zamiary Ojca wiêtego, ku czci
naszej umi³owanej i zawsze Niepokalanej Matki, Dziewicy Maryi.
Wyszed³em jedynie po to, aby odpowiedzieæ na zaproszenie ksiê¿nej Dorii Pamfilii, córki lorda Shrewsbury, która by³a bardzo zadowolona, ¿e zapozna³a siê ze mn¹ z racji mych kontaktów z jej rodzin¹127.
Dobry bp Bouvier z Mans128 przyby³ do nas wczoraj wieczorem w stanie niepokoj¹cego wyczerpania. Nie ma si³y siê poruszaæ,
z powozu trzeba by³o go zaprowadziæ do jego apartamentów, które
przylegaj¹ do moich. Odwiedzi³em go wczoraj rano i zasta³em go
bardzo cierpi¹cego; podziwia³em jego odwagê inspirowan¹ jego
pobo¿noci¹, ale obawiam siê, ¿e odjedzie st¹d do nieba.
Jak zwykle wieczorn¹ modlitwê odmawiamy wspólnie, kiedy
przyszli, aby jutro zaprosiæ mnie na obiad do ksiêcia Torlonii. Bardzo chêtnie przyj¹³em to zaproszenie. Pozwolê sobie jutro uwolniæ
z siebie radoæ. Z tym wiêksz¹ przyjemnoci¹ bêdê jad³ miêso,
dzisiaj zachowuj¹c magro stretto129.
Bardzo mocno pada³o ca³y dzieñ; pada jeszcze o jedenastej
wieczorem. Pogoda interesuje wszystkich. Gdyby tak samo pada³o
jutro, wiêto, wielkie wiêto zosta³oby zak³ócone. Exsurgat Maria,
i chmury siê rozejd¹; tak trzeba, mam nadziejê, ¿e tak bêdzie. Niemo¿liwe jest, aby ksi¹¿êta powietrza, aby demony zwyciê¿y³y.
Z pewnoci¹ nie jestem sam w b³aganiu Maryi, aby okaza³a sw¹
potêgê, ona nas wys³ucha, jutro bêdzie piêkna pogoda, chocia¿ dzi127
Biskup de Mazenod spotka³ te rodzinê podczas swej wizyty w Maryvale (Birmingham) w 1850 roku. Zwiedzi³ zamek, odprawi³ mszê w gotyckim kociele zbudowanym przez lorda Shrewsbury (EO I, t, 3, s. 63). Kilka miesiêcy póniej lord i pani Shrewbury, udaj¹c siê do Palermo, bêd¹c przejazdem, przybyli do Marsylii, aby go pozdrowiæ.
Towarzyszy³ im ich bratanek oraz adoptowany syn Bertrand Talbot. To on w 1851 r.
napisa³ do bpa de Mazenoda, aby pogratulowaæ mu otrzymania paliusza. Zob. EO I, t. 3,
s. 75-76.
128
Jean Bouvier, w latach 1834-1854 biskup Mans.
129
Post cis³y.
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siaj by³o strasznie. Bêdzie tak dlatego, ¿eby jeszcze bardziej podkreliæ upodobanie Pana do chwa³y Jego boskiej Matki oraz moce
Niepokalanej Dziewicy. Jutro bêdzie piêkna pogoda.
[Pi¹tek], 8 grudnia: A wiêc! Czy nie powiedzia³em? Czy
moje zaufanie wobec Maryi Niepokalanej wprowadzi³o mnie
w b³¹d? Wstajê o 5 rano, otwieram okno, na horyzoncie nie ma ani
jednej chmury, jest piêkna pogoda130. Bêdzie siê to t³umaczyæ, jak
siê bêdzie chcia³o; dla mnie, nie mówiê dok³adnie, ¿e to by³ cud,
ale jestem bardzo mocno przekonany, ¿e to nadzwyczajna ³aska,
której Bóg udziela za wstawiennictwem swej Bo¿ej Rodzicielki,
której wiêto na pewno by³oby zak³ócone przez deszcz, gdyby nadal pada³ tak jak wczoraj i dzisiaj w nocy. Chwa³a, chwa³a Bogu,
dziêkczynienie Maryi! Có¿ to za wiêto by³o dzisiaj! To niemo¿liwe do opisania. Pocz¹wszy od 7 rano, a nawet wczeniej, och!,
o wiele wczeniej, wszystkie ulice Rzymu by³y pokryte ludmi
wszelkiego stanu, którzy udawali siê do Bazyliki wiêtego Piotra,
aby uczestniczyæ w wielkim wiêcie, do którego siê przygotowywano. Powozy z wielkim popiechem przeje¿d¿a³y przez miasto.
Obawiano siê, ¿e w przestronnej bazylice nie znajdzie siê miejsca,
i rzeczywicie koció³ by³ wype³niony, czego z pewnoci¹ dawno
ju¿ nie by³o. Rzymianie, czêsto obojêtni na to, co dzia³o siê w Bazylice wiêtego Piotra, tym razem gorliwie dyskutowali z obcokrajowcami.
Podj¹³em rodki ostro¿noci, aby mszê wiêt¹ odprawiæ o godzinie 5.30 w mojej kaplicy; mog³em równie¿ uczestniczyæ w tej,
któr¹ po mnie odprawi³ mój wikariusz generalny. O godzinie 7
wsiad³em do powozu pra³ata zakrystiana, aby na wyznaczon¹ godzinê udaæ siê do Watykanu. Uroczystoæ mia³a rozpocz¹æ siê o 10.
Czekali ju¿ ubrani w mitry i kapy biskupi, którzy siedzieli w ³awkach przed Kaplic¹ Sykstyñsk¹, chcê powiedzieæ, w tej czêci ka130
Biskup Jeancard napisa³ (dz. cyt., s. 292): Nazajutrz rano, kiedy wyjechalimy
do Bazyliki wiêtego Piotra, by³o jeszcze pochmurno. Tymczasem oto po ewangelii uroczystej papieskiej mszy, w chwili gdy papie¿ powsta³ ze swego tronu, aby og³osiæ dekret, chmury siê rozst¹pi³y i promieñ s³oñca rozwietli³ prezbiterium Bazyliki wiêtego
Piotra, s¹dzê tak¿e, ¿e i postaæ papie¿a. Uwa¿a siê to za symbol promienia Ducha wiêtego .
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plicy przed krat¹, która oddziela ³awki dla kardyna³ów pokryte
dywanami. Ci równie¿ czekali w swych normalnych ³awkach.
O wyznaczonej godzinie orszak papieski wyszed³ ma³ymi drzwiami przylegaj¹cymi do o³tarza, Ojciec wiêty uklêkn¹³ przed o³tarzem, odmówi³ modlitwê lub antyfonê: Santa Maria et omnes sancti tui, quaesumus, Domine, nos ubique adjuvent; ut, dum eorum
merita recolimus, patrocinia sentiamus. Kantorzy rozpoczêli litaniê do wszystkich wiêtych, po trzech wezwaniach do Matki Bo¿ej
wyruszy³a procesja. Po pra³atach i innych urzêdnikach, takimi jak
adwokaci konsystorza itp., wszyscy w strojach w³aciwych ich
stopniowi, w ornatach przesz³o dwunastu penitencjarzy od wiêtego Piotra, nastêpnie biskupi i arcybiskupi pod³ug daty ich wiêceñ,
w kapie, bia³ej mitrze na g³owie, nastêpnie kardyna³owie diakoni,
prezbiterzy i biskupi w dalmatykach, ornatach i kapach, i mitrach.
Wszystkie kapy by³y ze srebrnej tkaniny, podobnie jak dalmatyki
i ornaty kardyna³ów; te by³y wspaniale haftowane z³otem. Wreszcie nadszed³ papie¿ i jego dwór, papie¿ by³ pod baldachimem niesionym, jak s¹dzê, przez szeciu pra³atów. Procesja, schodz¹c pod
wielkimi schodami, skierowa³a siê ku Bazylice wiêtego Piotra,
aby przez portyk przejæ ku drzwiom w rodku bazyliki. Koció³
poszerzono a¿ do o³tarza Najwiêtszego Sakramentu, gdzie zatrzymano siê, aby Go adorowaæ, piewaj¹c ci¹gle litaniê do wszystkich
wiêtych, któr¹ zaczêto piewaæ w Kaplicy Sykstyñskiej. Papie¿
i ca³a procesja uklêknêli, papie¿ zakoñczy³ modlitw¹: Deus qui nobis…, Deus refugium nostrum… i Actiones nostras…
Procesja wyruszy³a do prezbiterium, gdzie ka¿dy zaj¹³ swe
miejsce. Jako starszy wybra³em boczn¹ ³awkê od tronu papieskiego, który na uroczyste nabo¿eñstwa papie¿a zosta³ ustawiony
w g³êbi prezbiterium, pod katedr¹ wiêtego Piotra. Postara³em siê
zaj¹æ tam miejsce, aby z bliska us³yszeæ wypowiadany dekret, na
który z tak¹ gorliwoci¹ czeka³y nasze serca. Nabo¿eñstwo zaczê³o
siê jak zwykle od odpiewania tercji, podczas której papie¿ ubiera³
siê przy ustawionym w tym celu tronie i po okadzeniu o³tarza uda³
siê zasi¹æ na tronie w g³êbi prezbiterium, jak zwykle w otoczeniu
dwunastu najstarszych us³uguj¹cych biskupów, dwóch kardyna³ów
diakonów, kardyna³a dziekana lub w tym przypadku kardyna³a wicedziekana z powodu zbyt podesz³ego wieku kardyna³a Macchi
i wszystkich innych pra³atów, którzy zasiedli na stopniach tronu.
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Po ewangelii nadesz³a chwila, aby us³yszeæ g³os Najwy¿szego
Pasterza rzeczywicie og³aszaj¹cego ex cathedra uroczysty dekret.
Nigdy podobne zgromadzenie nie zebra³o siê w Bazylice wiêtego
Piotra: stu piêædziesiêciu biskupów ze wszystkich narodów, do których nale¿y doliczyæ dwudziestu jeden biskupów ze wiêtego kolegium; trybuny wype³nione najznamienitszymi osobistociami, t³umy ciniête na wszystkich alejach i w okolicach potê¿nego
prezbiterium bazyliki, koció³ wype³niony cudownymi ludmi, poród których s¹ wszyscy wojskowi z garnizonu; ca³y ten olbrzymi
t³um w oczekiwaniu na wielkie wydarzenie, które mia³o siê dokonaæ na ich oczach. To wówczas Najwy¿szy Pasterz swoim dononym i piêknym g³osem, intonuj¹c Veni, Creator, wezwa³ wiat³a
Ducha wiêtego. Ten sam krzyk wzniós³ siê z wszystkich serc
i zamiast zgodnie ze zwyczajem kantorom pozostawiæ troskê
o podjêcie hymnu, wszystkie g³osy, przy³¹czaj¹c siê do g³osu papie¿a, z radoci¹ odpowiedzia³y na intonacjê papie¿a. Nigdy nie
widziano czego podobnego. Wzruszenie ju¿ udzieli³o siê ca³emu
zgromadzeniu wiernych. W tym porywie jest co nadprzyrodzonego. Zapominam, aby powiedzieæ, ¿e przed intonacj¹ Veni, Creator
najstarsi kardyna³owie, arcybiskupi i biskupi podeszli do podnó¿ka
tronu i klêcz¹c, w imieniu ca³ego Kocio³a domagali siê dekretu
oczekiwanego przez ca³y wiat. Ta proba wypowiedziana przez
kardyna³a dziekana i odpowied papie¿a nie dotar³a do moich uszy,
ale przy³¹czy³em siê do niej z g³êbi ca³ego mego serca, a zw³aszcza w imieniu mojego Kocio³a i naszego Zgromadzenia. Wówczas
Najwy¿szy Pasterz, rzeczywicie summus Pontifex, afflante Spiritu
Santo, wstaj¹c, wypowiedzia³ nieomylny dekret, który stanowi
i okrela, i¿ dogmatem wiary jest, ¿e Najwiêtsza Dziewica Maryja,
od pierwszej chwili swego poczêcia, na mocy specjalnego przywileju i ³aski Boga, ze wzglêdu na przysz³e zas³ugi Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zosta³a zachowana i uwolniona od
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
£zy t³umi³y g³os papie¿a w chwili, gdy wypowiada³ nieomylne s³owa, które Duch wiêty z³o¿y³ na jego ustach. Pozostawiam
to waszej domylnoci, gdybym dzieli³ to s³uszne uczucie. Wydawa³o mi siê, ¿e w tym momencie widzia³em otwieraj¹ce siê nad
naszymi g³owami niebo i bez os³ony ukazuj¹ce nam radoæ ca³ego
Kocio³a triumfuj¹cego, przy³¹czaj¹cego siê do radoci Kocio³a
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walcz¹cego, aby wraz z nami wiêtowaæ ich i nasz¹ Królow¹,
wszyscy wiêci przyzywani wczeniej i wy¿ej przy tej okazji
w chwale dziêki niewyczerpanej hojnoci Boga. Uwa¿a³em, ¿e
widzia³em Jezusa Chrystusa gratuluj¹cego swej boskiej Matce mojego wielkiego Patrona, wiêtego Józefa, szczególnie ciesz¹cego siê
szczêciem jego oblubienicy, której tak blisko jest w niebie. Pomyla³em tak¿e, ¿e w tym samym czasie boskim wiat³em zosta³ rozwietlony Koció³ cierpi¹cy, ¿e cierpienia tych dusz zosta³y zawieszone; powiedzia³bym nawet, ¿e czyciec opustosza³ dziêki wielu
odpustom zupe³nym, które ofiarowalimy dla ich ul¿enia albo dziêki ³askawoci Najwy¿szego Sêdziego, który przy okazji wywy¿szenia swej Matki oraz aby tej cennej cz¹stce swej wielkiej rodziny
daæ udzia³ w powszechnej radoci Kocio³a, odpuci³ im wszystkie
ich d³ugi i wezwa³ ich przed tron ich Matki, aby Jej podziêkowaæ
za ich wyzwolenie i poryw ich radoci z³¹czyæ z chórami anio³ów
i wszystkich wiêtych.
Z tymi uczuciami i jeszcze z innymi, które zbyt d³ugo trzeba
by wyliczaæ w tym miejscu, z wszystkimi odpiewa³em d³ugie nicejskie wyznanie wiary.
Niczego nie powiem o dalszym przebiegu mszy. Wszyscy wiedz¹, ¿e papie¿, podobnie jak wszyscy biskupi, na ofiarowanie przechodzi do o³tarza, aby odprawienie Najwiêtszej Ofiary kontynuowaæ a¿ do komunii, któr¹ w³anie przyj¹³ lub podano mu na
stoj¹co przy jego tronie, Cia³o i Krew Jezusa Chrystusa kolejno
zosta³y mu zaniesione przez diakona. Przed udzieleniem b³ogos³awieñstwa zaintonowano Te Deum, zapiewne przez chór, przy olbrzymim udziale ludzi, o czym ju¿ powiedzia³em, pomimo mistrzom ceremonii, którzy zdziwieni ta nowoci¹, bezskutecznie
zabiegali, aby uciszyæ lud.
Uroczysty akt dziêki wystrza³om z Zamku wiêtego Anio³a
i dwiêkowi wszystkich dzwonów z miasta poznano poza kocio³em. Dzieñ by³ wspania³y i ¿adna masa powietrza nie przyæmi³a
ca³ego owietlenia, które od kopu³y Bazyliki wiêtego Piotra a¿ do
ruder biedoty owieca³o miasto. Na ulicach by³o pe³no ludzi, którzy przyszli cieszyæ siê tym pocieszaj¹cym widowiskiem. By³em
w grupie spaceruj¹cych i mówi³em do siebie: Ach, gdyby tak piêkna pogoda by³a w Marsylii, móg³bym jedynie zobaczyæ, co tam siê
dzieje.
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[Sobota, 9]: Nazajutrz po tym piêknym dniu papie¿ zwo³a³ tajny konsystorz kardyna³ów i biskupów obecnych w Rzymie. Zebralimy siê w Watykanie w piêknej, przeznaczonej do tego celu sali.
Promieniej¹cy radoci¹ papie¿ zasiad³ w³anie na podium i zwracaj¹c siê po ³acinie do wszystkich zgromadzonych, wyg³osi³ przemówienie, z którym zapoznamy siê, jak tylko zostanie wydrukowane. W³o¿ê je do mych dokumentów. Lepiej bêdzie mo¿na siê
z nim zapoznaæ, czytaj¹c je, ni¿ dziêki temu, co w tym miejscu móg³bym przytoczyæ z pamiêci. Papie¿ bardzo wyranie czyta³ swym
dononym g³osem, który powinien byæ zrozumia³y a¿ w g³êbi sali,
obojêtnie jak d³uga by by³a. Nie uroni³em ani s³owa, mój podesz³y
wiek da³ mi miejsce obok tronu, sk¹d papie¿ czyta³ swe przemówienie.
Kiedy Ojciec wiêty zakoñczy³, po ca³ej sali rozniós³ siê aprobuj¹cy szept. Ten pierwszy moment przemin¹³, kard. de Bonald
wyszed³ ze rodka zgromadzenia i po francusku podziêkowa³ papie¿owi w imieniu wszystkich biskupów z naszego narodu za
dobrodziejstwa, jakie Jego wi¹tobliwoæ nam okaza³. Kardyna³
przemawia³ z dolnej czêci sali; jego g³os nie jest donony, niewiele brakowa³o, abym — chocia¿ siedzia³em na podwy¿szeniu — nie
us³ysza³ ani s³owa z jego pozdrowienia. Nie mogê zatem potwierdziæ, czy przemawia³ równie¿ w imieniu innych obecnych biskupów. Papie¿ w kilku s³owach odpowiedzia³ po w³osku, bardzo trafnie wyra¿onych i wypowiedzianych, jak to potrafi robiæ. Na probê
pewnego biskupa wszystkim nam udzieli³ w³adzy, aby po powrocie papieskiego b³ogos³awieñstwa udzielaæ w naszych diecezjach.
Ka¿dy bardzo zadowolony wyszed³ z tego piêknego i poruszaj¹cego spotkania.
Nazajutrz, niedziela, 10: Spotkanie w kociele wiêtego Paw³a za Murami, który papie¿ zechcia³ konsekrowaæ w otoczeniu
wszystkich biskupów przyby³ych do Rzymu ze wszystkich czêci
wiata. Nabo¿eñstwo powinno rozpocz¹æ siê o 10. O 5 odprawi³em
mszê w mojej kaplicy i uczestniczy³em we mszy mojego wikariusza
generalnego. O 7.30 uda³em siê do bazyliki. Chocia¿ nieukoñczona,
by³a doskonale u³o¿ona (przypis redaktora: chodzi o kostkê). Papie¿
wyznaczy³ omiu kardyna³ów, aby wraz z nim sprawowaæ nabo¿eñ-
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stwa, ale dla siebie zarezerwowa³ zdecydowan¹ wiêkszoæ. Wszystko odby³o siê w sposób jak najbardziej zgodny z pontyfika³em. Po
odmówieniu siedmiu psalmów pokutnych przed o³tarzem, na którym by³y wy³o¿one relikwie, papie¿ rozpocz¹³ od trzykrotnej aspersji fasady kocio³a. W tym czasie wyznaczeni kardyna³owie dokonywali aspersji wokó³ tej olbrzymiej bazyliki. Gdy ten obrzêd siê
zakoñczy³, weszlimy za papie¿em do kocio³a, w tym czasie,
zgodnie z pontyfika³em, piewaj¹c litaniê do wiêtych, podczas
której trzy, piêæ, a nawet szeæ razy powtarzano niektóre déprécationes. Niektórych z nich nie ma w litanii, któr¹ zwykle siê piewa, to by³y modlitwy okolicznociowe. Ojciec wiêty konsekrowa³
o³tarz powiêcony wiêtemu Paw³owi; konsekracji konfesji dokona³ Grzegorz XVI. Nastêpnie w dwóch miejscach namaci³ ciany,
podczas gdy kardyna³owie namacili je w pozosta³ych miejscach.
Do tego obrzêdu wyznaczono wszystkich kardyna³ów obcokrajowców131, sporód W³ochów widzia³em jedynie kard. Falconieriego,
arcybiskupa Rawenny. Pierwsz¹ mszê na konsekrowanym o³tarzu
odprawi³ kard. Riario Sforza, arcybiskup Neapolu. Po obrzêdzie
papie¿ i wszyscy biskupi uczestniczyli w tej mszy. Zapomnia³em
powiedzieæ, ¿e wiête relikwie by³y niesione na ramionach przez
czterech arcybiskupów ró¿nej narodowoci: arcybiskupi Turynu,
Mediolanu, Monachium i Awinionu, wszyscy w bia³ych kapach
i mitrach. By³a prawie 14, gdy moglimy wyjæ.
Kto by przypuszcza³, ¿e pra³at zakrystian, który rano tryska³
zdrowiem, tego samego wieczoru umrze w wyniku powalaj¹cego
ataku apopleksji? Nie jestem w stanie powiedzieæ, jak bardzo ¿a³ujê tego wspania³ego, ¿yczliwego i mi³ego do wszystkich cz³owieka, który szczególnie mnie okaza³ tyle wzglêdów. Osobicie musia³em go zobaczyæ umar³ego, aby siê przekonaæ, ¿e tak m³ody
jeszcze cz³owiek, który wietnie siê czu³, tak szybko zosta³ zabrany. W dwa dni po jego mierci w jego intencji z³o¿y³em Najwiêtsz¹ Ofiarê. To wiadectwo mi³oci i wdziêcznoci, uzna³em to za
mój obowi¹zek. Biskupi, szambelani tronu papieskiego, zostali
wezwani na pogrzeb, który odby³ siê w kociele wiêtego Ludwi131
W tekcie Reya (dz. cyt., t. 2, s. 529) po s³owie obcokrajowcach czytamy:
wród których by³o naszych trzech francuskich kardyna³ów: de Bonald, Mathieu i Gousset.
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ka Francuskiego. By³o nas dwudziestu, w tym piêciu W³ochów. Dla
mnie kolejny temat do refleksji o tym, ¿e miêdzy ludmi nale¿y
zawieraæ przyjanie z rozs¹dku. Jak ma³o wra¿liwych serc jest na
tej ziemi. Ci¹gle w wiêkszym stopniu to zauwa¿am. Wszêdzie panuj¹ obojêtnoæ i bardzo powierzchowne uczucia. To nie tylko pomiêdzy tak zwanymi przyjació³mi z tego wiata, ale nawet w rodzinach i pomiêdzy rodzicami.
[Czwartek], 14: Kardyna³ Cagiano zaprosi³ mnie na obiad;
by³o nas przynajmniej dwudziestu biskupów, w tym omiu kardyna³ów. Tylko w Rzymie mog¹ mieæ miejsce podobne spotkania.
(Ksi¹dz Jules Barluzzi przyszed³ mnie powiadomiæ, ¿e papie¿
mojego siostrzeñca, markiza de Boisgelina, mianowa³ komendantem Orderu wiêtego Grzegorza Wielkiego. Mój siostrzeniec nie
bêdzie siê posiada³ ze zdziwienia, gdy dowie siê o tej sprawie.
W ten sposób po czêci otrzyma nagrodê za przys³ugi wywiadczane Kocio³owi rzymskiemu od ponad czterdziestu lat132).
Niedziela, 17: Biskup Bizzarri, sekretarz Kongregacji do spraw
Biskupów i Zakonników, w kociele wiêtego Hieronima zosta³
wywiêcony na arcybiskupa Filipii. Jego eminencja, kard. Della
Genga, z tej samej kongregacji, dla którego ten koció³ jest wi¹tyni¹ tytularn¹, udzieli³ tych wiêceñ wraz ze mn¹ i biskupem z Forli133. Podczas tej ceremonii, w której w strojach chóralnych uczestniczy³o wielu arcybiskupów i biskupów, zas³uguj¹cy na uwagê
i wzruszaj¹cy by³ fakt, ¿e kardyna³ g³ówny konsekrator zosta³ przeze mnie wywiêcony na biskupa; jestem jedynym ¿yj¹cym biskupem sporód trzech konsekratorów. W ten sposób, w pewnym sensie, w dwojaki sposób przyczyni³em siê do powy¿szej sakry
biskupiej, pierwotnie na³o¿ywszy rêce na biskupa, który ze swej
strony mia³ je na³o¿yæ wraz ze mn¹ lub ja z nim na nowego wybrañca. Z racji mego starszeñstwa, w imieniu wiêtego Kocio³a
132
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 531. W 1854 r. mia³ tylko jednego siostrzeñca Eugeniusza de Boisgelina, urodzonego w 1825 r., który nie mia³ nawet trzydziestu lat. Za³o¿yciel z pewnoci¹ chcia³ powiedzieæ o swoich przys³ugach wywiadczonych Kocio³owi.
133
Mariano Falcinelli, w latach 1853-1857 biskup Forli.
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Katolickiego przedstawi³em go do godnoci biskupiej: Postulat
sancta mater Ecclesia catholica itd. Ta piêkna uroczystoæ odby³a
siê przy licznym udziale pra³atów, duchowieñstwa i zakonników.
Widzia³em opata z Monte Cassino, który zaprosi³ mnie do odwiedzenia opactwa Subiaco, gdzie rezydowa³. Mia³em na to ochotê, ale
pora roku jest brzydka, spieszy³em siê, aby wróciæ do siebie. Chcia³em zaj¹æ siê tutaj pewn¹ spraw¹, która jest bardzo wa¿na, a dotyczy naszych misji134, gdybym wiedzia³, ¿e spotkanie kardyna³ów,
na którym powinni siê ni¹ zaj¹æ, bêdzie trzeba od³o¿yæ na czas po
wiêtach, wyjecha³bym ju¿ w tym tygodniu, ale nie mia³em ku
temu sposobnoci.
[Wtorek], 19: Ksi¹dz arcybiskup Pary¿a przyszed³ mnie powiadomiæ, ¿e Ojciec wiêty wyrazi³ zgodê, aby jego kuzyn, ks. Sibour, zosta³ biskupem pomocniczym135. Gdyby móg³ udzieliæ mu
wiêceñ tutaj, bardzo chêtnie by to uczyni³, ale zwyczaj nie pozwala, aby kardyna³owie i patriarchowie czynili to w Rzymie. Powiedziano mi, ¿e wiêcenia odbêd¹ siê w Pary¿u w parafii wiêtego
Tomasza z Akwinu, gdzie ks. Sibour jest proboszczem. St¹d, ¿e
przez bardzo d³ugi czas nie bêdzie konsystorza, Ojciec wiêty zechcia³ kreowaæ nowego biskupa na mocy brewe, które zostanie mu
przekazane przed wyjazdem. Ksi¹dz arcybiskup jest bardzo zadowolony z uprzejmoci i uprzedzaj¹cej grzecznoci Ojca wiêtego
wobec jego osoby.
Dzisiaj odby³em bardzo interesuj¹c¹ rozmowê z pewnym duchownym bardzo zaanga¿owanym w sprawy podczas wczeniejszych pontyfikatów. To ks. Raphael Natali, sekretarz kard. Barberiniego136, który wówczas by³ zwierzchnikiem apartamentów Ojca
wiêtego. Ta funkcja sprawia³a, ¿e ów duchowny mia³ wiele kon-

134
Wydaje siê, ¿e bp de Mazenod chcia³ przedstawiæ skargi oblatów z Oregonu
przeciwko braciom Norbertowi i Magloire Blanche; pierwszy by³ arcybiskupem Oregonu, drugi biskupem Nesqually, zob. list do biskupa Barnabo, 29.03.1855, w: EO I, t. 5,
s. 85-88. Z drugiej strony Za³o¿yciel ci¹gle oczekiwa³ na nominacjê o. Semerii na urz¹d
wikariusza apostolskiego w Jaffnie. Tam¿e, s. 83, 90-91, 93-94.
135
Léon François Sibour (1807-1864), w latach 1854-1857 biskup pomocniczy Pary¿a, potem biskup tytularny Tripoli.
136
Benedetto Barberini (1788-1863), w 1828 r. mianowany kardyna³em.
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taktów z wieloma obcokrajowcami, którzy prosili o audiencjê
u Ojca wiêtego. Oto, co mi opowiedzia³.
Dziêki poparciu obozu cara Aleksandra Rosyjskiego137, którym
zwa³ siê hrabia Alexandre Michaud i z którym by³ bardzo zwi¹zany, przez swojego zwierzchnika w 1825 r. zosta³ zobowi¹zany, aby
do Rzymu dostarczyæ swe wyznanie wiary katolickiej. Ten fakt
powiadcza, co ju¿ wiedzielimy na temat nawrócenia tego ksiêcia, co najprawdopodobniej przyp³aci³ ¿yciem. Z racji mierci ksiêcia Alexandre Michauda car Miko³aj, wiedz¹c, ¿e w jego papierach
powinien znaleæ korespondencjê wymienion¹ pomiêdzy nim
a carem Aleksandrem na temat jego powrotu do Kocio³a katolickiego, wys³a³ nadzwyczajny list do brata zmar³ego, aby on z³o¿y³
te dokumenty. Brat ksiêcia Michauda nie móg³ nie wype³niæ tego
polecenia cara, ale powzi¹³ zabiegi, aby skopiowaæ wszystkie listy.
Te kopie zosta³y dostarczone do Rzymu, gdzie siê znajduj¹, i a¿ do
chwili obecnej nie chciano z nich zrobiæ u¿ytku.
Poszed³em odwiedziæ biskupa Mans, który mieszka³ na Kwirynale obok mnie. Ten pra³at by³ bardzo powa¿nie chory, a chocia¿
lekarze nie tracili nadziei na jego wyzdrowienie, mieli bardzo wielkie obawy. Zada³em sobie trud i wiele razy w ci¹gu dnia pyta³em
o wiadomoci od niego, ale bardzo rzadko wchodzi³em do jego pokoju, chc¹c mu oszczêdziæ zmêczenia i innych konsekwencji rozmowy, podczas której mniej lub bardziej zawsze siê porusza, a jeszcze bardziej z tego nieznonego powodu, ¿e jest bardzo s³aby.
Jednak dzisiaj poszed³em do niego, odby³em z nim doæ d³ug¹
i bardzo interesuj¹c¹ rozmowê na temat, o którym nie powinienem
tutaj mówiæ138. Tego biskupa przed dwoma lub trzema dniami odCar Aleksander I (1777-1825), nie jest pewne, kto zosta³ katolikiem.
W tekcie Reya (dz. cyt. t. 2, s. 531) znajduje siê paragraf o treci rozmowy:
Dzisiaj jednak wszed³em do niego, tok rozmowy doprowadzi³ do opowiadania o okolicznociach podró¿y, któr¹ przed dwoma laty odby³ do Rzymu, która doprowadzi³a do
korekty jego teologii Oparto siê na czterech punktach: 1) ¿e nieomylnoæ papie¿a by³a
najlepsz¹ opini¹, ale nie by³a jeszcze dogmatem wiary; 2) ¿e zwyczaje Kocio³a we Francji mog³y zostaæ zniesione przez papie¿a jako najwy¿szego ustawodawcê w Kociele;
3) ¿e toleruj¹c lub pozwalaj¹c na istnienie ró¿nym zwyczajom we Francji, które wykraczaj¹ lub s¹ wyj¹tkami od prawa ogólnego, papie¿ nie sk³ania siê ku temu, aby je zaaprobowaæ lub wprowadziæ; 4) ¿e biskup Mans wyrazi³ siê, i¿ w przypadku w¹tpliwoci
godziwoci tych zwyczajów nale¿a³o skonsultowaæ siê ze Stolic¹ Apostolsk¹.
137
138
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wiedzi³ kard. Antonellego w swoim imieniu oraz w imieniu Ojca
wiêtego.
[Czwartek, 21]: 21 to dzieñ wyznaczony dla mnie, aby pójæ
i wiête tajemnice odprawiæ na grobie wiêtego Piotra. Pra³at Lucidi, asesor wiêtego Oficjum i kanonik tej bazyliki poprosi³ mnie,
abym go powiadomi³ o wybranym dniu i godzinie uhonorowania
w tym wiêtym miejscu. W konsekwencji napisa³em do niego, by³
¿yczliwy i na ten temat napisa³ do mnie bardzo przychylny list.
Zatem dzisiaj rano uda³em siê do zakrystii Bazyliki wiêtego Piotra, gdzie na mnie czekano, aby zejæ do konfesji; by³a ju¿ tam
ksiê¿na Saksonii. Osobicie poprosi³a pra³ata Lucidiego, by dla niej
odprawi³ mszê, podczas której chcia³a przyj¹æ komuniê. Ta msza
by³a dalszym przygotowaniem do mojej mszy, któr¹ odprawi³em
natychmiast po nim. Ksiê¿na zosta³a i w niej uczestniczy³a. Z racji
rocznicy moich wiêceñ kap³añskich, któr¹ obchodzê zawsze 21
grudnia, dzisiejszy dzieñ wybra³em na odwiedzenie grobu wiêtego Piotra. W Marsylii medytacji oddam siê w klasztorze naszych
wi¹tobliwych kapucynek, w Rzymie pierwszeñstwo muszê daæ
Bazylice wiêtego Piotra. Trudno wyraziæ wzruszenie, jakie odczuwa siê, sk³adaj¹c wiête tajemnice w tym tak chwalebnym sanktuarium. Tam cz³owiek oddaje siê wyziewom pobo¿noci, które —
odwa¿y³bym siê nawet powiedzieæ — wydzielaj¹ siê z tego wiêtego grobu. Trzeba p³akaæ, nie wiem z jak¹ mieszank¹ uczuæ skruchy, wiary, mi³oci i wdziêcznoci. Gdy ca³uje siê grób, w pewien
sposób dochodzi do uto¿samienia siê z wielkim aposto³em. Wspomnienie tego wspania³ego charakteru, tak cennych cnót, którymi ta
piêkna dusza by³a ozdobiona, wzbudza wiête pragnienie, aby mieæ
w nich jakikolwiek udzia³139. Czujê siê tam tak dobrze, ¿e nie chcia³oby siê ju¿ opuszczaæ tego miejsca; równie¿ moja msza i msza
mojego wikariusza generalnego, w której w ramach dziêkczynienia uczestniczy³em, wyda³a mi siê bardzo krótka; minê³a niczym
chwila. Trzeba by³o jednak powróciæ na górê, aby odpowiedzieæ na
grzecznoæ pra³ata Lucidiego, który w wielkiej sali kapitularza
139
W tekcie Reya (dz. cyt., t. 2, s. 532) czytamy o pewnej ³¹cznoci, jest siê
szczêliwym, ¿e nale¿y siê do tej budowli, której on jest kamieniem wêgielnym, ¿e jest
siê .
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przygotowa³ cioccolata. Przyszli tak¿e biskupi Piccolomini i Pacca, aby mi dotrzymaæ towarzystwa. Mogê tylko chlubiæ siê grzecznoci¹ wszystkich tych pra³atów i ogólnie wszystkich osób, z którymi mam kontakty w Rzymie.
Wychodz¹c z Bazyliki wiêtego Piotra, wst¹pi³em do kardyna³a sekretarza stanu, który natychmiast mnie przyj¹³. Rozmowa
ogniskowa³a siê wokó³ konsekracji kocio³a wiêtego Paw³a, ale
jeszcze bardziej na Gaecie oraz na decyzji, jak¹ musia³em podj¹æ
w chwili ucieczki Ojca wiêtego. By³oby to doæ interesuj¹ce, gdybym do tej kwestii odniós³ siê w jednej z not, ale brakowa³o mi
czasu to zrobiæ. Sk¹din¹d trwa³oby to bardzo d³ugo.
[Pi¹tek], 22: Poszed³em do pana ambasadora Francji, aby go
prosiæ o podró¿ statkiem, który 1 stycznia wyp³ywa do Tulonu. Nie
zasta³em go u siebie, ale dzi wieczorem przyszed³ z wizyt¹ do
mnie, moglimy d³ugo porozmawiaæ. (Mia³em okazjê na bie¿¹co
poinformowaæ go o intrygach pana Chaillota i zwolenników.
W przesz³oci zajmowa³ siê t¹ spraw¹ i teraz jest w niej wietnie
zorientowany)140.
[Sobota], 23: Pan ambasador przes³a³ mi nasz¹ marszrutê do
Tulonu. Innego dnia z pra³atem Lucidim rozmawia³em o nabo¿eñstwie, jakie mamy w Marsylii, do wiêtego Oblicza Naszego Pana,
aby przy okazji posiadania przez bazylikê s³awnej relikwii wiêtego Oblicza na chucie wiêtej Weroniki postaraæ siê o uznanie go
przez kapitu³ê Bazyliki wiêtego Piotra. Ten pra³at, kanonik Bazyliki wiêtego Piotra, poradzi³ mi napisaæ do niego w tej kwestii,
aby list móg³ pokazaæ kanonikowi sekretarzowi kapitu³y. Wyzna³em, ¿e lepiej by³oby, gdyby mój list zosta³ przedstawiony samej
kapitule. Oto jego w³oskie t³umaczenie:
140
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 532. Ludovic Chaillot wraz z kilkoma francuskimi duchownymi by³ dyrektorem Correspondance de Rome. Ten dziennik krytykowa³ bpa de
Mazenoda i innych biskupów francuskich za ich sposób zarz¹dzania diecezj¹. Wobec ich
nalegañ dziennik zosta³ skasowany przez papie¿a Piusa IX w 1852 roku. Ksi¹dz Chaillot mia³ realne wp³ywy w Rzymie. Za³o¿yciel niew¹tpliwie o tym mówi³. Zob. Jean
Maurain, La politique ecclésiastique au Seconde Empire de 1852 à 1869, 1930, s. 553-554; J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 3, s. 341-347.
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„Bardzo szanowny ksiê¿e pra³acie,
Niegdy w moim kociele w Marsylii odprawiano specjalne
oficjum i mszê ku czci Najwiêtszego Oblicza Jezusa Chrystusa
zniewa¿onego i zniekszta³conego w czasie mêki, któr¹ cierpia³ za
nas.
Gdy, zgodnie z decyzj¹ naszego synodu prowincjalnego, chodzi³o o przedstawienie do zatwierdzenia w Kongregacji Rytów nowego tekstu w³asnego dla diecezji, chcia³em wysondowaæ opiniê
godnego szacunku sekretarza tej kongregacji, a on nawet nie badaj¹c tego oficjum, powiedzia³ mi, ¿e nie zostanie zatwierdzone. Zaniedba³em przedstawienie go, ale to nie odby³o siê kosztem wielkiego ¿alu ca³ej mojej diecezji, która nie potrafi³a zrozumieæ,
z jakiego powodu tak pobo¿ne i tak w³aciwie u³o¿one oficjum,
w pewien sposób a priori zosta³o odrzucone. Nie mog¹c osobicie
zrozumieæ racji tej odmowy, uzna³em, ¿e Ojciec wiêty by³by bardziej przychylny mojej probie, gdyby bezporednio j¹ zbada³.
Napisa³em zatem do bpa Ségura, naszego audytora Roty, ¿eby by³
tak dobry przed³o¿yæ Ojcu wiêtemu moj¹ probê i jednoczenie
ofiarowaæ mu egzemplarz oficjum.
Ojciec wiêty przeczyta³ wiele stron, uzna³ je za bardzo piêkne i pobo¿ne; jednym s³owem by³ nim tak zachwycony, ¿e pozwoli³ bpowi Ségurowi zanieæ je do bpa Giglego141, aby je zatwierdzono w sposób zastosowany w brewiarzu rzymskim. Biskup Ségur
osobicie uda³ siê do sekretarza Kongregacji Rytów, ale bp Gigli
nie chcia³ go wys³uchaæ.
Niemniej jednak nie zniechêcam siê, do tego stopnia jestem
przekonany o stosownoci tego piêknego oficjum, ¿e zwracam siê
do szanownej kapitu³y Bazyliki wiêtego Piotra, aby uznaj¹c je za
w³asne, zechcia³a potwierdziæ probê, któr¹ ze swej strony jestem
gotów ponownie przedstawiæ Ojcu wiêtemu.
Przewielebna kapitu³a ma powa¿ne przes³anki, aby tê probê
przed³o¿yæ Ojcu wiêtemu. On jest w³acicielem cennej relikwii
wiêtego Oblicza Naszego Pana odbitej na chucie nazywanej chust¹ Weroniki. Tak drogocenna relikwia, któr¹ z tak¹ ufnoci¹ uka-

141

Domenico Gigli, w latach 1853-1854 sekretarz Kongregacji Rytów.
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zuje siê ludowi w czasie klêski i w dniach wielkich wi¹t, z pewnoci¹ zas³uguje na czczenie w bardziej uroczysty sposób ni¿ przez
zwyczajne wystawienie, jakie siê praktykuje.
Chcia³bym zatem za waszym porednictwem prosiæ przewietn¹ kapitu³ê, aby w swej m¹droci zbada³a, czy na podstawie przedstawionych racji nie by³oby w³aciwe i w najwy¿szym stopniu stosowne z odpowiednimi pozwoleniami zatwierdziæ oficjum pod
tytu³em Sanctae faciei Christi in passione deformatae, które mia³em zaszczyt jej przed³o¿yæ do zbadania. To rzeczywicie by³by
bardzo godny sposób, aby uczciæ wiêt¹ relikwiê, adorowaæ j¹, na
co zas³uguje boska osoba Jezusa Chrystusa i jego piêkne i wiête
oblicze tak zniewa¿one podczas mêki.
Przewielebna kapitu³a mog³aby to oficjum uznaæ za w³asne, nie
wymieniaj¹c, sk¹d ono pochodzi. Zgodzi³bym siê, aby mia³a wszelkie godnoci pierwszeñstwa. Za jej przyk³adem z wielk¹ przyjemnoci¹ bymy poszli.
Jaki sensowny powód mog³a mieæ Kongregacja Rytów, aby odmówiæ swej aprobaty takiemu oficjum? Gdyby chcia³a, mog³aby je
prze³o¿yæ na inny dzieñ ni¿ pi¹tek Wielkiego Postu, ale czy nie
wypada³oby dla pobo¿noci i czci, jak¹ wszyscy mamy do boskiej
osoby Jezusa Chrystusa, podobnie jak gwodzie, w³óczniê, ca³un
i wszystkie wiête przedmioty, które niew¹tpliwie nie mog¹ byæ porównywalne z sam¹ osob¹ Jezusa Chrystusa, uczciæ to wiête Oblicze zniewa¿one, spoliczkowane, pokryte plwocinami, sk¹pane we
krwi w jego bolesnej mêce? Jeli wiele lat temu odpowiednie oficja zatwierdzono w odniesieniu do tych przedmiotów, dlaczego kilka lat póniej nie mo¿na by³o zatwierdziæ oficjum do Najwiêtszego Oblicza, podobnie jak zatwierdzono oficjum o modlitwie
w ogrodzie, które przysz³o z Meksyku, a tak¿e inne?
To wszystko chcia³bym przed³o¿yæ m¹droci i pobo¿noci szanownej kapitu³y s³awnej Bazyliki wiêtego Piotra, aby w pewien
sposób pos³ucha³a impulsu mej w³asnej pobo¿noci do boskiej osoby Naszego Pana Jezusa Chrystusa, czcz¹c jego b³ogos³awion¹
Twarz, tak strasznie zmaltretowan¹ podczas jego mêki. By³bym
szczêliwy, gdyby na moj¹ pokorn¹ probê zacna kapitu³a Bazyliki
wiêtego Piotra, przychylaj¹c siê bardzo s³usznej probie, aby j¹
przestawiæ Ojcu wiêtemu, na wadze z³o¿y³a kredyt swej wysokiej
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pozycji w Kociele, donios³oæ i m¹droæ postanowieñ kapitulnych
i ³askê, z jak¹ s³usznie uhonoruje Ojca wiêtego.
Ze swej strony chcia³bym o tym powiedzieæ Ojcu wiêtemu
i mia³em nadziejê, ¿e bêd¹c razem, uzyskamy mo¿noæ godnego
uczczenia na ziemi tej wiêtej twarzy, która zachwyca anio³ów
w niebie, a która bêdzie nasz¹ radoci¹, gdy sami zostaniemy wezwani, aby j¹ kontemplowaæ w chwale.
Pragnê zapewniæ o moim szacunku dla Waszych wysokoci,
bardzo oddany s³uga”.
K. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii
Rzym, Wigilia Bo¿ego Narodzenia.

[Niedziela], 24 grudnia, Wigilia Bo¿ego Narodzenia: Nie
mia³em odwagi pójæ i uczestniczyæ w oficjach Kaplicy Sykstyñskiej, gdzie papie¿ mia³ przewodniczyæ pierwszym nieszporom.
W Bazylice Matki Bo¿ej Wiêkszej oficjum nocne mia³o siê rozpocz¹æ o dwudziestej, aby zakoñczyæ siê do dwudziestej trzeciej.
Rozwi¹zano to w ten sposób. W noc Bo¿ego Narodzenia papie¿,
kiedy przewodniczy, lub kardyna³, który przewodniczy w jego
imieniu, jak to mia³o miejsce w tym roku, odprawia mszê przed
pó³noc¹. Mia³em zamiar pójæ do Sióstr Najwiêtszego Serca i tam
wiêtowaæ czterdziest¹ trzeci¹ rocznicê mojej mszy prymicyjnej.
W³anie tak zrobi³em. Odprawi³em trzy msze i komunii udzieli³em
nie tylko ca³ej wspólnocie, ale równie¿ pensjonariuszkom i doæ
sporej grupie pobo¿nych osób zebranych z kociele, którego drzwi
by³y zamkniête dla publicznoci. (To nie to samo, co buduj¹ce t³umy z naszych kocio³ów w Marsylii)142. Jakkolwiek mog³em odczuæ wzruszenie podczas tej piêknej nocy, która przypomina³a mi
o tak cennych wspomnieniach, mój duch nie obawia³ siê ulec rozproszeniu, przenosz¹c siê do miejsc, gdzie w tej chwili znajdowali
siê moi drodzy diecezjanie i wszyscy cz³onkowie mojej duchowej
rodziny. Wyszed³em o trzeciej nad ranem, przy dwiêku wszystkich
142

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 533.
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dzwonów z miasta obwieszczaj¹cych oficjum, które niew¹tpliwie
mia³o rozpocz¹æ siê w wielkich bazylikach i innych kocio³ach.
[Poniedzia³ek, 25 grudnia]: O godzinie dziewi¹tej uda³em siê
do Bazyliki wiêtego Piotra na uroczyste nabo¿eñstwo, które mia³
odprawiaæ Ojciec wiêty. Obecni kardyna³owie i biskupi ubieraj¹
siê w tyle kocio³a w taki sposób, który uzna³em za niezbyt wygodny. Zdejmuj¹ zwyczajny strój i mantelletta, aby ubraæ bia³¹
kapê, mitrê z jedwabiu lub z bia³ego materia³u i wchodz¹, trzymaj¹c mitrê w rêku, do prowizorycznego pomieszczenia, które wy³o¿ono tkaninami w rodku kaplicy Matki Bo¿ej Bolesnej143. Papie¿
z Watykanu wszed³ ma³ymi drzwiami, które otwiera siê obok kaplicy Najwiêtszego Sakramentu. Podczas gdy ubiera kapê i tiarê,
rusza procesja, jak to powiedzia³em w dniu Niepokalanego Poczêcia. Papie¿ jest niesiony na fotelu nazywanym sede gestatoria,
w ten sposób majestatycznie wród t³umu pod¹¿a do o³tarza Najwiêtszego Sakramentu, gdzie schodzi, aby adorowaæ Naszego
Pana. Kardyna³owie, biskupi i wszyscy tworz¹cy procesjê adoruj¹
go w tym samym czasie. Nastêpnie wyrusza siê w kierunku o³tarza, aby dotrzeæ do prezbiterium, tam ka¿dy zajmuje swoje miejsce. Papie¿ zasi¹dzie na tronie ustawionym w pobli¿u o³tarza; to
tam wszyscy kardyna³owie, biskupi i penitencjarze z Bazyliki
wiêtego Piotra przychodz¹, aby staj¹c przed nim, okazaæ mu pos³uszeñstwo — kardyna³owie na stoj¹co, biskupi na klêcz¹co, by
uca³owaæ rêkê po³o¿on¹ na kapie i pod stu³¹, a penitencjarze
z Bazyliki wiêtego Piotra, by uca³owaæ jego bia³y trzewik. Nastêpnie
papie¿ rozpoczyna tercjê. Podczas tej czêci oficjum ubiera siê do
mszy, która odby³a siê tak jak w dniu Niepokalanego Poczêcia. Tylko dzisiaj kardyna³owie diakoni, ksi¹¿ê asystent tronu i kustosze144
przyjêli komuniê z jego r¹k. Mój wiêty dzieñ zakoñczy³em udzieleniem b³ogos³awieñstwa w kociele Sióstr Najwiêtszego Serca.
Pieta Micha³a Anio³a.
Kustosze: nazwa przydzielona pewnej kategorii delegowanych sêdziów przyznana przez papie¿a stowarzyszeniom pobo¿nociowym, zakonom i szpitalom, aby je
broniæ przed szkodami i brutalnymi manifestami. W ten sposób te organizacje by³y wyjête spod w³adzy zwyczajnych sêdziów. Kustosze byli jeszcze w czasach Za³o¿yciela.
W tym miejscu najprawdopodobniej o nie chodzi.
143
144
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Wracaj¹c do siebie, dowiedzia³em siê, ¿e mój czcigodny s¹siad, bp Bouvier z Mans gorzej siê poczu³. Komuniê przyj¹³
poprzedniej nocy podczas mszy, któr¹ przed nim odprawi³ jego sekretarz ks. Sebaux145. Postanowiono mu udzieliæ sakramentu ostatniego namaszczenia. W tym celu zaproszono kard. de Bonalda.
Prawie wszyscy biskupi francuscy, którzy przebywaj¹ w Rzymie,
uczestniczyli w tym obrzêdzie. Noc nie by³a dobra i dzisiaj 26 grudnia, poproszono mnie, abym w jego apartamencie odprawi³ mszê
i udzieli³ mu wiêtego wiatyku. Bardzo chêtnie siê na to zgodzi³em. By³em szczêliwy, ¿e mogê okazaæ ten dowód mego szacunku i powa¿ania dla tego wiêtego biskupa, na którego spogl¹dam
z takim ¿alem w chwili, gdy zostanie zabrany Kocio³owi, któremu tak dobrze s³u¿y³ przez ca³e swe ¿ycie; jest mniej wiêcej
w moim wieku, rok starszy. Biskup Tizziani146, ten sam, który wraz
z nim mia³ konferencjê na temat teologii, a który wobec naszego
pra³ata odznacza³ siê g³êbokim szacunkiem i prawdziw¹ przyjani¹, by³ obecny dzisiaj rano podczas udzielania sakramentu, podobnie jak by³ i wczoraj podczas udzielania ostatniego namaszczenia.
Po komunii mojej mszy ustami swego sekretarza pra³at wypowiedzia³ wyznanie wiary; by³ zbyt s³aby, aby odczytaæ tak d³ug¹ formu³ê, wypowiedzia³ tylko koñcow¹ przysiêgê i poprzedzaj¹ce je
s³owa. Nastêpnie skierowa³em do niego kilka s³ów, jakie zrodzi³y
siê w moim sercu, które chyba zrobi³y wra¿enie na nim i na zgromadzonych przy jego ³ó¿ku, tej piêknej duszy udzieli³em wiatyku
zbawienia na jego przejcie do b³ogos³awionej wiecznoci. Skoñczy³em mszê, po której dobry biskup wyrazi³ kilka serdecznych
uczuæ dla swej diecezji i wyrazi³ smutek, ¿e umiera z dala od swoich owieczek. Podziêkowa³ mi, powtarzaj¹c kilka s³ów, jakie do
niego skierowa³em. Wyszlimy bardzo przejêci powa¿nym stanem
drogiego chorego, który daje nam tak niewielk¹ nadziejê na wyzdrowienie.
Papie¿ dowiedziawszy siê o stanie wiêtego biskupa, zechcia³
mu okazaæ wiadectwo swego szacunku i sympatii, na 15.30 zapo145
Ksi¹dz Alexandre-Léopold Sebaux (1820-1891), pocz¹wszy od 1851 r. proboszcz parafii Matki Bo¿ej z Laval, by³ dobrodziejem bpa Grandina i przyjacielem bpa
de Mazenoda. Zob. EO II, s. 184-183 i 13. W latach 1873-1891 by³ biskupem Angoulême.
146
Vincenzo Tizzani (1809-1892), kanonik z Lateranu i kapelan wojsk papieskich.
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wiedzia³ swoj¹ wizytê. Biskup Tizzani i ja przywitalimy go
w apartamentach chorego. W chwili przyjazdu Ojca wiêtego poszlimy podj¹æ go na wielkim dziedziñcu Kwiryna³u. Zaledwie nas
zobaczy³, zwróci³ siê do mnie ze sw¹ zwyczajn¹ dobroci¹. Chwycilimy go za ramiona, chc¹c pomóc mu zejæ po schodach i towarzyszylimy mu a¿ do pokoju biskupa z Mans. Gdy tylko tam wszed³,
podano mu kropid³o, którym pokropi³ mieszkanie, mówi¹c: Pax
huic loco et omnibus habitantibus in eo. Zbli¿y³ siê do chorego
i skierowa³ do niego mi³e s³owa. Wszyscy wyszlimy i zostawilimy papie¿a samego z umieraj¹cym. Usiad³ przy jego ³ó¿ku i zosta³ przy nim przynajmniej pó³ godziny. Wychodz¹c, Ojciec wiêty poleci³ zniechêcaæ go do mówienia, gdy¿ to go mêczy.
Zosta³bym z nim dwie godziny — powiedzia³ — on ci¹gle mówi³
caro infima, ale spiritus promptus. Poprosi³em Ojca wiêtego, aby
wszystkim osobom przebywaj¹cym w salonie pozwoli³ uca³owaæ
jego stopê. Chêtnie — odpowiedzia³ papie¿ — ale odmówi³, aby
usi¹æ; miej¹c siê, nie móg³ ju¿ wstaæ z fotela, na którym usiad³.
Poprzesta³ na tym, ¿e siê na nim opar³, a wszyscy uca³owali jego
bia³y trzewik, nawet arcybiskupi Monachium i Wiednia, którzy
weszli do salonu. Mia³em szczêcie staæ przy boku Ojca wiêtego,
który ¿artuj¹c, powiedzia³ do nas: Ksiê¿a, miejcie siê dobrze, aby
Bóg raczy³ mnie zachowaæ od sk³adania wam takich odwiedzin.
Odpowiedzia³em mu: „Ojcze wiêty, by³oby trudno, abymy nie
czuli siê dobrze, skoro w taki sposób jestemy traktowani przez
Wasz¹ wi¹tobliwoæ. Arcybiskupi Wiednia i Monachium, którzy
byli obecni, podobnie jak ja, na Kwirynale jestemy na koszt papie¿a. Ojciec wiêty odpar³: To zwyczajna gocinnoæ; tak, Ojcze
wiêty, odpowiedzia³em, ojcowska i królewska gocinnoæ. Kilka
chwil potem papie¿ odszed³. Biskup Tizzani i ja towarzyszylimy
mu jeszcze a¿ do jego powozu147 (przechodz¹c korytarzami, chcia³,
147
Biskup Jeancard (dz. cyt., s. 298) napisa³ na ten temat: Zamykaj¹c posiedzenie, papie¿, wzi¹wszy pod ramiê bpa de Mazenoda, wychodzi z nim z apartamentu,
w towarzystwie innych biskupów, oddalaj¹ siê, przemierzaj¹c d³ugie korytarze pa³acu
i olbrzymi dziedziniec a¿ do powozu, rozmawia z biskupem z Marsylii, gdzie po chwili
szczerej rozmowy koñczy wymianê zdañ i odsy³a ca³e towarzystwo, serdecznie mu dziêkuj¹c. Niew¹tpliwie tam tkwi¹ bardzo drobne i niezbyt interesuj¹ce dla innych, a istotne
dla dzieci bpa de Mazenoda, szczegó³y; maj¹ prawo, aby siê z nimi uto¿samiæ, poniewa¿ mówi¹ co o relacjach, jakie ich ojciec mia³ z G³ow¹ Kocio³a.
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abym go okry³; miej¹c siê, powiedzia³em mu, ¿e z racji mojej
m³odoci, w rzeczywistoci by³em najstarszy ze wszystkich, niczego siê nie obawia³em. Pomoglimy mu wejæ po schodach. Wchodz¹c do sali, w której znajduj¹ siê drzwi prowadz¹ce na dziedziniec, powiedzia³ do mnie: Mieszka³em tutaj przed czterdziestu
piêciu laty. Wasza wi¹tobliwoæ by³a dzieckiem? Mia³em osiemnacie lat, gdy skoñczy³em kolegium (ju¿ nie zadawa³em wiêcej
pytañ)148. Wchodz¹c na korytarze, pozdrowi³ kard. de Bonalda, który znalaz³ siê na jego drodze, udaj¹c siê do chorego.
Jako ¿e Ojciec wiêty na dzisiejszy wieczór zechcia³ mnie
przyj¹æ na po¿egnalnej audiencji, przyjmuj¹c jego b³ogos³awieñstwo i ca³uj¹c jego stopê, pozwoli³em sobie powiedzieæ mu, ¿e nie
liczy³em, i¿ szybko pojawiê siê w Watykanie u jego stóp. W³anie
to uczyni³em. Wróci³em do mego apartamentu przylegaj¹cego do
pokoju chorego, zmieni³em strój i uda³em siê do Watykanu, gdzie
dotar³em natychmiast po papie¿u. Minê³a godzina przeznaczona na
audiencjê, w poczekalni równie¿ zasta³em kard. Baluffiego, który
przyszed³ siê po¿egnaæ, kard. arcybpa Toledo i wielu innych arcybiskupów i biskupów. Zrozumia³em, ¿e mog¹c wejæ jedynie jako
pi¹ty lub szósty oraz ¿e bêdzie to d³ugo trwaæ, podobnie jak inni
uzbroi³em siê w cierpliwoæ i niczego nie straci³em, czekaj¹c, gdy
bowiem nadesz³a moja kolej, papie¿ przytrzyma³ mnie ponad godzinê. Jak zawsze, tak¿e i podczas tej audiencji by³ nad wyraz dobry dla mnie, udzieli³ mi wszystkiego, o co go prosi³em (dla mnie
i dla mojej diecezji, dla Zgromadzenia, którego statystykê mu ofiarowa³em; przyj¹³ j¹ z wielk¹ przyjemnoci¹ i zacz¹³ przegl¹daæ)149.
Najpierw podziêkowa³em mu za gocinnoæ, której zechcia³ mi
udzieliæ, nastêpnie poprosi³em go o codzienny, uprzywilejowany
odpustami o³tarz, w³adzê, aby podczas mych wizytacji kanonicznych we wszystkich parafiach mojej diecezji, które bêdê odwiedza³, dwukrotnie udzielaæ papieskiego b³ogos³awieñstwa. Prosi³em
go tak¿e o ró¿ne inne ³aski, których bardzo ochoczo mi udzieli³.
Panowie z bractwa wiêtego Wincentego a Paulo z Marsylii za
moim porednictwem przes³ali Ojcu wiêtemu list z gratulacjami
podpisany przez wielu z nich oraz album, w którym zamieszczono
148
149

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 534.
Ten¿e, tam¿e, s, 535.
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opis wspania³ego wiêta, które 8 grudnia odby³o siê w moim biskupim miecie. Papie¿ z wielk¹ przyjemnoci¹ zdawa³ siê przygl¹daæ ró¿nym obrazom ukazuj¹cym owietlenie. Powiedzia³em
mu jeszcze o oficjum ku czci wiêtego Oblicza, powiadamiaj¹c go,
¿e napisa³em do bpa Lucidiego, aby kapitu³ê z Bazyliki wiêtego
Piotra nak³oni³ do z³o¿enia proby. Papie¿ zdawa³ siê doæ sk³onny
wyraziæ zgodê, pragn¹³ jedynie, aby zebra³o siê kilku biskupów,
zanim z³o¿y probê. Przed wyjciem poprosi³em Ojca wiêtego
o b³ogos³awieñstwo dla mojej diecezji i mojej podwójnej rodziny.
Zechcia³ mi go oczywicie udzieliæ toto Conde, wyszed³em poruszony i przepe³niony wszelkimi dobrodziejstwami, jakie okaza³ mi
Ojciec wiêty.
[Pi¹tek], 29 grudnia: Zaproszony przez ojca genera³a jezuitów, aby odprawiæ pontyfikaln¹ mszê w kociele Gesù, bardzo
chêtnie siê tam uda³em. Wracaj¹c popiesznie na Kwiryna³, naszego czcigodnego chorego zasta³em w bardzo zaawansowanej agonii, ale ci¹gle przytomnego. Moim obowi¹zkiem by³o uczestnictwo
w tej podnios³ej chwili. Zrobi³em to z wielk¹ pociech¹. Ubrany
w kom¿ê i stu³ê stan¹³em przy ³ó¿ku, podsuwaj¹c mu myli i uczucia odpowiadaj¹ce jego sytuacji. Modlilimy siê z kap³anami i kilkoma wieckimi z jego diecezji, którzy tam siê znajdowali. Od czasu do czasu dodawa³em odpowiednie s³owa, aby podtrzymywaæ
gorliwoæ jego wiêtej duszy, mia³ bardzo wiele trudnoci, aby mówiæ, ale rozumia³ wszystko, co do niego mówi³em, i w odczuwalny sposób zgadza³ siê z tym. Raczej z powodu udrêki ni¿ z cierpienia, jakie mu towarzyszy³o, móg³ jedynie wypowiedzieæ te s³owa:
Mój Bo¿e, które czêsto powtarza³.
Widz¹c jednak, ¿e zbli¿a siê jego koniec, i chc¹c udzieliæ mu
rozgrzeszenia, przypomnia³em sobie, ¿e by³em w towarzystwie zawodowego teologa, a nie wiedz¹c, jakie s¹ jego zasady w tej materii, powiedzia³em mu, ¿e moim zwyczajem by³o od czasu do czasu
udzielaæ rozgrzeszenia chorym, którzy byli w takim stanie jak on,
zacytowa³em wiêtego Liguoriego, który udziela³ go co trzy godziny. Umieraj¹cy wiêty mia³ jeszcze si³y mi odpowiedzieæ, chocia¿
z trudem: Wiem o tym”. Wypowiedzia³em wówczas formu³ê aktu
skruchy i udzieli³em mu wiêtego rozgrzeszenia.
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Coraz bardziej s³ab³, ale skoro ci¹gle by³ przytomny, czêciej
odmawia³em akty strzeliste przeznaczone dla umieraj¹cego biskupa: akt wiary, nadziei, mi³oci, dziêkczynienia, pragnienia nieba,
mi³osnego przyzywania Jezusa, naszego Zbawiciela, Maryi, naszej
Matki, wiêtego Józefa, Anio³a Stró¿a, wiêtego Micha³a i wiêtego Jana Chrzciciela, patrona umieraj¹cych. Poród tych modlitw,
po uzyskaniu odpustów wiêtego szkaplerza i innych, ten czcigodny biskup zupe³nie spokojnie, ³agodnie, bez wstrz¹su zasn¹³ niczym
lampa, której zabrak³o oleju. Wszyscy obecni przemokniêci g³êbokim szacunkiem pospieszyli, aby uca³owaæ jego d³oñ. Ksi¹dz Sebaux, jego prywatny sekretarz i wierny towarzysz podró¿y, którego tutaj nie potrafiê wychwaliæ w wystarczaj¹cy sposób, zechcia³
zamkn¹æ oczy temu, którego z tak s³usznych powodów nazywa³
ojcem i z synowsk¹ mi³oci¹ uca³owa³ czo³o. Jednoczenie by³em
wzruszony i dozna³em pociechy, widz¹c pewnego rodzaju czeæ,
jak¹ oddawano temu sprawiedliwemu, który po tak wiêtym biegu
¿ycia w³anie posiad³ chwa³ê. Te same obowi¹zki zosta³y mu wywiadczone przez pozosta³¹ czêæ dnia, a noc nie przerwa³a modlitw przy jego ciele.
[Sobota, 30 grudnia]: Ojciec wiêty powiadomiony o wi¹tobliwej mierci naszego pra³ata, natychmiast wypowiedzia³ siê, ¿e
chcia³by zaj¹æ siê jego pogrzebem i ¿e dzisiaj, 30, odprawi³by mszê
za niego. Tak samo post¹pi³ biskup z Montrealu i ja, jeden po drugim odprawilimy msze nawet w pokoju zmar³ego, a korzystaj¹c
z mego urzêdu biskupa szambelana po sobie i w mojej obecnoci
poleci³em odprawiæ mszê ks. Sebaux, dla którego by³a to wielka
pociecha. Teraz czekamy, co rozporz¹dzi papie¿. Ju¿ poleci³, aby
jego pogrzeb odby³ siê we wtorek w kociele wiêtych Aposto³ów.
W uroczysty sposób, przy udziale stu zakonników, zosta³o tam
przeniesione cia³o. Ojciec wiêty pozwoli³ do odprawienia nabo¿eñstwa zaprosiæ arcybiskupa Pary¿a, jedynego francuskiego biskupa, który w tym dniu znalaz³ siê w Rzymie wraz z biskupem Orleanu.
Wyje¿d¿am jutro rano. W Civitavecchia jestem oczekiwany
przez ksiêdza biskupa150, który chce, abym u niego zamieszka³,
150

Camillo Bisleti, w latach 1854-1868 biskup Civitavecchia.
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a tak¿e przez pana Dola, dyrektora kopalni soli, który biskupa
i mnie w wieczór naszego przyjazdu zaprosi³ na kolacjê. Magister
delegat, równie¿ uprzedzony o moim przyjedzie, zachowa³ listy,
które przysz³y do mnie z Francji, obawiaj¹c siê, ¿e gdyby je wys³a³
poczt¹, minê³yby siê ze mn¹. Dokona³ fa³szywego rachunku, którego nie mogê mieæ mu za z³e.
Dotkniêty do g³êbi duszy wspania³ym postêpowaniem Ojca
wiêtego wobec naszego czcigodnego biskupa z Mans, uzna³em,
¿e muszê do niego skierowaæ nastêpuj¹cej treci list:
„Ojcze wiêty,
Towarzysz¹c w ostatnich dniach i a¿ do koñca ksiêdzu biskupowi z Mans, w jednoci serca, jaka nawi¹za³a siê pomiêdzy umieraj¹cym biskupem i mn¹, dostatecznie siê z nim uto¿samiam, abym
g³êboko poruszony, czy to wizyt¹, jak¹ Jego wi¹tobliwoæ z³o¿y³
mu na ³o¿u mierci, czy te¿ wszystkim, co Jego wi¹tobliwoæ
poleci³ odnonie do jego pogrzebu, pozwalam sobie pokornie za to
podziêkowaæ.
Gdybym nie musia³ udaæ siê w drogê do mojej diecezji, zada³bym sobie trud z³o¿enia u stóp Waszej wi¹tobliwoci wyrazów
tego, co odczuwam, widz¹c, jak Wasza wi¹tobliwoæ w najwy¿szym stopniu jest przepe³niona wszystkimi wzglêdami najbardziej
dobrotliwymi ojcowskiej i wspania³ej gocinnoci. Ca³a katolicka
Francja z tego powodu s³usznie bêdzie zachwycona, a szczególnie
Koció³ z Mans z tego powodu dozna pociechy i bêdzie wdziêczny, moimi gwarantami s¹ uczucia oddanego sekretarza zmar³ego
i kilku innych kap³anów z jego diecezji, którzy go otoczyli sw¹ trosk¹ i swymi modlitwami.
Upadaj¹c do stop Waszej wi¹tobliwoci, ponownie proszê
Was o wasze apostolskie b³ogos³awieñstwo i z najg³êbszym szacunkiem jestem bardzo oddanym synem Waszej wi¹tobliwoci.
K. J. Eugeniusz,
biskup Marsylii
Rzym, 30 grudnia 1854 r.

Zamek wiêtego Anio³a. 12 listopada 1854 r. Za³o¿yciel odprawi³ tam mszê wiêt¹.

264
Dziennik rzymski

Koloseum i £uk Konstantyna. Zob. Dziennik, 6 lutego 1826 roku.
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Indeks osób i nazw w³asnych

Indeks osób i nazw w³asnych*
(g³ówne nazwiska i nazwy miejsc)
Pogrubione cyfry oznaczaj¹, ¿e na tych stronach znajduj¹ siê
szczegó³y biograficzne, historyczne etc.

A
Acton, Charles J. Edouard, kardyna³,
168-169, 177, 178
Acton, John Francis, 169
Adinolfi, biskup, podsekretarz Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników, 57, 59-63, 66, 73, 110
Agnès de Jésus, b³ogos³awiona, 45
Aix, 7, 8, 138, 141, 166
Albano, 8, 168-, 174-175, 183-184
Alexandre I Romanow, 251
Alfons Maria Liguori, wiêty, 15, 20,
67, 72, 76, 78, 82, 103, 120, 123,
155, 261
Alojzy Gonzaga, wiêty, 15, 107-108, 117, 119, 228-229
Altieri, Luigi, kardyna³, 220
Altieri, ksi¹¿ê, 134
Ancona, 226
Andrzej, wiêty, 230
Ange dArci, kapucyn b³ogos³awiony, 18, 49, 51, 53-55
Anglia, 9
Antici, markiz, 74, 81
Antommarchi, Antonio, 97
Antommarchi, Stefano, wik. gen. serwitów, 34, 95
Antonelli, Giacomo, kardyna³, sekretarz Stanu, 201, 209, 218, 219,
238, 252, 253
Antonetti, biskup, podsekretarz Kon* Indeksy opracowa³ Pawe³ Kaczmarek.

gregacji ds. Biskupów i Zakonników, 12, 115-116
Akwilla i Pryscylla, wiêci, 89
Argenteau, Charles Joseph Benoît, 43,
78, 82, 103
Aubert, Casimir, OMI, 192
Augustyn, wiêty, 101
B
Baccari, Francesco, lazarysta, 33
Baluffi, Gaetano, kardyna³, 215, 219,
226, 260
Barat, Siostra Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, 36
Barberini, Benedetto, kardyna³, 47,
55, 80, 145, 146, 250
Baret, Charles, OMI, 210
Barluzzi, Jules, 115, 116, 119, 120,
123, 128, 201, 249
Barnabo, Alessandro, kardyna³, sekretarz Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, 192, 197, 201, 204,
223, 226
Barzelotti, Francesco Maria, biskup
Sovany, 220
Baudemont, Anne de, 36, 121, 143
Bellarmin, Robert, kardyna³, 107, 117
Benedykt XIV, papie¿, 119
Benedykt Józef Labre, wiêty, 140
Berardi, biskup, substytut w sekretariacie Stanu, 230, 240
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Bernetti, Tommaso, kardyna³, 177, 178
Bernini, Gian Lorenzo, malarz i rzebiarz, 30, 35, 42, 74
Bertazzoli, Francesco, kardyna³, 139
Bibianna, wiêta, 34
Bisleti, Camillo, biskup Civitavecchia, 262, 264
Bizzarri, Giuseppe Andrea, sekretarz
Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników, kardyna³, 195, 210, 249,
258, 260
Blacas d’Aulps, Pierre-L.-J.-Casimir,
ksi¹¿ê, 54
Blanchet, Magloire i Norbert, biskupi, 250
Blanchi, Ambrosio, kardyna³, 177
Boisgelin, Caroline de, 51, 144, 168
Boisgelin, Césarie de (pani de Damas), 8, 168, 169, 173, 176
Boisgelin, Eugène de, 168, 174, 199,
249
Boisgelin, rodzina de, 148, 168, 173,
175
Bolonia, 7
Bonald, Louis-J.-M. de, kardyna³, biskup Lyonu, 202, 221, 227-228,
237, 247-248
Bonaparte, rodzina Charles Lucien,
229, 230
Bonaparte, Joseph, ksi¹¿ê, 229
Bonawentura, wiêty, 154
Bonel y Orbe, Jean Joseph, kardyna³,
arcybiskup Toledo, 228, 229-230,
260
Bonnechose, H.M. Gaston de, 179
Borghèse, ksi¹¿ê i ksiê¿na, 220, 229,
234
Borromeo Arese, Edoardo, kardyna³,
202, 209
Boujard, Charles Vincent de Paul, 33
Bourdet, ksi¹dz, 52-54, 53, 58
Bourget, Ignace, biskup Mans, 215,
262
Bóg (wielkoæ, poznanie, itd.), 18-19,
23, 59, 64-66, 144, 173, 241

Bracci, genera³, 80
Bracciano, ksi¹¿ê, 78-79, 83
Brancadoro, Cesare, kardyna³, 43
Briggs, John, biskup Beverly, 212
Brygida, wiêta, 44, 87
Brignole, biskup, 104, 130
Brimaud, biskup de, 179
Briz, Joachim, OP, biskup Segovii, 56,
57
Brunelli, Giovanni, kardyna³, 197, 209,
216, 219, 220, 222-225
Buonarrotti, 40, 41
C
Caccia-Piatti, Giovanni, kardyna³, 22,
127, 130, 134
Cagiano de Azevedo, Ottavio, kardyna³, 195, 220, 229, 249
Cailhol, ksi¹dz, 76
Canino, ksiê¿na de, 229, 230
Capaccini, Francesco, kardyna³, 12,
111, 112, 114-115, 119-123, 127,
128, 158
Capue, 30
Cappellari, Mauro (Grzegorz XVI,
papie¿), 122, 124, 126
Caprano, Pietro, kardyna³, sekretarz
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w latach 1825-1826, 44, 50,
55, 78, 89, 147, 153
Caprara, Giovanni Battista, kardyna³,
139
Caramelli, pu³kownik, 212
Caravaggio, malarz, 110
Cardelli, Luigi-Maria, biskup, 220-222
Caro, Annibale, poeta, 44
Castagnola, komendant, 201
Castellane, rodzina de, 84-85
Castellani, Giuseppe Maria, biskup
Porfiry, zakrystian Jego wi¹tobliwoci, 210, 211, 214, 230, 232,
234, 243, 248-249
Castiglioni, Francesco Saverio, kardy-

269

Indeks osób i nazw w³asnych
na³, wielki penitencjarz (Pius VIII,
papie¿), 71, 73, 132, 140, 144
Castracane, Castro, kardyna³, 177
Caterini, Prospero, kardyna³, 205, 213,
215, 219, 230
Cecylia, wiêta, 31
Césolles, ksi¹dz de, 48
Cejlon, 228
Chabrier, Bernard, OFM Conv., 46
Chaillot, Ludovic, ksi¹dz, 199, 254
Chambéry, 7
Charvaz, Andrea, arcybiskup Genui,
212
Chastellux, César de, 168
Chastellux, Pauline de (pani de Damas), 168, 175
Chatrousse, Pierre, biskup Walencji,
229, 230
Chile, 81
Cienfuegos y Jovellanos, Fr. X. de,
arcybiskup Sewilli, kardyna³, 122
Ciorani, hrabia, 22, 127
Civitavecchia, 7-9, 173-174, 194, 201,
262-264
Collucci, Bartolomeo Antonio, lazarysta, 52
Conti, ksi¹dz, 48
Coriolis, Joséphine de, 175
Courtès, H., OMI, 7
Cousin, Victor, 175, 176
Croza, markiz de, chargé d’affaires
Sardynii w Rzymie, 26, 81, 84, 96,
98, 127, 130, 145, 155-156, 158
Cullen, Paul, arcybiskup Dublina, 212
D
Dafroza, wiêta, 35
Damas, Charles de, 8, 168, 176
Damas, Roger de, 168, 175
Darcimoles, P.M. Joseph, arcybiskup
Aix, 229, 230
De Angelis, Filippo, kardyna³, 220,
229

Debelay, J.M. Mathias, arcybiskup
Awinionu, 223, 229
De Gregorjo, Emanuele, kardyna³,
42, 42-43, 47-48, 59-61, 78-79,
89, 102
Dehesselle, Nicolas Joseph, biskup
Namur, 212
Del Bufalo, Gaspar, 144-145
Della Genga, kardyna³ (Leon XII,
papie¿), 48
Della Genga Sermattei Gabriel, kardyna³, 48, 209, 212, 220, 229,
249
Della Somaglia, Giulio Maria, kardyna³ sekretarz stanu, 42, 45, 51,
53, 55, 71, 78, 80, 100, 124, 135,
145
Demetriusz, wiêty, 35
Dionizy Areopagita, wiêty, 88
Despuig y Damato, Antonio, kardyna³, 48
Dionigi Orfei, Henriette, 146
Di Pietro, kardyna³, 139
Dixon, Joseph, arcybiskup Armagh,
212
Dol, M., 263
Dominik, wiêty, 101
Doria Pamphili, ksiê¿na, 242
Duch wiêty, 245-246
Dumouchel, Etienne, SJ, 27
Dupanloup, A.F. Philibert, biskup
Orleanu, 221, 229, 262
Dupin, André Marie, 175, 176
Dupont, J.M.A. Célestin, arcybiskup
Bourges, 221
Duvalk de Dampierre, C.A. Henry,
biskup Clermont, 46
E
Egipt, 105, 207
Enghien, Louis Antoine, ksi¹¿ê, d’,
95
Ercolani, Luigi, kardyna³, 48, 50
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F

G

Falcinelli, Mariano, 249
Falconieri, Clarissimo, arcybiskup
Rawenny, 228, 229, 248
Falloux, biskup, de, 179
Faraud, Henri, OMI, 241
Fea, Carlo, 34
Feliks z Kantalicjo, wiêty, 149
Ferretti, Gabriele, kardyna³, 206, 220,
229
Ferrucci, ksi¹dz, 28, 73, 103, 114,
134, 157
Fesch, Joseph, kardyna³, 74
Flawia Domitylla, wiêta, 88
Folicaldi, Giovanni Benedetto, biskup Faenzy, 220
Fontainebleu, konkordat, 135-137,
138-139
Forbin-Janson, Charles de, biskup,
13
Fornici, Giovanni, 154
Fortis, Luigi, SJ, 50, 140
Foscolo, D.A., patriarcha Aleksandrii, 220
Fox, Mr., 103
Francja, duchowieñstwo, 142
Franciszek z Asy¿u, wiêty, 101, 154
Franciszek Borgiasz, SJ, wiêty, 15,
116-117, 195
Franciszek Salezy, wiêty, 227
Franciszek Ksawery, SJ, wiêty, 37
Franciszka Rzymska, wiêta, 15, 73,
88, 120-121
Fransoni, Giacomo Filippo, kardyna³,
prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 175, 177, 204, 220,
228
Fransoni, Luigi, arcybiskup Turynu,
212, 221
Fréjus, 7
Fririon, Jules Joseph, baron, 204
Frosini, Antonio, kardyna³, 134

Gabrielli, Giulio, kardyna³, 43
Gaeta, 191, 253
Galla, wiêta, 128
Galleffi, Pietro Francesco, kardyna³,
53, 114
Gamberini, Antonio Domenico, biskup
Orvieto, 107, 108
Gap, 7
Garcia Cuesta, Michel, biskup Compostelli, 229
Genua, 7, 8, 32
Georgetti, Antonio, 30
Gerieu, kapitan, 173-174
Geslin de Kersalon, Paul Alexandre
de, ksi¹dz, 195, 208-209
Gigli, Domenico, biskup, 254-256
Ginoulhiac, J.M. Achille, biskup Grenoble, 223, 229
Girard, Joseph, ksi¹dz, 45-46, 110
Giraud, Julien, ksi¹dz, 110
Grzegorz IX, papie¿, 29
Grzegorz XVI, papie¿, 7, 149, 171,
174-187, 196, 204, 207, 220, 248
Grzegorz Wielki, wiêty, 30, 89, 101,
209
Grenoble, 7
Gousset, Thomas, kardyna³, arcybiskup Reims, 196, 199, 202, 205,
206, 211, 220, 225, 229, 237, 248
Grollier, Henri, OMI, 241
Guerrieri-Gonzaga, Cesare, kardyna³,
50, 71
Guiscard, Robert, 29
Guizot, minister, 178

H
Helena, wiêta, 31,
Henryk [IV], cesarz, 29
Henriques de Carvalho, Guillaume,
patriarcha Lizbony, 228, 230

Indeks osób i nazw w³asnych
Hoffet, Emile, OMI, 224
Hughes, John Joseph, arcybiskup
Nowego Jorku, 211-212
I
Iglesias y Barcones, Thomas, patriarcha Indii Zachodnich, 230
Ignacy Loyola, wiêty, 15, 98, 116-117, 149, 195
Isoard, Joachim Jean Xavier, kardyna³, 27, 39, 43, 54-55, 62, 67, 74,
78, 84, 94, 97, 98, 103, 128
Isoard, Louis, biskup, 171, 180-183
J
Jabalot, Francesco Ferdinando, OP,
17, 64-66, 81
Jan Berchmans, SJ, wiêty, 15, 108
Jean Léonard, wiêty, 106
Jeancard, Jacques, kanonik, 8, 9, 167,
171, 173, 176-177, 183, 193, 252
Jezus Chrystus, 18-19, 23, 30, 35, 38,
64-65, 79, 105-106, 131-132,
144, 200, 216, 234-235, 246, 253,
256
Józef, wiêty, 143
Józef Kalasanty, wiêty, 15, 37, 61,
72, 74
K
Kacper Del Bufalo, wiêty, 144-145
Karol Boromeusz, wiêty, 117, 149,
227
Katarzyna, wiêta, 40
Kenrick, Francis Patrick, arcybiskup
Baltimore, 211-212
Konstantyn, cesarz, 31
Kosma i Damian, wiêci, 85
L
Labis, Gaspar Joseph, biskup Tournai, 212
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La Croix, biskup, 179, 205
Lambruschini, Luigi, nuncjusz w Pary¿u, kardyna³, 49, 171, 177-178,
180-187, 201
Lamennais, Félicité, 66, 74,81, 169
La Motte de Broons de Vauvert,
Charles Jean, biskup Vannes, 222
Lanteri, Pio Bruno, 153, 155
La Puente, Ferdinand de, biskup Salamanki, 229
La Rozière, zob. Thuriot de La Rozière
Latil, J.B.M. Antoine de, arcybiskup
Reims, kardyna³, 45, 122
La Tour du Pin, pan i pani de, 48, 103
Laudisio, Nicola Maria, biskup Policastro, 220
Laynez, SJ, 117
Leon XII, papie¿, 11, 12, 48, 50-51,
54-57, 60-63, 67, 74-76, 83, 8587, 89, 92, 94-96, 99-105, 110,
115, 120, 123-127, 143, 145-148,
153, 158, 177-178, 196, 212, 220
Leon Wielki, papie¿, 206
Leonard z Porto Maurizio, 15, 96, 97,
112-114, 123, 195, 213, 216
Lestrange, Augustin de, trapista, 28,
49, 76, 82, 114, 157
Level, Jules, biskup, 195, 205, 208
Livorno, 7, 8, 173
Loreto, 7, 155
Loubry, Norbert, kartuzi, 206
Ludwik XVI, 82
Ludwik Maria Grignion de Montfort,
wiêty, 13
Ludwik Filip, król, 169-171
Luciardi, Domenico, kardyna³, 220
Lucidi, biskup, 209-210, 213, 252,
261
Lucyna, wiêta, 30
Lyonnet, J.B.P. Marie, biskup Saint-Flour, 229
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M

Macchi, Vincenzo, kardyna³, 80-81,
177, 214-215, 220
Macchio, zob. Muzi.,
MacHale, John, arcybiskup Tuam,
212
Malacria, adwokat, 98
Malou, Jean Baptiste, biskup Brugii,
224, 229
Mancini, Giuseppe, arcybiskup Sieny, 56
Marchetti, Giovanni, arcybiskup Ancyry, sekretarz Kongregacji ds.
Biskupów i Zakonników, 17, 43,
59, 64, 67, 73-74, 81-83, 85, 89,
102, 107-114, 119, 123, 125, 156,
158
Maryja, 23, 35, 77, 141, 173
Maryja Niepokalana, 191-263
Marie-Caroline, królowa Neapolu,
169
Marilley, Etienne, biskup Lozanny,
212
Marini, Pietro, kardyna³, 205, 220
Marongiù Nurra, Giovanni Emanuele, arcybiskup Cagliari, 212
Marsylia, 77, 16, 44, 58, 67, 71-72,
76, 83, 128, 168, 181, 194, 201,
248, 257
Marcin, wiêty, 40
Martyna, wiêta, 89
Masloum, Maxime, arcybiskup Myry,
97, 127-128
Massimi, markiz, 134
Mathieu, Jacques M.A. César, arcybiskup Besançon, 211, 212, 220,
229, 248
Mattei, Lorenzo, kardyna³, 38, 43,
74, 97, 121, 136
Mattei, Mario, archiprezbiter w.
Piotra, 214, 216, 220
Mautone, Giuseppe CSSR, 20, 67,
72, 80, 128, 155
Maksym, wiêty, 31

Mazenod, rodzina de, 50-52, 58, 79,
80, 148
Mazenod, Fortuné, biskup, 50, 71,
76, 83-84, 147
Mazio, Raffaele, audytor wiêtego
Oficjum, 37, 50, 53-55, 58, 66,
78, 80, 86-87, 133, 135, 155
Medici, Spada, biskup, 177
Mérode, François Xavier F. de, 209
Meksyk, 60, 255
Mezzofanti, Joseph, kardyna³, 177
Micara, Luigi OFM Cap., kardyna³,
122, 124, 125, 127, 177
Michaud, Alexandre, ksi¹¿ê, 251
Michelet, Jules, 175-176
Milan, 7, 79, 155
Milerio, ksi¹¿ê [comte], 79
Minucci, Ferdinando, arcybiskup Florencji, 220-222
Miollis, François de, genera³, 151
Moj¿esz, 39
Monteinard, Bruno, ojciec Najwiêtszych Serc, 46-48, 77, 114, 141,
143, 157
Montmorency-Laval, Anne-Adrien,
ksi¹¿ê de, ambasador Francji
w Rzymie, 28, 33-34, 45, 17, 49,
68, 74, 78, 82, 84, 96, 103, 122,
134, 157
Montréal, komendant oddzia³ów
francuskich w Rzymie, 204
Monyer de Prilly, J.M.F. Victor de,
biskup Châlons, 222
Mosquera, Emmanuel Joseph, arcybiskup Bogoty, 210
Muzi, Giovanni, biskup, 81
Muzzarelli, Alfonso, kardyna³, 43
N
Najwiêtsze Serce, 59, 71-72
Neapol, 8
Napoléon, 56, 95, 137-139, 169, 226-270
Nappi, kawaler, 226
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Indeks osób i nazw w³asnych
Natali, Raphael, ksi¹dz, 250
Nicea, 7, 8
Niel, ksi¹dz, 144
Nîmes, oblaci, 76, 89
Nisceni, ksi¹¿ê, 79
Nocera de’ Pagani, 15, 67
Notre-Dame du Laus, 7
O
O’Connor, Michael, biskup Pittsburgha, 2111-212
Odescalchi, Carlo, kardyna³, 126
Olimpia, wiêta, 35
Orioli, Anton Francesco, OFM Conv.,
kardyna³, 81, 96, 155, 177
Ostini, Pietro, kardyna³, 177
P
Pacca, Bartolomeo, kardyna³, 48, 56,
63, 66-67, 77-81, 85-86, 89, 102,
106, 119, 121, 128, 125, 143,
145, 177, 178
Pacca B., Mémoires…, 135-143
Pacca, biskup, 253
Pacifici, Luca, biskup, 218-220, 240
Paleotto, Gabriele, kardyna³, 40
Palermo, 168-179, 178
Pallotta, Antonio, kardyna³, 22, 106
Pallu du Parc, Louis T. du, biskup
Blois, 223, 229
Pary¿ (wspomnienia z lat 1808-1812), 43, 45, 47, 136, 145
Parisis, Pierre Louis, biskup Arras,
229
Passaglia, Carlo, SJ, 222, 224
Patrizi, Constantino, kardyna³ wikariusz diecezji rzymskiej, 177-178, 180, 205, 220, 238
Pawe³, wiêty, 15, 31, 58, 79-80, 87-89, 208
Pawe³ od Krzy¿a, wiêty, 15, 105,
124, 152-153, 231
Pedicini, Carlo, kardyna³, 67, 71, 74,

77, 78, 80-81, 83, 89, 83, 102,
103, 106, 111, 140
Perrone, Giovanni, SJ, 196, 205-207,
222, 224
Filip Neri, wiêty, 15, 31, 37, 110,
117, 149, 156, 227
Piccolomini, biskup, 252-253
Pius V, wiêty, 101
Pius VI, papie¿, 72, 95, 142
Pius VII, papie¿, 28, 33, 34, 43, 87,
136-139, 142
Pius IX, papie¿, 197-263
Piotr, wiêty, 15, 29-30, 39, 58, 79-80, 88-89, 104, 112, 118, 195,
207, 217, 232, 252-253
Piza, 173
Pizzi, SJ, 42
Plautylla, wiêta, 88
Pontevès, Louis J.B.E., genera³, 204,
210
Pouillard (Ponyard), Jacques Gabriel,
karmelita, 71
Prié, markiz de, 103
Q
Quinet, Edgar, 175-176
R
Rafael, malarz, etc., 118, 125
Rausher, Joseph Otmar von, arcybiskup Wiednia, 212, 218, 259
Rayneval, A.G. de, ambasador Francji w Rzymie, 205, 207, 234, 253
Recanati, Giusto, kardyna³, 216, 220
Reisach, Charles Auguste von, arcybiskup Monachium, 212, 229,
259
Rendu, Louis, biskup Annecy, 212
Rey, Achille, OMI, 198-20, 237
Riario, Rafaele, kardyna³, 45
Riario Sforza, Sisto, arcybiskup Neapolu, kardyna³, 220, 248
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Riario Sforza, Tommaso, kardyna³,
220
Ricard, Pascal, OMI, 241
Rispoli, Andrea, CSSR, biskup Squillace, 120, 128, 135
Rzym:
 ³uk Septymiusza Sewera, 28, 34
 ³uk Tytusa, 29, 90, 103-104
 Bazylika w. Aposto³ów 18, 25,
44, 154
 Bazylika wiêtego Krzy¿a Jerozolimskiego, 31
 Bazylika w. Jana na Lateranie,
14, 28, 49-50, 216
 Bazylika Matki Bo¿ej Wiêkszej,
14, 24, 28, 32, 35-36, 59, 68
 Bazylika w. Paw³a za Murami,
87, 196-197, 203, 207-208, 232233, 247-249, 253
 Bazylika w. Piotra, 5, 14, 18, 19,
21, 28, 52, 53-58, 63, 78-79, 81,
86, 116, 128-135, 156, 196, 213-263
 Campo Vaccino, 29, 35, 88, 90
 Kapitol, 14, 21, 28
 katakumby w. Anastazego, 35
 katakumby w. Kaliksta, 28, 30,
31
 Kaplica Pauliñska na Watykanie,
28, 129, 233
 Kaplica Sykstyñska, 14, 18, 23,
44, 63, 71, 74, 92
 kapitu³a w. Piotra, 253-256
 Zamek wiêtego Anio³a, 63, 87,
134, 189, 208-209
 cyrk Karakalli, 29
 Kolegium Rzymskie, 20, 27, 107,
140-141, 213
 Koloseum, 14, 21, 28, 29, 96-67,
263
 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, 42-44
 conservatorio San Michele, 209
 Corso (ulica), 70, 86, 94, 98
 klasztory i instytucje zakonne, 20

 klasztor Torre di Specchio, 120-121
 koció³ Minerva [por. MB sopra
Minerva], 17, 93
 koció³ Madonna ai Monti, 140
 koció³ Reformatów, 17
 koció³ Stygmatów [w. Franciszka], 86
 koció³ Domine, quo vadis?, 30
 koció³ Il Gesù, 14, 17, 27, 37, 78,
83, 96-98, 105, 116-118, 132, 155,
261
 koció³ w. Aleksego, 101-102
 koció³ w. Andrzeja della Valle,
37, 48, 110, 119
 koció³ w. Benedykta in Arenula,
37
 koció³ w. Bernarda alle terme,
40
 koció³ w. Cezarego, 30
 koció³ w. Karola al Corso, 17, 64
 koció³ w. Grzegorza Wielkiego,
29, 97, 232
 koció³ w. Ignacego, 119, 213
 koció³ San Giovanni dei Fiorentini, 85
 koció³ w. Hieronima des Escalvons, 249
 koció³ w. Józefa cieli, 34
 koció³ w. Wawrzyñca za Murami, 111-112
 koció³ w. Wawrzyñca in Damaso, 16, 17, 22, 43-45, 50, 93, 95,
97, 119
 koció³ w. Wawrzyñca in Miranda, 90
 koció³ w. Wawrzyñca in Panisperna, 118-119
 koció³ w. Ludwika Francuskiego, 17, 82, 121, 249
 koció³ w. Marcina ai Monti, 40,
71
 koció³ w. Pantaleona, 61, 71
 koció³ w. Paw³a przy Trzech
ród³ach, 208

Indeks osób i nazw w³asnych
 koció³ w. Piotra in Montorio,
118, 207
 koció³ w. Piotra in vinculis, 39
 koció³ w. Saby, 88-89
 koció³ w. Sebastiana, 28, 30
 koció³ w. Sylwestra, 28, 71, 87,
119, 120, 210
 koció³ w. Agnieszki, 73, 82-83
 koció³ w. Balbiny, 29
 koció³ w. Bibiany, 34-35
 koció³ Matki Bo¿ej ad Martyres,
77-78
 koció³ Matki Bo¿ej sopra Minerva, 64-65
 koció³ Matki Bo¿ej Zwyciêskiej,
41
 koció³ Matki Bo¿ej del Priorato,
102
 koció³ Matki Bo¿ej Anielskiej,
41
 koció³ Matki Bo¿ej in Campitelli, 69, 77, 106, 128
 koció³ Matki Bo¿ej in Cosmedin,
101
 koció³ Matki Bo¿ej in Monticelli, 177
 koció³ Matki Bo¿ej in Transtevere, 17, 118-19
 koció³ Matki Bo¿ej Nowej, 89,
104
 koció³ w. Martyny, 89, 89
 koció³ w. Pryski, 89
 koció³ w. Pudencjany, 112
 koció³ w. Sabiny, 100-101
 koció³ w. Zuzanny, 40
 koció³ w. Kosmy i Damiana, 29,
90, 97, 115
 koció³ w. Jana i Paw³a, 29, 91,
103-104, 152-153, 231
 koció³ w. Nereusza i Achillesa,
29
 koció³ wiêtych Wincentego
i Anastazego, 59
 kocielne posiad³oci francuskie,
143
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 fontanna Termini, 41
 fontanna di Trevi, 34, 149
 fontanna del Tritone, 42
 Forum, 29
 hotel de la Minerve, 201-202
 hospicjum wiêtego Micha³a, 84
 Monte Pincio, 234
 zabytki i wille, 21
 Muzeum Watykañskie, 125, 235
 oratorio Caravita, 20, 42
 pa³ac Barberinich, 41
 pa³ac Borgiów, 234
 pa³ac Pamfilii, 73
 Panteon, 77-78, 164
 plac Navona, 75, 165
 porta Capena, 30
 porta latina, 30
 porta Pia (Nomentana lub Figuleuse), 41
 wiêzienie Mamertyñskie, 34
 piramida Gajusza Cestiusza, 88
 Kwiryna³, 21, 43, 59, 188, 194,
201-263
 Ripa Grande, 83, 84, 102
 ritiro franciszkañskie w. Bonawentury, 20, 97, 112-114, 123,
213, 215
 San Silvestro in Monte Cavallo
(zob. ³azarzyci),
 grób Cecylii Metelli, 31
 wi¹tynie Zgody, Faustyny, itd.,
29
 termy Karakalli, 29, 30
 termy Dioklecjana, 41
 Trinità dei Monti, 14, 28, 141-143,
201, 204, 212, 256-257
 Trinità dei Pellegrini, 20, 37-38
 Via Appia, 30-31
 podró¿e biskupa de Mazenoda, 7-9
Romilli, Bartolomeo, arcybiskup Milanu, 214
Romuald, wiêty, 9
Roothaan, Jean Philippe, SJ, 171,
180-187
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Rosa, Salvatore, malarz, 85
Rossi, Pellegrino, 171, 174, 178-187
Roverella, Aurelio, kardyna³, 139
Rozaven, Jean Louis de Leissègues
de, SJ, 28
Ruffo Scilla, Luigi, arcybiskup Neapolu, 43
S
Sacconi, Carlo, kardyna³, 202
Sala, Antonio, kardyna³, 59
Salinis, Louis Antoine de, biskup
Amiens, 221, 223, 229, 230
Sambucy-Saint-Estève, J.B.L. Etienne,
ksi¹dz, 36
Santucci, Vincenzo, kardyna³, 220
Sardynia, król, 147
Sardynia, królowa, 119, 120, 146
Savelli, Domenico, kardyna³, 209,
215, 219
Savona, 137, 139
Saksonia, ksiê¿na, 153
Schaepman, A.I. koadiutor Utrechtu,
229
Scitovszky, Jean, kardyna³, 195, 210,
211, 214-216, 219
Sebastian, wiêty, 30
Sébaux, Alexandre Léopold, ksi¹dz,
258, 262-263
Ségur, Louis Gaston Adrien de, biskup, 234, 254
Semeria, Etienne, OMI, 228, 231
Sertili, kanonik, 150-151
Shrewsbury, lord, 3, 8, 73-74, 242
Sibour, Léon François, biskup tytularny Trypolisu, 250
Sibour, M.D. Auguste, arcybiskup
Pary¿a, 230, 232, 250, 262
Szymon Mag, 104
Spada, ksi¹dz, 17, 121
Spina, Giuseppe, kardyna³, 79, 102,
145
Stanis³aw Kostka, SJ, wiêty, 108,
117, 228-229

Stella, biskup, 209
Sterckx, Engelbert, arcybiskup Malines, 195, 212, 261
Strambi, Vincenzo Maria, biskup,
153
Suzanne, Marius, OMI, 103
Sylwester, wiêty, 40
Sylwia, wiêta, 89
Szczepan, wiêty, 112
T
Taché, Alexandre, biskup St-Boniface, 230, 241
Tadini, Placido, karmelita, kardyna³,
157
Taillé, ksi¹dz, 48, 56
Talbot, Bertrand, biskup, 8
Talbot, biskup, 209
Talbot de Shrewsbury Guendoline,
220
Taparelli, d’Azeglio, Luigi, SJ, 27,
108
Taparelli, d’Azeglio, pan, 59-60
Tempier, Fr. De Sales Henry, 7-9, 11-12, 23, 76, 172, 194
Tomasz, wiêty, aposto³, 31, 58
Tomasz z Akwinu, OP, wiêty, 101
Thurion de La Rozière, 173-174
Timon, Jean, biskup Buffalo, 212
Tivoli, 21, 23, 149-152
Tizzani, Vincenzo, 248, 259
Tomasi, Giuseppe Maria, teatyn, b³ogos³awiony, 52, 68, 71
Torlonia, Alessandro, ksi¹¿ê, 195, 229,
235, 242
Torlonia, ksi¹¿ê, 78, 79
Tosti, Antonio, kardyna³, 209, 220
Totila, 30
Tulon, 8, 9, 194, 201, 253
Traietto, biskup, 76-77, 84-85, 145
Turchi, Adeodato, arcybiskup Parmy,
66
Turyn, 7, 155
Turriozzi, Fabrizio, kardyna³, 66,
127, 134
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U

W

Ugolini, Giuseppe, kardyna³, 205,
220
Ugolini, Luigi, biskup Fossombrone,
28

Watykan (zob. Rzym, Bazylika w.
Piotra),
Wawrzyniec, wiêty, 84, 232
Weronika, wiêta, 254-257
Wincenty Maria Strambi, wiêty, 153
Wiseman, Nicholas Patrick, 212, 220

V
Varin, SJ, 36
Vaures, François, 179
Ventura, Gioacchino, teatyn, 37, 81,
110, 156
Vidoni Soresina, Pietro, kardyna³, 79
Vintimille, hrabina, 8

Z
Zelada, Francesco Saverio, kardyna³,
40
Zinelli, Bartolomeo, ksi¹dz, 52
Zurla, Placido, kardyna³, 41
Zwysen, Jean, arcybiskup Utrechtu,
229
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Indeks rzeczowy

A
Ambasador Francji w Rzymie,
 W latach 1825-1826: zob. A.A.
de Montmorency-Laval
 W 1854 r., zob. A.G. de Rayneval
Anio³owie, 23, 59
Anglicy, turyci w Rzymie, 19, 61,
100, 126, 129
Arcybiskupi i biskupi:
Aix, zob. Darcimoles
Aleksandrii, zob. Foscolo
Amiens, zob. Salinis
Ancyry, zob. Marchetti
Awinionu, zob. Debelay
Besançon, zob. Mathieu
Blois, zob. Pallu
Bourges, zob. Dupont
Bruges, zob. Malou
Châlons, zob. Monyer
Civitavecchii, zob. Bisleti
Faenzy, zob. Folicaldi
Florencji, zob. Minucci
Forli, zob. Falcinelli
Fossombronne, zob. Ugolini
Grenoble, zob. Ginoulhiac
Icone, zob. Caprano
Ikozji, zob. Mazenod, 7
Indii Zachodnich, zob. Iglesias
Lizbony, zob. Henriques
Lyonu, zob. Bonald
Mans, zob. Bouvier
Monachium, zob. Reisach
Montrealu, Bourget

Myry, zob. Masloum
Orleanu, zob. Dupanloup
Olmutz (sufragan), 66
Pary¿a, zob. Sibour
Policastro, zob. Laudisio
Rawenny, zob. Falconieri
Saint-Flour, zob. Lyonnet
Toledo, zob. Bonel
Turynu, zob. Fransoni
Wiednia, zob. Rausher
Valence, zob. Chatrousse
Vanne, zob. La Motte
Archiprezbiter Bazyliki wiêtego Piotra
 w latach 1825-1826: Galleffi
 w roku 1854: Mattei
Audiencje papieskie, 47, 55-57, 146-148, 169, 175-177, 202, 204,
260-261
Audytor wiêtego Oficjum w 1825-1826: Mazio
Augustianie, 157
B
Benedyktyni, 83, 87
Biskupi, zob. arcybiskupi
Biskupi, stroje, 135
Bo¿e Narodzenie, 62-63, 256-257
Brewe zatwierdzaj¹ce Regu³y, 152:
zob. Capaccini
C
Ceremonie liturgiczne, 9, 18-20, 44,
47-49, 58-60, 74-76, 92-93, 99-
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-102, 123-135, 196, 203, 210,
213-219, 233-234, 244-249, 257
Cystersi, 20, 31, 32, 40
D
Dominikanie, 32, 154
Drzwi wiête, 18, 61-63
Dusze czyæcowe, 50
Dziekan Roty Rzymskiej, zob. Isoard.
Dziennik de Mazenoda, 7-13, 167-172, 198-200
E
Eucharystia, 16, 19, 27, 48, 71-71,
131, 210, zob. nabo¿eñstwa czterdziestogodzinne
G
Giornale ecclesiastico di Roma, 155
Grecy z Marsylii, 44, 154
H
Humor, 21-23
J
Jezuici, 20, 42, 141, 169-172, 174-175, 178-187, 185
Jubileusz z 1825 r., 14, 18, 32, 37-39,
43-45, 50, 54-56, 59, 64-65, 67-68
Jubileusz z 1854 r., 202
K
Kanonicy z Lateranu, 51
Kardyna³, dziekan:
 w latach 1825-1826: Della Somaglia
 w 1854 r.: Macchi
Kardyna³ sekretarz stanu

 w latach 1825-1826: Della Somaglia
 w 1845 r.: Lambruschini
 w 1854 r.: Antonelli
Kardyna³ wikariusz:
 w latach 1825-1826: Zurla
 w 1845 i 1854 r.: Patrizi
Kardynalat, godnoæ kardynalska, 177-178
Karmelici, 71
Karnawa³ 85, 86, 94-99, 102
Kartuzi z klasztoru Matki Bo¿ej
Anielskiej, 20, 41
Katechizmy, lekcje katechizmu, 118-120, 123
Katolicyzm 196, 217
Kaznodzieje, g³oszenie, 17, 48, 64-66, 105, 119-123, 132
Klaryski z klasztoru wiêtego Wawrzyñca in Panisperna, 20, 83-84,
118-119
Konsystorz, 123-125, 2330-231
Koció³, 9, 200, 225, 246
Kocio³y Rzymu, 14, 29
Krzy¿, prawdziwe relikwie, 31
Ksiê¿a Bo¿ej Rodzicielki (Madre di
Dio), 77
£
£zy, emocje, 19, 218
£azarzyci, zob. misjonarze wiêtego Wincentego à Paulo,
M
Mêczeñstwo, 52-54, 55
Minister Sardynii (przedstawiciel),
22, 28, 91: zob. Croza
Misjonarze Francji, 81
Misjonarze Najwiêtszej Krwi, 144-145
Misje ludowe, 64, 65, 67, 120
Misje zagraniczne, 204, 241, 250
Misjonarze wiêtego Wincentego
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Indeks tematyczny
à Paulo, 14, 20-21, 28, 33, 51-53,
62-63, 68, 83, 86, 149, 152
Missions OMI, 11, 27, 199-201
Modlitwa, 79-80
Msze sprawowane w Rzymie, 14-16,
34, 37, 49, 57-58, 63, 73, 77-80,
87-98, 107-110, 112-114, 116-119, 121, 123, 128-129, 140,
142-143, 149, 152-153, 156, 173,
201, 227-228, 252-253, 258

Pociechy, emocje, 79-80, 133, 219,
245-246
Pokora, 68, 144
Post, 37, 45, 46, 103, 121-122, 241-242
Proba del maglio, 85
Pró¿noci, zbytki, 215
Prze³o¿ony apartamentów, Borromeo-Arese
R

Nabo¿eñstwa czterdziestogodzinne,
14, 16, 28, 67, 71-72, 86, 93, 95-97, 103-105, 111-112, 114-115,
121, 141-142, 233-234
Najwiêtsze Oblicze Naszego Pana,
253-256, 261
Niebo, 144
Niedziela Palmowa, 126-127
Niepokalane Poczêcie, og³oszenie
dogmatu, 8, 191-263
Niepokalane poczêcie, wiêto, 18, 44
Niemia³oæ, 224, 241

Redemptoryci, 20, 66-67, 72, 120, 135
Regu³y, zatwierdzenie, 11-158
Rektor kocio³a wiêtego Ludwika
Francuskiego, zob. Level
Relikwie, 31, 54, 62, 67, 72, 113-114,
132, 155, 219, 234-235, 253-256
Rocznica prymicji, 257-258
Rocznica wiêceñ kap³añskich, 57-59,
252-253
Rzymianie (ludzie uczestnicz¹cy
w ceremoniach liturgicznych), 42,
65, 119
Rzymianie (pobo¿noæ), 9, 14, 15, 20,
42, 55, 65, 94, 99, 112, 142, 243

O

S

Oblaci Dziewicy Maryi, 153
Oblaci Maryi Niepokalanej, 148, 172,
191-192, 196, 220, 236, 250
Odpusty, 18
Oliwetanie, benedyktyni z kongregacji oliwetañskiej, 104
Opat trapistów, zob. Dom Augustyn
Lestrange, 94
Opatrznoæ, 13, 52

Sagrista, biskup, zob. Castellani
Serce, 52
Serwici, 100
Siostry Bazyliañskie, zob. Siostry
wiêtego Denisa
Siostry Najwiêtszego Serca, 195:
zob. Rzym, koció³ wiêtej Trójcy al Monte
Siostry wiêtego Denisa, 20, 36, 121,
143
Siostry wiêtej Franciszki Rzymskiej, 20
Siostry wiêtego Wincentego à Paulo, 235
S³u¿¹cy, 60
Specjalne ³aski w Rzymie, 16, 227-238
Spowiedzi, 32

N

P
Paliusz, 8, 204
Papie¿, oddanie, 9, 18-19, 39, 200
Pasjonici, 17, 20, 22, 91, 103-105,
119, 152-153, 231
Pielgrzymi, 9, 12-13, 32, 37-39, 54-56
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Stolica Apostolska, 7, 172, 178-187
Szambelan tronu papieskiego, 9, 203,
204
Szwajcarzy w Watykanie, 22, 129, 132

roda popielcowa, 99-102, 127
wiêci, nabo¿eñstwo do wiêtych,
13-16, 23, 59, 148, 227-228
T

Wielki Czwartek, 19, 22, 128-131
Wielki Penitencjarz:
 w latach 1825-1826: Castiglione
 w 1854 roku: Feretti
Wielkanoc, 133-135
Wielki Pi¹tek, 132
Wielki Post, 17, 99, 103, 105
Wielka Sobota, 132-133
Wolnoæ nauczania, 169-187
Wydatki w Rzymie w latach 1825-1826, 159-163

Teatyni, 100
U
Ubodzy, ubóstwo, 38-39, 128, 143,
152, 159-163

Z
Za³o¿yciel i ojciec, 9-10

¯

W
Wdziêcznoæ, 23

¯ydzi 66, 86, 96
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